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Data 24 sierpnia tego roku może okazać sit; historyczny dla 
Łap. Tego bowiem dnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i 
Gminy gościliśmy prof. Andrzeja Tyca, Głównego Negocjatora 
Rządu ds. Mapy Powiatowej. Oprócz niego byli obecni: wicewo
jewoda białostocki prof. Stanisław Prutis, Marszałek Sejmiku 
Samorządowego Janusz Andrzejewski, dyrektor Wydziału 
Organizacyjno-Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Lidia Stu- 
pak, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Barczewski, 
radni i członkowie Zarządu MiG Łapy, wójtowie i burmistrz są
siadujących z nami gmin, przedstawiciele duchowieństwa, za
kładów pracy, oświaty, służby zdrowia, Policji, Straży Pożar-

POWIAT
nej, spółdzielczości, Łapskiego Towarzystwa Gospodarczego, 
Łapskiego Towarzystwa Regionalnego, kombatantów.

Salę konferencyjną ozdobiły prace miejscowych malarzy i 
rzeźbiarzy, tuż obok stołu prezydialnego zawieszono sporych 
rozmiarów mapę z zaznaczonymi granicami przyszłego po
wiatu łapskiego. W holu przed salą - wystawa fotografii zwią
zana tematycznie z naszym miastem.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Miasta p. Ja
nina Mirek, serdecznie witając zebranych i przedstawiając 
przybyłych na nie gości.

Następnym mówcą był prof. Tyc. W swoim wystąpieniu 
przedstawił obecne rozumienie pojęcia "powiat", następnie 
omówił polskie tradycje powiatowe, równie stare, jak pań
stwo polskie. Dawny powiat nazywano starostwem. I tak bo
hater Sienkiewicza Andrzej Kmicic został za zasługi miano
wany starostą powiatu żmudzkiego. Istnienie powiatów prze
rwano brutalnie w 1975 r. ze względów politycznych, ściślej - 
partyjnych. Zabrano z nich sądy. Obecnie wszelkie instytucje 
mające w nazwie przymiotnik "Rejonowy" (-wa) mają chara
kter powiatowy. Po powstaniu powiatów wyłonione będą Ra
dy Powiatowe, a ich organem wykonawczym starostwa i staro
stowie. Kompetencje powiatów to m.in.: zarządzanie szkol
nictwem ponadpodstawowym, służbą zdrowia, budowa i 
utrzymanie dróg powiatowych, scalanie i wymiana gruntów, 
ich ewidencja, inspekcja weterynaryjna, ochrona środowiska 
etc. Jest to kolejny etap decentralizacji władzy. Powiatom 
przekazana będzie część dotychczasowych kompetencji woje
wody, przy tym nic z ich kompetencji nie będzie odebrane. 
Będą miały własny budżet częściowo pochodzący z miejsco
wych podatków, w części będą to dotacje państwa (na służbę 
zdrowia, oświatę). Jeśli wyniesie z tego spotkania wrażenie, iż 
jesteśmy w stanie wznieść się ponad lokalny interes gmin, 
ponad ambicje li tylko siedziby powiatu, jeśli możliwa będzie 
integracja społeczności lokalnej, ponadgminnej - powiat taki 
powinien powstać.

W tym miejscu glos zabrał burmistrz Rom an Czepe. Nad
mienił o złożeniu wcześniej w Urzędzie Rady Ministrów 
szczegółowych dokumentów dot. utworzenia powiatu łapskie
go, a więc nie będzie teraz zbyt szczegółowo referował tych za
gadnień, bowiem czas na to nie pozwala. Przypomniał, iż w

dokończenie na stronie 10



WHs

«3M »a

'iti un/i [iunuLl
m

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA 
I GMINY W ŁAPACH 

zaprasza  dzieci i młodzież do wzięcia udziału 
w konkursie pod hasłem  "Ziemi Łapskiej - histo
ria I dzień dzisiejszy".

Regulamin konkursu.
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy w Łapach.
Założenia konkursu.

1. Zainteresowanie młodzieży historią naszego 
miasta i okolic.

2. Pogłębienie zainteresow ań czytelniczych 
książką krajoznaw czą i historyczną.

3. Rozwijanie aktywności uczniów.
4. Pogłębianie współpracy ze  szkołami. 

Uczestnicy: dzieci ze szkól podstawowych na
terenie Miasta i Gminy oraz młodzież ze szkół 
średnich w Łapach.

Czas trwania od września do 31 grudnia 1993 r. 
Zadania uczestników s ą  zróżnicowane.

1, Uczniowie szkól podstawowych wykonują pra
cę plastyczną o tematyce: Łapy - moje miasto 
(dzieci z terenu gminy np. Uhowo - moja wieś) 
lub dostarczają materiały historyczne dotyczące 
Łap i okolic (dokumenty, fotografie itp.).
Praca plastyczna może przedstawiać nie tylko hi

storię i dzień dzisiejszy miejscowości, ale również jej 
przeszłość. Technika pracy może być dowolna (ak
warela, wycinanka, wydzieranka itp.). Praca powin
na mieć format A-4 (kartka z bloku rysunkowego). 
Na odwrocie należy umieścić dane personalne au
tora: imię i nazwisko, wiek. szkołę, klasę, dokłady 
adres oraz informację o tym, co przedstawia praca.

Prace plastyczne i dokum enty historyczne bę
d ą  wykorzystane w celu urządzenia wystawy w 
Bibliotece Publicznej w Łapach. Autorzy najle
pszych prac i uczniowie, którzy dostarczą cenne 
materiały historyczne zostaną  nagrodzeni.
2. Uczniowie szkól średnich powinni wykazać się 

znajomością historii miasta i okolic oraz wiadomo
ściami na te mat dnia współczesnego Łap i gminy.
Konkurs dla uczniów szkół średnich będzie 

przebiegać w dwóch etapach:
Etap I - Biorą w nim wszyscy uczniowie szkółśred- 

nich. Ich zadaniem będzie rozwiązanie testu na te
mat Łapi okolic. Uczestnicy, którzy uzyskają najwię
kszą ilość punktów będą wytypowani do eliminacji 
międzyszkolnych (po5 osób z każdej szkoły).

Etap II - międzyszkolny. Biorą w nim udział 
przedstawiciele szkół ponadpodstaw owych. Ich 
zadaniem  jest udzielenie odpowiedzi na wyloso
w ane zestawy pytań.

Podsum ow anie konkursu odbędzie się w koń
cu grudnia b.r. O dokładnym terminie oraz pro-

iłowo Małd 
_ ,  Donliowo Duże

gramie imprezy uczestnicy konkursu zostaną 
poinformowani.

Imprezy towarzyszące:
1. Spotkania.
2. Wystawa: Łapy i okolice w starej fotografii.
3. W ystawa prac plastycznych wy

przez dzieci i dokum entów historyc- -«<- 
tyczących n aszego  m iasta i gminy, dostarczo
nych przez dzieci.
Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną  nagro

dzeni.
Bibliografia do  ww. konkursu zostanie poda

na w następnym  num erze "Gazety Łapskiej”.
JADWIGA MAJEROWSKA

UCHWAŁA NR XXXVII/246/93 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH Z DNIA 22.07.1993 R.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia po
za miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usy
tuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie miasta I gminy Łapy,

Na podstaw ie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
17.04.1993 r. - o zmianie ustawy o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U, Nr 40, poz. 184) - Rada Miejska w Łapach 
uchwala, co następuje:
Par, 1.

Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierają

cych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem pi
wa), przeznaczonych do spożycia poza miej
scem  sprzedaży ustala się na 30 punktów.
Par. 2.

Określa się następujące zasady  usytuowania 
na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży na
pojów alkoholowych:
1. Zabrania się sprzedaży i podaw ania napo

jów alkoholowych w obiektach
- szkół, internatów i innych placówek oświato

wo-wychowawczych,
- obiektach kultu religijnego, cmentarzy,
- hoteli pracowniczych,

- zakładów opieki zdrowotnej 1 społecznej,
- izb wytrzeźwień,
- dworców kolejowych i autobusow ych oraz

przystanków PKS,
- obiektach sportowych, plażach, basenach  I 

kąpieliskach,
- targowisk i innych stałych miejsc m asowych 

zgrom adzeń.
Par. 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY M IEJSKIEJ 
MGR JANINA MIREK

USC INFORMUJE
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w lipcu 1993 r. zarejestrował: 

•  57 urodzeń •  12 małżeństw •  14 zgonów •

W lipcu sporządzone zostały akly urodzeń: 
Łukasza Łupińskiego, M ateusza Krasowskiego, 
Marcina Rodowicza, Piotra Komara, Kamila J a 
miołkowskiego, Pawła Komara, Moniki Adam
skiej, Krzysztofa Radlińskiego, Piotra Bielickie
go, Błażeja Jaw orskiego, Michała Leśniewskie
go, Adama Kartowicza, Pawła Płońskiego, Pau- 
liny Rodziewicz, Michała Jarosza, Angeliki Ja n 
kowskiej, Katarzyny Kleszczewskiej, Moniki 
Kondrackiej, Karola Zimnocha, Pauliny Gajek, 
M ateusza Łupińskiego, Agnieszki Łapińskiej, 
Marli Orłowskiej, Eweliny Jabłońskiej, Rafała 
Krystiana Jaźwlńskiego, M agdaleny Łapińskiej, 
Marleny Oleksiewicz, Krzysztofa Łapińskiego, 
Cezarego Tatarenko, Jo a n n a  Wnorowskiej, Hu
berta Faszczewskiego, M agdaleny Piekuto
wskiej, Adriana Skorulskiego, Marleny Perko
wskiej, Michała Wołpiuka, Rafała Stypułko- 
wskiego, Kamila Płońskiego, Karoliny Stawierej, 
Pauliny Augustyniak, M ariusza Lubeckiego.

Nowonarodzonym dzieciom życzymy dużo zdro
wia i radosnego dzieciństwa, ich rodzicom szczęścia 
I radości w wychowaniu swoich pociech.

W lipcu 1993 r. związek małżeński zawarli: 
Andrzej Konrad Łapiński z Bożeną Łapińską, 
Kazimierz Ożarowski z Beatą Kamińską, 
T adeusz Pławiński z Bożeną Chrzanowską, 
Leszel Laskowski z Anną Rogowską,
Zdzisław Markowski z Moniką Dragun,
Marek Leszczyński z  Katarzyną Łapińską, 
Sławomir Cimoch z Justyną Pogorzelską,
Marek Wiszniewski z Małgorzatą Józik,
Robert Truskolawski z Elżbietą Miluską,
Dariusz Zdrodowski z Elżbietą Rżącą,
Wojciech Perkowski z Dorotą Wojno,
Dariusz Faszczewski z R enatą Łapińską.

Pomyślności i szczęścia na nowej dro
dze życia!

W lipcu 1993 zmarli:
Stanisława Łupińska la t-68, Salom ea Sienicka- 
lat 93, Helena Łupińska - lat 84, M arianna Chru- 
ścicka - lat 65, Antoni Tomczak - lat 78, Czesław 
Szyluk - lat 70, Anna Łapińska - lat 75, Daniel 
Klepacki- lat 6, Kazimierz Łapiński - lat 84, Nata
lia Mróz • lat 70, Henryka Piekutowska - lat 61, 
Edward Łodko - lat 68, Stanisław Płoński - lat 60, 
Kazimierz Malinowski - lat 63.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Elżbieta Kruszewska 
Grażyna Łapińska
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E Jak  zapew ne niektórzy zauw a
żyli, na terenie m iasta i gminy coś 

M l  się  dzieje, buduje, ale może nie 
® ® wszyscy do końca w iedzą co zosta

ło, jest i będzie realizowane w naj
bliższej przyszłości.

C hcąc  urealnić niektóre dane  o 
Inwestycjach (wiele często niepra
wdziwych lub św iadom ie "preparo
wanych" daje złudny obraz o rze
czywistości) kilka słów na ten temat. 

t  Nie chciałbym pisać tutaj o trud
nościach, jakie napotykam y w cza- 
sie przygotow ania inwestycji, jaką 

i I  d rogę  należy przebyć, aby cokol
wiek zrobić, poniew aż nie wszy
stkich to  interesuje, a  wręcz prze
ciwnie, d ła  niektórych liczy się tytko 
końcowy efekt (pisałem o tym w re

lacji ze spotkania m ieszkańców Łap z Zarzą
dem Miasta i Gminy), dlatego też ograniczę się 
jedynie do p o d an ia  podstawowych informacji z 
tym związanych.

Wszystko zaczyna się od wykonania aktu
alnego podkładu geodezyjnego. Świadomie 
użyłem słowa aktualnego, ponieważ nie za 
wsze nosi on te  znam iona. Nie wszyscy wyko
nawcy po zakończeniu  zadan ia  inwentaryzują 
to co zostało wykonane, nie zdając  chyba sp ra 
wy z tego, iż m oże to być później przyczyną 
wielu kłopotów, trudności, a  nawet zagrozić ży
ciu ludzkiemu (np. w przypadku kabli energety
cznych). N astępnie dokum entacja, której czas 
wykonania uzależniony jest od  zakresu i sto
pni '^priplikowania tem atu. Kolejny etap  to 
t  'cy jne  ustalenie lokalizacji zadan ia
(decyzja) i pozwolenie na  budowę. Na każdym 
etapie przysługuje stronom  prawo odwołania 
(wnoszenie wniosków, postulatów, zażaleń). 
Niestety bywa tak, że w iększość Inwestycji “za
hacza" o tereny prywatne i ustalenie lokalizacji 
zgodnie z całą procedurą  formalno - prawną 
wymaga czasem  długich pertraktacji, a jeśli 
one nie przynoszą spodziew anych rezultatów 
sprawa w ym aga rozstrzygnięcia przez II Instan
cję, jaką jest Kolegium Odwoławcze przy Sej
miku Sam orządowym  W ojewództwa Białostoc
kiego. Dla przykładu podam , iż ostatnio po 
ponad sześciom iesięcznych pertraktacjach z 
przeciwnikami budowy (dokładnie przeciwni
czką), nie przynoszących rezultatu, Kolegium 
Odwoławcze rozstrzygnęło ten spór na  naszą  
korzyść. Decyzja lokalizacyjna w tym przypad
ku dotyczyła odprow adzenia  wód opadow ych 
z osiedla "Liściaste".

W roku bieżącym  zakończono budowę 
przejścia pod toram i dla sieci ciepłowniczej w 
okolicy kładki d la  pieszych (na wysokości ulicy 
Matejki), w ykonano odcinek nawierzchni o dłu
gości 210 m.b. ulicy Bociańskiej. Ostatnio Za
rząd podjął decyzję o kontynuacji tego  zadania 
i wykonanie jednostronnie  chodnika z udzia

JESZCZE NIE CZAS NA 
PODSUMOWANIE, ALE...

łem mieszkańców. Rozpoczęto dużą, wspólną 
inwestycję p.n. m odernizacja ulicy Sikorskiego. 
Wykonano kanał deszczowy o długości ok. 380 
m.b. (precyzyjne dane po inwentaryzacji), przy- 
kanaliki z wpustami ulicznymi, przeprowadzi
my regulację wysokościową studni kanalizacji 
sanitarnej, ustawiono ok. 790 m.b. krawężnika 
drogowego i rozpoczęto układanie chodnika w 
miejscu wykonania kanalizacji deszczowej. 
W yprzedzając pewne prace um ieszczono w 
jezdni 4 rury osłonowe do ułożenia gazociągu i 
sieci ciepłowniczej.

