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KOMUNIKAT

Komisja Inwentaryzacyjna Rady 
Miasta i Gminy w Łapach

informuje,
że stosownie do art. 17 ustawy z dnia 

10 maja 1990 roku - przepisy wprowa
dzające ustawę o samorządzie teryto
rialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 191) - w sie
dzibie Zarządu Miasta i Gminy w Ła
pach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 401 
wyłożone będą do publicznego wglądu 
spisy inwentaryzacyjne części mienia 
państwowego, które z mocy prawa stało 
się mieniem komunalnym gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obej
muje działki położone w Łapach przy 
ul. Mostowej będące w użytkowaniu: 
Rejonu Dróg Publicznych, Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Spółdzielni Pracy 
"Wzorcowa" i teren po byłych Biało
stockich Zakładach Wyrobów Galante
ryjnych.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w wyłożonym spisie 
inwentaryzacyjnym mienia mogą w ter
minie od 7 października 1993 do 8 listo
pada 1993 zgłaszać zastrzeżenia do Ko
misji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta i 
Gminy w Łapach ul. Sikorskiego 24, po
kój 401 w godzinach pracy Urzędu.

Przewód n lezący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

OŚWIETLENIE ULICZNE
Dotychczas gminy płaciły za oświetlenie ulic 

swoich, ale i wojewódzkich i krajowych, choć 
od dawna wywoływało to sprzeciw tychże 
gmin. W tym roku po raz pierwszy doczekali
śmy się (pod naciskiem ze strony gmin) właści
wej interpretacji przepisów ustawy o drogach 
publicznych, mówiącej o tym, iż każdy właści
ciel drogi płaci za jej oświetlenie. Niektóre gmi
ny zaczęły wypowiadać stare urnowy z Zakła
dem Energetycznym, gdy tymczasem Urząd 
Rady Ministrów rozesłał pismo do gmin infor
mujące, iż wspomniana interpretacja prawna 
obowiązy / ać będzie od 1 stycznia 1994. Moż
na zaliczyć to do ciekawostek prawnych. Jakoś 
URM musiał wybrnąć - w sytuacji braku na ten 
cel pieniędzy w ustawie budżetowej, niemniej 
najuczciwiej byłoby w budżecie państwa na rok 
przyszły przewidzieć środki na zrekompenso
wanie tegorocznych wydatków gmin.

KOMUNIKAT 
Komisja Inwentaryzacyjna 
Rady Miasta i Gminy w Łapach 
informuje,
że stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 

1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 
191} - w siedzibie Zarządu Miasta i Gminy wŁa- 
pach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 401 wyłożo
ne będą do publicznego wglądu spisy inwe
ntaryzacyjne części mienia państwowego, które 
z mocy prawa stafo się mieniem komunalnym 
gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje dziat
ki położone w Łapach przy ul. Sikorskiego 13a 
(Dom Książki), ul. Sikorskiego 13b (ZURT), ul. 
Sikorskiego 13c (Sklep WSS), ul. Sikorskiego 
26 (plac po byłym przedszkolu) i w Uhowie przy 
ul. Cmentarnej (sklep).

Osoby, których interes prawny dotyczy usta
leń zawartych w wyłożonym spisie inwentaryza
cyjnym mienia mogą w terminie od 7 
października 1993 do 8 listopada 1993 zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Ra
dy Miasta i Gminy w Łapach ul. Sikorskiego 24, 
pokój 401 w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Urząd Miasta i Gminy w Łapach
informuje,

Odpowiadając na pytania mieszkańców w 
sprawie odłowu bezpańskich psów informuje
my, iż w roku bieżącym z terenu miasta zostało 
odłowionych 31 psów (w tym 13 szczeniąt). Od
łowy przeprowadzali pracownicy Schroniska 
dla Zwierząt z Białegostoku. Koszt jednej akcji 
wynosi ponad 2 min zl. Planujemy jeszcze jed
ną akcję w październiku. Dziękujemy za liczne 
informacje, które pozwoliły ustalić miejsca po
bytu bezdomnych psów i prosimy zakłady pra
cy, instytucje, społeczeństwo o inicjatywy, któ
re pozwolą zmniejszyć problem bezpańskich 
psów na naszych ulicach.

Niestety, znane jest zjawisko ukrywania 
przez dzieci, ale też i dorosłych bezpańskich 
psów, które po zakończeniu odłowu znów wy
puszczane są na ulice.

Informujemy też, że chętnie zlecilibyśmy 
miejscowym osobom świadczenie tych usług, 
ale jak dotąd - pomimo ogłoszeń - nie otrzyma
liśmy żadnej oferty.

Personel Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łapach zwraca się 
do wszystkich ludzi dobrej woli z terenu 
miasta i gminy Łapy, którzy mogą udzie
lić pomocy rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, poprzez za
trudnienie przy różnego rodzaju pracach 
dorywczych, darowanie odzieży, obuwia i 
sprzętu gospodarstwa domowego oraz 
zapewnienie opału z lasu na okres zimy - 
o kontakt osobisty lub telefoniczny z 
Ośrodkiem w Łapach przy ul. Sikorskie
go 54, tel. 22-50 od poniedziałku do piąt
ku w godz. 800 -15 .

KIEROWNIK M-GOPS W ŁAPACH 
BOHDAN STYPUŁKOWSKI

UMiG INFORMUJE

Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił 
do Wojewody Białostockiego z,nropo- 
zycją przejęcia przez Urząd pnŁ' e-
go zasobu geodezyjno-kartog.__ „„ego
(Filii Wojewódzkiego Ośrodka Doku- 
mentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
w Łapach). Choć na takie przejęcie nie 
ma formalnych podstaw prawnych, nie
mniej praktyka taka już jest stosowana 
w kraju np. w woj. katowickim. Jak wy
nika z rozmowy telefonicznej Burmi
strza R.Czepe z kierownikiem 
Wydz.Geodezji Urzędu Wojewódzkie
go w Katowicach przekazanie tzw. ar
chiwum geodezyjnego gminom przy
niosło korzyść obu stronom. W roku 
ubiegłym Urząd Miasta udostępnił 
Ośrodkowi pomieszczenia we własnym 
budynku.

Zarząd Miasta i Gminy w Łapach 
powołał na stanowisko kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka P ^ocy 
Społecznej mgr Bohdana &V| ,so- 
wskiego. W konkursie na to stanowi
sko uzyskał on 4 głosy spośród 5 (przy 
jednym wstrzymującym się). Do kon
kursu przystąpiło 7 osób. Kandydaci po 
przedstawieniu życiorysu i dotychcza
sowej drogi zawodowej zaprezentowali 
własną wizję kierowania Ośrodkiem, a 
następnie odpowiadali na pytania. 
M.in. pytano o organizacje i instytucje, 
z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej 
mógłby i powinien współpracować, o 
zadania Ośrodka, o akty prawne regu
lujące le działania, o szanse i sposoby 
pozyskania dodatkowach pieniędzy i o 
inne - nic tylko pieniężne - formy po
mocy. Obecni przy przesłuchaniu 
przedstawiciele załogi pytali m.in. o 
płaszczyznę współpracy pomiędzy kie
rownikiem a załogą. Przedstawiciela 
związków zawodowych z kolei intere
sowała współpraca ze związkami zawo
dowymi, ze względu na pewną zbież
ność celów.

2 C. CZETA ŁAPSKA



po
D
H  
E
R
B
£  DOM BOGA I LUDZI

M 26 września to data, która z 
pewnością przejdzie do historii 

naszego miasta. Tego dnia od
było się wyświęcenie kościoła 

i pod wezwaniem Św. Krzyża.
L L f  Kiedy dziesięć lat temu w

i—ł 1983 r. rozpoczynano jego bu-
\  dowę wszyscy byli ciekawi, jaki 

' będzie ten nowy gmach i kiedy 
f  odbędą się w nim pierwsze 
1 I  msze. Ludzie bardzo chętnie 
■s—* r»  zgłaszali się do prac budowla
mi W nych, składali liczne datki.

Budowa posuwała się na ty
le szybko, że 25.XII.1987 r. oddano do 
liturgii podziemną część. Równolegle z 
kościołem budowano imponującą ple
banię oraz dom katechetyczny, w któ
rym miały się odbywać zajęcia religii. W 
1990 r. na mocy decyzji Ministra Edu
kacji Narodowej religia powróciła do 
szkół i władze kościelne zdecydowały 
się przekazać dom Zespołowi Szkół 
Mechanicznych - obecnie mieści się 
tam Liceum Odzieżowe.

Gmach kościoła zajmuje w tym kom- 
nipk*”-" centralne miejsce zarówno ze

względu na położenie, jak i swoją mo
numentalność. Ten kolos ma 40,5 m 
szerokości, 29,5 m długości, 25 m wyso
kości. Wieża liczy sobie 45 m. Wnętrze 
uderza niezwykłą jasnością. Powoduje 
to nie tylko biały kolor ścian, ale i liczne 
okna przepuszczające światło. Już od 
wejścia przykuwa uwagę rzeźba przed
stawiająca Chrystusa Zmartwychwsta
łego na tle krzyża - dzieło artysty plasty
ka z Warszawy Mariana Klabisza. Wy
mowa rzeźby jest oczywista - symbolizu
je ona nieśmiertelność Jezusa mimo Je
go ukrzyżowania i złożenia w grobie.

W niedzielę 26 września na długo 
przed godziną siedemnastą przed kościo
łem zgromadził się tłum. Przybyli ludzie z 
ciekawością przekraczali próg nowej 
świątyni. Bez względu na gust i wrażenie 
estetyczne jedno jest pewne - znajdzie się 
w niej miejsce dla każdego, kto zechce tu 
przyjść, ponieważ jest w stanie pomieścić 
4.000 osób. W ławkach przygotowano 
500 miejsc siedzących. Trzeba przyznać, 
że architekt, prof. Zdzisław Hryniak z 
Politechniki Warszawskiej zaprojekto
wał kościół z rozmachem.

Dla liczącej 10.000 wiernych parafii 
Św. Krzyża z pewnością nie grozi ciasnota 
podczas uczestnictwa w nabożeństwach.

Pierwszą mszę w nowo otwartym ko
ściele celebrował specjalnie przybyły na 
uroczystość wyświęcenia J.E. Ksiądz Bi
skup Juliusz Paetz. Towarzyszyli mu: 
ks. prałat Czesław Oleksy, kanclerz ku
rii ks. Tadeusz Śliwowski, ks. prałat Jan 
Gajewski - dyr. ds. ekonomicznych i ks. 
Jerzy Abramowicz, dyr. ds. katechetycz
nych oraz ks. kanonik Jan Sołowianiuk.

Chór Liceum Ogólnokształcącego 
pod dyrekcją Fryderyka Nowickiego

oraz żeńska orkiestra dęta kierowana 
przez Sławomira Bielskiego uświetniły 
przebieg mszy. Ich występów słuchało 
się z tym większą przyjemnością, że w 
kościele Św. Krzyża jest znakomita aku
styka. Fakt ten zasługuje na uwagę, po
nieważ w przyszłości ten atut może i po
winien zostać wykorzystany , aby spro
wadzić tu znakomitych wykonawców.

Zebrani wierni wysłuchali kazania 
ks. Czesława Oleksego. Zwrócił on 
uwagę na to, że kościół jest jak dom. 
Wiadomo, iż dom bez miłości nie jest 
tym, czym być powinien. Drzwi w pra
wdziwym domu są otwarte dla wszy
stkich - nawet dla syna marnotrawne
go. Teraz przed wiernymi stoi kolejne 
wielkie zadania - ożywić te mury, które 
wznieśli nie szczędząc wysiłków, tak, aby 
każdy mógł mieć świadomość, że przy
chodząc tu nie jest kimś niepotrzebnym, 
a wręcz przeciwnie - jest niezbędnym ele
mentem wielkiej wspólnoty.

J.E. Ks. Biskup J. Paetz jako gospo
darz diecezji łomżyńskiej wyraził uzna
nie dla parafian, którzy pomagali budo
wać kościół. Szczególnie jednak za-
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akcentował wkład pracy ks. proboszcza 
Józefa Wyznera, który od jedenastu lat 
czuwa nad całością przedsięwzięcia. Bi
skup zaprosił wszystkich zebranych, aby 
wspólnie nagrodzić oklaskami pracę 
proboszcza. Po chwili cały kościół roz
brzmiewał głośnymi brawami. Ten 
spontaniczny gest pokazał, że są chwile, 
kiedy poczucie wspólnoty pomiędzy 
ludźmi wzrasta w momentach szczegól
nych i takie wydarzenia wspomina się 
później bardzo ciepło.

Ksiądz Wyzner znany z tego, że czę
sto wzrusza się podczas swoich wystą
pień i tym razem uronił łzę dziękując 
wszystkim, którzy nie żałowali swoich 
rąk i czasu przychodząc na budowę, na
wet w najgorszą pogodę i pracując tam 
nieraz po kilkanaście godzin.

Uczestnicząc w tej pierwszej mszy 
odprawianej w naszym kościele można 
było sobie wyobrazić, jakie uczucia to
warzyszyły ludziom w podobnych okoli
cznościach przed kilkuset laty. Podzi
wiając katedry w Gdańsku, Wrocławiu 
czy Kościół Mariacki w Krakowie nie 
możemy zapominać, że ich budowa

trwała często ponad 100 lal! Tak więc 
efekty pracy rozpoczętej przez dziad
ków mogły obejrzeć dopiero wnuki. 
Obecne tempo można więc uznać za 
błyskawiczne, ale i u nas wielu ludzi nie

doczekało tego uroczystego dnia
O nich mówił ksiądz Wyzuci ..upo

minając zapal i pomoc jakiej udzielali, 
kiedy budowa tylko co się rozpoczęła. 
Ukoronowaniem pracy tysięcy ludzi w 
ciągu minionych dziesięciu lat było pod
pisanie w czasie mszy aktu poświęcenia i 
oddania do użytku kościoła. Akt ten zo
stał podpisany przez J.E. Biskupa J. Paet- 
za, ks. proboszcza Józefa Wyznera i in
nych przedstawicieli duchowieństwa. W 
imieniu parafian złożyli podpisy inż. Ed
mund Suchodolski - kierownik budowy 
oraz Józef Pukmiel - elektryk.

Etap,na jakim znalazły się prace nie jest 
jeszcze etapem finałowym. Kościół zosta
nie wyposażony w żyrandole, trzeba urzą
dzić kaplice boczne. Na ścianach znajdą się 
stacje drogi krzyżowej. Uporządkowania 
domaga się też teren wokół ś'

Ks. proboszcz Józef Wyzner jest op
tymistą. Twierdzi, że najważniejsza jest 
zgoda i zrozumienie wśród ludzi. Jeśli 
tych rzeczy nie zabraknie - będzie moż
na kontynuować dzieło, które ma służyć 
nam wszystkim bardzo, bardzo długo.

DOROTA KONDRATIUK

"WYCHOWAWCA"
Fundacja "Źródło", Katolickie Sto

warzyszenie Wychowawców oraz Dusz
pasterstwo Nauczycieli "Ostoja" w No
wej Hucie rozpoczęło w styczniu 1993 r. 
wydawanie "WYCHOWAWCY - MIE
SIĘCZNIKA NAUCZYCIELI I WY
CHOWAWCÓW KATOLICKICH". 
Pismo skierowane jest do wszystkich 
tych, którzy pragną formować nowe po
kolenia Polaków w oparciu o wartości 
chrześcijańskie i patriotyczne. Nie jest 
to z pewnością propozycja dla tych, któ

rzy wspierają swój rozwój duchowy le
kturą "Nie" czy "Skandali". Jak dotąd 
jest to jedyna rozsądna konkurencja dla 
"Głosu Nauczycielskiego", choć bynaj
mniej nie o rywalizację tu chodzi. Pis
mo po prostu jest ambitne, czego o 
"Głosie" powiedzieć się nie da.

Miesięcznik zawiera m.in. następują
ce działy: aktualne problemy szkolnic
twa, metodyka i dydaktyka, etyka na
uczyciela katolickiego, zagrożenia wy
chowawcze, kalendarium historyczne, 
wiadomości z życia Kościoła Katolic
kiego. Autorami artykułów są m.in.: o.

prof. Jacek Salij, ks. prof. J. Bajda, dr 
W. Półtawska, prof. M. Śnieżyński. Nie 
ma się czego bać - wbrew pozorom nie 
jest to pismo tylko dla katechetów.

Aktualna cena miesięcznika 10 tys. 
zł.

Należność za prenumeratę należy 
przesłać na rachunek:

Fundacja "Źródło", Zakład "Wycho
wawca"

31-004 Kraków, ul. Smoleńsk 2
BPH VI/0 Kraków 323431-19363- 

132-3.
(MŁ)
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USC INFORMUJE
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w 1993 roku zarejestrował: 

w sierpniu* 56 urodzeń, •  17 małżeństw, •  17 zgonów, 
we wrześniu •  58 urodzeń •  16 małżeństw •  17 zgonów.

W sierpniu sporządzone zostały 
akty urodzeń:

Marleny Hryc, Przemysława Półkośnika, Ka
mila Kamińskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, 
Krzysztofa Chodorowskiego, Agnieszki Łapiń
skiej, Anety Zakrzewskiej, Damiana Łapińskie
go, Mateusza Wielgata, Magdaleny Zdrodo- 
wskiej, Mariusza Średnickiego, Anny Średnic- 
kiej, Wiolety Stypułkowskiej, Łukasza Łapiń
skiego, Kingi Adamczuk, Dominiki Pierzchały, 
Aleksandry Targońskiej, Ewy Piszczatowskiej, 
Kamili Siedleckiej, Rafała Adamca, Joanny Jar- 
mołowicz, Mariusza Brzozowskiego, Michała 
Łapszo, Karoliny Brzozowskiej, Daniela Płoń
skiego, Anety Rzońcy, Damiana Dąbrowskiego, 
Kamila Kalinowskiego, Dawida Piotrowskiego, 
Magdaleny Kuczykowskiej, Macieja Gołasze- 
w '•>, Moniki Stypułkowskiej, Izabeli Małkie- 
wi ,.miŁ\'.a Gąsowskiego, Damiana Malino
wskiego, Karoliny Roszkowskiej, Joanny Mro- 
zińskiej, Krzysztofa Grochowskiego, Katarzyny 
Mościńskiej, Kamila Perkowskiego, Tomasza 
Jabłońskiego, Zuzanny Płońskiej, Zuzanny Drą- 
gowskiej, Anny Perkowskiej, Damiana Falko
wskiego, Łukasza Brzozowskiego, Magdaleny 
Jóźwiak, Karoliny Gołaszewskiej, Izabeli Karpiń
skiej, Edyty Łapińskiej, Urszuli Kalinowskiej, Da
wida Stankiewicza, Marii Płońskiej, Adriana Ku
rzyny, Andrzeja Piekuta.

We wrześniu sporządzone zostały 
akty urodzeń:

Dominiki Dworakowskiej, Mileny Grabo
wskiej, Roberta Dworakowskiego, Artura Troja
na, Rafała Łupińskiego, Katarzyny Łapińskiej, 
Piotra Dąbrowskiego, Patryka Wlazło, Izabeli 
Borowskiej-Kazimiruk, Anny Przybylskiej, Prze
mysława Drągowskiego, Karoliny Kraszewskiej, 
Emila Gierałtowskiego, KamilaŁukszy, Agniesz
ki Nowak, Adama Brzozowskiego, Damiana 
Skłodowskiego, Pawła Łapińskiego, Michała- 
Wiesława Zawadzkiego, Agnieszki Gierałto- 
wskiej, Arkadiusza-Jarosława Głowackiego, Pa
tryka Budzisza, Mateusza Kurowickiego, Klaudii 
n , ri.- -^kiej, Anny Moczulskiej, Marioli Łupiń- 
kl .za Kamińskiego, Mirosława Rżący,
Roberta Płońskiego, Julii Bobrowicz, Pauliny 
Gaińskiej, Magdaleny Kołakowskiej, Mateusza 
Piekutowskiego, Kingi Konopko, Patrycji Kowal
skiej, Marcina Dańkowskiego, Szymona Grabo
wskiego, Daniela Gomolińskiego, Michała Zale
wskiego, Kamila Kuleszy, Pauliny Pruszyńskiej, 
Joanny Wojno, Marleny Łupińskiej, Pawła Ła
pińskiego, Beaty Arcykiewicz, Kamili Kondrac
kiej, Mateusza Kondziorą, Marzeny Szczerbiń- 
skiej, Pawła Perkowskego, Michaliny Ciboro
wskiej, Kingi Kamińskiej, Michała Perkowskie
go, Bartosza Wojszko, Katarzyny Białej, Macieja 
Dobkowskiego, Mateusza Rogowskiego.

Wszystkim maluchom życzymy dużo zdrowia 
i radosnego dzieciństwa.

W sierpniu związek małżeński zawarli: 
Andrzej Łupiński z Edytą Kuleszą, 
Krzysztof Klim z Anetą Bielińską,
Andrzej Sudorowski z Ewą Witkowską,

Stanisław Jabłoński z Anną Krupińską,
Grzegorz Sałęgaz Małgorzatą Kuleszą,
Janusz Stanisław Łapiński z Małgorzatą Kalino
wską,
Tomasz Grzelewskl z Iwoną Rożnowską,
Robert Łapiński z Anetą Katarzyną Kolendo, 
Mariusz Łapiński z Zuzanną Szkuta,
Bogusław Kosicki z Renatą Kropiewnicką, 
Robert Łuczaj z Jolantą Matysiuk,
Sławomir Kozłowski z Agatą Kosińską,
Piotr Jarosław Perkowski z Anetą Anną Sakowicz, 
Krzysztof Palak z Agnieszką Jarocką,
Wiesław Aniołkowski z Małgorzatą Małecką, 
Andrzej Wiśniewski z Wiolettą Sakowicz, 
Andrzej Łapiński z Martą Dorotą Komsta.

We wrześniu związek małżeński zawarli: 
Jarosław Domaszewski i Maria Łupińska,
Zdzisław Petelski i Anna Bohdanowicz,
Bogdan Ułaszonek i Marzanna Skłodowska, 
Jacek Grochowski i Katarzyna Dąbrowska, 
Tadeusz Piłasiewicz i Jolanta Wnorowska,
Dariusz Skorowski i Iwona Siemieńczuk,
Leszek Leśniewski i Ewa Bartnicka,
Dariusz Grochowski i EwaTomaszewska, 
Paweł-lreneusz Gomoliński i Małgorzata Łapińska, 
Dariusz Kućmierowski i Katarzyna Roszkowska, 
Andrzej Onopa i Anna Drozdowska, 
Krzysztof-Leszek Munik i Elżbieta Bączek, 
Piotr Kamiński i Iwona Pierzchała,
Grzegorz Jabłoński i Maria-Jolanta Łapińska, 
Waldemar Wyszyński i Urszula Karpiesiuk, 
Dariusz Filipiuk i Joanna Łapińska.

Młodym parom na nowej drodze życia skła
damy najlepsze życzenia: pomyślności i szczę
ścia w życiu osobistym i rodzinnym.

W sierpniu 1993 r. zmarli:
Janina Łapińska - lat 70, Zofia Kowalska - lat 

89, Jadwiga Krasiejko - lat 67, Wiesław Jabłoń
ski - lat 59, Janina Pieniążek - lat 68, Aleksandra 
Zdrodowska - lat 68, Rozalia Drążek - lat 82, Jan 
Berestecki - lat 89, Józef Pietraszewski - lat 63, 
Kazimierz Zalech - lat 70, Czesław Wiśniewski - 
lat 86, Marianna Gumieniak - lat 80, Henryk Leo- 
niak - lat 53, Hanna Teresa Fornahl - lat 56, Józe
fa Markowska - lat 90, Edward Kondracki - lat 63, 
Emilia Szymborska - lat 70.

We wrześniu 1993 r. zmarli:
Adela Zdunko - lat 92, Wacław Bielonko - lat 

63, Maria Wiśniewska - lat 61, Stefania Bereste- 
cka - lat 90, Michalina Kamińska - lat 85, Stani
sław Zajkowski - lat 71, Tadeusz Mateusz Płoń
ski - lat 85, Elżbieta Rani - lat 80, Stefan Kropiew- 
nicki - lat 66, Stanisław Roszkowski - lat 69, Grze
gorz Ignatiew - lat 83, Teofil Targoński - lat 85, 
Anna Perkowska - lat 85, Józef Roszkowski - lat 
95, Tadeusz Młynarczuk - lat 71, Janina Łapiń
ska - lat 70, Weronika Zdrojkowska - lat 86.

Pogrążonym w smutku rodzinom zmarłych 
składamy głębokie wyrazy współczucia z powo
du straty najbliższych.

ELŻBIETA BRUSZEWSKA 
GRAŻYNA ŁAPIŃSKA

AKTUALIZACJA MIEJSCOWEGO 
PLANU OGÓLNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO M. ŁAPY.

Informujemy, iż w najbliższych tygodniach 
przygotowany zostanie przez Wojewódzkie 
Biuro Planowania Przestrzennego w Białymsto
ku projekt aktualizacji planu ogólnego m. Łapy 

, i następnie wyłożony do publicznego wglądu. 
Stosowne ogłoszenie znajdzie się w prasie re
gionalnej (‘Kurier Poranny*) i na tablicy ogło
szeń Urzędu Miasta i Gminy, a także w 'Gaze
cie Łapskiej', jeśli zbiegnie się to z cyklem wy
dawniczym gazety.

Tak obecnie, jak i w okresie wyłożenia, moż
na składać wnioski i zastrzeżenia do rozwiązań 
zaproponowanych w projekcie planu. Dotych
czas wpłynęło kilkaset wniosków. Projekt planu 
ogólnego Zarząd przedłoży komisjom Rady 
Miejskiej a następnie skieruje go pod obrady 
Rady, ustosunkowując się do zgłoszonych 
wniosków.

Plany zagospodarowania przestrzennego 
sporządza się w oparciu o przepisy ustawy z 
dn. 12.07.1984 r. o planowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 1989 r. nr 17, poz. 99 z późniejszymi 
zmianami). Do czasu ostatecznej aktualizacji 
planu na wnioski nie są udzielane odpowiedzi, 
natomiast można zasięgać informacji w Urzę
dzie Miasta i Gminy w pok.407 (tel.2251 w. 
147). Wyjaśniamy, iż w powyższej sprawie nie 
obowiązują terminy odpowiedzi na wnioski i 
postulaty zgodnie z Kodeksem Postępowania 
Administracyjnego. Na podstawie art. 30 pkt 4 
ustawy o planowaniu przestrzennym odpowie
dzi udzielane są przez organ samorządowy na 
wnioski, które nie zostały uwzględnione. Nastą
pi to po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały 
zatwierdzającej aktualizację planu ogólnego.

Przypominamy, iż w maju ubiegłego roku do
konana została częściowa aktualizacja planu.

Plan przestrzenny stanowi miejscowe pra
wo i jest podstawą do zagospodarowania tere
nów, co dokonywane być może jedynie w opar
ciu o przeznaczenie określone w planie miej
scowym.

Obecna aktualizacja ma duże znaczenie, al
bowiem odbywa się w innym systemie społecz
no-gospodarczym i powinna liczyć się z wymo
gami obecnego czasu. Przeznaczenie w planie 
przestrzennym nie może byó barierą dla inicja
tywy (np. planowanie dziesiątego przedszkola 
w mieście, gdzie pięć ma kłopoty z naborem 
dzieci), ani usprawiedliwieniem dla bezczynno
ści instytucji lub przedsiębiorstw (przykładem 
są obszerne strefy ochronne wokół zakładów 
zamiast badania rzeczywistych granic uciążli
wości). Z drugiej strony nie można jednak bez
trosko szermować przeznaczeniem terenów, al
bowiem przestrzeń jest naszą wspólną własno
ścią, a ład przestrzenny w efekcie winien być 
dobrem wspólnym i nie może jedynie zależeć 
od partykularnych interesów. Plan przestrzen
ny jest niezależny od własności, nie przesądza 
o niej i jej nie odbiera. Z kolei nie można dowol
nie dysponować przeznaczeniem własności. 
Nasze stare polskie miasta i niemal cala Europa 
budzą podziw ładem przestrzennym dlatego 
właśnie, iż bardzo skutecznie zarządzano tam 
ładem przestrzennym i dość rygorystycznie eg
zekwowano prawidła zabudowy.

