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Dra&a rocznica./
Ta rocznica, w przeciwieństwie do pierwszej, przeszła bez echa. 
Nie było życzeń, spotkania redakcji z naszymi sponsorami, prze
mówień, szampana. Cicho, skromnie weszliśmy w trzeci rok ist
nienia gazety. Rozrosła się ona w tym czasie do 16 stron, choć 
trudno nie zgodzić się z uwagami Sławka Halickiego co do 
spadku poziomu. Ubyło nazwisk w stopce. Jedni robią pienią
dze, inni chcieliby choć trochę dorobić, a tu gazeta honorariów 
nie płaci, pisanie pochłania czas, zaś pensja marna. Pierwszy en
tuzjazm opadł. Wiele podobnych gazet padło już wcześniej. Od 
naszej odszedł najpierw Suraż, teraz żegna się Turośń. Z  dwuty
godnika zrobił się miesięcznik.
Zmieniliśmy firmę składającą, jest tańsza, ale sądząc po jako
ści ostatniego numeru gazety, a zwłaszcza jakości zdjęć, nie 
lepsza technicznie. Dopiero od kolegi dowiedziałem się, że 
część nakładu ostatniego numeru miała ostatnią kartkę do 
góry nogami. Te redakcyjne egzemplarze były w porządku. 
Otrzymujemy gazetę już złożoną w paczkach, taniej, wygod
niej, ale jak widać każda wygoda ma swoje “ale”.
Faktem też jest, że jak -pisze S. Halicki - redakcję “tworzy 
praktycznie jedna osoba”. A błędy, niestety, też się zdarzają. 
Zwłaszcza, że niektóre materiały wpływają w ostatniej chwili 
' fektóre mają wpłynąć i nie wpływają, jak choćby zdjęcie do 

tekstu pt. “Na majówce”. Nie mogę natomiast winą za spa
dek “poziomu i popularności gazety” obarczać wydawcy. 
“Poziom” to rzecz redakcji, nie wydawcy, który przecież nie 
odpowiada za merytoryczną jej stronę. No i tych wszystkich, 
którzy piszą i n i e piszą.
Było już kilka przypadków, kiedy przychodzący ludzie syg
nalizowali a to aferę w zakładzie pracy, a to coś innego. Pro
siłem: napiszcie, wy znacie to najlepiej, was to najbardziej 
oburza. Piszą do dziś. A  wieści krążą z ust do ust, bo wielu 
ma opory przed podpisaniem się, czy choćby napisaniem bez 
publicznego ujawnienia nazwiska. Niestety, ze smutkiem ob
serwuję coraz większy zanik odwagi cywilnej. Najgorszym 
wrogiem prasy jest chyba autocenzura. Bo cenzurę można 
obejść, natom iast znacznie trudniej przełamać własne obawy, 
wygodnictwo, asekuranctwo. Chcecie zmian na lepsze? Jeśli 
tak, to: kto ma to zmieniać? Dlaczego “ktoś” a nie Wy?
Były kiedyś pytania do gazety, także o jej niezależność. Ja 
twierdzę, że ona taką jest. Wiem, że są tacy, którzy twierdzą, 
iż jest np. proburmistrzowska. Ostatnio pani redaktor 
“Współczesnej”, ta od “Łap burmistrza”£Nie przeczę, były 
naciski, musiałem nawet podnieść głos, aby wyperswadować 
temu komuś, ile ma do decydowania co do tego, co i w jakim
duchu mamy pisać. I na razie - spokój.
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"OŚMIORNICY"
Konkurs na dyrektora czy mistyfikacja?

Nowy program gospodarczy, realizowany od stycznia 1990 
r., okazał się dla sektora przedsiębiorstw państwowych w Pol
sce etapem prawdy. Tym etapem prawdy podążają również 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach. Z  pew
nością, logicznie rozumując, komercjalizacja powinna rów
nież i w łapskich ZNTK doprowadzić do wyraźnych zmian 
strukturalnych. Dominującą rolę po przekształceniach włas
nościowych będzie miała, jak w wielu innych przedsiębior
stwach, rada nadzorcza, która jednakże i wtedy będzie musia
ła mieć pozytywne wsparcie załogi przedsiębiorstwa. To ob
raz przyszłości, być może już nic lak odległy. A co teraz jest w 
ZNTK? Pozycja załogi wyraźnie osłabła. Wyznacza ją lęk 
przed bezrobociem, niskie płace, postępujące ubożenie wielu 
grup zawodowych, brak dostępu do informacji o stanie 
przedsiębiorstwa i skutecznej reprezentacji interesów.

Mając przed sobą taki obraz sytuacji w ZNTK w Łapach zgło
siłem swoją kandydaturę do konkursu na dyrektora ZNTK 
ogłoszonego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
na lamach “Kuriera Podlaskiego" 3 maja 1992 r. Udział w kon
kursie potraktowałem bardzo poważnie, bo też miałem nadzieję 
być poważnie potraktowanym przez jego organizatorów. Nie
stety, stało się inaczej. Reguły gry zostały złamane, a w kilku na
wet przypadkach zostało naruszone prawo. Uważam, że zwalnia 
innie to z obowiązku zachowania pewnych wiadomości jako 
“poufnych”, tym bardziej, iż nic zamierzam zakończyć tej spra
wy jedynie tym artykułem. Tak więc - kości zostały rzucone. A 
oto krótka historia tego konkursu.

Mając za sobą ponad 27 lat pracy w łapskich ZNTK, dy
plom ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego z podpisem 
ówczesnego dziekana prof. Andrzeja Stelmachowskiego, 
ukończone dwa kursy z zakresu badania metod pracy przy 
Ośrodku Szkolenia Kursowego PKP w Poznaniu oraz kurs 
informacji naukowej w Warszawie, 18 maja 1992 r. złożyłem 
na ręce przewodniczącego Rady Pracowniczej ZNTK w Ła
pach swoje zgłoszenie do konkursu na stanowisko dyrektora 
P.P. ZNTK w Łapach wraz z kompletem dokumentów. Bar
dzo podtrzymała mnie na duchu, muszę przyznać, pozytywna 
opinia zastępcy dyrektora.

Rozpocząłem zbieranie konkretnych informacji o zakła
dzie, niezbędnych do udziału w konkursie. Miałem pewne 
trudności z ich skompletowaniem. 27 maja skierowałem do 
dyrekcji ZNTK pismo, w którym - powołując się na u 3 roz
porządzenia Rady Ministrów z 3.XI. 1981 r. mówiący o tym, iż 
kandydat na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa ma pra
wo uzyskania niezbędnych informacji o stanie przedsiębior
stwa- poprosiłem o doręczenie mi odbitek kserograficznych
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K o m u n ik a ty ,  in f o r m  a c j e
Ogłoszenie Obwieszczenie KOMUNIKAT

Zarząd Miasta w gapach informuje, że istnie
je możliwość zakupu na w ł a s n o ś ć  lokalu w 
budynkach stanowiących własność Gminy Ła- 
py. Sprzedaż lokalu może być dokonana na 
wniosek najemcy na jego rzecz lub na rzecz 
wskazanej przez niego osoby bliskiej stale z nim 
zamieszkującej. Lokale są sprzedawane wraz z 
oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej 
części gruntu niezbędnego do racjonalnego ko
rzystania z domu. Sprzedaż następuje po cenie 
ustalonej przez rzeczoznawcę. Zapłata ceny 
sprzedaży może być, na wniosek nabywcy, roz
łożona na raty roczne płatne przez okres 10 lat. 
Roszczenia Gminy z tego tytułu podlegają za
bezpieczeniu hipotecznemu. W razie rozłożenia 
ceny spizedaży na raty, nie spłacona część ce
ny podlega oprocentowaniu. Raty oraz oprocen
towanie są spłacane z góry w terminie do dnia 
31 marca każdego roku.

Przewodniczący Zarządu 
_______________________________ Rom an Czepe

Informacja
Mnożą się wypadki pogryzienia ludzi przez 

psy. Proszę właścicieli psów o właściwy dozór 
nad nimi. Art, 77 Kodeksu Wykroczeń stanowi, że: 

'  "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt pod
lega karze grzywny.”

Każdy przypadek pogryzienia może być 
podstawą do kierowania wniosku, o ukaranie.

Przypominam o obowiązku szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie i informuję, że usy
piania psów i kotów dokonuje bezpłatnie Rejo
nowa Lecznico dla Zwierząt w Łapach.

Burmistrz MiG
___________________________ Roman Czepe
Informacja

Zarząd miasta w Łapach informuje, że ce
ny rynkowo nieruchomości na terenie działania 
Zarządu kształtują się w następujący 3posób:
1. działki z prawem zabudowy jednorodzinnej 
na terenie
□  uzbrojonym - 80-100 tys./m2(miasto),
□  nieuzbrojonym - 65-80 tys./m2 (miasto),

2. działki z prawem zabudowy zagrodowej - 
60-80 tys.m2 (miasto), 5-10 tys./m2(wieś),
3. działki letniskowe - nie istnieją
4. działki rolne, użyt. zlel. i dz. leśne /..../ - 25- 
40 lys./m2(miasto)i 10-20 mln/ha (wieś)
5. działki w wieczystym użytkowaniu - 65-100 
tys/mz (miasto),
6. działki zajęto pod uprawy specjalne -10-20 
mln/ha (wieś),
7. budynki mieszkalne typu willowego - 3-3,5 
mln/m2 pow. użytk. (miasto), 1-1,5 mln/m2 (wieś),
8. budynki mieszkalno budowano po wojnie o 
standardzie podstawowym - 1,8-2,5 mln/m2 
(miasto), 0,5-1 mln/m2 (wieś),
9. budynki mioszkalno stare - 0,5-1,5 mln/m2 
(miasto), 0,3-0,9 mln/m2 (wieś),
10. domy letniskowe -1-1,5 mln/m2pow. użytk,,
11. budynki gospodarcze
□  staro drewniane - 0,05-0,3 mln/m2 pow. zab.,
□  budowane w ostatnich latach - 0,2-0,6 

mln/m2 pow. zab.,
12. lokale mieszkalne w bud. spółdzielczych i komun.
□  bez ę.o. i ciepłej wody - do 1,8 

mln/m2, (miasto),
□  z c.o. i ciepłą wodą - do 2,6 mln/m2 

(miasto).
Przewodniczący Zarządu 

R om an Czepe

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 31 sty
cznia 1980 r. o ochronie i iu środowiska (Dz.U. 
Nr 3, poz. 6) przypominam o obowiązku utrzy
mania porządku i czystości spoczywającym na 
właścicielach nieruchomości.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy:
*  usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z po

towy jezdni wzdłuż przyległej nieruchomości,
*  usuwanie biota i innych zanieczyszczeń z 

chodników wzdłuż przyległej nieruchomości,
*  gromadzenie odpadów w miejscach do te

go przeznaczonych i usuwanie na zalegali
zowane wysypiska,

*  utrzymanie w odpowiednim stanie sanitar
nym posesji, a zwłaszcza miejsc gromadze
nia nieczystości (stałych i płynnych).
Za nieprzestrzeganie powyższych obo

wiązków może być stosowana kara grzywny w 
postępowaniu mandatowym bądź przez Kole
gium d.s. Wykroczeń.

Jednocześnie chciałbym serdecznie po
dziękować wszystkim, którzy swoje posesje i 
przyległe ulice utrzymują w nienagannym po
rządku i to od włeiu lat.

Burmistrz Miasta I Gminy Łapy 
Roman Czepe

Burmistrz Miasta i Gminy 
informuje:

W związku z licznymi skargami zgłaszanymi 
do Urzędu Miasta i Gminy w sprawie niepra
widłowości związanych ze sprzedażą i podawa
niem napojów alkoholowych - głównie piwa - za
chodzi potrzeba poruszenia tego problemu na 
łamach naszej gazety. Kierowane skargi wynika
ją głównie z powodu nie przestrzegania przez 
właścicieli placówek handlowych i gastronomi
cznych warunków określonych w zezwoleniach 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Stwarza to 
wiele uciążliwości, zwłaszcza mieszkańcom za
mieszkałym w pobliżu tych placówek.

Dlatego też przypominam wszystkim po
siadaczom zezwoleń na sprzedaż napojów al
koholowych o obowiązku przestrzegania usta
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała
niu alkoholizmowi oraz warunków określonych 
w zezwoleniu, a zwłaszcza:
» zakazu spożywania alkoholu w sklepie i w 

obejściu sklepu (zezwolenie określa sprze
daż alkoholu na wynos),

» przestrzegania ustalonych godzin otwierania 
i zamykania placówek handlowych i gastro
nomicznych (dotyczy placówek prowadzą
cych sprzedaż napojów alkoholowych),

»nie sprzedawania napojów alkoholowych 
osobom do lat 18.

Do niektórych właścicieli placówek handlo
wych, w sposób rażący nie przestrzegających 
powyższych warunków, wystosowałem ostrzeże
nie mające na celu wyeliminowanie zaistniałych 
nieprawidłowości. W przypadku, gdyby sytuacja 
nie uległa poprawie, zmuszony będę cofnąć 
zezwolenie na określony czas bądź na stale.

Wspomnę przy tej okazji, iż przepisy praw
ne nie są najlepsze, a możliwości karania osób 
spożywających alkohol w miejscu publicznym 
ograniczone i muszą ulec zmianie.

Burmistrz MiG 
Roman Czepe

Państwowego Terenowego 
Inspektora Sanitarnego w Łapach

Zgodnie a ustawą o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej z dnia 28.02,92 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 
144 z 16.04.1992 r.) nowelizującą ustawę o Pań
stwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r. 
(Dz.U. Nr 12, poz. 49 z 27.03.1985 r.) następuje 
zmiana w postępowaniu.