Jasnym  jest, iż oczekiwania i apetyty są  je
szcze większe, ale możliwości, przede wszy
stkim finansowe, bardzo m ocno ograniczone. 
Za nawierzchnię przy tej wspólnie realizowanej 
modernizacji odpowiedzialna jest Dyrekcja 
Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku. 
Zobowiązała się ona do pokrycia kosztów robót 
bitumicznych na określonym odcinku. Ze 
względu na wykonanie istniejącej nawierzchni 
z masy asfaltu lanego przed przystąpieniem do 
wykonania warstwy wyrównawczej i następnie 
ścieralnej dokonano jej badania. Wyniki okaza
ły się niepomyślne. Duża zawartość lepiszcza 
uniemożliwia położenie asfaltobetonu zgodnie 
z założeniami dokumentacji. Podjęcie decyzji 
w tym wypadku było bardzo trudne i tym sa 
mym opóźniło czas rozpoczęcia robót bitumi
cznych, a to z kolei przedłuża czas zamknięcia 
ulicy. Decyzja dotyczy zerwania nawierzchni i 
w jej miejsce ułożenia nowej z asfaltobetonu 
(asfalt lany wytwarzany i dowożony na budowę 
w dymiących i "głośnych" kotłach, a  asfaltobe
ton produkcyjnych w wytwórniach i rozścielany 
po dowiezieniu sam ochodam i samowyładow
czymi na budowę przez tzw. rozściełacz).

Modernizacja ulicy Sikorskiego, a  dokład
nie udrożnienie kanalizacji deszczowej, była 
warunkiem przystąpienia do wykonania uzbro
jenia ulicy Przechodniej. Zadanie to, nie m ogą
ce dotychczas znaleźć rozwiązania, jest w tra
kcie realizacji. Je s t to jeden  z nielicznych tere
nów w centrum miasta, gdzie brak kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej wywoływał od wielu lat 
wiele emocji i konfiktów.

Równolegle z budow ą infrastruktury techni
cznej w ulicy Przechodniej (oprócz kanalizacji 
w odociąg tłoczny i rozdzielczy) wykonywano 
przełączenie kanału sanitarnego w ulicy Bagno 
do właściwej kanalizacji w ulicy Sikorskiego. 
Dotychczas włączony był on do kanalizacji de
szczowej, a  stan techniczny nie pozwalał na je
go właściwe funkcjonowanie.

Na początku wspominałem o kłopotach 
związanych z przygotowaniom inwestycji. Wy
stępują  one również w czasie realizacji. Zdarza 
się zerwać źle zaewidencjonowany kabel ener
getyczny czy telekomunikacyjny, uszkodzić 
w odociąg lub trzeba om inąć istniejące inno 
podziem ne uzbrojenie. Na takie m.in. kłopoty 
napotkano przy budowie nawierzchni ulicy 
Piwnej. Po sforsowaniu trudności z wejściem 
na "obcy" teren okazało się, iż przebiegający 
tam  odcinek kanału tłocznego (dostarczający 
wodę z ujęcia przy ulicy Śliskiej do stacji uzdat
niania przy ulicy Spółdzielczej) wykonany z że
liwa oraz sieć rozdzielcza są  w fatalnym stanie 
technicznym i nadają się tylko do wymiany. W 
bardzo trudnych warunkach - roboty drogowe 
w toku. mocno ograniczony zabudow ą teren I

czasam i niecierpliwość niektórych osób z po
wodu czasow ego braku wody - udało się wy
mienić w rekordowym tem pie te instalacje z ko
rzyścią dla m ieszkańców. Dopiero teraz zoba
czyli oni, jaki negatywny wpływ m a upływ cza
su, Niektóre przyłącza zostały wykonane 35 lat 
temu. Prace przy układaniu nawierzchni jezdni 
i chodników trwają.

W ykonano także fragm ent ulicy Kopernika.
Nawierzchnia jezdni ulicy Bociańskiej, 

chodnika ulicy Sikorskiego i ulica Piwna są  zre
alizowane z kostki brukowcowej wykonanej w 
tzw. technologii wibroprasowania. S ą  to pier
wsze nawierzchnie tego  typu wykonywane na 
terenie naszej gminy, stąd  duże zainteresow a
nie, nieufność, wręcz podejrzliwość i posądze
nie o n iegospodarność  (bo i takie głosy do nas 
docierają). Superbruk, czy też jak kto woli Pol- 
bruk, bo tak przyjęto nazywać ten rodzaj kostki, 
produkowany jest w bogatym asortym encie 
kształtów, wielkości i kolorów, co pozwala bu
dować nawierzchnie nie tylko ekonomiczne, 
ale i dekoracyjne z możliwością uzyskiwania 
wysokich walorów plastycznych. Nawierzchnie 
takie stają się elem entem  małej architektury 
miast i osiedli, wprow adzają różnorodność ko
loru i rysunku, co jest przeciwieństwem szarej 
jednostajności naszych ulic i placów. Użycie 
Superbruku zwiększa atrakcyjność, a  więc i 
wartość nowo budow anych i istniejących obie
któw. Do zalet m.in. m ożna zaliczyć: niskie ko
szty konstrukcji i utrzymania (tańsze np. od po
pularnej trylinki), niezwykła trwałość, wysoka 
odporność na ścieranie i m rozoodporność, 
estetyka, d ługa żywotność i rozbieralność.

Oto tylko niektóre inwestycje bardziej wido
czne na  terenie naszego  miasta. Należy w spo
mnieć jeszcze o przygotowywaniu ciepłowni 
miejskiej do  rozruchu, o wykonaniu remontu 
oświetlenia ulicznego na kładce dla pieszych 
(na wysokości ulicy Matejki), wykonaniu wieżo
wej stacji transform atorowej przy ulicy Łąkowej 
wraz z linią oświetleniową niskiego napięcia na 
osiedlu Barwiki I położonego przy ulicach Łą
kowej i Żytniej, kontynuowaniu budowy, wraz 
Kuratorium Oświaty, Szkoły Podstawowej w 
Płonce Kościelnej,

W najbliższym czasie planuje się rozpo
cząć budow ę: w odociągu do Łap Łynek i Koł
pak, gazociągu  średniego ciśnienia do osiedla 
Konopnickiej, nawierzchni odcinków ulic Dłu
giej i 3-go Maja,

To tylko niektóre realizowane i planow ane 
inwestycje na  terenie naszej Gminy w roku bie
żącym. Trwają jednocześn ie  prace nad przygo
towaniem inwestycji do realizacji w tym roku i 
latach przyszłych.

P.S.
Gorąco zachęcam  do powściągliwości w wy

powiadaniu zbyt radykalnych sądów n.t. prac w 
toku, do czasu ich ostatecznego zakończenia 
oraz do cierpliwości. Często zdarza się, iż opinie 
są  bardzo krzywdzące, niesłuszne i często chy
bione, a  realizacja inwestycji związana jest nie
stety z większą lub mniejszą uciążliwośią.

KIEROWNIK REFERATU 
BUDOWNICTWA, GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ l INWESTYCJI 
MGR INŻ. KRZYSZTOF KONDRACIUK
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NASI KANDYDACI...
Z KOALICJI

DLA RZECZPOSPOLITEJ

JAN BESZTA-BOROWSKI
ur. 14.XII.1936 w Borowskich 
gm. Turośń Kościelna.
Od zarania swojej świadomości nie uznał nigdy 

narzuconego Polsce systemu zła - komunizmu i 
przez całe życie stawiał mu opór. Jużw 4-tej klasie 
podstawówki, po napisaniu wypracowania "Co 
nam dała przyjaźń polsko-radziecka?" jako jedy
nemu uczniowi zabrano i do dziś nie zwrócono ze
szytu. Napisał tam m.in., że Polska jest teraz w 
niewoli, ale jeszcze będzie wolna. Przesłuchiwano 
rodziców.

Jako niespełna 17-letni uczeń Technikum Me
chanizacji Rolnictwa w B-stoku został 6.XII.53 r. 
aresztowany przez UB z grupą kolegów i skazany 
na 2,5 roku więzienia za przygotowywanie zmiany 
ustroju. Głodowe cele-pojedynki, praca w obozie - 
polskim Gułagu - kopalni "Kleofas". Po wyjściu z 
obozu udało mu się nielegalnie ukończyć szkołę w 
Karolewie. Nie wolno było mówić o więzieniu. Mi
mo to, jako jedyny w tym ogromnym zespole szkół 
rolniczych nie poszedł w pochodzie 1-majowym w 
56 r. Jako "wróg ludu" skierowany był do kopalni 
"Miechowice" za wojsko. Praca w morderczych 
warunkach, nago, 720 m pod ziemią, kilkakrotne 
w ciągu szychty wylewanie potu z butów gumo
wych. Po powrocie na gospodarstwo rodziców po
nownie aresztowany w 1959 r. za "opór władzy" - 
poborców podatkowych i skazany na 8 miesięcy 
więzienia. Była to wyjątkowo perfidna i szatańska 
operacja "ludowej władzy" - zajęto wieprza pomi
mo opłacenia przez ojca zaległości 600 zł podatku. 
Ponownie obóz pracy w B-stoku. Po 2/3 kary Sąd 
Woj. w B-stoku odmawia warunkowego zwolnie
nia pomimo ciężkiej choroby wrzodowej, z powo
du -jak  motywowano - "niedostatecznej reeduka
cji".

Po wyjściu z obozu pracuje w gospodarstwie 
rodziców, POM Sokółka, Agronta Starosielce 
oraz jako mechanizator rolnictwa. W 1974 r. wy
brany w tajnym głosowaniu, na żądanie załogi i 
wbrew PZPR, przewodniczącym Rady Zakłado
wej. Broni ludzi przed zwolnieniem za odmowę 
wstąpienia do PZPR  czy ZSL. Wyjawia nadużycia 
powiatowej mafii w Łapach. Szykanowany za to 
wieloma metodami, pisze kilkadziesiąt skarg, ba
da je kilka komisji, w tym centralnych, ale decydu
je opinia KP PZPR  - Borowski to wróg ustroju i 
nie może mieć racji. Po ciężkich 2-letnich zmaga
niach i pięciokrotnym pobycie w szpitalach wygry
wa z powiatowymi bożkami.

Uczestnik wszystkich pielgrzymek Papieża do 
Polski. 24 sierpnia 1980 r. jedzie poufnie z po
zdrowieniem, pomocą materialną i żywnościową 
do strajkujących stoczniowców Wybrzeża. Po po
wrocie organizuje "S" robotniczą w Łapach i oko
licy oraz w B-stoku, potem "S" rolników w woj. 
białostockim. Uczestnik strajków chłopskich w 
Ustrzykach, Rzeszowie i Bydgoszczy. Jako prze
wodniczący Komitetu Założycielskiego i Zarządu 
Woj. "S" rolników inicjuje pomoc skrzywdzonym 
przez PRL rolnikom, niezależnie od członkostwa 
w związku, m.in. w Dubiczach Cerkiewnych, Wy
szkach, Zawykach. 13.XII.81 r. internowany. Od
mówił przyjęcia do wiadomości dekretu o stanie 
wojennym i podpisu jakiejkolwiek deklaracji lojal
ności. Po zwolnieniu organizuje pomoc material
ną rodzinom internowanych, represjonowanym i 
zwalnianym oraz więzionym działaczom i człon
kom "S" robotniczej i rolniczej. Organizuje kol
portaż wydawnictw i książek nielegalnych, piel
grzymkę rolniczej "S" do Częstochowy z transpa
rentem i wieńcem. Po powrocie i wielogodzinnej 
rewizji aresztowany i internowany po raz drugi we

KANDYDAT NA POSŁA

Włocławku przebywa tam z Romanem i później 
zamordowanym Piotrem Bartoszcze. Po kilku 
miesiącach, na interwencję Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża zwolniony z ciężkim stanem 
zdrowia. Przemycił z obozu wykonaną tam matry
cę winiety pisma "Goniec Wojenny", wydanym na
stępnie w ilości 15 numerów.

Wielokrotne rewizje i aresztowania na 48 
godz. Organizuje nadal opór w stanie wojennym i 
później - dziesiątki, setki konspiracyjnych spot
kań, wyjazdów, pielgrzymek w celu zachowania 
ducha Narodu. Własnoręcznie wykonanych kilka
set matryc do ulotek, transparentów i plakatów, 
tysiące przewiezionych książek, biuletynów i pism, 
kilkanaście tysięcy własnoręcznie wykonanych 
ulotek oraz cegiełki: "Pomoc Wolnej Polsce".

Aresztowany ponownie 12.X.85 r. przed wybo
rami po długiej rewizji przebywa w areszcie SB, w 
więzieniach w B-sloku i na Rakowieckiej z cięż
kim stanem zdrowia - odmówiono leków, diety i 
pomocy lekarskiej - pęknięcie wrzodu. Cudem 
uchylony na pół roku areszt. Uległy SB sąd przy
wraca ponownie areszt, jednak pobyt w szpitalach 
ratuje go. Odmawia uznania ich "porządku" SB- 
kom przed amnestią w 86 r. Organizator OKOR- 
u na Białostocczyźnie i w Łomży, współorganiza
tor wielu Mszy św. za Ojczyznę w Warszawie, Su
chowoli, Sokołach, Dojlidach. W 1988 organizuje 
i osobiście dowozi pomoc materialną strajkują
cym robotnikom Nowej Huty. W r. 88 współtwór
ca Tymczasowej Rady Krajowej Rolników "S" 
oraz organizator jawnej już Rady Woj. "S" Rolni
ków. Po wydanej odezwie Rady i kilku przesłucha
niach w UW inicjator wielogodzinnej okupacji ga
binetu dyrektora Wydz. Społ-Adm. UW w B-sto- 
ku przez wezwanych na przesłuchanie członków 
Rady. Inicjator i projektant ufundowania wotów 
Malce Bożej w Płonce Kość. i Krypnie w czasie 
koronacji od "S" rolników, tablic pamiątkowych 
ku czci ks. Popiełuszki i na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Ultowie. Inicjator obrony zdjętych 
krzyży w szkole w Uhowie. Wykonawca brawuro
wej akcji umieszczenia transparentów nad linią 
kolejową i drogą w Uhowie. Uczestniczył w cięż
kich dla Narodu uroczystościach pogrzebowych 
Wielkich Polaków - Prymasa Tysiąclecia, ks. Po
piełuszki, ks. Niedzielaka i ks. Suchowolca.

Po wielu namowach uczestniczy w rolniczym 
"okrągłym stole", żąda dekomunizacji, ukrócenia 
bezprawia władzy na wsi i zahamowania jej degra
dacji. Wspomagał rolników w "strajkach mlecz
nych".

Poseł na Sejm w 89 r. Zawiesił członkostwo w 
OKP w proteście przeciw głosowaniu części po
słów za wyborem Jaruzelskiego. Czynnie wystąpił 
za likwidacją ORMO, przejęciem majątku PZPR 
i marionetek, odejściem Kiszczaka, rozliczeniem i 
ukaraniem morderców z MSW - Raport Rokity, 
nadużyć w MO Siemiatycze. Jako pierwszy zażą
dał wyjaśnienia ataku "sił pancernych" przeciw 
rolnikom w Mławie, ujawnienia agentów w Sej
mie, usunięcia b. superszpiega KGB z funkcji sze
fa centrali Pewexu. Autor trzech listów do pre
miera Mazowieckiego o pogarszającej się sytuacji 
na wsi, kilkunastu interpelacji i zapytań posel
skich w tych sprawach. Wystąpił z trybuny sejmo
wej przeciw "pisaniu" konstytucji dla Wolnej Pol
ski przez tych ludzi i partie, którzy ją zniewalali i 
zatwierdzali u Stalina poprzednią. Był współauto
rem projektu ustawy o Głównej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, inicja
torem i autorem dwu projektów uchwał sejmo
wych: o "Uznaniu stanu wojennego za bezprawny i 
skierowany przeciw wolnościowym dążeniom Na
rodu Polskiego" oraz o "Uznaniu UB, Informacji 
Wojskowej, SB, ich twórców i sojuszników za or
ganizacje i struktury przestępcze i zbrodnicze, 
splamione krwią najlepszych synów Narodu Pol

skiego". Niestety, przez manipulacje proce
duralne UD, SLD i ŹSL nie dopuściły do głoso
wania tych uchwał. Wystąpił do Ministra Spra
wiedliwości o rehabilitację rtm. Witolda Pileckie
go i uznanie go za bohatera narodowego oraz o 
wszczęcie śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci 
kpt. SB w B-stoku na kilka dni przed morder
stwem ks. Suchowolca. Ujawnił z trybuny sejmo
wej zatajoną i haniebną przeszłość ojca kandydata 
na prezydenta RP - Cimoszewicza. Zdobył kopie 
dokumentów o tej przeszłości. Od dwóch lat pro
wadzi proces cywilny przeciw tym grabarzom 
Wolnej Polski. Kilkakrotnie zamierzał złożyć 
mandat z powodu wszechobecnej "grubej kresce" i 
niemożności obalenia fundamentów PRL-u.

