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Rozmowa z Tadeu-
szem Wróblewskim

© Wiedza społeczeństwa o alkoholizmie 
nie jest duża. Może na początek trochę 
Informacji z dziejów pijaństwa i ruchów 
przeciwalkoholowych.

*  Już od zamierzchłych czasów ludzie 
używali jako napojów sfermentowanych 
owoców i już wtedy dostrzegano zgub
ne skutki pijaństwa. Dla przykładu ok. 
1120 r. p.n.e. cesarz chiński Wu-Wang 
wprowadza karę śmierci za pijaństwo. 
W starożytnym Rzymie kobietom jako 
"nosicielkom życia" picie wina było za
bronione.
Istotną rolę w zwalczaniu pijaństwa za

częty odgrywać religie i tak np. wyznawcy 
zaroastranu wprowadzają w Indiach absty
nencję alkoholową, ok. 100 r. pierwsi 
chrześcijanie głoszą wstrzemięźliwość i za
lecają abstynencję. Mahomet ok. 700 r. wy

klucza używanie alkoholu przez wiernych.
Mimo wszystko na przestrzeni wieków na

rasta fala pijaństwa, zwłaszcza w późnymRys. II. Zakrzewski



i n £ o  a c j 'o

W związku z powtarzającymi się wątpliwo
ściami w zakresie obowiązku czyszczenia prze
wodów kominowych wyjaśniam, że Rozporzą
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
17.01.1969 r. w sprawie czyszczenia przewo
dów kominowych /Dz, U. Nr 5 poz. 39/ nie obo
wiązuje. Także na dzień dzisiejszy nie ukazały 
się przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
/Dz. U. Nr 81 poz. 351/.

Mając na względzie konieczność zapewnie
nia ochrony przeciwpożarowej, która ma na ce
lu ochronę życic, zdrowia I mienia przed poża- 

-■ r-^e ż rN w  wykonywać należycie czynno- 
nlniciskio.

Korzystanie przez właściciela, zarządcę lu b : 
użytkownika budynku, obiektu lub terenu z 
usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest 
dobrowolne.

Burmistrz 
Roman Czepc

Ogłoszenie
Urząd Miasta i Gminy w Łapach sprzeda bu

dynek mieszkalny, przeznaczony do rozbiórki, 
położony w Łapach przy ul. Spółdzielczej 3.

Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od 
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w 
Urzędzie Miasto i Gminy w Łapach ul. Gen. Si
korskiego 24. pokój 107.

Urząd zastrzega prawo wyboru oferenta bez 
podania przyczyny.

Informacja
Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkań

ców o podziale kompetencji dotyczących zimo
wego utrzymania ulic.

Ulice;- Sikorskiego, Mostowa, Płonkowska, 
Brańska, wiadukt wraz z podjazdami, które są 
administrowane przez Zarząd Dróg w Białym
stoku ul, Ciołkowskiego 90 utrzymywane są 
przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, tel. 
dyżurny w B-stoku w godz. 7°°-1500 - 402 504 i 
w godz. 1500-?00 - 402 843,

- Nllskłego - Łapińskiego, Graniczna, Bo- 
ciańska, 3-go Maja, Piękna, Żwirki i Wigury, Su- 
rażska, droga Łapy Osse, dojazd do cukrowni, 
Warszawska, Grzybowa, Nowowiejska zarzą
dzane przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miej
skich w B-stoku ul. Grochowa 2A tel.22 011 w. 
57, utrzymywane są zimą przez Przedsiębior
stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łapach tel. 22 41.

- pozostałe ulice są administrowane przez 
UMIG w Łapach, który wybrał w drodze przetar
gu Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 
"Rołnitex" z Płonki Kościelnej do prowadzenia 
akcji zimowej.

/Informacje pod tel. 22 51 w. 116 lub 2766 - 
UMiG /.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z 
Rozporządzeniom Rady Ministrów z dnia 
30.09.1980 r. w sprawie ochrony środowiska 
oraz utrzymania czystości i porządku w mia
stach i wsiach /Dz.U.Nr 24. poz. 9 z 1980 r./, 
obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz 
likwidacjo śliskości na odcinkach przylegają
cych do nieruchomości należy do właścicieli 
prywatnych posesji i zakładów procy.

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiani właścicieli środ

ków transportowych, że termin płatności I raty 
podatku od środków transportowych (poprze
dnia nazwa: "podatek drogowy") upływa w dniu 
15 lutego br. Podatek można wpłacać w ban
kach; Gdańskim Filia Łapy, Spółdzielczym i 
PKO oraz w kasie Urzędu Miasta i Gminy pok. 
203 II piętro.

Skarbnik Miasta i Gminy 
Janina Maleszko

INFORMACJA UMiG w Łapach
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku został 

skierowany przez Wspólnotę Pastwiskową 
"Binduga" pozew przeciwko Skarbowi Państwa 
o ustalenie, że Skarb Państwa nie jest właści
cielem gruntów położonych wŁapach w rejonie 
ulic: Mostowej, Leśnikowskiej i Łąkowej. Spor
ny teren obejmuje grunty użytkowano jako 
ogrody działkowe, targowicę miejską, stadion, 
działki rzemieślnicze, zabudowane budynkami 
zajmowanymi przez Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rejon Gróg 
Publicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Re
montowo-Budowlane, Spółdzielnię Pracy 
"Wzorcowa", Białostockie Zakłady Galanteryjne 
- w likwidacji.

Tereny wyżej opisane zostały zajęto przez 
instytucje Skarbu Państwa w latach sześćdzie
siątych za zgodą odpowiednich organów 
Wspólnoty Pastwiskowej. Rekompensatą za 
przekazane grunty było zwolnienie z podatków 
od nieruchomości, ze splotą których członko
wie Wspólnoty zalegali. Przed odnowieniem 
ewidencji gruntów m. Łapy zostało przeprowa
dzone rozgraniczenie gruntów pozostających 
dalej własnością Wspólnoty, z gruntami użytko
wanymi przez instytucje Skarbu Państwa. Pro
tokół z ustalenia granic podpisali upoważnieni 
przez Walne Zgromadzenie członkowie Wspól
noty, W wyniku odnowienia ewidencji gruntów 
grunty przekazane w latach wcześniejszych 
Skarbowi Państwa zostały zapisane na włas
ność Skarbu Państwa. Nikt nie kwestionował 
prawidłowości tego zapisu przez wiele lat, 
przeszkody powstały dopiero po komunalizacji 
gruntów na rzecz Gminy Łapy. Przedstawiciele 
Wspólnoty Pastwiskowej "Binduga" zamierzają 
wykorzystać drogę sądową do odebrania tego, 
co sami przekazali do korzystania mieszkań
com swego miasta.

Urząd Miasta i Gminy w Łapach
informuje
że nawiązuje współpracę z gminami na Li

twie. W związku z tym, że występuje tam mię
dzy Innymi brak polskiej książki - organizujemy 
zbiórkę książek - zwłaszcza z literatury polskiej.

Wszystkich zainteresowanych ofiarowaniem

książek prosimy o dostarczenie łch do jednego 
z następujących punktów zbiorczych:

- Kościół Sw. Krzyża w Łapach - zakrystia po 
lewej stronie - przed każdą Mszą świętą w nie
dzielę 7.02,1993 r.

- Urząd Miasta i Gminy w Łapach - pokój nr
1 na parterze w terminie 1-15.02.199P "  ,o-
dzlnach 800-! 500.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. 
Sikorskiego 54 ,1 piętro w terminie 1 -15.02.1993 
r. w godzinach 8 -1500.

- Dom Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15 
w terminie 1-15.02.1993 r. w godzinach 800- 
1500.

Burmistrz 
Roman Czepc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Łapach składa serdeczne podziękowanie 
kierownictwu i personelowi Baru "Elida" w Ła
pach za zorganizowanie spotkania wigilijnego 
dla osób samotnych, które odbyło się 24.Xtł.92 r.

Kierownik M-GOPS 
Barbara Zalewska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Łapach składa serdeczne podziękowanie 
kierownictwu i personelowi Restauracji "Ln- 
pianlra" za pomoc w zorganizowaniu spotkania 
- promocji dokumentu Stolicy Apostolsko! "Kar
ta Praw Rodziny", które odbyłc A
14.XII.1992 r.

Kierownik M-GOPS 
Barbara Zalewska

NIEWYPAŁY...
Mimo, że od zakończenia II wojny światowej 

upłynęło dużo czasu, zdarzają się przypadki 
znalezienia materiałów wybuchowych. Do roz
minowania terenów z tychże niebezpiecznych 
materiałów została wytypowana J.W. Hajnów
ka. Fakt znalezienia niewypału należy niezwło
cznie zgłosić telefonicznie do Urzędu Miasta i 
Gminy Łapy tel. 26-47 tub 27-49 lub do Komisa
riatu Policji w Łapach tel. 22-31. W sołectwach 
o wykryciu niewypałów i materiałów niebezpie
cznych należy niezwłocznie powiadamiać soł
tysów. Do czasu przybycia patrolu rozminowa
nia z J.W, Hajnówka miejsce, w którym znajdu
je się niewypał, zabezpieczyć w celu uniknięcia 
wypadku.

Mieszkańcy I sołtysi innych gmin informacjo 
o znalezieniu niewypałów winni przekazywać 
do siedzib swoich urzędów.

J. Kosko
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Z WSZYTĄ NA 
LITWIE

W  grudniu ub. roku przebywała na 
1 ^  Litwie, na zaproszenie sekretarza am- 
i) u * '#  basady polskiej w Wilnie pana Wojcie

cha Wróblewskiego, 2-osobowa dele- 
A  gacja Gminy Łapy. Wspólnie z przed- - 

,/W *5 \  slawicielami Gminy Niepołomice dele
gacja odwiedziła gminy w rejonach wi- 

1 lertskim i solecznickim. Celem było za-
IT  poznanie się z sytuacją mieszkających 

tam Polaków oraz nawiązanie współ
pracy w dziedzinie oświaty i kultury, 
rolnictwa i współpracy gospodarczej.

Społeczność polska na Litwie znajduje się w 
bardzo trudnym położeniu. Na wsi Polacy praco
wali przede wszystkim w kołchozach, które obec
nie są likwidowane. W  miastach, z powodu zała
mania się produkcji w  całym byłym ZSRR, wiele

1U

„Ośrodek wypoczynkowy w gminie SUDERWA”
zakładów przerwało produkcję. I w mieście, i na 
wsi jest wielu bezrobotnych. Dotychczas nie ma 
szerszej współpracy z Polską, a oczekiwania i po
trzeby są bardzo duże.

Delegacja była w 4 gminach:
Gmina Suderwa - ok. 1.000 mieszkańców 

(90% Potaków), 50% powierzchni zajmują lasy.
Gmina typowo rolnicza. Na jej terenie znajduje 
się ośrodek wypoczynkowy położony nad pięk
nym jeziorem (koszt pobytu jednej osoby wy
nosi ok. 1 $ dziennie).

Gmina Mejszagole - 3,5 tys. mieszkańców 
(60% Polaków), gmina rolnicza. Na jej terenie 
nie ma np, ani jednego fryzjera, krawca, me
chanika samochodowego (jest to także prob
lem wszystkich innych gmin).

'  3 {8tys. mieszkańców

(50% Polaków), gmino rolnicza. 
Duża ferma i przetwórnia drobiu, 
która w poprzednich latach zor
ganizowała i utrzymywała gmin
ny ogród zoologiczny. Na terenie 
gminy znajduje się majątek 
(1.800 ha) I dworek Melchiora 
Wańkowicza, obecnie bardzo za
niedbany.

Gmina Rukojnie - 3,4 tys. mie
szkańców (90% Polacy), 64 W3ie, 
bez przemysłu. Jedyna gmina, w 
której jest ośrodek zdrowia, za
trudniający 4 lekarzy. Do gminy 
wpłynęło ok. 1.000 podań o zwrot 
ziemi, która wydzielana jest z b. 
kołchozu, ale tylko obywatelom 
Litwy tam mieszkającym.

Władze tych gmin, je j in s i''”  
cje, szkoły, a przede wszystkim 
mieszkańcy oczekują ze strony 

Polski pomocy w szkoleniu fachowców w różnych 
dziedzinach (usługi, rolnictwo, oświata), wymiany 
młodzieży szkolnej, pomocy w wyposażeńiu szkól i 
bibliotek.

Gmina Łapy zdecydowała się na współpracę z 
gminą Sudetwa. Zaczniemy od zbiórki książek dla 
szkolnej biblioteki w Suderwie. Jest io polska 
szkoła, z polskim językiem nauczania, w kiórej 
uczy się 85 dzieci. Liczymy na pomoc mieszkań
ców naszej gminy w zbiórce książek. Potrzebna 
jest szczególnie literatura dla dzieci i młodzieży, 
książki historyczne, lektury szkolne.

(W. O.)

WIECZÓR POEZJI KS. TWARDOWSKIEGO
Staraniem Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Łapach w przedświątecznym czasie (19 
grudnia) w sali Domu Kultury odbył się wieczór 
poezji znanego poety ks. Jana Twardowskiego. I 
choć czasy niezbyt poetyckie, zaś przedświąteczna 
sobota skłaniała raczej do krzątaniny wokół za
opatrzenia stołu, miłośnicy poezji księdza-poety 
przybyli tak licznie, że nie dla wszystkich wystar
czyło krzeseł. Dominowała młodzież, byli też na
uczyciele miejscowych szkól. Ostatnio zdarzyło 
się to rok temu (podczas koncertu Edyty Gcp- 
pe’-' •

.. „ ...o spotkaniem można było nabyć pięknie 
wydany przez białostockie wydawnictwo "Łuk" to
mik wierszy wybranych księdza z lat 1944-1992, 
Sprzedaż książki połączona z podpisywaniem jej 
przez autora trwała 40 minut, bowiem kolejka 
chętnych ciągnęła się przez całą salę i długo nie 
chciała stopnieć.

Obecny na spotkaniu burmistrz Czepc przy
witał przybyłego gościa, tudzież obecnych miłoś
ników jego poezji i podzielił się z nimi krótką re
fleksję nad poezją ks. Twardowskiego, a zakończył 
wierszem Rachunek dla dorosłego.

Białostocki krytyk literacki Waldemar 
Smarszcz, który jest autorem posłowia do w/w wy
dania dokonał prezentacji syłweiki twórczej księ- 
dza-poely. Ta poezja łączy wszystkich. Jej autor 
nie był drukowany w wydawnictwach PRL, gdyż... 
byl księdzem. Jednakże twórczość ks. Twardo
wskiego była znana I ceniona, gdyż nawet Artur 
Sandaucr - "krytyk wyjątkowo kapryśny", który 
Zbigniewa Herberta (mającego niegdyś szanse na 
literacką Nagrodę Nobla) określił mianem "dru
gorzędnego poety" - ugiąt się na łamach "Polityki" 
przed poezją Twardowskiego. Smarszcz przyznał, 
że jego ulubionym wierszem jest Prośba.

Dalej mogliśmy wysłuchać poezji księdza-po
ety śpiewanej przez Monikę Molcer z towarzysze
niem gitary.

Ks. Twardowski zwracając się do zebranych 
podziękował im za przybycie w ten słoneczny 
dzień i za zaproszenie go do Łap. Później czytał 
swoje wiersze.

Następnie białostocka aktorka Alina Gielnie- 
wska recytowała wybrane wiersze księdza.

Na pytanie o poetów, którzy inspirują jego 
twórczość autor Niccodzicnnikn odparł, że są to: 
Szymborska, Kamieńska, Czechowicz oraz dawni 
poeci baroku. Pytanie drugie dotyczyło motywacji 
wyboru takiej właśnie formy katechezy. Ks. Twar

dowski wyjaśnił, że poezję jako sposób katechezy 
kieruje przede wszystkim do ludzi wrażliwych i 
jest to lepsza dla nich forma niż np. kazanie. Pyta
nie, który ze swoich wierszy lubi najbardziej poeta 
skwitował lapidarnie: ten, który jeszcze nic po
wstał.