Aby nazbyt dowolnie nie dokonywać zmian 
w planach przestrzennych ustawa obliguje do 
zachowania ścisłych zasad dotyczących ich 
sporządzania (m.in. wymagane uprawnienia 
projektowe), uzgadniania i uchwalania. Wnio
ski do planu składać może każdy.

BURMISTRZ R.CZEPE
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W ciągu czterdziestoletniej 
pracy Henryk Małyszko nauczył 
tańczyć około 30 tysięcy osób.
Każdy może tańczyć, to kwestia czasu i 
chęci. Nawet głuchego można nauczyć. 
Pan Henryk pracował kiedyś z głucho
niemymi. Na pokazach nikt się nie do
myślił, że nie słyszą oni muzyki. Rów
nież ludzie na wózkach świetnie umieją 
bawić się w tańcu.

Taniec łączy w sobie dynamikę i har
monię, estetykę i etykę. To sposób na 
życie, lekarstwo na stresy, terapia od
blokowująca.

Początek był zwykły. Urok tańczącej 
dziewczyny, chęć wspólnego spędzania 
czasu. Przypadek, czy siła podświado
mości? Ilu spośród tysiąca początkują
cych osiąga cel?

W 1945 r. 17-letni Pan Henryk rozpo
czyna naukę w Prywatnym Studium Cho- 
reograficzno-Baletowym państwa Tama
ry i Cyryla Januszewskich w roku 45. Tu 
poznaje tajniki tańca ludowego, narodo
wego, charakterystycznego. Po zakończe
niu edukacji w upaństwowionym z cza
sem Studium pan Henryk dostaje etat na
uczyciela. Wychowuje, uczy, opracowuje 
układy taneczne, tańczy. Między innymi w 
baletach "Noc Walpurgi" i "Sklep z zaba
wkami". Wraz z Teresą Dawidowicz daje 
wspaniały pokaz ludowego tańca hisz
pańskiego Farandola. W Państwowym 
Ognisku Baletowym (dawnym Studium) 
pracuje do połowy 1974 r.

W latach pięćdziesiątych Henryk
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Taniec - moje życie.

I PAN HENRYK
:::v;:;v:v:<v:ś:v;vK‘k;v:v:wk^

Małyszko współpracuje z białostockim 
teatrem Węgierki jako konsultant tań
ca. Przygotowuje opracowania choreo
graficzne, m.in. do sztuk "Apetyt na 
czereśnie", "Kram z piosenkami", "Klub 
Kawalerów" czy "Tragedia optymistycz
na". W niektórych sztukach bierze 
udział jako tancerz.

Flirt z tańcem towarzyskim rozpoczy
na w roku 58. Na szkoleniu dla instrukto
rów tańców ludowych i narodowych w 
Katowicach pan Małyszko poznaje profe
sora Mariana Wieczystego - nestora tań
ca towarzyskiego w Polsce. Zachęcony 
przez profesora uczestniczy w kolejnym 
szkoleniu, zorganizowanym przez Mini
sterstwo Kultury i Sztuki, tym razem w 
całości poświęconym tańcowi towarzy
skiemu i formom towarzyskim. Morder
cza, dwunastogodzinna praca dzień w 
dzień przez dwa miesiące. Absolwenci 
kursu rozproszeni po całym kraju mają za 
zadanie powołać w ośrodkach wojewódz
kich instytucje propagujące taniec towa
rzyski i zorganizować pierwsze turnieje. 
Pan Henryk zakłada w Białymstoku od
dział Polskiego Klubu Tanecznego (od 62 
r. Białostockie Towarzystwo Taneczne - 
członek Federacji Klubów Tanecznych w 
Polsce) i przygotowuje tancerzy. Bez

Profesor Wieczysty: "Taniec towa
rzyski jest obecnie czymś znacznie 
więcej niż karnawałową rozrywką. 
Tańczymy przy każdej okazji, w każdej 
porze roku, na balach i zabawach, na 
wczasach, w lokalach i na świeżym po
wietrzu, na przyjęciach prywatnych. 
Taniec stal się obowiązkiem towarzy
skim, trudno się bez niego obejść.

Minęły czasy, kiedy był przywilejem i 
domeną ludzi młodych; teraz tańczą 
wszyscy, bez względu na wiek. Pamiętaj
my, że taniec jest doskonalą rekreacją, 
atrakcyjnym wypoczynkiem po pracy i

że wnosi on pogodny nastrój, 
życie towarzyskie, pamiętajmy

nauce, 
ułatwia
również, że taniec odmładza."

ustannie pracuje nad sobą. W grudniu 
1958 r. zdobywa wraz z Eleonorą Blajer 
pierwsze miejsce zawodowych par w 
tańcach standardowych i latynoamery
kańskich na pierwszym Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego w Kra
kowie.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie po
czątki działalności Klubu, który prze
cież nie posiadał nic! Biuro mieściło się 
w mieszkaniach kolejnych prezesów, a 
honorarium dla akompaniatora płacił 
Pan Henryk z własnej kieszeni. W - ,lo- 
wie lat 60- tych Towarzystwo 'otrzymuje 
magnetofon i maszynę do pisania, a w 
połowie lat 70-tych - możliwość korzy
stania z lokalu Białostockiego Towa
rzystwa Kultury. Przez cały okres istnie-

Światowy Program Taneczny obej
muje wszystkie tzw, tańce klasyczne w 
formie użytkowej. Nauka użytkowych 
tańców towarzyskich odbywa się w for
mie lekcji mających charakter ćwiczeń 
ruchowych. Przez 18 dwugodzinnych 
zajęć uczestnicy poznają taniec dyskote
kowy, bluesa, cha-cha-cha, rumbę, sam
bę, mambo, rock and roiła, fokstrota, 
ąuickstepa, walca angielskiego, tango.

------ i— .................. ......ga*
nia Towarzystwo korzysta z życzliwości 
białostockich instytucji, które wynaj
mują mu sale. Pan Małyszko od mo
mentu założenia aż do rozwiązania To
warzystwa pełni funkcję wiceprezesa, 
jest jego jedynym pracownikiem etato
wym. Organizuje kursy, zajmuje się na
uką tańca według Światowego Progra
mu Tanecznego.

Równolegle prowadzi sekcję turniejo
wą i organizuje turnieje - trzykrotnie Mi
strzostwa Polski, czternaście razy Mię
dzynarodowy Turniej Tańca Towarzy
skiego o Nagrodę Żubra Białowieskiego, 
wielokrotnie turnieje międzywojewódz
kie i międzyklubowe. W 1980 r. decyzją 
urzędnika Białostockie Towarzystwo Ta
neczne zostaje rozwiązane.



Głównym zadaniem sędziego na turnieju jest prawidłowa ocena tańczących
par według ustalonych kryteriów. Sędzia bierze pod uwagę technikę, styl i chara-
kter tańca, ogólny wyraz artystyczny. Za przebieg pracy komisji sędziowskiej i 
skrutacyjnej oraz przebieg artystyczny całego turnieju odpowiada sędzia główny. 
Ma on prawo przerwać turniej z różnych przyczyn, np. gdy źle przygotowany jest 
parkiet albo w przypadku skrajnej niezgodności ocen sędziowskich. Przed rozpo
częciem turnieju sędzia główny prowadzi odprawę sędziowską i skrutinerską uzgad
niając ilość rund i przebieg eliminacji turnieju.

Na turniejach najwyższych klas, turniejach klasyfikacyjnych lub takich, w któ
rych uczestniczą praktykanci sędzią głównym może być tylko osoba posiadająca 
najwyższą kategorię. Sędzia z "dwójką" może oceniać najwyżej klasę B, a sędzia z 
"trójką" - klasę D.

Kandydaci na sędziów przechodzą wszechstronne szkolenia zakończone egza
minem. Chcący uzyskać weryfikację sędziowską muszą wykazać się znajomością 
techniki tańca, rytmów, stylu i charakterów poszczególnych tańców. Część pra
ktyczna polega na uczestnictwie w pracach komisji sędziowskiej na turniejach w 
charakterze praktykanta. Sędzia główny ocenia jego pracę i wynik wpisuje do in
deksu. Po zaliczeniu w ten sposób co najmniej pięciu turniejów kandydat może 
zwrócić się do Komisji ds. Sędziowskich przy Zarządzie Głównym Polskiego To
warzystwa Tanecznego o dopuszczenie do egzaminu. O prawa sędziowskie mogą 
ubiegać się tancerze wysokich klas, instruktorzy lub nauczyciele tańca.

We wrześniu 1980 r. Mistrz zakłada 
szkołę prywatną. Z  pomocą asystentki 
prowadzi w niej kursy taneczne. Szkoła, 
podobnie jak przedtem Towarzystwo, 
nie posiada własnej sali. Pan Henryk tu
ła się po białostockich ośrodkach kultu
ry. W ciągu ośmiu lat istnienia Prywat
nej Szkoły Tańca wtajemniczenie zdo
bywa 10 tysięcy osób.

Praca społeczna Pana Henryka to 
dziesiątki wykładów, pokazów, konsul
tacji. Przez dwie kadencje uczestniczy w 
pracach Komisji Rewizyjnej Federacji 
Towarzystw Tanecznych w Polsce 
(przewodniczy drugiej kadencji). Jest 
również sędzią najwyższej klasy. W cią
gu kilkudziesięciu lat pracy sędzio
wskiej oceniał umiejętności tancerzy na 
co najmniej pięciuset turniejach.

',989 r. pan Henryk tworzy koło 
taneczne przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łapach. Zamierza 
stworzyć silną sekcję turniejową, złożo
ną z dzieci szkół podstawowych - wdzię
czny i najlepszy materiał do obróbki. W 
89 r. przy łapskim domu kultury po
wstaje Klub Tańca Towarzyskiego 
"Tan-Tan" (nazwę wymyśliły dzieci). 
Pierwsze turnieje, wyjazdy zagraniczne, 
sukcesy. Żeby doścignąć najlepszych 
trzeba z nimi rywalizować, obserwować 
ich, to wyrabia pogląd na kierunki i 
trendy we współczesnym tańcu towarzy
skim. Turnieje są najlepszą formą bez
pośredniego kontaktu, dlatego pan 
Henrvk decyduje się na przeniesienie 
I-o, ^ciej Jesieni do Łap i organizację

tutaj turniejów dziecięcych. W tym ro
ku dzieci gościły rówieśników z zagrani
cy. Międzynarodowy Dziecięcy Turniej 
Tańca Towarzyskiego "Tan-Tan’93" to 
najlepsza szkoła rywalizacji. Dzięki wy
siłkom pana Henryka łapscy tancerze 
brawurowo konkurują z najlepszymi.

Oprócz cotygodniowych zajęć człon
kowie Klubu przechodzą w czasie wa
kacji intensywne dwutygodniowe szko
lenia pod kierunkiem najwybitniejszych 
specjalistów z zagranicy.

Pan Małyszko jest twórcą i patronem 
Podlaskiej Jesieni Tanecznej - najwię
kszego festiwalu tańca w naszym regio

nie. Tegoroczna, VI już Podlaska Jesień 
to święto szczególne, połączone bo
wiem z jubileuszem czterdziestolecia 
działalności Pana Henryka w ruchu ta
necznym. 3 października odbył się w 
nadzwyczaj uroczystej oprawie benefis 
na cześć Mistrza. Przyjaciele i koledzy, 
wychowankowie i uczniowie, przedsta
wiciele wojewódzkich i miejskich władz 
Białegostoku śpieszą dziękować i gratu
lować. Życzeniom zdrowia i szczęścia 
nie ma końca.

Do podziękowań, gratulacji i życzeń 
przyłączają się współpracownicy i

BOGUSŁAW CHWEDYNA

SENSACJA! ŁAPSKI ŚLAD AFERY KARABINOWEJ?!
Wszyscy słyszeliśmy o długo ciągną

cym się śledztwie w sprawie tzw. afery 
karabinowej, a obecnie już procesie 
piątki Polaków przed nowojorskim są
dem. Wiele wskazuje na to, iż jednym z 
podejrzanych (poza piątką oskarżonych 
i Szwonderem) okazać się może Jerzy 
Wojtysiak. Ostatnio obciążały go ze
znania Stana Kinmana, głównego 
współpracownika Hendrona i koronne
go świadka oskarżenia. M.in. Kinman 
zeznał, że niektóre rozmowy z kontra
hentami z Rosji w sprawie zakupu sa
molotów MIG-29 i rakiet "Strieła" od
bywały się w sali konferencyjnej siedzi
by Holdingu Wojtysiak w Warszawie. 
Otóż dotarła do nas wiadomość, iż Je

rzy Wojtysiak, prezes Zarządu Holdin
gu Wojtysiak przebywał w Łapach. 
Czyżby więc łapski ślad afery karabino
wej? To oczywiście żart i niestety żad
nej sensacji w tym nie było.

Otóż co mi wyjaśnił pytany o tę spra
wę Burmistrz Miasta Roman Czepe.

- Istotnie prezes Wojtysiak odwiedził 
Łapy i zainteresowany był ewentualny
mi inwestycjami, w których spółki jego 
Holdingu mogłyby brać udział - przede 
wszystkim chodziło o wykonawstwo. 
Głównym przedmiotem zainteresowa
nia J. Wojtysiaka była budowa sieci cie
plnej i sieci gazowej. Było to może pół
tora roku temu, a może wcześniej. Nie
dawno zresztą szukając czyjejś wizytów

ki pośród wielu znalazłem i tę wymie
nioną podczas tamtej wizyty. Pamię
tam, iż wypytywałem wtedy o strukturę i 
sposób działania jego holdingu, albo
wiem pierwszy raz spotkałem się wtedy 
z taką formą przedsiębiorstwa. Mówili
śmy też o inwestycjach prowadzonych 
przez różne spółki Holdingu Wojtysiak 
m.in w Rosji. Mój rozmówca okazał się 
człowiekiem z poczuciem humoru, stąd 
trochę pożartowaliśmy. Ja też ze zdzi
wieniem dowiedziałem się, że nazwisko 
J. Wojtysiaka i nazwa jego holdingu 
przewijają się w głośnej aferze karabi
nowej. Jednak do podpisania z nami 
żadnych umów nie doszło.

(BŁ)
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAŃCA

Organizatorzy:

Dom Kultury w Łapach 

Wojewódzki Ośrodek Animacji 

Kultury - Białystok

Prowadzenie: 

p. Helena Szuchalska

(ES)

'VI PODLASKA JESIEŃ TANECZNA - ŁAPY ’93" 
W turnieju uczestniczyły drużyny:

1. Łotwa - Łapy
2. Estonia - Łapy
3. Rosja
4. Ukraina
5. Białystok - Olsztyn - Suwałki
6. Litwa
7. Warszawa
8. Białystok

Sponsorzy:
P.H.W. "WOKAR" - p. Ryszard Wojciechowski 
"Cukiernia u Lecha" - p. Leszek Truskolawski 
Kwiaciarnia "Azalia" - pp. Teresa i Mirosław Sako
wiczowie
P.H. "ROMAR" - p. Mariusz Roman 
P.H.U. "ARCO" - p. Leszek Rozwadowski 
"ROLMIS" - p. Tadeusz Łapiński 
PBM Zakłady Mięsne w Białymstoku 
Browar Białystok
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łapach - p. J. Łapiński

Klasyfikacja.
TAŃCE STANDARDOWE:

I. Kowno (Litwa)
II. Suwałki - Olsztyn
III. Białystok
IV. Niżnyj Nowgorod (Rosja)
V. Tallin (Estonia)-Łapy
VI. Ryga (Łotwa)-Łapy

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE:
I. Kowno (Litwa)
II. Lwów (Ukraina)
III. Białystok - Suwałki
IV. Białystok
V. Warszawa
VI. Niżnyj Nowogrod (Rosja)
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13 kwietnia br. Komisja Zakładowa 

NSZZ "Solidarność" przy ZOZ w Ła
pach wysłała do dyrektora tegoż ZOZ-u 
wniosek, by "w związku z niedociągnię
ciami przy ostatnich podwyżkach (...) w 
przyszłości wszystkie podwyżki płac, na
grody, premie zgodnie z obowiązującym 
prawem (Statut Związku) zostały uzgo
dnione z NSZZ "Solidarność".

Taki był początek konfliktu, który 
zaowocował dwoma strajkami (czer
wiec i sierpień) i odwołaniem dyrekto
ra łapskiego ZOZ-u Krzysztofa Rutko
wskiego. Ponieważ wg. niektórych 
zaangażowanych w konflikt osób prasa 
białostocka, obszernie pisząca o spra
wie, nie przedstawiła go obiektywnie, 
np. przeinaczając telefoniczne wypo
wiedzi "strony strajkowej" - stąd powra
camy do sprawy.

Co mówią dokumenty przedstawio- 
iN przez "stronę strajkującą"?

io.05 ta sama KZ zwróciła się do dy
rektora "z prośbą o szczegółowe infor
macje odnośnie zasad i terminu wpro
wadzenia podwyżek płac, oraz sposobu 
negocjacji...".

2.06 dyrektor odpowiada, iż ustawa 
o związkach zawodowych, kodeks pra
cy, ustawa o ZOZ-ach "nie przewiduje 
przy dokonywaniu podwyżek płac obo
wiązku przeprowadzenia negocjacji 
pomiędzy zakładową organizacją 
związkową, a kierownictwem zakładu", 
a jedynie zasięgnięcie opinii związku.

Opinia prawna radcy prawnego Za
rządu Regionu NSZZ "S" w Białymsto
ku z dn. 7.06 w sprawie pisma dyrekto
ra i jego interpretacji prawa odnośnie 
trybu przyznania podwyżki płac jest od
mienna: ".. system wynagradzania jest 
ustalany i zmieniany w uzgodnieniu z 
za >wą organizują związkową. (...) 
... decyzja o podwyżkach podjęta przez 
dyrektora ZOZ-u w Łapach, jako 
zmieniająca obowiązujący w tym zakła
dzie system wynagradzania powinna 
być (...) uzgodniona z zakładową orga
nizacją związkową. Uzgodniona, czyli 
winno w powyższej kwestii nastąpić po
rozumienie między dyrektorem i zarzą
dem organizacji związkowej." Decyzja 
o podwyżce bez owego uzgodnienia 
stanowi naruszenie art. 27 ust. 3 ustawy 
o związkach zawodowych "i daje pod
stawę do wszczęcia sporu zbiorowego."

W świetle tej opinii czerwcowy 
strajk w szpitalu był więc przez Zarząd 
Regionu uznany za legalny. 15.06 po
między strajkującą załogą a Dyrekcją 
ZOZ-u podpisano porozumienie, któ
re kończyło negocjacje dot. zaprzesta
nia restrykcji w stosunku do przewod
niczącej "S", odwołania ze stanowiska 
dyrektora i głównej księgowej ZOZ-u, 
podpisania porozumienia płacowego.

Dyrekcja zobowiązała się do anulowa
nia pisma z 9.06 wypowiadającego wa
runki pracy i płacy przewodniczącej, 
wypowiedzenia tychże w stosunku do 
głównej księgowej w terminie ustawo
wym; związek wycofał postulat odwoła
nia dyrektora, uzgodniono podział 
podwyżki.

23.06 KZ "S" poprosiła na piśmie dy
rektora o wcześniejsze informowanie 
jej o zatrudnianiu nowych pracowni
ków i podtrzymała swe stanowisko co 
do punktu porozumienia dot. zwolnie
nia gł. księgowej.

5 lipca wysłała do Wojewody Biało
stockiego pismo z żądaniem odwołania 
dyr. Rutkowskiego motywując to fa
ktem niedotrzymania przezeń pkt 2 po
rozumienia (zwolnienie księgowej) i 
zapowiadając odwieszenie strajku, jeśli 
to nie nastąpi.

13 lipca odbyło się referendum 
wśród załogi. Na 444 pracowników 
udział w nim wzięło 357. Za odwoła
niem dyrektora 310 osób, przeciw 41,6 
głosów nieważnych.

29 lipca do Wojewody Białostockie
go wysłano pismo, w którym KZ infor
mowała o ponownym wniosku dyr. 
Rutkowskiego dot. wypowiedzenia wa
runków pracy przewodniczącej KZ. 
Mimo zapowiedzianej 5 % obniżki bu
dżetu i proponowanej takiej samej re
dukcji etatów dyrektor zatrudnił 2 le
karzy i pielęgniarkę - nie informując o 
tym związku, oraz położną (bez uzgod
nienia z ordynatorem oddziału i na
czelną pielęgniarką. Wcześniej dyre
ktor powiadomił pisemnie KZ, iż z dn. 
1 lipca zamierza wypowiedzieć warunki 
pracy gł. księgowej, po czym zmienił 
zdanie uznając ją za osobę niezastąpio
ną. Przebywająca od 12.07 na zwolnie
niu lekarskim księgowa (mimo tego)
21.07 przyszła do pracy i "zachowywała 
się bardzo arogancko i niegrzecznie" w 
stosunku do Przewodniczącej Związ
ku. (...) Oczekujemy podjęcia decyzji 
do dnia 3.08.1993 r. (...) Z  dniem 
4.08.93 r. przystępujemy do strajku 
okupacyjnego...1'.

Zarząd Regionu decyzją z dn. 3.08 
poparł działania KZ "S" i udzielił zez
wolenia na rozpoczęcie strajku. 4.08 
Komisja Zakładowa przekształciła się 
w Komitet Strajkowy. Po negocjacjach 
między Komitetem Strajkowym i 
przedstawicielami wojewody (mediato
rzy burmistrz Czepe i J. Mozolewski z 
ZR) ustalono, że do 10.08 wojewoda 
odwoła dyr. Rutkowskiego, zaś decyzję 
dot. gł. księgowej podejmie nowy dyre
ktor. Komitet odwołał strajk okupacyj
ny, utrzymując pogotowie strajkowe do 
czasu odwołania dyrektora.

6.08 KZ "S" w piśmie do wojewody

zaproponowała - w imieniu załogi - 
kandydata do pełnienia obowiązków 
dyrektora w osobie dr Mieczysława Ku
czyńskiego, ordynatora oddziału położ
niczo-ginekologicznego, motywując to 
jego zaangażowaniem w utworzenie i 
działalność stowarzyszenia wspierają
cego finansowo i rzeczowo ZO Z w Ła
pach, uznając go za dobrego organiza
tora i człowieka, który jest w stanie za
pewnić spokój i prawidłowe funkcjo
nowanie ZOZ-u. Dr Kuczyński wyraził 
na to zgodę. Urząd Wojewódzki miał 
inne zdanie.

Po odwołaniu dyr. Rutkowskiego 10 
sierpnia powołany do pełnienia obo
wiązków dyrektora dr St. Zaręba odpo
wiadając na pismo KZ "S" dot. wypo
wiedzenia dla gł. księgowej odpisał, że 
leży to w gestii dyrektora wyłonionego 
w konkursie, a nie pełniącego obowiąz
ki dyrektora. Wobec tego KZ 1.09 
zwróciła się do Wydziału Zdrowia UW 
z zapytaniem w ww. kwestii. Ten odpo
wiedział: "zapytania prawne należy kie
rować do radcy prawnego ZOZ w Ła
pach lub do radcy prawnego związków 
zawodowych." Odpowiedział ten ostat
ni: "osoba pełniąca obowiązki dyrekto
ra zakładu opieki zdrowotnej jest wład
na do wykonywania czynności pra
wnych w zakresie stosunku pracy pod
ległych mu pracowników, w tym wypo
wiadania warunków pracy i płacy." 28 
września KZ "S" zwróciła się ponownie 
do p.o. dyrektora o zajęcie ostateczne
go stanowiska względem zwolnienia 
księgowej. Tę samą datę nosi pismo 
Wydz. Zdrowia UW w sprawie infor
mujące o wszczęciu konkursu na stano
wisko dyrektora ZOZ-u w Łapach i do
łączone doń zarządzenie nr 101/93 Wo
jewody Białostockiego z 8 września w 
sprawie wszczęcia postępowania kon
kursowego, ogłoszenia konkursu, po
wołania komisji konkursowej.

W trakcie trwania strajku (w pier
wszej i drugiej fazie) poparli go: Za
rząd Regionu NSZZ "S", Prezydium 
Regionalnej Rady Ochrony Zdrowia 
NSZZ "S" w B-stoku, Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Łapach, TKK NSZZ "S" 
w Łapach, KZ NSZZ "S" przy ZNTK, 
GS, PGKiM, Cukrowni "Łapy", OSM, 
ZWiK w Łapach. Burmistrz R. Czepe 
w piśmie do wojewody zaznaczył, iż dy
rekcja ZOZ-u zobowiązała się do reali
zacji konkretnych postulatów. Strajk 
zyskał poparcie burmistrza "albowiem 
strona strajkująca żąda dokładnie tego, 
co zostało uzgodnione w obustronnie 
podpisanym porozumieniu." "Jedno
cześnie pragnę ponownie uczulić Pań
stwa na kwestię powiatu, która w kon
tekście tej sprawy może się pojawiać, 
już się zresztą przewija w doniesie
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niach prasowych" - pisze jednocześnie 
do strajkujących.

W sprostowaniu wysłanym do "Ku
riera Porannego", który szczegółowo 
pisał o strajku KZ "S" wyraziła zadowo
lenie z obiektywizmu wcześniejszych 
publikacji na tematy służby zdrowia, 
sporu zbiorowego z rządem i 
późniejszej akcji strajkowej. Opis prze
biegu konfliktu w Łapach wzbudził za
strzeżenia związkowców. Nie zgadzają 
się oni na porównywanie ich przez red. 
Rosińskiego z "Samoobroną" (to ze 
względu na ową taczkę dla dyrektora). 
Jednakże zasadniczy sprzeciw budzą 
publikacje red. Gliszczyńskiej. "Nie 
jest prawdą - piszą związkowcy - jakoby 
szpital za rządów dyrektora Rutko
wskiego wyszedł z "dołka". Natomiast 
faktem jest, iż dyrektor wprowadził du
że zmiany w sposobie funkcjonowania 
ZOZ-u - zlikwidował poradnie specja
listyczne (p. p/alkoholową, sportową, 
psychiatryczną, przemysłową i 
p/gruźliczą). Likwidując poradnię 
p/gruźliczą zwolnił lekarkę. Likwidacja 
nie wynikała jednak z robienia oszczęd
ności lecz ze względu osobistych pora
chunków. Sprawa miała finał w sądzie, 
lekarka została przywrócona do pracy a 
ZOZ spór ten kosztował około 20 min 
złotych. Nawet prasa donosiła o nawro
tach gruźlicy m.in. i na naszym terenie. 
Cóż, jednak dyrektor-fachowiec wie le
piej co jest potrzebne pacjentom. Brak 
lekarza przemysłowego, o stanowisko 
którego dopominały się miejscowe za
kłady pracy i szkoły, spowodował utratę 
setek milionów złotych, które mogły 
wpłynąć do kasy ZOZ-u (badania okre
sowe)." Podkreślają, że szpitalowi po
maga miasto i stowarzyszenie kierowa
ne przez dr Kuczyńskiego, nie jest to 
jednak zasługą dyrektora. Jeszcze w 
czerwcu zadłużenie szpitala wynosiło 
800 min. Zarzucają red. Gliszczyńskiej, 
iż nie napisała prawdy, bo strajk popar
ły "prawie wszystkie miejscowe zakła
dy" (gwoli ścisłości: ich Komisje Zakła
dowe "S"), zaś zawiązek w szpitalu z 70 
członków przed konfliktem urósł do 
230 w jego trakcie. Wyniki referendum 
też są wymowne. Strajk był legalny. 
Niedotrzymanie podpisanego także 
przez dyrektora porozumienia "jest 
działaniem bezprawnym".

