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I. Z HISTORII PSZCZELARSTWA
Skąd wzięły się pszczoły? Starożytni 

Egipcjanie wierzyli, że pierwsza pszczo
ła wyfrunęła z rogów świętego byka 
Apisa. Stąd też pochodzi jej obecna ła
cińska nazwa Apis mellifica - pszczoła 
miododajna, miodonośna. W mitologii 
hir- r: ,bóg Wisznu był przedstawia
ny j ,.d  błękitna pszczoła, a Kriszna, 
jedno z wcieleń Wisznu dokumentuje 
swoje pochodzenie nosząc na głowie 
właśnie pszczołę. Także starożytni He
brajczycy za najszczęśliwszą krainę 
uważali tę "płynącą mlekiem i miodem", 
co niejednokrotnie spotykamy na kar
tach Starego Testamentu. Ucieleśnie
nie mądrości, król Salomon, mówił: 
"Jedz synu miód, bo jest dobry i prze
dłuży dni twego żywota". 28 wieków te
mu, bo w VIII w. przed Chrystusem bo
haterowie "Iliady" i "Odysei" jadali 
miód. Ojciec medycyny Hipokrates (ur. 
ok. 460 r. przed Chr. był entuzjastą mio
du zarówno jako pokarmu jak i leku. 
Przygotowujący się do starożytnych 
igrzysk olimpijskich atleci spożywali je

go znaczne ilości. Starożytni znali już 
wówczas konserwujące właściwości 
miodu. Zwłoki Aleksandra Wielkiego, 
zmarłego podczas wyprawy wojennej w 
Babilonie, przetrzymywano ponoć w 
beczce z miodem. Również zwłoki 
Argesipolisa, wodza babilońskiego 
zmarłego podczas podobnej wyprawy 
do Macedonii żołnierze przewieźli do 
kraju zanurzone w miodzie, choć klimat 
tam raczej gorący. W ten sam sposób 
balsamowali swoich zmarłych starożyt
ni Grecy. Jedno z plemion afrykańskich 
"patroszyło" zwłoki wypełniając je mio
dem. Średniowiecze również ceniło le
cznicze i konserwujące jego właściwo
ści. Australijscy aborygeni czcili pszczo
ły jako święte. Koran mówi: "Jedz miód 
mój synu, bo miód jest nie tylko smacz
nym i zdrowym pokarmem, ale również 
lekiem na wiele chorób". Do chowu 
pszczół dużą wagę przykładali Chińczy
cy, ale też mieszkańcy trzech Ameryk, 
szczególnie Aztekowie.

Skąd wzięło się określenie "miodowy 
miesiąc"? Jest ono pochodzenia skan

dynawskiego. Tam właśnie tradycja na
kazywała, aby wesele trwało 30 dni, 
podczas których pito szlachetne miody 

. sycone, a nie "siwuchę".
Wydaje się, iż tradycja korzystania z 

owocu pracy pszczół jest równie stara 
jak człowiek. Już człowiek pierwotny 
wybierał miód dziko żyjącym pszczo
łom. Znany jest rysunek na ścianie Gro
ty Pajęczej koło dzisiejszej Walencji 
(Hiszpania) sprzed ok. 20 tysięcy lat, 
przedstawiający scenę rabunku miodu 
przez człowieka trzymającego płonącą 
żagiew w ręce. Dokoła krążą pszczoły. 
Przy pracach wykopaliskowych koło 
Neapolu odkryto szczelnie zamknięte 
wazy z miodem, który mimo upływu ok. 
2.500 lat nadawał się do spożycia. Od
naleziony w Egipcie papirus liczący 
ponad 3.500 lat informuje, iż mieszkań
cy kraju piramid używali miodu do le
czenia ran i już wówczas prowadzili 
chów pszczół w wielkich, glinianych na
czyniach. Z  epoki paleolitycznej pocho
dzi znalezione we wschodniej Hiszpanii 
malowidło przedstawiające kobietę w
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W związku z otrzymanym wyróż
nieniem z Ministerstwa Kultury i Sztu
ki pragnę na Pani ręce złożyć wszy
stkim pracownikom Biblioteki Publi
cznej w Łapach gratulacje i podzięko
wanie za działalność w dziedzinie 
upowszechniania kultury i oświaty w 
mieście i gminie Łapy. Życzę dalszych 
wspaniałych wyników w pracy oraz po
myślności w życiu osobistym.

Szanowny Panie Burmistrzu, 
mam zaszczyt w imieniu Ministra 

Kultury i Sztuki Pana Jerzego Górala 
złożyć najlepsze podziękowania za 
stworzenie MGBP w Łapach warunków 
organizacyjnych i materialnych decydu
jących o jej wyróżniającej działalności w 
dziedzinie kultury i oświaty.

Na Pana ręce przekazuję wybrane 
pozycje z dorobku Wydawnictw Arty
stycznych i Filmowych, przeznaczone 
do zbiorów Biblioteki, wraz z życzenia
mi osiągania dalszych znaczących wyni
ków w upowszechnianiu czytelnictwa. 

Łączę wyrazy szacunku i sympatii

RYSZARD CZARNECKI

Z  poważaniem
BURMISTRZ 

ROMAN CZEPE

W związku z rocznicą odzyskania 
niepodległości Polski, przedstawiciele 
Zarządu Miasta i Gminy oraz Rady 
Miejskiej w Łapach w dniu 11 listopada 
br. o godz. 1400 złożyli wiązankę kwia
tów i zapalili znicz na Grobie Niezna
nego Żołnierza.

KOMUNIKAT

W dn. 4.12.93 r. o godz. 800 w miej
scowości Łapy Osse (plac przy dworcu 
PKP) oraz w dniach od 6-ll.1V .'w
godz. 800 - 1600 w Lecznicy Zwierząt w 
Łapach ul. Brańska 2 odbędzie się obo
wiązkowe szczepienie psów przeciw 
wściekliźnie. Obowiązkowi szczepienia 
podlegają psy, które ukończyły trzeci 
miesiąc życia.

BURMISTRZ MiG ŁAPY 
ROMAN CZEPE

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

•  48 urodzeń, •  6 małżeństw, •  23 zgony.