Wypada tylko żałować, że to spotkanie z po
ezją i jej autorem było tak krótkie. Sporo czasu za
brało podpisywanie w/w tomiku wierszy, a prowa
dzący je Waldemar Smarszcz już wcześniej uprze
dził, iż ksiądz musi wrócić wcześniej do Warszawy, 
gdzie ma jeszcze do odprawienia w tym dniu Mszę 
św.

Bogdnn Łuczą)
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Ks. Jan Twardowski - wierszeMAMUSIA
Święty Józef załamał ręce, 
denerwują się w niebie święci, 
teraz idąjuż nieTrzej Mędrcy, 
lecz uczeni, doktorzy, docenci.

Teraz wszystko całkiem inaczej, 
to, co stare, odeszło, minęło, 
zamiast złota niosą dolary, 
zamiast kadzidła - komputer, 
zamiast mirry - video.

- Ach te czasy - myśli Pan Jezus - 
nawet gwiazda trochę zwariowała, 
ale nic się już nie zawali,
bo wciąż Mamusia ta sama.

PROŚBA
sam nie czyniłem dobrego 
ani mniej ani więcej 
to tylko anioł rozdawał 
czasami przez moje ręce 
kochać też nie umiałem 
wiernie ani niewiernie 
ktoś Inny lepszy 
kochał przeze mnie 
dogmatów nie rozumiałem 
rano w południe w nocy

ufam że wytłumaczysz 
kiedy mi zamkniesz oczy

TYLKO DLA DOROSŁYCH
Ile się o Stalinie mówiło 
na kocią łapę żyło 
z żalu za grzechy nie wyło

zanim sumienie ruszyło

ZMARTWIENIE 
Jezu - martwił się proboszcz - 
głosisz tylko prawdę
nie wyjeżdżasz na Zachód by kupić mieszkanie 
W Rosji już zmiękło a Ty wciąż w ukryciu 

nie budujesz kościoła z pustaków 
lecz z żywego serca 
nie odkładasz na wszelki wypadek 

jak Ty sobie dasz radę w życiu

BÓG
kto Boga stworzył 
uczeń zapytał 
ksiądz dal się przyłapać 
poczerwieniał nie wie 

A Bóg
chodzi jak po Tatrach w niebie
tak wszechmogący, że nie stworzył siebie

MÓWIĄ
Rysuję Twoje ręce na krzyżu umyślnie za długie 
niech ogarną ludzi najwięcej 
rany grubsze, stopy za ogromne 
wciąż uciekam nleoh dobiegną do mnie 
serce całe Jak u świętej Wizytki
- Tak nie można - mówią
- za brzydki

ZAUFAŁEM DRODZE 
Zaufałem drodze 
wąskiej
takiej na łeb na szyję 
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione bu
raki
I wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
- nareszcie - powiedziała 
-martwiłam się już
że poszedłeś inaczej 
prościej 
po asfalcie
autostradą do nieba - z nagrodą od ministra 
i że cię diabli wzięli

BOŻE
Darwin znikł z długą brodą posiwiały małpy 
Wolter już jak nekrolog w kąciku humoru 
nawet Kopernik zmalał choć obracał Ziemię 
spaniel życzy przed sklepem krótkiego ogonka 

wszystko na pysk zbity wali się bez Ciebie

NIELOGICZNE 
to co nielogiczne prowadzi do wiary 
gwiazda co spadla z nieba dla nikogo 
zając co ma tylko strach swój na obronę 
miłość do połowy 
szczęście nieszczęśliwe 
kucyk nadziei
i brudas który przyszedł ażeby powiedzieć 
tak zimno a Pan Jezus za lekko ubrany 
róża pomarszczona 
łabędź wiosłujący tylko jedną nogą 

• za wielki Pan Bóg żeby wejść do gtowy

TERAZ
Teraz się rodzi poezja religijna 
co krok nawrócenia

lepiej nie mówić kogo nastraszył 
buldog sumienia

ale Ty co świecisz w oczach jak w Ostrej Bramie 
nie zapominaj
że pisząc wiersze byłem Ci wierny 
w czasach Stalina

PAN JEZUS NIEWIERZĄCYCH
Pan Jezus niewierzących 
chodzi między nami 
trochę znany z Cepelii 
trochę ze słyszenia 
przemilczany solidnie 
w porannej gazecie 
bezpartyjny 
bezbronny 
przedyskutowany 
omijany jak
stary cmentarz choleryczny 
z konieczności szary 
więc zupełnie czysty

Pan Jezus niewierzących 
chodzi pomiędzy nami 
czasami się zatrzyma 
stoi jak krzyż twardy 

wierzących niewierzących 
wszystkich nas połączy 
ból niezasłużony 
co zbliża do prawdy

WIARA ZDZIWIENIE
Boże broń wiary prostych ludzi
nie wyuczonej na lekcjach
nie przepytanej i sprawdzonej że w sam raz
rodzącej się jak lew na złość wszystkim innym
kotom
od razu z otwartymi oczami 
zdziwionej od początku do końca 
jak psiak co nie wie dlaczego mówi ogonem 
bez retoryki stukającej kopytkiem w piekle 
takiej która nie sprawdza żeby rozumieć 
ale wierzy żeby wiedzieć 
ze świętym Antonim od zgubionego klucza 
z gromnicą na wszelki wypadek 
takiej która powtarza że jeden plus jeden to trzy 

bo jak dwoje to musi być i Pan Jezus

RACHUNEK DLA DOROSŁEGO
Jak daleko odszedłeś 
od prostego kubka z Jednym uchem 
od starego stołu ze zwykłą ceratą 
od wzruszenia nie na niby 
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną

ty stary koniu

TYLE WIEKÓW
Pochwalono chrześcijaństwo że tak długo rosło 
mój Boże tyle wieków
nawet święci Twoi co poczernieli ze starymi de
szczami
jak turkusy umierając zielenieją 
a ono pobiegło do Matki Najświętszej 
grającej małemu Jezusowi na laskowym orzechu 
ubogiej - jak w grottgerowskiej burce 
tak prawdziwej - że Już bez powrotu 

i skarżyło się do ucha 
że się jeszcze na dobre nie zaczęło

*  w #
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która
jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które 
jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszy
stkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony ln ie odnaleziony 
jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale
wszystko dzięki Tobie
za to, żęto czego pojąć nie mogę - nie je^. „gdy 
złudzeniem
za to, że milczysz. Tylko my - oczytani analfabeci 
chlapiemy językiem

TACA
Lubię chodzić w kościele z dużą tacą 
słychać jak dziwnie pieniądz o dno głucho stuka 
gdy ktoś od n awy g lównej prze pyc hać się zacz n ie 
babcia szpilką ukole penitent ofuka

Gdy ktoś pobożny cicho posądzi o chciwość 
a pani z parasolem obmówi że żebrzę 
nareszcie mogę widzieć swą twarz nie

szczęśliwą
odbitą z kolorami na wesołym srebrze 

A ozasem marzę sobie: z tego wyrosną wieże 
kaplice które piękniej przebudować trzeba 

a ludzie sądzą dalej że proboszcz z wikarym 
za chodzenie z tacami nie pójdą do nieba

O SPACERZE 
PO CMENTARZU WOJSKOWYM 
Że też wtedy beze mnie 
przewracali się w hełmie 
lecąc twarzą bledziutką na bruk 

Jurku z Wojtkiem i Jankiem 
klękam z lampką i wiankiem 
z czarnym kloszem sutanny u nóg 

Przeminęło, odeszło w milczeniu 
jak pod kocem na wycieczce ziemia - 

świecę lampkę rękoma obiema 
gdzie pod hełmem dawnych oczu nie ma

« *  *
Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam

i przed kapłaństwem w proch padam, 
i przed kapłaństwem klękam 

W lipcowy poranek mych święceń 
dla innych szary zapewne - 
Jakaś moc przeogromna 
z nagła poczęła się we mnie

Jadę z innymi tramwajem - 
biegnę z Innymi u licą- 

nadziwić się nie mogę 
swej duszy tajemnicą

X. Jan Twardowski, Wiersze. Wyd. 
"Łuk", Białystok 1993.

Wybrał Bogdan ŁucznJ
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* *  *

Słyszałem o trzyletnim Marku, który niecierpliwił 
się w czasie Mszy św., nie mogąc doczekać się koń
ca, i wreszcie zapyta! rodziców głośnym szeptem:

- Kiedy ksiądz powie: "Idźcie ofiary do domu"?
* *  *

Pamiętam z czasów stalinowskich. W dniu wy
borów do Sejmu ksiądz proboszcz powiedział:

- Jeżeli chodzi o mnie, pobiegnę bardzo rano, 
to nikt nie zobaczy, a ksiądz niech pójdzie później.

Następnego dnia naplotkowano w parafii:
- Ksiądz proboszcz tak się pospieszył, że na 

czczo poleciał.
+ +

Słyszałem, że pewien ksiądz poszedł Jako ka
pelan więzienny porozmawiać z mordercą, który 
zabił ojca, matkę, a dziadka zarżnął. Psycholog 
poradzit mu, żeby rozmawiał z więźniem jak z 
dzieckiem, bo wtedy będzie zrozumiały i nie ura
zi... Kiedy zobaczył mordercę, powiedział:

- Cio to, cio to, bęc mamusię, bęc tatusia, a 
dziadula dylu dylu?

*  *  *

O wicedyrektorze Seminarium Duchownego 
powtarzają taką anegdotę. Kiedy przychodzono
do niego z problemami, odpowiadał chętnie, lecz 

nie byl pewien swego zdania i do każdej 
ó. Jdzi wtrącał słowa: "Z jednej strony tak, z 
drugiej strony nie". Przed wakacjami zapytał go 
kleryk, czy może na dworcu witając się z młodą 
ciotką pocałować ją. Usłyszał odpowiedź:

- Z jednej strony tak, z drugiej strony nie.
*  *  *

Sty szalem kiedyś księdza proboszcza witającego 
biskupa: - Najczcigodniejszy Pasterzu, Księże Bisku
pie. Nasz Pasterz, Jezus Chrystus, powiedział tak...

* * *
Do jednego z księży przychodziła pobożna 

pani I stale zamęczała go:
- Do kogo mam odmawiać koronkę: czy do 

świętego Antoniego, czy do świętego Józefa, 
czy do Matki Boskiej, bo zapomniałam?

Wyprowadzony z równowagi ksiądz odpo
wiedział:

- Niech pani odmawia koronkę do wszy
stkich diabłówl

*  * *
- Dobrze im tak - powiedział ksiądz pro

boszcz wracając po ślubie z kościoła.
*  * *

Katechetka pokazywała uczniom obraz 
przedstawiający męczeństwo chrześcijan. Lwy 
pożerały męczenników.

Pewien chłopiec, widząc, że jeden z lwów 
trzymał w paszczy niewielki kawałek, mniejszy 
niż to, co trzymały inne Iwy - powiedział:

- Szkoda, temu dostało się tak malutko,
* * *

Przyszedł do mnie pan i powiedział, że prosi 
o Mszę świętą za duszę żony.

- Kiedy umarła? - zapytałem.
- Jeszcze nie umarła - odpowiedział - ale 

zrobi to lada chwila.
# * *

Czytałam, że dawno już temu jezuici pokłócili 
się z bernardynami o to, kto pisze lepsze wiersze.

- My piszemy: jezuita i kwita - powiedział je
den z bernardynów.

- My piszemy: głupi bernardyn.
- Przecież tu nie ma rymów.
- Nie ma lymów, ale jest sens - tłumaczył jezuita.

*  » *
Pewna staruszka, ile razy przewróciła się al

bo potknęła, beształa swego Anioła Stróża:
- Jak ty mnie pilnujesz, gapo!

* * 4
W czasach stalinowskich spisywano w księ

dze dobre uczynki parafian. Każdy wpisywał 
sobie sam. Jeden z chłopców wykaligrafował: 
"Pasłem krowy komuniście",

* * 4
Jedna pani zamawiając Mszę św. zastrzegła:
- Żeby ksiądz nie odprawiał tyłem do Pana 

Boga i żeby nie była to m3za kolchoźnicza, to 
jest kilku księży naraz.

*  *  *

Pewien ksiądz tak opowiadał w swojej homilii:
- Znalem rozmodlonych narzeczonych, stałe 

modlili się do Ducha Świętego, czekali na nie
go, ale kiedy się pobrali, od razu wyrzucili te
ściową na zbity pysk.
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Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w grudniu 1992 r. zarejestrował: 

54 urodzenia 5 trcłżeństw 27 zgonów.

,/iidniu sporządzone zostały akty 
urodzeń:
Adriana Juszczuka, Eweliny Mrozińskiej, An
drzeja Trzeszczkowskiego, Martyny Gwary, Ma
rii Jurkiewicz, Natalii Sieńko, Pauliny Czajko
wskiej, Pawła Roszkowskiego, Krzysztofa Zawa
dzkiego, Aleksandry Mllusklej, Pawła Bielonko, 
Mateusza Smoktunowlcza, Piotra Łapińskiego, 
Eweliny Martyniak, Natalii średzińsklej, Pawła 
Roszkowskiego, Kingi Zaremby, Elwiry Kośnlk, 
Pauliny Jabłońskiej, Pauliny Redlińsklej, Joan
ny Walickiej, Kamila Dryla, Tomasza Szymbor
skiego, Beaty Byculewicz, Urszuli Czaczko- 
wskłej, Patryka Olejnlckłego, Przemysława Ła
pińskiego, Emilii FaszczewskleJ, Pawia Perko
wskiego, Patryka Mlynarczuka, Radosława Leś
niewskiego, Sebastiana Lubeckiego, Sylwii 
Idżkowakiej, Pauliny Oleszczuk, Magdaleny 
Rutkowskiej, Krzysztofa Grabowskiego, Karola 
Porowskiego, Piotra Komara, Karola Miodusze

wskiego, Grzegorza Ciborowskiego, Piotra Łu- 
czaja, Przemysława Brzozowskiego, Mateusza 
Borowskiego, Sylwii Krasowskiej, Anny Wojclu- 
li, Katarzyny Dębickiej, Natalii Ewy Skrobań- 
sklej, Magdaleny Gabrieli Ryhorczuk, Rafała 
Krasowskiego.

Wszystkim maluchom życzymy dużo 
zdrowia i radosnego dzieciństwa.

W grudniu w związek małżeński 
wstąpili:
Krzysztof Łupińskl z Barbarą Wyszyńską,
Jerzy Dmochowski z Jolantą Halicką,
Sławomir Chorodyńskl z Małgorzatą Łapińską, 
Andrzej Janusz Mnich z Barbarą Topczewską, 
Leszek Dąbrowski z Grażyną Sobieską.

Pomyślności i szczęścia na nowej dro
dze życia!

*  *  *

- To moi najlepsi parafianie - mówił ksiądz 
proboszcz oprowadzając po cmentarzu. - Nie 
obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów i 
najwięcej przynoszą dochodów.

*  *  *

Inny ksiądz w czasie nauki przedmałżeń
skiej mówił:

- Uczcie się od wróbla - wróbel najpierw bu
duje gniazdo, a potem zaprasza samiczkę. A wy 
robicie tak: najpierw dziecko, potem ślub, a na 
koniec: "Jezus Marla, gdzie będziemy mleszkalil"

*  *  *

Pewna pani gniewała się na tych, oo obcina
ją psom ogony. Mówiła:

- Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
H* ł  ♦

Opowiadano ml, że w czasach stalino
wskich przed gmachem Partii żebrak wyciągnął 
rękę po jałmużnę.

- Idź pod kościół - ktoś krzyknął.
- Ale je jestem niewierzący.

* * *
Kiedy po zmianach liturgicznych księża za

częli odprawiać Msze święte twarzą do wiernych, 
w jednej z wsi zaniepokojono się. Wysiano dele
gację po lekarza do sąsiedniego miasteczka.

- Z naszym księdzem proboszczem coś sio 
stało dziwnego - powiedzieli.