Krańcowo wyczerpany nerwowo i fizycznie nie 
kandydował do ostatniego Sejmu. Pracował nadal 
przeciw "grubej kresce": list otwarty do wojewody 
o przeniesienie biura Cimoszewicza z Urzędu 
Wojewódzkiego (b. budynku UB, gdzie zamęczo
no setki patriotów, zaś jego tam pobyt hańbi te 
ofiary i nas Polaków), dwa listy do min. Rokity, do 
p. Najdera, p. Strzembosza, Bugaja (o jego soju
szu z SdRP do wielu gazet itp.).

Tyle o jego postawie. To nie laurka, a le^ ' \
tylko te zachowane w pamięci. Nie samye _ 
duchem... Zbudował dom, budynek gospodarczy. 
Bez przydziału na żadne materiały - wróg ustroju. 
Poza prowadzeniem gospodarstwa i pracą zawo
dową był konstruktorem małej elektrowni wiatro
wej, kosiarki samobieżnej, młocarni czyszczącej, 
ciągnika z "Gaza", roweru z motorkiem i inn. Po
magał tym sprzętem sąsiadom. Prowadził kilkana
ście kursów kierowców ciągników. Przez kilkana
ście lat dorywczo naprawiał sprzęt radiowo-tele
wizyjny.

Rencista. Posiada li-le tn iego  "malucha". Jego 
program to PRAW DA I SPRAW IEDLIW OŚĆ. 
Również w polityce. HO NOR I GODNOŚĆ. De
gradacja wsi polskiej - tej wsi, która utrzymała 
wiarę i ducha Narodu w ostatnim półwieczu zła - 
jest prawdziwym dramatem. Podobnie bezrobocie 
degraduje człowieka.

Nie zgadza się na aferowe przejmowanie ma
jątku narodowego przez, spółki postkomunistycz
ne (np. "Agroma" B-stok), jak i firmy zachodnie, 
na stratę przez Skarb Państwa wielu bln zł z prze
mytu alkoholu i tytoniu. Na afery, korupcję i ich 
pozorne ściganie - FO ŻZ, Bagsik i se 'l J ' ,fc 
Nic zgodzi się NIGDY, aby kaci pr4* <■' jię 
lepiej niż ich ofiary, aby agenci i konfidenci pełnili 
najwyższe funkcje w państwie.

WYBORCO! WYBIERA,! ZGODNIE 
Z TWOIM SUMIENIEM

Od redakcji:
Zaproponowaliśmy, pozosta
łym trzem kandydatom do 
Sejmu RP z naszego terenu, 
możliwość zaprezentowania 
programów swoich partii i 
własnych sylwetek na naszych 
łamach. Niestety, panowie 
Marian Łapiński (KD-L)
Jan Kamiński (PSL PL) 
Tadeusz Perkowski (PSL) 
nie skorzystali z oferty.
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^ Z E B A  KRUSZYĆ NOWY 
bL, TON, BO STWARDNIEJE.
BOGDAN ŁUCZAJ

kandydat na posła 
POROZUMIENIA CENTRUM - 
ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

OKRĘG WYBORCZY NR 4 
LISTA NR l

U rodziłem się 13.11.1 % 0 r. w Wyszkach. Miesz
kałem we wsi Moskwin, do szkoły podstawowej 
uczęszczałem w Topczewic, następnie w Łapach, 
gdzie też ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w 
klasie o  profilu humanistycznym. Studiowałem po
lonistykę i teologię w Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim, które to studia ze względów osobistych 
przerwałem, podjąłem pracę zawodową, zajmując 
się jednocześnie (od 13 lal) moją największą, obok 
polityki, pasją - pszczelarstwem (70 pni) i ogrodnic
twem. "Pszczelarzy!" jeszcze mój śp. dziadek, przed
wojenny nauczyciel wiejski, uczestnik wojny z bol
szewikami 1920 r. Od dwóch lat pracuję w Domu 

' '  Łapach, gdzie redaguję "Gazetę Łapską".
Mam 33 lata. Od 5 Ipt jestem żonaty, żona jest 

nauczycielką, mamy dwoje dzieci: 3,5 letniego 
Maciusia i półroczną Natalkę. Mimo, że urodzony 
jestem 13 i w dodatku w niedzielę - moje życie jest 
zaprzeczeniem potocznej wykładni znaczenia tych 
dni. Hołduję zasadzie, by nie narzekać na rzeczy
wistość, a le ją  zmieniać.

Jestem członkiem Porozumienia Centrum prakty
cznie od momentu jego powstania i drugą kadencję 
pełnię funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego PC w 
Białymstoku. Poprzednio nic należałem do żadnych 
partii politycznych. Od 81 do 91 r. byłem członkiem 
NSZZ "Solidarność". Pierwszą lekcję "uświadomienia 
politycznego" przeszedłem w 7 roku życia, kiedy to oj
ciec - zaniepokojony szkolną indoktrynacją - wyjawił 
mi prawdę o istocie "władzy ludowej" (on sam był "leś
nym" po 45 r.). Ten wieczór tkwi mi w pamięci do dziś.

Zapobieżenie rysującej się wizji Polski jako za
plecza surowcowego i źródła taniej siły roboczej, 
przy ograniczonej - nie tylko gospodarczej - suwe
renności, co niestety realizowały po 89 r, nowe eli
ty (z wyjątkiem rządu Olszewskiego), uważam za 
największe obecne zagrożenie dla mojej Ojczyzny, 
obecnyclt i następnych pokoleń Polaków.

* * *
PC znane jest przede wszystkim z haseł lustracji i 

dekomunizacji. Dlaczego one? Bo to niezbędny wa

runek suwerenności państwa. Trzeba pamiętać, że 
Sił i wywiad wojskowy w czasach PRL pracowały 
pa rzecz obcego mocarstwa. Nie może być takich 
sytuacji jak  ta z 90 r.. kiedy to Amerykanie odm ó
wili - licz podania przyczyn - akredytacji polskiego 
konsula w jednym z ich miast. Mieli bowiem pełną 
dokumentację, że jest on agentem GRU (sowiec
kiego wywiadu wojskowego). Charakterystyczne 
też, że o ile prasa zachodnia pisała o tym szeroko, 
polska milczała. Jak wpływa to na naszą wiarygod
ność, zwłaszcza kiedy staramy się o wejście do 
NATO? Jednym z największych wyczynów wywia
du wojskowego PRL było wykradzenie przez Za- 
rakowskiego planów rakiet "Patriot". Czy Polska 
je wykorzystała do wzmocnienia własnej obronno
ści? Nie. Zamkowski - po 89 r. dyrektor ”Pewexu"
- przekazał je  bezpośrednio Moskwie.

Kołodziejczyk - po zwolnieniu przez ministra Pary
sa z czynnej służly - jest dyrektorem oddziału Banku 
Inicjatyw Gospodarczych. Tacy to fachowcy (wachow- 
cy) udzielają dziś kredytów. 40 %  ich jest nieściągal
nych; obecnie państwo musi dołożyć do banków 3 bill 
zt, aby nie upadły. Państwo, czyli my wszyscy.

Banderolowanie, które minister Glapiński plano
wał wprowadzić już rok temu. ciągle nie może się na
rodzić, za to tnie się wydatki na służbę zdrowia, naukę, 
emerytów, wojsko, policję. Przed wyborami przypo
mniał sobie o tym prezydent, przypomniał rząd. Ter
min 1 sierpnia nie został dotrzymany, wrześniowy jest 
zagrożony. To pokazuje silę lobby przemytniczego. 
Panna premier odwołała mianowanego przez siebie 
szefa Głównego t Jrzędu Cel. /.nów: przed wyborami. 
W kwietniu wnioskował o to prezes NIK-u. Jego po
przednik z rządu Olszewskiego wziął się ostro za prze
myt; byli tacy którzy twierdzili, że dlatego właśnie mu
siał odejść. Dziś prezydent liczy straty i domaga się 
uszczelnienia granic.

Polska nie może doczekać się instytucji Skarbu 
Państwa, jej powstanie blokowali zarówno komuni
ści, jak Unia i KL-D. Za to mamy lakie oto dziwolą
gi, jak jednoosobowe spółki (spółka zsamym sobą?) 
skarbu państwa (którego nie ma!). Za to biurokra
cja w gospodarce ponoć wolnorynkowej wzrosła od 
89 r. ze 120 do 190 tys. osób. Właściciele, którym 
niezgodnie nawet z komunistycznym prawem ode
brano własność - ciągle nie mogą jej odzyskać, mi
mo posiadania sądowych wyroków przywracających 
im tę własność. Zn to obok wyrastają fortuny nowo
bogackich, często-gęslo powstałe z kradzieży mie
nia narodowego. W naszym "państwie prawa" wła
ściwe organy nie interesują się tym. Panna premier 
odwołała też. (mimo protestów kombatantów) po
przedniego kierownika Urzędu ds. Kombatantów 
obsadzając len Urząd ekipą UD-ccką. I dziś jednym 
z kierowników Wydziału Weryfikacji jest Witold 
Braun z SB, zaś inne osoby kwalifikacje zdobywały a 
to w I.IB, a lo liędąc oficerami politycznymi LWP, 
czy - jak pewna pani - w Wyższej Szkole Nauk Spo
łecznych h. KG. Jednocześnie usunięto ok. 40 osób 
o przeszłości patriotycznej (AK, NSZ).

Ministerstwo Cudów Własnościowych (bo i tak 
już ludzie nazywają resort Lewandowskiego), a ra
czej osoba kierownika i jego działalność bulwersują 
społeczeństwo ciągłymi "pomyłkami" - minister po
zostaje nietykalny. Prezydent, p. Geremek i Milcza
nowski oskarżyli premiera Olszewskiego o najcięż
sze przestępstwo polityczne, o zamach stanu; badała 
to komisja sejmowa i wojskowa prokuratura. Wy
nik? Nie było nawet śladów przygotowań. Czy 
oskarżający odwołali to oszczerstwo? Czy ponieśli 
konsekwencje prawne? Czy prezydent poniósł kon
sekwencje złamania konstytucji (podpisał umowę 
wojskową z Rosją bez wymaganej zgody Sejmu? 
Umowa przewiduje wspólną obronę powietrzną z 
Rosją, a więc uzależnia nas od sąsiada (zakłada ro
syjskie inspekcje naszych jednostek), z którym łączą 
nas raczej świeże i niedobre wspomnienia.

J. Kaczyński ciągle nie może doczekać się proce

su za "zniesławienie" Wachowskiego. Także - choć 
zapewne z innych [iowndów L. Miller (sprawa mo
skiewskich dolarów sprzed 2 lat). Sądy - przed wybo
rami zawiesiły znaczniejsze rozprawy przeciwko auto
rom nadużyć gospodarczych. Czyżby niezależne są
downictwo czekało na wynik wyborów, a tenże wynik 
miał wpływ na icli orzecznictwo? Sprawą zupełnie już 
kuriozalną jest ostatnio proces L. Kaczyński - J. Le
wandowski. Miały tu bowiem miejsce praktyki stare
go, znajomego PRL-u. W drugim dniu procesu zmie
niono całkowicie skład sędziowski, także drugiego 
dnia, ponoć ze względów formalnych, wykluczono z 
rozprawy obrońcę Kaczyńskiego. Jeszcze ciekawsze 
jest to, że sąd uznał za korzystniejszą ofertę kupna fir
my niższą o ok. 100 mld zł. Liberalni urzędnicy twier
dzą, żc. choć zobowiązania do spłaty długu nie było w 
pisemnej ofercie, "Universal" zobowiązał się do lego 
"ustnie" w trakcie rozmów. Urzędnicy państwowi za
wierają umowę dot. 100 mld "na gębę"! To już chyba 
szczyty światowego liberalizmu". Informację o tym 
zamieściło jedynie "Slowo-Dziennik Katolicki".

Porozumienie Centrum 2 lala temu zorganizowa
ło w Warszawie konferencję antykonipcyjną. Byłem 
tam wówczas. Przedstawiono bulwersujące fakty. 
Żadna z tycli spraw nic doczekała się sądowego epilo
gu. Za to afery zaczęto przypisywać PC. Jak dotąd - 
mimo że prokuratura jest w rękach Belwederu - nic 
udało się niczego udowodnić. Jestem przekonany, że 
jest to laka prawda, jak posiadanie przez Kaczyńskie
go banku w Białymstoku. Zasada jest prosta; pluj, 
pluj. zawsze coś przylgnie. Swego czasu prasa roz
dmuchała sprawę Moniki Kem, wymierzoną w jej oj
ca, wicemarszałka Sejmu z PC. Dziś możemy już sobie 
odpowiedzieć na pytanie "kto za tym siat" po tymi, jak 
na weselu z panną młodą hulał Jerzy Urban, a jej te
ściowa kandyduje obecnie do Sejmu,

Jesteśmy partią biedną. Nie stać nas na wynajmo
wanie orkiestr do przemarszów przez Warszawę, ani 
na zagraniczne firmy do prowadzenia kampanii za 2 
min dolarów. Naszym atutem są czyste ręce. A ci, któ
rzy je mają, są groźni dla ludzi nieczystych rękach i su
mieniach. W naszej partii wydano zakaz przyjmowa
nia pieniędzy na kampanię rat podejrzanych s|»nso- 
lów. Była już taka próba, cltodziło zapewne o zmonto
wanie następnej "afery" związanej z PC.

Jestem zdania, żc Polsce potrzebni są tacy właśnie 
ludzie, na których nikt nie ma "haka", klórzy nic mają 
rąk związanych przeszłością czy teraźniejszością.

Moje poglądy znacie Państwo choćby z łamów na
szej gazety. Akceptuję w całości wyborczy program 
Porozumienia Centrum - Zjednoczenia Polskiego. 
Od siebie pragnę dodać, iż w dziedzinie gospodarczej 
większy nacisk położyłbym na konieczność obniżenia 
podatków. Pobudzenie gospodarki to przede wszy
stkim inwestycje. .Ink można inwestować, kiedy wię
kszość zysku pożera fiskus? Jest to typowa sytuacja 
dla państw rządzonych przez lewicę. Pieniądze pozo
stawione w kieszeni podatnika i przez niego wydawa
ne zużyte będą sensowniej, niż gdyby miało dyspono
wać nimi państwo. Podatnik bogatszy - to podatnik in
westujący, a tym samym tworzący nowe miejsca pracy. 
Nie obiecujemy "miliona nowych gruszek na wierz
bie", ale uczciwe, na wszystkich rozłożone koszty wy - 
chodzenia z naszego "dołka". Polska nie może być ra
jem dla cwaniaków, oszustów i złodziei, zwłaszcza tych 
z najwyższego szczebla.

Jak a  jest Polska - wiemy wszyscy. J a  się na 
takie jak obecnie "reformy" nie zgadzam , tak jak 
i moja partia. Nie od dziś zresztą. Ale możemy 
to zmienić milionami głosów oddanym i na wła
ściwych ludzi. Bo jeśli będziem y śm iać się rów
nież z następnego  Sejmu - śm iać się  będziemy 
faktycznie z  siebie sam ych.