W październiku sporządzone zostały 
akty urodzeń:

Wojciecha Opońskiego, Radosława Kowa
lewicza, Ewy Kućmierowskiej, Moniki Wojcie
chowskiej, Elżbiety Marii Połejko, Małgorzaty i 
Pawła Kłąbów, Katarzyny Szymborskiej, Kata
rzyny Lenczewskiej, Emila Baranowskiego, Jo
anny Tomaszewskiej, Radosława Werpacho- 
wskiego, Izabeli Brzozowskiej, Rafała Podo- 
Iszańskiego, Magdaleny Laskowskiej, Olgi Pra- 
czuk, Tomasza Michalaka, Kingi Remisiewicz, 
Łukasza Opata, Czesława Janusza Gołasze
wskiego, Michała Stankiewicza, Krzysztofa Łu- 
pińskiego, Katarzyny Samełko, Adriana Cieślu- 
ka, Katarzyny Wróblewskiej, Urszuli Łapińskiej, 
Damiana Perkowskiego, Patryka Dzierżka, Wal
demara Maleszewskiego, Jakuba Litwińczuka, 
Luizy Osmólskiej, Anny Płońskiej, Daniela Łu- 
pińskiego, Adriana Płońskiego, Doroty Brzozo
wskiej, Bartłomieja Roszkowskiego, Barbary

Perkowskiej, Jakuba Wysockiego, Marioli Łu- 
pińskiej, Rafała Pruszyńskiego, Łukasza Gąso- 
wskiego, Doroty Makowskiej, Elizy Kuleszy, Łu
kasza Falkowskiego, Michała Laskowskiego, 
Adama Zimnocha, Łukasza Kosickiego.

Szczęśliwym rodzicom składamy gratulacje 
oraz życzymy dużo zdrowia ich pociechom.

W październiku 1993 r. związek małżeński 
zawarli:

Krzysztof Hołowienko z Anną Reginą Gierałtowską, 
Tomasz Hryniewicki z EwąŁupińską,
Janusz Łupiński z Elwirą Krystyną Gołaszewską, 
Wojciech Cezary Jabłoński z Wiesławą Pruszy ńską, 
Marek Fitt z Małgorzatą Owczarczuk,
Tomasz Harasimowicz z Alicją Kamińską.

Zaślubionym parom życzymy, aby ich związek 
stanowił wzorową i trwałą rodzinę.

W październiku 1993 r. zmarli:

Wacław Śliwonik- lat 67, Zambrzycka Adela- lat 
91, Marian Jan Pietrusiewicz - lat 58, Jadwiga 
Ambrożko - lat 78, Franciszek Antoni Faszcze- 
wski - lat 43, Helena Mojsa - lat 72, Genowefa 
Bohatyrewicz - lat 74, Henryk Jamiołkowski - lat 
63, Bolesław Godlewski-lat70, Kazimiera Janu
szkiewicz - lat 72, Henryka Sierociuk - lat 64, Eu
geniusz Gierałtowski - lat 84. Helena Pogorzel
ska - lat 82, Janina Wędzigulska - lat 88, Zofia 
Sakowska - lat 95, Helena Rogińska - lat 74, Ka
zimiera Kisielewska - lat 80, Stanisława Szubiń
ska - lat 80, Jan Roszkowski - lat 82, Eugenia 
Kleczkowska - lat 70, Eugenia Kołodko - lat 94, 
Maria Szafran - lat 89, Józef Łapiński - lat 82.

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

ELŻBIETA BRUSZEWSKA 
GRAŻYNA ŁAPIŃSKA
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"NASZA OBECNOŚĆ" - UHOWO’93

Wdn. 18-24wWiejskim Domu Kultu
ry w Uhowie października odbyt się - 
zapowiedziany w poprzednim nume
rze gazety - plener plastyczno-ekologi-
czny p t "NASZA OBECNOSC".

| ^  Zgromadził on aż 17 (zapowiadano 
12) plastyków, amatorów i profesjo- 

' “  nalistów,wtym 7zUhowa,3zŁap, 1 z 
i b Markowszczyzny i 6 z Białegostoku. 

/K  \  W programie pleneru były: war- 
W > \  sztaty plastyczne, kiermasz książki o 

tematyce ekologicznej, kiermasz 
zdrowej żywności i ziół, posiłki wege
tariańskie, które przygotowała opie
kunka pleneru, kierowniczka WDK w 
Uhowie, pani Wanda Dańkowska, we
getarianka od 5 już lat. Odbyło się też 
spotkanie z Matyldą i Jackiem Mojski- 
mi, właścicielami gospodarstwa eko

logicznego w Klewinowie. Wysłuchano wykładu 
"Zioła życia", ich zastosowania połączonego z 
prezentacją. Uczestnicy pleneru mieli okazję 
spotkać się z dyrektorem Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego, obejrzeć prezentację slajdów 
"NPK z lotu ptaka", wysłuchać wykładu nt. jego

' /

walorów krajobrazowych, zagrożeń i degradacji 
okolic nadnarwiańskich. Można też było wysłu
chać członka Towarzystwa Psychotronicznego 
ks. misjonarza Bohdana, posłuchać wykładu nt. 
medycyny naturalnej i ochrony zdrowia meto
dami niekonwencjonalnymi, nauczyć się rela
ksu i medytacji.

W sobotę 23 - wieczór przy świecach, spotka
nie plastyków, podsumowanie pleneru i przygo
towanie wystawy poplenerowej.

W ostatnim dniu nastąpiło jej otwarcie połą
czone z koncertem aktorki z Teatru Dramatycz
nego im. A. Węgierki w B-stoku - Ewy Palińskiej, 
ponownym spotkaniem z państwem Mojskimi i 
degustacją kuchni wegetariańskiej.

W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób, w jej 
trakcie powstało 17 olejnych obrazów, prezen
towanych na poplenerowej wystawie w WDK 
Uhowo do 18 bm. Prace te dadzą początek "Ma
łej Galerii", mającej powstać w łapskim Domu 
Kultury.

Uhowska impreza wzbudziła zainteresowa
nie Radia Białystok, które wyemitowało audycję 
jej poświęconą, w której głos zabrał Burmistrz R. 
Czepe, Przewodnicząca J. Mirek oraz młodzi 
twórcy. Zainteresowanie dziennikarki wzbudziła 
informacja, iż w Łapach na kulturę przeznacza 
się ok. 8 % budżetu, kiedy w innych gminach 
wskaźnik ten często wynosi 1,5-2 %.

(BŁ)

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
W niedzielę 24.10. w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta i Gminy wŁapach odbyło się - zorganizowa
ne staraniem Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Stacji Kwarantan
ny i Ochrony Roślin, Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarskiego-spotkanie z rolnikami naszej gmi
ny z okazji zakończenia prac polowych.