- Na pewno pizesadzacle - uspokaja! lekarz 
- co on takiego robi? Czy mówi do siebie, czy 
uśmiecha się nie wtedy kiedy trzeba, czy patizy 
tylko w jeden punkt?

- Nic podobnego - odpowiedzieli.
- To po co zawracacie ml głowę, co on takie

go robi?
- Odwrócił ołtarz i odprawia Mszę świętą.
- Jezus Marla - krzyknął lekarz - Jadę w to pędy.

* # tjt
Kiedyś wybrałem się do spowiedzi świętej poza 

Warszawę. Jako pokutę ksiądz polecił mi przeczy
tać kilka wierszy księdza Twardowskiego.

X. Jan Twardowski, Niecodziennik. Wyd. 
"Nagłos", Kraków 1991.

Wybrał 
Bogdan Łiicząj

W grudniu 1992 r. zmarli:
Romualda Perkowska - lat 78, Józef Mierzwiński
- lat 85, Aleksandra Falkowska - lat 80, Antonina 
Subocz- lat 88, Jan Szymborski - lat 75, Stanisła
wa Płońska - lat 83, Marianna Łapińska - lat 80, 
Anna Gabryela Lenartowicz - lat 64, Elżbieta An- 
druk - lat 73, Stanisława Łapińska - lat 81, Jan 
Płoński - lat 67, Józef Faszczewski - lat 67, Ja
dwiga Roman - lat 69, Stanisław Truskolaski - lat 
84, Karolina Pruszyńeka-lat97, Janina Zlmnoch
- lat 90, Mieczysław Jankowski- lat 83, Czesława 
Łapińska - lat 64, Henryk Jamiołkowski - lat 69, 
Julia Zajkowska - lat 73, Wiadyetaw Mojsa - lat 
83, Piekut Czesław - lat 85, Irena Kluj - lat 63, Le
on Mleozysław Ryś - lat 70, Janina Łapińska - lat 
87, Wadaw Blelawlec - lat 79, Józef Porowski - 
lat 77.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Elżbieto Bruszcwskn 
Grażyna Łapińska
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"Karta Praw Rodziny" powstała na ży
czenie wyrażone przez Synod Biskupów, 
który odbył się w Rzymie w 1980 r. i po
święcony był "Zadaniom chrześcijańskiej 
rodziny we współczesnym święcie"

(...) Jego Świątobliwość Papież Jan Pa
weł II w Adhortacji Apostolskiej Familia- , 
l is consortio (...) podjął życzenie Synodu j 
zobowiązał Stolicę Apostolską do opra
cowania "Karty Praw Rodziny" po to, aby 
mogła być ona przedłożona zainteresowa
nym środowiskom i władzom."

Oto fragment Wprowadzenia do pol
skiego wydania Karty, której promocja 
odbyła się w łapskim Domu Kultury w 
poniedziałek 14 grudnia 92 r. o godz. 
1700. Jej organizatorami byli: Diecezjal
ne Duszpasterstwo Rodzin z Łomży i 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: J.E. Ks. Biskup Ordynariusz 
Łomżyński dr Juliusz Paetz, księża z 
miejscowych i sąsiednich parafii, sena- 
!or RP dr Jan Szafraniec, przedstawicie
le Urzędu Miasta, firm, zakładów pracy, 
organizacji, policji, lekarze, nauczycie
le, a więc ludzie mający z racji pełnio
nych funkcji szczególny, choć pośredni 
wpływ na oblicze współczesnej rodziny.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpie
wania przez chór z LO hymnu do Ducha 
Św. w wersji łacińskiej. Następnie ks. Mi
rosław Orłowski, Diecezjalny Duszpa
sterz Rodzin (łapianin z pochodzenia), 
powitał przybyłych. Po odmówieniu pa
pieskiej modlitwy w intencji rodzin głos 
zabrał Burmistrz Łap, który omówił lii 
storię powstania i znaczenie Karty Praw 
Rodziny. Rodzinę określił miejscem azy
lu w nie tak dawnych czasach pogardy. 
Zwrócił uwagę na prowadzoną dawniej i 
dziś kampanię przeciw rodzinie oraz na
piętnowanie - zwłaszcza w latach 60-tych - 
rodzin wielodzietnych i negatywne tego 
skutki, m.in. proces starzenia się społe
czeństw, także polskiego. Dziś kampania

propagandowa przeciw rodzinie odby
wa się na tle szerszego sporu o przyszły 
kształt państwa. Rodzina jest związkiem 
naturalnym, a nie wymyślonym przez lu
dzi; człowiek nie tylko się w niej rodzi, 
ale dorasta do człowieczeństwa. W 
okresie świąt Bożego Narodzenia doty
kamy głębokiej prawdy płynącej z faklu, 
iż to w rodzinie właśnie rodzi się Bóg- 
Dziecko. Żyjemy w czasie, w którym 42 
%  polskich rodzin żyje na minimum so
cjalnego. Naprawa Rzeczypospolitej 
winna uwzględniać program naprawy 
rodziny. Źle będzie, jeśli zapanuje także 
inflacja moralności, rodziny.

Ks. Orłowski przytoczył słowa, które 
wypowiadane są przy wręczaniu Karty: 
"Przyjmij tę kartę i broń praw rodziny'1. 
Zadał retoryczne pytanie: czy możliwe 
jest państwo prawa bez uznania praw 
rodziny, w tym prawa do życia dzieci po
czętych? Poinformował, że nuncjusz 
apostolski abp Kowalczyk wręczył Karlę 
posłom i senatorom RP.

Następnie zebrani wysłuchali refleksji 
senatora Jana Szafrańca na temat rodzi
ny. Białostocki parlamentarzysta omówił 
senacki projekt konstytucji w zakresie ro
dziny i jej prawa do wychowania dzieci w 
duchu wyznawanych wartości, który przy 
obecnym rozdrobnieniu w Sejmie zapew
ne nie przejdzie. Referendum w sprawie 
aborcji nazwał próbą podzielenia społe
czeństwa i dezintegracji rodziny. Prasa w 
tej Iwestii pisze bardzo wybiórczo. Prze
milczano np. list lekarzy Światowej Orga
nizacji Zdrowia skierowany do Senatu w 
podziękowaniu za projekt ustawy anty
aborcyjnej. Nie wspomniano o liście, któ
ry od Izby Gmin otrzymał prezydent. 
Parlamentarzyści angielscy przestrzegają 
przed pójściem w ślady ich parlamentu na

Piszą o nas...
* W "Gazecie Współczesnej" z 10 grudnia 

"Łapska babska orkiestra" - tekst o orkiestrze 
dętej naszego Liceum Ogólnokształcącego. 
“Łapska-babska" - dla odróżnienia od męskiej z 
Technikum Mechanicznego, Autor przedstawia 
skrótowo historię tego typu orkiestr na świecie, 
podkreślając o korzystnym wpływie gry na in
strumentach dętych na zdrowie. Fryderyk No
wicki - organizator i wieloletni dyrygent podkre
śla, że jest to jedna z trzech istniejących w kraju 
orkiestr dętych, tworzona praktycznie od zera i 
wbrew poglądowi, iż “dziewczęta z tzw. do
brych domów grają tylko na pianinie, skrzy
pcach lub gitarze". Pierwszy występ miał miej
sce w marcu 1975 r. W ciągu następnych lat 
wzbogacono repertuar m.ln. o chodzenie i gra
nie w marszu, pokaz musztry, zaczęły się wy
jazdy do Hajnówki, Tykocina, Białegostoku, Ol
sztyna, Warszawy. Dużym sukcesem był trzy

krotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Mło
dzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.

Na ręce byłego dyrygenta (od września 91 r. 
F. Nowickiego zastąpił p. Sławomir Bielski) z 
USA, Australii, Kuby, Belgii i z kraju napływają 
listy i pocztówki od byłych podopiecznych z za
pytaniem o poziom i rozwój zespołu, od byłych 
podopiecznych.

Pogodzenie nauki z grą w zespole, zwłaszcza 
dla dojeżdżających do szkoły z odległości 20-30 
km, nie jest łatwe, wyrabia poczucie obowiązku i 
dyscypliny. O dziewczętach grających na bębnie 
"mówiono trochę złośliwie, że ich gra daje im pra
ktyczne przygotowanie do małżeństwa i nauczy 
oblubieńca respektu przed dziewczyną bijącą, 
bądź co bądź, przez cztery lata w bęben".

* Zaś w "Kurierze Porannym" z tego samego 
dnia, w rubryce sportowej, informacja z X Krajo
wego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SZS 
i uhonorowaniu Stanisława Kosickiego, pedago

przykładzie własnego kraju, gdzie wpro
wadzono legalność aborcji (3,7 min "za
biegów"), przed jej tragicznymi konse
kwencjami dla narodu. Obecnie wię
kszość Izby Gmin chce zmiany dotych
czasowej ustawy.

Następnie rodzina państwa Sasino- 
wskich (w tym trójka obecnych dzieci) 
odczytała fragmenty Karty.

Ks. biskup Paetz podziękował organi
zatorom lej uroczystości za podjętą ini
cjatywę, senatorowi Szafrańcowi za pro
mowanie wartości chrześcijańskich w 
przyszłej konstytucji, burmistrzowi za re
fleksje nad rodziną i współorganizowanie 
promocji a wszystkim przybyłym za przy
jęcie jego zaproszona i poświęcony czas. 
Przypomniał, że kiedy pracował w wa iy- 
kańskiej komisji d/s stosunków z rządem 
PRL ówczesny kardynał Wojtyła szcze
gólnie mocno angażował się w apostol
stwo rodzin. Od niedawna może odwie
dzać łomżyński Dom Dziecka. Podczas 
jednej z wizyt, przed kolacją wigilij j. 
biskupowi przedstawiono piątkę dzieci, 
rodzeństwo, których rodzice zostali po
zbawieni praw rodzicielskich. Chcąc zbli
żyć się do najmłodszego przyklęknął i 
wówczas cala piątka podeszła i przytuliła 
się do niego. Było to świadectwem, jak ce
ni się coś, kiedy to się straci. Na koniec Je
go Ekscelencja życzył, by zaprezentowana 
Karta kształtowała postawy ludzkie.

Ks. Orłowski poprosił, by przy opłat
ku pamiętać o sierotach, osobach samo
tnych i rozbitych rodzinach, po czym 
odbyło się uroczyste wręczenie przez ks. 
biskupa Karty wszystkim zebranym.

Po jego zakończeniu i odśpiewaniu 
pieśni "Boże coś Polskę" udano się na 
spotkanie przy herbacie. Już po zakoń
czeniu uroczystości ks. biskup odwiedził 
nasz redakcyjny pokój, interesuj 
pracą redakcji i "Gazetą Łapską", której 
kilka numerów obejrzał.

lJofiditu fcucząj

ga Zespołu Szkól Mechanicznych, medalem 
“Wybitny Nauczyciel Wychowania Fizycznego".

* W tej samej gazecie w dwa dni później - 
"Patriotyczna misja" to tytuł artykułu poświęco
nego pobytowi delegacji Łap na konferencji sa
morządowej w Wilnie, której organizatorem by
ła ambasada polska oraz samorządy litewskich 
gmin, zamieszkałych w większości przez Pola
ków. Łapy to jodyna gmina przygraniczna, któ
ra okazała zainteresowanie konferencją. W Wil
nie było dwoje pracowników tutejszego Urzędu 
Miasta i Gminy: Krystyna Rząsa i Wiesław Ole- 
ksiewicz - pisze autor. Oprócz nich zjawiło się 
też 40-osobowe przedstawicielstwo krako
wskich Niepołomic, z których pochodzi sekre
tarz polskiej ambasady. Burmistrz Łap wyjaś
nia, że próby nawiązania współpracy z podo
bną "polską" gminą były czynione już dawno. 
Wyjazd potraktowano niemal jak patriotyczną 
misję. Celem delegaoji było zorientowanie się, 
w czym można pomóc rodakom na Litwie i re-
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SKARGA NA BURMISTRZA

OBSERWACJE MIESZKAŃCÓW
Ostatnie dni 1992 r. i pierwsze 1993 r. Jak w tych dniach 

wyglądało nasze miasto? Otóż ulice główno i boczne, a przede 
wszystkim chodniki byty nadmiernie oblodzone, w najbardziej 
krytycznym stanie były osiedla spółdzielcze (w pobliżu biura 
S-pni Mieszkaniowej) i przy ul. Bohaterów Westerplatte, Chod
niki nie były posypane piachem. Mieszkańcy z przerażeniem 
wychodzili nn ulicę, nawet młodzi przewracali r.tę. Mieszkańcy 
ta p  od wielu lat nie pamiętają tak złego stanu ulic (głównie 
chodników). Dotyczy to dni poprzedzających wielką gofolodź.

Skutki niedbalstwa były fatalne, gdyż wiele było niebezpie
cznych złamań I potłuczeń, a nawet mogłoby io skończyć się 
tragicznie, jak na przykład w pobliżu targowicy przy ul. Lośni- 
kowskiej, gdzie upadająca kobieta ześlizgnęła się z chodnika 
na jezdnię (na szczęście nie za daleko), a kierowca małego 
Fiata szybko skierował samochód na środek ulby Mężczyzna 
wychodzący w dzień Nowego Roku z kościoła Św, Piotra i 
Pawła upadł i złamał nogę, wezwano pogotowie ratunkowe. 
Było wiele innych fatalnych upadków, nie z winy pieszych, lecz 
bardzo oblodzonych chodników i placów, Może mandaty po
winni płacić upadający, że nie potrafią chodzić po lodzie? 
Chyba każdy z nas znajdzie właściwą odpowiedź.

Poza ulicami należałoby wspomnieć o czystości ł zbęd
nych kosztach w klatkach i piwnicach bloków spółdzielczych, 
a ' nie przy ul. Górnej, Kopernika, Osiedlowej I niektórych 
p. Piaskowej. Na pewno wielu lokatorów podpisałoby się 
pod tym: “brudy na pudy".

Po drugie sami mieszkańcy są winni, że w dzień nie gaszą 
światła w piwnicach, przecież wiadomo, że te koszty obełążają 
lokatorów. Dlaczego o poprawę tej sytuacji nie dba zarząd Spół
dzielni Mieszkaniowej? Powinny być na wzór innych spółdzielni 
mieszkaniowych odpowiednie krótkie regulaminy, wywieszki itp. 
Zbyt dużo płacimy, dlatego mamy prawo wymagać.

Cierpliwi są łapiacy. Czy władze decyzyjne mogą naduży
wać naszej cierpliwości?

I jeszcze jedna sprawa, a mianowicie handlowa: już drugi 
raz powtórzył się brak pieczywa i mleka w sklepach w rocznico 
wielkich dni, to jest 3 Maja i 11 Listopada. Stwierdza się rów
nież braki Chleba w niektóre dni okresu zimowego, już po go
dzinie 1600. Tymczasem prawdopodobnie powołana jest Komi
sja Gospodarcza Rady Miejskiej pod przewodnictwem doświad
czonego handlowca.

Wiele tych faktów świadczy o niedbalstwie wiadz lub nieod
powiedniej organizacji. Nasi mieszkańcy porównują swoje 
miasto do Innych, wyciągając odpowiednie wnioski i życząc w 
nowym 1993 r. wszystkim władzom decyzyjwm: więcej go
spodarności, mniej opieszałości.

(K. 1.)

Goździk Władysława Do Gazety Łapskiej
18-100Łapy, ul. 3-ego Maja2 18-100Łapy, ul. Nowy Rynek 15
Skarga na Burmistrza Czepe i jego nieczytelnie podpisujący się Zarząd,
Proszę ml wyjaśnić, dlaczego Burmistrz naszej Gminy w Łapach nic chce wyko

nać eksmisji dla Perkowskiego Edwarda, który zamieszkuje w moim budynku miesz
kalnym przy ul. 3-ego Maja 2 w Łapach.

Przecież w/w lokator - nie ma decyzji zamieszkania, ani żadnej ze mną umowy i 
czynszu mi nie płaci.