WYBORCO, PAMIĘTAJ!
GŁOS ODDANY NA NA LISTĘ NR 1 

TO KROK
WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU!
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Kandydat na posła

Leszek
Truskolawski

Lista nr 7 pozycja 7

"MILION NOWYCH 
MIEJSC PRACY"

Pod takim hasłem prze
biega kampania wyborcza 
Kongresu Liberalno- 
Demokratycznego. Z par
tią tą jest związany pan 
Leszek Truskolawski - z 
zawodu mistrz cukiernik.

- Dlaczego związał się Pan właśnie z KL-D? 
Jak długo jest Pan w tej partii?
•  Należę do Kongresu od tego roku, ale sympa

tykiem tej partii byłem Już od dawna - właści
wie od początku jej Istnienia. Program KL-D 
pokrywa się z tym co robię i do czego dążę. 
Mój zakład istnieje już od 13 lat. Kiedy roz
poczynałem  swoją działalność był inny 
ustrój, inne warunki. Wiele lat czekałem  na 
taki układ gospodarczy, który otworzy dro
gę dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczo
ści. KL-D właśnie sta ra  się to robić. To ide
alna partia dla ludzi, którzy sami chcą  do 
czegoś dojść, nie boją się inwestować, pra
gną działać z rozm achem  - oczywiście w 
miarę swoich możliwości.
■ Kandyduje Pan do Parlam entu, ale nie wi

dać w Łapach oznak Pańskiej kam panii. Czy to 
zamierzona polityka?
•  Swoją kam panię rozpoczynam  1 IX - nieca

łe trzy tygodnie przed  wyborami. To dość  
późno. Złożyło się na  to kilka przyczyn. 
Jed n a  z ważniejszych to ta, że  jako radny

NASI KANDYDACI...
byłem ostatnio zaangażow any w działanie 
na rzecz utworzenia powiatu w Łapach, to 
pochłaniało mnie najbardziej. Nie chciałem 
w tym czasie nagłaśniać sprawy mojej kan
dydatury do Sejmu. Niektórzy pomyśleliby 
sobie, że starania o powiat to elem ent mo
jej kampanii, że chcę upiec dwie pieczenie 
na jednym ogniu. Teraz, kiedy sprawa 
utworzenia w Łapach powiatu została już 
zamknięta, i to z pozytywnym rezultatem, 
chcę skoncentrować się na zorganizowaniu 
kampanii wyborczej.
- Jakie punkty program u KL-D są Pańskim  

zdaniem najhardziej godne uwagi?
•  Cały program jest bardzo spójny, rzeczo

wy, oparty na konkretnych faktach. Główne 
jego punkty to: obniżenie podatków, pro- 
mooja polskich towarów I usług, rozwój 
własności prywatnej, państwowy program 
rozwoju komunikacji.
Kiedy byłem w Warszawie na spotkaniu w 
KL-D rozpoczynającym kampanię zauważy
łem, że większość w tej partii stanowią lu
dzie młodzi, ci, którzy mają najwięcej po
mysłów, energii, są  najbardziej chłonni jeśli 
chodzi o przyswojenie nowych idei, przy
wiązują wielką w agę do zdobywania kon
kretnych umiejętności. Do takich należy 
przyszłość i chyba nieprzypadkowo właś
nie tacy znaleźli się w Kongresie. Wystar
czy zresztą wspomnieć nazwiska Tuska, 
Bieleckiego, Lewandowskiego - to są  prze
cież najmłodsi spośród najbardziej zna
nych w kraju polityków. 1 są  związani właś
nie z tym ugrupowanieml
- Kongres to partia  biznesmenów, przedsię

biorców. A nasze społeczeństwo coraz hardziej 
ubożeje, rośnie liczba bezrobotnych, absolwenci 
szkół są od razu na progu życia pozbawieni per
spektywy podjęcia pracy. Jakie lekarstwo nia na 
to Pańska partia?
•  Wie Pani, od pewnego czasu poszukuję eks

pedientów ze znajomością obsługi kompute
ra. W sytuacji, kiedy ciężko o pracę wydawa
łoby się, że zostanę zarzucony ofertami. 
Tymczasem kandydatów zgłasza się niewie
lu, a ich fachowe umiejętności też pozosta
wiają wiele do życzenia, Wyciągam wniosek, 
że niektórzy wolą pobrać zasiłek, niż wysilić 
się, zdobyć inny fach, przestawić się,
Jed en  z punktów KL-D to Polski Program 
Umięjętności przewidujący kształcenie za
wodowe młodzieży, bony szkoleniowe dla 
młodzieży. Sam zasiłek niczego nie załatwi. 
Konieczne jest skonstruowanie program u 
mobilizującego bezrobotnych do podjęcia 
konkretnych działań.
- Jak  Pan ocenia swoje przygotowanie do 

sprawowania funkcji posła?
•  Świetną szkołą demokracji i sam orządności 

była i jest praca w Radzie Miasta. Poza tym 
działam w Towarzystwie Gospodarczym . 
Swoje fachowe umiejętności doskonaliłem 
w Białostockiej Szkole Biznesu. Ukończy
łem roczne Studium Menadżerskie, uczest
niczyłem też w Treningu Przedsiębiorców. 
Moje dośw iadczenia z pracy w firmie zosta
ły wykorzystane w filmie instruktażowym 
nakręconym przez Polsko-Amerykański In
stytut Przedsiębiorczości.
W ciągu minionych czterech lat wszyscy prze
byliśmy długą drogę, To, co robię jako radny 
(przewodniczący komisji gospodarczej), po

zwoliło mi wzbogacić się o nowe doświad
czenia, wiedzę, a  także nauczyło mnie odpo
wiedzialności za region, w którym Żyję. 
Gdybym  został posłem, zająłbym się spra
wami związanymi z rozwojem maiej i śred
niej przedsiębiorczości. Na tym znam  się 
najlepiej. W tej dziedzinie pracuję już pra
wie dziesięć lat.
- A co zrobiłby Pan dla Łap?

•  Zależałoby to od bieżących potrzeb miasta, 
od sugestii sam ych mieszkańców najbar
dziej za  nie odpowiedzialnych. W każdym 
bądź razie chciałbym, aby moja współpraca 
z miastem zawsze układała się jak najlepiej. 
Jestem  z Łapami bardzo związany. Cieszę 
się z tego, że  jako lapiak już teraz mogę 
współpracować z ogólnopolskimi organiza
cjami, np. Fundacją Ekonomiczną działającą 
dzięki wsparciu Uniwersytetu Stanowego w 
Ohio, uczestniczyłem w maju tego roku w li 
Krajowym Formu Przedsiębiorców w Gdyni.
- Działalność gospodarcza, społeczna, a w 

niedalekiej przyszłości również, i polityczna. To 
oznacza dużo obowiązków t mato czasu dln naj
bliższych, Jak  Pańska żona przyjmuje fok' 
dydowania Pana do Sejmu?
•  Jak  Pani zauważyła - licznymi obowiązkami 

jestem  obarczony już od daw na I moja ro
dzina jest przyzwyczajona, że często nie 
m a mnie w domu. Pom ysłem  m ojego kan
dydow ania żona  nie była i nie jest zachwy
cona, Można jednak powiedzieć, że  wyraża 
milczącą aprobatę  i nie molestuje mnie, 
bym się wycofał.
- Co będzie z Pana firmą, Jeśli zostanie Pan 

posłem? Mówi się, że "pnńskle oko konia luczy", 
a Warszawę od Łap dzieli spora odległość,
•  O firmę się nie martwię. Mam w tej chwili 

dobry, wykwalifikowany personel. Zakład 
prosperuje prężnie nie tylko dzięki szefowi, 
ale w dużym  stopniu - dzięki załodze. J a  je
stem  obserwatorem  i głównym strategiem. 
Myślę, że  jeśli dosziyby d la mnie dodatko
we obowiązki w W arszawie, sytuacja w fir
mie nie ulegnie większym zmianom,
- Jakie jes t główne m otto Pańskich działań?

•  Uważam, że bardzo m ądre jest zdanie: "Nie 
sztuką jest tylko mieć, sztuką jest u r  ę 
podzielić". Nigdy nie unikałem sp o n so ,- .ła 
nia różnych imprez, akcji. Zacząłem to robić, 
kiedy jeszcze nie było gospodarki rynkowej i 
kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, co znaczy 
słowo sponsor. Działalność dobroczynną 
prowadę nie tylko pod egidą firmy, lecz rów
nież jako indywidualny ofiarodawca. Robię 
to Już wiele lat, więc chyba to, co mówię, nie 
zostanie odebrane wyłącznie jako chwyt ma
jący mi przysporzyć wyborców?
- Jak  Pan ocenia swoje szanse na m andat po

selski?
•  Trudno powiedzieć. Ordynacja wyborcza 

stwarza duże szanse dużym partiom, a  taką 
partią jest KL-D. Gdybym uważał, że  pra
wdopodobieństwo zostania przeze mnie po
słem jest zerowe - nie próbowałbym nawet 
startować. Wszystko okaże się 19 !X. Nie 
ukrywam, że jak wszyscy - jestem  bardzo 
ciekaw wyników najbliższych wyborów. Od 
nich przecież zależy to, co się będzie działo 
w naszym kraju przez następne 4 lata,

Rozmawiała 
DOROTA KONDRATIUK
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PISZĄ O NAS...
KURIER PORANNY

* 5.08. "Wiedziałem, że będą żądali 
mojej głowy. Strajk o księgową".

* 6, 7, 8.08. "Ciało obce. Czy o przyję
ciu do pracy ma decydować sanita
riusz z "Solidarności?", W nocy z 3/4 
sierpnia w łapskim ZOZ-ie rozpo
czął się strajk okupacyjny. Oflago
wano zakład, nie wpuszczono dyre
ktora i dziennikarzy. Pod bramą 
szpitala taczka z "dedykacją" dla dy
rektora i głównej księgowej. Szpital 
funkcjonował "w miarę normalnie". 
Organizator - Komisja Zakładowa 
NSZZ "Solidarność" żądała odwoła
nia dyrektora Krzysztofa Rutko
wskiego, ponieważ nie zwolnił on 
głównej księgowej, co było uzgo
dnione w porozumieniu między obu 
stronami podczas czerwcowego

ajku. Strajkujący nie mieli do 
księgowej zarzutów merytorycz
nych, ale "była bardzo konfliktowa, 
wtrącała się w nie swoje sprawy i 
przede wszystkim represjonowała 
przewodniczącą Komisji Zakłado
wej Alinę Kuleszę, kasjerkę w szpi
talu." "Straszyła pielęgniarki, że mo
gą być zwolnione". Na czym polega
ły represje? Słownie wyżywała się na 
kasjerce, dokuczała, że to przez "S” 
służba zdrowia ma teraz kłopoty, 
dwukrotnie próbowano zmienić jej 
warunki pracy. I skoro aż tyle osób 
zażądało odejścia księgowej... Dyre
ktor zatrudniał leż osoby spoza Łap, 
kiedy niektórzy po kilkanaście lat 
czekają na miejsce w szpitalu, bez 
konsultacji ze związkiem - twierdzi 
orzewodnicząca KZ. ”... jeżeli ja ad-

.istruję, to ja decyduję. (...) Na 
Boga, czy o przyjęciu do pracy leka
rza ma decydować sanitariusz!" - 
twierdzi dyrektor.
Konflikt między obu paniami wy
nikł, kiedy rok temu stwierdzono 
fałszerstwo podpisu na liście płac: 
ktoś pobrał pieniądze jednej z leka
rek. Główną podejrzaną była kasjer
ka. Powiadomiono prokuraturę. Ba
danie podpisu nie dało odpowiedzi 
na pytanie o jego autora. Sprawę 
umorzono. Kasjerka wpłaciła bra
kujące pieniądze.
Lekarz wojewódzki twierdzi, że dyr. 
Rutkowski popełnił błąd czekając na 
decyzję prokuratury, trzeba było ka
sjerkę od razu przenieść. Ten ostatni 
- zgodnie z prawem - musiał mieć na 
to zgodę "Solidarności". W Zarządzie 
Regionu twierdzą, że dyrektor wnio
sek taki złożył, ale bez uzasadnienia. 
Toteż odpowiedziano - nie.

PISZĄ O NAS...
* Żądanie odwołania dyrektora po

przedził sondaż wśród 444 pracow
ników: 310 osób było "za" odwoła
niem, "głównie średni i niższy perso
nel", 41 przeciw. Jak powiedziała ano
nimowa lekarka, lekarze raczej nic 
byli za strajkiem. Tylko kilku z nich 
należy do "S", strajk nic jest zgodny z 
etyką lekarską. Chodzi głównie o 
względy ambicjonalne związkowców. 
Lekarz wojewódzki potwierdza: idzie 
przede wszystkim o względy emocjo
nalne, nie merytoryczne. Nie jest 
pewne, czy strajk jest legalny.

* Dyr. Rutkowski: To jedna z najle
pszych księgowych w województwie, 
nie musi być łubiana, musi być do
brym fachowcem. Wiedział co na
stąpi, jeśli nie "zdejmie" księgowej. 
Nie jest tchórzem, więc przyszedł do 
pracy choć wiedział, że go nie wpu
szczą. Otrzymuje pogróżki pod ad
resem swoim i rodziny. O pracy 
księgowej świadczy fakt, że łapski 
ZOZ, jako jedyny w województwie, 
nie jest zadłużony.

* Wchodzącemu do zakładu pracy 
dyr. Rutkowskiemu drogę zastąpiło 
trzech sanitariuszy przedstawiają
cych się jako komitet strajkowy i za
kazało mu wstępu do szpitala. Dyre
ktor powiadomił o sytuacji prokura
tora, wojewodę i lekarza wojewódz
kiego. Podczas czerwcowego strajku 
związkowcy żądali cofnięcia restry
kcji przeciwko przewodniczącej ”S", 
innego podziału podwyżek i zwol
nienia głównej księgowej, "źródła 
całego konfliktu". W podpisanym 
porozumieniu dyrektor zgodził się 
na te dwa postulaty: zaprzestania 
owych restrykcji i zwolnienie księ
gowej. Przyczyną lipcowego strajku 
stało się - wg związkowców - było nie
dotrzymanie owych postulatów: po
nownie próbował zwolnić kasjerkę i 
nic zwolnił dyscyplinarnie księgowej. 
Dyrektor twierdzi, że zgadzając się na 
zwolnienie księgowej miał świado
mość niewykonalności lego. Zgodził 
się pod presją, bo był to warunek 
podjęcia rozmów. Myślał, że ludzie 
ochłoną i zrozumieją bezpodstaw
ność swego żądania.
"Łapy są specyficzne. Tam są Łapiń
scy i są Perkowscy. Wszyscy spo
winowaceni, takie cale klany rodzin
ne. 1 nagle pojawiam się "ja" - czło
wiek z zewnątrz, bo z Białegostoku. 
Z  medycznego punktu widzenia cia
ło obce należy otorbić i wydalić." 
Już pierwszego dnia pracy dostał te
lefon: "Zginiesz draniu". Były też

PISZĄ O NAS...
następne. Później odwiedził go w 
domu (była tylko żona) pewien czło
wiek podający się za działacza "S": 
Niech Krzysiek z tą panią R. (po
przednia dyrektor szpitala) zawrze 
umowę, bo to różnie może być w ży
ciu. Syn może matury nie zdać. A 
teraz to takie czasy, że za 3 tys. dola
rów człowiek może zniknąć." Jed
nym słowem stare ubeckie metody. 
Wtedy po raz pierwszy poszedłem 
do prokuratora."
"Ulica" w Łapach ma chłodny stosu
nek do konfliktu, jedni nie słyszeli o 
nim, zainteresowani mówią: "tyle am
barasu o taki problem!? Żeby aż szpi
tal okupować!? Sprężyną wszystkiego 
musi być "caryca", poprzednia dyre
ktorka. Rządziła tu przez 20 lat, cały
mi Łapami trzęsła. Ma dalej swoich 
ludzi w szpitalu. Sam słyszałem, jak 
ten przewodniczący strajku, Zalewski 
mówił do niej "ciociu". Ale ja nie 
twierdzę, że to rodzina."
Księgowa Janina Łapińska w piśmie 
do Stowarzyszenia Księgowych w 
Polsce opisała szczegóły konfliktu. 
Na podstawie tych materiałów Sto
warzyszenie potwierdza prawo gl. 
księgowej do odsunięcia kasjerki od 
pieniędzy "w świetle przedstawio
nych materiałów".
Lekarze ZO Z-u wolą wypowiadać 
się anonimowo. Przy bramie stoi ta
czka, dziś każdy boi się utraty pracy. 
W "S" jest ich kilku. Twierdzą, że 
etyka nic pozwala im na strajk, 
zwłaszcza okupacyjny. To są nawyki 
z czasów komuny. "Dziś trzeba bu
dować, a nie rozwalać!"
Dyrektor zarzuca też kasjerce, że 
aby "dorobić do pensji" sprzedawała 
w kasie (gdzie były min zł!) książki 
religijne. Zaproponował przeniesie
nie tego handlu na korytarz. "W pa
rę dni później otrzymałem telefon z 
parafii: "Co pan ma przeciwko na
szym książkom?".
Komisja prawna Urzędu Wojewódz
kiego uznała strajk za nielegalny, bo 
niezgodny z ustawą: strajkujący nie 
mają prawa żądać odwołania dyrekto
ra. "Taką decyzję władny jest podjąć 
jedynie wojewoda." Odmiennego zda
nia jest wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu: strajk jest legalny.