Poprzedziła je dziękczynna Msza św. w ko
ściele św.św. Piotra i Pawła w intencji rolników i 
ich rodzin.

W spotkaniu udział wzięli radni, sołtysi, rolni- 
czki i rolnicy z poszczególnych wsi współpracu
jący z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Goście mogli obejrzeć wystawę płodów rol
nych, wydawnictw rolniczych, środków ochrony 
roślin, produktów pszczelarskich (z możliwo
ścią ich zakupu). Miała też miejsce prezentacja 
sprzętu komputerowego dla potrzeb rolnictwa.

Burmistrz MiG R. Czepe i p. Przewodnicząca 
Rady Miejskiej J. Mirek podziękowali rolnikom 
za ich całoroczny trud. Pogadankę o tematyce 
ochrony środowiska wygłosił p. Baszun, specja
lista ds. ekologii i zdrowej żywności.

Spotkanie zakończył występ ludowego ze
społu śpiewaczego "Uhowianki".

Łapskie Towarzystwo Regionalne 
im. ppłk. Stanisława 

Nilskiego-Łapińskiego 
Muzeum Wojska w Białymstoku 

Dom Kultury w Łapach

zapraszają

na wystawę poświęconą

byłemu mieszkańcowi Łap

obrońcy wszystkich polskich rubieży

szefowi sztabu obrony Lwowa

oficerowi sztabowemu 
Komendanta Józefa Piłsudskiego

dowódcy 70 Pułku Piechoty

ppłk. Stanisławowi 
Nilskiemu-Łapińskiemu

w dniach 9 - 25 listopada 1993 r. 
o godz. 13^°

w Domu Kultury w Łapach 
ul. Nowy Rynek 15

(BŁ)
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p p CMENTARZ W ŁAPACH p
Obowiązek tworzenia cmentarzy cią

ży na gminie (ustawa o samorządzie te
rytorialnym art. 7, ust. 1, pkt 13). Gmi
na tworząc cmentarz może go przeka
zać związkom wyznaniowym. Ponieważ 
w Polsce niewielka jest tradycja cmen
tarzy komunalnych postanowiliśmy te
ren przygotowany pod cmentarz prze
kazać parafiom.

Ze względu na wyczerpywanie się 
miejsca na dotychczasowym cmentarzu, 
już w 1991 r. podjęte zostały przygoto
wania do nowej lokalizacji. Po bada
niach gruntu odpadła wersja umiejsco
wienia cmentarza dla parafii Św. Krzyża 
po prawej stronie za wiaduktem przy 
drodze na Osse (nawet po nawiezieniu 
tam ziemi). Nie dało się zrealizować za
mierzenia uzgodnionego z łapskimi 
proboszczami, aby każda parafia miała 
własny cmentarz. Najbardziej optymal
ną pozostała koncepcja poszerzenia 
dotychczasowego cmentarza i wykorzy
stywania go przez wszystkie parafie 
miejskie. Oczywiście otwartą kwestią 
pozostaje utworzenie miejsca grzebal
nego dla parafii na Osse, gdzie już ma
my wstępną lokalizację. W otoczeniu 
czynnego cmentarza (zajmującego ok. 3 
ha) przy ul. Żwirki i Wigury od strony 
południowej i zachodniej zostało wyko
nane rozpoznanie warunków grunto
wo-wodnych (na obszarze ok. 4 ha). W 
ramach prac badawczych terenowych 
wykonano 13 odwiertów do głębokości 
5,0 m każdy). Stwierdzono, że warstwy 
glin zwałowych budujących w badanym 
podłożu stanowią bardzo dobrą izolację 
między wodami głębinowymi a powie
rzchniowym zagospodarowaniem tere
nu. Doły do ustawiania trumien znajdu
ją się w utworach praktycznie nieprze
puszczalnych. Jest to bardzo korzystne, 
jeśli chodzi o ochronę przed przenika
niem do wód głębinowych, ale może być 
momentami uciążliwe w praktyce po
chówkowej, albowiem doły mogą się 
częściowo wypełniać wodą pochodzącą

z opadów, która jednak będzie zanikać 
w okresach suchych, w wyniku parowa
nia oraz transpiracji roślin i drzew.

Po wykonaniu badań Urząd dokonał 
podziału działek, rozpoczynając pertra
ktacje z właścicielami na temat wykupu. 
Rada Miejska podjęła uchwały o wyku
pie terenów pod cmentarz i część grun
tów została nabyta przez gminę, a na
stępnie umową użyczenia z dn. 29.IV.93 
r. bezpłatnie przekazano je Parafii 
Św.Św.Piotra i Pawła w Łapach.

BURMISTRZ MIG ŁAPY 
ROMAN CZEPE

Poniżej podajemy informację Parafii 
Św. Św. Piotra i Pawła w sprawie cmen
tarza.

Cmentarz grzebalny jest wspólny dla 
trzech parafii łapskich. Ostatnio została 
dołączona i ogrodzona nowa część 
cmentarza. Plan jej zagospodarowania i 
użytkowania został ustalony z Urzędem 
Miasta i Gminy, jest zgodny z przepisa
mi (Rozporządzenie Ministrów Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska 
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 
20.X.1972 r. Dz. U. Nr 47, poz. 299 ("W 
sprawie urządzania cmentarzy, prowa
dzenia ksiąg cmentarnych oraz chowa
nia zmarłych" i in.) oraz z przepisami 
kościelnymi.

Cmentarz wymaga bezpośredniego 
nadzoru. Ks. Dziekan z powodu wielu 
zajęć duszpasterskich nie będąc w sta
nie w każdej sprawie być osobiście ma 
cmentarzu ustanowi! administratora 
cmentarza, który w jego imieniu będzie 
czuwał nad porządkiem i właściwym 
użytkowaniem cmentarza. Tę funkcję 
zgodził się pełnić społecznie Pan Ale
ksander Piekutowski, zamieszkały na 
ul. 3 Maja 21 - obok plebanii. Posiada 
on telefon domowy i będzie mógł usłu
żyć we wszystkich sprawach ustalonych 
przez trzech księży proboszczów.

Do jego obowiązków będzie należało 
ustalanie z rodziną zmarłego miejsca

pochowania oraz nadzór nad stawiany
mi pomnikami.