Ustawa ta przyjęła jako zasadę (art. 36 p.1) 
pobierania opłat za badania oraz inne czynno
ści wykonywane przez organy Państwowej In
spekcji Sanitarnej w ramach zapobiegawczego 
i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Od opłat zwolnione są tylko te badania i 
czynności prowadzone jako bieżący nadzór sa
nitarny, w wyniku których nie stwierdzono naru
szenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Państwowy Terenowy Inspektor S anłtarny
w Łapach

____________________ lek. Wiesław Łapiński

USC informuje
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w maju 

1992 r. zarejestrował:
•  48 urodzeń •  8 małżeństw •  18zgonów*

W maju sporządzone zostały akty urodzeń:
Martyny Prószyńskiej, Pauliny Dąbrowskiej, 

Piotra Wyszkowskiego, Grzegorza Jarockiego, 
Katarzyny Rynkowskiej, Marty Topczewskiej, Ale
ksandry Kozłowskiej, Macieja Dworakowskiego, 
Piotra Jamiołkowskiego, Anny Kubala, Joanny 
Porowskiej, Mateusza Zabłockiego, Mateusza 
Jabłońskiego, Piotra Topczewskiego, Daniela Kra
sowskiego, Marcina Łapińskiego, Dominika Cima- 
szewskiego, Pauliny Półtorak, Magdaleny Płoń
skiej, Agaty Piwowarczuk, Elżbiety Jarockiej, Ada
ma Wilczewskiego, Piotra Łukasza Maciejczuka, 
Tomasza Warcińskiego, Małgorzaty Perkowskiej, 
Kacpra Szorca, Marty Klimczuk, Eweliny Roszko
wskiej, Beaty Rząsa, Mariusza Bruszewskiego, 
Magdaleny Rodowicz, Patryka Hołowienki, Justy
ny Kołakowskiej, Jana Jakuba Pogorzelskiego, 
Pauliny Pilipczuk, Anny Lłtwińczuk.

Nowonarodzonym dzieciom życz*,,.. 
dużo zdrow ia  i radosnego dzieciństw a, a 
szczęśliw ym  rodzicom  s k ła d a m y  gratulacje.

W maju 1992 r. zawarły związek małżeński
następujące pary:
Jan Szczerbiński z Małgorzatą Drozdowską, 
Tadeusz Płoński z Krystyną Nowakowską, 
Dariusz Piotrowski z Agnieszką Dworakowską, 
Krzysztof Gregorczuk z Elżbietą Zdrodowską, 
Ryszard Korpacz z Edytą Fitzke,
Frederik Hoven z Beatą Kisielewską,
Henryk Roszkowski z Anną Glełżycką.

“Majowym” parom życzymy pomyślności 
i pięknych majowych lat w życiu osobistym.

W maju 1992 r. zmarły następujące osoby:
Stefania Olszewska, Teofil Muszyński, Romu

ald Julian Klimont, Janina Zalewska, Andrzej Łu- 
piński, Krzysztof Kulesza, Magdalena Gryc, Jani
na Jagotdzik, Halina Kielsa, Jerzy Roszkowski, 
Stanisław Galas, Zofia Łastowska, Eugenia Krasi
cka, Czesław Bycul, Antonina Borowska, Jan Ro
dowicz, Michał Dziemianko, Stanisław Pęza. 
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
współczucia.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska
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100 U !
W dniu 8 maja 1992 r. ukończyła 

100 lat Pani Anna Porowska, zamiesz
kała w Łapach przy ul. 3 Maja 1. Jubi
latka wychowała 4 dzieci, doczekała się 
18 wnuków, 43 prawnuków i 10 prapra- 
wnuków.

11 maja ok. godz. 10.30 na skrzy
żowaniu ulic Sikorskiego i Spół
dzielczej w Łapach samochód Żuk 
kierowany przez 20-letniego D ariu
sza Ł. potrącił ze skutkiem śm iertel
nym przechodzącą w niedozwolo
nym miejscu 46-letnią Halinę K.

Samochód posiadał prawdopodob
nie niesprawne hamulce, zaś kierujący 
0,51 promille alkoholu we krwi.

Wobec sprwcy wypadku proku
rator zrezygnował ze środka zapo
biegawczego w postaci aresztu na 
rzecz poręczenia majątkowego w wy
sokości 10 min zł (wcześniej proku
rator żądał 20 min, których sprawca 
nie byl w stanie wpłacić).

w o a L
D okum enty sprzed lat
Na początku maja br. podczas 
prac rozbiórkowych murowanego 
budynku przy ul. Handlowej w Ła
pach (tuż obok apteki) w suficie 
znaleziono dokumenty rozkazów 
Komendanta Okręgu AK Białystok 
pik. Władysława Liniarskiego ps. 
"Mścisław". Dotyczą one niezdy
scyplinowanego postępowania 
niektórych żołnierzy AK w Inspe
ktoracie Łapy. Podane są też wy
ciągnięte wobec winowajców kon
sekwencje służbowe oraz pseudo
nimy i nazwiska. Całość dostępne
go dotychczas materiału znajduje 
się w opracowaniu historycznym. 
Znalezisko spowodowało - odczu
walne w redakcji - ożywienie miej
scowej społeczności AK-owskiej. 
Do sprawy tej postaramy się wrócić.

(b ł)

) W dniu urodzin wizytę w domu pani Porowskiej złożyli: 
Burmistrz Miasta i Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Spo
łecznej, pracownik socjalny z tego rejonu i przedstawiciel 
“Gazety Łapskiej”. Jubilatka oprócz życzeń otrzymała kwia
ty, dyplom i drobny upominek pieniężny.

Sędziwa Pani 
Anna czuje się do
brze, jest pogodna, 
uśmiechnięta i mi
ło wspomina mi
nione lata. Na na
szym terenie mie
szka jeszcze wiele 
osób, które ukoń
czyły lub zbliżają 
się do 100 lat.

Naszej Jubilatce, 
jak i pozostałym oso
bom życzymy prze
życia następnych lat 
w zdrowiu i szczę
ściu, w otoczeniu 
najbliższej rodziny.

(b ł)

Hanna Banaszak w Łapach
7 czerwca br. o 

godz. 20°° w łapskim 
domu kultury wystąpiłe 
Hanna Banaszak, które 
towarzyszył na gitarze Ja
nusz Strobel. Publiczność 
nie dopisała tak bardzo 
że osób przybyłych byłe 
mniej niż sprzedanych 
wcześniej biletów.

Ale też i pani Bana 
szak wyraźnie zlekcewa
żyła swych prowincjonal
nych wielbicieli. Nie 
dość, że impreza trwałe 
nieco ponad godzinę, to 
jeszcze artystka zafundo
wała sobie i słuchaczom 
3 duże przerwy, podczas 
których koncertował p. 
Strobel. Wykonanie pio
senek też pozostawiało 
wiele do życzenia, od

czułem to jako odwalenie chałtury dla maluczkich, których gwiazda za
szczyciła swą obecnością, chociaż za tych parę marnych milionów.

(b ł)
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Urząd M iasta i Gminy w Łapach informuje, 
że jego obecna struktura organizacyjna 

przedstawia się następująco:
1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - ORO  

- J. Czajkowska, tel. 25-37.
2. Referat Budżetowo-Finansowy - F - J. Maleszko, tel. 

29-55.
3. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami - G - H. Ga

las, tel. 22-51 w. 87.
4. Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i In

westycji - BGI - K. Kondraciuk, tel. 27-66.

5. Stanowisko pracy d/s obsługi prawnej - RP - M. Mia- 
stkowska, tel. 29-97.

6. Stanowisko pracy d/s rolnictwa - R- J. Roszkowska, 
tel. 2380.

7. Stanowisko pracy d/s handlu i usług - H - K. Wilko- 
wska, tel. 23-80.

8. Stanowisko pracy d/s komunikcji - K - B. Smolska, 
tel. 27-64.

9. Urząd Stanu Cywilnego - U SC  - E. Bruszewska, tel. 
27-06.

10. Stanowisko pracy d/s Rady Miasta i Gminy • RMG - 
J. Jabłońska, tel. 22-51 w. 86.

INFORMACJE LOKALNE 
URZĘDU MIASTA I GMINY 

WŁAPACH
* Informuje się, że 50 m2 gruntu z działki 
oznaczonej numerem geodezyjnym 516 
położonej w Łapach przy ul. J. Matejki sta
nowiącej własność gminy Łapy została od
dana Pani Dworakowskiej Jadwidze zam. 
Łapy ul. 3 Maja 4a w tymczasową dzierża
wę, tj. do dnia 30 września 1992 r. pod 
punkt sprzedaży lodów. Z  chwilą stałego 
rozdysponowania przez Zarząd Miasta ca
łej działki o powierzchni 938 m2_poprzez 
sprzedaż w drodze przetargu, umowa dzier
żawy z wAv zostanie rozwiązana.
* Dobiega końca budowa przejścia sieci 
gazowej wysokiego ciśnienia przez rzeką 
Narew. Jednocześnie prowadzone są pra
ce przy układaniu gazociągu od strony B- 
stoku. który dotarł już do m. Iwanówka 
(gm. Turośń Kościelna). Zakłada się, że 
w październiku lub listopadzie dotrze on 
do granic Łap.
Urząd Miejski uprzątnął teren przy uli
cy Mostowej (pomiędzy Rzemieślniczą 
a wałem p. powodziowym) i “dzikie” 
wysypisko śmieci przy ul. Łąkowej 
(okolice ogródków działkowych). W 
związku z tym przypominamy o prze
strzeganiu zakazu wysypywania śmieci. 
Przypominamy, iż w uzasadnionych przy
padkach dopuszcza się wysypywanie nie
których rodzajów śmieci na tzw. “górę sa
neczkową” po uzyskaniu zezwolenia w

UMiG pokój 107 - inspektor d/s ochro
ny środowiska.
* W dniu 8 maja w UMiG odbyło się 
spotkanie przedstawicieli “kolei” i Za
rządu Dróg (ul. Sikorskiego i Mostowa) 
w sprawie uporządkowania terenów po
zostających w ich administracji. Wię
kszość uwag zostało potraktowanych 
przez Zarząd Dróg Publicznych w B-sto- 
ku (ul. Ciołkowskiego 90 tel. 412-504) ja
ko “pobożne życzenie” ze względu na 
brak środków. Wszelkie prace ograniczo
ne zostaną jedynie do utrzymania ozna
kowania pionowego i ewentualnie do 
bieżących napraw nawierzchni. Sytuacja 
finansowa “kolejarzy” okazała się jeszcze 
gorsza. Pomimo tego przystąpili oni do 
wycinki krzaków przy ul. Sikorskiego 
(pomiędzy ul. Matejki i drogą do Łap- 
Osse). Nadal nie rozwiązano problemu 
przejazdów kolejowych. Również admi
nistrator większości ulic - Wojewódzka 
Dyrekcja Dróg Miejskich w Białymstoku 
- w południowej części miasta, tj. m.in. ul. 
Bociańska, Graniczna, Piękna, Nilskiego- 
Łapińskicgo, 3 Maja i Żwirki i Wigury 
nie planuje prowadzenia żadnych robót. 
Stan ulic możemy ocenić jako zly.
* Urząd Miasta i Gminy w Łapach 
zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego z 
prośbą o zmianę organizacji ruchu po
przez ograniczenie prędkości i zmianę 
lokalizacji przejść dla pieszych na ulicy

Sikorskiego w Łapach na odcinku od 
skrzyżowania ż ulicą Leśnikowską do 
skrzyżowania z ulicą Gęsią. Zmiana or
ganizacji ruchu podyktowana jest bar
dzo złym stanem technicznym drogi, du
żym natężeniem ruchu kołowego i pie
szego oraz dużą wypadkowością (między 
innymi wypadek śmiertelny w okolicy 
skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą).
* Co dalej z “Białym Domem”?
Nowym likwidatorem majątku byłej 
PZPR został P. Jacek Hofman. Sprawą 
przekazania budynku b. komitetu wraz z 
całą nieruchomością na rzecz Miasta Ła
py zainteresowany jest Pan senator I. 
Choroszucha. W dniu 19 maja w Warsza
wie Pan senator wraz z Burmistrzem R. 
Czepe przeprowadzili rozmowę z Likwi
datorem J. Hofmanem. Padło zapewnie
nie, iż w najbliższych dniach sprawie na
dany zostanie bieg w sądzie. Chodzi o 
unieważnienie aktów notarialnych, w 
których stroną była PZPR. Został przeła
many impas w tej sprawie, a wszelkie 
wątpliwości prawne zostały już wyjaśnio
ne. Jeśli Skarb Państwa odzyska tę nie
ruchomość, uczynimy wszystko, aby sta
ła się ona własnością Miasta.
* W związku z pytaniem mieszkańców 
bloku przy ul. Głównej 30 informuję, iż 
Urząd nie wydawał zgody na prowadze
nie handlu na parkingu. Zgodę wyraził 
Spółdzielnia Mieszkaniowa i ona po
biera z tego tytułu opłaty.

u"’- •mm.mm mm * ■ ■

Spadające ceny działek w Łapach
Stało się to, o czym mówiliśmy od 

dawna, że gdy będziemy sprzedawać 
działki miejskie ceny gruntów w Łapach 
spadną. Przy małej podaży ceny były 
nienormalnie wysokie. Obecnie Łapy 
stały się miastem budów. Wielu ludzi 
zainwestowało i popyt na grunty zmalał. 
Obiegowy żart głosił, że ceny działek w 
Łapach są takie jak w Nowym Jorku. 
Także brak uzbrojenia nie był dotąd 
czynnikiem znacznie obniżającym cenę 
działek. Obecnie o wiele bardziej jest to 
brane pod uwagę, ludzie zdają sobie 
sprawę, że ubogie gminy nie stać na 
szybkie uzbrojenie terenu. Wiedzą, 
Wiedzą, że aby przyśpieszyć te prace 
niejednokrotnie winni się dołożyć albo

zaoferować swoją robociznę, to są nie
raz poważne koszty dodatkowe.