* 9.08. "Prawo taczki". Wicewojewoda 
białostocki A. Usakiewicz zapowia
da podjęcie w ciągu kilku dni decy
zji w sprawie łapskiego strajku. W 
kilka godzin później Radio Biały
stok informuje, że komisja wojewo
dy zgadza się na odwołanie dyrekto
ra ZOZ-u. Usakiewicz: "Dyrektor
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PISZĄ O NAS...
szpitala w Łapach jest odwołany, ale 
jeszcze nie na 100 procent." Strajk 
uważa za nielegalny, podkreśla fa
chowość dyrektora. W obronie tego 
ostatniego stają 7 sierpnia dyrekto
rzy i główne księgowe "większych 
placówek służby zdrowia Białego
stoku i województwa..." List otwarty 
do wojewody nie został opublikowa
ny w prasie, ponieważ... zakazał tego 
Józef Modzelewski z Zarządu Re
gionu. Ten nic zaprzecza i uważa 
sprawę za skończoną, ponieważ dy
rektor będzie odwołany. Poniżej 
treść listu, w którym sygnatariusze 
proszą wojewodę o zachowanie K. 
Rutkowskiego na dotychczasowym 
stanowisku. Niżej - 14 podpisów 
"większości placówek służby zdro
wia w Białymstoku."

* "Solidarność" w łapach działaczy". 
Porównanie działań strajkujących 
do akcji "Samoobrony" w Praszce i 
parę innych "państwotwórczyeh" re
fleksji Kazimierza Rosińskiego.

* 10.08. "W Łapach zwyciężyło prawo 
taczki. Dyrektor szpitala odwołany". 
9 sierpnia wojewoda białostocki, 
mimo protestów środowiska lekar
skiego, odwołał ze stanowiska dyre
ktora ZOZ-u w Łapach Krzysztofa 
Rutkowskiego uznając, że w obe
cnych warunkach dalsze kierowanie 
przez niego ZOZ-em jest niemożli
we. Wojewoda dziękując K. Rutko
wskiemu za pracę podkreślił, że 
szpital prowadzony byl właściwie.

GAZETA WSPÓŁCZESNA
*  5.08. "Taczka dla dyrektora".
* 9.08. "Dyrektor zostanie odwołany". 

Krótka relacja ze strajku + tekst li
stu Okręgowej Rady Lekarskiej wy
rażający poparcie dla dyr. Rutko
wskiego i dezaprobatę dla strajkują
cych oraz apel do Wojewody Biało
stockiego o "podjęcie przewidzia
nych prawem czynności...".

*  10.08. "Dyrektor odwołany", a na 
str. 3 rozmowa z b. dyrektorem.

KURIER PODLASKI
* 5.08. "ZOZ okupowany". Oprócz in

formacji na temat strajku w szpitalu 
"Poranny" donosi, że uchwalą nr 19/93 
"strajk okupacyjny łapskiego ZOZ-u 
poparła Komisja Zakładowa NSZZ 
"Solidarność" przy ZNTK w Łapach".

* 9.08. "Babski" strajk w Łapach". "Te
raz wyszło jeszcze gorzej, (dyrektor - 
B.Ł) dopatrzył się błędów pani Alicji 
"wykrytych" przez jej konkurentkę i

PISZĄ O NAS...
sprawę tę przekazał do kolegium fi
skusa. Typowa zagrywka wykańczania 
konkurentów, spotykana na prowincji" 
- pisze "stołeczny" (TAR).

SŁO WO-DZIENNIKKA TOLICKI
* 30, 31,07-1.08. "Kij w mrowisku". 

"Według omawianego projektu 
(tworzenia powiatów - BŁ) nie 
przewidziano tworzenia powiatów 
nic istniejących przed 1075 r., ale 
zarazem w 23 przypadkach odstą
piono od reaktywowania byłych po
wiatów. Dotyczy lo powiatów: (...) 
Łap. (...) Decyzję (czy ostateczną?) 
podjęto mimo wniosków mieszkań
ców gmin. (...)
Podstawy takich decyzji są różne, 
najczęściej jednak za powód nega
tywnych decyzji uznaje się słabe wy
posażenie w instytucje przynależne 
powiatom. Dotyczy to miejscowości 
aspirujących do godności siedziby 
powiatów: (...) Łap...".

GAZETA WYBORCZA
*  6.08."Emocje przed racjami".
* 7-8,08. "Rada protestuje". ORL 

protestuje przeciw zwolnieniu dyr, 
Rutkowskiego. Rzecznik prasowy 
strajkujących Ligia Jegier wyraża 
zadowolenie z podpisanego porozu
mienia. "... mają już nowego kandy
data na stanowisko dyrektora, ale 
na razie nie chciała zdradzić jego 
nazwiska."

* 10.08. "Czyje zwycięstwo". 9 bm. dyr. 
Rutkowski został odwołany. Dyre
ktor ma poczucie niesprawiedliwo
ści. "To inna "Solidarność" - twier
dzi człowiek, który ją zakładał. Wo
jewoda wyjaśnia, że decyzję podjął 
ze względu na "zdrowie i bezpie
czeństwo dyrektora szpitala". Bur
mistrz Czepe przyznał, że spór nie 
miał podłoża merytorycznego, opo
wiedział się również za odwołaniem 
dyrektora, "ponieważ w innej sytu
acji ZO Z w Łapach byłby sparaliżo
wany". Podobne stanowisko zajęła 
Rada Nadzorcza ZOZ-u.

Pprne.
(B.Ł)

Ps. Wobec dużego ząintercsowąnją 
prasy strajkiem w Łapach pominięto 
niektóre powtarzające się relacje. "Ła
pska prasa" w czasie strajku była na ur
lopie, stąd brak naszej bezpośredniej 
relacji. Jednakże wobec stronniczego - 
zdaniem niektórych - przedstawienia 
faktów przez prasę białostocką, w nu
merze następnym wrócimy do tematu.

4 SIERPNIA W SU
RAŻU w Klubie Rozry
wki "Magie", miała miej
sce niecodzienna uroczy
stość; tego dnia zawitali 
do tego miasta uczestnicy 
spływu kajakowego, orga
nizowanego przez Woje
wódzki Ośrodek Anima
cji Kultury w Białymsto
ku, Urząd Miasta i Gmi
ny w Surażu i w Łapach. 
Trasa spływu biegła Na
rwią od granicy wschod
niej do gminy Choroszcz.

Uczestnicy spływu pod wodzą na
szego byłego kolegi redakcyjnego Sła
wka Halickiego przybyli mocno opa
leni. Płynąc Narwią odwiedzają '  
ny, przez teren których przepływ., .a 
rzeka. Tego właśnie dnia był to Suraż. 
Uczestników spływu witali: pani bur
mistrz MiG Suraż, burmistrz MiG 
Łapy w towarzystwie przedstawiciela 
Rady Miejskiej, przedstawiciele gmin 
leżących na trasie spływu.

Sławek Halicki przedstawił genezę 
spływu w związku z Ideą "małych oj
czyzn". Imprezę - kajakarzom i go
ściom - umilali uczniowie, członko
wie zespołu rockowego ze SP w Sura
żu, uczestniczki konkursu piosenki 
religijnej z tegoż miasta, zespoły 
"Szołajdzianki", "Płonkowianki" oraz 
3 pary taneczne z Klubu Tańca Towa
rzyskiego "Tan-Tan" przy Domu Kul
tury w Łapach, których występ wzbu
dził największy aplauz. Pochod - <
Suraża studentka II roku turysi,... ,» 
Krakowie przypomniała historię swe
go grodu, po czym poprowadziła 
krótki konkurs ze znajomości tej pro
blematyki wśród uczestników impre
zy. Najlepszą znajomością wykazał się 
Sławek Halicki. Burmistrzowie po
szczególnych gmin prezentowali ich 
osjągnięcją.

Następnymi punktami programu 
było zwiedzanie Społecznego Muze
um Archeologicznego p. Litwińczu- 
ka, dyskoteka i wspólne ognisko nad 
Narwią.

Nic obyło się bez pomocy sponso
rów: napoje dostarczyła Wytwórnia 
Wód Gazowanych w Surażu, pieczy
wo zapewnił miejscowy piekarz, re
sztę wiktuałów właściciel prywatnego 
sklepu w tym mieście.

(BŁ)
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wywłaszczą ni u nieruchomości: prowa
dzenie ewidencji gruntów i budynków 
oraz gleboznawczej klasyfikacji grun
tów, dokonywanie rozgraniczeń nieru
chomości, sporządzanie zestawień 
zbiorczych danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków),

Wiele jednak instytucji o zasięgu po
wiatowym zostało, a o kolejne występu
jemy (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS - 
przejęty zupełnie niedawno przez Biały
stok). Obywatele stale wysyłają petycje 
w tej sprawie, zgłaszają postulaty na ze
braniach środowiskowych,

Obecnie znajdują się w Łapach na
stępujące instytucje rejonowe: Rejono
we Biuro Pracy, Zespół Opieki Zdro
wotnej z Przychodnią Rejonową, Rejo
nowa Kolumna Transportu Sanitarne
go, Komisariat Policji II stopnia o za
sięgu rejonowym, pretendujący do mia
na Komendy Rejonowej, Rejonowy Za- 

Energctyczny, Rejonowa Komen
da Straży Pożarnej, Sanepid oraz filia 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumenta
cji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są 
także następujące instytucje o zasięgu 
rejonowym: banki (trzy), Zakład Tele
komunikacji, zakłady ubezpieczeniowe, 
notariat, Poradnia Zawodowo-Wycho
wawcza, Stacja Kwarantanny i Ochrony 
Roślin, weterynaria (bez inspekcji 
weterynaryjnej), jest meloracja i inne. 
Łapy są siedzibą, dekanatu kościoła 
rzymsko-katolickiego,

Posiadamy wykwalifikowane kadry 
dla instytucji przyszłego powiatu, jak i 
dysponujemy lokalami ku temu.

Już obecnie Urząd Miejski w Łapach 
jest tradycyjnie miejscem wymiany do
świadczeń wszystkich gmin dawnego 
p u. Łapy zresztą przed taką rolą 
koordynatora się nie uchylają. Zaini
cjowaliśmy utworzenie Związku Gmin 
Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, 
organizujemy ponadgminne konferen
cje ekologiczne, w tym roku przewidzia
ny jest Sejmik Kultury gmin sąsiedz
kich. Pragniemy upowszechniać do
świadczenia z zapoczątkowanej niedaw
no współpracy z duńską gminą Aale- 
strup. Wiele możemy skorzystać z ich 
osiągnięć w dziedzinie ochrony środo
wiska, ale także z ich bogatej tradycji 
demokracji lokalnej.

Po likwidacji powiatu w 1975 r. na
stąpił tutaj pewien spadek dynamizmu, 
jednak naturalne atuty, zintegrowanie i 
żywotność społeczeństwa powodowały 
dalszy rozwój miasta i regionu. Nasze 
walory to dobre połączenia komunika
cyjne tak drogowe jak i kolejowe (węzeł 
kolejowy), liczący się przemysł o nie

wielkiej uciążliwości dla środowiska, 
względna bliskość stolicy regionu, bo
gaty asorlymeni płodów rolnych i ogól
nie dobrze rozwinięte rolnictwo, bezpo
średnie położenie przy Narwiańskim 
Parku Krajobrazowym.

Mamy w mieście duże Zakłady Na
prawcze Taboru Kolejowego, zatrud
niające ok. 1.800 pracowników, usytuo
wane na 284 miejscu pod względem ob
rotu towarowego w kraju. Obok ZNTK 
powstały tu w ostatnich latach Cukrow
nia "Łapy" (przeszło 500 zatrudnio
nych) i liczący się w regionie Zakład 
Mleczarski. Należy podkreślić, iż w 
ostatnich latach obyło się u nas bez 
zwolnień grupowych.

Gminy są aktywne gospodarczo. Pla
nowany powiat ogółem posiada 1.046 
podmiotów gospodarczych, z czego Ła
py ok. 800. Mamy ok. 70 % sprywaty
zowanego handlu (jeden z większych 
odsetek w województwie). W imponu
jącym tempie powstają kolejne sklepy, 
punkty usługowe ilp. Nie jeździmy że
brać do Białegostoku czy Warszawy o 
pieniądze, ale sami organizujemy się.

Dobrze rozwija się szkolnictwo po
nadpodstawowe. Szkoły średnie chętnie 
podejmują wiele inicjatyw na rzecz spo
łeczności lokalnej. Największy Zespół 
Szkół Mechanicznych obejmuje eduka
cją ok. 1.800 uczniów. Stale swe progra
my i kierunki nauczania dostosowuje 
do potrzeb rynku pracy. Dobre tradycje 
kształcenia posiada Liceum Ogólno
kształcące (ok. 600 uczniów). W gminie 
Sokoły znajduje się Zespół Szkół Rol
niczych, obejmujący nauczaniem ok, 
400 uczniów.

Opiekę zdrowotną zapewnia Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Łapach zc szpita
lem miejskim i przychodnią rejonową 
oraz gminnymi ośrodkami zdrowia. 
Oprócz tego istnieje przychodnia zakła
dowa przy ZNTK Łapy. Jest też 8 aptek.

Bezrobotnych obsługuje Biuro Pra
cy. Wskaźnik bezrobocia wynosi ok. 
13,7 %. Pomoc społeczna zaspokaja 
najbardziej potrzebujących spośród 
tych, którzy utracili zasiłek. Aktualnie 
przygotowywany jest projekt inkubato
ra przedsiębiorczości. Czynimy wiele 
starań na rzecz promocji naszego regio
nu w celu zachęcenia do inwestowania 
na tym terenie, Wydawane są foldery, 
posiadamy tzw. bank rezerw, służący in
formacjami potencjalnym inwestorom.

Na uwagę zasługuje działalność kul
turalna w gminach. W okresie istnienia 
samorządu dziedzina ta ma szczególne 
osiągnięcia, a przy tym nie została zli
kwidowana żadna placówką kulturalna.