Dokąd można czekać?
Burmistrz i Zarząd, który podpisu|e się nieczytelnie, nie czyta Gazety Łapskiej. Bo 

20.XI.1992 była zamieszczona informacja UMiG cytuję:
"W październiku b.t. Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

zdecydował, żo osoby, które samowolnio zajmują nio swojo mieszkanie, mogą być z 
nich usunięte i nie mają prawa zastępczego'. Nie mogę zrozumieć, po co taką Informa
cję zamieszczają w prasie lokalnej. Jak ona i tak nie jest stosowana.

Pan Burmistrz Czepe odpisuje ml głupoty, żc w piśmie BGi/7140/292-3/92 z dn, 
9.10.1992 r. pisze, że rodzino Perkowskich na podstawie wyroku sądowego ma na
kaz przekwaterowania, ale wobec braku pomieszczenia zastępczego wyrok jest 
obecnie niewykonalny.

Następnie pismem BGf-7140/292/-4/92, że na realizację oczekuje od dawna 15 wy
roków o eksmisję. I że nie odmawia przeprowadzenia eksmisji po uzyskaniu wolnego 
lokalu komunalnego lub jeżeli mieszkanie dostarczy Pani W. Goździk.

Nieczytelny Zarząd pismem Nr BGI-740/292-5/92 z dn. 23 listopada 1992 r. potwier
dza, że Burmistrz ma rację i skargę uznaje za nieuzasadnioną. I że dowody są nie po
parte faktami. Znowu Zarząd BGI-7140/292/-4/93 z dn. 5 stycznia 1993 roku stwierdza, 
że nie będzie odpowiadał i polemizował. I jeszcze ostrzega mnie, żejaznleslawiam, cie
kawe - kogo? Analfabetycznego Burmistrza i Zaiząd, który nie umie przeczytać posła 
nowienia sądowego, a może nie chce przeczytać. To też fakt. W tym wyroku wcale nie 
pisze, że trzeba dać mieszkanie zastępczo.

Skoro lokator wziął spłatę - to mieszkanie sobie mógt załatwić w 1993 roku - lecz 
nie chciał. Po co, jak w łapskim Urzędzie nadal jest to samo co dawniej. "Łapiński - 
rządził, a Perkowski * * sądził'.

Proszę mnie poinformować, jak długo będę czekać na swoje spłacone mieszkanie.
Łapy 1993.01.05 Goździk

Od redakcji: Ponieważ, jak rozumiemy, jest to pytonie skierowane do Burmistrza i 
Zarządu, poprosiliśmy o ustosunkowanie się do tych zarzutów.

Przepisy w tej sprawie są proste, jeśli ktoś nie broni się przed ich zrozumieniem. 
Prawo tutaj jest jasne, choć można się z nim nie zgadzać. W li Rzeczypospolitej ist
niała instytucja eksmisji 'na ulicę* w okresie tzw. ciepłych miesięcy i obecnie są pro
jekty nawiązania de tamtych rozwiązań prawnych.

Postęp w prawie jest tyiko taki, iż można wykonać tego typu eksmisję osób, które 
bezprawnie zajęty mieszkanie bez przydziału, bez zameldowania itd. Pozostałe 
przypadki wymagają dostarczenia lokalu zastępczego (spełniającego odpowiednie 
kryteria). Szczegóły wyjaśniał Urząd ustnie i pisemnie. Nie każdy jednak pragnie zro
zumieć, iż burmistrz nie jest szeryfem, który na własnym terenie ustanawia prawo. 
Można zrozumieć trudne położenie osoby wynikające z obecnego prawa, ale ńio 
sposób zaakceptować postawy, w której w poczuciu bezkarności obraża się innych, 
w tym Zarząd I pracowników samorządowych (także w innych pismach). Moda jest 
na bicie rekordów nachalności i niegrzecznoścł.

'L  poważaniem Burmistrz
Roman Czepe

klamowanle tam naszej gminy. Łapscy delega
ci prezentowali w Wilnie wydany ostatnio 20- 
stronlcowy Informator o gminie, zawierający 
podstawowe dane historyczne, adresy firm, 
oferty handlowe łapskich zakładów.

Delegaci odwiedzili cztery 'polskie' gminy: 
Suberwia, Mejszegole, Rudaminie i Rukojnio. K. 
Rżąca powiedziała dziennikarzowi "KP", iż bardziej 
niż darów tamtejsza polonia potrzebuje pomocy w 
opracowaniu koncepcji rozwoju gminy. W tamtej
szych gminach usługi prawie nie istnieją, toteż naj
bardziej potrzebne będą szkolenia np. krawców, 
szewców, mechaników samochodowych.

* W nocy zo środy na czwartek, 10 grudnia br. 
ograbiono kasę łapskiej cukrowni - Informuje GW z 
14 grudnia Zniknęło z niej 200 min zł. Ze wstę
pnych ustaleń wynika, że sprawcy byli niemal 
profesjonalistami (nie była to jedna osoba), dobrze 
przygotowali się do "pracy" i świetnie znali topo
grafię budynku, cześnlej odcięli prąd, wybili duży 
otwór w ścianie pomieszczenia z kasą pancerną i 
wyłamali jej drzwi, Włamanie ujawniono dopiero 
we czwartek rano. Sprawą tą zajęła się ekipa ope- 
racyjno-dochodzeniowa Komendy Wojewódzkiej, 
która ustaliła nadające się do identyfikacji ślady. 
Trwa poszukiwanie sprawców.

* ' W Łapach. Promocja Karty Praw Rodziny" - 
to tytuł zamieszczonej na pierwszej stronie "Po
rannego" (16.12.) informacji z poniedziałkowej 
uroczystości w łapskim Domu Kultury, zorgani
zowanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Ro
dzin z Łomży i nasz Ośrodek Pomocy Społecz
nej. Na promocji był obecny ks. biskup łomżyń
ski J. Paetz, który osobiście wręczył "Karty" pra
wie stu ta pianom mającym z racji pełnionych fun
kcji szczególny wpływ na kondycję i współczes
ne oblicze rodziny, Metropolita łomżyński wygło
sił też wykład poświęcony rodzinie, zaś senator 
dr Jan Szfraniec podzieli! się z uczestnikami 
spotkania refleksjami na tomnt rodziny widzianej 
oczami parlamentarzysty. Senator cytował sze
reg pism, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, a 
nawet Izby Gmin, ukazujących temat aborcji w 
innym niż to czynią krajowe media świetle.

Spotkanie zakończyło się występem chóru z LO.
* Również "Poranny" (8.01.93) pisze o 

zbrodni sprzed roku. 2 stycznia 92 r, Anastazy 
A. (imiona i nazwiska w tekście zostały zmienio
ne) zamordował swoją żonę, Dwanaście lat 
wcześniej małżonkowie przenieśli się z niewiel
kiej wsi do domu w Łapach. Barbara A. nie stro
niła od kieliszka. Owego dnia syn, widząc leżą

cą na podłodze, rozebraną matkę, z sińcami na 
plecach i śladami krwi wokół nosa i ust, prze
niósł ją na wersalkę i nakrył kołdrą. Kobieta od
dychała. Następnego dnia rano ojciec powie
dział mu, że matka nie żyje. W wyniku docho
dzenia ustalono, iż Barbara A, zmarła w wyniku 
gwałtownego uduszenia, w jej krwi stwierdzono 
2,6 (I) promila alkoholu. U Anastazego A. byio 
go tylko 0,86 promila. Sprawca początkowo nie 
przyznawał się do zabójstwa, jednak wykazana 
przez biegłych obecność krwi żony na jego ko
szuli spowodowała przyznanie się. Biegli psy
chiatrzy stwierdzili u niego "ograniczoną zdol
ność kierowania swoim postępowaniem w sto
pniu znacznym". Upojenie alkoholowe(w cza
sie popełniania czynu) miało charakter nietypo
wy: mała dawka alkoholu zadziałała tak jak du
ża i uniemożliwiła oskarżonemu samokontrolę. 
Mężczyzna twierdził, że nie chciał zabić żony, 
nie pamięta też, jak doszło do tej tragedii.

W październiku ub.r. Sąd Wojewódzki ska
zał Anastazego A. na 6 lat więzienia, wyrok ten 
nie został zaskarżony.

Opracował
(R.Ł.)

GAZETA ŁAPSKA 7



średniowieczu, gdy przypadkowo alchemikom 
udało się wyprodukować spirytus.

Pierwszym inicjatorem ruchu
trzeźwościowego na szeroka, skalę w kościele 
katolickim był kapucyn irlandzki o. Teobald 
Matiew (1790 - 1856), Krzewił on dobrowolną 
abstynencję opartą na motywach wyrzeczenia, 
ofiary, miłości Boga i bliźniego. Ojcu Teobaldo- 
wi udało się zdobyć do "Złotych Ksiąg 
Trzeźwości" przeszło 6 milionów ludzi.
O A jak było w Polsce ?
*  Z kronik i dziel pisarzy dowiadujemy się, że 

życie towarzyskie skupiało się w dawnej 
Polsce w dużej mierze w karczmie. Z pijań
stwem walczył Mikołaj Rej, Andrzej Frycz 
Modrzewski, Jan Długosz, Jan z Kąt i inni. 
Jedyny w dziejach Polski abstynent król Wła

dysław Jagiełło kazał porozbijać zdobyte pod 
Grunwaldem na Krzyżakach beczki z winem.

Wpływ alkoholu na nasze dzieje i na naszych 
królów by! fatalny. Nawet tak zdolni i światli królo
wie jak Zygmunt August i Jan III Sobieski w ostat
nich latach swego panowania już nic pozytywne
go sobą nie reprezentował. Byli zdegenerowani 
fizycznie i psychicznie, aczkolwiek pili przeważ
nie wino nigdy się nie upijając.

Początki ruchu trzeźwościowego przypada
ją na rok 1836, kiedy to w Sztumie powstało To
warzystwo Wstrzemięźliwości. Wkrótce ruch 
ten stal się masowy. Niestety, szykany zabor
ców (więzienia, wywózki) przerywają na długi 
okres działalność trzeźwościową.

Apostołowie trzeźwości z tego okresu to 
m.in.: Romuald Traugutt, ks, Papczyński, o. 
Honorat Koźmiński, ks. Bronisław Markiewicz.

W 1911 r. powstaje spontanicznie ruch har
cerski z poczwórną abstynencją - od alkoholu, 
tytoniu, rozwiązłości płciowej i gier hazardo
wych. Młodzież masowo składała przyrzecze
nia na całe życie.

W okresie międzywojennym uaktywnia się 
ruch abstynencki, Pojawia się hasło11 Przez całko
witą abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich."

Po II wojnie polski ruch abstynencko - 
trzeźwościowy odżył pod kierunkiem ks. kardy
nała Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i 
ks, Franciszka Blachnickiego (zm. 22 łl 1987 r.). 
Ten ostatni w 1957 r. w Katowicach utworzył 
Krucjatę Trzeźwości. Do roku 1960 zapisało się 
do niej ok. 100 tys, młodych abstynentów. Prze
straszone tym władze komunistyczne zlikwido
wały krucjatę, a księdza Blachnickiego areszto
wano i osadzono w więzieniu.

Od 1959 roku dzięki staraniom kapucyna o. 
Sosnowskiego powstaje w Zakroczymiu Dom 
Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, prze
mianowany w 1983 r. na Ośrodek Apostolstwa 
Trzeźwości. Ośrodek posiada własną kaplicę, sale 
wykładowe, bibliotekę, wydaje miesięcznik 
'Trzeźwymi Bądźcie", broszury i książki. Prowadzi 
kurso-rekolekcje dla duchownych i świeckich.

W 1982 roku w dniach 18 i 19 września na I 
Krajowej Pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości 
na Jasną Górę, został uroczyście proklamowa
ny Ruch Trzeźwości im. św, Maksymiliana Kol
bego (RTMK). Była to forma zorganizowanego 
apostolstwa trzeźwości na wzór dawnych 
bractw skupiająca wszystkich ludzi, którzy po
dejmowali się praktykowania chrześcijańskiej 
cnoty trzeźwości lub abstynencji, aby przez 
swój osobisty przykład oddziaływać pozytyw
nie na rodziny sąsiadów, kolegów w pracy.
<5 Jak udało się Panu założyć Ruch 

Trzeźwości w Łapach?
*  W okresie stanu wojennego w Łapach wyło

niła się grupa opozycji, która chciała coś ro
bić. Podczas jednej z pielgrzymek świata 
pracy na Jasną Górę zetknąłem się z zasa
dami RTMK. Wtedy też głęboko w serce za

im w
aralii

Na Jasnej Górze
padła mi myśl kardynała Wyszyńskiego "je
żeli ktoś chce coś dobrego zrobić dla ojczy
zny, a poświęci choć trochę wysiłku na 
otrzeźwienie narodu, to będzie to na pewno 
pozytywne, skuteczne."
Wtedy też złożyłem przyrzeczenie zachowy

wania trzeźwości do końca życia, oraz całkowi
tej abstynencji przez okres 2 lat. Coraz więcej 
dostrzegałem zgubnych skutków pijaństwa. W 
tym czasie przy parafii św. Krzyża w Łapach ks. 
Źelaźnicki, prof. Górski oraz Roman Czepe 
skupiali grupę ludzi, gdzie w ramach Kateche
zy Dorosłych wykładano katolicką naukę społe
czną, robiono aktualny przegląd prasy katolic
kiej, niezależnej (podziemnej) itp.

Zainteresowałem tę grupę apostolstwem 
trzeźwości. W tym czasie "Polmos" przynosił 
dochody ze sprzedaży alkoholu równe docho
dom trzech największych przedsiębiorstw pań
stwowych razem wziętych. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że mnóstwo tych pieniędzy idzie na 
utrzymanie PZPR, ZOMO i całego aparatu uci
sku. To byl jeszcze jeden dodatkowy motyw.

Zaczęliśmy co tydzień w każdą środę orga
nizować spotkania w prywatnych domach, w 
czasie których wspólnie modliliśmy się, czytali
śmy Pismo Św, uczyliśmy się apostolstwa 
trzeźwości, poznawaliśmy katolicką naukę spo
łeczną. Utrwalaliśmy wartości chrześcijańskie i 
próbowaliśmy przenieść je do naszego co
dziennego życia. Mieliśmy wspaniałą animator
kę Hanię Jamiołkowską - absolwentkę filozofii 
przyrody na KUL-u w Lublinie. Przez środowe 
spotkania przewinęło się ponad 100 osób. Wy
dawało się, że po odzyskaniu wolności, wię
kszość społeczeństwa, a przede wszystkim 
demokratycznie wybrane władze będą żyć we
dług wartości chrześcijańskich i będą służyć 
dobru ogólnemu. Życie skorygowało te oczeki
wania. Żyć godnie wcale teraz nie jest łatwo.

Po kilkudziesięciu spotkaniach środowych 
w lutym 1987 r. przy dużym zainteresowaniu i 
życzliwości ks. proboszcza Józefa Wyznera 
ogłosiliśmy powotanio Ruchu Trzeźwości im. 
Św. Maksymiliana Kolbego przy parafii św. 
Krzyża w Łapach. Członkiem mógł zostać każ
dy, kto złożył przyrzeczenie całkowitej absty
nencji na okres co najmniej 6 m-cy, zobowiązał 
się do codziennej modlitwy w intencji 
trzeźwości, oraz do apostolstwa trzeźwości 
przede wszystkim w swojej rodzinie, towarzy
stwie, pracy. W skrócie obowiązywało hasło 
"Nie pij, nie kupuj, nie stawiaj alkoholu",

Do naszej Złotej Księgi Trzeźwości zapisało

się kilka setek przeważnie młodych ludzi. Abs
tynentem jest burmistrz i kilku radnych.
T Jakie inicjatywy podejmował . Buch 

Trzeźwości ?