Zjawisko nienaturalnego podwy
ższania cen stanowiło przeszkodę w wy
kupie terenów przez Urząd. Ceny pro
ponowane przez właścicieli czasem były 
wyższe od tych, za jakie gmina mogła 
zbyć gotowe już działki! A  przecież wy
kupiony teren wymaga sporządzenia 
planów realizacyjnych, wytyczenia dróg, 
dokonania podziałów geodezyjnych itp. 
To wszystko są poważne koszty, które 
powinniśmy wkalkulować w ceny dzia
łek. Gmina nie może tracić na obrocie 
działkami budowlanymi. Następnie do
chodzą ogromne koszty uzbrajania 
(tzw. opłaty adiecenckie pokrywają je  w

niewielkim stopniu). Gtjy się te sprawy 
unormują Gmina będzie mogła przygo
tować poważne tereny pod budownic
two jednorodzinne. Obecnie przezna
czenie większych obszarów pod zabudo
wę jednorodzinną wymagającą planowe
go zagospodarowania będą wymagały od 
właścicieli wykonania planów realizacyj
nych na całe osiedle. Będzie to wymagało 
wspólnej inicjatywy wszystkich właścicieli 
gruntów składających się na przyszłe 
osiedle, co także nie jest łatwe. W tym 
też leży jedna z przyczyn braku terenów 
budowlanych. Nowych unormowań 
prawnych w tej dziedzinie jeszcze brak.

Burmistrz M IG 
Roman Czsps
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Informacja z obrad 
XVI Sesji Rady Gminy

30 kwietnia 1992 roku o godz. K)°° w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Turośni Kościelnej obradowała XVI 
Sesja Rady Gminy. Miała ona szcze
gólny charakter, podsumowujący dzia
łalność Zarządu Gminy. Specjalnie 
przygotowana została również sala 
konferencyjna, eksponująca dorobek 
twórczy miejscowych artystów ludo
wych: Władysława Zdanowicza z Za
wad oraz rzeźbiarza Józefa Wilczew
skiego z Niewodnicy.
Po ustaleniu porządku obrad wójt gmi
ny mgr Andrzej Jurczak przedstawił in
formację z działalności międzysesyjnej 
Zarządu Gminy. W interpelacjach rad
nych najwięcej kontrowersji budził fakt 
zakończenia budowy remizo-świetiicy 
w Turośni Kościelnej. Uznano za nie
zbędne dokończenie jak najszybsze lej 
inwestycji w związku z obchodami 
wojewódzkiego święta Ochotniczych 
Straży Pożarnych i przekazaniem gmi
nie wozu strażackiego. Radni powzięli 
również uchwalę w sprawie prowizji dla 
sołtysów wsi, podwyższając ją średnio o 
2 %, maksymalnie do 10-12 % za inka
so należności pieniężnych. Druga

Turośń Kościelna

uchwala dotyczyła kolejnych zmian w 
planie zagospodarowania przestrzen
nego gminy, które przedstawił inż. 
Zbigniew Bondar. Następnie posterun
kowy lokalnej policji w Turośni Kościel
nej poinformował radnych o stanie ładu i 
porządku na terenie gminy, W ostatnim 
okresie niepokojąco wzrosła przestę
pczość oraz liczba mandatów karnych dla 
kierowców. Wykrywalność przestępstw i 
skuteczność inteiwencji jest niezadowala
jąca, wskazano więc na potrzebę zwiększe

nia etatów dla policji, a nawet utworze
nia odrębnego komisariatu policji w 
Turośni Kościelnej.
Najważniejszym punktem obrad XVI Sesji 
Rady Gminy było udzielenie absolutorium 
Zarządowi Gminy oraz sprawozdanie z re
alizacji budżetu gminy za 1991 rok. Zwraca 
uwagę |X)żyskanie przez Zarząd Gminy 
dodatkowej kwoty ok. 3,5 mld zł na potrze
by gminy przy bodźede ok. 4 mld zl.

Sławomir Halicki

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy i in

nych funduszy za 1991 rok.
1. Dane ogólne.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 1991 roku 
po stronie dochodów i wydatków zamkną się kwo
tą 3.600.584 tys. zl. W stosunku do budżetu w/g 
uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 386,677 tys. zi. 
Na wzrost budżetu wpłynęła nadwyżka budżetowa 
w kwocie 415.030 tys. zt„ która uchwalą Rady Gmi
ny została przeznaczona na budowę wodociągów 
na terenie gminy oraz dotacja na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej w dziale samorzą
dowym w kwocie 45,478 tys- w tym:
- wybory do Sejmu i Senatu - 8.596 tys. zi,
- sprawy obywatelskie, obrony cywilnej, USC, 
geodezyjne i gospodarki gruntami - 36.682 tys. zl.

Zmniejszeniu natomiast ulegia subwencja 
ogólna z budżetu państwa o kwotę - 51.556 
tys. zi oraz dotacja na zadania zlecone z zakre
su opieki społecznej o kwotę - 22,275 tys. zł.

Ponadto pozyskano z budżetu wojewody 
kwotę w  wysokości 1.000.000 tys. zl na finan
sowanie budowy wodociągów w  ramach czy
nów społecznych na terenie gminy. Kwota ta 
nie może być ujęta do planu budżetu, ponie
waż byta przekazywana na konto jako refunda
cja poniesionych wydatków w 50 %.

Wykonanie budżetu gminy za 1991 r. 
kształtuje się następująco:

Dochody ogółem zrealizowane zostaiy w 
kwocie 4.038.171 tys. zł, tj. 112 % planu, w tym: 
-dochody własne-2.168.357tys, zt,
- subwencja ogólna w budżetu państwa - 
1.542.462 tys. zl,
- dotacja na zadania zlecone - 327.352 tys. zi.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków 
w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco:

Rolnictwo - plan 1.412.875 tys. zrealizowano w 
100 % na następujące zadania:
- zakup wody od Zakładu Usług Wodnych - 
43.045 tys.,
- oplata rachunków za szacunek drzewostanów 
i podział gruntów - 4.000 tys,
- budowa wodociąg terenie gminy - 1.365830 
tys. zl, w tym:
- budową wodociągu Toicze -15 min,
- budowa wodociągu Baciuty-Dobrowoda - 
457.640 tys,,
- budowa wodociągu Czaczki-Chodory - 
403.277 tys.,
- budowa wodociągu Niewodnica korycka - 
392.095 tys.,
- wykup dziatki i opracowanie dokumentacji na 
wodociąg Turośń Dolna - 97.818 tys.

Ponadto poniesiono wydatki na poszcze
gólne wodociągi z budżetu wojewody:
- wodociąg Pomygacze - 309 min,
- wodociąg Toicze -103 min,
- wodociąg Baciuty-Dobrowoda - 260 min,
- wodociąg Czaczki-Chodory - 220 min,
- wodociąg Niewodnica korycka -108 min.

Leśnictwo - plan 27.953 tys. zrealizowany w 
100 % - przekazano opłatę leśną do Zarządu La
sów (90 % wymiaru opłaty leśnej od gospo
darstw indywidualnych).

Transport - plan 159.639 tys, zrealizowano 
159.626 tys., tj. 100 %, w tym:
- koszty utrzymania pracownika d/s drogowych 
i pracowników interwencyjnych zatrudnionych 
przy pracach drogowych -19.626 tys.,
- remont i naprawa dróg na terenie gminy - 
140.000 tys., w tym:
- Borowskie Żaki i Gziki - 31.500 tys.,
- Baciuty Kolonia - 16.000 tys.,
- Trypucie - 6.000 tys. oraz zakup żwiru i profi
lowanie dróg 86.500 tys.

Gospodarka komunalna - plan 164.200, tj. 
100 %, w tym:
- utrzymanie pracownika i komunalnej - 26.494 
tys. zt,
- koszty związane z utrzymaniem budynku miesz
kalnego -1.498 tys. zt (energia, wywóz śmieci),
- opłacenie energii oświetlenia ulicznego - 
136.194 tys. zl.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niema
terialne usługi komunalne (OSP).

> Plan wydatków - 271.404 tys. zrealizowany 
w 100 %, w tym:
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (pla
ce kiorowców-mechaników, składki ZUS, zakup 
opalu i paliwa, odzieży oraz energia) - 71.397 tys.,
- budowa remizo-świetiicy w Turośni kościelnej
- 200.000 tys_______________ _
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GMINNY OŚRODEK 
, KULTURY W TUROŚNI P 

KOŚCIELNEJ PROWADZI i 
NASTĘPUJĄCĄ
d z ia ł a l n o ś ć  y

TURYSTYCZNĄ:
■ -

- Autokarowe wycieczki krajoznaw
cze dla 40 osób w cenie 50 tys. zł od 
osoby na następujących trasach:

H BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 
- czas trwania wycieczki 8 h. Zwie
dzanie zabytków Hajnówki i Biało
wieży, wstęp do Białowieskiego 
Parku Narodowego oraz Muzeum 
Przyrodniczego i Rezerwatu Poka
zowego Zwierząt.

SPRAWOZDANIE...
dokończenie ze str. 5

Oświata - plan wydatków 40.0(X) tys. zre
alizowany w 1(X) % na dofinansowanie 
rozbudowy szkoły w Turośni Dolnej. 
Kultura - plan 230.000 tys. zrealizowa
ny w 100 % jako dotacja dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i bibliotek.
Ochrona zdrowia - plan wydatków 
5.090 tys. zrealizowany w 100 % na 
dofinansowanie Ośrodków Zdrowia na 
terenie gminy (zakup opału i energii). 
Opieka społeczna - plan wydatków 
337.864 tys. zł zrealizowano 335.564 
tys., tj. 99 %: w tym:
- zadania własne gminy - plan 106.418 tys. zre
alizowano 106.358 tys. na opłacenie zasiłków 
jednorazowych i obiadów dla dzieci w szkole - 
40.424 tys. oraz płace i pochodna pracowni
ków ośrodka - 65.934 tys.,
• zadania zlecone - plan 231.446 tys. zrealizowa
no 229.206 tys., tj. 99 % na wypłatę zasiłków sta
łych, okresowych i pomoc mieszkaniową - 
194.163 tys. oraz utrzymanie gminnego ośrodka 
pomocy - 35.043 tys. Kwota 2.240 tys. została 
zwrócona jako nie wykorzystana dotacja celowa 
na konto Woj. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kultura fizyczna - plan 20.000 tys. zre
alizowany w 100 %. Są to koszty zwią
zane z wizytą Papieża.
Administracja - plan wydatków 927.559 
tys. zrealizowano 927.384 tys., tj. 100 % 
planu, w tym:

1. zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej - 98,146 tys, zł, tj.
- wybory do Sejmu i Senatu - 8.596 tys.,
- sprawy obywatelskie, USC, obrony cywilnej i 
geodezji - 89.550 tys.,

2. zadania własne - 829.238 tys., tj. utrzy
manie administracji samorządowej (płace i po-, 
chodne) - 462.977 tys.,
- materiały i przedmioty nietrwałe (zakup opału, 
komputera, materiałów biurowych i środków czy

DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA

S chronisko tu rystyczne w  T o p ilcu

stości, dofinansowanie do wyposażenia USC, 
zakup książek i czasopism) - 261.175 tys. zł,
- energia - 4.200 tys., delegacje i ryczałt za uży
wanie własnych pojazdów do celów służbo
wych - 9.630 tys.,
- opłaty pocztowe i komunikacyjne, remonty i 
naprawy - 45.000 tys.,
- opłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobo
wiązań pieniężnych 38,331 tys. zł,
- diety radnym i członkom komisji oraz Prze
wodniczącemu Rady - 7,725 tys.

Fundusz socjalny wsi - plan przycho
dów 32.716 tys. wykonano 33.283 tys., 
tj. 102 %. Są to wpływy uzyskane w wy
sokości 0,5 % wartości skupionych pro
duktów od podmiotów gospodarczych 
prowadzących skup bezpośrednio od 
producenta w 1990 r., ponieważ fun
dusz ten zgodnie z ustawą z dniem 31 
grudnia 1990 r. został zlikwidowany 
oraz saldo na początek roku wynosiło 
17.091 tys. zł. Plan wydatków wynosił 
63.245 tys., zrealizowano 53.274 tys. zł, 
tj. 84 %, w tym:
- dofinansowanie obozów i wypoczynku dla 
dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej 
-17.499 tys.,
- dotacja na remont świetlicy w Barszczówce -
8.400 tys.,
- dotacja na remont świetlicy w Borowskich Mi
chałach - 8.700 tys.,
- dotacja na remont remizo-świetlicy w Turośni
Dolnej - 5.000 tys.,
- dotacja dla samorządu Zawady na drogę -
3.000 tys.,
- zakup sprzętu sportowego i finansowanie Im
prez sportowych -11.978 tys.

Pozostałe środki na koniec roku w kwocie 
9.971 tys. zł z niewykorzystania na kulturę fizy
czną zostały w roku bieżącym wykorzystane na 
zakup żużlu na stadion i sprzętu sportowego.

Ponadto wpłynęła kwota 1.700.000 tys. zł z 
Zakładu Energetycznego w Białymstoku na as
faltowanie drogi Trypucie-Turośń Kościelna, 
gdzie wykorzystano kwotę 846.195 tys. na op
łacenie faktur dla Rejonu Dróg w Białymstoku

za asfaltowanie drogi Turośń Kościelna-Szere- 
nosy - 301.557 tys. oraz drogę Trypucie-Tołcze 
na kwotę 544.638 tys. oraz opłacono za wyko
nanie dokumentacji kwotę 55.140 tys, Pozosta
ła kwota na dzień 31 grudnia wynosi wraz z 
odsetkami 823.069 tys. zł, która w dalszym cią
gu znajduje się na koncie bankowym z opro
centowaniem na każde żądanie.

Z danych sprawozdawczych wynika, że 
ogólne wykonanie budżetu jest pomyślne, zo
stała zachowana równowaga budżetowa. Wy
pracowana nadwyżka budżetowa wynosi 
440.098 tys. zł, na którą wpłynęły niewykorzy
stane kredyty w kwocie 271 tys. zł oraz uzyska
no ponadplanowe dochody budżetowe w kwo
cie 439.827 tys. zł.

ROZLICZENIE DOCHODÓW 
I WYDATKÓW ORAZ 

ŚRODKÓW
POZABUDŻETOWYCH

Dochody
1. Dochody budżetowe - 4.038.171 tys.
2. Środki pozabudżetowe - 3.500.978 tys., 
w tym:
- środki otrzymane z Zakładu Energetycznego

-1.700.000 tys.,
- środki otrzymane z budżetu Wojewody

-1.000.000 tys.,
- środki społeczeństwa - 800.978 tys.,
Ogółem -7.539.149 tys.