Tyle mówią dokumenty przedsta
wione przez "stronę strajkową".

Mój tegoroczny urlop skończył się 
wraz ze strajkiem. Toteż poznałem go 
najpierw z relacji prasowych. Zdjęcie 
taczki z napisem "Miejsce dla dyrekto
ra" i powiewająca nad tym flaga "Soli
darności" miały brutalny wydźwięk, 
zwłaszcza po niedawnych wydarzeniach 
w Praszce, co dało możność "poużywać

sobie" na strajkujących red. Rosińskie
mu, który widział chyba co najmniej 
podwójnie: nie jedną, ale "taczki dla 
dyrektora". Niech mu tam, na zdrowie. 
Najobszerniejszy tekst o łapskim kon
flikcie - "Ciało obce" - napisała na ła
mach "Kuriera Porannego" G. Glisz
czyńska, która zresztą nie została wpu
szczona na teren strajkującego szpita
la. Podkreśliłem fragmenty budzące mo
je wątpliwości i zapytania i z nimi zwróci
łem się do osoby ze "środka cyklonu" - 
pani Alicji Kuleszy, kasjerki w łapskim 
ZOZ-ie i jednocześnie przewodniczącej 
Komisji Zakładowej "S" tamże.

Jak było z tym żądaniem dyscyplinar
nego zwolnienia księgowej? Wszak "dys- 
cyplinarka" udzielana jest za najcięższe 
naruszenia obowiązków pracowniczych, 
a takich zastrzeżeń "S" do księgowej nia 
miała. Pani Alicja stwierdziła, że żadne
go zwolnienia dyscyplinarnego nie żąda
no. I wskazała na pkt 2 "Porozumienia" z 
dn. 15.06, w którym jest mowa o "odwo
łaniu ze stanowiska p. Dyrektora Krzy
sztofa Rutkowskiego i Głównej Księgo
wej Janiny Łapińskiej, wobec których 
zgłoszono wotum nieufności." W przy
padku księgowej żądano przesunięcia jej 
na inne stanowisko, a nie zwolnienia z 
pracy. Skąd dziennikarka wzięła "dyscy- 
plinarkę" - nie wie.

"Pani Kulesza aby dorobić do pensji, 
zaczęła sprzedawać w kasie książki. Do 
pokoju w którym leżały miliony mógł 
wejść każdy! (...) Kilka dni później otrzy
małem telefon z parafii z zapytaniem: "Co 
pan ma przeciwko naszym książkom?"

Pani Kulesza mówi, że owszem, 
sprzedawała książki o treści religijnej, 
tak jak inni członkowie Katolickiego 
Stowarzyszenia "Pokój i Dobro" czynią 
to w swoich środowiskach. Uzyskane 
pieniądze przekazywane są na statuto
we cele Stowarzyszenia, np. przekaza
no w ten sposób uzyskane pieniądze na 
dożywianie dzieci z rodzin najuboż
szych ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Dla 
siebie nic z tego nie miała, nie wie, dla
czego dyrektor twierdzi, że "dorabiała 
do pensji". Co do "telefonu z parafii": 
Dlaczego z parafii? Wiem, że był tele
fon, ale nie z żadnej anonimowej "para
fii", a od od jednego z członków tutej
szego Zarządu ww. Stowarzyszenia. 
Treści rozmowy nie znam. Po tej roz
mowie dyrektor powiedział mi ironicz
nie, że dzwonił "jakiś biskup".

"Jestem pracownikiem chronionym 
przez ZZ  "Solidarność" i nikt mi nic 
nie może zrobić" - tak Pani powiedzia
ła?

- Nieprawda, czegoś takiego nie 
mówiłam.

A co z owym fragmentem: "Warun
kiem podjęcia jakichkolwiek rozmów

na temat tego niby niewłaściwego po
działu podwyżek było bowiem zwolnie
nie głównej księgowej" - zapytałem.

- Nie stawialiśmy takiego warunku.
W tekście red. Gliszczyńskiej poja

wia się dwukrotnie osoba pani R., po
przedniej dyrektor szpitala. Najpierw 
anonimowy człowiek w mieszkaniu dr 
Rutkowskiego grozi jego żonie, by "do
gadał się" z panią R., później równie 
anonimowy rozmówca z łapskiej "ulicy" 
twierdzi, iż "sprężyną wszystkiego" mu
si być właśnie ona. Słyszał, jak "Zale
wski mówił do niej "ciociu". Ale ja nie 
twierdzę, że to rodzina." Wie Pani coś 
na ten temat?

- Znam p. Zalewskiego i wiem, że 
rzeczywiście nie jest spokrewniony z 
poprzednią dyrektor. Nie jest też pra
wdą, że ona kryła się za strajkiem.

Pani Kulesza dopiero ode mnie do
wiedziała się o publikacji na U ' 
strajku w "Kurierze Podlas^ a'. 
Uśmiechnęła się widząc tytuł "Babski" 
strajk w Łapach". Zapytałem, co to za 
"kolegium fiskusa", do którego dyre
ktor skierował sprawę "błędów pani 
Alicji "wykrytych" przez jej konkuren
tkę...". Jednak oboje nie mogliśmy 
dojść, co to za instytucja. Jedyne, co dy
rektor skierował, to była sprawa podro
bionego podpisu na liście wypłat i za
garniętych pieniędzy, wysłana do pro
kuratury. Ale o tym niżej. A fiskus to 
urząd podatkowy, nie prokuratorski.

Pani Alicja nie znała też tekstu z bia
łostockiego dodatku "Gazety Wybor
czej" pt. "Strajkujący zadowoleni. Rada 
protestuje". Cytuję: "Prześladowaniem 
strajkujący nazywają chęć przeniesie
nia chęć kasjerki na inne stanowisko, 
po tym, jak kasjerka wykonując swoje 
obowiązki służbowe dopuściła si i- 
nych uchybień. Sprawa oparła się na
wet o prokuratora, który jednak stwier
dzając małą szkodliwość czynu, wycofał 
oskarżenie." Czytelnik "Gazety" dowia
duje się więc, że prokurator oskarżył 
kasjerkę, jednak stwierdził małą szkod
liwość czynu i wycofał oskarżenie. Tu 
już nie przelewki, a stwierdzenie jej wi
ny. Jakiej winy? Ponieważ czytający 
białostocką prasę łapiacy znają inne re
lacje wiedzą, że chodzi o 667.200 zł, 
które ktoś pobrał za lekarkę fałszując 
jej podpis. Z  tych samych źródeł wiedzą 
też, że kasjerka to p. Kulesza. Wniosek 
jest jeden: pani Kulesza ukradła, ale 
szkodliwość czynu niewielka i prokura
tor oskarżenie wycofał. Rzecz w tym, że 
niczego nie wycofał, bo żadnego oskar
żenia nie było. Oto odnośne fragmenty 
"Postanowienia o umorzeniu docho
dzenia (pokreśl. - BŁ). Dnia 
26.04.1993 r. Ewa Minor Olszewska 
Asesor Prokuratury Rejonowej w Bia
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łymstoku w sprawie zagarnięcia pienię
dzy w kwocie 667.200 zł. po uprzednim 
sfałszowaniu podpisu (...) na szkodę 
ZOZ w Łapach. (...) postanowił 1. umo
rzyć dochodzenie w sprawie (...) zagar
nięcia pieniędzy (...) przez podrobienie 
przez nieustalonego sprawcę podpisu 
wyżej wymienionej na liście wypłat i 
odebraniu należnego jej wynagrodzenia 
(...) wobec niewykrycia sprawcy przestę
pstwa." (...) Uzasadnienie: (...) "Opinia 
eksperta kryminalistyki KWP w Białym
stoku potwierdziła fakt, źe kwestiono
wany podpis nie jest oryginalnym pod
pisem (...), lecz został sfałszowany meto
dą naśladowania. Z  jej treści wynika 
również, iż wykonawcy tego podpisu nie 
można ustalić z uwagi na znikomą ilość 
charakterystycznych znaków graficz
nych. (...) W tym stanie rzeczy postępo

wanie (...) należało umorzyć (...) wobec 
niewykrycia sprawcy przestępstwa."

Nie było więc "małej szkodliwości 
czynu" ani oskarżenia, bo nie było po
dejrzanego. Było przestępstwo (nieusta
lonego sprawcy) a nie "uchybienie" księ
gowej. Skąd dziennikarka "GW" wzięła 
swoje stwierdzenia?

Sądzę, że jest to wynik nieznajomości 
cytowanego postanowienia i potrakto
wanie tekstu "po łepkach", w dzienni
karskim pośpiechu. Ale skutki w posta
ci opinii u czytelkików o kasjerce dla 
niej samej nie są chyba przyjemne.

P. Kulesza wyjaśniła, że pieniądze 
musiała wypłacić osobie, która miała je 
oddać właścicielce. Było to jej uchybie
nie i dlatego jako odpowiedzialna mate
rialnie zwróciła te pieniądze. Pracowni
cy zrobili "zrzutkę" dla niej. Dyrektor

zgłosił sprawę do prokuratury, choć 
chciała te pieniądze zwrócić lekarce.

Zapytałem też o tę najsłynniejszą 
chyba w województwie taczkę.

P. Alicja: Byłam przeciw temu, ale 
wzburzenie ludzi za nie zrealizowany a 
podpisany w porozumieniu postulat by
ło tak duże, że pojawiła się taczka.

Nie czas na wnioski końcowe. Przed
stawiłem relację jednej strony konfliktu. 
Zwraca w tym wszystkim uwagę masowe 
poparcie protestu przez pracowników, 
o czym świadczy wynik referendum dot. 
odwołania dyrektora, jak i wzrost - z 
dnia na dzień - liczby członków związku 
"S" z 70 do 230.

W następnym numerze - strajk w 
oczach b. dyrektora Krzysztofa Rutko
wskiego.

BOGDAN ŁUCZAJ

JESTEŚMY OBECNI

WARSZTATY PLASTYCZNE 
W UHOWIE

to impreza zainicjowana i organizo
wana przez Kazimierza Jurgielańca - 
członka białostockiego Związku Pol
skich Artystów Plastyków i Wandę Dań- 
kowską - kierowniczkę Wiejskiego Do
mu Kultury w Uhowie. Warsztatom 
przyświecają dwa cele:

1. Ekologiczny. Zwrócenie uwagi na 
zagrożenia środowiska naturalnego, 
popularyzacja sposobów korzystania z 
dóbr doczesnych bez uszczerbku dla 
zdrowia i środowiska, przybliżenie w for
mie plastycznej piękna naszej małej Oj
czyzny w jej nadnarwiańskim fragmen
cie.?. Warsztatowy. Umożliwienie kon
tu ^lastykom-amatorom ze sztuką i 
artystami profesjonalnymi, prezentacja 
warsztatu zawodowych twórców.

Organizatorzy przewidują, oprócz 
zwykłych zajęć warsztatowych, cykl spot
kań, wykładów i pokazów z dziedziny 
ekologii. Będzie też dobra muzyka.

W warsztatach weźmie udział dwuna
stu plastyków z Białegostoku, Marko- 
wszczyzny, Uhowa i Łap.

Pomoc organizacyjną zapowiedzieli:
- Eugeniusz Bil-Jaruzelski - dyrektor 

Wydziału Kultury Urzędu Wojewódz
kiego w Białymstoku,

- Kazimierz Maksymilian Derkowski 
- dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Białymstoku,

- Krystyna Rżąca - inspektor ds. 
ochrony środowiska w UMiG Łapy.

Termin warsztatów 18-24 
października ’93; później - wystawa.

Organizatorom życzymy sukcesu.

(bc)

WŁADZA ZARABIA
Wynagrodzenia burmistrzów i radnych wg stanu na dzień 9 września 1993 r. 

Burmistrz Roman Czepe: 
wynagrodzenie zasadnicze - 3.500.000 
dodatek funkcyjny -1.350.000
wysługa lat - 455.000
dodatek służbowy - 3.100.000

ogółem brutto 8.405.000 
- podatek 1.577.000

płaca netto ogółem 6.828.000
Z-ca Burmistrza Jerzy Mojkowski: 
wynagrodzenie zasadnicze - 3.300.000 
dodatek funkcyjny -1.125.000
wysługa lat - 660.000
dodatek służbowy - 2.700.000

ogółem brutto 7.785.000 
podatek 1.453.000

płaca netto ogółem 6.332.000
Ww. wynagrodzenia zostały przyznane uchwałą nr XXXV/233/93 Rady Miejskiej 
w Łapach z dn. 14.05.1993 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Mirek:
Otrzymuje dietę miesięczną stanowiącą 60 % przeciętnego wynagrodzenia.
60 % z 3.813.000 (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w II kwartale) = 
2.287.800 (netto, bowiem od diet nie pobiera się podatku).
Ww. dietę miesięczną dla Przewodniczącej RM uchwalono uchwałą nr XXVII Ra
dy Miejskiej w Łapach z dn. 31.07.1992 r.
Radny i członek komisji:
Otrzymuje dietę w wysokości 4 % przeciętnego wynagrodzenia za każdorazowy 
udział w sesji, w posiedzeniu komisji Rady i Zarządu.
4 % z 3.813.000 = 152.500 
Członek Zarządu:
6 % z 3.813.000 = 228.800
Ww. diety za udział w sesjach Rady i jej komisjach oraz w posiedzeniach Zarządu 
ustalono uchwałą nr XXVI/147/92 Rady Miejskiej w Łapach z dn. 9.06.1992 r.
Nie pobierają diety radni: Wiktor Brzosko, Jerzy Kamiński, Leszek Truskolawski.

(BŁ)
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ŁAPY Z ODDALI WODCZANA

W wakacje wracani do mojego ro
dzinnego miasta. Siedemset kilome
trów pokonuję z radością, by tu być. 
Odległość pozornie traci sens. Tylko 
dwie godziny jazdy pociągiem dzielą 
Łapy od Warszawy. Z  nostalgią wspo
minam podróże trwające aż cztery go
dziny na tym samym odcinku drogi.

Pierwszy kontakt z miastem zaczyna 
się na stacji kolejowej. Szeroki, prze
stronny peron cieszy oko. Potężna wia
ta chroni podróżnych przed deszczem. 
Mijają lata, a ja nie mogę doczekać się 
porządnego przejścia przez tory. Aż 
prosi się budowa podziemnego przej
ścia z dworca na peron drugi. A może 
ojcowie miasta myślą o przejściu nad 
torami? W duszy pocieszam się, że ktoś 
troszczy się o podróżnych na stacji PKP 
Łapy. Zastanawiam się, czy miasto pra
gnące być powiatowym godne jest pro
wizorycznego i niezabezpieczonego 
przejścia przez tory. Łapiacy przyzwy
czaili się do od lat panującej tymczaso
wości. Może nowi ludzie (już po wybo
rach) na właściwych stanowiskach do
strzegą konieczność zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej 
przy przejściu przez tory. Z  pewnością 
dramatyczny wypadek na torach obu
dziłby sumienia odpowiedzialnych za to 
niedopatrzenie. Brak pieniędzy nie mo
że tłumaczyć lekkomyślności odpowie
dzialnych za stan niedokończenia in
westycji przebudowy torów.

Kolejny horror rozgrywa się przy 
wejściu do hali kasowej dworca. Wa
hadłowe drzwi solidnie obite deskami 
czyhają złowieszczo na pasażerów. Są 
tak solidne, iż nie widać nadchodzącej z 
drugiej strony osoby. Ciężkie drzwi 
drgają w rytm przejeżdżających pocią
gów. A czy zadrży serce naczelnika sta
cji?

Nastrój poprawiają mi pracownicy 
Zieleni Miejskiej krzątający się na Pla
cu Niepodległości. Klomb na central
nym placu w Łapach już nie tonie w 
chwastach, ale i nie tonie w kwiatach. 
Samotna roślinka wyrastająca z czarnej 
ziemi otoczonej betonem wita przy
jezdnych. Może wiatr przyniesie tu kie
dyś kolorowe kwiatki.

Imponująco wygląda stylizowana 
"starówka". Zaskakuje bogactwo skle
pów. Po drewnianych chatach nie ma 
śladu. Witryny sklepowe, jak w całej

Polsce, obfitują w reklamy towarów za
granicznych. Nie ma nawet jednej re
klamy polskich lodów czy mleka. Pysz
ne mleko z Łap w swoim mieście nie 
doczekało się należytego uznania. A 
szkoda.

Wędruję dawnymi moimi ścieżkami. 
Zagłębiam się w atmosferę miasta. No
we domy, ulice napawają dumą. Kolo
rowe miniogródki przy dużych blokach 
mieszkalnych zachwycają. Miło patrzeć 
na efekty troskliwych i dbających o swo
je otoczenie mieszkańców. Tak wiele w 
mieście zmian. Z  uśmiechem stwier
dzam, że udało mi się nawet zabłądzić.

Osobliwością Łap jest styl budownic
twa jednorodzinnego. Domy jak kostki, 
klocki. Dachy jak bereciki. Dominuje 
blacha ocynkowana. Nie dotarła tu jesz
cze blacha trapezowa powlekana. Cie
kawe są tynki zewnętrzne charaktery
styczne dla Białostocczyzny. W zachod
niej części Polski nie spotyka się dwu- 
barwnych, gruboziarnistych. Tylko u 
nas kwadraty, trójkąty, prostokąty w to
nacji beżu i brązu zdobią domki. Małe 
lusterka wtopione w elewacje zewnętrz
ną są dla nas charakterystyczne. Na te
mat gustów można długo dyskutować. 
Obiektywnie przyznaję, iż Łapy mają 
swój niepowtarzalny styl.

Wzrusza mnie nabożność mieszkań
ców Łap. Nowe domy obfitują w małe 
kapliczki. Szczególne miejsce musi 
mieć w sercach łapiaków Matka Boża, 
która spogląda z tak wielu domów.

Fasada kościoła Świętego Krzyża 
przypomina włoską bazylikę Św. Anto
niego w Padwie. Dzwonnica wzywa 
wiernych do wspólnej modlitwy. Z  całe
go serca gratuluję parafianom owocu 
wspólnego dzieła.

Wędrówka moja trwa dalej. Mijam 
pola, łąki. Wdycham czyste powietrze. 
Dni ulatują. Mam ogromną nadzieję, iż 
kolejny mój przyjazd połączy się z za
służonym zachwytem nad miastem.

HALINA SZCZEPANIEC

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim wyborcom, którzy nam 

|  zaufali i oddali swe głosy na listę nr 1 
| -  Porozumienia Centrum - Zjedno
czen ia  Polskiego serdeczne podzię

kowanie składa
KOŁO PC W ŁAPACH 

1 I ZARZĄD WOJEWÓDZKI PC j 
W BIAŁYMSTOKU

W ‘Stówie - Dzienniku Katolickim" z 20-21-22 
sierpnia br. ukazał się tekst pt. 'Wódczna 'sa
morządność". Radni zachłysnęli się nowymi 
uprawnieniami".

"Wygląda na to, że radni wielu polskich 
gmin po prostu poszaleli. Stało się tak w wyni
ku znowelizowania ustawy - O wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 
przeciwko czemu (jak widać bezskutecznie) 
protestowali swego czasu mądrzy ludzie bez 
względu na różnice i przekonania polityczne."

Wg noweli prawo decyzji w sprawie ilości i 
lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu posia
dają obecnie, na podległym im terenie, rady 
gmin. Na radnych spoczął obowiązek jedno
czesnego uchwalenia (obowiązek obligatoryj
ny) gminnego programu profilaktyki i rozwiązy
wania problemów alkoholowych, a także usta
lenia zasad usytuowania tych miejsc (z prze
strzeganiem zasad lokalizacji zawartych w 
ustawie). Radni winni więc byli podjąć trzy 
uchwały, a nie tylko tę dotyczącą nowych pun
któw. Wg "Słowa" stało się inaczej. "Wiadomo
ści, które napływają z całej Polski są doprawdy 
przerażające." I rzeczywiście: radni 60-tysięcz- 
nej Świdnicy uchwalili... 600 punktów sp 
ży (1 na 100 mieszkańców!). Dla przy kła w 
800-tysięcznym Wrocławiu - projektuje się ich 
300. W Kamieńcu Ząbkowickim ma ich być 70, 
czyli więcej niż sklepów w ogóle. W Daleszy
cach (kieleckie) ma ich być 80 - sklepów 67. W 
gminie Imielno 1 punkt przypadać będzie na90 
mieszkańców! Jeśli odliczyć dzieci, starców, 
abstynentów...

Pretekst walki z meliniarstwem odpada, bo 
meliny zaczęły udzielać kredytu i biorą także 
zastaw - np. biżuterię, zegarki itp. Kiedy nie ma 
pieniędzy, zawsze można wynieść z domu 
ślubną obrączkę bądź dokonać "skoku" na 
kiosk, sklepik czy mieszkanie. Albo przystawić 
komuś w ciemnym kącie scyzoryk do gardła.

Tamę tej liberalnej wódczanej samorządno
ści mogą stawić jedynie wojewodowie, którzy 
mają prawo uchylać uchwały rad, jako sprzecz
ne z duchem i przepisami ustawy. I tak np. wo
jewoda wałbrzyski odrzucił wszystkie uchwały 
(19), które do niego trafiły,

Ministerstwo Zdrowia - w oparciu o własne 
dane - twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat 
spożycie alkoholu w Polsce wzrosło o %, 
zaś liczba abstynentów zmalała z 20 ó J4 
populacji. Na głowę wynosi to 12 litrów czyste
go spirytusu (w tym 40 % z przemytu).

"Zjawisko to (...) zdumiewa. Nieprzystawal- 
ne bowiem okazują się w Polsce teorie o kon
sumpcji alkoholu będącej pochodną ubogiej 
oferty rynkowej i nadmiaru pieniądza na rynku. 
Pasujemy za to jak ulał do najnowszych badań 
(USA i Europa Zach.), których wyniki potwier
dzają tezę o absolutnej zależności pomiędzy 
zwiększoną liczbą punktów sprzedaży alkoho
lu - czyli jego większą dostępnością - a zwię
kszaniem się liczby osób od tego alkoholu uza
leżnionych" - pisze "Słowo".

A jak to wygląda u nas?
W Łapach było dotychczas 13 punktów ze 

sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5 
%. Komisja Oświaty i Zdrowia proponowała 30 
punktów i 80-metrową strefę od określonych 
obiektów (m. in. szkól, kościołów, dworców 
itp.). Trzy komisje: Finansowo-Budżetowa, Go
spodarcza i Organizacyjno-Prawna także 30 
punktów, ale bez strefy ochronnej. Dodatkowo 
radni obecni na XXXVII sesji w dn. 22.07.93 r. 
mogli zgłaszać własne wnioski. I tak radny K. 
Włostowski proponował zwiększyć liczbę pun
któw do 50. Taki sam wniosek zgłosił L, Trusko- 
lawski (bez żadnej strefy ochronnej). Sł. Macie-
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"SAMORZĄDNOŚĆ"
jewski apelował o pozostawienie jedynie obe
cnych 13 punktów. Zwiększanie ich byłoby, je
go zdaniem, krzywdą dla społeczności, która i 
tak przeżywa ogromne problemy na tle nadu
żywania alkoholu. Wniosek ten poparł radny W. 
Brzosko. Burmistrz R. Czepe opowiedział się 
także za niezwiększaniem liczby punktów 
wysokoprocentowego alkoholu. Wyjaśnił, iż te
raz, gdy ustawa zniosła limity na piwo, będzie 
ono sprzedawane praktycznie na 'każdym ro
gu*. Dlaczego więc ma być na każdej ulicy 
sprzedawana wódka? Łatwo jest przydzielić li
mit, natomiast bardzo trudno go odebrać. Prze
pisy są takie, że choćby wpływały liczne skargi 
mieszkańców, to i tak prawie niemożliwe jest 
zlikwidowanie uciążliwego punktu. Taki przy
padek miał już miejsce między Innymi na ul. 
Ołównej, gdzie pomimo pisemnych protestów 
mieszkańców Białystok uchylił decyzję likwida
cji sprzedaży piwa. Przy dotychczasowych 13- 
tu sklepach z wódką nie ma żadnych proble
mów z jej nabyciem, po co ją jeszcze stawiać 
każdemu na drodze. L. Truskolawski uznał, że 
w swych wypowiedziach niektórzy radni pre
zentując swoje stanowiska reprezentują okre
ślone stowarzyszenia (być może mając na my- 

V'~ ' 'eh Trzeźwości O. M. Kolbe). Tymczasem 
tn. brać też po uwagę zainteresowanie ludzi 
tą sprawą, tym bardziej, że emocje zostały roz
budzone. Jego zdaniem rynek sam ureguluje 
popyt na handel alkoholem. Będzie konkuren
cja i punkty te najprawdopodobniej staną się 
nierentowne i same się wyeliminują. Ponadto - 
stwiedził - będzie możliwość cofnięcia koncesji, 
gdy będą skargi mieszkańców. Głos zabrała 
także obecna na sesji mieszkanka Łap H. Kle- 
szczewska, która była zbulwersowana propo
nowanym przez radnych zwiększeniem liczby 
punktów sprzedaży alkoholu. Uważa, że społe
czeństwo jest rozpite, pijani dokonują znisz
czeń, demolują znaki drogowe itp. i w tej sytu
acji trzeba ograniczyć sprzedaż alkoholu. W  
wyniku głosowania odpadł wniosek niezwię- 
kszania liczby punktów sprzedaży alkoholu, a 
także nie przeszedł pomysł zwiększenia ich li
czby do 50.

Następnie przegłosowano nietworzenie 
stref ochronnych (11 osób za, przeciw 9, 1 
wstrzymała się). Burmistrz uznał, iż głosowanie 
nad uchwałą bez określenia zasad usytuowa
nia f^ak  strefy ochronnej) jest nieważne. Usta- 
,_ jjc  zapis dotyczący zasad usytuowania. 
Za podjęciem uchwały uwzględniającym powy
ższą poprawkę głosowało 12 radnych, 8 było 
przeciw, 1 wstrzymał się. Uchwała ta ustaliła 30 
punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocento
wego. Zarząd Miasta zobligowany do wykona
nia tej uchwały uznał, iż najlepszą formą roz
dysponowania przydziału będzie losowanie. 
Tym samym starano się uniknąć ewentualnych 
pomówień o stronniczość przy przydziale. Je
dynym kryterium, jakie po poprawce wprowa
dzono była zasada, iż 1 osoba (prawna lub fizy
czna) otrzymuje 1 limit (niektórzy bowiem skła- 
dałl kilka podań dotyczących różnych pun
któw).