Takie rozwiązanie jest konieczne, 
gdyż w ostatnich dwóch latach doszło 
na cmentarzu do poważnych nadużyć i 
oszustw.

W związku z powyższym podajemy 
kilka wyjaśnień:
1. Grabarz nie ma żadnych uprawnień. 

Jego zadaniem jest tylko wykopanie 
grobu w miejscu ustalonym przez 
administratora i rodzinę zmarłego.

2. Dla bezpieczeństwa i utrzymania po
rządku bramy cmentarza będą za
mknięte, a otwierane tylko przy po
grzebie i wwożeniu pomnika na 
cmentarz.

3. Wszystkie opłaty związane z pocho
waniem zmarłego i stawianymi po
mnikami są przeznaczone na utrzy
manie porządku i zagospodarowanie 
nowego cmentarza.

Nadal obowiązują przepisy kościelne:
- nie można za życia stawiać sobie 

pomników,
- przy pogrzebie jednego ze r ' >

małżonków można pozostawić jwtio 
miejsce. Nie można zajmować więcej,

- po 20 latach można dokonywać po
chówku w grobowcu rodzinnym.

Na zakończenie prosimy o wspólną 
troskę, aby w tym świętym miejscu ja
kim jest cmentarz parafialny, wszyscy 
przestrzegali ustalonych zasad. Każde 
ich naruszenie jest złem moralnym i je
śli zaistnieje konieczność powiadamiać 
będziemy policję, aby pomogła usunąć 
nadużycie.

KS. DZIEKAN 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW.ŚW.

PIOTRA I PAWŁA 
PIOTR FALTYN

Adres administratora: Aleksander 
Piekutowski, ul. 3 Maja 21, tel. 25-45.

Adres grabarza: Edward G—AUo- 
wski, ul. Sikorskiego, blok nr 9 i*.

R O C Z N IC A  T R A G IC Z N E G O  W Y P A D K U .
Dziewiątego września przed dziesięcioma 

laty Mariusz K. - uczeń klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej nr 1 - przechodząc czy przebie
gając przy bloku nr 2 na ulicy Armii Krajowej 
(wówczas Dubois) uchwycił się betonowej półki 
na kwiaty stojącej na dwóch żelbetonowych 
podporach tuż przy bloku, na którym wmuro
wana była tablica pamiątkowa. Gdy chłopiec 
zawisł na chwilę, od ściany oderwał się niepra
widłowo zabezpieczony postument. Eksperty
za wykazała iż "przyłożenie niewielkiej siły po
ziomej mogło przewrócić postument". Oto opis 
konstrukcji: dwa słupki o wymiarach u podsta
wy 15 x 18 cm i wysokości 110 cm rozstawione 
na 85 cm i dźwigające na sobie betonowa pół
kę o ciężarze 135 kg. Opnia techniczna w spra
wie oceny prawidłowości wykonania całej kon

strukcji stwierdza, że półka przed awarią była w 
stanie zagrażającym zawaleniem się. Trudno 
jednak o jednoznaczną opinię co do powstania 
takiego stanu rzeczy, Ekspertyza wyraża przy
puszczenie, że mogło się to stać podczas jed
nego z poprzednich remontów elewacji ściany, 
ale mogło w innych okolicznościach. Cały po
stument był odchylany i oderwany od ściany. 
Dotąd bowiem umocniona od dołu konstrukcja 
była w miarę stabilna, choć także nie do za
akceptowania przez żaden nadzór budowlany. 
Taki wyłamany postument powtórnie ustawio
no pod ścianą bez żadnego zabezpieczenia. 
Brak było nadzoru, obserwacji ww. postumentu 
- stwierdza ekspertyza, Wydaje się, że usterki 
świadczące o złym stanie technicznym mogły 
być zauważone znacznie wcześniej i przez oso

bę nie będącą specjalistą budowlanym. Każdy 
zatem, kto brał udział w ponownym ustawieniu 
postumentu wiedział, iż powstaje konstrukcja 
pułapki, która przy niewielkiej sile grozi zawale
niem. Jak się okazało - ze skutkiem śmiertel
nym.

Nie piszę po to, aby szukać winnych, ale ku 
pamięci tej niewinnej ofiary ludzkiej bezmyśl
ności. Nie byłem bezpośrednim świadkiem 
tamtego wypadku. Mieszkam w tym właśnie 
bloku i między innymi moje dzieci wiele razy 
przedtem, bawiąc się na przykład w chowane
go, skrywały się pod tą betonową półką. Piszę, 
bo nie dawało mi to spokoju.

R.C.
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K O M U N IK A T
PAŃSTWOWEGO TERENOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁAPACH

W 1993 r. ukazały się przepisy praw
ne zmieniające w istotny sposób zarzą
dzenia dotychczas obowiązujące, są to:

I. Zarządzenie Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 
r. w sprawie wykazu substancji dodat
kowych dozwolonych i zanieczyszczeń 
technicznych w Środkach spożywczych i 
używkach (Mon. Pol. nr 22, poz. 223).

Zarządzenie to zawiera między inny
mi:

1. Wykaz substancji dodatkowych 
dozwolonych (E...).

2. Wykaz substancji dodatkowych 
dozwolonych do stosowania w środkach 
spożywczych i używkach oraz na ich po
wierzchni wg icli funkcji technologicz
nych.

3. Wykaz grup środków spożywczych 
i używek, w których mogą być stosowa
ne substancje dodatkowe dozwolone.

4. Wykaz dopuszczalnych zanieczysz
czeń technicznych i ich ilości w środ
kach spożywczych i używkach.

II. Rozporządzenie Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
31 maja 1993 r. w sprawie znakowania 
środków spożywczych, używek i sub
stancji dodatkowych dozwolonych 
p aczonych do obrotu (Dz,U. nr 
48,, J .  221).

Znakowanie środka spożywczego po
winno zawierać następujące informacje:

1. Nazwę.
2. Wykaz składników (łącznie z sub

stancjami dodatkowymi dozwolonymi, 
stosowanymi w czasie produkcji lub 
przetwarzania środków spożywczych i 
obecnymi w końcowym produkcie na
wet w innej postaci).'

3. Datę minimalnej trwałości lub ter
min przydatności do spożycia. Data mi
nimalnej trwałości środka spożywczego 
oznaczona cyfrowo (dzień, miesiąc, 
rok) i poprzedzona wyrazami "najlepiej 
spożyć przed ...", "najlepiej spożyć przed 
końcem...1’.