Wydatki
1. Wydatki budżetowe -3.598.073 tys.
2, Środki pozabudżetowe -2.702.313 tys.
w tym:
- środki z budżetu Wojewody - 1.000.000 tys.,
- środki otrzymane z Zakładu Energetycznego

- 901.335 tyś.,
- środki społeczeństwa - 800.978 tys.,
Ogółem - 6.300.386 tys.

środki do wykorzystania w roku bieżącym
1.238.763 tys., w tym:
- asfaltowanie drogi Tołcze-Turośń Kościelna

- 798.665 tys.
- nadwyżka budżetowa - 440.098 tys.
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GOK-u W TUROŚNI KOŚCIELNEJ
H PARK KRAJOBRAZOWY PUSZ

CZY KNYSZYŃSKIEJ - czas 8 h. 
Zwiedzanie zabytków Supraśla i 
Sokółki, meczetów tatarskich w 
Kruszynianach i Bohonikach, ar- 
boretum w Kopnej Górze, rezer
watów przyrody: Krasne, Jałówka.

H BIEBRZAŃSKI PARK KRAJOBRA
ZOWY - czas wycieczki 8 h. Zwie
dzanie zabytków Tykocina i Łom
ży, wstęp do muzeum Bagien Bie
brzańskich i twierdzy w Osowcu, 
panorama z Góry Strękowej i spa
cer groblą w bagna.

H WARSZAWA - czas trwania wycie
czki 10 h. , cena 70 tys. zł. Zwie

dzanie Starego Miasta, Zamku 
Królewskiego, Powązek.
- Kajakowe spływy po NARWIAŃ

SKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM z 
przewodnikiem dla 10 osób, w cenie 50 
tys. zł od osoby. Czas trwania spływu 2 
dni z noclegiem w schronisku. Podczas 
spływu obserwacja osobliwości przy
rodniczych Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego oraz zabytków.

Informujemy również, że na terenie 
gminy funkcjonuje schronisko turysty
czne w Topilcu wyposażone w łóżka z 
pościelą i kuchnię do sporządzania po
siłku dla 10 osób w cenie 20 tys. zł za 
dobę od osoby. Można również wypoży

czyć żaglówkę “optymist” w 
cenie 50 tys. zł za dobę lub 10 
tys. zł za godzinę. Zaprasza
my także na zorganizowane 

pole biwakowe nad Narwią, za kolonią 
Topilec (żółty szlak turystyczny). Pole 
biwakowe wyposażone jest w stoły i ła
wy, wc, paleniska oraz parking strzeżo
ny dla samochodów. Rozbicie namiotu 
kosztuje 5 tys. zł za dobę od osoby, za
parkowanie samochodu z przyczepą 
campingową 10 tys. zł za dobę.

Wszelkich informacji udziela 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Turośni Kościelnej 
pod nr tel. 15-12-86

NA MAJÓWCE
17 maja 1992 r. miała miejsce wycieczka, 

zorganizowana dla Rady Gminy Turośń Ko
ścielna, Celem jej było zapoznanie radnycłi i 
Zarządu gminy Turośń Kościelna z problema
mi i walorami Narwiańskiego Parku Krajobra
zowego oraz lustracja terenowa gminy.

O godz. 11°° z placu szkolnego w Turośni 
Kościelnej wyruszył autokar na trasę wycieczki: 
Turośń Kościelna - Suraż - Łapy - Pionka Ko
ścielna - Waniewo - Kurowo - Jeżewo - Cho
roszcz - Topilec - Baciuty - Trypucie - Turośń 
Kościelna. Trasa na długości ok. 100 km po
krywała się z obwodnicą turystyczną Narwiań
skiego Parku Krajobrazowego, prowadząc je
go granicami po drogach okalających ten ob
szar chroniony.

Zwiedzanie rozpoczęto od lustracji rozbu
dowy Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, z 
ąicjatywy jej dyrektora mgr Henryka Zdanowi

cza. W nowych pomieszczeniach znajdzie 
miejsce biblioteka wiejska i szkolna, centrala 
telefoniczna, sale szkolne. Inwestycja realizo
wana jest już drugi rok i ma być ukończona w 
tym roku, przy wydatnej pomocy ze środków z 
budżetu gminy.

Następnym etapem wycieczki było miasto 
Suraż leżące u południowych krańców Na
rwiańskiego Parku Krajobrazowego. Radni 
zwiedzili Społeczne Muzeum Archeologiczne a 
następnie udali się do grodziska średniowiecz
nego nad Narwią. Miejsce to jest związane z 
początkami osadnictwa na naszym terenie i je
go ekspansją w XVI w, na obszary sąsiednied- 
nie, w tym na gminę Turośń.

Dalej trasa wycieczki prowadziła do Łap - 
największego ośrodka miejskiego (i najmłod
szego) - w sąsiedztwie Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego. Łapy są również najwię
kszym trucicielem rzeki Narwi, która na tym od
cinku jest całkowicie zanieczyszczoną. W Ła
pach miała również miejsce miła uroczystość 
wręczenia kwiatów i okolicznościowego pre
zentu od Wójta Gminy Turośń Kościelna prze
wodnikowi prowadzącemu wycieczkę, obcho
dzącemu w tym dniu imieniny oraz kończące
mu działalność społeczną w Radzie Gminy Tu

rośń Kościelna. Z Łap autokar wyruszył przez 
Płonkę Kościelną do Waniewa. W Płonce znaj
duje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej 
Płonkowskiej ufundowany, wraz z innymi cen
nymi insygniami, przez króla Jana III Sobie
skiego, któremu mieszkańcy wystawili w 1983 
r. pomnik przed kościołem. Następnym posto
jem na trasie wycieczki było dawne miasto, 
obecnie wieś nad Narwią o zabytkowym ukła
dzie przestrzennym - Waniewo. Znajduje się tu 
Baza Turystyki Bagiennej założona przez biuro 
turystyczne “Bird Service” , mieszcząca się w 
kwaterach prywatnych mieszkańców Waniewa. 
W ubiegłym roku gościło tu ponad 600 tury
stów z Europy Zachodniej płacąc mieszkań
com od 60 do 80 tys. zł za nocleg. W tym roku 
odbywał się właśnie międzynarodowy plener 
malarski, z którego dochód przeznaczony zo
stanie na ratowanie walorów Narwiańskiego 
Parku Krajobrazowego oraz utworzenie Bie
brzańskiego Parku Narodowego.

W Kurowie, w Ośrodku Szkoleniowo-lnfor- 
macyjnym Narwiańskiego Parku Krajobrazo
wego miało miejsce spotkanie radnych z dyre
ktorem NPK mgr Andrzejem Grygorukiem. 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowy pa
łac i park oraz obejrzeli film pt. Dylematy Gór
nej Narwi". W rozmowie poruszono temat 
ochrony środowiska gminy Turośń Kościelna a 
w szczególności problem funkcjonowania sta
wów pod Topilcem oraz budowy stacji energe
tycznej “Narew" w strefie ochronnej Narwiań
skiego Parku Krajobrazowego.

Przez Jeżewo trasa wycieczki prowadziła 
północną granicą NPK, gdzie można było za
obserwować efekty melioracji doliny Narwi i re
gulacji koryta tej rzeki. Przejeżdżając przez 
Choroszcz zwrócono uwagę na jej korzystne 
położenie nad Narwią, które potrafił wykorzy
stać już w XVIII w. Jan Klemens Branicki budu
jąc tu swoją letnią rezydencję. Ponadto w mie
ście znajduje się zabytkowy kościół i klasztor 
podominikański, kaplica z 1863 r. W dawnych 
zabudowaniach fabryki Moesa z XIX w. znajdu
je się szpital psychiatryczny Akademii Medycz
nej w B-stoku. W pobliżu Choroszczy autokar

mijał Babią Górę - legendarne miejsce kultu 
Światowida z X w.

W Topilcu nad Narwią, już na terenie gmi
ny Turośń, odbyło się tradycyjne ognisko na 
specjalnie do tego celu przygotowanym polu 
biwakowym. Miejsce to jest efektem uchwalo
nego przez Radę Gminy "Programu rozwoju 
turystyki i wypoczynku na lata 1991-1995". 
Przewiduje on między innymi budowę pól bi
wakowych nad Narwią oraz funkcjonowania 
sezonowego schroniska turystycznego w daw
nej szkole w Topilcu.

Z Topilca radni udali się ponownie na lu
strację terenu gminy Turośń jadąc z Baciut do 
Trypuć drogą gminną odnowioną staraniem 
sołtysa wsi Kolonia Baciuty pana Pińczuka. 
Człowiek ten jest inwalidą, ale dzięki własne
mu uporowi i zaangażowaniu mieszkańców 
dokonuje w dzisiejszych czasach rzeczy uwa
żanych za niemożliwe.

Następnie autokar z wycieczką udał się do 
Trypuć, drugiej wsi po Turośni Kościelnej w 
gminie, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia, 
Lecznica Zwierząt oraz Urząd Pocztowy. Szo
są wyasfaltowaną w 1991 r. ze środków pozy
skanych przez Radę gminy od Rejonu Ener
getycznego przejechano do Tolcz. Następny 
odcinek drogi przez Niecki, Iwanówkę do Tu
rośni Kościelnej, którym prowadziła trasa wy
cieczki ma być pokryty asfaltem jeszcze w bie
żącym roku. Wszystko w ramach rekompensa
ty dla mieszkańców gminy za uciążliwości lo
kalizacji tutaj stacji energetycznej "Narew", 
która była ostatnim mijanym po drodze obie
ktem na trasie wycieczki.

Na kiniec należałoby zadać pytanie, czy 
wycieczka spełniła swoje zadanie, poza celem 
rekreacyjnym? Mimo zaproszenia ponad 40 
osób autokar miał jeszcze wiele miejsc wol
nych. Ci, którzy przybyli, wraz z Wójtem i Prze
wodniczącym Rady Gminy mieli możliwość 
naocznego przekonania się o potrzebie ochro
ny środowiska gminy i korzyści wynikających 
z rozwoju turystyki.

Sławomir Halicki
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OBCHODY ŚWIĘTA MAJOWEGO
Początek maja to okres kilku nastę

pujących po sobie świąt państwowych i 
kościelnych. 1-go maja przypada 
“Święto Pracy” lub Świętego Józefa, 3- 
go maja minęła 201 rocznica Konstytu
cji 3-go Maja lub Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski, 8-go maja 
“Dzień Zwycięstwa”, kościelne święto 
Stanisława Męczennika.

W okresie władzy komunistycznej, 
szczególnie w latach osiemdziesiątych, 
teatrem obchodów tych świąt były ko
ścioły. Społeczeństwo wyrażało w ten 
sposób swoją niechęć do ówczesnej 
władzy, bojkotując pochody w dniu 1-

go maja, państwowe uroczystości 3-go 
maja. Śpektakularnym posunięciem by
ło również przełożenie tzw. “Dnia Zwy
cięstwa” z 9-go maja na 8-go, tj. w dniu 
zakończenia II wojny światowej a zara
zem w dniu, kiedy to przypada kościel
ne święto Stanisława Męczennika, bi
skupa krakowskiego.

Jak wyglądały obchody świąt majo
wych u progu lat 90-tych w naszym re
gionie?

Już tradycyjnie wierni gromadzili się 
w świątyniach, ale już nie tak licznie 
jak w latach 80-tych, kierując się raczej 
względami religijnymi niż poczuciem 
patriotyzmu. Zniknęły z ulic miast pa
radne pochody pierwszomajowe i inne 
uroczystości towarzyszące. Nie odbyły 
się nawet tradycyjne zawody sportowe 
pomiędzy uczniami szkół średnich w 
Łapach, w których sam kiedyś uczestni
czyłem. Ale nikt z nas wówczas nie my-- 
ślał o “Święcie Pracy” a wyłącznie o 
współzawodnictwie sportowym, wyko
rzystanym następnie przez władze do 
podkreślenia “rangi tego święta”. Po

dobne zawody sportowe pod nazwą 
“Sprawni jak żołnierze” nieprzypadko
wo odbywały się ok. 9 maja na miejsko- 
gminnym stadionie sportowym w Ła
pach, co miało miejsce również i w tym 
roku. Uczestniczyła w nich młodzież z 
kilku szkół w województwie białostoc
kim. Ale o tym pewnie osobno w rubry
ce sportowej “Gazety Łapskiej”.

Ja natomiast chciałbym się skoncen
trować na obchodach związanych z 
Konstytucją 3-go Maja, które miały 
miejsce na terenie gminy Turośń Ko
ścielna. Ale przedtem należałoby wró
cić do historii, i to tej bardziej odległej,

wysiawa
sprzed 200 lat. Bo ileż analogii do cza
sów nam współczesnych.

Konstytucja 3-go Maja była drugą na 
świecie, po Stanach Zjednoczonych, 
ustawą rządową regulującą organizację 
władz państwowych, a także prawa i 
obowiązki obywateli. Konstytucja za
chowując jeszcze ogólnie przywileje 
szlacheckie pozbawiła jednak szlachtę 
prawa najwyższej zwierzchności wobec 
poddanych, stwierdzając, że rolników 
przyjmuje się “pod opiekę prawa i rzą
du krajowego”. Zapewniała także wol
ność osobistą nowym osadnikom z za
granicy oraz zachęcała panów do zawie
rania z poddanymi umów dotyczących 
ich świadczeń. W ten sposób otwarto 
drogę do ingerencji państwa w stosunki 
między poddanym a panem: zarazem 
sprawa chłopska postawiona została ja
ko sprawa ogólnopaństwowa. Najwy
ższym organem władzy pozostawał 
Sejm, którego działalność uległa znacz
nemu usprawnieniu. W ramach dwulet
niej kadencji miał być “zawsze gotowy”, 
przy czym w razie potrzeby zwoływał go

król lub marszałek. Decydowała wię
kszość głosów - wraz z odejściem od za
sady jednomyślności zniesione zostało 
“liberum veto” oraz konfederacje. Kon
stytucja ograniczała ponadto uprawnie
nia Senatu, który otrzymał tylko prawo 
veta zawieszającego w stosunku do 
uchwał izby poselskiej. Także król prze
stał odgrywać rolę “trzeciego stanu” w 
Sejmie. Do kompetencji Sejmu należało 
przede wszystkim ustawodawstwo i 
uchwały podatkowe, ale także kontrola 
innych władz. Znacznie zmniejszyła się 
zależność Sejmu od Sejmików. Wreszcie 
co 25 lat miał się zbierać specjalny Sejm 

Konstytucyjny i tylko 
on mógłby zmieniać 
prawa fundamentalne 
zawarte w konstytucji.