Są organizowane wystawy, międzynaro
dowe turnieje tańca, imprezy ponad
gminne. Gmina Łapy opiekuje się czte
rema ludowymi zespołami śpiewaczymi. 
Biblioteka Publiczna (aktualnie kom 
puteryzowana) posiada 77.000 wolumi
nów, a z oddziałami 105,000 i obsługuje 
dawny powiat. Wydawana jest "Gazeta 
Łapska" pokrywająca swym zasięgiem i 
tematyką dawny powiat łapski,

Czas nie pozwala omówić bogatej 
dziedziny sportu i organizowanych u 
nas wielu imprez "powiatowych",

Istnieje tu wiele organizacji społecz
nych. Oprócz wymienionego Łapskiego 
Towarzystwa Regionalnego funkcjonu
je Łapskie Towarzystwo Gospodarcze 
skupiające ludzi biznesu i działaczy go
spodarczych, Stowarzyszenie "Pokój i 
Dobro", Związek Sybiraków, Związek 
Kombatantów Rzeczpospolitej Pol
skiej i Byłych Więźniów Politycznych, 
Polski Związek Byłych Więźniów Poli
tycznych, Hitlerowskich Więzień i O bo
zów Koncentracyjnych. Działają związ
ki zawodowe, także ze strukturami mię
dzyzakładowymi, istnieją praktycznie 
wszystkie z liczących się w kraju partii 
politycznych.

Sytuacja finansowa gmin jest dobra, 
nawet przy obecnych budżetach i przy
jętych stawkach podatkowych dochody 
nie odbiegają od średniej wojewódz
kiej. W gminie Łapy udział dochodów 
własnych w ogólnych dochodach w roku 
ubiegłym był wyższy o ok. 4 % w stosun
ku do średniej wojewódzkiej. Budżet łą
czny 4 gmin planowany był na ok. 50 
mld, a wykonanie za I półrocze wynosi 
28,6 mld. Biorąc pod uwagę z zasady le
psze wykonanie II półrocza całkowite 
wykonanie na koniec roku wyniesie ok. 
60 mld. Przyjmując maksymalne stawki 
podatkowe budżet łączny 4 gmin wyno
siłby przeszło 65 mld zł. Przeciętne na 1 
mieszkańca przewyższają wskaźniki wo
jewódzkie.

Planowany powjat łapski liczyłby ok. 
38 tys. mieszkańców. Samo mjasto Łapy 
jako "stolica powiatu" posiada 17 tys. 
mieszkańców.

Gminy stać jest na inwestycje mimo 
tak trudnej sytuacji kraju. Suraż w roku 
ubiegłym oddał do użytku duże ujęcie 
wody i wodociąguje sołectwa. Sokoły 
wybudowały oczyszczalnię ścieków i 
obecnie wznoszą dużą szkołę podstawo
wą. Poświętne buduje kilka km dróg. W 
Łapach na ukończeniu jest ciepłownia 
miejska (za ok. 45 mld). Trwają prace 
nad budową gazowych stacji redukcyj
nych. Wraz z kuratorium wznosimy

dokończenie nn stronie 14
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szkołę podstawową w Płonce Kościel
nej. W roku ubiegłym doprowadziliśmy 
wodę do 3 wsi i w roku bieżącym dostar
czymy ją dwu następnym, co da niemal 
100 % zwodociągowanie gminy Łapy. 
Podobne działania czynione są w gmi
nach sąsiednich. W samym mieście bu
dujemy ok. 1 km ulic z niezbędną infra
strukturą. W najbliższym czasie czeka 
miasto budowa kolejnych odcinków 
sieci ciepłowniczej (dla której już jest 
wykonane przejście pod torami za ok. 
1,5 mld zł), budowa sieci gazowej, prze
pompowni ścieków. Łapy należą do 
gmin przodujących jeśli idzie o procent 
wydatków inwestycyjnych w budżecie.

Przy tym wszystkim realizowane są 
także zadania ponadgminne. Oprócz 
wymienionych szkół podstawowych sa
morząd dofinansowuje działalność 
szkół średnich (dotuje orkiestrę szkol
ną, chóry, Izbę Przyrody, zakup kompu
terów, dokonuje zakupów terenów na 
cele szkolne itd.). Gminy byłego powia
tu wspierają także policję (zakup ksero
kopiarki, alkotestów, radaru pistoleto
wego, paliwa itd.), jak również służbę 
zdrowia (gminy przekazały szpitalowi 
gastroskop, kolonoskop, węgiel dla 
przychodni, paliwo dla kolumny trans
portu sanitarnego). Wszystkie te jedno

stki zwalniane są z podatku od nieru
chomości. Świadczymy pokaźną pomoc 
w utrzymaniu dróg wojewódzkich (na 
ul. Bociańską wydaliśmy w roku bieżą
cym ok. 500 min zł) i krajowych (na ul. 
Sikorskiego ok. 1 mld zł także w tym ro
ku). Planowane są dalsze tego typu 
działania.

Idea państwa obywatelskiego nie zi
ści się skutecznie w gigantach samorzą
dowych, takich jak planowany ogromny 
powiat białostocki. Ich oszczędność bę
dzie pozorna, bo odbywać się będzie 
kosztem dodatkowych wydatków oby
wateli, kosztem czasu i pieniędzy prze
znaczonych na dalekie dojazdy, ko
sztem zwiększonej uciążliwości w zała
twianiu spraw, a także zmniejszonej 
kontroli społecznej. Reprezentacje na
szych gmin w tak wielkim powiecie bę
dą niemal pozbawione wpływu na jego 
funkcjonowano, będą nawet mało zauwa
żane na długiej liście obecności. Wydzie
lenie powiatu łapskiego odbędzie się z 
korzyścią dla lego ogromnego powiatu 
białostockiego. Jeśli reforma powiatowa 
ma być kolejnym szczeblem porządkowa
nia państwa, to trzeba, by ten "szczebel" 
nie był zbyt wysoki i daleki. Sądzimy, iż 
planowany powiat łapski daje właściwą 
skalę do autentycznie samorządowego

funkcjonowania i jest niejako natural
nym przedłużeniem tak widocznej tutaj 
aktywności ludzkiej i dobrze pojętego 
patriotyzmu lokalnego.

Sprawa powiatu to nie jest kwestia 
sentymentów czy błędnie rozumianych 
ambicji, ale chłodnej kalkulacji. Pra
gniemy bowiem, aby walory tej ziemi 
znalazły wykorzystanie w nowych insty
tucjach samorządowych, aby dynamizm 
tej społeczności znalazł właściwe dla 
siebie ujście i aby wypracowywane 
przez nas pieniądze tu pozostawały i tu 
były sprawiedliwie dzielone.

Wiemy, iż nie spełniamy kryterium 
ludnościowego i być może na początku 
będzie nam nieco ciężej, z tym się liczy
my, ale pragniemy ponieść te trudy, bo 
ponosić je będziemy dla siebie samych. 
Wolimy więcej z siebie dać, gdy mamy 
pewność, że to w efekcie służy nam sa
mym. Tej społeczności.

Składam prośbę na ręce Pana, -| i
Profesorze, po wnikliwym poznaniu na
szych argumentów, o przedstawienie 
pozytywnej opinii Prezesowi Rady Mi
nistrów w sprawie reaktywowania po
wiatu łapskiego.

Dziękuję.
Rumun Czepe 

B urm istrz Miastu i Gminy ijipy

WYSTĄPIENIE KOŃCOWE PROF. ANDRZEJA TYCA, GŁÓWNEGO 
NEGOCJATORA RZĄDU DS. MAPY POWIATOWEJ (obszerne fragmenty)

Najważniejsze rzeczy mówi się na 
końcu [...]. W związku z tym zacznę od 
pewnych wyjaśnień, które się Państwu 
też należą [...]. Mianowicie dlaczego nic 
utworzono. Ktoś, któryś tutaj z panów 
zapytał, dlaczego właściwie nie utwo
rzono powiatu w Łapach, ściśle rzecz 
biorąc pytanie powinno brzmieć: dla
czego w pierwszej wersji tej mapy po
wiatowej, która została opublikowana 
na początku czerwca nic było powiatu w 
Łapach. Jest to rzeczywiście sprawa rze
czywiście ważna i ciekawa.

Proszę Państwa. W Polsce jest 2,5 ty
siąca gmin. Więc rzeczą naturalną było, iż 
Urząd Rady Ministrów, który przygoto
wywał tę wersję, ten pierwszy projekt ma
py powiatowej, nie mógł rozmawiać ze 
wszystkimi gminami, nawet ze wszystkimi 
kandydatami na stolicę powiatu. Kiero
wano się - przede wszystkim - względami 
oszczędnościowymi, można by tak powie
dzieć. Otóż z prawnego punktu widzenia 
właśnie stosunkowo niewielkich pienię
dzy, jakie będą potrzebne na reformę po
wiatową, z tego punktu widzenia, żeby jak 
najmniej wydać na reformę powiatową, 
utworzenie powiatu w Białymstoku, du
żego powiatu w Białymstoku, ma sens

mianowicie taki, że Białystok jest dużym 
ośrodkiem miejskim, i lam bez problemu 
można wytworzyć niezbędną, tam już ona 
jest, to znaczy tam są wszystkie instytucje 
powiatowe, które mogłyby służyć wszy
stkim okolicznym mieszkańcom. Proszę 
stale pamiętać o tym, że rząd jest pod na
ciskiem opinii publicznej, aby zmniejszał 
koszty na swoje własne funkcjonowanie i 
funkcjonowanie i utrzymanie administra
cji państwa. Proszę o tym pamiętać, stałe 
słyszymy skargi, że urzędnicy rozbijają się 
luksusowymi samochodami, że zarabiają 
bardzo duże pieniądze, szczególnie war
szawscy, ale nie tylko, że administracja się 
rozrasta i w związku z tym koszty utrzy
mania całego aparatu administracyjnego, 
ponosimy już teraz my. Skończyły się cza
sy, kiedy wydawało się, że instytucja pań
stwa jest utrzymywana przez Wytwórnię 
Papierów Wartościowych w Warszawie, 
gdzie się drukowało pieniądze, teraz, pro
szę Państwa, to my utrzymujemy własną 
pracą, własnym pieniądzem. Nawet sa
mochód, którym ja dzisiaj do Państwa 
dzisiaj przyjechałem jest w istocie rze
czy na utrzymaniu kierowcy, a mój tutaj 
wyjazd jest pewnego rodzaju inwesty
cją, czy w każdym razie jest za pieniądze

całego społeczeństwa. (...) Otóż kierując 
się względami oszczędnościowymi zapro
ponowałem właśnie utworzenie tak duże
go [Kwiatu. Jest jeszcze jeden ważny po
wód, dla którego laka propozycja została 
przedłożona, zresztą do dyskusji. 
wicie okazuje się, że przerwanie tr«uM i 
powiatowej, to jest bardzo ważny powód, 
wytworzyło w części, w niektórych czę
ściach Polski sytuację, w której ogromne, 
duże ośrodki miejskie stały się centrum 
dla okolicznych gmin. (...)

Otóż stąd pojawiła się taka hipoteza, 
że być może, te 20 lat przerwanej trady
cji powiatowej wytworzyło, czy zerwało, 
jak gdyby zniszczyło już te stare więzi, 
stare ośrodki powiatowe, zniszczyło w 
tym sensie, że gminy okoliczne nie post
rzegają już je jako centrów lokalnych, 
jako takiego miejsca, wokół którego 
powinno się toczyć ich również własne 
życie. 1 w związku z tym zaproponowa
łem generalnie w całej Polsce rozwiąza
nia takie, że wszystkie te wielkie ośrod
ki miejskie stały się siedzibą powiatów 
ziemskich, obejmujących znaczną część 
okolicznych gmin. I tutaj rzecz istotna: 
otóż od samego początku rząd, Urząd 
Rady Ministrów zdawał sobie radę, że la
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pierwsza przymiarka, ten pierwszy pro
jekt, odbiega od rzeczywistych aspiracji lu
dzi, środowisk, miast, gmin, od rzeczywi
stego układu i sił, i rzeczywistych możliwo
ści w poszczególnych częściach Polski. To 
było jasne, dlatego po prostu, że z Warsza
wy nawet najlepsi eksperci nie są w stanie 
dostrzec i uszanować lokalnych tradycji hi
storycznych, żywości tradycji powiatowej, 
co tutaj widzę z całą, że tak powiem, jasno
ścią, uderzająco mocna jest la tradycja, je
śli przetrwała 18 lat i jest uderzająco żywa, 
co było widać w wypowiedziach wszystkich 
Państwa. Otóż tego nie jest się w stanie, 
nawet jeśli się jest znakomitym fachowcem 
od systemów komunikacyjnych, od urbani
styki, od planowania przestrzennego, w 
stanie dostrzec. 1 to spowodowało, la świa
domość, że ten pierwszy projekt jest tylko 
pierwszą przymiarką i właściwie zapro
szeniem do dyskusji. Proszę popatrzeć na 
to również jako na pewnego rodzaju pro
wokację wobec społeczności lokalnych. 
N 'baczymy, gdzie te prawdziwe cen
tra powiatowe są, gdzie te prawdziwe 
miasta powiatowe są, jeżeli one są, to się 
odezwą. Jeżeli one rzeczywiście są ośrod
kami ponadgminnymi to się odezwą. I 
rzeczywiście tak się stało. Mogę Państwu 
powiedzieć, że kilka tygodni po ogłosze
niu mapy zgłoszono samych wniosków o 
utworzenie nowych powiatów około 70- 
ciu. Otóż rząd Hanny Suchockiej, przewi
dując że taka będzie, jak tu, kolej rzeczy, 
to nic nadzwyczajnego, powołał mnie ja
ko negocjatora ds. mapy powiatowej. 
Czyli człowieka, którego zadaniem było 
rozważenie wszystkich zgłoszonych wnio
sków, sprzeciwów, protestów, podjęcie 
rozmów w Warszawie, w następnym eta
pie wyjazd tam, gdzie i pierwsze spotka
nie, i materiały, o które prosiłem, w ogóle 
które się znajdowały w Urzędzie Rady 
M i-^ ró w , rokowały pewną nadzieję na 
p c ^  , vne rozstrzygnięcie. No i wresz
cie moim zadaniem jest przygotowanie 
mapy powiatowej Polski, która będzie 
stanowiskiem tego rządu.

Otóż po tym wstępie chciałem 
przejść do spraw, które Państwa najbar
dziej interesują. Co przemawia za i 
przeciwko powiatowi w Łapach?

Przeciwko przemawiają dwa czynniki. 
Jeden to jest stosunkowo niewielka ilość 
ludności, odbiegająca od tych tzw. 
wskaźników czy standardów wypracowa
nych przez zespoły ekspertów. Tutaj jed
no zdanie wyjaśnienia. Te wskaźniki, np. 
50 tysięcy w powiecie, one się biorą stąd, 
że policzono, że aby utrzymać instytucje 
powiatowe na przyzwoitym poziomie, 
potrzebna jest taka ilość ludności jako 
absolutne minimum, przy założeniu 
średniej zamożności społeczności lokal
nej. Stąd się wzięło to 50 tysięcy. To wszy
stko można wyliczyć już teraz. To jest je
den argument, bo on oznacza tyle, proszę

Państwa, że Państwo będą mieli rzeczy
wiście niewielkie środki na utrzymanie 
głównie dróg powiatowych, szkół 
ponadpodstawowych i służby zdrowia. 
To są te trzy główne. 1 tutaj nie ma żar
tów. Dlatego, że służba zdrowia w Polsce 
jest generalnie zadłużona i ma niesłycha
nie skromne środki, więc sytuacja, w której 
mała społeczność przejmuje odpowie
dzialność za tę służbę zdrowia stwarza tu
taj poważne zagrożenie. I to jest jeden zar- 
gumentów kwestionujący, a przynajmniej 
stawiający znak zapytania nad ulokowa
niem powiatu w Łapach. Drugi argu
ment, dla Państwa mało zrozumiały, ale 
dla mnie znaczący to jest to, że w Łapach 
nie ma kilku bardzo zasadniczych dla po
wiatu instytucji państwowych, takich jak 
sąd, prokuratura, urząd skarbowy i ZUS 
przede wszystkim. Dlaczego to jest ważne 
z mojego punktu widzenia? Dlatego, że 
ja tutaj, przyjeżdżając także do Łap, re
prezentuję przed Państwem budżet pań
stwa. Budżet nic Państwa, ale budżet ca
łego kraju, w szczególności moje własne 
pieniądze, które leż tam są. Chodzi o to, 
że ulokowanie tych instytucji to jest po
ważny wysiłek budżetu państwa. Bo tu nie 
chodzi o budynki, tu chodzi o personel, o 
wyposażenie i utrzymanie tych wszystkich 
instytucji. W szczególności sprawą bar
dzo istotną dla każdego powiatu są te 
kluczowe instytucje jak sąd i prokuratura, 
bez których sobie porządnego powiatu 
wyobrazić nie można. Coraz większą rolę 
będzie odgrywał urząd skarbowy, o czym 
już Państwo bardzo przekonywująco mó
wili. Jeszcze zdanie o sądzie. Sąd może 
dotychczas nie był taką instytucją specjal
nie ważną, ale rola sądu w państwie 
demokratycznym będzie w państwie 
demokratycznym będzie gwałtownie ros
ła. Przede wszystkim z dwu powodów. Je
den powód to jest taki, że wydziały gospo
darcze sądów będą odgrywać zupełnie za
sadniczą rolę, jeśli chodzi o obrót gospo
darczy i życie gospodarcze oraz z powo
dów własnościowych. Problemów własno
ściowych będzie bardzo dużo i powinno 
być dużo, dlatego że żywość gospodarcza 
to m.in. zmiany własnościowe. (...) Więc 
powtarzam podsumowując Tu są dwa za
grożenia: szczupłość środków, która z racji 
niewielkiej ilości ludności będzie napływa
ła do budżetu powiatu i drugi powód, że 
wymagane są tu inwestycje z budżetu pań
stwa, które to środki są ograniczone.