Terminem przydatności do spożycia 
li. terminem, po którego upływie śro
dek spożywczy traci przydatność do 
spożycia i nie powinien być przeznaczo
ny do obrotu, muszą być oznaczane 
("r spożyć przed ... dzień, miesiąc, 
rok ). .i rod ki spożywcze dla dzieci do lat

3, dietetyczne środki spożywcze i środki 
mikrobiologiczne czyli łatwo psujące 
się.

4. Zawartość netto.
5. Warunki przechowywania - przy 

znakowaniu terminem przydatności do 
spożycia oraz w przypadku, gdy jakość 
środka spożywczego w istotny sposób za
leży od warunków jego przechowywania.

6. Nazwę i adres producenta.
7. Nazwę i adres podmiotu gospo

darczego paczkującego lub rozlewają
cego środek spożywczy.

8. Kraj pochodzenia.
9. Sposób użycia - jeżeli brak tej infor

macji uniemożliwiałby właściwe właściwe 
postępowanie ze środkiem spożywczym.

10. Poziom substancji smolistych i 
nikotyny w papierosach.

11. Zawartość tłuszczu w artykułach 
mleczarskich.

12. Moc alkoholu.
13. Klasę lub inny wskaźnik jakości.
14. Napis "utrwalono radiacyjnie" w 

przypadku środków spożywczych kon
serwowanych metodami radiacyjnymi.

15. Oznaczenie partii produkcyjnej 
umożliwiającej identyfikację środka 
spożywczego.

Na opakowaniu środka spożywczego 
nie wolno umieszczać określeń typu: 
"zdrowa żywność" czy "produkt bezpie
czny”.

Oznakowanie środka spożywczego 
dokonuje się w języku polskim w spo
sób czytelny, zrozumiały, widoczny i 
niezmywalny. Jeżeli znakowanie poda
ne jest w języku obcym niezbędne jest 
dodatkowe znakowanie w języku pol
skim. (Nie dotyczy win, wódek, piwa, 
kawy, herbaty sprowadzanych z zagrani
cy w opakowaniach firmowych.)

III. Rozporządzenie Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierp
nia 1993 r. w sprawie wykazu grzybów 
jadalnych, wymagań technologicznych 
ich przetworów i obrotu oraz nadawa
nia uprawnień w zakresie grzyboznaw- 
slwa. (D/.U. nr 79, poz. 374).

Zarządzenie zawiera między innymi 
następujące postanowienia:

- Punkt skupu grzybów surowych 
obowiązany jest zatrudnić osobę posia
dającą uprawnienia klasyfikatora grzy

bów dziko rosnących.
- Uprawnienia klasyfikatora powin

na posiadać osoba zatrudniona na tar
gowisku w celu dokonywania oceny 
grzybów surowych przeznaczonych do 
targowiskowej sprzedaży.

- Grzyby zakwalifikowane przez kla
syfikatora wolno sprzedawać w punkcie 
handlowym lub na targowicy umiesz
czając informacje o gatunku grzybów 
oraz nazwisko, imię i adres sprzedawcy.

- Grzyby suszone mogą być sprzeda
wane po uzyskaniu atestu grzyboznaw- 
cy, na targowiskach lub w placówkach 
handlowych pod warunkiem umiesz
czenia ich w jednostkowych opakowa
niach oznakowanych w sposób umożli
wiający identyfikację rodzaju produktu 
i producenta.

IV. Państwowy Zakład Higieny w 
Warszawie pismem nr HŻ-8980993 z 
12.08.93 informuje, że firma STOVEC- 
REST LTD, GREIDANUS, REHA- 
CO, HKP z Holandii produkująca za
bawki używa do produkcji skażonych 
toksycznymi pestycydami odpadów 
tworzyw sztucznych. Istnieje możliwość 
importu tych zabawek do Polski. W 
związku z powyższym nie należy wpro
wadzać do obrotu zabawek tej firmy nic 
posiadających oceny Państwowego Za
kładu Higieny w Warszawie.

V. Państwowy Terenowy Inspektor Sa
nitarny w Łapach ponownie przypomina, 
że wszystkie maszyny, urządzenia, sprzęt 
mający kontakt z żywnością powinny po
siadać atest Państwowego Zakładu Hi
gieny w Warszawie. Atest PHZ powinny 
posiadać również opakowania używane 
do pakowania żywności i używek (papier 
pakowy, torebki, tacki, kubeczki, poje
mniki itp.) W przypadku braku numeru 
atestu PHZ na etykiecie przy zakupie na
leży żądać pełnej kserokopii atestu PHZ. 
W atestach podane są niezbędne infor
macje takie jak: asortyment zbadanych i 
dopuszczonych do obrotu wyrobów, za
kres ich stosowania (np. do produktów 
nic zawierających tłuszczów) oraz sposób 
mycia (dla przedmiotów użytku wielo
krotnego stosowania).

PAŃSTWOWY 
TERENOWY INSPEKTOR SANITARNY 

WŁAPACH 
LEK. WIESŁAW ŁAPIŃSKI

TERENOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁAPACH INFORMUJE:
CHOLERA
W szerzeniu cholery główną rolę od

grywa zanieczyszczona woda i żywność 
oraz brak podstawowej higieny osobi
stej. Niżej podane elementarne zasady 
stanowią podstawy indywidualnego po
stępowania dla ochrony przed cholerą i 
innymi chorobami zakaźnymi, które 
szerzą się drogą pokarmową:

* Pić wodę wyłącznic przegotowaną i 
przygotowywać napoje z wody przego
towanej przez okres co najmniej 1 mi
nuty, co zabija przecinkowce cholery i 
większość innych drobnoustrojów po
wodujących biegunki.

* Nie jeść surowej żywności za wyjąt

kiem nie uszkodzonych owoców po ich 
umyciu i obraniu.

* Spożywać posiłki świeżo ugoto
wane lub dobrze podgrzane do tempe
ratury wrzenia, jeżeli były wcześniej 
przygotowane.

* Dokładnie myć i suszyć naczynia 
oraz sprzęt kuchenny po jedzeniu.

* Starannie myć ręce przed przystąpie
niem do przygotowywania posiłku, przed 
jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

* Posiadać pełną świadomość, żc 
handel uliczny i gastronomia stwarzają 
szczególnie łatwe warunki do szerzenia 
zakaźnych chorób przewodu pokarmo
wego w okresie epidemii.