*  Pizede wszystkim od 15 lutego 1987 r. (jesz
cze w kaplicy) w każdą trzecią niedzielę mie
siąca o godz. 1700 jest odprawiana Msza 
Święta w intencji trzeźwości, w której członko
wie Ruchu biorą czynny udział, Są lektorami, 
przedkładają swoją modlitwę wiernych. Pa
miętamy wspaniałą postawę kilku młodych 
ludzi, którzy zostali członkami Ruchu przed 
wojskiem. Przez cały okres służby wojskowej 
byli apostołami trzeźwości w swoich jedno
stkach. Przyjeżdżali też na Msze 
"trzeźwościowe" i w mundurach wojskowych 
byli lektorami, modlili się o trzeźwość i zmia
nę obyczajów w wojsku. W tamtym czasie 
trzeba było dużo odwagi, żeby dawać takie 
świadectwo. Byli pierwszymi wojskowymi vv 
historii naszej parafii, którzy brali czynny 
udział we Mszy św. ,

W  S okohtch
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Każdego sierpnia, tj. w miesiącu trzeźwości, 
organizowaliśmy akcje plakatowe o tematyce 
trzeźwościowej i Msze św. wieczorne. W tym 
miesiącu msza była bardziej uroczysta, wypeł
niona modlitwą i poezją, W sierpniu 1991 r. za
prosiliśmy ojca Ireneusza, przełożonego Kapu
cynów z Źakroczymia, który wygłosił homilie w 
łapskich kościołach. Od kilku lat w trzecią nie
dzielo czerwca organizujemy wyjazd na ogól
nopolską pielgrzymko Apostolstwa Trzeźwości 
na Jasną Górę.

Ruch Trzeźwości i abstynencki zespól mu
zyczny "Emaus" przygotował kilka programów 
trzeźwościowych i innych, z którymi gościliśmy 
w kilkunastu parafiach trzech diecezji: Uhowie, 
Ducha Św. w B-stoku, na Dojlidach, w Brańsku, 
Topczewie, Wyszkach, Dąbrówce Kościelnej, 
Jabłoni Kościelnej, Bokinach, Kobylinie, dwu
krotnie w Waniewie i Sokołach. Wszędzie byli
śmy gorąco przyjmowani i wiele osób ze Izami 
w oczach dziękowało nam za przyjazd I za na
sze apostolstwo. Mamy jeszcze kilka zapro
szeń do realizacji. W tym miejscu chciałbym 
podziękować bardzo serdecznie grupie kilku
nastu osób, które poświęcały mnóstwo czasu 
na próby i wyjazdy. Często wyjeżdżaliśmy ra
no, wracaliśmy wieczorem, przebywając po kil
ka godzin w zimnych kościołach, czyniąc to zu- 
"  "“'-■e bezinteresownie.
\  rnunie zależało na narodzie podchmielo

nym, bo takim lepiej się rządziło. Jak zatem 
Ruch Trzeźwości byl przyjmowany przez 
władze PRL i jak Pana traktowano ?

*  W Łapach Ruch trafił na przygotowany grunt 
i rozrósł się szybko, Niektórzy ludzie byli zasko
czeni, zwłaszcza niepokoiło ich duże zaangażo
wanie młodych - środowe spotkania, msze 
trzeźwościowe, zwłaszcza niektóre modlitwy 
wiernych, bardzo aktualne, Próbowano wywizeć 
na nas presję, zasiać niepewność. W pewnym 
okresie w zakładzie pracy pozbawiono mnie pre
mii pieniężnych, grożono zdjęciem ze stanowi
ska mistrza, a nawet próbowano zwolnić z zakła
du pod pretekstem łamania kodeksu pracy. Wi
działem, że dyrektor, któiy mi te zarzuty stawie’ 
oraz drugi, który był przy tym obecny, robili to 
niechętnie i sprawiali wrażenie, jakby byli do tego 

szeni. Zresztą wszystko skończyło się pomy- 
■m ne. W kraju nastąpiły zmiany. Odrodziła się So
lidarność,

Z ks. J. Wyznerem

© Jak Pan sądzi, czy kolejne ekipy rządzące 
dostrzegają sprawę pijaństwa i czy dzisiaj 
jest to traktowane w kategoriach problemu?

*  Robotnicy 1980 r. wprowadzili pełną i do
browolną prohibicję w okresie strajków. By
łem członkiem Komisji Zakładowej Solidar
ności w 1980 i 1981 r. i wtedy wiele mówio
no o potrzebie walki Związku o trzeźwość 
narodu, nawet zostało zapisane to w statu
cie. W odrodzonej Solidarności po roku 
1989 już na te problemy zwracano mniejszą 
uwagę. Gdy byłem przewodniczącym Soli
darności w ZNTK i MKK zarzucano mi cza
sami, że za dużo uwagi poświęcam proble
mom pijaństwa, W zakładzie pracy straszo
no moją osobą ludzi nietrzeźwych, podczas 
gdy w rzeczywistości osoby uzależnione od 
alkoholu traktowałem Jako ludzi chorych i 
nieszczęśliwych. Próbowałem im pomóc 
wyleczyć się z tego nałogu i myślę, że w 
wielu wypadkach skutecznie. Kolejne ekipy 
rządu pomimo, że ponoć były blisko związa
ne z "S", całkowicie zaniedbały problem 
otrzeźwienia narodu, świadczą o tym kolej
ne afery alkoholowe i bezkarne robienie ol
brzymich fortun na krzywdzie całego społe
czeństwa, niekontrolowany przywóz alkoho
lu ze wschodu, w tym także trującego (po je
go spożyciu co najmniej kilkaset osób zatru
ło się lub zmarło), brak widocznej profilakty
ki, oddziałów odwykowych, leków, progra
mu trzeźwościowego, wielokrotne zwiększe
nie punktów sprzedaży alkoholu.

9  Podobno liczba alkoholików w Polsce sza
cowana jest na poziomie 3 milionów. Czy 
jest Pan w stanie przedstawić taki szacunek 
w odniesieniu do naszego lokalnego społe
czeństwa, naszej miejscowości?

*  Nieszczęście polega na tym, że nikt w Pol
sce dokładnie nie zna tego stanu. Niektórzy 
twierdzą, że jeżeli utrzyma się dotychczaso
we tempo wzrostu spożycia alkoholu , to 
około 2000 r. może być około 15 milionów 
nadużywających, w tym 10 milionów piją
cych codziennie.
Przypuszczam, że w Łapach jest kilkuset al

koholików. Wielu z nich pije denaturat i inne "wy
nalazki". Część umiera, część próbuje się rato
wać i postanawia siłą własnej woli zachować 
abstynencję, niektórzy trafiają na odwykówkę do 
Choroszczy. Na ogół bardzo trudno wyjść z nało
gu. Brak jest łóżek w szpitalach, leków, a przede 
wszystkim brak jest odpowiedniej wiedzy i atmo

sfery życzliwości ze strony najbliższych, kole
gów z pracy czy sąsiadów. Tragiczne jest to, że 
czasami najgłośniej potępiają "pijaków" ci, któ
rzy przez cale lata częstują, namawiają, wręcz 
przymuszają do picia alkoholu i są pośrednio 
sprawcami gehenny alkoholików i ich rodzin, 
o  Zwykle mówi się: "słowa tylko pouczają, czy

ny zaś porywają za sobą". Czy abstynencja 
wielu może być przykładem dla innych ?

*  Pomimo, że zawsze w Polsce byli ludzie, 
którzy pili bardzo mało albo wcale, to jed
nak spożycie alkoholu wzrosło z 1,5 I w 
1939 r. do kilkunastu obecnie. Dlatego uwa
żamy, że bardzo ważnym zadaniem człon
ków RT i wszystkich niepijących jest publi
czne dawanie świadectwa, aby w końcu 
przełamać stereotyp, że piją wszyscy i bez 
wódki w naszym społeczeństwie nie da się 
żyć, To jest ważne zwłaszcza dla młodych, 
dlatego budująca jest postawa kilkuset 
osób w Łapach, które próbują lansować no
wy, właściwy model życia bez alkoholu.

O Dlaczego Ruch Trzeźwości łączy się z wia
rą?

*  Wielu z nas dobrowolnie wyrzeka się alko
holu jako rzeczy samej w sobie jeszcze nie 
zlej i nie zakazanej, czyniąc to z motywu mi
łości Boga i bliźniego. Abstynencja ma prze
de wszystkim wartość nadprzyrodzoną jako 
akt ekspiacji, wynagrodzenia za grzechy pi
jaństwa, jeśli nie własne to innych. Coraz 
więcej iudzi zaczyna rozumieć, że w na
szych realiach wyrzeczenie się alkoholu i 
walka z pijaństwem jest czynem też patrioty
cznym. W apostolstwie trzeźwości opieramy 
się przede wszystkim na wierze i Ewangelii, 
zawsze pamiętając o słowach Jezusa: "Beze 
mnie nic uczynić nie możecie",

<5 Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nad
zieję, że następnym razem, o ile wyrazi Pan 
zgodę, chętnie porozmawiam z Panem o cza
sach, kiedy był Pan Przewodniczącym Komisji 
Zakładowej ZNTK. Ludzie z pewnością chcieli
by poznać wiele szczegółów z tamtego okre
su, a już dziś mogę przypuszczać, że były one 
ciekawe i bardzo interesujące.

Rozmawiał 
Krzysztof Kondratiuk

Uwaga: spotkania środowe odbywają się 
po Mszy św. wieczornej w salce "pod plebanią" 
przy kościele Św. Krzyża.
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"Na terenie WAT istniał w latach 50. Wydział 
Informacji. Jego szefem był mjr. Cimoszewicz, 
któremu podlegali: kpt. Urbański, z-ca szefa, 
por. Włodarczyk i dwóch innych poruczników. 
Cała wówczas polska kadra oficerska WAT bała 
się ich panicznie" - z listu Jarosława K. do reda
kcji "Gazety Lokalnej", dwutygodnika wycho
dzącego na terenie trzech warszawskich gmin- 
dzielnic: Bemowa, Boernerowa i Grotów.

Czym była Informacja Wojskowa?

"Informację Wojskową powołano do wykry
wania i likwidowania działalności przeciwko 
przyniesionemu na radzieckich bagnetach "lu
dowemu państwu polskiemu" i ZSRR. Jej trzon 
dowódczy stanowili w większości oficerowie 
sowieccy, w przeszłości pracownicy służb spe
cjalnych ZSRR. W 1948 roku na 2765 oficerów 
Informacji ponad pięćdziesiąt procent stanowili 
oficerowie Armii Czerwonej, dwadzieścia pięć 
procent pełniło służbę w organizacji "Smiersz", 
a 15 procent w oddziałach zaporowych NKWD. 
Wielu z nich było rezydentami bądź agentami.

Opiniowaniem ludzi wcielanych do jedno
stek wojskowych zajmowało się kilkuset ofice
rów przydzielonych do pracy w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Państwowego. Wystawiali de
cyzje o pizyjęciu kandydatów do szkół oficer
skich, jednostek KBW i WOP, kompanii repre
zentacyjnej, pododdziałów wartowniczych, 
szwadronu prezydenckiego. Robiono to w 
oparciu o materiał archiwalny, donosy, "prze
pytywania" dozorców i sąsiadów, opinie działa
czy partyjnych i członków ORMO” ("Nowy 
Świat", 2.03.92 r.).

TO JEST
Rezultatem pracy Informacji było "oczysz

czenie" kadr wojska z elementu patriotycznego, 
b. członków AK, oficerów przedwojennych, tych 
od Andersa i powracających z Zachodu do służ
by w Ludowym już Wojsku Polskim. "W wyniku 
wspólnych działań polskich i sowieckich służb 
specjalnych do 1954 roku z armii usunięto lub 
"wyeliminowano" 2234 oficerów" (cyt. - j.w). Naj
bardziej znanym wydarzeniem jest proces gene
rałów, tzw. sprawa gen. Tatara. Nie należały do 
rzadkości "procesy" toczące się w celi oskarżo
nego, Oficerowie Informacji szczególną aktyw
ność wykazali w konfiskowaniu powracającym z 
Zachodu oficerom ich osobistych oszczędno
ści. Pościg za mamoną rozpoczęty w I połowie 
49 r. dal w rezultacie 200 tys. skonfiskowanych 
dolarów i 75 tys. funtów. “Berlingowców" mu
siała drażnić taka zamożność. Pieniądze te nie 
trafiły bynajmniej do Skarbu Państwa.

Następcą rozwiązanej w 1956 r. Informacji 
Wojskowej została Wojskowa Służba Wewnę
trzna, selekcjoner kadr LWP, do której weszli 
mający już staż w Informacji oficerowie, np. ów
czesny pik Czesław Kiszczak, czy płk Buła (obe
cnie generałowie). Do lat sześćdziesiątych do 
WSW nie wcielono ani jednego oficera spoza b. 
organów Informacji, natomiast przyjęto ośmiu z 
b. Komitetu Bezpieczeństwa. “By uwiarygodnić 
pozycję wojska w społeczeństwie wypuszczano 
różne nieprawdziwe pogłoski: o konspirowaniu, 
przeciwstawianiu się władzy np. jak te o odmo
wie strzelania w 1970 r. w Gdańsku do demon
strantów przez dowódcę pułku, ppłk. Wejnerta 
(obecnie generała)" - (cyt. - j.w,).

Po 89 r. wojskowe służby informacyjne za
częły przechodzić transformację, jednak dalej 
bez większych zmian kadrowych. Czym dla

min. Parysa skończyła się próba przeprowa
dzenia rzeczywistych zmian w tych służbach i 
ruszenia starej kadry - wiadomo.

W takim oto środowisku piacowal Marian 
Mikołaj Cimoszewicz. W pierwszej części tego 
tekstu przedstawiłem tę postać od strony doku
mentów. Teraz niech przemówią świadkowie 
tamtych dni, ludzie, którym głęboko zapadł on 
w pamięci.

"Świadek Jan K. - autor listu opublikowane
go w "Tygodniku Solidarność" opisującego 
“metody pracy" majora Cimoszewicza w Infor
macji Wojskowej WAT zeznał, że wyrzucił on z 
WAT jednego ze słuchaczy, za to , że jego oj
ciec był przed wojną posterunkowym policji. 
Jan K. stwierdził również, że w 1950 r. na tere
nie obecnego WAT znajdowała się Techniczna 
Szkoła Lotnicza. Jej komendant - pułkownik 
Adamecki, został po aresztowaniu przez Cimo
szewicza roztrzelany. Według świadka ojciec li
dera lewicy słynął z prześladowania ludzi o in- 

'nym  niż komunistyczny światopoglądzie. Jako 
przykłady podał losy swoich kolegów Downara 
i Hiprza. "Każdy miał wtedy zarzut kontrrewolu
cji" - stwierdził świadek odnosząc to m.in, do 
aresztowania mjr. Słowika. Byl on podczas śle
dztwa torturowany moralnie i fizycznie: "Słowik 
mówił mi, że ciągle był bity przez Cimoszewi
cza i jego pomocników". Mówiąc o działaniach 
szefa IW na WAT w okresie wcześniejszym 
świadek podkreślił: "Cimoszewicz chwalił się 
na zebraniu oficerów jak to w 1944 r. zlikwido
wał oddział AK. (...)

Romuald U. pracował w WAT od końca ma

ja 1951 r. do grudnia 1955 r.: "Spotkałem czło
wieka - nie wiedząc jeszcze, że to Cimoszewicz 
- którego widok mnie zaszokował. Był w sto
pniu majora i kojarzył mi się z inną osobą z 
przeszłości". W dalszym ciągu, kontynuując ten 
wątek, powiedział: "Widziałem Cimoszewicza 
wcześniej w Białymstoku u schyłku 1939 r. Był 
on tzw. seksotem ówczesnego kierownika kadr 
w dziale technicznym białostockiej parowozow
ni - komisarza Kuprianowa. Seksot w tamtej no
menklaturze oznaczało tajnego agenta". Zda
niem świadka już wtedy Cimoszewicz oceniany 
był jako człowiek, którego należy się wystrze
gać. Spytany czy na pewno major Cimosze
wicz i "człowiek z Białegostoku" to jedna i ta sa
ma osoba Romuald U. stwierdził: "W moim 
przekonaniu tak. Ale osoba, która mogłaby to 
przysiąc zmarła trzy lata temu". Według świad
ka major Cimoszewicz podczas nocnych prze
słuchań wielokrotnie podkreślał "że pochodzi z 
Wołkowyska i zna stosunki białostockie", Wska
zywałoby to na prawdziwość faktów". ("Nowy 
Świat", 23.IX.92).