Konstytucją 3-go Ma
ja stanowiła ważny krok 
w drodze do państwa 
nowożytnego. Wska
zywała także, że droga 
do takiego państwa nie 
musiała prowadzić przez 
monarchię absolutną, 
ale monarchię konstytu
cyjną. Usprawnienie 
aparatu państwowego i 
reformy społeczne nie 
musiały być więc narzu
cane przez absolutnego 
władcę, ale mogły być 
też wprowadzane przez 
tę część panującej klasy 
szlacheckiej, która zro
zumiała ich konieczność 
pod wpływem ideologii 
Oświecenia i wzrastają
cego zagrożenia kraju 
przez agresywny absolu- 

w urzędzie em iny ( y ^  sąsiadów. Ttzeba
dodać, że ten nowy model państwowo
ści postawiony został przed narodami 
środkowej i wschodniej Europy w mo
mencie, gdy reakcja na sukcesy rewolu
cji francuskiej ukazała, jak dalece de
klaratywna była gotowość władców ab
solutnych do tworzenia nowego społe
czeństwa. Podobnie jak na przełomie 
XVI i XVII w. Rzeczpospolita szlache
cka, na przełomie XVIII i XIX w. Rze
czpospolita oświecona, tak i teraz Rze
czpospolita Polska mogłaby stać się wzo
rem do naśladowania dla innych krajów.

Obchody rocznicowe konstytucji 3-go 
Maja miały na terenie gminy Turośń Ko
ścielna szczególny charakter. Tamtejszy 
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 
wystawę miejscowych artystów ludowych. 
Swoje obrazy w siedzibie Uizędu Gminy 
prezentował pan Władysław Zdanowicz w 
Zawad oraz pan Józef Wilczewski, 
rzeźbiarz z Niewodnicy Kościelnej. Ponad
to gmina poszczycić się może zespołem 
folklorystycznym “Zalesianki” z Zale- 
sian, kultywującym dawne tradycje.
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W TUROSNi KOŚCIELNEJ
Majowemu świętu to

warzyszyły również im
prezy sportowe obejmu
jące prawie cały teren 
gminy Turośń Kościel
na. Stało się to za spra
wą wyścigu kolarskiego 
zorganizowanego przez 
sekcję kolarską miejsco
wego Ludowego Zrze
szenia Sportowego i Ra
dę Gminy. Zawody o 
puchar Przewodniczące
go Rady Gminy rozegra
no na tradycyjnej już tra
sie: Turośń Kościelna - 
Turość Dolna - Dobro- 
woda - Tołcze - Turośń 
Dolna - Turośń Ko
ścielna. Startowały w 
nich takie kluby sporto- 

j we jak: PR IM Ełk, KKS 
Ognisko Slarosielcc, KS 
“Sokół” Sokółka oraz 
LZS Turośń Kościelna.
W kategorii młodzików 
na dystansie 32 km bez
konkurencyjni okazali 
się kolarze PRIM -u Ełk zajmując I i III 
miejsce. Podobnie w kategorii juniorów na 
dystansie 58 km, gdzie zajęli pierwsze trzy 
miejsca. Natomiast w kategorii juniorów 
młodszych zwyciężyli kolarze KS “Sokół” 
Sokółka, zajmując również pierwsze trzy 
miejsca. Gospodarze LZS Turośń Kościel
na ulokowali się raczej w “środku peletonu”. 
Najlepszy z nich Marcin Muszyński zajął w 
kategorii młodzików V miejsce na 16 startu
jących a Przemysław Czyżewski został wyco
fany z wyścigu. W kategorii juniorów 
młodszych Jarosław Mnich zajął VII

miejsce, Andrzej Choiński był XII na 
15 startujących. Tak więc młodą sekcję 
kolarską LZS Turośń Kościelna czeka 
jeszcze wiele pracy pod opieką trenera 
Roberta Moniuszko.

Ceremonię otwarcia zawodów kolar
skich uatrakcyjniła parada konna ze stadni
ny pana Stanisława Trejgi z Niewodnicy 
Kościelnej. Odbyła się ona na trasie: Nie- 
wodnica Kościelna - Topole - Tołcze - Nie
cki - Iwanówka - Turośń Kościelna - Try- 
pucie - Niewodnica. Udział w niej wzięły 
trzy konie pod jeźdźcami ubranymi w czar
ne smokingi, białe bryczesy, czarne oficerki

N a s tarc ie  w yścigu kolarskiego
i w czarnych toczkach na głowie, tj.: 
Krzysztof Grynczel, Krzysztof Marcino- 
wicz oraz niżej podpisany. Imprezę tę 
można uznać za reprezentatywną dla 
gminy Turośń Kościelna, gdzie fun
kcjonuje jeszcze jedna stadnina koni 
sportowych pana Mariusza Kruka w 
Zawadach. Należy mieć nadzieję, że 
wszystkie większe uroczystości na 
szczeblu gminy uzyskają taką oprawę 
jak obchody Konstytucji 3-go Maja.

W maju zaingurował działalność tuiysly- 
czną Gminny Ośrodek Kultury w Turośni 
Kościelnej przedkładając tamtejszym Szko

tom propozyq'e wycieczek 
krajoznawczych, kon
kurencyjnych ze wzglę
du na niskie koszty dla 
biur turystycznych. 
Pierwsza wycieczka 
odbyła się ze Szkoły 
Podstawowej zTolczdo 
Warszawy, między inny
mi śladami twórców 
Konstytuq'i 3-go Maja. 
Młodzież zwiedziła Stare 
Miasto (strona H. Kołłą
taja), Zamek Królewski 
(komnaty dworskie i po
selskie), Cmentarz Po
wązkowski (Aleja Zasłu
żonych) oraz kościół p.w. 
Sw. Stanisława Kostki 
(grób ks. J. Popiełuszki).

Szkoda tylko, że sta
rania GOK-u nie spot
kały się ze zrozumie
niem pań nauczycielek 
z Tołcz, biorących 
udział w wycieczce.

Parada konna w  Turośni K ościelnej S ła w o m ir Halicki
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Zegna] G azeto !
W  związku z zakończeniem pracy społecznej 

w Radzie Gminy Turośń Kościelna informuję dro
gich czytelników, ze niniejszy, jubileuszowy nu
mer "Gazety Łapskiej” jest zarazem  ostatnim, 
obejmującym teren gminy Turośń Kościelna.

Chciałbym w  tym miejscu podziękować Re
dakcji “Gazety Łapskiej" oraz wydawcy, Miejsko- 
Gminnemu Domowi Kultury w  Łapach za  udostę
pnienie łamów gazety, do publikowania informa
cji dotyczących gminy Turośń Kościelna.

Osobne podziękowania należą się ajentom  
sklepów w Turośni Kościelnej, Turośni Dolnej, 
Baciutach, Tołczach, Niewodnicy Kościelnej 
oraz pracownikom Urzędu Pocztowo-Komu- 
nikacyjnego w Trypuciach za  sprzedaż gazety.

Niech druga rocznica ukazywania się “Gazety 
Łapskiej" oraz jubileuszowy, 40-ty numer będzie 
okazją do kilku refleksji dla tego, który ją współ
tworzył przez ostatnich 10 numerów. Ponieważ nie 
znalazłem się w składzie Redakcji, dlatego mogę 
bardziej krytycznie wypowiedzieć się na temat po
ziomu merytorycznego zamieszczanych w  gazecie 
artykułów oraz pracy zespołu ją redagującego.

Wiele tego typu wydawnictw powstało na fali 
euforii spowodowanej zm ianą sytuacji politycznej w 
kraju i oddania inicjatywy samorządom lokalnym za

swoim  terenie, ale również szybko zaprzestało  
swojej działalności z różnych przyczyn.

Z e  smutkiem jednak muszę stwierdzić, że ga
zeta, w podtytule “Dwutygodnik Regionalny", stra
ciła to znaczenie witając ostatnio swoich czytelni
ków coraz rzadziej tradycyjnym "Dzień Dobry”. W  
swoim maksymalnym zasięgu terytorialnym gaze
ta obejmowała teren gmin: Łapy, Suraż, Poświętne 
i Turośń Kościelna, a obecnie jedynie Łapy. Szko
da, że  władze gmin wchodzących niegdyś w  skład 
powiatu Łapskiego nie wykazały większego zain
teresowania nie tylko chęcią, ale według mnie po
trzebą wydawania własnej gazety. Oprócz możli
wości zamieszczania tam informacji o działalności 
władz gmin dla ich mieszkańców, można również 
było wykazać się swoimi osiągnięciami, podzielić 
się problemami gmin.

Pierwszym symptomem źle wróżącym gaze
cie było odejście jej redaktora naczelnego, na
stępnymi byty: pozbawienie miejscowego środo
wiska możliwości składu gazety, wzrost kosztów 
i oddalenie miejsca druku, przy jednoczesnym  
spadku poziomu technicznego i merytorycznego 
gazety. Przykładem tego niech będzie mój arty
kuł, jeden z lepszych, które udało mi się napisać 
pt. "TURYSTYKA W GMINIE", gdzie załączono 
przypadkowe zdjęcie, zamiast przekazanych 
wcześniej redakcji kilku zdjęć, oraz umieszcze
nie tytułu na złamaniu rozkładówki (?). W iną za  
taki stan rzeczy muszę obarczyć Redakcję, którą

tworzy praktycznie jedna osoba, ostatnio coraz 
bardziej zajęta swoimi prywatnymi sprawami 
oraz "fraszkopisarz", który, mam  nadzieję, że 
zadedykuje mi jedno ze swoich "wypocin", o 
trzeciej osobie nawet nie wspom nę, bo i nie 
wiem dlaczego tam  figuruje. Słowa krytyki na
leżą się również wydawcy, który swoją działal
nością stopniowo doprowadził do spadku po
ziomu i popularności gazety.

Sam osobiście nie uchylam się od odpowie
dzialności za ostatni i dalszy los "GAZETY ŁA
PSKIEJ", rezygnując z publikowania na jej la
mach, w  związku ze zmianą miejsca zamieszkania 
i braku czasu dla działalności społecznej. Wypada 
mi na koniec przeprosić mi tych wszystkich, któ
rym moje uwagi i artykuły nie przypadły do gustu, 
oraz że nie mogłem napisać o wielu jeszcze tema
tach zgłaszanych pizez czytelników. Dlatego od
syłam Was do innych moich publikacji zamiesz
czanych w  kwartalnikach takich jak: "Białostocczy
zna", "Podlasie” oraz kilku wydawnictwach o cha
rakterze krajoznawczym i turystycznym.

Praca w  "GAZECIE ŁAPSKIEJ" była moim 
kolejnym doświadczeniem życiowym, którym 
chciałem się podzielić z czytelnikami. Z  regio
nem tym jestem bardzo związany emocjonalnie, 
tutaj się urodziłem i wychowałem, ukończyłem 
szkołę średnią w  Łapach, w  których, mam nad
zieję, że mam jeszcze wielu przyjaciół.

Sławomir Halicki

DRUGA ROCZNICA! c.d.
Zagroziłem zresztą, że te nasze rozmów
ki mogą się ukazać drukiem z podaniem 
nazwiska, zwłaszcza, że ta najbardziej pi
kantna miała miejsce przy świadku. Może 
to poskutkowało? I nie z kierunku burmi
strza to wyszło, jak sądzę, bo -jak wiem - 
dzień wcześniej memu niedoszłemu cenzo
rowi składały wizytę dwie znane łapskie 
osobistości z kręgów względem “ojca mia
sta” raczej nieprzyjaznych. Być może nie w 
związku z tym tematem. Ale skojarzenie 
faktów pozostało. I dopóki jestem w tej ga
zecie przeciwstawiać się będę opq'i takich

czy innych “przydupników”, jak to ktoś! 
niezbyt elegancko, acz celnie nazwał. A 
jeśli ktoś zechce się swoim tekstem ko
muś podlizać proszę bardzo. Skrytyko
wać? Ależ oczywiście, łamy czekają. A 
Czytelnicy rozum mają i swój osąd wy
dadzą. Będzie odpowiedź z ZNTK na 
“Ośmiornicy - ciąg dalszy”? Już z góry 
dziękuję za tekst. Wszystko, byle zgod
nie z prawem i dobrym obyczajem.
Ale aby gazeta była ciekawą nie może 
być redagowana sobie a muzom. Leży 
coś komuś na wątrobie, zaświtał w gło
wie pomysł - piszcie do nas Drodzy Czy

telnicy, przychodźcie, dzwońcie. A na 
pewno gazeta będzie ciekawsza. Zaś 
Twoje, Sławku, uwagi biorę do serca, 
dziękując za wiele ciekawych i na do
brym poziomie napisanych tekstów i 
czym prędzej chwytam za słowo, iż nie 
uchylasz się od odpowiedzialności za 
“...dalszy los GAZETY ŁAPSKIEJ.” Z 
Białegostoku do Łap tak samo blisko 
jak z Trypuć, a i droga korespondencyj
na istnieje, co udowodniła milcząca 
ostatnio Ag.
I oby tych nie uchylających się było jak 
najwięcej.

Boatłan Łuczaj

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Z  końcem maja zakończyły się, 

prowadzone przez Ośrodek, zajęcia 
szkoleniowe oraz imprezy w tenisie 
stołowym. Przerwa potrwa do połowy 
września br.