* Mieć świadomość, że szczepienie 
przeciw cholerze zapewnia tylko krót
kotrwałą odporność i u niektórych osób 
szczepionych znacznie większe bezpie
czeństwo zapewnia przestrzeganie wy
żej podanych zasad.

* Zgłosić się do lekarza w przypadku 
wystąpienia biegunki w ciągu 5 dni od 
przyjazdu z terenu, na którym występu
ją zachorowania na cholerę.

* Nie przywozić do kraju owoców, wa
rzyw i produktów spożywczych pocho
dzenia zwierzęcego z powodów ochrony 
fitosanitarnej i weterynaryjnej.
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Rozmowa z b. dyrektorem ZOZ-u w 
Łapach Krzysztofem Rutkowskim.

Chce się Panu? - zapytał mnie były 
dyrektor ZOZ-u w Łapach Krzysztof 
Rutkowski, kiedy próbowałem umówić 
się z nim na rozmowę. W piątek, 29.X. w 
jego mieszkaniu odbyła się nasza 3-go- 
dzinna, trzykrotnie dłuższa niż plano
waliśmy, rozmowa. Wcześniej pozna
łem go na spotkaniu z załogą szpitala, 
na którą mnie zaproszono. Z tego spot
kania zapamiętałem stwierdzenie: Je
stem zdecydowanym legalistą.

- Konflikt zaczął się od różnicy zdań 
na temat interpretacji prawa, które wg 
Pana "nie przewiduje (...) obowiązku 
prowadzenia negocjacji (...) a jedynie za
sięgnięcie opinii związku". "Solidarność" 
miała inne zdanie: podwyżki stanowią 
zmianę systemu wynagradzania i winny 
być z nią uzgadniane, żądała też uzgad
niania przyjęć nowych pracowników. Za
trudnił Pan położną bez uzgodnienia z or
dynatorem oddziału i naczelną pielęg
niarką - twierdzą związkowcy.

- Ordynator, naczelna pielęgniarka i 
oddziałowa, których pytałem o opinię, 
nie miały do przyjęcia położnej żadnych 
zastrzeżeń. Znano ją jako dobrą w swo
im fachu. Powiedziałem żartem, że "to 
moja protegowana", może to stąd wy
niknął zarzut o przyjmowaniu "swoich". 
Jeśli położna ma 2 lata przerwy w wyko
nywaniu zawodu - nikt jej nie przyjmie 
do pracy. Ta pani nie pracowała już od 
1,5 roku. To też był argument "za". Dy
rektor nie ma zresztą obowiązku uzgad
niania z nikim przyjęć do pracy. Na te
mat podwyżek prosiłem o propozycje 
ich podziału, także "Solidarność". Nie 
istnieje natomiast żaden przepis, który 
nakłada na dyrektora obowiązku nego
cjowania podwyżek. Niezadowoleni 
mogą dochodzić roszczeń przed Sądem 
Pracy. Prawo Pracy mówi wyraźnie, iż 
wynagrodzenie ustala pracodawca, nie 
związek zawodowy.

- Wpiśmie do związku napisał Pan, że 
od 1 lipca zamierza wypowiedzieć warun
ki pracy gł. księgowej. Następnie zmienił 
Pan zdanie, choć już podczas pierwszego 
strajku wiedział Pan, że księgowej nie 
zwolni. Czy trudno było przewidzieć, że 
uznane to będzie nie tylko za złamanie 
porozumienia, ale Pańską złą wolę - i to 
od samego początku? Że zaogni tylko sy
tuację i zradykalizuje załogę?

- Ustawa mówi, że strajku w spra
wach personalnych być nie może. A 
tymczasem warunkiem rozmów ze 
strajkującymi było zwolnienie głównej 
księgowej. Był taki warunek. Przyjąłem 
więc go, bo punkt o niewłaściwie doko

nanej podwyżce płac był tylko prete
kstem, co ostatecznie wynegocjowano? 
Półprocentową różnicę w stosunku do 
mojej wersji podziału. Oto moje pismo 
do Wojewody:

"Nie mając żadnego wyboru, pod
jąłem z pełną świadomością jej nie
wykonalności decyzję o podpisaniu po
rozumienia. Podpisując wy m u s z o n e 
na mnie porozumienie w pełni zdawa
łem sobie sprawę z tego, że brak jest ja
kiegokolwiek uzasadnienia do dokona
nia żądanego wypowiedzenia, a nawet 
gdybym go dokonał w przypadku wystą
pienia przez główną księgową do Sądu 
Pracy byłoby ono nieskuteczne. (...)

Porozumienie podpisałem pod wpły
wem bezprawnej groźby, że w przypadku 
nie podpisania go dojdzie wprawdzie do 
nielegalnego ale strajku, co spowodowa
łoby pozbawienie pacjentów przebywają
cych w szpitalu oraz wszystkich miesz
kańców obwodu leczniczo-zapobiegaw
czego właściwej opieki medycznej. Do ta
kiej sytuacji nie mogłem dopuścić".

Przypuśćmy, że zwolniłbym księgo

zację uznano za zamiar likwidacji. Wy
jaśniłam - i było po strajku. To było tak 
rażące złamanie prawa, że mogłem tym 
panom dać dyscyplinarkę. Błędem było, 
że tego nie zrobiłem. To ci sami ludzie, 
którzy kierowali tym strajkiem. Praco
wałem w Pogotowiu, więc kiedy zajrza
łem do papierów wiedziałem, że żadne 
dodatkowe sanitarki nie są potrzebne, 
skoro już posiadane kursowały w celach 
prywatnych, odwożąc pracowników do 
domów. Nie tylko lego nie chciałem to
lerować. Teraz wiem, że już wtedy szu
kano okazji pozbycia się mnie. Nie 
wziąłem od nikogo nawet kawy. Wie 
Pan, co mi powiedziano w oczy, kiedy 
przydzieliłem wolne mieszkanie pra
cownicy? - Pan jest frajer, za to miesz
kanie można było tyle pociągnąć!

- Czy wg Pana istniała inspiracja straj
ku z zewnątrz?

- Tak. Z  perspektywy czasu widać to 
wyraźnie. Dowiedziałem się też, że po 
odwołaniu mnie ze stanowiska w pew
nej willi w Białymstoku odbyła się z tej 
okazji huczna libacja.

JEZU S MARIA
wą. Ta odwołałaby się do sądu. Ten by 
zapytał: Dobra księgowa? Dobra - mu
siałbym odpowiedzieć. To dlaczego ją 
pan zwolnił? Wyszedłbym na idiotę. 
Księgowa owszem, jest ostra, wymaga
jąca, ale też wymaga od siebie.