Co przemawia "za"? Otóż istotne 
przesłanki "za" to jest położenie przy 
ważnych szlakach komunikacyjnych, za
równo kolejowych jak i drogowych. 
Szalenie ważna sprawa: tutaj jest już 
długa tradycja, jeżeli chodzi o przede 
wszystkim o kolej warszawsko-petersbur- 
ską. Dalej: bardzo żywa tradycja powiato
wa, ze zdumieniem stwierdzam, że tę tra
dycję widzę żywą, cenioną, tę tradycję

postrzeganą jako swego rodzaju war
tość, jako coś cennego. Następny argu
ment "za": znaczny potencjał gospodar
czy, zarówno przemysłowy [...], ale też tę 
dynamikę w sektorze prywatnym. To, że 
jest 400-osobowy zakład odzieżowy jest 
imponujące. [...] Te elektroniczne firmy 
byty dla mnie dużym zaskoczeniem, bardzo 
rzadko się spotyka miejsce, gdzie się pro
dukuje dla zakładu związanego z elektro
niką. Wreszcie bardzo duży stopień inte
gracji społecznej. Tu już na tej sali czuję 
(...) integrację społeczną, poczucie więzi, 
poczucie zakorzenienia, zakorzenienia w 
historiii, teraźniejszości, żywe poczucie pa
triotyczne, tego patriotyzmu wielkiego 
(...), ale też i lokalnego, widzę integrację i 
tej społeczności cywilnej, kościelnej, o 
czym świadczy tutaj tak liczna obecność 
kapłanów, to jest też rzeczą nie zawsze 
spotykaną. Generalne więc chcę powie
dzieć tak, że rozważyliśmy spokojnie "za" 
i "przeciw", miałem już bardzo twardą 
rozmowę na tematy gospodarcze, bo to 
jest istotna sprawa [...], miałem ją w 
Warszawie i chciałbym Państwu powie
dzieć, że delegacja Łap i okolicznych 
gmin okazała się bardzo dobrą delega
cją, delegacją, która mówiła rzeczowo, 
nie tyle prosiła, co uświadamiała, że ten 
pierwszy projekt mapy wyrządza krzywdę 
miejscowej społeczności, która zasługuje 
na uszanowanie jej tradycji chociażby po
wiatowych i jej potencjału społecznego i 
gospodarczego, o czym zresztą przekona
łem się dzisiaj, jeśli chodzi o jakość wystą
pień. Ja tutaj mam bardzo duże, szerokie 
porównanie i znowu muszę szczerze po
wiedzieć, że rzadko kiedy tak dobrą pol
szczyzną, tak spokojnie, bez nerwów, bez 
frustracji, bez żalu argumentowaliście 
Państwo na rzecz powiatu w Łapach.

Konkluzja jest moja taka, że uważam iż 
rząd Hanny Suchockiej powinien podjąć 
może to niewielkie, ale jednak pewne ryzy
ko i umieścić na mapie powiatowej powiat 
w Łapach. I zaproponuję... (oklaski)

Proszę Państwa, oznacza to dokład
nie tyle, że na mapie powiatowej Polski, 
która zostanie opublikowana, na mapie 
tego rządu, która zostanie opublikowa
na, mam nadzieję, za kilkanaście dni, 
zaproponuję umieszczenie powiatu w 
Łapach w takim składzie, chociaż, nie 
ukrywam, (...) że byłoby istotnym 
wzmocnieniem tego powiatu wpisanie 
w tym powiecie również Turośni Ko
ścielnej. (oklaski) (...)

Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Prze
wodniczącej za bardzo ciekawe i spraw
ne prowadzenie (...]. Dziękuję Panu 
Burmistrzowi za bardzo dobre, znako
mite - bym powiedział - wystąpienie. I 
dziękuję Państwu za obecność.

(Zapis na podstawie taśmy magneto
widowej)

(B Ł )
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ZŁOTO DLA WYTRWAŁYCH -
rozmowa z Waldkiem Kikolskim.

Minął rok od zakończenia igrzysk 
olimpijskich w Barcelonie. Z  zaintere
sowaniem śledziliśmy wyniki poszcze
gólnych konkurencji i z pewnością wie
lu z nas poruszyła wiadomość, że spor
towiec z Łap zdobył aż trzy medale. 
Tym sportowcem był Waldemar Kikol- 
ski, który startując w biegach dla nie
dowidzących udowodnił, że jeżeli się 
czegoś chce, to można to osiągnąć mi
mo piętrzących się przeszkód.

Korzystając z tego, że Waldek jest 
właśnie w Łapach poprosiłam go o roz
mowę dla naszej gazety.

□  Czy mógłbyś opowiedzieć, jak 
doszło do Twojego startu w Bar
celonie?

•  Startowałem w Igrzyskach Parao- 
limpijskich w biegu na 800, 1.500 i 
5.000 m. Treningi rozpocząłem na 
początku 1991 r. Czy już wówczas 
myślałem o starcie na olimpiadzie? 
Chyba nie. Liczyło się po prostu 
uprawianie sportu. Kiedyś grałem w 
piłkę nożną w miejscowej "Pogoni", 
a w czasie studiów we Włoszech - w 
tenisa stołowego. Zdarzyło mi się 
nawet wygrać turniej amatorski w 
Rzymie. Kiedy okazało się, że tracę 
wzrok i muszę przerwać studia, po
stanowiłem szukać czegoś, co po
zwoliłoby mi od nowa wypełnić mo
je życie. W lekkoatletyce istnieje 
bieganie dla niedowidzących i w 
tym właśnie dostrzegłem szansę dla 
siebie. Sprzyjają temu moje warun
ki psychofizyczne, motoryka oraz 
to, że jak już powiedziałem - upra

wianie przeze mnie sportu to kon
tynuacja tego, co robiłem już
wcześniej.

□  Czy choroba wzroku, na którą 
cierpisz jest bardzo poważna?

•  Zaczęła się ona zupełnie nieoczeki
wanie, kiedy studiowałem we Fran
cji. Bardzo szybko okazało się, że 
nie mogę czytać. Lekarze klinik w 
Paryżu i w Rzymie byli zupełnie 
bezradni i nie dawali żadnych szans. 
Na zanik nerwów wzrokowych nie 
ma żadnego lekarstwa. Nie pomoże 
żadna operacja. Jedynym wyjściem 
było dla mnie nauczyć się z tym żyć. 
Widząc kontury nie rozróżniam już 
rysów twarzy mijanych ludzi. Moi 
znajomi przyzwyczaili się już do te
go, że spotykając mnie na ulicy wi
tają się ze mną pierwsi.

□  Powiedziałeś, że zacząłeś trenin
gi w 1991 r. Mistrzem olimpij
skim w biegu na 800 m zostałeś 
już w niecałe dwa lata później. 
Musiałeś narzucić sobie olbrzymi 
reżim. Jak morderczy musi być 
trening, aby w tak szybkim czasie 
osiągnąć tak duży sukces?

•  Nie mam trenera, który narzucałby 
mi styl pracy. Praktycznie wszystko 
robię sam. Kiedy jestem w Łapach - 
biegam codziennie przynajmniej po 
20 kilometrów. Latem organizuję 
sobie obozy w górach, które ze 
względu na specyficzne warunki te
renowe są kapitalnym miejscem do

szlifowania formy. Poza tym często 
jeżdżę do Spały, gdzie odbywają się 
obozy treningowe biegaczy. Korzy
stam z ich wskazówek, konsultuje 
się też z byłym reprezentantem Pol
ski Jerzym Mydlarzem oraz z byłym 
rekordzistą świata na 5.000 m Bry
tyjczykiem Davidem Mc Fordem.

D  Czy w związku z tym, że czynnie 
uprawiasz sport musisz prze
strzegać jakiejś specjalnej diety?

•  W zasadzie nie. Odżywiam się nor
malnie, ale przestrzegam paru za
sad: biegam zawsze na czczo i zde
cydowanie wolę produkty lekko- 
strawnc: a generalnie - jem du*'\ 
ponieważ intensywnie trenuj
lam dużo kalorii i uczucie głodu to
warzyszy mi często.

CU Wyjazdy na obozy, możliwość za
pewnienia sobie warunków do 
trenowania, a nawet zabezpie
czenie tak z pozoru błahej spra
wy jak zużywające się w szybkim 
tempie obuwie - to wymaga pie
niędzy. Wiadomo fez, że w dzi
siejszych czasach sport to prze
mysł, a w sportowców inwestuje 
się olbrzymie fundusze. Jak to 
wygląda w Twoim przypadku? 
Jesteś pewnie ulubieńcem ła
pskich inwestorów?

•  Wydawałoby się może, że nie mogę 
opędzić się od propozycji ze strony 
ewentualnych sponsorów. Tymcza
sem wcale tak nie jest. Pi( ys, 
którymi dysponuję, aby zaspokoić 
wydatki związane z uprawianiem 
sportu - to moja niewielka renta 
oraz pomoc rodziców. Duże za
wdzięczam białostockiemu "Starto
wi", w którego barwach występuję. 
Z łapskich przedsiębiorców nikt nie 
zaproponował mi pomocy. Miłym 
gestem była nagroda pieniężna w 
wysokości 10 ntln zł, którą otrzyma
łem z rąk burmistrza Łap Romana 
Czepe po powrocie z Barcelony. 
Skłamałbym jednak gdybym powie
dział, że pieniądze sypią się jak z 
rogu obfitości. Muszę zrezygnować 
z wielu rzeczy, aby pozwolić sobie 
na start w zawodach zagranicznych. 
Już sama podróż samolotem ko
sztuje bardzo drogo. Na przykład 
we wrześniu wyruszam do Irlandii 
na mistrzostwa Europy i gdyby nie 
pomoc pana Dłużniaka i Polonii
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ZŁOTO DLA WYTRWAŁYCH -
rozmowa z Waldkiem Kikolskim.

Amerykańskiej, a zwłaszcza prezesa 
Moskala - mogłoby być różnie.

□  - No cóż, może po przeczytaniu 
tego wywiadu środowisko lokal
nych biznesmenów zmobilizuje 
się, żeby Ci pomóc?

•  Widzę, że masz świetne poczucie 
humoru, ale ja wcale nie wierzę.

□  Jesteś sportowcem wyjątkowym 
z wielu powodów: studiowałeś 
przez trzy lata filozofię w Paryżu i 
w Rzymie. Znając cztery języki 
obce - jesteś poliglotą. Jak wyko
rzystujesz te umiejętności?

•  Myślę, że znajomość języków ob- 
"'"ch w sytuacji, kiedy tyle się po-

żuje - jest nieodzowna. Dzięki 
temu mogę poznać wielu ludzi, na
wiązać liczne kontakty, zrozumieć 
obcą kulturę. Porozumiewam się 
biegle po francusku, włosku, hisz
pańsku i portugalsku. Fascynuje in
nie mentalność tych narodów i dla
tego w pierwszym rzędzie nauczy
łem się właśnie tych języków. Teraz 
uczę się angielskiego. Na razie 
przyda mi się w Irlandii, a za trzy 
lata kto wie - może w Atlancie? W 
Barcelonie bariery językowe dla in
nie nie istniały. Czułem się świetnie 
mogąc rozmawiać z tyloma wybit
nymi sportowcami świata.

D Twoja postać nie zgadza się z 
przyjętym u nas stereotypem 

i "owca, którego obowiązkiem 
jriieć mięśnie, lecz niekonie

cznie mózg. Czy zechciałbyś to 
skomentować?

•  Uważam, że im więcej człowiek wie, 
tym łatwiej mu się żyje. Któregoś 
dnia skończy się bieganie i trzeba 
będzie zacząć coś innego.
A języki? - Podobają mi się bardzo 
Hiszpanki oraz Włoszki. Tak że aby 
z nimi się dogadać, czyż nie jest ko
nieczne nauczenie się ich języka?

D Czy były w Twojej karierze spor
towej momenty szczególnie trud
ne? Jak sobie z nimi radziłeś?

•  Oczywiście, że się zdarzały, ale 
mam raczej pogodne usposobienie i 
staram się przechodzić ponad wszel
kimi trudnościami i problemami. 
Może kiedyś się zmienię, ale dopóki 
mogę staram się być taki, jaki jestem.

D Swoim sposobem bycia potrafisz

zjednać sympatię otoczenia. 
Trudno wyobrazić sobie, byś 
mógł być nielubiany. Są jednak z 
pewnością tacy ludzie, na któ
rych uznaniu zależy Ci najbar
dziej. Kogo do nich zaliczysz w 
pierwszym rzędzie?

•  Oczywiście swoją mamę. W taje
mnicy mogę powiedzieć, że jest ona 
najsympatyczniejszą kobietą, jaką 
znam. Na pewno żadna inna nie 
zrobiłaby dla mnie tyle, co ona. 
Bardzo to doceniam. Moje medale 
olimpijskie to duża zasługa jej po
święcenia. Któż jest dziś do tego 
zdolny? Rzadko spotyka się bezin
teresownych ludzi. Wielu jest nato
miast takich, którzy oceniają mnie 
bardzo powierzchownie, tylko na 
podstawie mojego czasem zwario
wanego poczucia humoru i bardzo 
spontanicznego zachowania. Są za
zwyczaj szalenie zaskoczeni, kiedy 
widzą mnie swobodnie rozmawia
jącego z jakimś obcokrajowcem w

mnie takim, jakim jestem. Pod jed
nym warunkiem - że ten ktoś bę
dzie przypominał moją mamę.

□  Jak sądzisz, co będziesz robił po 
zakończeniu kariery sportowej?

•  Niewykluczone, że będę pracował w 
zawodzie masażysty, ponieważ 
właśnie ukończyłem w Krakowie 2- 
letnie studium masażu.

□  Myślę, że Twój salon będzie miał 
olbrzymie powodzenie. Bądź co 
bądź nie jest rzeczą powszednią 
być masowanym przez mistrza 
olimpijskiego.

•  Na razie nie chciałbym zbytnio roz
pieszczać, ale w najbliższej przy
szłości liczę na klientelę... Zwłasz
cza płci pięknej.

D  W takim razie... nie mogę docze
kać się, kiedy skończysz z karie
rą sportową.

•  Mam nadzieję, że nieprędko, ale ta-

jego języku. Zupełnie inaczej re
agują później na moją osobę, tra
ktują bardziej serio. Bawi mnie to 
trochę, ale i daje do myślenia.

□  Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcie poza sukcesami 
sportowymi?