Okazja czyni złodzieja - mówi znane przy
słowie. Alkoholika także. Dziś trzeba to odkry
wać - naukowo. Tymczasem spotykam się ze 
zdaniem: kto chce i tak znajdzie. Prawda nie
wątpliwa, byle tylko nie ułatwiać tego tym, któ
rzy nie szukając - znajdują. Jeden wypije - bo 
szuka okazji, drugi - bo okazja w postaci pun
któw sprzedaży - znajduje się na przysłowio
wym każdym rogu ulicy. Padło tu modne ostat
nimi czasy słowo 'program". Czy nie najle
pszym programem jest nie zwiększanie liczby 
"punktów'-okazji? Inaczej trzeba będzie opra
cowywać 'programy', które na skutek własnej

bezmyślności, interesu ustawo- i uchwałodaw- 
ców czy nacisków (właścicieli punktów sprze
daży) rzeczywiście będzie czemu zapobiegać. 
Będzie? - czy jest, skoro już za drzwiami owego 
■punktu sprzedaży" zaczyna się pijalnia piwa 
"pod chmurką". Jako kierowca wiem jak trzeba 
uważać, by nie stuknąć jakiegoś piwosza skrę
cając np. z Cmentarnej do bloków przy Kono
pnickiej, obok znajdującego się tam sklepiku, 
oblepionego wprost amatorami złocistego trun
ku. A dzieci i młodzież chodzą, obserwują i już 
często w podstawówce - idą w ślady. Oj, po
trzebny będzie ten program, zwłaszcza "rozwią
zywania problemów alkoholowych". A może by 
jednak ich nie stwarzać (dalszych)? Czy nie wy
starczą te, które już są? Bo zabawiając się na 
chwilę w futurologię stwierdzę, iż programy bę
dą na papierze, alkoholicy w domach i na uli
cach dając "zatrudnienie" (i po buzi) rodzinie, 
sąsiadom, policji.

Nie sposób zgodzić się z p. Truskolawskim 
w jego optymizmie: najpierw da się koncesje, a 
później ewentualnie odbierze (np. pod naci
skiem skarg mieszkańców). Nacisk będzie rów
nież ze strony lobby alkoholowego, tyle że w 
odwrotnym kierunku i to nacisk motywowany 
istnieniem owych punktów. O ile już owo "alko
holowe parcie", prezentowane w wypowiedzi p. 
Truskolawskiego nie jest przejawem nacisków 
środowiska, które jako miejscowy biznesmen 
reprezentuje. Jak trudno odebrać raz już dane - 
nie muszę chyba przekonywać, przykład likwi
dacji piwa przy ul. Głównej jest tego jaskółką. 
Jeśli zaś radni Brzosko i Maciejewski reprezen
tują "określone stowarzyszenia' (abstynenckie), 
to czynią to niewątpliwie bezinteresownie. Ina
czej mówiąc - reprezentują zasadę, iż pienią
dze tak, ale nie za wszelką cenę. A na pewno 
nie za cenę rozpijania społeczeństwa. Interes 
za tym żaden nie stoi z tej prostej przyczyny, że 
interes to pieniądze. Dobrze więc by było, żeby 
radni brali pod uwagę nie tylko interes grupy 
potencjalnych sprzedawców. Jeśli nie wiado
mo o co chodzi, pewnie chodzi o pieniądze - 
głoszą rzeczywiści liberałowie z UPR-u. Ale też 
są konsekwentni: jeśli liberalizm - to jakim pra
wem koncesje? Bo wówczas panem staje się 
urzędnik który decyduje, komu dać, a komu 
nie. Jeśli chodzi o alkohol, a więc o duże pie
niądze -łatwo przewidzieć, jakie to może rodzić 
pokusy. Mieszkańcy poprotestują, a "punkt" zo
stanie. Nie bez znaczenia jest to, o czym mówi
ła p. Kleszczewska - już widzialne i odczuwalne 
skutki "liberalizmu" alkoholowego. Proszę za
uważyć: zwiększenie liczby "punktów" w sytu
acji, kiedy soboty czy niedziele często nie moż
na kupić mleka czy Chleba. Na nich zysk jest na 
pewno mniejszy. Tylko jeśli za jedyne kryterium 
przyjmiemy bożka zysku (o czym wprost nikt 
nie mówi, acz trudno zaprzeczyć, iż o to cho
dzi) dokąd dojdziemy? Czy nie do jeszcze bar
dziej pijanej Polski?

Natknąłem się kiedyś na opracowanie na
ukowe dot. ww. problematyki. 100 lat temu 
Szwecja była najbardziej pijanym narodem Eu
ropy. Dziś nie. Jednym ze sposobów na 
wytrzeźwienie narodu było m.in. ograniczenie 
liczby "punktów". Pamiętam, że w 10-tysięcz- 
nym miasteczku był 1 (słownie - jeden) sklep z 
alkoholem, w dodatku otwarty w ograniczo
nych godzinach i nie we wszystkie dni tygo
dnia. A ceny wysokie. U nas zaś od lat mówi się 
o preferowaniu przez politykę podatkową trun
ków o niskiej zawartości alkoholu. Jak jest? 
Proszę porównać, jak tanie" jest piwo w sto
sunku do wódki. "Żadnych haseł, tylko fakty" - 
chciałoby się powiedzieć. Propozycja p, Wło- 
stowskiego zwiększenia liczby punktów do 50 
to już zupełne kuriozum, nie wymagające ko

mentarza.
Czy trzeba jeszcze komentować uchwałę 

Rady? Chyba nie. Mówi ona sama za siebie, a 
właściwie woła. I oby (w co nie wierzę) nie woła
ła ona pijackim głosem. Przecież 2,5-krotnie 
zwiększa się ilość punktów sprzedaży wódki. W 
dodatku nie będzie żadnej strefy ochronnej. 
Sprzedaż może mieć miejsce tuż obok kościo
ła, szkoły, przy dworcu itd.

Za pół roku wybory samorządowe. Przynaj
mniej ja mam już jedno pytanie do przyszłych 
kandydatów. Właśnie w tym, "wódczanym te
macie".

Zaś dla radnych, którzy głosowali za zwię
kszeniem liczby "punktów" dedykuję wiersz miej
scowej poetki-amatorki Małgorzaty Slemieniuk.

WÓDKO!!!
Po stokroć bądź przeklęta, 
diablo klarowna Pani, 
cóż j a ci uczyniłam, 
że mnie tak bardzo ranisz?

Już płakać nie potrafię, 
już wyschły łez mych zdroje, 
przez ciebie podła bestio 
o los bliskich się boję.

Przez ciebie, ty Herodzie, 
morderco ludzkiej rasy, 
płaczą malutkie dzieci 
i cierpią kobiet masy.

Poniżasz nas i tłamsisz, 
rzucając na kolana, 
w południe, wieczór, nocą, 
nieraz z samego rana.

Wiosną, jesienią, zimą, 
o każdej porze roku, 
pętasz dorodnych mężczyzn, 
nie mogą zrobić kroku.

By wyrwać się z twych szponów, 
nie mają na to siły, 
na nic tu łzy, przekleństwa 
dla nich, też świat niemiły. 

Potworze bezlitosny, 
otwórz swe szklane serce, 
bo tonie POLSKI NARÓD 
w twej bezdennej butelce.

BOGDAN ŁUCZAJ 
Ps. Dla jasności: abstynentem nie 

jestem.
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KURIER PORANNY
* 17.08. "Przed cukrowniczą kampa

nią. Będzie dużo słodyczy?" Dyrektor 
łapskiej cukrowni W. Sobieszuk uważa, 
iż średnia masa buraków jest w tym ro
ku większa niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. Jeśli w II poł. sierpnia i 
we wrześniu pogoda dopisze, zwiększy 
się zawartość cukru w roślinach. Tego
roczna cena nie jest jeszcze znana, w ub. 
roku było to 380 tys. plus 35 tys. za do
wóz. W tym - na pewno nie mniej. Przy 
możliwościach produkcyjnych 40 tys. 
ton cukru w poprzednim roku wypro
dukowano go 22 tys. ton. Istnieją pro
blemy ze sprzedażą. Możliwość sprze
daży słodkości na Litwę i Białoruś ogra
nicza brak twardej waluty u kupujących. 
Na białostockim rynku cukier kosztuje 
9.800-10.000, zdaniem handlowców za 
parę dni może kosztować nawet do 
12.000 zł (w kwietniu na giełdzie był po 
7.200). Kampania cukrownicza w Ła
pach zacznie się w końcu września. Za
łoga chce prywatyzacji zakładu, co po
twierdziło się w niedawnym referen
dum.

* 8.09. "Od miasteczka gminnego do 
powiatu. Łapskie przyspieszenie". W 
ostatnich trzech latach w Łapach spry
watyzowano 70 % sklepów i instytucji 
handlowych. Jest to jeden z najwyższych 
wskaźników w województwie. Nie było 
upadłości, likwidacji zakładu, czy zwol
nień grupowych. W latach 89-93 pod
woiła się ilość firm - mówią przedstawi
ciele ŁTG. Największą jest "Maria 
Bland", ponad 400 osób. Zakład cukier
niczy "U Lecha" jest największą tego ty
pu firmą w województwie. "Kontrahen
tem słynnego "Philipsa" jest łapska fir
ma elektroniczna "KA-Elektronics". 
Ma swoją filię JV w Rosji. Myśli się na
wet o utworzeniu w Łapach "Doliny 
krzemowej". Zatrudniające 1.800 osób 
ZNTK mają nadspodziewanie dobre 
wyniki finansowe. Nie ma zwolnień, 
przyjęto nawet nowych pracowników - 
twierdzi dyr. R. Ekiert. Najtrudniejszą 
sytuację ma cukrownia: brak opłacal
nych rynków zbytu. Burmistrz Czepe 
twierdzi, iż mające wejść w skład powia
tu gminy są aktywne gospodarczo, mają 
łącznie 1.046 podmioty gospodarcze, 
dobre połączenia kolejowe i drogowe. 
Położenie przy Narwiańskim Parku 
Krajobrazowym stwarza szanse na roz-
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wój turystyki.

* 15.09. "Cud, że na stacji w Łapach 
nie doszło jeszcze do tragedii. Pociąg z 
pozamykanymi drzwiami". Pani Bożena 
Kukacka z Łap przynajmniej sześć razy 
(od jesieni ubiegłego roku) nie mogła 
wysiąść z pospiesznego Białystok-War
szawa, wyjeżdżającego ze stolicy woje
wództwa o 19.22, bowiem drzwi z jednej 
strony pociągu okazywały się zamknię
te. Akurat tej, z której wysiada się w Ła
pach. "Nerwowe szukanie wyjścia, wie
lokrotnie już kończyło się wyskakiwa
niem z pociągu po przeciwległej stro
nie, prosto na siatkę oddzielającą tory. 
Gdy jest ciemno, a ktoś skacze w biegu z 
wysokich stopni, czasami z bagażem, 
może łatwo odbić się od siatki i wpaść 
pod koła. "Skoczkowie" przywierają 
brzuchem do siatki i liczą długie sekun
dy aż pociąg przejedzie."

9 września było podobnie. Pociąg ru
szył, a ludzie wysiadali po drugiej stro
nie. P. Kukacka nie mogąc wysiąść 
krzyknęła przez okno dyżurnemu ruchu 
co się dzieje. Ten wzruszył ramionami - 
drzwi to nie jego sprawa. Pociąg zatrzy
mała przy pomocy ręcznego hamulca.

* 16.09. "W regionie". "Wczoraj rano 
w miejscowości Kołpaki-Gąsówka Sta
ra kierujący fiatem 125p najechał na 
drugiego fiata. W wyniku zderzenia kie
rowcy obu samochodów doznali wstrzą
su mózgu i przebywają w szpitalu."

* 20.09. "Ośmiu z naszego regionu". 
W kolejce do prywatyzacji". Wśród 
owych 8 zakładów, które zostaną prze
kształcone w jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa i będą uczestniczyły w 
Programie Powszechnej Prywatyzacji 
znajdują się ZNTK w Łapach. Przedsię
biorstwa te zwolnione będą z płacenia 
oprocentowania od kapitału (forma dy
widendy), istnieje też możliwość otrzy
mania przez załogi 15 % bezpłatnych 
akcji ich zakładu.

GAZETA WSPÓŁCZESNA
* 11.08. "Słodkie zmiany". Ta gazeta 

z kolei twierdzi, że Cukrownia "Łapy" 
nie ma kłopotów ze zbytem. Jest to 
przedsiębiorstwo państwowe, które za
chowało płynność finansową, choć płaci 
wysokie podatki. Ministerstwo Prze
kształceń Własnościowych opracowało 
koncepcję utworzenia 5-6 holdingów 
cukrowniczych, które byłyby ugrupowa
niami regionalnymi. Do którego nale-
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żałyby Łapy - nie wiadomo. Dyr. Sobie
szuk mówi, iż najlepsze kontakty mają z 
regionem lubelskim. Aby wejść do hol
dingu zakład winiem przekształcić się w 
jednoosobową spółkę skarbu państwa. 
Stąd referendum wśród załogi na ten te
mat.

* Jw. "Wszystkie powiaty". W Urzę
dzie Rady Ministrów przedstawiono 
mapę z podziałem kraju na powiaty. Są 
wśród nich Łapy.

* 24.08. "Na okręgowych boiskach". 
Mecz w klasie okręgowej białostocko- 
łomżyńskiej pomiędzy "Turem" Bielsk 
Pódl. a "Pogonią" Łapy zakończył się re
misem 0:0.

* 25.08. "Powiat w Łapach". Po bli
sko trzygodzinnej dyskusji przedstawi
ciel rządu zapowiedział umieszczenie 
na powiatowej mapie Polski - po> a 
w Łapach. W jego skład wejdą gminy 
Poświętne, Sokoły, miasta i gminy Su
raż i Łapy. O supozycji prof. Tyca, by 
powiat ten wzmocnić o gminę Turośń 
gazeta nie wspomina. Tekst uzupełnia 
mapa przyszłego powiatu prezentowa
na na spotkaniu w naszym UMiG.

KURIER PODLASKI
* 23.08. "Łapiński w Górniku?" 

"Wszystko na to wskazuje, że Tomasz 
Łapiński - obecnie futbolista Widzewa 
Łódź, dokąd trafił on z Pogoni Łapy, 
wkrótce zostanie graczem Górnika Za
brze. Ogromną ochotę na zakup tego 
utalentowanego zawodnika (srebrnego 
medalisty olimpijskiego z Barcelony) 
ma bowiem prezes tego klubu - Włady
sław Kozubal". Górnik szasta osi*.....o l0i 
pieniędzmi kupując najlepszych graczy
i sieć zarzucił nie tylko na Łapińskiego.

* 25.08. "Łapy po powiat". "Rząd po
winien podjąć ryzyko i umieścić na sko
rygowanej mapie powiatowej Łapy" - 
podsumował swą wizytę w Łapach prof. 
Tyc. Gazeta przytacza argumenty, które 
padły za i przeciw powiatowi. "Urado
wani tym łapiacy pożegnali go wystę
pem kapeli ludowej" - kończy gazeta.

GAZETA WYBORCZA
* 13.08. "Bank nie chce pieniędzy". 

'W Łapach można spotkać ogłoszenia 
zachęcające do zakładania lokat termi
nowych w mającym siedzibę w Lublinie 
Wschodnim Banku Cukrownictwa SA. 
Pieniądze przyjmować ma jego łapska 
ekspozytura, mieszcząca się w biurow
cu miejscowej cukrowni." Ekspozytura
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mieści się w pok. 43 na trzecim piętrze 
biurowca. Petent chcący wpłacić swoje 
pieniądze dowiaduje się tam, iż "ta pani 
jest na urlopie i teraz załatwia się to w 
kasie na parterze". Petent wali więc na 
dół, czyta sobie, że kasa jest czynna w 
godz. 8-14 i choć jest już 9 - kasa nie
czynna. Dwadzieścia minut czekania i 
nikt się nie zjawia. Sprzątaczka radzi 
poszukać kasjerki na kilku pozostałych 
piętrach. Petent odchodzi więc z pie
niędzmi, a gazeta gratuluje lubelskiemu 
bankowi "sprawnie działającej ekspozy
tury".

* Jw. "Referendum w łapskiej cu
krowni. Wyników nie podamy". Doty
czyło ono wyrażenia zgody na prze
kształcenia zakładu w jednoosobową 
spółkę skarbu państwa oraz ewentual- 
> ii, czy po przekształceniu przystąpić 
do holdingu lubelskiego czy też fun
kcjonować jako samodzielna spółka. 
Przewodniczący Rady Pracowniczej był 
w swej wypowiedzi enigmatyczny: "zało
ga nie wyraziła się w sposób całkowicie 
negatywny wobec zamiaru prywatyza
cji" i że wkrótce specjalny zespół będzie 
analizował wyniki tegoż referendum. 
Udział w nim wzięło ok. 70 % pracow
ników. Więcej nie chciał powiedzieć, a 
dyrektor był ciągle zajęty.

SŁOWO-DZIENNIK KATOLICKI
* 9.09. "Plebiscyt "Słowa" na najle

pszego sportowca wśród niepełno
sprawnych. Trzy starty Waldemara Ki- 
kolskiego. Mistrzostwa Europy w Dub- 
Jir-'-'" Lekkoatletyczne mistrzostwa't f

niedowidzących w Dublinie 
mają w tym roku rekordową obsadę. 
"Bardzo trudny program założył sobie 
nasz najlepszy średniodystansowiec 
wśród niepełnosprawnych, biegacz 
Startu Białystok - Waldemar Kikolski: 
będzie startował na trzech dystansach - 
800,1500 i 5000 m.

W najciekawszej konkurencji mi
strzostw Europy - biegu na 5000 m kil
ku zawodników, wśród nich również Ki
kolski, zgłosiło próbę pobicia rekordu 
świata (15:07.16). Nasz biegacz znajdu
je się w bardzo dobrej formie, na zgru
powaniu w Spalę osiągnął wyniki zbli
żone do rekordowego rezultatu. (...)

Warto przypomnieć, że Waldemar 
Kikolski, były student paryskiej Sorbo
ny, biegle władający sześcioma języka
mi, zdobył na ubiegłorocznej Paraolim- 
piadzie w Barcelonie jeden złoty (800
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m) i dwa srebrne medale (1500 i 5000
m)."

* 16.09. "19 medali w Dublinie". 11- 
osobowa ekipa polskich niepełno
sprawnych sportowców na Lekkoatlety
cznych Mistrzostwach Europy niedowi
dzących w Dublinie zdobyła aż 19 me
dali: 7 złotych, 7 srebrnych i 5 brązo
wych. Zespołowo zajęli oni 3 miejsce. 
"Znakomicie spisał się Waldemar Ki
kolski, średniodystansowiec z Białego
stoku, który wywalczył trzy medale złote 
na 800 i 1500 m, srebrny na 5000 m.

- Jestem w sumie bardzo zadowolony 
ze startu - mówi Waldemar Kikolski, 
choć program zawodów był tak ułożony, 
że musiałem startować pięć razy w cią
gu zaledwie dwóch i pół dnia. Silny 
wiart nie sprzyjał uzyskiwaniu dobrych 
wyników. W biegu na 5 km miałem po
czątkowo dużą stratę do prowadzącego 
Anglika Tatschera, ale doszedłem go, a 
nawet wyprzedziłem. Na finiszu Anglik 
był jednak lepszy i on został mistrzem 
Europy, a mnie pozostał srebrny me
dal."

* Jw. "Bohater z Dublina - Waldemar 
Kikolski gościem pierwszego Irlandz
kiego Pubu". 15 września w pierwszym 
w Polsce irlandzkim pabie w Warszawie 
jego właściciele gościli bohatera mi
strzostw Europy - Waldemara Kikol- 
skiego. Waldek mówił o swoim życiu, 
studiach w Sorbonie i we Włoszech, 
przerwanych przez pogarszający się 
stan wzroku. Znalazł swoje miejsce w 
sporcie, wkrótce w uprawianych przez 
siebie biegach na średnich dystansach 
zaczął odnosić sukcesy. Przed Dubli
nem wygrał bieg na milę w Lizbonie i 
Paryżu. Obecnie przegotowuje się do 
paraolimpiady w Atlancie (USA). Po 
biegu eliminacyjnym w Dublinie orga
nizatorzy zwrócili mu uwagę na zacho
wanie; finiszując pozdrawiał kibiców. 
"Nie mogę zgodzić się z takim podej
ściem do sportu, przecież ma on być za
bawą i radością. Jeśli pozdrawiam kibi
ców to chcę, żeby i oni uczestniczyli w 
tym biegu."

W. Kikolski zdobywając w Dublinie 
3 medale stał się jednym z głównych 
kandydatów do czołowego miejsca w 
plebiscycie "Słowa" na najlepszego 
sportowca Polski wśród niepełnospraw
nych. Tekst okraszono 2 zdjęciami z na
szym krajanem.

(B Ł )

*  *  *

Przyszedł Icek Apfelbaum do sądu, by zmie
nić nazwisko.

- A jak by się chciał pan nazywać?
- Kapusta.
Po krótkim czasie przyszedł powtórnie, by 

tym razem zmienić nazwisko na Kapuściński.
- Dlaczego znów chce pan zmienić nazwisko?

- pyta sąd.
- Bo jeśli mnie ktoś zapyta, jak się poprzednio 

nazywałem, to nie skłamię mówiąc, że Kapusta.
*  *  *

- Co SdRP sądzi o rozkradaniu majątku naro
dowego?

- Że jest to temat zastępczy.
* * *

- Czy wiesz, że mimo wszystko mamy deko
munizację?

- Tak, co który do Niemiec, to go Amerykanie 
zamknęli.

*  *  *

- Wiesz nad czym debatowała SdRP na kon
gresie?

- Pewnie jak przerobić Lenina na Statuę Wol
ności.

*  *  *

- Słyszeliście dziaduniu, chcieli przemiano
wać Opolski Festiwal na Europejski?

- A Kołobrzeski na piosenki NATO.
* * *

- Nad czym pracuje ostatnio Olga Lipińska?
- Nad odkrywaniem nowych i niespopulary- 

zowanych wad Polaków.
+ *  *

Poseł Małachowski stwierdził, że jest zbyt du
żo artystycznych szkół w Polsce.

- Słusznie, wystarczy jeden mocny artysta.
***

- Dlaczego nasza półinteligenta nie lubi Po
rczyńskich?

- Bo są tym, czym oni chcieli być.
* * *

- Dziadku, kiedy będziemy gotowi do integra
cji z Europą?

- Kiedy każde polskie dziecko będzie wie
działo, że nie bocian dzieci nosi i że zajączek 
składa jajka.

*  *  *

Jak wygląda kupno "Gazety Wyborczej"?
- Koszerną poproszę.

• • *
MargaretThatcher zostawiła po sobie system 

polityczny zwany thatcheryzmem. Co zostanie 
po rządach Suchockiej?

- Suchotyzm.
* * *

Rabbi zobaczywszy, że jego uczeń ogania 
się przed gryzącą go muchą wykrzyknął:

-Durniu, czy nie wiesz, że jeśli odgonisz tę, któ
ra się już napasła przyleci nowa, wygłodniała?!

*  * *

23 bm. jadąc rowerem ul. Leśnikowską na
tknąłem się na jadącego z naprzeciwka rowe
rzystę.

- Nasi wygrali?! - krzyknął twierdząco-pytają- 
co do idącego chodnikiem emerytowanego b. 
milicjanta z małżonką.

- Wygrali, wygrali - odpowiedzieli zgodnie i z 
radością.

Ponieważ rzecz działa się podczas moskie
wskiego puczu do dziś nie wiem, o których "na
szych" chodziło.

*  *  *

Kiedy przed wojną zapytano Żyda, dlaczego 
handluje antysemickimi broszurkami ten od
parł:

- Jeśli ja mam kilka groszy czystego zysku z 
każdej - to one nie są już takie antysemickie!

*  *  *

Nasze hasło: "Żadnych haseł tylko fakty!" - 
rzekł pewien liberał.

- Fakty? Zgłupiałeś? Chcesz siedzieć?! - od
rzekł drugi.

(BŁ)

GAZETA ŁAPSKA 15



Z BIEGIEM

1 sierpnia
Spływ kajakowy Doliną Górnej Na

rwi rozpoczął się w Bondarach nad Za
lewem Siemianówka, który jest skarb
cem obfitującym w wiele gatunków ryb i 
tym samym stanowi raj dla wędkarzy. 
Skupia się tutaj również mnóstwo pta
ków, miłośnicy ornitofauny mogą pro
wadzić badania, a jednocześnie rozko
szować się ich ujmującym śpiewem. Za
chwycił mnie zachód słońca, który mia
łam okazję tam podziwiać. Zbiornik 
wodny nagrzany w czasie dnia, wieczo
rem zaczął parować, powodując uno
szenie się mgiełki nad wodą. Rozżarzo
ne jak węgielek słońce odbijało się w 
wodzie tworząc purpurową poświatę, 
niejako unoszącą się lekko nad powie
rzchnią lustra wody. Ramy do tego 
osobliwego zjawiska stanowiły korony 
drzew, które złożyły swe losy podmu
chom wiatru.

Zostaliśmy tam serdecznie przywitani 
przez pana Mariana Hajduczenia, który 
wyreżyserował ciekawą część artystyczną, 
a której niestety nie widziałam, bowiem 
dotarłam tam z koleżanką nieco później - 
na część już mniej oficjalną.

Przy płomieniach ogniska wymienia
liśmy swoje imiona, aby później stwo
rzyć wspaniałą ekipę, która doskonale 
potrafiła pokonać wszelkie trudy po
dróży.

2 sierpnia
Celem drugiego dnia było dopłynię

cie do Narwi. Poranek był rześki i 
chłodny, uatrakcyjniony przygotowa
niem, a następnie pieczeniem ryb z 
miejscowego zalewu. Zmagania z kar
piami pochłonęły dużo wysiłku i czasu, 
jednak były one niezwykle smaczne. Na
stępnie udaliśmy się nad rzekę, gdzie 
czekały już kajaki oraz ratownik, który 
udzielił nam istotnych wskazówek.

Rzeka przyjęła nas przyjaźnie, nie 
potraktowała jak intruzów, którzy na
ruszają jej intymność, lecz przygarnęła 
pod swoje skrzydła i pozwoliła podzi
wiać osobliwości z nią związane. Koryto 
było dość szerokie, prąd leniwy, nielicz
ne przeszkody w postaci drewnianych 
kładek. Płynąc - jednocześnie delekto
wałam się pięknem serwowanym przez 
rzekę. Brzegi porośnięte były trzciną, 
miejscami ubarwione pękami różno
barwnych kwiatów. Na wodzie unosiły 
się żółte kwiaty (grążel żółty) otoczone 
zielonym dywanem liści. Wyprostowa
ne, stojące jak na zbiórce harcerskiej 
strzałki wodne zwracały na siebie szcze
gólną uwagę, niektóre nieco pochylone, 
zapewne starsze, zmęczone. Natomiast 
nad wodą czasami zatrzepotały fioleto
wymi skrzydełkami ważki, które przy
pominały tancerki na scenie utkanej z 
jedwabnej pajęczyny.

Fachowej informacji dostarczył Ja
rek, któremu momentami udawało się

Narew w okolicy Plosek
dopędzić przodującą żeńską obsadę. 
Często zmuszeni byliśmy robić postoje - 
nie wynikało to ze zmęczenia, lecz ko
nieczności wypompowania wody z mało 
szczelnych kajaków. Uciekaliśmy się do 
takich posunięć jak zalepianie otworów 
gumą do żucia, co było - wbrew pozo
rom - skuteczne. Po kilkugodzinnej wę
drówce dotarliśmy do Narwi, pięć ob
sad stanęło na twardym gruncie. Przy
witano nas w Domu Kultury, gdzie przy 
filiżance herbaty wójt przedstawił pro
blemy nurtujące gminę, jej dorobek 
kulturowy, historię i stan środo > 
przyrodniczego oraz propozycje jego 
ochrony. O zmierzchu wyruszyliśmy na 
zwiedzanie miejscowości. Pod koniec 
dnia nieomal każdy uskarżał się na bó
le, głównie mięśni rąk, karku, a co po
niektórzy nawet brzucha. Jednak masaż 
i sen ukoiły cierpienie.