Dwa nasze zespoły, startujące w 
rozgrywkach ligi wojewódzkiej o pu
char “Kuriera Porannego”, po zakoń
czonej I rundzie rozgrywek zajmują w 
tabeli wysokie II i IV miejsca.
1. Wodociąg Białystok - 22:0 96:14
2. M-GOSiR Łapy I -19:3 86:24
3. Genticus Białystok - 19:3 77:33
4. M-GOSiR Łapy II -16:3 82:28 
5 Poziomka Politechn. B-stocka

-13:9 63:47
6. Bursa I B-stok -13:9 62:48
7. Bursa II B-stok - 8:14 51:59
8. Zesp. Szkół Gastronom.- 7:13 47:53
9 Start Nowosiółki -7:13 37:63

10. Dziesięciny B-stok - 4:18 24:86
11. TTC Kaczka B-stok -2:18 14:86
12. BKS Łoś B-stok -0:22 9:101

W dniach 8-24.05.1992 r. został 
rozegrany pierwszy (z pięciu planowa
nych) klasyfikacyjny turniej tenisa zie
mnego o mistrzostwo miasta i gminy. 
Startowało 22 zawodników. Czołowe
miejsca zdobyli:
1. Łapiński Leszek - 60 pkt.
2. Łapiński Jacek - 40 pkt.
3. Wojciechowski Ryszard - 20 pkt.
4. Sienkiewicz Eligiusz - 20 pkt.
5. Sienkiewicz Tomasz -10  pkt.
6. Klimaszewski Grzegorz -10  pkt.
7. Jabłoński Dariusz -10  pkt.
8. Osmólski Andrzej -1 0  pkt.

Zgłoszenia do następnego turnieju 
klasyfikacyjnego będą przyjmowane w 
biurze Ośrodka w dn. 12.06. 1992 r. w 
godz. 16°° - 1630.

W dniu 20.05.1992 r. na stadionie w 
Łapach odbyły się już IV Otwarte Mi
strzostwa Miasta i Gminy Łapy w Sze- 
ścioboju Kulowym. Startowało 14 za
wodników. Czołowe miejsca zdobyli:

1. Maleszewski Arkadiusz - Łapy (ZSM)
- 75,08 m

2. Leligdowicz Andrzej - Warszawa
- 66,63 m

3. Brenko Adam - Łapy (ZSM)
- 65,68 m

4. Szyluk Jarosław - Łapy (ZSM)
- 64,71 m
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7 Maja
To nie tylko 201 rocznica konstytucji 3 Maja. 

Jest to dzień, który wielu młodszym i starszym 
pokoleniom na zawsze pozostanie w pamięci.

W tym właśnie dniu harcerstwo środowiska 
łapskiego przeżywało swoje święto 71 lat 
Związku Harcerstwa Polskiego w Łapach, bo
wiem 12.XII.1920 r. została założona l-sza Dru
żyna Harcerzy im. Romualda Traugutta przez 
nauczyciela szkoły Powszechnej druha phm. 
Leonarda Babińskiego.

Na tę niecodzienną uroczystość zjechali har
cerze tejże drużyny i pozostałych dwóch drużyn 
okresu przedwojennego i powojennego. Zjechali 
tu po to, by po latach spotkać się, wspomnieć 
przeżycia minionych lat, wspólne obozy, biwaki, 
ogniska harcerskie, swoją "Harcerską Górę".

Poza gośćmi z kraju przybyła do nas grupa 
seniorek i seniorów, instruktorek i instruktorek 
Chorągwianej Komisji Historycznej z Białegostoku 
z druhem hm. Stefanem Pawłowskim, komendan
tem Chorągwi Białostockiej oraz jego zastępcą 
druhną hm. Teresą Henrik. Przybyli, aby wspólnie 
dzielić wspomnienia i radość spotkania. Za Wasz 
udział serdecznie Wam dziękujemy.

Uroczystość poprzedziła Msza św., którą 
odprawił i słowo wstępne do uroczystości wy
głosił ks. prałat, profesor Wyższego Semina
rium Duchownego w Białymstoku druh harc
mistrz Kazimierz Kołakowski, homilię wygłosił 
ks. kanonik, proboszcz parafii Mońki druh 
harcmistrz Kazimierz Wilczewski. Dziękujemy 
Wam, Wielebni księża za uświetnienie naszej 
uroczystości swoją obecnością.

Uczestnikiem tego święta był również 
ksiądz Zbigniew Gołubowski, proboszcz parafii 
Śniadowo, nasz były harcerz. Również serde
czne dzięki za udział.

W czasie Mszy św. wyświęcony został 
sztandar lOej Drużyny Harcerzy im. Romualda 
Traugutta w Łapach, którego to aktu dokonał 
ks. Kołakowski.

Chór i orkiestra dziewcząt Liceum Ogólno
kształcącego uświetniły swoim śpiewem i mu

zyką odprawianą w kościele Św. Krzyża Mszę 
św., za co Waszym Panom dyrygentom i Wam 
serdecznie dziękujemy.

Po Mszy św. w zwartych szeregach ze 
sztandarami harcerskimi, przy dźwiękach or
kiestry, młodzież harcerska, instruktorska i za
proszeni goście przemaszerowali z kościoła do 
ul. Głównej, następnie ul. Bohaterów Wester
platte na plac szkolny Liceum Ogólnokształ-

1992
cącego. Zgodnie z programem dyrektor L O 
pani Jadwiga Maciejewska otworzyła dalszą 
część uroczystości witając młodzież szkolną, 
harcerską, przybyłych gości i zgromadzone na 
placu szkolnym społeczeństwo. Przedstawicie
le młodzieży LO w swoich wystąpieniach na
wiązywali do tradycji konstytucji 3 - cio Majo
wej, tradycji ruchu harcerskiego.

Na sygnał trąbek, nastąpiło wprowadzenie 
sztandaru Liceum Ogólnokształcącego, odczyta
no krótką historię I-ej Drużyny Harcerzy im. R. 
Traugutta, druh hm. Włodzimierz Jankowiak przy
witał przybyłych gości, orkiestra odegrała hymn 
narodowy i harcerski, nastąpiło uroczyste przeka
zanie sztandaru młodzieży Liceum Ogólnokształ
cącego, odbył się apel poległych w czasie drugiej 
wojny światowej harcerzy i okresu lat 1939-1950, 
złożono kwiaty. Po przekazaniu sztandaru głos za
brał senior harcerstwa łapskiego,, druh hm. H. 
Dziemianowicz, który powiedział:

“ W chwili obecnej przekazałem sztandar 
historyczny I-ej Drużyny Harcerzy im. Romual
da Traugutta w Łapach Wam, Droga Młodzieży 
Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, prze
kazałem sztandar, na który 60 lat temu składa
łem przyrzeczenie harcerskie wypowiadając 
słowa: "Całym życiem pełnić służbę", sztandar, 
na który Wasi dziadkowie składali przysięgę na 
wierność Ojczyźnie, wstępując w szeregi kon
spiracyjnego Wojska Polskiego ZWZ - AK. 
Niech to hasło na sztandarze: "Bóg Honor Oj
czyzna" będzie Wam symbolem do Waszej 
pracy dla dobra Waszego, Waszych rodziców, 
szkole, środowisku i Ojczyźnie.

Idźcie dobru i prawdzie służyć, a ono Wam 
równym odpłaci".

Chór LO zaintonował modlitwę harcerską 
"O Boże, Panie nasz” , którą podchwycili zebra
ni; pieśń rozbrzmiała z pełnych piersi, niejed
nej czy niejednemu łza w oku zabłysła ze wzru
szenia, bowiem ta melodia i słowa zawsze 
przyprawiają o wzruszenie.

Następuje informacja o tablicy pamiątkowej, 
ku czci poległych harcerzy w latach 1939-1950 
na wszystkich frontach ll-ej wojny światowej, w 
kazamatach więzień i obozów, łagrów na wscho
dzie i zachodzie. Odsłonięcia tablicy dokonuje 
druh hm. H. Dziemianowicz. Następuje zwiedza
nie wystawy harcerskiej, która obrazuje pracę 
harcerską lat 1920-1992. Przedstawia ona zdję
cia założyciela drużyny w 1920 r., jej patrona, 
opiekuna, pierwszych trzech komendantów 
Wys,-Mazowieckiego Hufca Harcerzy w Łapach.

SPORT SPORT
w Łapach informuje

5. Uszyński Stanisław - Białystok
- 64,15 m

6. Perkowski Czarek - Łapy
- 62,75 m

7. Czepe Roman -Łapy 
- 62,25 m

8. Dworakowski Jerzy - Łapy
- 57,89 m

Wynik osiągnięty przez ucznia Z e
społu Szkół Mechanicznych w Łapach 
Arkadiusza Maleszewskiego jest no
wym rekordem miasta i gminy. Ponad
to, według klasyfikacji prowadzonej 
przez P. Leligdowicza z Warszawy, jest 
czołowym wynikiem osiągniętym na te
go rodzaju zawodach w Europie.

Makieta przedstawia również por. Eugeniusza 
Niemunisa, drużynowego I-ej Drużyny w latach 
1929/30 w otoczeniu matki, orzą zdjęcia woj
skowe. Por. Niemunis zginął w Katyniu.

Następnie plansze i makiety eksponowane 
są opisowo ze zdjęciami harcerskimi minionych 
lat. Ileż wzruszeń, wspomnień zwiedzających ze 
wspólnie przeżytych najpiękniejszych lat mło
dzieńczych, przeplatanych piosenką harcerską. 
Wzruszeniom i wspomnieniom nie było końca, 
ale wszystko i nawet te chwile muszą mieć swój 
koniec, dlatego wspólne rodzinne zdjęcie za
kończyło nasze jakże przepiękne spotkanie.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz 
Miasta p. R. Czepe, zastępca p. inż. Mojko- 
wski, Przewodnicząca Rady Miasta p. mgr Ja
nina Mirek, którym za uczestnictwo i wspólne 
przeżycia serdecznie dziękujemy. Również 
Przewodniczącemu KZ NSZZ Solidarność przy 
ZNTK w Łapach p. Józefowi Piątkowi.

Nie sposób pominąć osoby wspomagają
ce naszą pracę organizacyjną w czasie przy
gotowań do uroczystości, ich pomoc moralną i 
materialną, w którą nam świadczyli:

Józef Rydzewski, Stefan Kamiński, Henryk 
Kowalczyk, Jan Płoński, Wacław Dola, Zbigniew 
Gumowski - są to harcerze minionego okresu. 
Młodzieży LO, chórowi i orkiestrze, recytatorom, 
a w szczególności Dyrekcji LO w osobach pp. 
Jadwidze Maciejewskiej i Łucji Falkowskiej, Ra
dzie Pedagogicznej a w niej pp. Olechnowiczo
wi i Polowi, dyrygentom orkiestry i chóru. Dyre
ktorom szkół podstawowych: p. Teresie Łapiń
skiej, p. Irenie Hryncewicz, p. Mirosławowi Ła
pińskiemu, Dyrekcji ZNTK, Dyrekcji i Radzie 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łapach, p. 
Lechowi Truskolaskiemu, właścicielowi cukierni 
"U Lecha", p. Halinie Okuniewskiej, właścicielce 
rozlewni wód gazowanych, Dyrekcji Domu Kul
tury, kierownictwu Ośrodka Szkolenia Zawodo
wego Kierowców w Łapach.

Druhnom i druhom instruktorom współpra
cującym:

Danucie Łukaszuk, Elżbiecie Puścian, Te
resie Łapińskiej, Teresie Wnorowskiej i Jerze
mu Drozdowskiemu.

Wszystkim wymienionym i nie wymienio
nym sympatykom naszej pracy harcerskiej 
składamy tą drogą najserdeczniejsze podzię
kowanie oraz życzenia jak największych osiąg
nięć w życiu osobistym, rodzinnym i społecz
nym żegnając harcerskim pozdrowieniem 
"Czuwaj" życzymy równie wspaniałego spotka
nia za następnych 71 lat.

KOMISJA HISTORYCZNA 
I

KOMENDA HUFCA HARCERSKIEGO 
W ŁAPACH

FIAT 126p
Z PRZYCZEPKĄ L  

ROK PRODUKCJI 1986 
PRZEBIEG B9 500 km

KOLOR GRANATOWY 
WYPOSAŻONY W RADIO 
DO KUPIENIA ZA 20 min 

W TRYPUCIACH 33  
(LECZNICA ZWIERZĄT)
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dokończen ie  ze str.1 OŚMIORNICY c.d.
9-ciu sprawozdań Głównego Urzędu Sta
tystycznego. Na pismo nie mam do dziś 
odpowiedzi, chociaż konkurs już się za
kończył. Doręczono mi jedynie sprawoz
danie F-01. Tłumaczono mi, że sprawoz
dania te objęte są tajemnicą. Po kilku 
dniach otrzymałem telefoniczną wiado
mość, że pewne informacje mogę sobie 
wynotować w dziale ekonomicznym. Nie
wiele mi to dało. Zbyt mało miałem czasu 
zważywszy na ręczne wynotowywanie i 
obowiązek wykonywania bieżącej pracy.