"Nazywam się Ewa Cecetka-Cymermann, 
lat 72, mieszkam od 1939 r. w Boernerowie. (...) 
Jestem emerytowaną nauczycielką (na emery
turze od 1975 r.). W roku 1951 pracowałam w 
bibliotece jako bibliotekarka w Wojskowej Aka
demii Technicznej w Boernerowie. (...) 7 listo
pada 1951 r. otrzymałam wypowiedzenie z pra- 
cy(...) Było to dla mnie tragedią. Nie poczuwa
jąc się do żadnej winy, poszłam do majora Ci
moszewicza zapytać o powód zwolnienia. 
Wszyscy wiedzieli, że był on oficerem politycz
nym i informacyjnym i że w jego gestii leżało 
zwalnianie pracowników. Gdy się zapytałam co 
to za zaiządzenie (podstawa prawna zwolnie
nia- B.Ł.) i co ja takiego popełniłam, potwornie

TA SAMA MOPSA. © ©•
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mnie zwymyśla! i wyrzucił z kancelarii krzycząc 
obrzydliwe wyzwiska. Akademię musiałam 
opuścić, mimo że zależało ml na pracy w b ib 
liotece i WAT-cie ze względu na charakter pra
cy i bliskość domu. Wyjaśniam, że w czasie 
okupacji uczyłam młodzież na tajnych komple
tach, byłam także łączniczką w AK. Pod koniec 
okupacji zachorowałam na gruźlicę płuc (...) i 
przez dłuższy czas nie mogłam mieć kontaktu z 
dziećmi i jedynym wyjściem była praca w bib
liotece". (“Gazeta Lokalna", 27,Vl.92).

Jak się później okazało, Cimoszeri ći * 
etacie bibliotekarki zatrudnił własną żonę.

A oto, jak wyglądała praca M.M. Cimosze
wicza w relacji świadka R.U., byłego pracowni
ka WAT:

"... do mojego mieszkania służbowego 
przyszli dwaj uzbrojeni żołnierze i zameldowali, 
że z rozkazu mjr. Cimoszewicza mam się do 
niego stawić - nie wyjaśniając po co, ani dla
czego. Zaprowadzono mnie, pod eskortą żoł
nierzy, do sektora Informacji. Była fam najpierw 
jedna krata, później druga. Przeszliśmy do pu
stego pokoju - żołnierze zostali. Oficer wprowa
dził mnie do następnego pokoju, gdzie za biur
kiem, na prawo od wejścia siedział mjr Cimo
szewicz. Na lewo były dwa okna, a obok niego 
siedzieli czterej oficerowie: Kołaczyk, Włodar
czyk, Iwański - czwartego nie pamiętam. Cimo
szewicz kazał mi usiąść. Otworzył biurko. Pod
rzucił pistolet - ja te sztuczki znalem już w 
NKWD, Potem schował do biurka. Oficerowie 
po tej "komendzie" też wyjęli pistolety i położyli 
obok siebie. Wszyscy milczeli. Po chwl" 
szewicz powiedział, że mamy poroznii.. . o 
pewnych sprawach. Wyjął ponownie pistolet. 
Obrócił kolbą do mnie. I rozpoczął pytanie: ży
ciorys, gdzie?, kiedy?, co? itd."

Fragment wywiadu z b. pracownikiem 
WAT, pułkownikiem w stanie spoczynku:

"- Proszę pana, niektórzy próbują mówić, 
że to wcale nie ten Cimoszewicz, że Timosze- 
wicz a nie Cimoszewicz,.,

- Jak to nie ten! Przecież ja doskonale go 
pamiętam. Widziałem późniejsze zdjęcia - fen!

- Poznałby go pan?

- Ależ oczywiście! Nie mam żadnych wąt
pliwości. Poza tym on miał znaki szczególne na 
twarzy - taką dostać dużą, czerwoną plamę. 
Szczupiy, wysoki pan, mniej więcej mojego 
wzrostu. Poznałbym go na pewno.

- A gdyby go pan spotkał, co by mu pan 
powiedział?

- No, nie wiem, chętnie bym mu naplul w 
twarz. Wie pan, on jeszcze znacznie później, 
parę lat temu, kiedy spotkał jednego z oficerów 
z WAT, powiedział, że on się na pewno nie po
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mylił i że mój ojciec był zamieszany w tę grupę 
przemytniczą (zarzut stawiany przez Cimosze
wicza w trakcie przesłuchania - B.Ł.). No żad
nego zażenowania! Że zniszczył mnio, a to się 
odbiło na mojej rodzinie, która wtedy była głod
na, bosa i gola,

- Czy słyszał pan, że Cimoszewicz instalo
wał w WAT areszt?

- Oczywiście. A poza tym to nowe "pomie- 
szczonie dla siebie" oglądałem później w cza
sach, kiedy informacja już nie urzędowała. (...) 
Ogólnie przecież wiadomo, że informacja woj
skowa była gorsza nawet od UB. I w sensie 
znęcania się nad ludźmi, I stwarzania takich 
warunków, że niejednego to doprowadziło do 
utraty zmysłów".

I jakby konkluzja tego wywiadu: "Tego to ja 
już nie rozumiem. To była zwykła jakaś polako- 
żerczość". ("Gazeta Lokalna”, 26.IX.92).

A we wcześniejszym numerze tej samej ga
zety wywiad z człowiekiem, który widać ma po
wody do obaw, skoro nie ujawnia swego nazwi
ska:

(...) Cimoszewicz odszedł z WAT jeszcze 
przed odlotem Leoszeni (sowiecki generał, ko
mendant WAT po aresztowaniu pizez Cimosze- 
w lr ' '■'I pierwszego komendanta, przedwo- 
jent, oficera, gen. Grabczyńskiego - B.Ł.). 
Odchodząc przyprowadził na swoje miejsce ta
kiego KGB-owca, mówiłem już panu o nim. Nie 
pamiętam w tej chwili nazwiska, ale jaki to był 
bandyta! Jak na niego patizyłem, to mi się przy
pominali najwięksi oprawcy z NKWD. Pomyśla
łem sobie wtedy: ...no, tamten był dobry, ale ten 
to dopiero s.... To był rok chyba 1953. (...)

- A zanim odszedł, co może Jeszcze pan 
powiedzieć o jego działaniach? Jaka jest pana 
opinia o nim?

- Byli ludzie, których skończył, Sam znam 
takie przypadki. Zdegradowali chłopa, wyrzuci
li nagle z wojska i jużl - tak gładko. Za "oszu
stwo I chęć ukrycia przynależności do zbrodni
czej organizacji AK" - tak wtedy to nazywali. 
Nigdy tego wszystkiego nie zapomnę i nie 
mam żadnych wątpliwości kim był Cimosze
wicz. Nie miałem i nie mam wglądu w jego pa- 
piory, ale byiom przedtem wielokrotnie na prze 
słuchaniach w milicji rosyjskiej i NKWD. Znam 
ich metody. Proszę pana, to Jest In srnnn kopia"
(po <! '--.).

Rozmówca nie zgodził się "na opublikowa
nie kilku bardzo interesujących fragmentów 
wypowiedzi dotyczących działań konkretnych
osób i na ujawnienie ich nazwisk:

*- (...) Proszę pana, są to takie nazwiska, któ
re nie mogą być opublikowane. Nawet dzisiaj ta
kie nazwisko może pana ruszyć za tizema osło
nami (...)"

- Cl lud/.ie jeszcze żyją?
- Żyją i niektórzy z nich mają ogromne sto

sunki. Są tacy, którzy odegrali wielką rolę jesz
cze później. Niech pan pamięta o tym, bo i dla 
pana, i dla żyjących osób może to być bardzo 
ościsty kąsek..." ("Gazeta Lokalna, 1,IX.92)

Inny anonimowy rozmówca redakcji "GL" o 
gen. Leoszeni:

"No widzi pan, ja w swoim zdaniu jestem 
odosobniony. Patrzę na niego inaczej, bo mi 
pomógł. Uratował mnie przed Cimoszewiczem. 
(...) Kiedy przyszedłem, powiedział: "nie bój 
się, dopóki ja tu będę, on ci nic nie zrobi" - o Ci
moszewicza chodziło" (źródło - j.w.).

A oto, co sądzi jedna z ofiar Informacji Woj
skowej o toczącym się procesie:

Będzie kontynuacja procesu między po
słem Cimoszewiczem-juniorem a posłem Be- 
sztą-Borowskim, Jak pan widzi tę sprawę?

- No właśnie. Mimo że byłem prześladowa
ny przez ojca pana posła Cimoszewicza, to nie 
ma we mnie nawet cienia jakiejś chęci odegra
nia się za ojca na synu. Proszę mi wierzyć - ab
solutnie nie! Ale kiedy dowiaduję się, że poseł 
Cimoszewicz nazwał pana Besztę-Borowskie- 
go "załganym łobuzem" za to, że ten powiedział 
prawdę o jego ojcu, to ja nad tym nie mogę 
przejść do porządku. Uważam, że poseł Cimo
szewicz powinien tirtaj przejawić co najmniej 
skromność i wręcz skruchę. Wie pan, ja znam 
przypadki, że młodzi Niemcy, którzy dowiady
wali się o działaniach swoich ojców, nawet się 
swoich ojców wyrzekali. (...) A tutaj kandydat 
na pierwszego obywatela RP obrzuca wyzwi
skami posia, który mówi o niezaprzeczalnych 
faktach. A fakty pozostają faktami: był taki Ci
moszewicz, jest taki Cimoszewicz i ma dobre 
samopoczucie. Ja wierzę, że jest taki okres w 
życiu 3torego człowieka, kiedy szlachetnieje i 
wtedy powinien chociaż jakiś list napisać, prze
prosić (...) A tego ze strony p. Cimoszewicza 
nie było".

Na liście współpracowników służb specjal
nych PRL, którą b. minister Macierewicz przed
łożył Sejmowi, wśród 64 nazwisk pod pozycją 6
znalazło się i to nazwisko: Cimoszewicz. Aip 
tym razem nie Marian Mikołaj, a Włodzimierz, 
syn. Oto, co pisał na ten temat 29.VI.32 i. "Nowy 
Świat":

"Dotychczas tylko pan poseł W. Cimosze
wicz wykazał się refleksem i dobrą znajomością 
rzeczy. Chytrze uprzedził spodziewane oskar
żenie i przyznał się do kontaktów z wywiadom. 
Nie omieszkał też podkreślić, że nie podjął 
współpracy, gdy zadania wykroczyły poza ob
szar typowy dla wywiadu. Tylko ktoś dobrze zo
rientowany mógł wpaść na tak pozornie prze
konywujące wyjaśnienie faktu posiadania tecz
ki w gmachu przy ul. Rakowieckiej. Nie dziwo
ta, skoro nauczycielem byl rodzony ojciec - pik 
"Informacji Wojskowej" sprzed 1956 r."

Czas kończyć już tę opowieść, choć nty 
mogę oprzeć się pewnej refleksji. "Grubokie- 
skowcy" odtrąbili już dawno powstanie "pań
stwa prawa". A ofiary dalej boją się ujawniać 
nazwiska swych oprawców, własne również. 
Oni nadal mają władzę. Tamten układ nie został 
rozbity. Gorzej, wciągnął wielu z tych, któizy 
niedawno jeszcze z nim walczyli. Choć ikpn 
owych 64 każe przypuszczać, że co niektórzy z 
"opozycjonistów" już przed laty zostali oddele
gowani przez właściwe służby do pracy na od
cinku "opozycja". "Nie za ostro, dostaniecie 
czasem w mordę, ale wam się to opłaci" - miai 
usłyszeć na, ponoć zarchiwizowanej, rozmowie 
werbunkowej jeden z tych najbardziej dziś zna
nych filarów opozycji antykomunistycznej, 
przeciwnik "polowań na czarownice".

Tylko ofiary dożywając swych dni, skróco
nych niewątpliwie przez tych z najbardziej od
danych budowniczych Polski Ludowej, spoty
kają zapewne czasem na ulicach II! Rzeczypo
spolitej swoich oprawców, jak dawniej pizeko- 
nanych o własnej bezkarności. I nie jest to by
najmniej przekonanie pozbawione solidnych 
podstaw. Do dziś bowiem żyje dostatnio - jak 
pisze "GL" - m.in. gen. Puławski - byty z-ca sze
fa Departamentu Kadr MON, aktywny uczestnik 
przesłuchań majora Słabego, lekarza - obrońcy 
Westerplatte, któiy w wyniku tych przesłuchań 
zmarł. I nie tylko Puławski.

5?og<taw

LEFOF
- Jeśli masz wątpliwości i nic wiesz, 

do kogo się z nimi zwrócić,
- jeśli wpadłeś w tarapaty i nie wiesz, 

jak się z nich wydostać,
- zostałeś skrzywdzony lub oszukany 

i nie wiesz, jak się bronić,
- nie wiesz, jak walczyć z uzależnie

niem od alkoholu,
- ezujesz się samotny i nieszczęśliwy,
- straciłeś ochotę do dalszego życia,
- obawiasz się, że jesteś chory na 

AIDS
zadzwoń pod numer Telefonu Za

ufania - 29-83 w godz. 1600 - 1800 w każ
dą środę.

Na Twój telefon czeka lekarz dyżur
ny (spoza Łap), któiy:

- wysłucha Cię życzliwie i z uwagą,
- zapewni Ci pełną anonimowość i

dyskrecję,
- pomoże Ci wybrnąć z najtrudniej

szych sytuacji życiowych,
- zaprzyjaźni się z Tobą,
- chce Ci pomóc.
Jednocześnie informujemy wszy

stkich zainteresowanych problematyką 
alkoholizmu i nie tylko, że został uru
chomiony punkt konsultacyjny w zakre
sie szerokiego poradnictwa dla osób i 
icb rodzin zagrożonych alkoholizmem

(kontakt bezpośrednio i przez Telefon 
Zaufania).

W terminie późniejszym będą pro
wadzone zajęcia terapeutyczne w gru
pach, profilaktyka itp. Punkt konsulta
cyjny mieści się przy ul. Sikorskiego 54 
w Łapach (lokal byłego RUCH-u).
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<Łyso m i>
Włos już z głowy 

mi nie spadnie, 
a dlaczego? -

- łatwo zgadniesz.

Łyso jednak mi 
i głupio, 

że mej grzywki 
już nie kupią.

< Zbrodnia i wiza>
Słowo "zbrodniarz" wnet przepadnie 

Z.ojczystego kart słownika, 
ktoś na pomysł bowiem wpadnie, 

wschodnie przejścia pozamykać.

Polak zechce, to potrafi 
popisywać się tępotą.

Drży ze strachu członek mafii, 
zostać ma chodzącą cnotą.

Leczyć możesz swój żołądek 
podwiązując obie gatki, 

myślę jednak, że rozsądek 
nie jest aż tak bardzo rzadki.

< Wieniec laurowy >
Wieniec laurowy 

temu na skronie, 
kto legł na Laury 

obfitym łonie.

Jan Tarasiuk

<Czas niepojęty >
Czegoś nie pojmuję, 

choćby sprać po pysku; 
naczelną "Trybuny" 

jakaś pani Biskup.

"Trybuna" bez ludu, 
a lud bez komuny, 

nad cudami cuda 
w tym kole fortuny.

Biskup czerwienieje, 
premier portki traci, 

nowoczesne dzieje 
tworzy się bez gaci.

Już władze zasila 
Kusy czy Rokita, 

wspaniała to chwila, 
by o rozum spytać.

Czas tak niepojęty, 
że można uwierzyć, 

iż w szeregi świętych 
wstąpi Urban Jerzy.