Narew jest dawnym miastem założo
nym w 1514 r. z inicjatywy króla Zygmun
ta Starego przez starostę bielskiego Ol
brachta Gasztołda. WW 1529 r. odbyła 
się powtórna lokacja na prawie magde
burskim. Największy rozkwit miasta 
przypada na I połowę XVII w. Korzystny 
rozwój został zahamowany przez wojny 
szwedzkie, a następnie rozbiory. Po III 
rozbiorze Narew znalazła się w granicach 
Prus, od 1807 w obrębie Rosji. W 1934 r. 
miasto utraciło prawa miejskie, od 1972 
r. jest siedzibą gminy.

Na uwagę zasługuje czworokątny ry-
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NARWI
nek otoczony nieregularną siatką ulic, 
drewniany kościół z 1528 r., przebudo
wany w 1755 r. z fasadą zwieńczoną 
dwiema wieżyczkami, cerkiew prawo
sławna pw. Podwyższenia Krzyża, wy
budowana na planie krzyża greckiego, 
z wieżą i kopułą oraz cerkiew unicka z 
XVIII w.

Narew jest przykładem miejscowo
ści, którą zamieszkują dwie grupy róż
niące się wyznaniowo i etnicznie, a 
mianowicie białoruska prawosławna i 
polska katolicka. Współzamieszkiwa- 
nie z ludnością polską powoduje znacz
ne osłabienie świadomości odrębności 
wyznaniowo-etnicznej w grupie biało
ruskiej. Młodzi są związani z regionem, 

^k nie przejawiają większego zain
teresowania w zachowaniu kultury bia
łoruskiej. Często zatajają swoje pocho
dzenie w trosce o awans społeczny. 
Wielu wręcz wstydzi się swego drzewa 
genealogicznego, wynika to z przeko
nania o niższej randze języka białoru
skiego jako języka chłopskiego. Przy
kładem zanikania świadomości własnej 
odrębności jest zmiana imion, odcho
dzenie od religii prawosławnej w kie
runku katolickiej lub ateizmu, spadek 
zasięgu szkolnictwa białoruskiego, nie
wielki, aczkolwiek systematyczny spa
dek liczby organizacji, kół amatorskich 
oraz liczne migracje ze wsi do miasta. 
Gwara pełni już bez mała funkcję języ
ka domowego głównie ludzi starszych. 
Jedn ie  starsze pokolenie reprezentuje 
w. ze przywiązanie do tradycji. Bia
łorusini nie dążą do kultywowania od
rębności państwowej, bo takiej nigdy 
nie mieli. Obserwujemy postępującą 
asymilację mniejszości białoruskiej. 
Polega ona na przyswojeniu, a nastę
pnie włączeniu norm, wartości i postaw 
reprezentowanych przez Polaków do 
systemu swoich poglądów i wartości.

To zjawisko należy przystopować. 
Kultura białoruska jest bez mała uni
katem na terenie Polski i nie chcieliby
śmy jej oglądać w skansenach. Mło
dzież może być tylko dumna z tego, iż 
rekrutuje się z tak osobliwych terenów.

3 sierpnia
Kiedy płynęliśmy kolejnego dnia do 

Plosek koryto Narwi zdecydowanie się 
rozszerzyło, zarośla wierzbowe pora
stające brzegi tworzyły jakby lasy na-

morzynowe, charakterystyczne dla 
strefy podzwrotnikowej w Afryce. 
Krajobraz ożywiony był bukietami żół
tych kwiatów umocowanych na wyso
kich łodygach. Kolejno mijaliśmy cie
kawe miejscowości, gdzie wysiadaliśmy 
z kajaków i wyprawialiśmy się na krajo
znawcze wycieczki. Puchły przywitały 
nas majestatyczną cerkwią, do której 
niestety nie weszliśmy, gdyż odbywał 
się pogrzeb. Z  miejscowości tej pocho
dził Paweł Bielski - psalmista i gorący 
wyznawca proroka liii. Historia po
wstania sekty grzybowskiej głosiła, że 
we wsi Grzybowszczyzna żyje biblijny 
prorok Eliasz, "który onego czasu wzię
ty był żywcem a obecnie powrócił z nie
ba by przygotować naród do powtórne
go przyjścia Chrystusa, wybudował on 
świątynię, prorokuje i czyni cuda".1 
Kult proroka liii był tak silny, iż jego 
wyznawcy oprócz tego, że składali so
wite ofiary, modlili się do niego i śpie
wali hymny na jego cześć - postanowili 
proroka ukrzyżować, aby dokonać po
wtórnego odkupienia.Nie doszło do te
go incydentu, bowiem Eliasz Klimo
wicz na wieść o zamiarach pielgrzymów 
ratował się ucieczką do lasu. Uczestni
cy tych wydarzeń utożsamiali się z po
staciami ewangelicznymi i biblijnymi - 
wystarczyła zbieżność imienia, podo
bieństwo do ikony czy wydarzenie po
dobne do tego, jakie miało miejsce w 
żywotach świętych.

Obecnie trudno nam uwierzyć, że na 
początku naszego stulecia zrodziła się

tak naiwna, a zarazem fanatyczna wiara 
w boga-człowieka.

Wielu ludzi, którzy pamiętają ten 
okres nie chce o tym mówić, inni uwa
żają, "że dożyliśmy wtórnego raju pod 
znakiem czerwonej gwiazdy"2 - słowa 
Aleksandra Daniluka, jeszcze inni 
twierdzą, że powtórne przyjście Chry
stusa jeszcze się nie spełniło.

W tym tym czasie Puchły gościły sa
mozwańczego cara Mikołaja II Ale
ksandrowicza, który czczony był przez 
miejscową ludność niczym prawdziwy 
imperator. Puchły obdarzyły nas nie
zwykłą opowieścią, natomiast płynąc 
dalej wieś Koźliki - gdzie niegdyś krę
cono sceny do filmu "Nad Niemnem" - 
przywitała nas małą cerkiewką usytuo
waną na brzegu rzeki i wiatrakiem z 
XVI w. Po drodze mijaliśmy liczne że
remia, będące efektem działalności bo
brów. Dalej rzeka rozdzieliła się na 
dwie odnogi, które schodziły się w Ka- 
niukach. Tam zostaliśmy bardzo ciepło 
przyjęci. Będące w stanie rewolucyj
nym żołądki zostały ukojone smaczną 
zupą grochową i panierowanym kur
czakiem. Burmistrz gminy Zabłudów, 
który także towarzyszył nam na trasie 
Narew-Kaniuki przedstawił sytuację 
gminy i odpowiadał na nasze pytania. 
Następnie odwiedziliśmy miejscowego 
rzeźbiarza mieszkającego w sędziwym 
domku liczącym bez mała wiek. Obej
rzeliśmy pracownię i galeryjkę rzeźb, 
które przedstawiały sceny z życia wiej
skiego i ludność przygnębioną, zamy-

Pałacyk w Kurowie po remoncie
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śloną, z pooranym czołem i smutnymi 
oczami. Rzeźby wykonane zostały głów
nie z brzozy i lipy, nieliczne z mahoniu. 
Na pamiątkę otrzymaliśmy maleńkie 
rzeźby szczupaków, które wyszły spod 
dłuta Włodzimierza Naumiuka.

Następnie popłynęliśmy do Plosek, 
które były naszym kolejnym celem. 
Przedstawiciel gminy Bielsk Podlaski 
ulokował nas w uroczym domku myśli
wskim pośród drzew. Tutaj sprawdzili
śmy swoje umiejętności "wspinaczki wy
sokogórskiej" wdrapując się na okazałe 
drzewo. Stanowiliśmy już bez mała nie
liczną, aczkolwiek nieco zwariowaną 
rodzinkę.

4 sierpnia
Po raz kolejny za

nurzyliśmy pióra 
wioseł w wodzie i na
rzuciliśmy znaczne 
tempo, aby móc zdą
żyć na czas do Sura
ża. Meandrującej 
rzece dostojeństwa 
dodawały wierzby do
tykające swymi kona
rami powierzchni 
wody.

Zatrzymaliśmy się 
nieopodal Strabli, 
aby zwiedzić budzący 
się do życia i w przy
szłości zapewne nie
zwykle piękny dwo
rek, który niegdyś był 
własnością nadwor
nego lekarza królo
wej Bony - Antonio Crayna de Busceny. 
Istniejący obecnie pałacyk zbudowany 
został przez Michała Starzeńskiego w II 
połowie XVIII w. i został zniszczony w 
czasie I, a zdewastowany podczas II 
wojny światowej i popadł w ruinę. Pałac 
został zbudowany w stylu barokowym 
na rzucie prostokąta z ryzalitem od 
strony fasady. W ryzalicie tympanon z, 
w zasadzie niewidocznym, herbem Sta- 
rzeńskich. Zachowały się freski i komi
nek. Pałac otoczony jest ogrodem, po 
lewej stronie znajduje się spichlerz. Na 
uwagę zasługuje kościół gotycko-rene- 
sansowy, a po drugiej stronie ulicy pra
wdopodobnie dawna karczma z podcie
niami. Nasyceni wiedzą i widokiem pa
łacyku wsiedliśmy do kajaków, by poko
nać ostatni etap docelowej wędrówki. 
Niektórzy zgłębili tajniki kajakarstwa i

z pozycji ostatnich wybili się na czoło, 
zmuszając tym samym ratownika, który 
nas asekurował do wzmożonego wysił
ku. Mając w zapasie kilkanaście minut 
utworzyliśmy z kajaków tratwę i pozwo
liliśmy nieść się nurtowi. Za żagle po
służyły ustawione pionowo wiosła 
oraz... parasol umocowany na dziobie.

Nie wszyscy jednak poddali się bło
giemu lenistwu; ci, którzy chcieli olśnić 
oczekującą na przystani delegację do
konali gruntownych zabiegów kosmety
cznych. Zapach medykamentów w po
łączeniu ze świeżym wysuszonym sia
nem połaskotał nozdrza.

W końcu zza pagórków wyłoniły się 
osobliwości Suraża. Neobarokowy ko

Aleksandra I. Później osada była włas
nością wdowy po Aleksandrze - Heleny, 
królowej Bony. Podczas wojen szwedz
kich został zniszczony. Po III rozbiorze 
znalazł się w obrębie Prus, a od 1807 r. 
w granicach Rosji. Podczas powstania 
styczniowego stał się miejscem pier
wszej na Białostocczyźnie bitwy. I i II 
wojna światowa przyniosła ze sobą licz
ne zniszczenia, ostateczne wyzwolenie 
nastąpiło w 1944 r.

W Domu Kultury swój dorobek 
przedstawiły gminy Suraż i Łapy. W auli 
zgromadziła się liczna widownia, a na 
scenie wystąpiły zespoły ludowe, mło
dzieżowe, pląsały dzieci z grupy "Tan- 
Tan". Następnie zainteresowani zwie

dzili Muzeum A r- 
cheologiczne z . J- 
zwykłymi zbiorami 
nieżyjącego już 
Władysława Li- 
twińczuka. Obec
nie dzieło ojca pie
lęgnuje syn - Wi
ktor Litwińczuk. 
Tak jak na każdym 
postoju rozświetli
ło się swoim bla- 
skim ognisko i pie
czone w nim kieł
baski. Po obfitym i 
wyszukanym posił
ku udaliśmy się na 
spoczynek.

Pałacyk w Kurowie po remoncie

ściół z trójkondygnacyjną wieżą wśród 
drzew, a tuż obok Góra Królowej Bony 
z niecką napawały nas zachwytem. Su
raż jest miastem malowniczo położo
nym na obu brzegach Narwi. W XI w. 
powstał tu gród warowny broniący ko
lonizacji ruskiej. W 1241 r. miał miejsce 
najazd Tatarów, którzy zostali wypę
dzeni dopiero w 1244 r. przez Erdziwił- 
ła, syna Mendoga. W 1392 r. Suraż do
tknęła kolejna katastrofa w postaci na
padu krzyżackiego, który pociągnął za 
sobą doszczętne zburzenie zamku. 
Wkrótce osada odbudowała się, ale już 
nigdy nie odzyskała swego dawnego 
znaczenia obronnego. W 1445 r. wielki 
książę litewski Kazimierz Jagiellończyk 
przywilejem wydanym w Mereczu nada
je miastu Suraż prawa miejskie. Przywi
lej lokacyjny został potwierdzony przez

5 siepnia
Opaleni niczym raki rozpoczęliśmy 

kolejny dzień zmagań z wodnym żywio
łem wyznaczając za cel - Topilec. Płynę
liśmy wśród łąk, co rusz napotykając na 
bociana, który delikatnie stąpając 
wśród traw wypatrywał swojej ofiary. 
Od Uhowa rzeka zaczęła płynąć kilko
ma korytami, a brzegi porośnięte były 
wysoką trzciną. Zaobserwowałam 
trzcinniczka, który widząc nadchodzące 
w naszej postaci niebezpieczeństwo usi
łował odwrócić uwagę intruzów od 
gniazdka przeskakując z trzciny na 
trzcinę. Następnie wpłynęliśmy w lewą 
odnogę, która po pokonaniu lewego 
przesmyku okazała się Bagnem Roz- 
gnój. Na obszarze tym koncentruje się 
bogactwo ptaków. Niestety, nie mogli
śmy podpatrzeć ptasiej społeczności, 
gdyż największą ich aktywność notuje
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się o świcie. Zatrzymaliśmy się w Boki
nach wspinając się na pokaźny pagórek 
- górę Wapniarkę liczącą ponad 140 m 
n.p.m., rozkoszując się panoramą rozle
wisk Narwi i czekając na "kajak ekolo
giczny", w którym znajdował się Jarek z 
Kordianem. Szerokie koryto rzeki zda
ło się im zbyt monotonne, toteż zapu
ścili się w gęste sitowie, aby ożywić nud
ną wędrówkę. Po zdecydowanie długiej 
chwili zatrzepotała na wietrze znajoma 
bandera. Dopłynęliśmy do Topilca. Da
lej przewieziono nas autokarem do po
bliskich Zawad, gdzie w świetlicy zor
ganizowano wystawę obrazów pana 
Zdanowicza. Czas umilały nam panie z 
zespołu "Zalesianki". Z  kolei głos za- 

wójt Turośni Kościelnej i odpowie
dz,. . na tradycyjne pytania dotyczące 
dorobku kulturowego, ochrony środo
wiska i planów na przyszłość.

Następnie zwiedziliśmy cerkiew w To- 
pilcu pw. Św. Mikołaja z 1870 r. z cieka
wym, acz niekompletnym ikonostasem.
0  zmierzchu zacieśniliśmy krąg wokół 
ogniska zatapiając w nim kiełbaski.

6 sierpnia
Począwszy od Suraża wpłynęliśmy na 

obszar Narwiańskiego Parku Krajobra
zowego, który może w pełni dorównać 
takim terenom jak Puszcza Białowieska 
czy Bagna Biebrzańskie.

Mnóstwo wodnych korytarzyków, w 
których bez trudu można zgubić nić 
Ariadny i zapędzić się w zatoczkę bez 
wyjścia. Doświadczyliśmy tego i wedle 
kt .idy "w tył zwrot" musieliśmy od- 
maszerować we właściwym kierunku. 
Jest to obszar dziki, gdzie przyroda sa
ma o wszystkim decyduje, doskonale 
sobie radząc bez wszędobylskiego czło
wieka. Przedzieraliśmy się przez trzciny
1 sitowie niejednokrotnie je taranując - 
zapewne nie były uszczęśliwione tymi 
poczynaniami. Wysokość trzcin pora
stających brzegi sięgała 2 m. Chyliły one 
ku wodzie swe oblicza przypominając 
młode dziewczyny przeglądające się w 
studni w wieczór andrzejkowy aby zoba
czyć wybrańca.

Wstąpiliśmy na grąd Maliniak z cie
kawą wydmą paraboliczną porośniętą 
lasem liściastym oraz licznymi ziołami. 
Wysiadając z naszych wehikułów wdzie
liśmy obuwie, aby zapobiec ewentual
nemu wybrykowi jaszczurki zygzakowa
tej, która znalazła tutaj dogodne dla 
siebie warunki egzystencji.

Waniewo olśniło mnie interesują
cym kościołem z dzwonnicą wzniesio
nym w stylu neoromańskim w 1887 r. i 
przebudowanym po II wojnie świato
wej. Tuż obok grota z kamieni z figurą 
Matki Boskiej.

W Waniewie znajduje się znane już 
zapewne w wielu zakątkach Europy 
biuro turystyki bagiennej "Bird Servi- 
ce", do którego licznie zawijają turyści 
zagraniczni, by móc znaleźć się w tej 
uroczej enklawie dzikości i rozkoszo
wać się podglądaniem życia ptaków.

Następnie pokonując bystrze i pły
nąc wzdłuż niegdyś istniejącego mostu 
obraliśmy kierunek - Śliwno. Z  historią 
tej osady zapoznał nas Jarek, który na 
tym terenie czuł się niczym gospodarz 
we własnym domu i przejął funkcję 
przewodnika, którą do tej pory sprawo
wał Sławek.

Śliwno wchodziło niegdyś w skład dóbr 
waniewskich, następnie było własnością 
Orsettich, dalej Wincentego Krasińskie
go, by w końcu znaleźć się w rękach Zyg
munta Krasińskiego, który następnie 
sprzedał majątek swojej żonie Elżbiecie. 
Legendy głoszą, że na kanałach pojawiała 
się hrabina, a jej płacz i lamenty niosły się 
daleko wodami Narwi. Kupcy włoscy Or- 
setti wznieśli tutaj wspaniałą rezydencję 
otoczoną parkiem.

Na tle zielonych konarów drzew za
jaśniała wieżyczka pałacyku w Kurowie, 
w której mieści się zarząd NPK. Kurów- 
ką wpłynęliśmy do stanicy i pakunkami 
podążyliśmy świerkową alejką, aby z

W pałacu Branlcklch w Choroszczy

bliska obejrzeć dworek. Na uwagę za
sługuje tu zabytkowy park, w skład któ
rego wchodzi m.in. klomb znajdujący 
się przed budynkiem, aleja świerkowa 
prowadząca na przystań, aleja lipowa, 
sad oraz ogród warzywny, a także wiele 
cennych gatunków drzew. Po oficjal
nym spotkaniu z dyrektorem NPK wy
ruszyliśmy, klucząc wśród uroczych ale
jek, by zapoznać się z osobliwościami 
Kurowa.

Kolacja została przyrządzona przez 
panów. Kordian przygotował wyśmieni
tą wegetariańską potrawę a Marian ry
by, które wynegocjował za odpowiednią 
opłatą od miejscowego rybaka.

7 sierpnia
To już ostatni etap naszej wędrówki, 

ostatnie zachłyśnięcie się pięknem roz
lewisk, a potem już uregulowane koryto 
i do przebycia dwa jazy w Rzędzianach i 
Babinie. Minęliśmy Groblę pod Kru
szewem, gdzie projektowany jest rezer
wat. Uwidocznia się tutaj niemal do
skonale strefowość roślinności, od łąk i 
szuwarów poprzez łozowisko do olsów. 
Na wodzie kołysały się lilie wodne, któ
re w czasie dnia otwierają swoje korony 
i grzeją główki w słońcu, by na noc po
kornie schować się pokornie w kielichu. 
Dalej zatrzymaliśmy się na terenie re
duty "Koziołek", która niegdyś miała za 
zadanie zabezpieczenie przeprawy 
przez Narew i uniemożliwienie Szwe
dom, stacjonującym w tykocińskim za
mku, wypadów w górę rzeki. Reduta ma
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Z BIEGIEM NARWI
kształt zbliżony do sześcioboku, oto
czona była fosą i posiadała siedem ba
stionów. Usłyszeliśmy tutaj ciekawą hi
storię dotyczącą kaprysów dudka gnież
dżącego się w starych drzewach.

Następnie pokonaliśmy jaz w Rzę
dzianach. Od tego miejsca do ujścia 
Biebrzy wyprostowano koryto i częścio
wo zasypano zakola oraz zlikwidowano 
rozlewiska w rejonie Tykocina. Spowo
dowało to przesuszenie terenu i powol
ne unicestwianie roślinności i ornito- 
fauny. Kolejny jaz i kolejne wrzucenie 
kajaków na barki. Rzeka prezentuje tu
taj równe, niemal odmierzone przy li
nijce koryto. Roślinność zaakceptowała 
taką sytuację i powoli uzupełnia braki, 
jakie pociągnęła za sobą regulacja Na
rwi. Plan naszej podróży zakładał wpły
nięcie rzeką Horodnianką do letniej re
zydencji Branickich w Choroszczy. Za
mierzenia jednak nie powiodły się, bo
wiem stan wody zmniejszył się i przepły
nięcie kajakiem stało się niemożliwe. 
Skorzystaliśmy z usług pojazdów koło
wych i dotarliśmy na miejsce. Wieczo
rem wybraliśmy się na spacer po parku 
przylegającym do pałacyku. Odwiedzi
emy także popularne wśród miejscowej 
młodzieży miejsce schadzek miłosnych - 
Wzgórze Parnas.

8 sierpnia
W tym dniu kajak odstawiliśmy na 

bok poddając się wyłącznie doznaniom 
estetycznym. Dzień ów był niezwykle

uroczysty, bowiem odbywał się IV Jar
mark Dominikański. W programie uję
te były takie atrakcje jak korowód prze
bierańców maszerujący ulicami miasta 
do pałacu Branickich z udziałem kapeli 
"Kaziuki", która jako pierwsza wystąpi
ła na scenie i umilała czas zgromadzo
nym. Następnie odbył się program po
święcony dzieciom: występ zespołu 
"Pląs" oraz pokaz mody dziecięcej i wie
czorowej z salonu mody "Gracja". Dalej 
poezję śpiewaną przedstawiły zespoły 
ludowe z okolic. Pewnej dozy humoru 
dostarczył kabaret "Szpilka". W trakcie 
imprezy uczestnicy spływu oraz przed
stawiciele gminy Choroszcz zgromadzi
li się, aby odbyć sesję podsumowującą, 
która stała się możliwością skonfronto
wania wszelkich informacji i podjęcia 
konkretnych decyzji. Efektem tego 
spływu będzie opracowanie programu 
ratowania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego dla przyszłych pokoleń 
w Dolinie Górnej Narwi, który weźmie 
udział w konkursie "Małe Ojczyzny" 
ogłoszonym przez Izabelę Cywińską.

Kolejnym punktem programu był 
koncert Janusza Laskowskiego, na które
go wszyscy czekali z utęsknieniem. Jar
mark Dominikański został zakończony 
występem rockowego zespołu z Chorosz
czy oraz wspólną ludową zabawą.

Impreza odbywała się obok letniej 
rezydencji Branickich. Pałacyk ów zo
stał zbudowany w latach 1725-30. 
Wkrótce jednak, z uwagi na zawilgoce

nie, rozebrano go i niezwłocznie zbudo
wano nowy w 1757 r. Rezydencja prezen
tuje styl barokowy wg projektu I.H. 
Klemma. Zniszczona niemal całkowicie 
pod koniec XIX w. i podczas I wojny 
światowej, odbudowana w latach 1962- 
73. Wzniesiono ją na wyspie; obok znaj
dował się park z kanałami i stawami zasi
lanymi z Horodnianki. W parku istniały 
rzeźby, fontanny i wodospady. Zachował 
się jeden pawilon i stajnia. Obecnie dąży 
się do odtworzenia dawnego parku. Pałac 
stanowi prostokątny budynek, piętrowy. 
Nad częścią środkową fasady znajduje się 
trójkątny tympanon z płaskorzeźbami i 
kartuszami herbowymi: "Gryfem" Branic
kich i "Ciołkiem" Poniatowskich. W pała
cu letnim mieści się obecnie muzeum 
XVIII-wiecznych reprezentacyj / 
wnętrz mieszkalnych.

Wspólna wędrówka dobiegła końca, 
po pożegnaniu udaliśmy się w różnych 
kierunkach obiecując sobie, iż za rok 
spotkamy się w podobnych okoliczno
ściach. Poznaliśmy nie tylko sekrety, ja
kie kryje polska Amazonia, ale również 
odprężyliśmy się na łonie natury, 
wzmocniliśmy mięśnie, powiększyliśmy 
grono przyjaciół i myślę, że zrealizowa
liśmy zamierzone cele.

RENATA LASKOWSKA

1 Włodzimierz Pawluczuk - "Wier- 
szalin" - Reportaż o końcu świata.

2 Włodzimierz Pawluczuk - "Wier- 
szalin".

"... GDY ZWIĄZEK NASZ BRATNI OGARNIE LUDZKI RÓD"
Masoneria dawniej i dziś

■Rok temu Jean-Robert Ragache, wielki 
mistrz loży "Wielki Wschód" udzielił "Gazecie Wy
borczej" wywiadu. "Nasi przeciwnicy twierdzą, że 
rządzimy światem, bo masońskie idee zalały 
świat W pewnym sensie to prawda. Od XVIII wie
ku nasze ideały i zasady - tolerancja, dialog, wol
ność, równość, braterstwo, demokracja, republi
ka - ogarnęły rodzaj ludzki. (...) Laickość to prze
de wszystkim absolutna wolność myśli. Wszy
stko co może tę wolność ograniczać - odrzuca
my. Dyskutujemy, po czym wprowadzamy w 
społeczny obieg nasze sugestie poprzez człon
ków. Idzie nam o to, by idee masońskie krążyły i 
spełniały się w całym świecie."

Ustępujący wielki mistrz loży "Grandę Oriente 
d'Kalia', Armando Corona powiedział po koniec 
1992 roku: "W Polsce nasi bracia są liczni, bar
dzo aktywni I odegrali bardzo ważną rolę w przy
spieszeniu procesów liberalizacji." Tygodnik “Po
lityka" ujawnił onegdaj, że od 1961 roku działała 
w Warszawie konspiracyjna loża "Kopernik", w

skład której wchodzili głównie naukowcy, arty
ści i publicyści. Loża ta uważana była przez Ta- 
deusza Cegielskiego, Wielkiego Sekretarza Lo
ży Narodowej Polskiej za "kuźnicę opozycji 
demokratycznej w kraju", Tożsamość członków 
okryta jest ścisłą tajemnicą.

Giuliano di Bernardo, następca Armando 
Corony zagroził na początku 1992 roku, że je
żeli Jan Paweł II nie uzna otwarcie, że do potęg 
ukrytych, które potępił nie zaliczył lóż masoń
skich, to "masoneria zacznie szykować swą po
tęgę bojową do kontrataku w ramach wojny 
moralnej i duchowej. (...) W ciągu dwóch lat 
światło masonerii oświeci wszystkie kraje 
Wschodu*.

Jak wiadomo Watykan w sprawie masonerii 
stanowiska nie zmienił." "Słowo - Dziennik Kato
licki", 31.08.93.

O jakie słowa Ojca Św. chodziło?
W kwietniu ub. roku powiedzieał on, iż w 

świecie trwa zorganizowana ofensywa sił anty- 
chrześcijańskich, które są kierowane w skali

świata z jednego, anonimowego ośrodka. 
Mistrz di Bernardo zareagował więc na wzór 
staropolskiej zasady: uderz w stół, a nożyce się 
odezwą. Tym samym potwierdził się mój 
wcześniejszy domysł, jaką to "potęgę" miał na 
myśli papież. I jednocześnie - sprawa musi być 
poważna, skoro zdecydował się on wskazać ją 
nieomal palcem.