•  Mam nadzieję, że moim najwię
kszym osiągnięciem będzie spotka
nie kogoś takiego, z kim mógłbym 
dzielić dobre i złe i kto zaakceptuje

kim sympatycznym dziewczynom 
jak Ty robi się wyjątki.

□  To miło z Twojej strony. Na zakoń
czenie wywiadu życzę Ci zdobycia 
złotego medalu w Irlandii. Będzie
my trzymali za Ciebie kciuki.

•  Dziękuję najgoręcej, jak tylko po
trafię. Postaram się dać z siebie 
wszystko.

Rozmawiała 
DOROTA KONDRATIUK
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X PRZYKAZAŃ - X PARTII.
Kiedy w poniedziałek 16 sierpnia Państwowa Komisja Wybor

cza wylosowała numery dla poszczególnych komitetów wybor
czych, numer jednej z nich skojarzyłem z uśmieszkiem z przyka
zaniem, które w obiegowej (i jak najbardziej uzasadnionej - mo
im zdaniem) opinii owa partia narusza najbardziej i notorycznie. 
Przebiegłem w myślach punkty z kamiennej, mojżeszowej tablicy 
i z pewnym zaskoczeniem stwierdziłem, że więcej partii powinno 
pokojarzyć swoje numery z Dekalogiem. Mogą to być skojarze
nia twórcze. Czego i Czytelnikom "GŁ" życzę zapraszając do po
niższej krótkiej lektury. Oto owa pierwsza dziesiątka.

* * *
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

- Porozumienie Centrum - Zjednoczenie Polskie.
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

- Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (m.in. ZChN).
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

- Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją

- Konfederacja Polski Niepodległej.
V. Nie zabijaj - Sojusz Lewicy Demokratycznej.

VI. Nie cudzołóż - Polskie Stronnictwo Ludowe.
VII. Nie kradnij - Kongres Liberalno-Demokratyczny.

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu 
-N SZ Z  "Solidarność".

IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego - Unia Demokratyczna.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

- Bezpartyjny Blok Wspierania Reform.
(BŁ)

BŁONICA WRACA!!!
Wydawało się, że błonica już nam nie będzie zagra

żała, że z błonicą świat sobie poradził. Niestety, od 
1990 roku rozpoczęła się "nowa era" rozwoju błonicy. 
W nowo powstałych państwach, po rozpadzie Związ
ku Radzieckiego, zaczęto rejestrować przypadki za
chorowań na tę groźną chorobę zakaźną. Liczba za
chorowań w tych państwach (Rosja, Białoruś, Ukrai
na) wzrosła od 1731 w 1990 roku do 3009 w 1991 roku. 
W 1992 roku liczba zachorowań podwoiła się w po
równaniu z rokiem 1991. Stan len zagraża i nam, mie
szkańcom granicy wschodniej. Musimy się zabezpie
czyć poprzez stosowanie szczepień ochronnych.

Rodzice, do Was się zwracam, jeśli chcecie skute
cznie chronić swoje dzieci przed tą groźną chorobą, 
nie omijajcie punktów szczepień, nie czekajcie na 
wezwanie, sami zgłaszajcie się do Ośrodków Zdro
wia z dziećmi, w celu przeprowadzenia szczepień.

Pilnujcie dal szczepień!
Co natomiast z dorosłymi? Otóż dorośli, którzy wy

jeżdżają za wschodnią granicę, wszyscy, którzy 
kontakt towarzyski czy zawodowy z mieszkańcaia. ^  
naszej wschodniej granicy - powinni się zaszczepić!

Nie wpadajmy w panikę, ale dmuchajmy na zimne.
Szczepienia dorosłych prowadzi gabinet zabiegowy 

Przychodni Rejonowej w Łapach. Są one odpłatne.

Z poważaniem -
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny

w Łapach 
lek, Wiesław Łapiński

OFERTA DOMU KULTURY W ŁAPACH
ZAPRASZAMY

■  dzieci w wieku 7-12 lat na zajęcia taneczne Dziecięcego Klubu Tańca 
Towarzyskiego "TAN-TAN". Zajęcia w każdą sobotę o godz. 10.00, 
pierwsze spotkanie w dn. 9.X.93 r.,

U amatorów filmowców i fotografików na zajęcia w pracowni filmu i foto
grafii w każdy piątek w godz. 16.00-19.00,

■  dzieci w wieku 8-12 lat na zajęcia plastyczne w każdy wtorek w godz. 
15.00-17.00, pierwsze zajęcia 5 października,

■  zespoły muzyczne w każdą sobotę o godz. 17.00,
■  muzykującą młodzież i dzieci ze szkół podstawowych na przesłuchania 

do sekcji muzycznej w każdy czwartek o godz. 15.00,
■  dzieci ze szkół podstawowych na zajęcia teatralne w każdy poniedziałek 

o godz. 16.00,
■  młodzież i dorosłych na kursy:

CU komputerowe,
CU języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych,

I  młodzież szkół średnich i podstawowych do kina lektur szkolnych 
(oczekujemy na zbiorowe zamówienia),

■  seniorów na jesienno-zimowe spotkania.

Zapisy i szczegółowe informacje w DOMU KULTURY w Łapach 
ul. Nowy Rynek 15 tel. 15-23-00 

odziennie w godz. 8.00-16.00

1 DOM KULTURY W ŁAPACH 1
j; zaprasza wszystkich amatorów do j 
i; udziału w konkursie plastycznym j 

na temat:
1 "MOJE ŚRODOWISKO,! 

JA I EKOLOGIA"
; H format i technika praL .. I j 

dowolna,
i H termin składania prac 

do 30.X.93 r.; i j
Bliższe informacje na temat 

regulaminu konkursu 
w Domu Kultury w Łapach 
w każdą środę i czwartek 

w godz. 8.00-16.00

w -v m v .v .w  S\W S\W ńV /A "M V .V .-.V /.V A V .S V. V .V.V iV .W W .V ,V .V .W .V ńW M N W .V

KURSY:
G  języka angielskiego 
G  kursy komputerowe
ORGANIZUJE SPÓŁKA C.G.E.

Informacje i zapisy 
w Domu Kultury w Łapach 
ul. Nowy Rynek 15 tel. 23-00
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BITWA O POLSKI;
przedstawił "Universal". Jego zdaniem fir
ma ta zapewniała obsługi; długu fabryki, 
chociaż nie było o tym mowy w pisemnej 
ofercie. Miało to wynikać z rozmów pro
wadzonych w resorcie w czasie trwania ne
gocjacji. Dodał, że Kaczyński ujawnił taje
mnice służbowe. (...) L. Kaczyński (...) po
wiedział m.in., że że działania MPW nie 
mogą być zwolnione od oceny publicznej. 
Informacje sporządzane przez NIK, na 
podstawie protokołów pokontrolnych, są 
dostępne dla wszystkich i nie stanowią ta
jemnicy. Stwierdził, że kontrolerzy NIK 
sporządzili swój raport w oparciu o doku
menty MPW, a z nich jasno wynikało, że 
oferta kupna "Norblina" przez "Impexme- 
tal” jest korzystniejsza od propozycji "Uni- 
versalu". Gwarantowała bowiem na pi
śmie spłatę długów przedsiębiorstwa. W 
rezultacie błędów MPW fabryka została 
sprzedana za sumę dziesięć razy mniejszą 
od rzeczywistej wartości zakładu." "Słowo", 
24.08.

BOGDAN ŁUCZAJ

ZAMIAST KRONIKI KRYMI- 
NALNEJ i KRZYŻÓW KI

Niestety, tym razem nie spotkacie, 
Szanowni Czytelnicy, naszej stałej 
pozycji pod ww. tytułem. Sezon urlo
powy dotyczy także Policji i autora 
krzyżówki.

(BŁ)

< Do psów >
Po co szczekać na burmistrza? 

Przecież burmistrz to nie Kiszczak.

< O rozrywkach >
Sytuacja niesłychana, 

kwoka wysiaduje granat.
Kogut na to: ależ dziwka, 

myśli tylko o rozrywkach.

< Na Rokitę >
Spośród wszystkich istot zbędnych, 

najdumniejszy jest urzędnik. 
Chociaż bardzo krótka kita, 

najdumniejszy jest Rokita.

< Pozostał... >
Rozpłakał się raz minister: 

tekę mu zabrano,
pozostał tornister.

m&: ■
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■ Zakład Cukierniczy „u Lecha”
: w Łapach Plac Niepodległości 1
l zatrudni 2 eksedientki z milą aparycją, 
I wskazana znajomość obsługi komputera.
■ Mile widziani absolwenci szkół 
f ekonomiczno-handlowych.

(15)34-13
 ̂V y AA w  AA M N V V AAVŻAA

* , , PRACA
DOM KULTURY W ŁAPACH

Zleci wykonanie prac remonto- 
wo-malarskich w Wiejskim Domu 
Kultury w Uhowie

Dom Kultury w Łapach 
ul. Nowy Rynek 15 

tel. (15) 23-00
yyAąwóó Vr aa
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Szanowna Redakcjo 
"Gazety Łapskiej"

B°'d7o ^"aszę o opublikowanie me
go1', .. .Jmach Waszej gazety celem
przestrogi dla mieszkańców Łap i oko
lic zamawiających usługi w Zakładzie 
Tapicerskim w Łapach przy ul. Wodo
ciągowej u Pana Leszczyńskiego.

Złożyłam zamówienie w ww. Zakła
dzie na naprawę wersalki, którą w usta
lonym terminie zawiozłam. Została 
ustalona data odbioru oraz orientacyj
na cena usługi 500.000 zł. Pan Leszczyń
ski terminu naprawy (1 dzień) dotrzy
mał, po czym wynajęłam samochód i 
pojechałam po odbiór. Po powierz
chownym obejrzeniu wersalka wygląda
ła nieźle - była w całości (szkoda tylko, 
że w tym momencie nie spróbowałam 
położyć się na niej). Przy jej wnoszeniu 
do domu odpadł jeden szczytek, nastę
pnie zaczął odpadać drugi. Okazało się, 
że w ogóle nie były przykręcone śruby i 
umocowane szczytki. Największym mo
im zdziwieniem było to, że wersalka po

rozłożeniu nie nadaje się do spania, po
nieważ jedna ze stron jest dużo niższa. 
Pan Leszczyński wymienił czołową de
skę obudowy skrzyni o nietypowych 
rozmiarach (do czego na moją interwe
ncję się przyznał mówiąc, że faktycznie 
o kilka cm jest za wąska).

Mimo przyjęcia reklamacji w żaden 
sposób nie mogę Pana Leszczyńskiego 
zmusić do poprawy tej usługi, Kilkakrot
nie dzwoniłam, byłam również osobiście, 
lecz bez skutku. Początkowo ustalał ter
miny na tę usługę, lecz w chwili obecnej 
sprawę traktuje niepoważnie i lekcewa
żąco, odkładając słuchawkę lub nie 
wpuszczając mnie do domu.

Nadmieniam, że za powyższą usługę 
zapłaciłam 500.000 zł, a w chwili obe
cnej śpię na skoszonej wersalce z podło
żoną pod nią deską.

Nie wiem, czy Pan Leszczyński zasłu
guje na miano czeladnika w tym zawo
dzie, czy na partacza i oszusta, który wy
łudza pieniądze. Może władze w naszym 
mieście, szczególnie Wydział Handlu i 
Usług zainteresowałby się tą sprawą,

przecież reprezentuje on nasze społe
czeństwo i działalność prowadzi na na
szym terenie.

Łapy, 26.08.93 r.
Z  poważaniem 

(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Skontaktowaliśmy się z 
Wydziałem Handlu i Usług. Jak nas 
poinformowano, interwencja w tej 
sprawie nie należy do ww. Wydziału, 
który nie ma w kompetencjach nadzoru 
nad podmiotami gospodarczymi. Skargę 
na jakość usług rzemieślnika można zło
żyć do Państwowej Inspekcji Handlowej. 
Uzyskaliśmy też informację, że na działal
ność ww. Zakładu Tapicerskiego była 
już złożona skarga przez innego klienta. 
Ewentualnych roszczeń autorka tego li
stu może dochodzić na drodze sądowej, 
w sprawie cywilno-prawnej.

Doszły nas też wieści z innych źródeł, 
potwierdzające negatywny obraz działal
ności tego zakładu zarysowany w liście.
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ZARZĄD MIASTA I GMINY W ŁAPACH
INFORMUJE

że w dniu 6 września 1993 roku o godzinie 10°° w siedzibie Za
rządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony 
przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w Łapach przy 
ulicy Głównej, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadają
cych urządzoną księgę wieczystą KW Nr 13986, przeznaczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 
handlowo-usługową:

2
Nr 1350/7 o powierzchni 64 m - cena wywoławcza 8.314.100,- 
Nr 1350/8 o powierzchni 89 m2 - cena wywoławcza 11.561.700,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wy
sokości 5 min zł najpóźniej do godz. 10°° w dniu przetargu w ka
sie Urzędu.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geo
dezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu lub telefonicznie: 22-51 
wewn. 141 lub 143.

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
ROMAN CZEPE

LIT - VOY S.C.
Łapy, ul. Piwna 8 

teł. 30-09

NOWOŚĆ!

•  AUTOALARM LOKALIZACYJNY
•  DOSTĘPNY WRAZ Z MONTAŻEM
•  OD 18 WRZEŚNIA 1993 ROKU

W DNIACH 18,20, 21 .IX. i

ZNIŻKA!!! i
i . ------- *----------------- -----------------

DOM KULTURY W ŁAPACH
informuje, że

11 września (sobota) o godz. 18°° 
w sali Domu Kultury w Łapach 

odbędzie się spotkanie z 
kandydatami na posłów 

POROZUMIENIA CENTRUM 
- ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

ZAPRASZAMY!

DOM KULTURY W ŁAPACH 
informuje, że

12 września (niedziela) o godz. 16°° 
w sali Domu Kultury w Łapach 

odbędzie się spotkanie z 
kandydatami na posłów

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

I f  H u r m  Rok zał. 1920
P t  /%  Towarzystwo Ubezpieczeń 

i Reasekuracji
T T Z „WARTĄ” BEZ OBAW!

UBEZPIECZENIA
•  osobowe •  komunikacyjne •  majątkowe •  zagraniczne •  rolne •

TUiR "Warta" ŁAPY ul. A. KRAJOWEJ 1 ®  26-29

Punkty sprzedaży Gazety Łapskiej
□  cukiernia „U Lecha’’
□  P.U.W. “Sabex", ul. Długa 82 

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

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

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

(p. Roszkowski)
□  sklep spożywczy, ul. Ks, Bagińskiego
□  sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej
□  sklep spożywczy, ul. C m entarna
□  sklep spożywczy, ul. Boh. W esterplatte
□  sklep mięsny, ul. Nowa
□  sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Pośw iętne
□  sklep spożywczy GS, Pietkowo
□  sklep spożywczy, ul. S ikorskiego 3
□  sklep mięsny, Białostockich Zakładów 

Mięsnych, ul. Sikorskiego
□  sklep spożywczy, Suraż, ul. Zablu o

(p. Zajkowski)
□  sklep spożywczo-przem ysłowy, Łapy- 

Szolajdy (p. E. Szczerbowski)

Dziękujemy

Ogłoszenia drobne
1. Nauka gry na instrumentach muzycznych. 

Zdzisław Rybicki, Łapy. ul, Kopernika 3/70.
2. Sprzedam  plac ok. 2.000 n r  p o d  zabudo

wę przemysłową, ul. B rańska (za mleczar
nią). W iadomość: tel. 23-25.

3. Wynajmę m ieszkanie w budynku drew
nianym lub m urowanym (ewentualnie 
przyjmę uczennice). Tel. 35-75.

Wszystkim przyjaciołorrtl 
współpracownikom/ /  

i sąsiadom, ^
którzy okazali /  /  

współczucie i wsparcie 
po śmierci 

naszej kochanej 
Mamy i Żony

śp. Ludmiły 
Niwińskiej

serdeczne podziękowania 
składa Rodzina
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