Kilka dni wcześniej usiłowałem do
wiedzieć się u przewodniczącego nowo 
wybranej Rady Pracowniczej, szefa 
działu kadr mgr W. Wojtkowskiego, ja
ki jest terminarz konkursu i czy jest do 
wglądu jego regulamin. Nie dowiedzia
łem się nic. Poinformowano mnie jedy
nie, że mogę zadzwonić do gabinetu 
Ministra T i G M .  Zadzwoniłem tam 21 
maja i dowiedziałem się, że składu ko
misji jeszcze nie ma, nie ma też regula
minu, a konkurs najprawdopodobniej 
odbędzie się na początku czerwca. 29 
maja dotarła do mnie wiadomość, jak 
się potem okazało, fałszywa - zresztą 
nie jedyna, że minister nie ma czasu w 
ciągu najbliższych dwóch tygodni na 
zorganizowanie konkursu w ZNTK w 
Łapach. Wobec tego, wiedząc, że w naj
bliższych dniach konkurs może się jesz
cze nie odbędzie, udałem się 1 czerwca 
o godz. l l od do zastępcy dyrektora d/s 
technicznych inż. E. Suchodolskiego 
wypełnić delegację, by udać się służbo
wo 2 czerwca do Warszawy. Dyrektor 
powiedział dosłownie: “W żadnym wy
padku pan nie może jechać w delega
cję!” Zapytałem: “Dlaczego? Przecież 
jadę dla dobra zakładu.” Dyrektor od
powiedział: “To pan nie wie, że jutro 
ma być konkurs na dyrektora?” Odpo
wiedziałem: “ Nie, nie wiem, chociaż 
dobre zwyczaje wymagają, bym został o 
tym wcześniej poinformowany. Wido
cznie ktoś tę sprawę zaniedbał i niech 
się teraz martwi.” Po tych słowach opu
ściłem gabinet dyrektora. Dosłownie za 
pół godziny zadzwonił do mnie prze
wodniczący Rady Pracowniczej mó
wiąc, że ma do mnie pewne pismo i 
prosi o zgłoszenie się po jego odbiór. 
Jak się potem okazało, było to pismo 
zawiadamiające o konkursie. Nie miało 
ono daty i nie było nigdzie zarejestro
wane oraz nie miało stwierdzenia, w ilu 
egzemplarzach zostało wykonane. Jedy
nie datę na moją interwencję dopisano.

Nazajutrz 2 czerwca odbył się kon
kurs na dyrektora ZNTK w Łapach. 
Czekałem od godz. 9°° ponad godzinę, 
nim ukonstytuowała się komisja i został 
wybrany przewodniczący. Jak się potem 
okazało, została nim pani A. Krusze
wska, kierownik Działu Finansowego, 
której niezwłocznie wręczyłem na pi
śmie swoje uwagi i zastrzeżenia związa

ne z niezachowaniem odpowiedniej 
procedury konkursowej, jak też nieza
chowaniem właściwej procedury w reje
strowaniu P.P. ZNTK w Łapach (o 
związku przyczynowo-skutkowym za
chodzącym między rejestracją a organi
zowaniem konkursu na stanowisko dy
rektora doskonale wiedzą prawnicy).

W piśmie tym m.in. stwierdzam, że Sąd 
Gospodarczy w Białymstoku wbrew prze
pisom zarejestrował P.P. ZNTK w Łapach 
23.09.1991 r. bez dołączenia do wniosku 
statutu przedsiębiorstwa, który jeszcze 12 
maja 1992 r. nie był dostarczony do sądu. 
Nadmieniłem też, że wbrew wymogom 
przepisów pkt 1 (i 2) u 2 ust. 1 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z 30.XI.1981 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu prze
prowadzania konkursu na stanowisko dy
rektora, w postanowieniu o ogłoszeniu 
konkursu nie określono imiennego składu 
komisji i terminu zakończenia postępowa
nia konkursowego. Znawcy zagadnienia 
doskonale wiedzą, że skład komisji kon
kursowej podawany jest do publicznej 
wiadomości, natomiast prace komisji po
winny mieć charakter poufny. Chodzi bo
wiem o zapewnienie niezbędnego obiekty
wizmu pracy komisji poprzez zapobieże
nie ewentualnym naciskom na poszczegól
nych członków komisji i manipulowaniu 
zarówno przebiegiem, jak też ostatecznym 
wynikiem konkursu.

W tym miejscu zwracam się z publicz
nym pytaniem do organizatorów konkur
su i do samej komisji. Jak to się stało, że 
utajniono imienny skład komisji liczący 
pięć osób, a jednocześnie wbrew ustawie, 
rozporządzeniu Rady Ministrów i posta
nowieniu MTiGM w czasie przesłuchań 
kandydatów brały udział trzy osoby post
ronne, nie wchodzące w skład komisji 
(radca prawny ZNTK Jarosław Łapiński, 
przewodniczący KZ NSZZ “Solidarność” 
Józef Piątek i przewodniczący NSZZ Pra
cowników ZNTK Jan Jabłoński), a jedna z 
nich otnymywała nawet w niewiadomy mi 
sposób poufne przecież informacje o mo
ich sprawach konkursowych wcześniej, za
nim przybyła na konkurs i wykorzystała to 
do usiłowania zdyskredytowania mojej 
kandydatury przed komisją twierdząc, że 
nie powinienem mieć żadnych kłopotów z 
zebraniem materiałów o zakładzie ze stro
ny dyrekcji. Kto tę osobę, w dodatku nowo 
wybranego przewodniczącego “Solidarno
ści” w ZNTK w Łapach J. Piątka, do której 
sam'zresztą należę tak dokładnie poinfor
mował i w jakim celu? Dlaczego w stosun
ku do niektórych kandydatów utajnia się 
pewne wiadomości a osobom postronnym 
inne, poufne wiadomości się ujawnia?

Dlaczego jeden członek komisji, ła
miąc zasadę poufności, stwierdza nie
malże publicznie, że “Stypułkowski na 
konkursie już się spalił przed komisją 
Składając pismo ze swoimi uwagami i 
spostrzeżeniami”?

Zgłosiłem komisji swoje wątpliwości 
co do faktu, że regulamin konkursowy 
powinien być zatwierdzony przez komi
sję przed oficjalnym przesłuchaniem 
kandydatów. Regulamin powinien być 
znany kandydatom przed ich przystą
pieniem do konkursu, by od początku 
po obu stronach była jasność co do 
zgodności przebiegu konkursu z wcześ
niej ustalonym regulaminem.

Po stwierdzeniu przez przewodniczą
cego Rady Pracowniczej, że zawiadamia
jąc mnie o konkursie wykazał tylko do
brą wolę, bo nie byl do tego zobowiąza
ny, zapytałem komisję: “Kto wobec tego 
miał obowiązek pisemnie powiadomić 
kandydatów o terminie konkursu?” Od
powiedzi, pomimo kilkakrotnego pyta
nia, nie usłyszałem. Natomiast jeden z 
członków komisji stwierdził, iż nie zacho
dziła konieczność pisemnego zawiada
miania kandydatów, gdyż wszyscy kandy
daci byli miejscowi. Na uwagę zwróconą 
komisji, że powinienem dostać protokół 
czy chociaż wyciąg z protokółu dyskusji 
komisji ze mną, bo chciałbym wiedzieć, 
czy są w nim wszystkie moje uwagi, które 
prosiłem zaprotokółować - otrzymałem 
odpowiedź negatywną.

Pomijam w tym momencie fakty i wy
darzenia związane bezpośrednio z prze
słuchaniem kandydatów przez komisję. 
Nie komentuję też wyników konkursu, 
który wygrał dotychczasowy dyrektor. 
Spory personalne mnie naprawdę nie 
interesują. Najważniejszą sprawą w tym 
wszystkim jest dla mnie to, że nie za
chowano uczciwych reguł gry. Naruszo
ne zostały dobre zasady współżycia spo
łecznego, naruszone zostało, zresztą już 
nie po raz pierwszy w ZNTK, prawo.

W zakończeniu pisma skierowanego 
do komisji konkursowej napisałem: 
“Zastrzeżenia moje zgłaszam dlatego, 
iż poważnie traktuję mój udział w kon
kursie. Uważam, że ten konkurs nie 
powinien mieć zastrzeżeń od strony 
prawnej szczególnie, bym miał pewność 
, że "gra" była uczciwa. Od tego kon
kursu powinien bowiem rozpocząć się 
okres dla P.P. ZNTK w Łapach przej
mowania na siebie odpowiedzialności 
prawnej wobec wszystkich kontrahen
tów tego przedsiębiorstwa. Ta odpo
wiedzialność prawna powinna stać się 
wizytówką lojalnego producenta, jakim 
mogą być ZNTK w Łapach."

I tym opisem kończę krótki opis swo
ich pierwszych wrażeń z konkursu na 
dyrektora w ZNTK w Łapach. Pragnę 
jednak znaleźć odpowiedź na pytanie: 
czy był to  konkurs, czy t e ż m i s t y f i k a 
cja? Zaś Szanownym Członkom Komi
sji przypominam: Ignorantia iuris no- 
cet - nieznajomość prawa szkodzi.

c.d. (mam nadzieję) n.
Bohdan Stypułkowski

Ps. Jeden z- kandydatów, Sławomir Macieje
wski zapewnił mnie, że w razie konieczności 
potwierdzi fakty i wydarzenia, które również 
dotyczyły jego osoby, a które tu opisałem.

12 GAZETA ŁAPSKA



Roz I I yślan ia  nad sprostowaniem
Napisałem w ostatnim numerze gazety 

krótką notkę o uroczystości przekazania 
w dniu 3 maja sztandaru I Drużyny Har
cerzy “tamtejszej (tj. z LO w Łapach) 
druhnie harcerskiej”. 1 chociaż cały ten 
tekst zawarł się w jednym zdaniu okazuje 
się, że popełniłem błąd powołując do ży
cia drużynę, która faktycznie nie istnieje. 
Wybaczcie, Drodzy Czytelnicy, a zwłasz
cza młodzieży LO (słyszałem, że byliście 
tym “faktem prasowym” cokolwiek obu
rzeni). Mogło to zapachnieć jakimś od
górnym tworzeniem drużyny, zwłaszcza, 
ż e ... Ano właśnie.

To sprostowanie daje mi punkt wyj
ścia do innych refleksji.

Byłem kiedyś zuchem. Później harce
rzem. I właśnie będąc w II klasie LO po
stanowiłem wystąpić z harcerstwa. W li
teraturze, którą poznawać zacząłem w tej 
klasie pod kierunkiem Pana Adama 
Okuniewskiego, zaczął był się właśnie ro
mantyzm. We mnie - czas gwałtownego 
dojrzewania duchowego, przewartościo
wań wyznawanych (czy też otrzymanych 
w wychowaniu domowym i szkolnym) za
sad, wiary, czas wątpliwości i pytań. I 
gwałtownej konieczności odpowiedzenia 
na nie sobie samemu. Dużo pomógł mi w 
tym też Pan prof. Górski, z perspektywy 
łapskiego Białego Domu postrzegany ja
ko element “anty”, nieustępliwie nie po
zwalający sobie na żaden kompromis, 
broniący swych zasad i nie dający się wy
korzystać do indoktrynacji uczniów. I w 
tej to II klasie uznałem, że moje pozosta
wanie w harcerstwie koliduje z moimi 
przekonaniami. Tak wówczas jak i dzisiaj 
sądzę, że ówczesne organizacje młodzie
żowe były nastawione na polityczną

“edukację”, czyli pranie mózgów. Czy 
harcerstwo zlikwidować w 1950 r. i to 
utworzone później to było to samo? Od 
zucha do harcerza, później ZMS-owca, 
jeszcze później do wybranych - PZPR, 
krok po kroczku, powoli się z tym os
wajając, gubiąc po drodze wrażliwość 
co bo dobra i zła. Już jako szesnastola
tek widziałem ten rozłożony na etapy, 
proces zniewalania realizowany przez 
szkolę i tzw. organizacje młodzieżowe.

W słuszności powziętego postanowie
nia utwierdziła mnie pani, która w LO 
zajmowała się harcerstwem: Przecież bę
dziesz zdawał na studia, przynależność ci 
to ułatwi. Usłyszałem to, czego się wcześ
niej domyślałem: bezidcowość, karicro- 
wiczowstwo, urządzanie się. Nieważne, 
co myślisz naprawdę, tylko zapal ten 
diabli ogarek, podpisz cyrograf, zasady 
zasadami i chleba nie dają. Chyba znasz 
życie, nie jesteś naiwny. I dziś słyszę o 
niektórych etatowych harcerzach, ile to 
litrów w tej służnie wypili, jakie “balety" 
wyprawiali tańcząc na blatach stołów 
Grodnie, gdzie bawili z wizytą u “przyja
ciół”, jakie kariery porobili. A mi ciągle 
dzwoni w uszach jak refren: I cóż czło
wiekowi za korzyść, choćby cały świat po
zyskał, a na duszy poniósł szkodę?

A jeśli już udzielałem się, to w materii 
śpiewu i gitary. Prawdziwą przyjemnością 
było śpiewanie w chórze, z zespołem in
strumentalnym czy z gitarą. Ale nie ma 
tego dobrego... Jakaś rocznica rewolucji, 
towarzysze w komitecie świętują i trzeba 
im to uświetnić częścią artystyczną. I tu 
bunt - do komitetu? Poczekajcie no wy... 
Poszedłem. Śpiewałem. Na pierwszy 
ogień - “Modlitwę" Okudżawy. Wcześ

niej wyjaśniłem, że to jak najbardziej 
współczesny, „radziecki twórca”. Bili 
brawo. Jak woda po gęsiach?

Było, minęło, wspomnienia zostały. 
Byli towarzysze. Dziś są już byłymi. A 
może to nieprawda? Niektórzy widocz
nie uważają, że nic się nie stało. Pod 
osłoną grubej krechy hardzieją. Nic złe
go nie zrobili. Awansują.

Przed 3 maja zastanawiałem się, kto z 
wymienionych w II części artykułu “Ca
łym życiem pełnić służbę” przyjdzie na 
uroczystość do LO. Interesowały mnie 
dwie osoby. Jedna nie przyszła. Pojawie
nie się tej drugiej zaskoczyło mnie jed
nak. Więc nic się nie stało? Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łapach, ab
solwent pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, b. rektor 
Wieczorowego Uniwersytetu Marksi- 
zmu-Leninizmu w Białymstoku, komen
dant hufca Łapy, sekretarz od ideologii 
łapskiego komitetu PZPR, Honorowy 
Strażak i zapewne posiadacz wielu in
nych honorowych tytułów, druh harc
mistrz Jerzy Wrzosek był obecny. I to na 
honorowym miejscu. Tuż obok burmi
strza i przewodniczącej Rady Gminy. No 
tak. Należy mu się ten zaszczyt. Całym 
życiem pełnił służbę. Teraz zapewne czy
ni to dalej wychowując nasze dzieci. 
Uczając je historii. By też pełniły służbę.

Tylko skąd we mnie, do cholery, ten 
niesmak?

Skąd te komentarze zgromadzonych 
na uroczystości pod adresem innych za
służonych harcerzy?