"Czołową ideą wolnomularstwa jest toleran
cja - stwierdził (...) zastępca wielkiego mistrza 
Wielkiego Wschodu Francji, Jacqes Orefice - 
ale loże masońskie nie przyjmują osób, które 
uważają za zwolenników "rasizmu" i "nacjonali
zmu" - pisał ten sam dziennik 11 marca br. Wiel
ki mistrz oświadczył, że wolnomularze nie zaj
mują się polityką, choć on sam kieruje polityką 
Wielkiego Wschodu wobec krajów Europy 
Wschodniej. Wyraził dumę z faktu, iż - jak 
stwierdził - wszyscy prezydenci USA do Kenne
dyego należeli do masonerii. Zaprzeczył jed
nocześnie, jakoby miała ona coś wspólnego z 
koncepcjami integracji europejskiej i eurore
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gionami. Kosmopolityzm i uniwersalizm uznał 
za podstawy ideologii masońskiej. Potwierdził 
duże zasługi Kościoła i osobiście Jana Pawła II 
w zwalczaniu komunizmu, ale wg niego Kościół 
winien ograniczyć się do sfery prywatnej życia. 
Jest to charakterystyczna cecha wielu ruchów 
laickich i antyklerykalnych, które dążą do fakty
cznego wyeliminowania wpływu religii na życie 
publiczne, co z kolei jest zaprzeczeniem samej 
istoty religii. Uznał się za kompetentnego w 
określaniu, co jest a co nie misją Kościoła pol
skiego I zaatakowł go za “przekroczenie swojej 
misji': wskazywanie przez biskupów, na kogo 
mogą głosować katolicy, za działania na rzecz 
ochrony życia nienarodzonych. Orefice, który 
sam jest lekarzem-ginekologiem zademonstro
wał w tej ostatniej kwestii myślenie dialektycz
ne: zadeklarował się jako przeciwnik aborcji, 
ale przyznał, że "pomaga" kobietom w trudnej 
sytuacji", jednocześnie oświadczając, że "zbyt 
szanuje życie, aby popierać morderstwo".

Przed przyjazdem do Polski Orefice złożył 
1,5 godzinną wizytę ambasadorowi polskiemu 
w Paryżu, a rozmowę z nim określił jako "bar
dzo serdeczną". Odbudowę lóż uznał za swoje 
3 !e w Polsce i chyba nie tylko, bowiem w 
p ła tw a ) wkrótce wizyty na Litwie, Ukrainie i w 
Rosji. Odrodzenie lóż następuje na Słowacji, w 
Rumunii, na Węgrzech. O wpływy w tych kra
jach rywalizują loże niemieckie, francuskie, au
striackie i angielskie. Podczas konferencji pra
sowej niektórzy dziennikarze próbowali dociec, 
czy ktoś w najwyższych władzach państwa 
(obecnie) należy do wielkowschodniej obed- 
iencji. "Jeśli powiem, że takich nie ma, nie 
uwierzy pan, a jeśli powiem, że są, spyta pan, 
kto?" Z owym "kto" były kłopoty przy rejestracji 
w sądzie. Polskie prawo o stowarzyszeniach 
wymaga podania przynajmniej 15 członków (w 
tym dla władz odpowiedzialnych za bezpie
czeństwo państwa). Ciekawe, czy podano na
zwiska "żołnierzy" czy też "generałów"? Opo
wiedział też historyjkę o Janie XXIII i jego osobi
stym lekarzu - będącym jednocześnie Wielkim 
Mistrzem, który jakoby spowodował, iż Sobór 
Watykański II zniósł ekskomunikę masonów. I 
mit wszechmocy masońskiej rośnie, bo chyba 
o .lodziło. Tymczasem żadnego zdjęcia 
ekskomuniki nie było.

Na rzeczonej konferencji między przedsta
wicielem Wielkiego Wschodu, a obecnym tam 
sekretarzem Wielkiej Loży Narodowej (obed- 
iencja anglosaska, skłócona z Wielkim Wscho
dem) historykiem Tadeuszem Cegielskim do
szło do sporu i wzajemnej licytacji, którz maso
ni są lepszymi ateistami.

Wg stanu na marzec br. w naszym kraju 
działały 4 loże: "Nadzieja", "Odzyskana Wol
ność", "Jedność" i "Gabriel Narutowicz". Latem 
miały powstać dwie następne. Sądy zarejestro
wały je na podstawie ustawy o stowarzysze
niach, mimo obowiązującego dekretu Prezy
denta Rzeczpospolitej z 1938 r., który zdelega
lizował masonerię, tak bujnie rozwijającą się w 
II Rzeczpospolitej. W 1929 r. Józef Piłsudski na
kazał wszystkim oficerom wystąpienie z lóż. No 
coż, wojsko nie może być dowodzone przed 
dwa ośrodki kierownicze, w tym jeden o tajnej 
strukturze i kadrze.

Oficjalne stanowisko Kościoła wobec maso
nerii jest niezmienne. W  1983 r. stanowisko po
przednich papieży potwierdziła watykańska 
Kongregacja Doktryny Wiary stwierdzając, że

przynależność katolików do związków masoń
skich jest zakazana i podlega ekskomunice 
(wykluczeniu z Kościoła). Jest to więc najsuro
wsza dla wierzącego kara. Ideologia masońska 
stoi bowiem w całkowitej sprzeczności z nauką 
Kościoła i faktycznie oznacza walkę z nim, choć 
w sposób zakamuflowany (jednym ze sposo
bów jest m.in. twierdzenie, jakoby jej stosunki z 
Kościołem były dobre, a jedynie jego "skrzydło 
integrystyczne i konserwatywne" bruździło 
przeciw wzajemnemu porozumieniu). Najbar
dziej radykalny w swoim antyklerykalizmie jest 
właśnie Wielki Wschód. Oczywiście, z "klerykali
zmem" walczy się nie tylko w Polsce. Masoński 
przewodniczący francuskiego Komitetu Laickiej 
Republiki, Henri Caillavet ostrzega bez owijania 
w bawełnę, że "religie (we Francji chrześcijań
stwo i islam) w imię ich moralności i praktyki, roz
sadzają Republikę i jedność narodową".

Silna pozycja Kościoła w Polsce nie ułatwia 
naszym "braciszkom" zadania. Ich zachodnie 
broszury roją się od rozważań o polskiej nieto
lerancji, o antysemityzmie, nagonek na pobyt

sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu. Wydaje się, 
że głos naszych publikatorów na ten temat jest 
wtórny i inspirowany właśnie z tych ośrodków.

W większości zachodnich książek telefoni
cznych można znaleźć adresy większości lóż. 
W Paryżu przy rue Cadet można wykupić bilet i 
zwiedzić wolnomularskie muzeum. W Paryżu 
działa nowootwarta Loża "Wolna Rumunia", 
składająca się wyłącznie z rumuńskich emi
grantów mieszkających w tym mieście. Niektó
rzy z nich należeli kiedyś do Wielkiej Loży Fran
cuskiej, a teraz oskarżają ją o działania i sym
patie prokomunistyczne.

Symbolika i frazeologia masońska to m.in. 
obrzędowy fartuch (symbol pracy), loża (war
sztat pracy), kielnia (symbol konieczności do
skonalenia się). Fłytm obrzędów wyznacza stu
kot młotka o pulpit. Masoni są zobowiązani do 
niesienia sobie nawzajem pomocy.

Czym właściwie jest masoneria?
Oficjalnie działa od prawie 300 lat. Jest ru

chem społecznym powstałym w późnym śred
niowieczu, w reakcji do scholastycznego wi
dzenia świata. Wyróżnikiem wszelkich ruchów 
masońskich jest racjonalizm, naturalizm i od
rzucenie objawienia Bożego. Prawdę i zasady 
moralne uznają za względne, celem ich działal
ności jest osiągnięcie ogólnoludzkiego brater
stwa i wspólnoty losów, skupienia całej ludzko
ści pod jednym ogólnoświatowym rządem. 
Prezentują ideę czystego humanizmu, wolnego 
od wszelkich przesądów (np. religii). Wolnomu

larstwo posiada jednocześnie tak (pozornie) 
sprzeczności: jedność i złożoność, tajność i 
jawność, polityczność i apolityczność, ściśle 
określony światopogląd i otwartość, obecność 
na lewicy i prawicy. "Wytłumaczenia tych fa
któw szukać należy w historii tajnych związków 
na świecie. Najsilniejszą ich obecność daje się 
zauważyć w dziejach kultury żydowskiej. Od 
prehistorycznych czasów Żydzi byli społeczeń
stwem kastowym z silnie scentralizowaną wła
dzą tajną (w postaci np."Stowarzyszenia Po
bożnych Chassidim" - przed naszą erą). W dal
szych wiekach zasada tworzenia podwójnych 
struktur (jawnych i tajnych) była ustawicznie 
powielana". Do cech szczególnych masonerii 
należy zasada tworzenia fasady, tj. przenikania 
do różnych już istniejących formacji społecz
nych i przetwarzania ich w pożądanym przez 
siebie kierunku. Istota tajnych związków posia
da wyraźne paralele ideowe w kabałą żydo
wską i Talmudem, które to wyrosły w czasie 
niewoli babilońskiej narodu żydowskiego (a 
niewola sprzyja powstawaniu tajnych związków 
wśród wszelkich nacji). Średniowieczne "związ
ki zawodowe" budowniczych katedr zostały 
przekształcone w tajne organizacje polityczne 
o charakterze mafijnym i antykościelnym pro
gramie. Te cechy charakteryzują ruch masoń
ski do dziś. Za umowny początek nowoczesnej 
masonerii przyjmuje się rok 1717. Później miały 
miejsce liczne podziały i rozłamy, tworzenie no
wych obrządków i struktur. Zmieniał się jej 
skład narodowy i społeczny, np. Żydzi pełny 
dostęp do lóż uzyskali w I poł. XVIII w. Masone
ria polityczna działa najczęściej wg rytu szkoc
kiego (33 stopnie wtajemniczenia). "Wielkie 
Wschody" są najbardziej radykalne i skrajne, 
duży nacisk kładą na działania oddolne i orga
nizowanie mas. Programy społeczne mają 
głównie lewicowe i rewolucyjne. Stosują - dla 
kamuflażu - walkę między dwoma różnymi lo
żami w celu ukrycia rzeczywistego, jednego 
ośrodka kierowniczego (na zasadzie: mieć lu
dzi we władzy i w opozycji, niezależnie od wy
niku walki czy wyborów ma się wówczas udział 
we władzy). Masoneria okultystyczna (tak się 
składa, że okultyzm jest również potępiany 
przez Kościół) zwana też ezoteryczną ma pozy
cję nadrzędną w stosunku do politycznej. To 
ona opracowuje taktykę działania całej maso
nerii oraz jej obrzędowość. Składa się ona z eli
tarnych, ściśle zakonspirowanych zakonów, 
np. "Zakonu llluminatów", "Zakonu Martyni- 
stów" oraz niektórych zakonów Różokrzyżow- 
ców (część działa oficjalnie stanowiąc prawdo
podobnie fasadę). Istnieją też "loże błękitne", 
maskujące działalność polityczną prowadze
niem akcji dobroczynnych, zakładaniem kas 
zapomogowych, wspieraniem nauki etc. Znany 
"Rotary Club" skupia ludzi biznesu.

Do masonerii nie można ot, tak sobie, wstą
pić. To organizacja obserwuje i typuje kandy
datów (oni sami na początku mogą się niczego 
nie domyślać), sami bracia dają wybranemu do 
zrozumienia, iż jego akces jest mile widziany. 
Szeroka pomoc i poparcie, jakiego udzielają 
spoble nawzajem masoni na całym świecie sta
nowi główny atut dla nowych braci.

Klasyczna loża masońska na szczeblu wiel
kiej polityki należy do rzadkości, zastępują ją 
organizacje paramasońskie, którym trudno za
rzucić więź z wolnomularstwem. I tak autorzy 
tekstu "Masoneria - anatomia zjawiska" ("NCz!"
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nr 12) twierdzą, że możemy się jedynie domy
ślać, iż związana z Unią Demokratyczną "Fun
dacja Batorego" (ostatnio, w jednym z progra
mów wyborczych bodaj "Samoobrony" zapre
zentowano listę jej kierownictwa i członków) 
służy pracy braci. Przypominam sobie, że kie
dy w 91 r. powrócił z emigracji w Paryżu czło
nek KSS KOR Seweryn Blumsztajn - tam właś
nie znalazł pracę.

W toczącej obecnie Włochy wielkiej aferze 
politycznej wyszło ostatnio na jaw, iż demokra
cja była tylko atrapą, bowiem rzeczywiste rządy 
(niezależnie od wyników wyborów) sprawowali 
trzej szefowie głównych partii. Jeden z nich był 
odpowiedzialny m.in. za kontakty z "przestę
pczą częścią" masonerii - jak ezopowym języ
kiem określono braci w "Wiadomościach". Spi
skowa teoria dziejów w tej przynajmniej aferze 
potwierdza się. Największym skandalem polity
cznym z udowodnionym udziałem masonerii 
jest afera loży P-2 we Włoszech. Po 11 latach 
śledztwa, w listopadzie ub. roku rozpoczął się 
proces jej członków: 200 oficerów armii, 60 de
putowanych do parlamentu, 3 byłych ministrów 
partii socjalistycznej, kilkunastu sędziów, kilku 
redaktorów naczelnych gazet, prawie 200 dyre
ktorów przedsiębiorstw państwowych. Do loży 
tej należeli wszyscy szefowie włoskich służb 
wywiadowczych, bankierzy z Banco Ambrosia- 
no i watykańskiego IOR. Prokurator zarzuca im 
stworzenie tajnego centrum decyzyjnego (na 
szczeblu najwyższych władz państwowych).

Istnieją domniemania, że w walce z maso
nerią Kościół posługuje się, powstałą w Hiszpa
nii, świecko-religijną organizacją Opus Dei 
(Dzieło Boże). Niedawno Jan Paweł II beatyfi
kował jej założyciela, a w 1982 r. podniósł sta
tus organizacji do godności osobistej prałatury, 
co jest interpretowane jako wstęp do ofensywy 
przeciwko masonerii. Niegdyś rolę taką pełnił 
zakon jezuitów, może dlatego tak wyjątkowo tę
piony przez obóz laicki.

Masoneria w Polsce bujny swój rozwój prze
żyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Dys
ponowała nawet własną partią ‘Ligą Państwo
wości Polskiej". Jej oficjalną ekspozyturą 
("Wielka Loża Narodowa") kierował lewicowy 
antyklerykał poeta Andrzej Strug, istniało też 
dużo ośrodków zakonspirowanych. I tak pod 
"Towarzystwem Krzewienia Nauk Judaistycz
nych" kryła się żydowska loża B'nai Brith, a w 
opanowanym przez masonów "Stowarzyszeniu 
Abstynentów - Przyszłość" pobierał pierwsze 
nauki polityczne Bolesław Bierut. W r. 38 wła
dze polskie zakazały działalności i bracia prze
szli w stan uśpienia. Po wojnie działalność typu 
tajnych związków w państwie komunistycznym 
nie mogła być, oczywiście, prowadzona. Za to 
na emigracji prowadziła ją  loża "Kopernik", któ
rej łącznikiem z krajem był Antoni Słonimski, 
który w latach 73-76 na swego sekretarza po
wołał Adama Michnika, czołowego dziś bojow
nika o tolerancję i obrońcę kraju przed "kleryka- 
lizacją życia". Co łączyło tych panów (oprócz tej 
samej narodowości), skoro jeden był poetą, 
drugi historykiem? Autorzy cytowanego wyżej 
tekstu sugerują, że - być może "trzyletni staż u 
wytrawnego masona" już w kwietniu 90 r. otwo
rzył Michnikowi drogę do archiwów MSW, 
gdzie przez 2,5 miesiąca tzw. ‘komisja Michni
ka" miała pełny dostęp do "teczek". Nadal pozo
staje tajemnicą, kto umożliwił im ów dostęp (mi
nistrem SW był wówczas też A. Milczanowski),

skoro miało do tego prawo ściśle ograniczone 
grono pracowników MSW. Nazwiska 4 człon
ków tej komisji sugerują, że składała się wyłą
cznie z mniejszości narodowych: Michnik (Sze- 
chter), Holzer, Ajnenkiel i Kroll,

Ww. autorzy (piszący pod pseudonimami) 
twierdzą też, iż narodziny "Solidarności" były 
"iście modelowym przykładem działalności o 
charakterze masońskim". Jak w średniowieczu
- organizacja związkowa przekształciła się w 
quasi-polityczną. Poprzez instytucję doradców 
(ekspertów) stała się narzędziem w ich rękach, 
wykorzystywanym do rozgrywek politycznych. 
Podobnie w Magdalence: eksperci prowadzili 
za zamkniętymi drzwiami rozmowy z przed
stawicielami władzy i mieli duży wpływ na koń
cowe zapisy dokumentów, przedstawianych do 
akceptacji na obradach plenarnych strony soli
darnościowej. Jak podaje "Leksykon Związko
wy" z 81 r.: "Wyniki ich ustaleń nie zawsze i nie 
w pełni odpowiadały zamierzeniom sali". Dziś, 
po Magdalence wiemy już, jak bardzo.

Po co ten, przywołany w tytule, fragment 
"Międzynarodówki"? Oddajmy głos dr Jackowi 
Bartyzelowi, krakowskiemu konserwatyście.

"Tymczasem radosna wieść o odkryciu uś
pionych warsztatów pozwala także wyrazić ul
gę, iż oto - jak w swej nieśmiertelnej "Między
narodówce" napisał ten czcigodny brat Pottier - 
"bój" naprawdę odbył się "ostatni". Bracia "gorę
tsi" wykonali już swój krwawy trud" i zrobiwszy 
co do nich należało, mogą odejść w pokoju, by 
spożywać owoce ich prometeizmu. (Co też i 
uczynili.) Dziś "trud krwawy" ani potrzebny, ani 
modny; wystarczy dialog, pojednanie, toleran
cja i wolność wyboru. Wniesienie światła przez 
braci umiarkowanych - najlepszy to znak, że 
chrześcijański zabobon unieszkodliwiony, a 
"związek nasz bratni" "ogarnia ludzki ród".

O jaki "krwawy trud" chodzi? Pierwszym by
ła niewątpliwie tzw. Wielka Rewolucja Francu
ska, następnie meksykańska (od 70 lat rządzi 
tam jedna Partia Rewolucyjno-lnstytucjonalna), 
Rewolucja Październikowa, czy hiszpańska (36 
r.). Prześladowania Kościoła w stylu bolszewic
kim, łącznie z fizyczną likwidacją zarówno du
chowieństwa jak i osób świeckich nie były 
wschodnim wynalazkiem, wcześniej zastoso
wano tę metodę podczas rewolucji francuskiej, 
meksykańskiej czy - później - hiszpańskiej. W  
Meksyku (ponad 90 % katolików), choć w ła
godniejszej formie, trwa to do dziś. I - rzecz 
znamienna - nie wywołuje żadnej reakcji bo
jowników o tolerancję, choćby z pobliskich Sta
nów Zjednoczonych.

A'propo tolerancji. Za jej świeckiego ojca 
duchowego uważa się Woltera. Ten początko
wo gorący orędownik walczącego z zaborcami, 
otoczonego monarchiami absolutystycznymi 
narodu Polskiego, wspierający go swym głoś
nym w całej Europie piórem - po pewnym cza
sie zmienił zdanie. Naród polski okazał się już 
tylko buntownikiem przeciw prawowitej władzy 
Katarzyny II, carycy Rosji, czy Fryderyka II, kró
la Prus. Skąd ta zmiana? Wymienieni władcy 
(katolicka monarchia austro-węgierska już z 
definicji była ówczesnym ciemnogrodem, w 
przeciwieństwie do - jak dzisiaj by powiedziano
- oświeconych władców Prus czy Rosji) podej
mowali pisarza, prowadzili z nim ożywioną ko
respondencję, obdarzali go a to miśnieńską 
porcelaną, a to futrami. I tak "ojciec tolerancji" 
zaczął w swych pismach wychwalać najwię

ksze europejskie despotie. On też był pierwszą 
ofiarą rzeczonej tolerancji. Kiedy na łożu śmier
ci ten największy antyklerykał swoich czasów 
zażądał księdza - uczniowie filozofa wpadli w 
popłoch. Papież libertynizmu nawrócony, idea 
Rozumu w gruzach? Wolter zmarł, księdza nie 
poproszono.

Odnośnie Katarzyny II warto dodać, iż. 
żyła własną, polską lożę. Jednak szybko^ j- 
zała jej rozwiązanie, bo Polacy okazali się, jak 
dziś określa to mistrz Jacqes Orefice, "nacjo
nalistami" (masoński odpowiednik brzydkiego 
słowa "patriotyzm").

Pogróżka Giuliano di Bernardo pod adresem 
papieża jest realizowana na naszych oczach, w 
naszym kraju: "W ciągu dwóch lat światło maso
nerii oświeci wszystkie kraje Wschodu". A tak to 
widzi "Słowo - Dziennik Katolicki":

"Te same środowiska, które demontują pol
ską gospodarkę, starają się również "oświecić" 
nasz ciemny naród. Wspierane przez znane 
wszystkim "autorytety moralne", organizują kru
cjaty przeciwko klerykalizmowi i "nietolerancji". 
Nazwanie homoseksualisty zboczeńcem staje 
się niebezpieczne (odszedł z tego powodu je
den z wiceministrów zdrowia - BŁ), a niechęć 
do pokłutego strzykawką nosiciela AIDS to już 
prawie taki sam grzech jak antysemityzm.

Masowe imprezy propagujące radosną 
twórczość subkultur młodzieżowych, se! \>- 
gia dla nieletnich kładąca główny nacisk te
chniczną stronę zagadnienia, ośmieszanie I 
poniżanie wartości chrześcijańskich w oczach 
dzieci to tylko niektóre elementy spełnienia za
powiedzi mistrza Giuliano di Bernardo.

Zdarza się jednak, że uboczne skutki pro
mocji nihilizmu powodują niejaką konsterna
cję. Oto wynoszony pod niebiosa festiwal w Ja
rocinie, któremu niektórzy dziennikarze przypi
sują antykomunistyczne tradycje, kończy się 
bijatyką, zniszczeniem wyposażenia, a stada 
pijanych wandali demolują pociągi, terroryzują 
dzieci wracające z kolonii i biją interweniują
cych policjantów.

Jak to tłumaczy prasa? Oczywiście winę po
noszą organizatorzy koncertu, a w szczególno
ści ochroniarze, którzy przyjechali wyżyć się na 
Bogu ducha winnych satanistach, punkach i 
anarchistach. Róbta co chceta?"

I tak, po śmierci słoneczka-Stalina, którego 
wielu z obecnych "autorytetów" najpierw chwa
liło a później opłakiwało, wschodzi nam nowe. 
Narodzie, czuj się oświeconyl

BOGDAN ŁUCZAJ
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Łapska, 1990 nr 12 s. 6-7.

62. Sokołowski Aleksander: Przyrodnicze obie
kty chronione woj. białostockiego. Biały
stok: Wojewódzki Konserwator Przyrody.
1991 (dot. Narwiańskiego Parku Krajobra
zowego s. 136-141).

63. Sokołowski Zbigniew: Z biegiem Narwi. 
Warszawa: Sport i Turystyka, 1972 (dot. Łap 
i Suraża).

64. STS: Chłopskim pługiem wyorane (Społe
czne Muzeum Archeologiczne Wł. Litwiń
czuka). Gościniec 1978 R. 10 nr 2 s. 10-11.

65. Troczewski Z., Antoniuk J.: Białystok i okoli
ce. Białystok: PTTK, 1956.

66. Wiśniewski Tomasz: Żydzi w Łapach. Gaze
ta Łapska, 1990 nr 14 s. 5.

67. Zabytki architektury i budownictwa w Pol
sce. T. 3 woj. białostockie. Warszawa: Ośro
dek Dokumentacji Zabytków, 1992 (dot. 
Miasta i Gminy Łapy s. 208-218).

Wszystkie te materiały są dostępne w Biblio
tece Publicznej Miasta i Gminy w Łapach.

(JM)
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Z SEJMEM ŚMIESZNIEJ
Od 1989 r. Polacy trzykrotnie brali 

udział w wyborach do Sejmu i Senatu. 
Za każdym razem parlament był roz
wiązywany przed terminem. Statystycz
nie więc biegaliśmy do urn w odstępach 
mniej więcej półtorarocznych.

Mnogość partii, niedoskonałe ordy
nacje i w rezultacie niezadowolenie z 
pracy "Wysokiej Izby" doprowadziły do 
powstawania licznych dowcipów i aneg
dot, których bohaterami są posłowie. 
Ostrze satyry nie oszczędza nikogo bez 
względu na przynależność polityczną 
ani też funkcje pełnione w Sejmie.

Jeśli ktokolwiek czuje się tym zbul
wersowany i sądzi, że dowcipkowanie 
na tematy polityczne nie przystoi nasze
mu społeczeństwu - radzę sięgnąć do 
przedwojennej prasy. Znajdziemy tam 
wiele błyskotliwych i ciętych, a jedno
cześnie bardzo inteligentnych tekstów 
satyrycznych krytykujących ówczesną 
rzeczywistość.

Już pierwszy Sejm niepodległej Rze
czypospolitej czyli Konstytuanta - zwo
łany w 1919 r. - był tak skłócony i we
wnętrznie podzielony, że satyrycy bar
dzo szybko skomentowali tę sytuację w 
taki oto sposób:

Jaką drogą chodzą w Warszawie do 
gmachu sejmowego pp. posłowie?
I. Z  klubu nacjonalistów żydowskich - 

ulicami: Ziemną, Bagno, Gnojną, 
Mylną i Rozbrat.

II. Ludowcy - ulicami: Boleść, Kłopot, 
Pieszą, Szarą, Twardą, Żelazną.

III. Socjaliści - ulicami: Bracką, Ciasną, 
Dzielną, Dziką, Fabryczną, Mular
ską, Piwną i Wolności.

IV. Prawica - ulicami: Bagatelą, Czarną, 
Garbarską, Jezuicką, Komitetową, 
Królewską, Krzywe Koło, Przebieg, 
Wąską i Wilczą.
Z  powyższego zestawienia wynika, że 

czterema zasadniczymi ulicami stołecz
nego miasta Warszawy,Jedynymi, które 
w istocie prowadzą do Sejmu, a zwłasz
cza: Czystą, Prostą, Rycerską, Zgodą 
żadna partia nic chadza.

"Mucha”, 1919, nr 29.
Kiedy premierem został Wincenty 

Witos z PSL-"Piast" co poniektórzy iro
nicznie wypowiadali się na temat jego 
chłopskiego pochodzenia. Pismo 
"Szczutek” (już sama nazwa jest uszczy
pliwa!) zamieściło na ten temat taki oto 
dowcip:

W kuluarach sejmowych.
W kuluarach sejmowych opowiada

no, że premier Witos spytany pewnego 
razu , na czym polega sztuka rządzenia, 
odpowiedział:

- "Do rządzenia trzeba mieć trzy rymu
jące się ze sobą rzeczy. W jednym ręku 
chleb, w drugim cep, a na karku łeb."

"Szczutek , 1921, nr 38.
W listopadzie 1922 r. wybrano nastę

pny parlament. Pięcioletni okres jego 
funkcjonowania zaowocował 479 usta
wami, ratyfikacją konkordatu z Waty
kanem oraz udzieleniem pełnomoc

nictw Grabskiemu. Różnice zdań po
między posłami z poszczególnych ugru
powań były na porządku dziennym. 
Wniesiono rekordową ilość - 5530 in
terpelacji. Świetnym przykładem może 
być też praca nad ustawą o reformie rol
nej. Zanim ją uchwalono - zgłoszono 
600 poprawek. A jak widzieli to satyry
cy? Analizuje? tekst poniżej.

Praca w Sejmie.
Co głowa - to partia, co partia - to in

ny program, inny program - nowe wnio
ski, nowe wnioski - nowa ustawa, nowa 
ustawa - nowy bałagan, nowy bałagan - 
nowe wydatki, nowe wydatki - nowe po
datki. I tak w kółko Macieju.