Strajk był nielegalny, ponieważ akcja 
protestacyjna może być wszczęta dopie
ro po przeprowadzeniu rokowań i me
diacji. Ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych przewiduje taki właśnie 
tryb postępowania, bez niego strajk jest 
bezprawny. Także z tego powodu, iż 
niedopuszczalny jest strajk w sprawach 
personalnych, Owszem, nie żądano dys
cyplinarnego zwolnienia księgowej, jak 
to napisano w "Porannym" tylko prze
sunięcia na inne stanowisko. Ale gdzie 
ona miała pójść? Wiadomo, że poza 
szpital. Negocjatorzy z B-stoku podczas 
rozmów siedzieli cicho, doszło do takiej 
paradoksalnej sytuacji, że ja sam nego
cjowałem własne zwolnienie!

- Czy nie było błędem najpierw obiecy
wać a później nie dotrzymać?

- Błąd zrobiłem znacznie wcześniej, 
w ubiegłym roku. Przychodzę do pracy - 
a tu dziki strajk. Zalewski, Kamiński z 
Pogotowia ogłosili strajk i ściągnęli le
karzy z terenu. W obronie Pogotowia, 
bo dyrektor chce je zlikwidować. Tak z 
dnia na dzień, bez żadnej zapowiedzi. 
Zupełnie nie wiedziałem o co chodzi. 
Okazało się, że planowaną restruktury

- Co z ową likwidacją kilku poradni i 
zwolnieniem lekarki, którą sąd przywró
cił do pracy? Gruźlica wraca, a Pan li
kwiduje poradnię przeciwgruźliczą? Brak 
lekaiza przemysłowego spowodował 
utratę setek min zł - twierdzą strajkujący.

- Osobą, którą zwolniłem z poradni 
przeciwgruźliczej była właśnie b. dyre
ktor. Nie mogłem tolerować osoby, które 
sama sobie ustalała godziny pracy, przy
chodziła kiedy chciała, nie było jej wtedy, 
kiedy być powinna. Dałem jej harmono
gram pracy. To są bzdury - powiedziała.

Co do poradni: Łapy i tak nie leczyły, 
badania laboratoryjne wysyłano do Bia
łegostoku, gdzie jest kupa doświadczo
nych lekarzy i dobry sprzęt. ż \ v '  ma 
lekarka zajmowała tymczasem v/ałe 
skrzydło budynku, a przychodnia dla 
dzieci zdrowych i chorych plus stomato
log ściskali się razem. Teraz jest inaczej. 
Poprzednia dyrektor miała już wówczas 
przyznaną rentę zawodową. Zwolniona 
lekarka wygrała proces o przywrócenie 
do pracy, który nie kosztował szpitala 20 
min zł, a 200 tysięcy.

Jeśli chodzi o przychodnię przemy
słową to ja sprowadziłem lekarza prze
mysłowego, nie mój następca. Wcześ
niej proponowałem lekarzom zrobienie 
specjalizacji z medycyny pracy, ale nie 
było chętnych. Ledwie znalazłem panią 
doktor, która zgodziła się pracować na 
2 godziny dziennie.
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-A  co z owymi pogróżkami?
- Tak, były. W nocy syn odbierał w 

domu telefony, zdarzało się - i od pija
nych osobników. Dzwonili do żony, do 
mnie do pracy. Po wizycie w domu (była 
tylko żona) pewnego człowieka z po
gróżkami: Za trzy tysiące dolarów czło
wieka nie ma. Zgłosiłem to do prokura
tury. Kiedy był u mnie w gabinecie pro
kurator, też zadzwonił jakiś anonim. 
Czy pan poznaje po głosie, kto to dzwo
ni? - zapytał. - Nie poznaję - odrzekłem. 
Nienawidzę bolszewizmu. Znam meto
dy UB, bywałem wzywany na Sienkiewi
cza. Przy wejściu okazywało się wezwa
nie, czekało dłuższy czas na zejście 
"opiekuna" (to czekanie miało skruszyć 
czekającego, wzbudzić obawy). Powrót 
z pokoju przesłuchań też odbywał się w 
jego towarzystwie. Tak czekając mo
głem zaobserwować znanych mi ludzi, 
którzy wchodzili i wychodzili bez tego 
towarzystwa.

- A w swoim środowisku uchodzili za 
tzw. porządnych ludzi?

- Ten system przez 50 lat bardziej

korytarzu. Sam zresztą kupiłem jedną o 
pielgrzymce papieża.

Następnego dnia po zakazie zadzwo
nił do mnie ktoś nieznajomy z pyta
niem, czy zakazałem sprzedawania ksią
żek i czy dzwonił do mnie w tej sprawie 
ks. Wyzner. Powiedziałem "nie" na oba 
pytania i sądziłem, że dzwonił ktoś waż
niejszy. I żartem zapytałem p. Alę, czy 
może dzwonił biskup.

- Kasjerka twierdzi, że skierował Pan 
sprawę do prokuratury, choć i tak chciała 
zwrócić pieniądze lekarce. Czy z Pana stro
ny nie było to szukaniem na nią przysłowio
wego “haka"?

- Praktyka wypłacania pieniędzy in
nym osobom, które przekazują je wła
ścicielom jest dość powszechna, choć 
bez formalnego upoważnienia jest na
ruszeniem przepisów. Wszystko jest do
brze, dopóki ktoś tych złotówek nie 
przywłaszczy. Nie sądzę, żeby kasjerka 
je wzięła, bo i tak musiałaby oddać. Na
tomiast kontrola wykazała, że przetrzy
mywała w kasie duże miliony, zmieniała 
daty w dokumentach. Dlatego też

CO PAN ZROBIŁ !
zniewolił ludzi, niż wcześniejszych 
ponad 100 lat zaborów.

- Dlaczego strajk uzyskał tak masowe 
poparcie wyrażone w referendum nad Pana 
odwołaniem? Wzrost - z dnia na dzień - li
czby członków związku z 70 do 230 o czymś 
świadczy. O czym - Pana zdaniem ?