< O Anastazji P.>
Chwałę pupy wspierać piórem, 

tak, by zatrząsł się parlament, 
wyższą trzeba mieć kulturę, 

a i z czartem trzymać sztamę.

Z jakim posłem, kiedy poszła - 
- sprawa to państwowej wagi, 

sprawa nader to doniosła, 
w czyim łóżku, jakie plagi.

Nie rozwiązał się parlament,
ale się rozpuścił ponoć, 

w domach wielu plącz i lament,
jak tu debatować z żoną.

Anastazja się uśmiecha, (  
pod wąsami zęby szczerzy, 

tak pociesznie w kraju Lecha, 
że aż można nie uwierzyć.

ALE W SURAŻU JEST INACZEJ...
Pracę w Przedszkolu Miejskim w Surażu na 

stanowisku nauczycielki podjęłam 10 lat temu, 
a mianowicie we wrześniu 1982 r. Już od po
czątku bez aprobaty pani dyrektor, która miała 
zamiar osadzić znajomą, dlatego też mnie po
traktowała jako zło konieczne. I tak rozpoczęła 
się nasza współpraca.

Po roku pracy (bo takie były wymogi) pod
jęłam naukę w Studium Wychowania Przed
szkolnego w Białymstoku, które ukończyłam 2 
lipca 1985 r. Zakładając rodzinę I osiedlając się 
w Surażu stałam się wygodnym nauczycielem, 
zawsze do dyspozycji dyrekcji. Po czterech la
tach, mając rodzinę, w tym dwoje małych dzie
ci, zdecydowałam się na podniesienie swych 
kwalifikacji poprzez studia na Filii Uniwersytetu w 
Białymstoku na kierunku pedagogika w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Początkowo niko
mu to nie przeszkadzało, bo jak wiadomo, w cią
gu trzech lat może się wiele wydarzyć, ale kiedy 
zbliżał się termin obrony pracy magisterskiej za
częło to drażnić niektóre osoby. I tak jak w cią
gu dziesięciu lat byłam nienagannym pracow
nikiem (co potwierdzają opinie pani dyrektor), 
nagle zaczęły się nieporozumienia.

A mianowicie, będąc świadkiem głośno 
wypowiedzianej niezbyt przychylnej opinii na 
temat pani dyrektor, zostałam oskarżona o brak 
reakcji w tej sprawie. Sąd odbył się bynajmniej 
nie drogą prawną lecz "sposobem domowym". 
Jako “sędzia" została powołana pani burmistrz - 
kuzynka pani dyrektor. Świadkami byli pracow
nicy Urzędu Miasta i Gminy (zupełnie nie zo
rientowani w całym wydarzeniu), a ława przy

sięgłych to pracownicy przedszkola. Nie powo
łano tylko głównego oskarżonego, bo łatwiej 
osądzić pracownika, który był tylko świadkiem 
całego zajścia.

Patrząc na to zajście z perspektywy czasu 
nawet teraz nie wiem, czemu ten sąd nad moją 
osobą miał służyć. Być może miało to na celu 
podkreślenie rangi pani dyrektor i udowodnienie 
pracownikowi, kto tu rządzi. Innych przyczyn nie 
znajduję, Poza tym chyba w żadnym sądzie, na
wet najwyższym, nie sądzi się ludzi za reakcje, 
tylko za czyny, ale w Surażu jest inaczej.

W tym samym roku, we wrześniu otrzyma
łam wymówienie z pracy i abym się nie naprzy
krzała swoją osobą pani dyrektor, burmistrz 
kieruje mnie (na okres wypowiedzenia) do pra
cy w oddziale przedszkolnym w Zawykach. W 
moim macierzystym zakładzie pracy została 
oczywiście pani dyrektor i młodsza koleżanka, 
panienka z dużo mniejszym stażem i wykształ
ceniem, spełniająca jednak wymogi pani dyre
ktor. Podejmując trzy lata temu studia wierzy
łam w jakieś wartości, ale w tej chwili widzę, że 
nic takiego nie istnieje a w małych miejscowo
ściach rządzi burmistrz i dobiera sobie pracow
ników według pokrewieństwa i własnych upo
dobań, stosując kryteria takie, jakie są wygod
ne w danym przypadku. Likwiduje się przed
szkole tylko po to, aby dokonać legalnych 
zmian personalnych.

Pytam więc, w jakim celu zdobywałam wy
ższe wykształcenie, kiedy w pierwszym rzędzie 
zostałam zwolniona z pracy? W jakim celu bu

duje się duże, nowoczesne przedszkole, by po
tem dzieci były połączone w jedną grupę (od 2 
do 6 lat), wegetowały w jednym oddziale, gdy 
są warunki by było inaczej? Ale widocznie ko
muś zależy na tym, by było tak jak jest.

(Imię I nazwisko znane redakcji)

Biblioteka Public?
w Łapach

ul. Nowy Rynek 15

uprzejmie informuje, że od dnia 
15 stycznia 1993 r. prowadzi wypoży
czanie czasopism (bieżących i wcześ
niejszych numerów).

Ze względu na pracę Czytelni cza
sopisma będzie można pożyczać tyl
ko na czas weekendu: w sobotę od 
godz. 150l) - do godz. 10°° w ponie
działek.

Pragniemy w ten sposób stworzyć 
możliwość pełnego wykorzystania 
prenumerowanych czasopism, pro
pagować w naszym środowisku kultu
rę czasopiśmienniczą a także w ja
kimś stopniu odciążyć budżety ro
dzinne czytelników,

Jadwiga Mttjcrowskn
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DOMU KULTURY W ŁAPACH
PROPOZYCJE NA FERIE I KARNAWAŁ

23.01.93 r. (sobota)
10.30 -16.30 - zajęcia taneczne *
16.30 -18.30 - zajęcia teatralne *
19.00- 1.00-dyskoteka dla młodzieży

24.01.93 r. (niedziela)
16.00 - 20.00 - dyskoteka dla dzieci

25.01.93 r. (poniedziałek)
12.30 - 14.00 - fil
mowe spotkania z 
bajką
16.00 - 18.00 - za
jęcia plastyczne 
dla dzieci **
14.30 - 16.30 - za
jęcia teatralne *
13.00 - 18.00 - za
jęcia fotograficzne 
**

26.01.93 r. (wtorek)
12.30 -14.00 - filmowe spotkania z bajką
14.00 -16.00 - zajęcia modelarskie **
14.30 -16.30 - zajęcia teatralne *

27.01.93 r. (środa)
10.00 - "Poznajemy naszą gminę" - rajd 
pieszy na trasie Łapy - 
Płonka, Łupianka,
Bokiny (młodzież) **
10.00 - 12.00 - zajęcia 
taneczne *
10.00 - 14.00 - zajęcia 
taneczne Szk. Podst. Nr 4 *
12.30 -14.00 - bajki, bajki, bajeczki - fil
my dla dzieci
14.00 -16.00 - zajęcia modelarskie **
1. ).00 - zajęcia teatralne *
16.3U -18.30 - zajęcia plastyczne **

28.01.93 r. (czwartek)
9.00 - wycieczka do teatru lalek **
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne •
10.00 - 14.00 - zajęcia taneczne - Szk. 
Podst. Nr 4 *
12.30 -14.00 - filmy dla dzieci
14.00 -16.00 - zajęcia modelarskie **
14.30 -16.30 - zajęcia teatralne (dzieci) *

29.01.93 r. (piątek)
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne *
10.00 - 14.00 - zajęcia taneczne Szk. 
Podst. Nr 4 *

* - zajęcia grup stałych, działających 
w Domu Kultury

12.30 - 14.00 - "Moja przygoda z fil
mem" (filmy przygodowe, konkursy)
13.00 -19.00 - zajęcia fotograficzne **
14.00 -16.00 - Henryk Malyszko zapra
sza... (nauka tańca) **
16.30 -18.00 - zajęcia teatralne (otwar
te) **

30.01.93 r. (sobota)
"Noc z bluesem" -m.in. "Kasa Chorych", 
"JJJ Blues" $

10.00 - 14.00 - zajęcia taneczne Szk. 
Podst. Nr 4 *
12.30 -14.00 - "Spotkanie z fantastyką" - 
filmy dla dzieci
14.00 -16.00 - zajęcia modelarskie **

14.00 -16.00 - Hen
ryk Malyszko zapra
sza... (nauka tańca) 
**
16.00 - 20.00 - dys
koteka dla dzieci

31.01.93 r. (niedziela)
16.00 - 20.00 - "Bal Krasnoludków" - 
dyskoteka dla dzieci

1.02.03 r. (poniedziałek)
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne *
10.00 - 14.00 - zajęcia taneczne Szk.

_^-s Podst. Nr 4 *
U f c s 1 12.30 - 14-00 - filmy

^ -V.. ("-7 dla dzieci
13.00 -18.00 - zajęcia 

_  fotograficzne **
14.30 -16.30 - zajęcia teatralne (dzieci) *
17.00 - 20.00 - zajęcia teatralne (mło- 
izieżl *

2.02.93 r, (wtorek)
10.00 - "Zwiedzamy okolicę" - rajd pie
szy (młodzież) Łapy-Turośn Kościelna
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne •
12.00 - 14.00 - zajęcia taneczne Szk. 
Podst. Nr 4 *
12.30 -14.00 - "Świat bajek" - filmy
14.00 - 16.00 - zajęcia modelarskie (dla 
dzieci) * *

14.30 -16.30 - zajęcia teatralne **
17.00 - 20.00 - zajęcia teatralne (mło
dzież) *

3.02.93 r. (środa)
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne *
10.00 - 14.00 - zajęcia taneczne Szk. 
Podst. Nr 4 *
12.30 - 14.00 - filmy dla dzieci
14.00 -16.00 - zajęcia modelarskie **
14.00 -16.00 - zabawy
na śniegu w parku 
przed Domem Kultu
ry •* (? ) V ' ~J

4.02.93 r. (czwartek)
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne *

Oznaczenia:
** - zajęcia otwarte

5.02.93 r. (piątek)
12.30 -14.00 - filmy dla dzieci
10.00 -12.00 - zajęcia taneczne *
10.00 - 14.00 - zaję
cia taneczne Sżk.
Podst. Nr 4 *
13.00 - 19.00 - zaję
cia fotograficzne **
14.30 -16.30 - zajęcia 
teatralne (dzieci) *
17.00 - 20.00 - zaję
cia teatralne (młodzież) *
20.00 - 24.00 - maraton filmowy

6.02.93 r. (sobota)
10.00 -16.00 - zajęcia taneczne (zakoń
czenie obozu tanecznego) **
19.00 -1.00 - dyskoteka dla młodzieży

7.02.93 r. (niedziela)
16.00 - 20.00 - zakończenie ferii zimo
wych, bal karnawałowy dla dzieci

- niespodzianki
- "Mini-Lista Przebojów"

9.02.93 r. (wtorek)
17.00 - Klub Złote
go Wieku (spotka
nie seniorów)
18.00 - spotkanie 
organizacyjne ucze

stników kursów języka angielskiego

10.02.93 r. (środa)
18.30 - kurs tańca towarzyskiego (mło
dzież i dorośli)

13.02.93 r. (sobota)
19.00 -1.00 - dyskoteka dla młodzieży

20.02.03 r. (sobota)
20.00 - bal karnawałowy $

$ - karty wstępu do nabycia w Domu 
Kultury
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KROMKA KRYMINALNA
Informacja o ciekawszych 
wydarzeniach zaistniałych 
na terenie działania Komi
sariatu Policji w Łapach.

Ostatni miesiąc 1992 r. na naszym te
renie obfitował wzmożoną aktywnością 
elementu przestępczego, a zwłaszcza 
włamywaczy, którzy w swój sposób do
konywali świątecznych zakupów, poda
runków i wiktuałów, albo leż zdobywali 
na ten cel niezbędne środki finansowe. 
W grudniu 1992 roku dokonano-nastę- 
pujących kradzieży z włamaniami:

*  W nocy z 2 na 3 grudnia w Łapach przy 
ul. Cmentarnej nieznani sprawcy, po uprzed
nim wypchnięciu okna, weszli do wnętrza 
niezamieszkanego domu, stanowiącego włas
ność mieszkańca Gołębi w gminie Poświętne, a 
następnie po wyłamaniu drzwi wejściowych 
dostali się do mieszczącego się w tym budynku 
zakładu fryzjerstwa damskiego oraz do pomie
szczenia wypożyczalni kaset wideo. Z zakładu 
fryzjerskiego sprawcy skradli radiomagneto
fon, kilka kaset magnetofonowych i nożyce fry
zjerskie o łącznej wartości 2 min zł, na szkodę 
właścicielki zakładu, natomiast właściciele wy
pożyczalni kaset wideo zmuszeni byli po wizy
cie tych nieproszonych gości naprawiać znacz
nie uszkodzone drzwi wejściowe, Zaintereso
wanie sprawców tego włamania budziła znaj
dująca się w wypożyczalni kaset wideo solidna 
kasa pancerna, w której właściciele, będąc do 
świadczeni wcześniej dokonanym do tej wypo 
życzalni włamaniem, przechowywali kasety wi
deo. Tym razem kasety pozostały w wypoży
czalni, gdyż sprawcy nie zdołali pokonać za
mków w szafie pancernej, Funkcjonariusze z 
tut. Komisariatu Policji są już na tropie tych nie
proszonych gości.

*  W nocy z 9 na 10 grudnia dotychczas 
nieustaleni sprawcy, po uprzednim przerwaniu 
łączności telefonicznej, weszli na teren cukrow
ni “Łapy", a tam poprzez halę fabryczną i po 
zerwaniu kłódki przy drzwiach wejściowych z 
hali do budynku biurowego, w którym próbo
wali, wyłamując drzwi, wejść do pomieszczenia 
kasowego. Gdy nie mogli sforsować solidnych 
drzwi tego pomieszczenia, to wówczas wyła
mali drzwi i weszli do pomieszczenia biurowe
go sąsiadującego z kasą. Następnie będąc w 
sąsiedztwie pomieszczenia kasowego wybili w 
ścianie otwór, przez który weszli do pomiesz
czenia kasy, gdzie za pomocą palnika spawal
niczego wypalili otwory w kasie pancernej , z 
której skradli 250 min zł na szkodę cukrowni 
"Łapy".

*  Tej samej nocy nieznani sprawcy wybili 
szybkę w oknie wystawowym stacji CPN w Ła
pach przy ul. Sikorskiego, skąd skradli będące 
w zasięgu ręki papierosy i akcesoria samocho
dowe wartości ok. 1 min zł, na szkodę Okręgo
wej Dyrekcji CPN w Białymstoku.

*  W okresie od 10 do 13 grudnia w Ła
pach przy ul. Malej nr 9 nieznani sprawcy, po

uprzednim ukręceniu kłódki zabezpieczającej 
drzwi wejściowe weszli do piwnicy, skąd zabra
li - na szkodę jednego z mieszkańców tego blo
ku - rower "składak", narzędzia ślusarskie i 
przetwory owocowo-warzywne wartości ok. 3 
min zł.

*  W nocy z 13 na 14 grudnia dobrane to
warzystwo: trzech recydywistów, którzy samo
wolnie przedłużyli sobie kilkudniowe przepu
stki z zakładów karnych, mieszkaniec Łap oraz 
mieszkaniec podsokólskiej wsi i trzeci - z rejo
nu Siemiatycz dokonało włamania do restaura
cji "Elida" w Łapach. Do restauracji weszli wyła
mując wyłamując metalową łapką drzwi balko
nowe na piętrze budynku. Na zapleczu restau
racji, po wyłamaniu drzwi do pomieszczeń biu
rowych i magazynowych, skradli z tych pomie
szczeń pieniądze z utargu i zebrane na organi
zację balu sylwestrowego, kalkulator, różne ga
tunki alkoholi i słodycze łącznej wartości ok. 20 
min zl. Po pozostawieniu bałaganu na zapleczu 
restauracji udali się na dworzec PKP, skąd po
ciągiem odjechali do Białegostoku. Tam udali 
się do jednego ze swoich kumpli, mieszkające
go w wieżowcu, aby zapewne u niego uczcić 
udany skok, lecz do tego nie dopuścili już bia
łostoccy policjanci, zatrzymując ich z lupami w 
czasie wychodzenia z windy na piętrze, gdzie 
mieszka ich kumpel. Włamywacze ci tak zezło
ścili się na policjantów, że nie chcieli nawet z 
nimi rozmawiać. Nie mieli również nic do po
wiedzenia prokuratorowi, na którego polecenie 
znaleźli się tam, gdzie winni powrócić z przepu
stek, a okres pobytu przedłuży się im zapewne 
o kolejne lata.