Czy można się dziwić, że w LO nie 
ma drużyny?

Bogdan Łuczaj

< O świni >
Chociaż ciągle przy korycie/ 
niezbyt chwali swoje życie.

< Ośli honor >
Tylko raz w swym życiu 

honoru nie splamił: 
życie swoje oddał 

na smaczne salami.

< Wada wzroku >
Patrzę na posła 

a widzę osła.

< Po kretyńsku >
Ma się tę  gratkę - 

- przypiąć komuś łatkę.

< O tchórzu >
Tylko w świecie marzeń 

męstwo swe wykaże.

< Bywa >
Bywa czasem Azor w budzie 
bardziej ludzku niźli ludzie.

< Śladami Parysa >
Żona mń się ciągle sroży, 

rzuca się na wszystkie strony, 
a więc muszę wnet założyć 

własny komitet obrony.

< Uroczy przykład >
Zasłanianie oczu 

przy ścinaniu głowy - 
- to przykład uroczy 
działań osłonowych.

Rzecz to niesłychana 
jako świat jest światem - 

- stonka ziemniaczana 
naprzeciw “Karate”. 
Kto na matę padnie, 
preparat czy stonka? 

Komu laur przypadnie 
i zaświeci słonko?

Nawet i w kosmosie 
Świnia będzie świnią, 
a prosięciem prosię.

< Pewnie trafił >
Nędza się zadała z Bidą, 
pewnie trafił je  Kupido.

< Przesada >
Na cnotę wciąż dybać - 

- to przesada chyba.
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ROZKŁAD JAZDY PKP
Stacja Łapy Ważny od 31 maja 1992 r.

P rz y ja z d M ie jsco w o ść

1.34p; 3.05; 4.40; 6.30; 6.45; 6.54p; 
8.54p; 9.50; 10.55p; 11.25; 13.45; 
14.40; 14.54p; 15.15; 16.28; 17.25; 
17.54p; 18.50; 19.32; 19.54p; 20.50; 
22.35; 22.45p (s)

Białystok 1.43p; 4.43p <w>; 5.04 5.36; 6.42; 7.20; 
7.42; 8.40p; 10.12; 10.40p; 12.43p; 
13.17; 14.27; 15.25; 16.40p; 16.54; 
18.04; 18.40p; 19.12; 20.20; 20.40p; 
21.44; 22.57

4.43pW Gliwice 22.45p (s)

19.55p Grodno 10.40p

1.42p; 12.42p; 16.39p; 18.39p; 20.39p Łódź Fabr. 1.35p; 6.55p; 8.55p; 10.55p; 14.55p

1.43p; 4.43p (w); 5.36; 6.42; 7.42; 
8.40p; 10.12; 10.40p; 12.43p; 13.17; 
16.40p; 16.54; 18.04; 18.40p; 19.12; 
20.40p; 21.44; 22.57

Małkinia 1.35p; 3.06; 4.41; 6.31; 6.55p; 8.55p; 
9.51; 10.55p; 13.46; 14.55p; 15.16; 
16.29; 17.26; 17.55p; 19.33; 19.55p; 
20.51; 22.45p (s); 23.20

Olsztyn 13.55

6.25; 9.32; 13.50; 17.47 Ostrołęka 7.23; 13.55; 15.37; 19.59

1.35; 8.54p(a); 17.54p; 22.45p (s’Ll) Suwałki 1.43p<c>; 4.43p(w’d); 8.40p; 12.43p<e>

1.43p; 4.43p (w); 5.03; 5.36; 6.42; 
7.42; 8.40p; 10.12; 10.40p; 12.43p; 
13.17; 14.26; 16.40p; 16.54; 18.04; 
18.40p; 19.12; 20.40p; 21.44; 22.57

Szepietowo 1.35p; 3.06; 4.41; 6.31; 6.55p; 8.55p; 
9.51; 10.55p; 11.26; 13.46; 14.55p; 
15.16; 16.29; 17.26; 17.55p; 19.33; 
19.55p; 20.51; 22.45p 23.20

1.43p; 4.43p (w); 8.40p; 10.40p; 
12.43p; 16.40p; 18.40p; 20.40p

Warszawa Wsch. i Centr. 1.35p; 6.55p; 8.55p; 10.55p; 14.55p; 
17.55p; 19.55p; 22.45p-><s)

1.43p; 4.43p (w); 8.40p; 10.40p Warszawa Zach. 17.55p; 19.55p

Objaśnienia:
p - pociąg pośpieszny;
w - kursuje wyłącznie w soboty, w dn.
26.VI-1.IX.- codziennie;
s - kursuje wyłącznie w niedziele, w
dn. 26. VI-1.IX.-codziennie;
a - do B-stoku osobowy;
b - do Sokółki - osobowy
c - do B-stoku - przyspieszony
d - od Sokółki - osobowy
e - od B-stoku - osobowy

FUNDACJA KOMPUTEROWA
Białystok ul. Krakowska 9
tol. 243-07 (po godz. 16.00)

INFORMACJE & PROPOZYCJE
Początki działalności fundacji w Białymstoku sięga
ją 1989 r.

: Naszą działalność cechuje zasada „NO PROFrT"-bez 
: zysku. Wypracowane środki, przeznaczamy na stypen- 
; dia, nieodpłatne zajęcia, pokazy, darowizny Kd. - za- 
; kres tych działań zależy od stanu finansów Fundacji.
; Najnowszą naszą akcją jest SYSTEM (selektywna 
reklama), w ramach którego chcemy uaktywnić du- 

I Zą (ok. ZOO osób) grupę młodzieży szkól średnich 
: dając im szansę dorywczej pracy i godziwego wy

nagrodzenia zależnego od ich inicjatywy - czy się 
: uda zależy to także od Państwa. Akcja ta zoatala 
i zaakceptowana przez Kurtiora O i. IW  w B-atoku 
; mgr P. Utermuaa a pod względem prawnym by
ła konsultowana z Prywatną Kancelarią Adwo- 

; kacką mec. J. Andrzejewskiego i J. Korsaka.

W  ostatnich latach, poza organizacją kursów, dora- 
dztwem komputerowym i tworzeniem oprogramo- i 
wania użytkowego, specjalnością naszą stała się 
działalność graficzna i edytorsko-wydawnicza opar- I 
ta na komputerowych metodach składu i przygoto- ; 
wania projektów graficznych.

Propozycje współpracy z Fundacją mają jednak ! 
kilka wspólnych cech:

G  umożliwiają Wam bezpośredni udział w two
rzeniu projektu czy opracowania,

□  są realizowane przez pełnych pomyslęw 
młodych ludzi pracujących pod doświad- 
czonym kierownictwem,

□  stosujemy najnowsze techniki komputerowe; i 
dają one nowe możliwości i skrócenie cza- i 
su realizacji projektów,

□  ceny można ewentualnie porównywać, czas : 
realizacji i jakość jest nieporównywalna.
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"Społem "
Powszednia Spółdzielnia Spożywców w Łapach 

wydzierżawi następujące obiekty Spółdzielni:

-i>~ obiekt Ciastkarni przy ul. 3-go Maja, pow. użytkowa - 563 m2;
- 3>  Pawilon handlowo-gastronomiczny przy ul. Głównej;

H> Restauracji "Narew" - pow. użytkowa 450 m2;
-=Ć> pomieszczenie handlowe o pow. 447 m2;

kiosk Łapy-Wity o pow. 25 m2;
-5> kiosk na terenie Cukrowni w Łapach o pow. 25m2;

pawilon handlowy przy ul. Piwnej o pow. 98 m2;
-S> pomieszczenie baru przy Kawiarni Elita o pow. 30 m2;
-5>- pomieszczenie nad Restauracją Łapianka - I piętro o pow. 25 m2; 

lokal przy ul. Głównej (za halą sprzedaży mięsa) pow. 30 m2;

B liższych  informacji udzielamy przy  telefonie 15-2724; 15-2495 \

__________________________________________________ Zarząd Spó łdzie ln i j
Ogłoszenia drobne

1. Sprzedam M-5 w Łapach, tel. 30-29. -
2. Lokal do wynajęcia w centrum Łap, tel, 20-88/'
3. Wynajmę mieszkanie jednoizbowe w starym 
budownictwie w Łapach, ul. Nllsktego-Łapiń-

skiego. Proszę dzwonić w godz. rannych pod 
numerem 8-432-858. 4 4  -
4, Plot metalowy sprzedam, tel. 34-97 po 20°°.
5. Sprzedam działkę budowlaną 520 mz w Ła
pach, Wiadomość: Łapy, ul. Nowowiejska 16, 
tel. 21 -53. %  A 3

6. Szukam w Łapach domu do wynajęcia, 
gwarantowana dobra opieka. Tel. 37-99. Ą f  f
7. Sprzedam segment w'"Starówce" wykon-
czony ze sklepem lub bez, tel. 15-33-54. 0 ■*
8. Wydzierżawię pomieszczenie sklepowe z 
chłodnią w centrum. Tel. 33-54. 713,
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Poziomo:
1) nawóz sztuczny lub produkt przemiany białek, 
6) gazon, 9) nogą zamiata, 10) na trasie Biatystok- 
Łapy, 11) np. dziurawka, 12) pracuje przy kros
nach, 16) peleng, 19) pracownik administracyjny. 
22) polarne zjawisko, 23) domowe obuwie, 24) 
krótkie spodenki, 25) gorący napój alkoholowy, 27) 
kamień szlachetny, 30) pirenejskie państwo, 34) 
kompres, 36) fach, 37) "... znaleziony w Saragos- 
sie", 38) płynie po rzece, 39) nazwa, 40) miotająca 
broń oblężnicza.
Pionowo:
1) "kopalniany" gaz, 2) srebrzysty metal, 3) miano, 
4) filozof lub oszustwo, 5) nędzarz, 6) pisklę krzy
żówki, 7) np. nerki, 8) światło, jasność, 13) okólnik, 
14) nad skoczkiem, 16) Przynależność Winnetou, 
17) miękka owcza skóra do czyszczenia, 18) rośli
na oleista, 20) przelotny ptak (skojarz z satyry
kiem), 21) klub z Mediolanu, 26) wyrobienie towa
rzyskie, 27) najpopularniejszy skarbiec, 28) orator, 
29) odznaka Polaków w Niemczech (znak graficzny 
Wisły z zaznaczeniem położenia Krakowa), 31) po- 
laryzator wykonany ze szpatu islandzkiego przez 
Nicola, 32) kopia oryginału, 33) żona Mahometa, 
35) opryszek, łobuz.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni
od daty ukazania się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 39 na
szej gazety nagrodę w postaci słodyczy z cukierni 
"U Lecha" wylosował Ryśźąrd Pęrkówśki źąm. w 
Łapach przy ul. Piaskowej 2A m. 30.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cu
kierni w dn. 30 czerwca br. w godz. 14-16.

GAZETA ŁAPSKA 15



jęZVK RNGI€LSKI KOMPUT€ROUJV
Naukę:

podstawowej wiedzy o DOS-ie

podstaw języka angielskiego 
potrzebnego przy obsłudze 
komputera
organizuje Spółka C.G.E. 

w Domu Kultury w Łapach
Kurs będzie  trw ał 4 tygodnie.
Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. 
Informacje i zapisy w Sekretariacie Domu Kultury, j

Spółdzielnia Usług Mechanicznych 
w Poświętnem

odda  na dogodn ych  w arunkach  
w ajencję sk lep  w ielobranżow y

Spółka Cywilna 
"FciemcT

Ł a p y  u l. W ro n ia  1 2 3 -3 7
(obok Szkoły Podstawowej nr 2)

o fe ru je  P aństw u  
po  n a jn iższy ch  cenach

Chemię gospodarczą
- Lanza
- Ariel
- 0 M 0
Materiały budowlane
- cement
- wapno
- futryny metalowe
- papę
Materiały instalacyjne
- rury i kształtki PCV
- grzejniki żeliwne

(tylko 55 tys. 
żeberko)

t >  - armaturę sanitarną 
t >  Farby, lakiery, kleje
oraz wiele innych atrakcyjnych 

materiałów.

eSe.xdE.azni£. Z a f i ia i - z a tn y  
w godz. 8-18

/IW O  ')">

UW AG A iii
AMATORZY

I ZAWODOWCY
Sklep części elektronicznych 
oferuje:
•  Układy z serii CD, LS, M C ...
•  Układy scalone liniowe
•  Stabilizatory 78... 75...
•  LED, Kwarce
•  Tranzystory, diody, triaki
•  Rezystory, kondesatory 6^

ELEKTRON s.e.
Łapy, 3 Maja 2 

czynne pn.-sob. 10.00 -18.00

PW - ITO spółka z.o.o.
przeprasza wszystkich P.P. Klientów z 
Zakładów Napraw Taboru Kolejowego 
w Łapach za błędy korekcyjne w treści 

ogłoszeń reklamowych ZNTK w 
Łapach zamieszczonych w 

„Przedsiębiorcy Białostockim 92/93.”

Punkty sprzedaży 
Gazety Łapskiej

□  kawiarnia Domu Kuktury
□  cukiernia „U Lecha"
□  delikatesy, ul. Sikorskiego 42 

(p. Piotrowski)
□  sklep spożywczy, PI. 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. Kononickiej 

(p. Nawrocki)
□  sklep spożywczy, ul. Cmentarna
□  sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
□  sklep mięsny, ul. Nowa
□  sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada 

(p. Roszkowski)
d  niebieska budka, PI. Niepodległości 

(p. Swat, Roszkowski)
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  GS Poświętne
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego 3
□  G O K  w  Turośni Kościelnej
□  skłepy I kioski na terenie gminy Turośń K

Dziękujemy

Z ostatniej chwili;
bfrur

11 czerwca, w czwartek ^marł 
profesor łapskiego Liceum Ogólno
kształcącego - Witold Maciejczuk.

Nagle, brutalnie nagle śmierć 
zabrała go nam ze świata żywych.

Całe swe dorosłe życie i nawet 
tę chwilę ostatnią związał ze szkołą.

Pozostanie na zawsze w pamięci 
pokoleń uczniów 

oraz koleżanek 
i kolegów nauczycieli
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