"Szczutek", 1923, nr 25.
Po zamachu majowym nastąpiło w 

Polsce ograniczenie rządów parlamen
tarnych. Nowelizacja konstytucji w 
sierpniu 1926 r. dawała zwiększone 
uprawnienia władzy wykonawczej. Sejm 
został rozwiązany w listopadzie dekre
tem prezydenta Ignacego Mościckiego. 
Z tej okazji ułożono taki oto wierszyk:

Projekt na nagrobek dla Sejmu

Zbierał gaduły,
Płodził bibuły,
Rozpalał kłótnie,
Wrzeszczał okrutnie.
W głowach przewracał,
Diety wypłacał.
A oprócz diety 
Dawał bilety 
I bufet tani 
Swym synkom w dani.
"Jasz-banol" popierał,
Czoła wycierał,
Tworzył partyjki 
I konccsyjki.
Zjadł na kolację 
Moral-sanację 
I w cichym grobie 
Spoczywa sobie.
A naród cały,
Tak wytrzymały,
Woła serdecznie:
"Niechaj śpi wiecznie".
"Mucha", 1926, nr 39.

Gdy po ponad rocznym okresie rzą
dów bez parlamentu rozpisano nowe wy
bory, nie przypuszczano, że atmosfera 
skandalu towarzyszyć będzie już podczas 
otwarcia pierwszych obrad. Z  powodu 
wrogich okrzyków, gwizdów i tupania, 
które rozległy się po wejściu Józefa Pił
sudskiego - do gmachu przy ulicy Wiej
skiej po raz pierwszy przybyła policja. 
Winni niesubordynacji zostali usunięci z 
sali. Taki Sejm nic by! potrzebny ani mile 
widziany, toteż rozwiązano go bardzo 
szybko. Odbył zaledwie 86 posiedzeń. 
Po 1930 r. synonimem polskiej odmiany 
parlamentaryzmu stała się nazwa 
Brześć. Tam odbył się proces niechęt
nych sanacji polityków lewicowych. Cho
dziło o wyeliminowanie politycznych ry
wali po to, aby propilsudczykowski 
BBWR uzyskał jak największą ilość gło
sów w wyborach 1930 r.

Te wydarzenia stanowiły wyjątkowo 
pyszną pożywkę dla prasy, która nie 
szczędziła ironii pod adresem władzy i 
wykorzystała sytuację, by spopularyzo
wać nowe dowcipy.

***
Dwa Brzeście
- Panie Karolu, czy to prawda, że w 

Sejmie są dwa Brzeście?
- Tak, pani. Jeden jest za Włocła

wkiem i nazywa się Brześć Kujawski, a 
drugi...

- Już wiem, wiem... Ten drugi nazywa 
się poselski.

* * *
Najnowsze przysłowie:
Cicho jak w... Brześciu.

★  * *
- Panic kolego, gdzie siedzi opozy

cja?
- Trudno mi panu pojedyńczo wska

zać - są rozsadzeni między pp-’,'V  
BBWR dla utrzymania ciszy.

* * *
Z  Sejmu
Krążą pogłoski, że BBWR ma zażą

dać na najbliższym posiedzeniu Sejmu 
zmiany nazwy Sulejówka na Sulejózek. 

"Cyrulik Warszawski”, 1928, nr 31.

Społeczeństwo zawsze śledziło z 
uwagą wydarzenia rozgrywające się na 
Wiejskiej. Dowodem na to są żywe dys
kusje wokół tego, co działo się w Polsce 
ostatnio. Debaty parlamentarne oglą
dano, krytykowano, porównywane byty 
nawet dó przedstawień kabaretowych. 
Miejmy nadzieję, że nasz nowo wybrany 
Sejm okaże się odpowiedzialny i godny 
szacunku. A posłowie?

Niechby poseł - co dziś mami,
Co miesiąc przed wyborcami 
Ze swych trudów zdał relację ■,
I uzyskał aprobację.
Niechby poseł - ten mistrz krzyków, 
Od wyborców miał zwierzchników, 
Co mu w oczy prawdę palną,
Ale zdrową, kapitalną,
Co kontroli idąc drogą 
I odebrać mandat mogą.

Może wtedy, jako taki 
Imć wyborca różnoraki,
Co przez cały żywot kuje,
Sejm i posłów utrzymuje.
Będzie, gdy rzecz chwyci szerzej, 
Obsłużony jak należy.
Miast sejmowych bójek, pisku,
Co mu klapę dają w zysku,
Może w Sejmie niczym raca 
Pożyteczna strzeli praca.
W. Buchner, "Mucha", 1930, nr 40.

Oby te życzenia stały się rzeczywisto
ścią. Jeśli tak się stanie - będzie to su
kces nas wszystkich. Tak więc Panowie 
Posłowie - do dzieła!

DOROTA KONDRATIUK
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WYBORY’93
Frekwencja wyborcza

Nr obwodu Uprawnionych 
do głosowania

Wydano kart 
do głosowania

Odano głosów W tym ważnych
[poz. 2:3]

Udział w %
[2:4]

1 2 3 4 5 6 7

1. Łapy Osse; 1.103 656 654 623 59,5 59,3
2. Hotel Cukrowni;. 875 1.698 1.697 1.646 59,06 59,0
3. Szkoła Podst. Nr 2; 1.587 899 899 840 56,6 56,6
4. Szkoła Podst. Nr 1; 2.835 1.528 1.527 1.497 53,9 53,9
5. LOŁapy; 2.298 1.398 1.394 1.348 60,8 60,7
6. ZSM Internat; 2.009 1.221 1.217 1.176 60,78 60,6
7. DaniłowoD.; 391 237 237 227 60,6 60,6
8. Łupianka Stara; 816 474 473 458 58,1 58,0
9. WDK Płonka Kość.; 1.189 681 681 661 57,3 57,3
10. WDKUhowo; 1.165 733 722 679 . 62,9 62,0
11. Szpital; 49 28 28 27 57,1 57,1
12. Dom Pom. Sp. Uhowo 84 45 45 36 53,6 53,6
Razem; 16.401 9.598 9.574 9.218 58,5 58,4

Posyxzeg61ni kandydaci z naszej gminy otrzymali:

Jan Beszta-Borowski - KdR 
Łapiński Marian - KD
Łuczaj Bogdan - PC "ZP" 
Perkowski Tadeusz - PSL 
Truskolawski Leszek St. - KL-D

- 254 głosy 
-154 głosy 
-102 głosy
- 387 głosów 
-174 głosy

Wyniki głosowania do Senatu
Miejsce

1. Chomko R.
2. Choroszucha I.

- PSL -1.732 - IV
- KdR - 2.548 - II

3. Czykwin E. - Kom. Wyb. Prawosł. -157 - XI
4. Horbaczewski Zb. T. -PC"ZP" -631 -X
5. tiński A.St. - UD -1.642 - V
6. Kozakiewicz H.St. - KPN -1.604 - VI
7. Łękawa B.M. - KIK, Stów. Rodź. Katol. - 2.633 - 1
8. Moniuszko-Jakoniuk J. - niezal. -1.154 -VIII
9. Mulak J. - SLD -1.131 -IX
10. Smoktunowicz E. - UP -1.485 - VII
11. Zdzienicki H. - KIK, Stów. Rodź. Katol. - 2.130 - III

Największą liczbę głosów w komisjach wyborczych otrzymali:

1. Cimoszewicz Wł. -SLD - 88,77 %
2. Małachowski A. -U P - 74,8 %
3. Pieńkowski K. - Kom. Wyb. "Ojczyzna" - 74,3 %
4. Leszczyński E. - Partia "X" - 60,0 %
5. Stankiewicz A. -U PR - 59,5 %
6. Kamiński J. - PSL PL - 58,2 %
7. Cieślak Z. - "Samoobrona" - 57,5 %
8. Szeremietiew R. -KdR - 54,0 %

SEJM
Wykaz komitetów wyborczych i ich wyniki
Lp. Komitet wyborczy Uzyskano głosów % do

biorących udział
1. Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" 1.547 16,1
2. Koalicja dla Rzeczypospolitej; 1.350 14,06
3. PSL 1.1011 1,47
4. SLD 935 9,74
5. KK NSZZ "Solidarność" 821 8,55
6. Unia Pracy 536 5,58
7. Porozumienie Centrum "ZP" 461 4,8
8. Unia Demokratyczna 430 4.48
9. KPN 430 4,48
10 Kongres Liberalno-Demokratyczny 412 4,29
11.BBWR 341 3,55
12. PSL-PL 261 2,7
13. Partia "X" 210 2,18
14. "Samoobrona" 207 2,15
15. Unia Polityki Realnej 195 2,15

Ilość oddanych oiosów na posłów do Sejmu 
(w okręgu zgłoszono 160 kandydatów)

Ilość głosów %
1. Pieńkowski K. - KKW "Ojczyzna" 1.150 11,98
2. Cimoszewicz W. - SLD 830 8,6
3. Szeremietiwe R. - Koalicja dla Rzeczp. 929 7,59
4. Małachowski A. - UP 401 4,17
5. Perkowski T. - PSL 387 4,0
6. Piekarski Z. - NSZZ "S" 304 3,16
7. Beszta-Borowski J. - Koal .dla Rzeczp. 254 2,64
8. Łowiec W. - NSZZ "S" 193 2,0
9. Strębska H. - KKW "Ojczyzna" 181 1,88
10. Truskolawski L. - KLD 174 1,8
11. Putra K. - Porozumienie Centrum 171 1,78
12. Wolfram K. - Unia Demokratyczna 170 1,77
13. Dobroński A. - PSL 155 1,61
14.ŁapińskiM.-KLD 154 1,60
15. Karpiesiuk R. - PL 153 1,59
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* "Jak wygadał się przed księciem Ja
nuszem Radziwiłłem naczelnik obozu, 
porwanie do Rosji przedstawicieli naj
większych rodów polskich zostało wy
proszone u władz sowieckich przez ko
munistów polskich. Ów sowiecki puł
kownik tak ich charakteryzował: "Te 
kanalie, warszawscy komuniści nie chcą 
was wpuścić z powrotem do ojczyzny. 
(...) Tchórze! Ścierwa! Warszawska ko- 
prowina!" A oto, co mówił do księcia o 
Bierucie: "Dużo swołoczy w życiu wi
działem, ale nie takiej. Jak mu w Mosk
wie w gębę naplują, obliże się i powia
da, że to niebiańska rosa." "Ład", 12.09.

* "Niewiele ostatnio spraw tak szo
kujących, jak dokumenty przywiezione 
do Warszawy przez Jelcyna. Nagle, z 
dnia na dzień, przerwany został trwają
cy od miesięcy festyn kłamstw kreują
cych generała Jaruzelskiego na polskie
go patriotę, z patriotycznym bólem "ra
tującego swój naród" wprowadzeniem 
stanu wojennego. Przecież manipulo
wane sondaże stwierdzały, że większość 
narodu wyraża dziś zrozumienie dla de
cyzji generała z grudnia 1981 r. Nawet 
bliskie twórcom polityki "grubej kreski 
"Życie Warszawy" przyznało, że w 
świetle dokumentów z Moskwy poka
zujących, że generał Jaruzelski nalegał 
na Rosjan, by interweniowali w Polsce, 
coraz wyraźniej jawi się on nam teraz 
jako zdrajca, zamiast rzekomego Wal
lenroda. Cała sprawa jest przy tym wiel
ką kompromitacją Adama Michnika, 
który swe wybielanie generała dopro
wadził do jakże nagłośnionego wspól
nego paryskiego wojażu i skumplowa-

nia z twórcą stanu wojennego, przekra
czającego wszelkie granice dobrego 
smaku." Jw.

* "W poniedziałek 6 bm. jednostki 
policji z Olsztyna i Gietrzwałdu, uzbro
jone jak oddziały antyterrorystyczne, z 
miejscowym wójtem na czele dokonały 
przy użyciu siły włamania do kaplicy w 
Unieszewie (Parafia Sząbruk na War
mii). Napastnicy wyrzucili tabernaku
lum, konfesjonał, obrazy i figury, para
menty i wyposażenie kaplicy, a nastę
pnie wywieźli je samochodami.

Ludzi, którzy próbowali bronić swej 
świątyni pobito; są ranni; zaś probosz
cza, ks. prał. Józefa Misiaka, siłą wy
ciągnięto z kaplicy, już ogołoconej. 
Świadkowie tego aktu barbarzyństwa 
relacjonowali te wydarzenia w Radiu 
Maryja... (...)

Oto jedna z wypowiedzi: "Kaplica by
ła obstawiona kordonem policji w ko
miniarkach, która nie dopuszczała lu
dzi, przybyłych na ratunek kaplicy. (...)

Kaplica znajduje się w obiekcie wy
budowanym przed II wojną światową 
przez Kościół dla młodzieży katolickiej. 
W czasie wojny i po wojnie obiekt ten 
został zabrany i wykorzystywany na róż
ne cele. (...)

Siłom tym ("grubej kreski" - BŁ) za
leży na niepokoju społecznym i budze
niu nienawiści właśnie teraz, kiedy na
ród polski ma przesądzić swoją przy
szłość w nadchodzących wyborach. Ten 
akt terroryzmu być może był pomyślany 
jako prowokacja, by wywołać gniew i 
zamęt, by storpedować wybory i zastą
pić je zamieszkami." "Słowo-Dziennik 
Katolicki", 9.09.

Charakterystyczne, że jedna z biało
stockich gazet informując o wydarzeniu 
pominęła w swej relacji fakt wyrzucenia 
tabernakulum, nie wspomniała o komi
niarkach, za to zaznaczyła, że Kościół 
chce odebrać gminie jej własność. Że 
jest to własność zrabowana Kościołowi 
- ani mru-mru.

* "W czasie wojny byłem harcerzem- 
żołnierzem (Szare Szeregi, Kedyw, pra- 
tyzantka). Zacząłem jako łącznik mjr. 
Hubala... (...) Po wakacjach, w 
październiku 45 r. przeniosłem się do 
Warszawy na SGGW, na pierwszy rok 
wydziału leśnego. Wkrótce założyliśmy 
organizację pomocy tzw. "Bratniak". 
(...) ... drugim wiceprezesem został na

rzucony nam przez PPR student 1-go 
roku wydziału rolnego Henryk Jasioro- 
wski. (...) W pewnym momencie ubowcy 
wyciągnęli ręcznie pisane oświadcze- 
nie-donos, podpisane przez w/w Jasio- 
rowskiego, z treścią którego udało mi 
się zapoznać. Jasiorowski opisał prze
bieg strajku i wymienił mnie jako jed
nego z organizatorów. (...) W 
październiku 91 r. przeczytałem na li
ście kandydatów do Senatu RP nazwi
sko w/w Jasiorowskiego. (...) Ostatnio 
dowiedziałem się, że wymieniony zno
wu kandyduje w Siedlcach." "Najwyższy 
Czas!", 18.09.

* "Ciekawostka: kto w ub. tygodniu 
użył sformułowania o "rdzennej polsko
ści", żydowskości miliardera T 4 
(dyrygenta przemian w PRL-Bis), (...). 
Czy to był jakiś rasistowski, narodowo- 
socjalistyczny biuletyn podwórkowy pa
na Tejkowskiego? Nie, to najnowszy 
numer tygodnika "Polityka". Jw.

* "Poseł Unii Demokratycznej, Jan 
Lityński, jeden z jej największych auto
rytetów moralnych, dopuścił się w Sej
mie podwójnego głosowania, co dopie
ro dziś zręcznie ujawnili ludzie PC. Ka
mery TV pokazały to jak na dłoni, ale 
Lityński się wyparł, tak samo jak wypar
li się nieudolności i pijaństwa jego par
tyjni towarzysze z konwoju "Equi Li
brę". Ma się rozumieć, wyparciu nie to
warzyszyły żadne argumenty ani dowo
dy. Dowody są jedynie wtedy, gdy kame
ra TV przyłapuje na pijaństwie : *'r"l- 
wójnym glosowaniu polityków PL, - - _, 
KPN i podobnych." Jw.

* "Czytelnik "Gazety Polskiej" pokusił 
się o techniczną analizę programu TV, 
poświęconego obronie prof. Tadeusza 
Zielińskiego, rzecznika praw obywatel
skich (...). Telewidzowie mieli do dyspo
zycji 2 numery telefonów. Numery telefo
nów "tak" były wyposażone w podstacje 
powielające ilość przyłączy... czego nie 
było w numerach "nie." Jw.

* "Amerykański minister pracy Ro
bert Reich oświadczył, że administracja 
Wilusia Clintona, stworzyła już milion 
nowych miejsc pracy w... administracji 
(135 tys. co miesiąc). Tylko 22 % z nich 
jest tymczasowa i nisko opłacana. Re
szta to tzw. "ciepłe posadki". Jw.

* "Historia Polski to historia szans 
nie wykorzystanych. Należało do nich 
zwycięstwo pod Grunwaldem i
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późniejsze zwycięstwo w wojnie 13-let- 
niej z Zakonam Krzyżackim, sekulary
zacja Prus, ruch egzekucyjny za Stani
sława Augusta, zajęcie Moskwy przez 
hetmana Żółkiewskiego i wiktoria wie
deńska. Niektórzy dołączają do nich 
również powstanie listopadowe. Dzisiaj 
musimy do tego rejestru dołączyć rów
nież możliwość przebudowy ustroju, ja
ka zarysowała się w roku 1989, która - 
jak zdają się wskazywać wstępne wyniki 
niedzielnych wyborów - została zmar
nowana.

W wyborach tych wygrały ugrupowa
nia dawnego systemu z tą różnicą, że 
Stronnictwo Demokratyczne zastąpio
ne, zostało przez Unię Demokratyczną. 
M 'wjęc zarys fundamentów nowego 
układu politycznego: "sojusz robotni
czo-chłopski" z dodatkiem "inteligencji 
pracującej". Co ci przypomina widok 
znajomy ten? Oczywiście PRL-bis." Jw.

* "Również z unijnymi podpisami 
wiąże się druga nagroda specjalna, któ
rą niniejszym przyznaję osobiście pani 
premier Suchockiej (...). Jest to nagro
da za przekraczanie granic. Ściślej: 
ostatnich granic. A już zupełnie ściśle: 
ostatnich granic obłudy. Owoż przez 
dwa tygodnie mogliśmy niemal co dnia 
obserwować, jak pani Suchocka zama
szystym podpisem sygnuje zdanie "po
prawiamy stan bezpieczeństwa obywa
teli". Poprawianie stanu bezpieczeń
stwa obywateli w wykonaniu pani Su
che ' ! polegało na ukaraniu funkcjo- 
nariuaza, który będąc na służbie postą
pił zgodnie z instrukcją i ostrzelał ła
miący przepisy samochód ścigany przez 
dwa radiowozy. Na jego nieszczęście 
okazało się jednak, że w samochodzie 
jechała Jaśnie Pani, której ochrona nie 
miała kaprysu sformować kawalkady 
zgodnie z przepisami ani uprzedzić o jej 
przejeździe posterunków na trasie. Z 
wielką łaską pozwolono policjantowi z 
Sochaczewa pozostać w służbie, bijąc 
go jednak po kieszeni dość, by odtąd je
go koledzy wiedzieli, że jak coś się dzie
je, to nura w krzaki, a nie się wychylać - 
bo a nuż to władza rozrabia i potem 
ukarze. Proszę, jak nam wyrosła przez 
tę parę lat nowa kasta panów na miej
sce poprzednich." Jw.

* "Centrum S. Wiesenthala w Los 
Angeles oskarżyło japońskie środki 
przekazu o szerzenie antysemityzmu i

obwinianie Żydów za ostatnie niepowo
dzenia gospodarcze. W japońskiej pra
sie pojawiają się również artykuły 
stwierdzające, iż wpływy żydowskie w 
światowych mediach zagrażają japoń
skiej tradycji i kulturze. Najnowszy pro
test dotyczy 3-tomowej książki "Cios w 
Japonię, ostatniego wielkiego nieprzy
jaciela", której autorzy zarzucają Ży
dom spowodowanie krachu na japoń
skiej giełdzie, sztuczne forsowanie sil
nego kursu jena, a także sprowokowa
nie zaburzeń politycznych." "Słowo", 
29.09.

* "Właśnie od inteligencji oczekuje 
się świadomego wyboru, ponieważ war
stwa ta posługuje się rozumem. Więc 
przypomnijmy: to nie wśród robotni
ków postkomuniści otrzymali najwięcej 
głosów; otrzymali je od inteligencji. 
"Nowa Gazeta" z 20 września zebrała 
opinie wśród wyborców. Nauczycielka 
powiada, że "Ryszard Bugaj jest najle
pszym ekonomistą w Polsce", student 
głosował "na Kwaśniewskiego", by w ten 
sposób "zaprotestować przeciw temu, 
co dzieje się w Polsce", inny student też 
na SLD, bo "pamiętam, jak komuniści 
byli u władzy, ludziom żyło się lepiej niż 
teraz"...

"Myśmy wszystko zapomnieli, mego 
dziada piłą rżnęli" - zaiste, wieszczem 
był Wyspiański. "Najwyższy Czas", 2.10.

* "Ludzie plotą, że czegoś takiego 
(wyników wyborów - BŁ) nie można by
ło przewidzieć. Ależ można było, bez 
większego trudu. Zrobił to, na przykład, 
jeden z bohaterów mojej książki pt. 
"Najlepszy", oficer SB, płk Heldbaum, 
oświecając swego podwładnego A.D. 
1989. Najpierw wytłumaczył mu, że 
"okrągły stół" niewiele zmieni: "Dla za
chowania pozorów wyrzucą nie więcej 
jak dziesięć procent esbeków, milicjan
tów, sędziów, prokuratorów i kacyków 
prowincjonalnych, co oznacza, że poli
cja, służby specjalne, sądy, prokuratura, 
biurokracja i polska powiatowa dalej 
będą nasze, chociaż pod inną flagą. Gdy 
do tego dodasz banki, fabryki i spółki 
znajdujące się w naszych rękach...". 
Później zaś wyprorokował 19 września 
1993 roku: "Ten naród nie ma tyle cier
pliwości, chce mieć raj dziś lub jutro. Po 
kilku latach dostanie szału, i co wtedy 
zrobi? Zatęskni za komuną! Tak! Przez 
te kilka wiosen my nie będziemy sie

dzieć z założonymi rękami, podgrzeje
my frustrację narodu. Efekt? Jest taka 
możliwość, że naród przywróci nas do 
władzy...". Wsadziłem te słowa w usta 
płk. Heldbauma A.D. 1991. Po dwóch 
latach proroctwo całkowicie się spełni
ło: wielki triumf odnieśli czerwoni, a 
prawica została wymieciona won z par
lamentu". (...)

To samo można powiedzieć o Mich
niku. Dla wielu Michnik jest "autoryte
tem moralnym". Cokolwiek by zrobił - 
będzie dla Michniko-fanów drogowska
zem. A co robił? Twardo trzymał para
sol ochronny nad czerwonymi, nad ge
nerałami, esbekami, aparatczykami i 
szpiclami, torpedując lustrację i deko
munizację. Pierwszy podniósł krzyk (z 
mównicy sejmowej) przeciw "rozlicze
niu" majątku PZPR i OPZZ, czyli prze
ciw odebraniu złodziejom tego, co na- 
kradli. Demonstracyjnie bratał się z Ja
ruzelskim, Kiszczakiem, Urbanem i 
spółką. Symbolem michnikowszczyzny 
jest scena, którą uchwyciły kamery tele
wizyjne - Michnik siedzi obok Jaruzel
skiego i krzyczy do jakiegoś Polaka: 
"Odpieprz się, no odpieprz się od gene
rała! Dobrze?!!...". Fani Michnika po
słuchali, a mnóstwo Polaków zrozumia
ło, że akcje giełdowe komuny stoją bar
dzo wysoko. 19 września to wielki 
triumf Adama Michnika." Jw.

Niestety, muszę stwierdzić, że Wal
demar Łysiak już dwa lata temu.w swej 
ostatniej książce "Najlepszy” przewi
dział taki rozwój sytuacji. Czytałem, po
twierdzam. (podkreślenia pochodzą od 
autorów)

Bogdan Lucziij

GAZETA ŁAPSKA 27



NIEPEŁNOSPRAWNI NA START!!!
W sierpniu 1993 r. odbyła się w Au

gustowie Wojewódzka Letnia Olimpia
da Niepełnosprawnych. .

W dwudniowych zmaganiach nasi ła
pscy niepełnosprawni zajęli drużynowo 
- na siedem walczących zespołów - dru
gie miejsce, przywożąc ze sobą puchar. 
Na wyróżnienie zasługują uczestnicy, 
którzy w swoich dyscyplinach zdobyli 
znaczące miejsca. Oto oni:

Rzut oszczepem
Maria Mazanowicz - II miejsce, 
Jerzy Grodzki - II miejsce, 
Sławomir Zajkowski - II miejsce. 
Skok w dal
Marek Sitkiewicz - 1 miejsce,
Bożena Grodzka - II miejsce,
Dorota Wajda - III miejsce.
Rzut piłką lekarską 
Jerzy Grodzki - II miejsce,
Sławomir Zajkowski - III miejsce, 
Jerzy Milczarek - 1 miejsce. 
Rzut lotką
Katarzyna Adamczuk - III miejsce, 
Maciej Wajda - 1 miejsce,
Krzysztof Zarzecki - III miejsce. 
Tor przeszkód na wózku
Maria Mazanowicz - III miejsce.
Gry zespołowe:
Ringo - II miejsce,
Przeciąganie liny - III miejsce.
Podziękowanie należy się pozosta

łym uczestników Olimpiady, tj. Elżbie
cie Piętowskiej, Magdalenie Korzeniec-

kiej, Wiesławowi Kuleszy, Grzegorzowi 
Płońskiemu, którzy przyczynili się do 
zajęcia II miejsca (drużynowo).

Mimo barier, jakie napotykają nie
pełnosprawni, poszerza się krąg uczest

ników zrzeszających się w klubie nie
pełnosprawnych. Cyklicznie odbywają 
się spotkania, na których omawiają oni 
swoje problemy. Zainteresowanych ty
mi spotkaniami zapraszają w każdy 
czwartek od godziny 17.00 do swego 
grona. Klub mieści się przy ul. Sikor
skiego 54 (na dole).

Warto nadmienić, że w paździemiku’93

odbędą się ogólnopolskie zawody nie
pełnosprawnych w tenisie stołowym, w 
której wezmą udział przedstawiciele 
Łapskiego Klubu Niepełnosprawnych 
Maciej Wajda i Maria Mazanowicz.

Uczestnicy augustowskiej Letniej 
Olimpiady Niepełnosprawnych dzięku
ją dyrekcji Zakładów Naprawczych Ta
boru Kolejowego za wypożyczenie udo
stępnienie autokaru i burmistrzowi 
Miasta i Gminy Łapy Romanowi Czepe 
za pomoc finansową.

(BZ)

OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH
INFORMUJE:

I. VII Otwarte Zawody w Sześciobo- 
ju Kulowym.

W dniu 12.IX.93 r. na stadionie w Ła
pach, już po raz siódmy, o puchar Dyre
ktora OKF zmagali się zawodnicy w sze- 
ścioboju kulowym. Startowało 15 osób z 
Łap, Białegostoku i Warszawy.

Czołowe miejsca zajęli:
1. Arkadiusz Maleszewski - Łapy 

73,40 m,
2. Jarosław Szyluk - Łapy 68,02 m,
3. Andrzej Leligdowicz - Warszawa 

64,68 m,
4. Stanisław Uszyński - Białystok 

62,18 m,
5. Piotr Przybyłowski - Warszawa 

62,08 m,

6. Leszek Nowacki - Łapy 62,04 m,
7. Rafał Koliński - Warszawa 60,26 m,
8. Andrzej Osmólski - Łapy 60,11 m. 

Jak wynika ze statystyki prowadzonej
przez p. Leligdowicza, były to już 388 
zawody odbyte na terenie Europy. W 
wyniku przeprowadzonych po zawo
dach rozmów Burmistrza i Dyrektora 
OKF z panami z Warszawy ustalono, że 
w maju przyszłego roku w Łapach będą 
zorganizowane jubileuszowe 400-setne 
zawody w sześcioboju.