H= W nocy z 15 na 16 grudnia nieznani 
sprawcy, po wyłamaniu drzwi wejściowych, 
weszli do budynku pracowni elektrycznej Ze
społu Szkół Mechanicznych w Łapach, gdzie 
po wyłamaniu drzwi w znajdujących się tam po
mieszczeniach skradli komputer, 2 telewizory- 
monitory, mierniki i inne pomoce naukowe war
tości kilku min zł. Jak można wywnioskować, 
złodzieje w ramach samokształcenia będą 
chcieli zdobyć zawód elektryka, aby dostać się 
na wygodny stołek, lecz wszystko wskazuje, że 
może to być stołek w więziennej celi.

*  W dniu 10 grudnia do Gąsówki Osse 
przybyło na skok dwóch młodzieńców z Wasil
kowa, jeden 16-letni a drugi o 5 lat starszy - 
konkubin matki tego młodszego. Pod prete
kstem kupna sobie świniaka na święta dotarli 
do jednego z domów i po sprawdzeniu, że nie 
ma w nim domowników, wyłamali okno w pod
piwniczeniu mieszkania, przez które weszli do 
wnętrza domu. Po spenetrowaniu mieszkania 
załadowali do wielkiej torby odtwarzacz wideo, 
dwie kurtki skórzane, zastawę stołową z durale- 
ksu, walkmana i inne przedmioty wartości 8 
min zł i wyruszyli w drogę powrotną do Wasil
kowa. Szybkie zawiadomienie sąsiada właści
ciela domu o tym zdarzeniu doprowadziło do 
zatrzymania przez miejscowych policjantów w 
restauracji "Elida" w Łapach sprawców tego 
włamania wraz ze wszystkimi skradzionymi rze
czami. Prokurator Rejonowy w Białymstoku nie 
miał litości dla starszego włamywacza i zdecy
dował, że spędził on święta tam, skąd kilka mie
sięcy wcześniej został warunkowo zwolniony 
po odbyciu części kary pozbawienia wolności 
za dokonanie napadu rabunkowego. Młodszy

zaś wrócił pod kuratelę matki i w najbliższym 
czasie zajmie się nim Sąd dla Nieletnich.

*  W nocy z 18 na 19 grudnia w Łapach 
przy ul. Piwnej nieznani sprawcy, po wyrwaniu 
kraty i wyjęciu okna, dokonali "świątecznych 
zakupów” w sklepie spożywczym należącym 
do spółki "AJJ-99". Na zakupy te wartości ok. 7 
milionów złożyły się papierosy, wędliny, słody
cze i inne artykuły spożywcze. Krąg podejrza
nych o dokonanie tego włamania znacznie się 
zacieśnił.

*  W nocy z 28 na 29 grudnia w Łapach 
przy ul. Kopernika B nieznani sprawcy włamali 
sie do jednej z piwnic w tym bloku. Do piwnicy 
weszli zdejmując drzwi wejściowo z zawiasów. 
Właścicielce piwnicy skradziono sokowirówkę, 
porcelan ową zastawę stołową, cukier, orzechu i 
przetwory owocowo-warzywne, warto
min zł. Obecnie jesteśmy na tropie spr<*.,cow 
tego włamania i mamy nadzieję odzyskania 
skradzionych przedmiotów.

*  W nocy z 29 na 30 grudnia odnotowali
śmy ostatnie włamanie w 1992 r. Tej właśnie 
nocy nieznani sprawcy, po uprzednim wyważe
niu okna, dostali się do sekretariatu Szkoły 
Podstawowej nr 2. Ze szkoły tej skradziono trzy 
zamki, kilka proszków do prania, 2 torby na za
kupy i młynek do kawy wartości 1 min zł, Marny 
już symptomy, iż sprawcom tego włamania nie 
opłaciło się, gdyż trzeba będzie ponieść za to 
zasłużoną karę.

W okresie świąt Bożego Narodzenia, 
w noc sylwestrową i pierwszy dzień No
wego Roku, jak w żadnym innym roku, 
przestępcy w naszym rejonie odpoczy
wali i nie dokonali żadnego przestę
pstwa. c >

W nowym 1993 roku w 
imieniu policjantów z re
jonu działania naszego 
Komisariatu oraz Komi
sariatów Policji w Po- 
świętnem, Surażu i Turoś- 
ni Kościelnej życzę Czy
telnikom "Gazety" wszy
stkiego najlepszego i tego, 
aby nie doświadczyli na 
sobie wizyt "nieproszo
nych gości", o jakich pisa
łem w tym artykule.

Opracował: 
Tadeusz Boldnicc
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ŁAPSKI SPORT MASOWY
Tenis stołowy
I. W dniu S. 1,1993 r, w Klubie Olimpijczyka w 

Białymstoku odbyła się mila uroczystość podsu
mowania rozgrywek ligi wojewódzkiej tenisa sto
łowego o puchar 'Kuriera Porannego". W rozgry
wkach grupy "A" startowało 12 drużyn, w tym 
dwie M-GOSiR Łapy, Oto nagrodzeni laureaci 
tych rozgrywek:
1. "Wodociąg" Białystok - puchar "Kuriera Poran
nego"
2. "Genticus" Białystok - puchar "Genticusa"
3. M-GOSiR Łapy I - puchar "Genticusa"
4. M-GOSiR Łapy II - puchar "Genticusa" 

Jednocześnie zainaugurowano nowy sezon
rozgiywek w 1993 r. W obecnej edycji rozgrywki 
odbywać się będą w dwóch ligach. 2 terenu na
szego rejonu w rozgrywkach I ligi wystartują 
dwie drużyny. M-GOSiR Łapy i "Znicz* Suraż.

II. W zmaganiach o mistrzostwo miasta i 
gminy Łapy rozegrano 11 Turniej Tenisa Stoło
wego w kategorii młodzieży 3zkól podstawo

wych oraz seniorów.
Po dwóch turniejach 
sezonu 1992/93 doro- 
bek punktowy czoło- Li 
wych zawodniczek i 
zawodników przedstawia się następująco:

a) szkoły podstawowe 
chłopcy

1. Jacek Łupińskl -24pkt
2. Kamil Rogowski - 14 pkt
3. Tomasz Grochowski -11 pkt
4. Wojciech Łapiński -11 pkt
5. Paweł Zaremba -10 pkt
6. Krzysztof Suszczyński - 9 pkt 

dziewczę! a
1. Katarzyna Więcko - 24 pkt
2. Małgoizata Rżąca - 20 pkt
3. Małgorzata Zdrodowska -16 pkt

b) seniorzy
1. Eligiusz Sienkiewicz - 22 pkt
2. Zbigniew Szekalski -18 pkt
3. Daniel Zawada -13 pkt

4. Adam Bargielski -12 pkt
5. Henryk Perkowski -11 pkt
6. Grzegorz Suszczyński - 8 pkt

Piłka siatkowa
Wyniki II kolejki Młodzieżowego Turnieju Pił

ki Siatkowej o puchar Dyrektora M-GOSiR Łapy 
w dniu 19,XII.92 r.:

Zespól Szkół Mech. Łapy - Szkoła Podst. Nr 
4 Łapy wynik meczu 3:0 (15:6, 15:5,15:6), 
zwyc. ZSM Łapy

Szkoła Podst, Nr 1 Łapy - Szkoła Podst. Nr 2 
Łapy wynik meczu 0:3 (13:15, 2:15, 7:15), 
zwyc. SP Nr 2 Łapy

Po dwóch kolejkach w tabeli rozgrywek pro
wadzą ZSM i SP Nr 2 Łapy po 4 pkt.

Zbigniew Szcknlski

SPORT ®  SPORT
Ze szkolnych aren

IŁ  IGRZYSK WOJEWÓDZ
KICH W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 12 grudnia 1992 r. w sali aportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 42 w Białymstoku roze
grane zostały finały Igrzysk Wojewódzkich w te
nisie stołowym. Rejon Łapy reprezentowali ucz
niowie ze Szkoły Podstawowej w Surażu - z du
żym sukcesem. W Igrzyskach uczestniczyło 39 
zespołów dziewcząt i 71 zespołów chłopców, 
natomiast w finale zmierzyły się cztery najle
psze zespoły dziewcząt i cztery zespoły chło
pców.

Końcowa klasyfikacja szkół: 
Dziewczęta 

1.SP Nr 42 Białystok 3 9:2 
trener Beata Complak
2. SP Nierośno 2 6:5
3. SP Radule 1 6:7
4. SP Łosinka 0 2:9
5-6. SP Krypno

SP Suraż
Chłopcy

1. Sp ‘ " '•aż 3 9:3
tK /erzy Łapiński i Piotr Zarzecki
2. S i- 15 Białystok 2 6:5

3. SP Wyszki 1 4:7
4. SP Chodorówka 0 4:9 
5-6. SP Nowe Aleksandrowo

SP Krypno
Wyniki spotkań finało

wych
Dziewczęta

SP Nierośno- SP Nr 42 Białystok 0:3 
SP Radule-SP Niemirów 2:3 
SP Nr 42 Białystok-SP Radule ‘3:1

Chłopcy
SP Suraż -SP Wyszki 3:1 
SP Nr 15 Białystok - SP Suraż 0:3 
SP Nr 15 Białystok - SP Wyszki 3:1 

W Igrzyskach uczestniczyli 
uczniowie klas VI i młodsi,

Skład zwycięskich zespołów:
Dziewczęta - SP Nr 42 Biały

stok: Katarzyna Skalimowska i Anna Antono
wicz.

Chłopcy - SP Suraż: Arkadiusz Jabłoński ki. 
VI, Sławomir Oksień ki. V,

Wyżej wymienione zespoły będą reprezen
towały województwo białostockie na zawodach 
strefowych roku 1993. Reprezentacja ze SP w 
Surażu kilkakrotnie w latach ubiegłych repre
zentowała woj. białostockie na zawodach stre
fowych. Największe osiągnięcia w tych zawo
dach to czwarta lokata na dziesięć woje
wództw, łącznie z województwem warszawskim 
i miastem Warszawa. Natomiast dziewczęta ze

SP w Surażu osiągnęły też wielki sukces, po
nieważ uczennice ki. V Monika Laskowska i 
Małgorzata Lebiedzińska przegrały tylko dwo
ma piłeczkami decydujący set ze SP w Radu- 
lach i nie zakwalifikowały się do finałów, zajmu
jąc ostatecznie 5-6 lokatę. Jest to dobra pozy
cja wyjściowa na przyszły rok.

W szkole panuje właściwa atmosfera w se
kcji tenisa stołowego. Uczniowie robią coraz 
większe postępy w technice gry i są groźnymi 
konkurentami dla innych szkół podstawowych.

Jerzy Łapiński

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1) siły zbrojne, 6) kuguar, 8) korakan lub pajza, 9) pagaj, 10) czołg, 

11) wyraz, 14) stolica Jordanii, 17) przynoszenie na rozkaz przez psa 
ubitej zwierzyny, 20) grał w deblu z Fibakicm, 2J) np. wynalazca, 22) 
wzór doskonałości, 23) rózga, 24) powieść Amicis’a, 27) stan podobny 
do snu, 30) mini-pilnik, 33) ciasto z bakaliami, 34) dopływ Jenisieju, 35) 
fach, 36) willa K. Szymanowskiego w Zakopanem, 37) koński osesek.

Pionowo:
2) niechęć, nienawiść, 3) posucha, 4) dydelf, 5) okrąg, 6) powódź, 

7) saper, 12) w kolanie, 13) obłąkany, 14) przejście na wyższe stano
wisko, 15) klub z Lublina, 16) wśród Skandynawów, 18) np. "Tosca", 
19) szata używana przez Żydów podczas modlitwy, 25) wynik, 26) 
milczenie, 28) zalesione partie gór w Tatrach, 29) drapieżnik z rodzi
ny kun, 31) wziątka karciana, 32) duże naczynie (hutnicze).

Janusz Jamiołkowski
„ Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty ukaza
nia się numeru.
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ASTRA - SAT s.c.
Łapy u!. Mała 5

MONTAŻ ZESTAWÓW 
SATELITARNYCH

B serwis gwarancyjny 
E wysoka jakość sprzętu 
□  niska cena

po godz.

Informacja w godz. 800 - 15 
ul. Nowa 8 tel. 22-97 
salon KA - Electronic

1800 - u!. Syiała 5 Łapy

30

p . h .’u ' ^ .......

poleca usługi w zakresie:
» prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
» deklaracje podatkowe i ZUS,
» maszynopisania (przepisywanie tekstów, pisanie pism i 

podań),
» laminowanie dokumentów (dowód rejestracyjny, prawo 

jazdy, zezwolenia itp.).

Zapraszamy codziennie w godz. 9.00 -17.00  
w soboty pracujące w godz. 9.00 -14.00

KURSY: ^
□  języka angielskiego dla początkujących. . *

4 0 0 iy s r * ł '
• *r-

□  języka niemieckiego dla początkujących
, . . 4Ó0 tys. zł- —

□  języka angielskiego dla średniozaawansowanych

__ ■ S-------- —-----  (■ JM
□  komputerowe dia początkujących

(nauczanie indywidualne) 800 lys. zł

ORGANIZUJE SPÓŁKA C. G. 
Informacje i zapisy 

w Domu Kultury w Łapach. 
Spotkanie zainteresowanych 

\  9.02.1993 o godz. 18ocr
w sali Domu Kultury

O

"\

P
O

E.

2 # . .  02 b i

Punkty sprzedaży Gazety Łapsldej
□  cukiernia „U Lecha"
□  P.U.W. "Sabex'', ul. Długa 62 

(p. Ogrodzki)
□  sklep spożywczy, PI. Niepodległości 

(p. Kondracki)
□  sklep spożywczy, ul. Główna 

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

(p. Roszkowski)
□  sklep spożywczy, ul. Północna

(p. Nawrocki)
□  sklep spożywczy, ul. Ks. Bagińskiego 

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

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

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne
□  sklep spożywczy GS, Pietkowo
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiegi'
□  sklep mięsny, Białostockich Zakupów 

Mięsnych, ul. Sikorskiego
□  sklep spożywczy, Suraż, ul. Zabłudowska 3 

(p. Zajkowski)
________________ Dziękujemy

Ogłoszenia drobne:
1. Sprzedam działkę 5.766 m2 z roz

poczętą budową, tel. 35-44.
2. "ZAMĘT" - Łapy, ul. Cmentarna 

32 - siatki ogrodzeniowe 15.000 26.000 
zł/m2.

3. Działkę budowlaną 604 m2 Łapy, 
ul. Graniczna 3 sprzedam. Wiadomość: 
Mirosława Tkaczuk Gdańsk, ul. Chod
kiewicza 15/37 i na miejscu.

4. Mieszkanie 50 m2 sprzedam. Tel. 
32-32.

5. Część segmentu usługowo ■»- 
kalną 80 m2 w "Starówce" spi._. -Za. 
Tel. 32-32.

6. Sprzedam działkę Łapy Osse, ul. 
Sokołowska. Wiadomość Łapy, ul. 
Goździkowska 30.

7. Odkupię numer telefonu. Wiado
mość tel. 15 29-24.

8. Sprzedam działkę budowlaną. Wia
domość Uhowo, ul. Mickiewicza 28.

9. Przyjmę na mieszkanie osoby sa
motne. Płatne z góry za 6 miesięcy. Ul. 
Spokojna 2.
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