II. Mistrzostwa MiG Łapy na 1993 r. 
w Tenisie Stołowym.

W dniu 24.IX. br. zakończył się cykl

pięciu turniejów klasyfikacyjnych o mi
strzostwo miasta i gminy Łapy w tenisie 
ziemnym. Ogółem w zawodach brało 
udział 20 zawodników. Czołowych 
osiem miejsc, uprawniających do startu 
w turnieju "Masters’93", zajęli następu
jący zawodnicy:
1. Andrzej Misiewicz - 300 pkt.,
2. Tomasz Sołjan - 240 pkt.,
3. Piotr Perkowski - 220 pkt.,
4. Marian Łapiński -170 pkt.,
5. Jacek Łapiński -120 pkt.,
6. Andrzej Osmólski -100 pkt.,
7. Krzysztof Roszkowski -100 pkt.,
8. Leszek Łapiński -100 pkt.

ZBIGNIEW SZEKALSKI
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Jan Tarasiuk

< < Cudowna rzeczywistość > >
Człek się czasem taki trafi, 

taki człek się czasem uda, 
że uwierzyć nie potrafi,

w najzwyklejsze w święcie cuda.

Hokus-pokus a liberał 
wnet usuwa bezrobocie,

Proste to jest jak cholera,
jak złotówka w szczerym złocie.

Hocki-klocki Moczul z Królem 
wnet załatwią nam M-3, 

chyba zaraz się rozczulę:
’,rvwie zamęt, aż się pstrzy.

"POLSKA GINIE", ale cóż! - 
- X się zjawia - czarnoksiężnik, 

dla nas on porzucił busz,
dla nas, bośmy ciemni, biedni.

Fiksum-dyrdum, ach, nie zginie, 
bo już Lepper w sukurs bieży!

Z terroryzmu facet słynie, 
a i dług ma jak należy.

• . - • - r n i n i p i . . . . . . . . n r n r r i i B . . . . . . m jnm inm m . . . v-rnm iiiin irn iiiir~ rr— n— r-rm nrnmKin(i im inP w ii nDnnninriinnnnnnnnii(n r in n iiiiitn niKirniiiwn(i« | nnnnr
OGŁOSZENIE

Zarząd Miasta i Gminy w Łapach informuje, że w dniu 3 listopada 1993 roku 
|  o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie 
|  przeprowadzony przetarg ustny na sprzedaż działek, położonych w Łapach 
|  przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego, stanowiących własność Gminy Łapy, posiada-

I jących udządzoną księgę wieczystą KW Nr 13489:
Nr 1067/3 o powierzchni 236 m2 - cena wywoławcza 24.236.000,- 
Nr 1067/4 o powierzchni 245 m2 - cena wywoławcza 27.808.000,- 
Nr 1067/5 o powierzchni 337 m2 - cena wywoławcza 38.251.200,- 
Dzialki przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego pod za

budowę handlowo-usługowo-mieszkaniową.
Termin zabudowy został ustalony na cztery lata, przy czym rozpoczęcie zabudo

wy ma nastąpić w ciągu dwóch lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 min 

zł najpóźniej do godziny 10.00 w dniu przetargu w kasie Urzędu.
Informacje na temat przetargu można uzyskać można uzyskać w Referacie 

Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu lub telefonicznie: 22-51 w. 141 
lub 143.

Przetarg może zostać odwołany bądź unieważniony bez podania przyczyn.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

ROMAN CZEPE

WARUNKI ZABUDOWY DZIAŁEK Nr 1067/3,1067/4,1067/5 
Budynki zlokalizowane na ww. działkach realizowane będą w zabudowie sze

regowej. Na parterze (przyziemiu) powinny być zlokalizowane pomieszczenia 
handlowe, usługowe. Wyżej - na I, II piętrze - pomieszczenia mieszkalne. Pod
dasze nieużytkowe. Dach stromy dwuspadowy.

Pod względem architektonicznym budynki powinny stanowić jeden obiekt 
charakteryzujący się ciekawym, indywidualnym rozwiązaniem urbanistyczno- 
architektonicznym nawiązującym do starej, zabytkowej zabudowy miasta Łapy. 

Powierzchnię zabudowy działek naniesiono na wyrysie geodezyjnym, 
i  Działka Nr 1067/5 ma ograniczone możliwości zabudowy ze względu na zlo- 

kalizowany kabel energetyczny.
.... ............  .................

SKALA 1:500

Pamięć dobra, ale krótka, 
komunista znów u władzy, 

w gębie opium oraz wódka, 
cieszą bosi się i nadzy.

CzłeK się czasem taki trafi, 
taki człek się czasem uda, 

że uwierzyć nie potrafi
w to, iż rządzi wciąż obłuda.

< < Po wyborach > >
Ot, najgorsza to choroba, 

kiedy naród ma zajoba.

< < O skarbie > >
Na nic zdadzą się i szelki,

kiedy w spodniach skarb zbyt wielki,

< < Nie od piwa > >
Różne bywają 

na świecie dziwa - 
beczka się zatacza, 

ale nie od piwa.
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* W nocy z 21/22 lipca nieznani 
sprawcy, po uprzednim ukręceniu kłó
dek zabezpieczających drzwi wejściowe 
i ich wyłamaniu weszli do wnętrza kio
sku "Ruch-u" w Łapach obok Urzędu 
Miasta i Gminy, skąd zabrali papierosy 
różnych gatunków i inne artykuły war
tości ok. 4,5 min zł, zapominając oczy
wiście o zapłacie za towar.

* W dniu 27 lipca w Łapach nieletni 
mieszkaniec Płonki Matyski "zgarnął" 
pozostawiony chwilowo przez miesz
kankę Łap przed restauracją "Łapianka” 
rower marki "Jubilat" wartości 1,2 min 
zł. Nie pojeździł długo tym rowerem, 
gdyż. odebrali mu go policjanci i oddali 
właścicielce. Za ten czyn nieletni odpo
wie teraz przed Sądem dla Nieletnich.

* Wdnlu 2sierpnia w Pictkowic miesz
kaniec tej wsi, będąc w stanie 
nietrzeźwym, chciał swoim ciągnikiem 
rozjechać właściciela miejscowego baru, a 
gdy nie zdołał tego zrobić wówczas zesko
czył z ciągnika i posiadanym przy sobie 
nożem okaleczył mu głowę, brzuch i po
śladek. Okaleczonym barmanem zajął się 
chirurg a krewkim rolnikiem policjanci.

* W dniu 3 sierpnia na terenie budo
wanej ciepłowni miejskiej w Łapach 
uległ wypadkowi jeden z pracowników. 
Podczas wykonywania prac uszczelnia
jących na dachu budynku stanął na przy
kryty cienką blachą otwór wentylacyjny. 
Pod ciężarem ciała blacha załamała się i 
pracownik wpadł do wnętrza budynku, a 
spadając z wysokości ok. 6 m na betono
wą posadzkę doznał bardzo ciężkich ob
rażeń ciała, m.in. wstrząśnienia mózgu, 
złamania kości miednicy i obrażeń na
rządów wewnętrznych.

* W dniu 7 sierpnia na drodze Liza 
Stara-Zalesie w gminie Poświętne jeden 
z mieszkańców wsi Liza Stara jadąc 
swoim ciągnikiem na dwóch "gazach" 
wjechał do rowu. Gdv nie zdołał zeń wy
jechać wówczas zwrócił się o pomoc do 
swego znajomego, znajdującego się w 
takim samym jak on stanic. Przyjaciel 
nie odmówił mu przysługi i swoim ciąg
nikiem zaczął wyciągać z rowu ten pier
wszy. Robił to jednak tak niefortunnie, 
że kołem swojego ciągnika przejechał 
po nodze pomagającego przy wyciąga
niu mieszkańca tej samej wsi, który na 
skutek tego doznał złamania kości pra
wej nogi. O "zapłacie" za koleżeńską 
przysługę zadecyduje sąd.

* W nocy z 7/8 sierpnia w Łapach nie
znani sprawcy dokonali włamania do 
jednego z domów przy ul. Sikorskiego. 
Do wnętrza weszli po wybiciu szyby w 
drzwiach, a po spenetrowaniu wszy
stkich pomieszczeń skradli telewizor, 
odtwarzacz video, radiomagnetofon, 
złotą biżuterię, 2 kurtki skórzane i inne 
przedmioty wartości 15 min zł.

* W nocy z 10/11 siepnia w Łapach 
nieznani sprawcy włamali się do jedne
go z kiosków spożywczych usytuowa
nych przy Placu Niepodległości. Po wy
rwaniu klapy zabezpieczającej otwór

wentylacyjny zabrali w celu przywłasz
czenia drobne pieniądze, papierosy, na
poje i słodycze wartości 1 min zł.

* Tej samej nocy "padł" prywatny 
sklep spożywczo-przemysłowy w Dani- 
łowic Małym. Nieznani sprawcy po 
ukręceniu kłódek i wyłamaniu drzwi 
wejściowych skradli papierosy, słodycze, 
proszki do prania i inne artykuły łącznej 
wartości ok. 9 min zł.

* W dniu 12 sierpnia na drodze Biały
stok-Wysokie Mazowieckie w okolicy Bo- 
kin zaistniał wypadek drogowy. Przeby
wający w Bokinach na wakacjach 17-letni 
mieszkaniec Sosnowca, nie posiadający 
uprawnień do kierowania pojazdami, 
"dosiadł" ciągnika rolniczego swego ojca i 
wyjechał nim na drogę o dosyć znacznym 
natężeniu ruchu. W pewnym momencie 
kierujący ciągnikiem bez zasygnalizowa
nia zaczął wykonywać manewr skrętu w 
lewo i zajechał drogę nadjeżdżającemu z 
przeciwnej strony samochodowi marki 
'Mazda” kierowanemu przez mieszkańca 
Lublina. Na skutek zderzenia się obu po
jazdów ciągnik wywrócił się na jezdnię, a 
kierujący nim wyszedł z tego wypadku bez 
uszczerbku na zdrowiu. Najmocniej wy
padek ten odczuła "Mazda", albowiem jej 
właściciel - spółka cywilna w Lublinie - 
uszkodzenia samochodu oszacowała na 
ponad 100 min zł.

* W dniu 12 sierpnia w Łapach na ul. 
Piaskowej doszło do wypadku drogowego, 
w którym uczestniczyli dwaj mieszkańcy 
naszego miasta. Kierujący samochodem 
marki "Żuk" podczas omijania samochodu 
ciężarowego zderzył się z jadącym z prze
ciwnej strony rowerzystą, który na skutek 
tego doznał ogólnych potłuczeń ciała.

* W dniu 13 sierpnia w Zdradach 
Starych na skutek awarii w dmuchawie 
cłektiycznej zapaliło się składowane w 
stodole siano. W wyniku pożaru spale
niu uległ dach stodoły i znajdujące się w 
niej siano z tegorocznych zbiorów, co 
spowodowało straty ok. 150 min zł.

* W dniu 14 sierpnia na drodze Uho- 
wo-Bojary miał miejsce niecodzienny 
przypadek. Podczas jazdy mieszkańcowi 
Białegostoku, na skutek awarii układu 
zapłonowego, zapalił się motorower 
marki "Romet". Kierujący ze zdarzenia 
wyszedł bez szwanku, natomiast moto
rower doszczętnie spłonął.

* W dniu 16 sierpnia w okolicy Doktorc, 
podczas kąpieli w rzece Narew, utonął 
młody chłopak ze wsi Gąsówka Stara.

* W dniu 18 sierpnia w Niewodnicy 
Kościelnej doszło do tragicznego w 
skutkach wypadku drogowego. Będący 
w stanie nietrzeźwym i kierujący samo
chodem marki "Polonez" mieszkaniec 
jednej ze wsi gminy Choroszcz na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojazdem i 
zjechał na pobocze drogi, gdzie ściął sa
mochodem betonowy słup trakcji ele
ktrycznej. W wyniku lego zdarzenia pa
sażer - sąsiad kierującego poniósł 
śmierć na miejscu. Po wypadku kierow
ca z niegroźnymi obrażeniami ciała

uciekł z miejsca zdarzenia i dopiero na
stępnego dnia został zatrzymany przez 
naszych policjantów. Na mocy decyzji 
prokuratora oczekuje obecnie na roz
prawę sądową w Areszcie Śledczym.

* W dniu 20 siepnia wjednej ze wsi w
gminie Poświętne na pieszą wycieczkę 
do Łap wybrało się trzech braci w wieku 
14,12 i 11 lat. O udaniu się na wycieczkę 
zapomnieli powiadomić swoich rodzi
ców. Ponieważ czas wycieczki nieco się 
wydłużył, malcy postanowili jak najszyb
ciej wrócić do domu, aby zdążyć jeszcze 
przed powrotem z pracy w Łapach ich 
ojca. Ponieważ nic mieli już szans na 
szybki powrót pieszo, postanowili więc 
wrócić jakimś samochodem. Przecho
dząc ul. Sikorskiego w Łapach ząuw»f>'- 
li stojący na parkingu w nob/r ji 
CPN samochód marki "Wartburg1, z 
tkwiącymi w stacyjce kluczykami. Wi
dząc, że w pobliżu samochodu nikogo 
nie ma a jego drzwi są otwarte - posta
nowili tym właśnie samochodem wrócić 
do swego domu. Za kierownicą usiadł 
najstarszy z braci i razem we trójkę ru
szyli w kierunku domu. Mając na uwa
dze pośpiech (złego doradcę) i znikome 
opanowanie techniki jazdy wiadomym z 
góry było, jak mogła się zakończyć ta 
jazda. Po przejechaniu zaledwie kilku
set metrów podróż zakończyła się na 
jednym ze slupów w pobliżu budynku 
miejscowej Straży Pożarnej. Dalszą po
dróż z tego miejsca bracia odbyli karet
kami pogotowia do miejscowego szpita
la na oddział chirurgii, doznali bowiem 
licznych obrażeń ciała. Na skutek zde
rzenia się z betonowym słupem z "Wart
burga" cały pozostał jedynie silnik. Po
mimo "kary" za kradzież sam'* 'u,
której wymiar osiągnął uszkodzt. *a-
ła, najstarszy z braci zmuszony będzie 
odpowiadać za swoje czyny przed Są
dem dla Nieletnich.

* W nocy z 20/21 sierpnia dokonano 
kradzieży /.włamaniem do sklepu spożyw
czo-przemysłowego w Płonce Kościelnej. 
Sprawcy weszli doń po ukręceniu kłódek i 
wyłamaniu drzwi wejściowych. Ze sklepu 
skradziono większe ilości "mocnych trun
ków", papierosy, słodycze, proszki do pra
nia i inne artykuły wartości ok. 20 min zł 
na szkodę GS "SCh" w Łapach.

* Tydzień później taki sam los spotkał 
prywatny sklep spożywczo-przemysłowy 
w Łupiance Starej. Metoda działania 
sprawców również była taka sama, lecz 
łup był znacznie uboższy, gdyż w sklepie 
tym nie bylo"mocnych trunków".

* W nocy z 6/7 września dokonano tą 
samą metodą włamania do sklepu spo
żywczo-przemysłowego w Lizie Starej, 
należącego do GS "SCh" w Poświętncm. 
Asortyment skradzionych towarów był 
taki sam jak w przypadku sklepu w 
Płonce Kościelnej, lecz o 5 min mniej-
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szej wartości.
* Następnym z kolejności sklepem 

do którego dokonano włamania w tym 
okresie był sklep spożywczo-przemysło
wy w Łapach Osse przy ul. Warsza
wskiej, należący do PSS "Społem" w Ła
pach. Włamania do tego sklepu doko
nano w nocy z 8/9 września, a do wnę
trza sklepu sprawcy weszli oknem na 
zapleczu, po uprzednim wybiciu w nim 
szyby oraz odgięciu metalowej kraty 
zabezpieczającej to okno. Złodzieje 
skradli papierosy, słodycze, drobną od
zież, buty dziecięce, dezodoranty i inne 
artykuły wartości ok. 20 min zł. Zapew
ne sprawcy tego włamania niewłaściwie 
ocenili swoje siły, gdyż czść łupu porzu
cili w niedalekiej odległości od sklepu.

* W nocy z 10/11 września w Turośni 
Kościelnej dokonano włamania do bu
dynku Urzędu Gminy. Do wnętrza bu
dynku sprawcy weszli po ukręceniu za
czepu kłódki przy drzwiach znajdują
cy^’- się w podpiwniczeniu kotłowni. 
CiL Yowali sobie drogę wyłamując 
większość znajdujących się tam drzwi. 
Na parterze budynku, po wyłamaniu 
kolejnych drzwi, skradli ze sklepu spo
żywczo-przemysłowego należącego do 
mieszkanki tej wsi wędliny, napoje, sło
dycze i papierosy wartości ok. 3 min zł 
oraz z prywatnego zakładu usług RTV 
odtwarzacz video. W części budynku, w 
której znajdują się pomieszczenia

gminnych urzędników, sprawcy oprócz 
wyłamania drzwi wyłamywali również 
drzwi metalowych szaf, z których skrad
li pieniądze w kwocie ok. 5 min zl, czy
ste blankiety dowodów rejestracyjnych i 
praw jazdy, oraz pieczęcie używane do 
wydawania tych dokumentów.

* W dniu 20 wrześnie na naszym tere
nie, w godzinach popołudniowych, doszło 
do dwóch wypadków drogowych.

Pierwszy z nich miał miejsce w Zale- 
sianach na drodze Łapy-Bialystok. Je
den z łapskich taksówkarzy kierując sa
mochodem marki "Polonez” potrącił 
kierującego rowerem mieszkańca Zale
sia n, który nagle wykonując manewr 
skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu nadjeżdżającemu od strony 
ta p  samochodowi. W wyniku potrące
nia nieostrożny rowerzysta doznał 
otwartych złamań obu nóg i został 
umieszczony na leczeniu w jednym z 
białostockich szpitali.

* Drugi wypadek wydarzył się na dro
dze Liza Stara-Liza Nowa. Kierujący 
"Polonezem" jeden z mieszkańców Lizy 
Nowej na skutek nadmiernej szybkości 
na luku drogi stracił panowanie nad po
jazdem i zjechał do przydrożnego rowu, 
gdzie uderzył w drzewo. Kierujący sa
mochodem, jak również pasażer - mie
szkaniec lej satnej wsi - doznali ciężkich 
obrażeń ciała i obaj przebywają na le
czeniu szpitalnym.

TADEUSZ BOKINIEC

WĘGIEL 
WYSOKOKALORYCZNY 

KUPISZ TYLKO
W "ROLMISIE"
(PRZY WIADUKCIE) 

TEL. 25-70

•  TRANSPORT W ŁAPACH 
BEZPŁATNY

•  CENY KONKURENCYJNE 
NA TĘ KLASĘ WĘGLA

•  SPALISZ O 25 % MNIEJ, A 
CIEPŁO MASZ TO SAMO

•  PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI 
ZAKUPU MOŻLIWOŚĆ BO
NIFIKATY

•  PROWADZIMY SPRZEDAŻ 
MAT. BUDOWLANYCH 
POLSKICH (STAL ŻEBRO
WANA, BLACHA OCYNKO
WANA ITD.)

•  ORAZ NAWOZY MINE
RALNE POLSKIE

KUPUJ W "ROLMISIE" 
TO OPŁACI Cl SIĘ!

KRZYŻÓWKA
Poziomo: 1 2
1) manatki, rzeczy mało wartościo

we, 5) bosak, 9) sterta, 10) lek do ssa
nia, 11) rodzaj siekiery, 12) niegodzi
wiec, 14) zespół zawodników reprezen
tujących kraj, 15) upiększenie, 18) alko
hol etylowy, 20) przeciwieństwo luzu, 
21) koń o czarnej maści, 23) zawiado
mienie odbiorcy o wysłaniu towaru, 24) 
jeden z reprezentantów centryzmu, 25) 
bez pokrycia, 26) pseudonim Stefana 
Żeromskiego, 27) "noworoczny" napój.

Pionowo:
2) gra liczbowa, 3) czempion, 4) lek- 

koduch, pędziwiatr, 6) roślina motylko
wa uprawiana jako pasza, 7) łomżyński 
tygodnik, 8) płot, 13) osoba, która uto
nęła, 16) naprawia dachy, 17) flirciarz, 
kobieciarz, 19) miasto z browarem, 22) 
np. Narew.

JANUSZ JAMIOŁKOWSKI
Rozwiązania prosimy przesyłać w 

terminie 10 dni od daty ukazania się nu
meru.
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KOMUNIKAT

Komisja Inwentaryzacyjna Rady 
Miasta i Gminy w Łapach

informuje,
że stosownie do art. 17 ustawy z dnia 

10 maja 1990 roku - przepisy wprowa
dzające ustawę o samorządzie teryto
rialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 191) - w sie
dzibie Zarządu Miasta i Gminy w Ła
pach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 401 
wyłożone będą do publicznego wglądu 
spisy inwentaryzacyjne części mienia 
państwowego, które z mocy prawa stało 
się mieniem komunalnym gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obej
muje działki położone w Łapach przy 
ul. Mostowej będące w użytkowaniu: 
Rejonu Dróg Publicznych, Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Spółdzielni Pracy 
"Wzorcowa" i teren po byłych Biało
stockich Zakładach Wyrobów Galante
ryjnych.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w wyłożonym spisie 
inwentaryzacyjnym mienia mogą w ter
minie od 7 października 1993 do 8 listo
pada 1993 zgłaszać zastrzeżenia do Ko
misji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta i 
Gminy w Łapach ul. Sikorskiego 24, po
kój 401 w godzinach pracy Urzędu.

Przewód n lezący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

OŚWIETLENIE ULICZNE
Dotychczas gminy płaciły za oświetlenie ulic 

swoich, ale i wojewódzkich i krajowych, choć 
od dawna wywoływało to sprzeciw tychże 
gmin. W tym roku po raz pierwszy doczekali
śmy się (pod naciskiem ze strony gmin) właści
wej interpretacji przepisów ustawy o drogach 
publicznych, mówiącej o tym, iż każdy właści
ciel drogi płaci za jej oświetlenie. Niektóre gmi
ny zaczęły wypowiadać stare urnowy z Zakła
dem Energetycznym, gdy tymczasem Urząd 
Rady Ministrów rozesłał pismo do gmin infor
mujące, iż wspomniana interpretacja prawna 
obowiązy / ać będzie od 1 stycznia 1994. Moż
na zaliczyć to do ciekawostek prawnych. Jakoś 
URM musiał wybrnąć - w sytuacji braku na ten 
cel pieniędzy w ustawie budżetowej, niemniej 
najuczciwiej byłoby w budżecie państwa na rok 
przyszły przewidzieć środki na zrekompenso
wanie tegorocznych wydatków gmin.

KOMUNIKAT 
Komisja Inwentaryzacyjna 
Rady Miasta i Gminy w Łapach 
informuje,
że stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 

1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 
191} - w siedzibie Zarządu Miasta i Gminy wŁa- 
pach przy ul. Sikorskiego 24, pokój 401 wyłożo
ne będą do publicznego wglądu spisy inwe
ntaryzacyjne części mienia państwowego, które 
z mocy prawa stafo się mieniem komunalnym 
gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje dziat
ki położone w Łapach przy ul. Sikorskiego 13a 
(Dom Książki), ul. Sikorskiego 13b (ZURT), ul. 
Sikorskiego 13c (Sklep WSS), ul. Sikorskiego 
26 (plac po byłym przedszkolu) i w Uhowie przy 
ul. Cmentarnej (sklep).

Osoby, których interes prawny dotyczy usta
leń zawartych w wyłożonym spisie inwentaryza
cyjnym mienia mogą w terminie od 7 
października 1993 do 8 listopada 1993 zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Ra
dy Miasta i Gminy w Łapach ul. Sikorskiego 24, 
pokój 401 w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Urząd Miasta i Gminy w Łapach
informuje,

Odpowiadając na pytania mieszkańców w 
sprawie odłowu bezpańskich psów informuje
my, iż w roku bieżącym z terenu miasta zostało 
odłowionych 31 psów (w tym 13 szczeniąt). Od
łowy przeprowadzali pracownicy Schroniska 
dla Zwierząt z Białegostoku. Koszt jednej akcji 
wynosi ponad 2 min zl. Planujemy jeszcze jed
ną akcję w październiku. Dziękujemy za liczne 
informacje, które pozwoliły ustalić miejsca po
bytu bezdomnych psów i prosimy zakłady pra
cy, instytucje, społeczeństwo o inicjatywy, któ
re pozwolą zmniejszyć problem bezpańskich 
psów na naszych ulicach.

Niestety, znane jest zjawisko ukrywania 
przez dzieci, ale też i dorosłych bezpańskich 
psów, które po zakończeniu odłowu znów wy
puszczane są na ulice.

Informujemy też, że chętnie zlecilibyśmy 
miejscowym osobom świadczenie tych usług, 
ale jak dotąd - pomimo ogłoszeń - nie otrzyma
liśmy żadnej oferty.

Personel Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łapach zwraca się 
do wszystkich ludzi dobrej woli z terenu 
miasta i gminy Łapy, którzy mogą udzie
lić pomocy rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, poprzez za
trudnienie przy różnego rodzaju pracach 
dorywczych, darowanie odzieży, obuwia i 
sprzętu gospodarstwa domowego oraz 
zapewnienie opału z lasu na okres zimy - 
o kontakt osobisty lub telefoniczny z 
Ośrodkiem w Łapach przy ul. Sikorskie
go 54, tel. 22-50 od poniedziałku do piąt
ku w godz. 800 -15 .

KIEROWNIK M-GOPS W ŁAPACH 
BOHDAN STYPUŁKOWSKI

UMiG INFORMUJE

Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił 
do Wojewody Białostockiego z,nropo- 
zycją przejęcia przez Urząd pnŁ' e-
go zasobu geodezyjno-kartog.__ „„ego
(Filii Wojewódzkiego Ośrodka Doku- 
mentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
w Łapach). Choć na takie przejęcie nie 
ma formalnych podstaw prawnych, nie
mniej praktyka taka już jest stosowana 
w kraju np. w woj. katowickim. Jak wy
nika z rozmowy telefonicznej Burmi
strza R.Czepe z kierownikiem 
Wydz.Geodezji Urzędu Wojewódzkie
go w Katowicach przekazanie tzw. ar
chiwum geodezyjnego gminom przy
niosło korzyść obu stronom. W roku 
ubiegłym Urząd Miasta udostępnił 
Ośrodkowi pomieszczenia we własnym 
budynku.

Zarząd Miasta i Gminy w Łapach 
powołał na stanowisko kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka P ^ocy 
Społecznej mgr Bohdana &V| ,so- 
wskiego. W konkursie na to stanowi
sko uzyskał on 4 głosy spośród 5 (przy 
jednym wstrzymującym się). Do kon
kursu przystąpiło 7 osób. Kandydaci po 
przedstawieniu życiorysu i dotychcza
sowej drogi zawodowej zaprezentowali 
własną wizję kierowania Ośrodkiem, a 
następnie odpowiadali na pytania. 
M.in. pytano o organizacje i instytucje, 
z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej 
mógłby i powinien współpracować, o 
zadania Ośrodka, o akty prawne regu
lujące le działania, o szanse i sposoby 
pozyskania dodatkowach pieniędzy i o 
inne - nic tylko pieniężne - formy po
mocy. Obecni przy przesłuchaniu 
przedstawiciele załogi pytali m.in. o 
płaszczyznę współpracy pomiędzy kie
rownikiem a załogą. Przedstawiciela 
związków zawodowych z kolei intere
sowała współpraca ze związkami zawo
dowymi, ze względu na pewną zbież
ność celów.
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