- Sam namawiałem ludzi do wstępo
wania do "Solidarności", by można było 
coś zmienić. Ale też wiem, co to jest 
manipulowanie tłumem. Wiem, co to 
strajk. Dwa tygodnie zajmowałem się 
strajkującymi w "Uchwytach" w czasie 
pierwszej "S". Miał być strajk generalny. 
Zastanawiano się wtedy: wejdzie ZO- 
MO czy nie wejdzie? Wówczas po cichu 
y- litym samochodem przywiozłem 
cii- -.układu kroplówkę. Wie Pan, co to 
znaczy, do czego mogła być ona po
trzebna? Dlatego przeraża mnie ła
twość, z jaką można wywołać strajk i 
manipulować ludźmi.

- Czy powiedział Pan dziennikarce, iż 
kasjerka dorabiała do pensji sprzedając 
książki? A  telefon z "parafii" i dzwoniący 
"jakiś biskup"?

- Nie mówiłem dziennikarce, że p. 
Kulesza dorabiała do pensji. Natomiast 
w pomieszczeniu kasowym, gdzie wy
płaca się miliony zainstalowany był sy
stem alarmowy, który znała tylko ka
sjerka. A wejść tam mógł każdy! Nie 
mogą ludzie chodzić po kasie. Zabroni
łem tego, książki mogła sprzedawać na

chciałem ją przesunąć do statystyki z 
identycznymi poborami. Nie chciała. 
Komisja Zakładowa "S" potraktowała 
to jako atak na związek. Uważam, że 
kasjerka była "podpuszczana".

Od lekarki, za którą ktoś pobrał pie
niądze otrzymałem oficjalne pismo o 
sfałszowaniu podpisu. Radca prawny 
orzekł, że trzeba to zgłosić, bo inaczej 
powstaje podejrzenie "krycia" przestę
pstwa. Pytałem też w prokuraturze: 
trzeba zgłosić.

- Od Pana odwołania minęły prawie 
trzy miesiące. Jest więc już pewna perspe
ktywa czasowa, dystans do wydarzeń. Czy 
mając dzisiejszą wiedzę pt. "ZOZ w Ła
pach” wziąłby Pan wówczas udział w 
konkursie? Łapska "wieść gminna" nie
sie, że pewne było, iż konkurs na stanowi
sko dyrektora wygra poprzednia dyrektor, 
Pana udział miał być jedynie demokraty
czną ozdobą. Jak wyglądały późniejsze 
wzajemne stosunki kandydatów do dyre
ktorskiego fotela ?

- Właśnie poprzednia dyrektor 
ZOZ-u zaproponowała mi wzięcie 
udziału w konkursie. Nie miałem takich 
aspiracji, ale skoro wcześniej działałem 
w "Solidarności", chciałem, by się coś w 
kraju zmieniło, bycie dyrektorem stwa
rzało możliwości działania, przeprowa
dzenia zmian. Była taka szansa, choć 
pracując tyle lat w służbie zdrowia zna
łem jej sytuację, jej dno finansowe.

Konkurs wygrałem.
Następnego dnia po wygranym kon

kursie b. dyrektor powiedzieła mi: Zre
zygnuj. Nie zgodziłem się. Poprosiła jed
nego z lekarzy, żeby nakłonił mnie do re
zygnacji. Sam mi o tym powiedział.

Spotkany na ulicy znajomy sprzed lat 
kiedy się dowiedział, że wygrałem kon
kurs w Łapach, krzyknął: Jezus Maria! 
Co pan zrobił!

- Tak źle wyglądały sprawy szpitala?
- To też. Ale on znał sytuację w Ła

pach, wiedział, kto tu od lat trzęsie służbą 
zdrowia, stąd wiedział, co mnie czeka. 
Zastałem nieprawdopodobny bałagan, 
m.in. braki dokumentacji materiałowej. 
Teleks był zepsuty, mimo to płacono za 
niego abonament - 400 tys. miesięcznie. 
Mimo wzrostu cen za rozmowy telefoni
czne doprowadziłem do ich zmniejszenia 
o połowę. To też się nie podobało. Na no
worodkach brak było lodówki, więc odda
łem tę ze swego gabinetu. Po co mi ona? 
Nie potrzebowałem jej do "zimnych na
pojów". Ale czy tak robi "normalny czło
wiek"? Mam tylko nadzieję, że mój nastę
pca nie zmarnuje tego, co udało mi się 
pozytywnego zrobić.

- Słyszałem, że "pogonił" Pan ponoć 
rolników, którzy przywieźli warzywa i nie 
interesował się wspomagającą szpital 
działalnością Towarzystwa.

- To pierwsze - nieprawda. Sprawa 
darów nie jest moją zasługą, ale dietety
czki i magazynierki magazynu żywno
ściowego. Zaś Towarzystwo nie przeka
zało na konto szpitala ani złotówki.

- Nie rozumiem jednego: dlaczego b. 
dyrektor tak walczyła o to stanowisko?

- Pan nie zna tego środowiska. Sta
nowisko dyrektora daje wielkie możli
wości, wie pan jakie... Ja nie dorobiłem 
się niczego. Nie mam samochodu, mie
szkam jak inni, w bloku na 4 piętrze. A 
kiedy jest mi ciężko, sięgam po "Archi
pelag Gułag". Ta lektura mówi, że kie
dyś było jeszcze gorzej. Teraz przynaj
mniej już nie wywożą.

- Dziękuję za rozmowę.
BOGDAN ŁUCZAJ

Tekst autoryzowany.

Ps. Moja rozmowa z dyr. Rutko
wskim była o wiele dłuższa i ciekawsza. 
Jeśli dopatrzą się Państwo pewnych 
przerwanych wątków - proszę wybaczyć. 
Można wiedzieć i powiedzieć wiele, ale 
nie wszystkie twierdzenia można udo
wodnić przed sądem. Czyli -

Genialne, wspaniałe. Nie do publika
cji - jak powiedził car przeczytawszy 
wiersze Puszkina.

Jak się dowiedziałem, Prokuratura 
Rejonowa w Białymstoku prowadzi do
chodzenie w sprawie nielegalności 
strajku w łapskim ZOZ-ie.
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NARWIAŃSKI

Nasza redakcja otrzymała z Urzędu Miasta i 
Gminy komunikat Społecznego Istytutu Eko
logicznego, który drukujemy poniżej.

Warszawa, 29 września 1993 r.
KOMUNIKAT

W dniach 25 i 26 września w Bondarach i 
Tykocinie odbyła się IV KONFERENCJA NA
RWIAŃSKA, poświęcona prezentacji wersji ro
boczej PROGRAMU RATOWANIA I OCHRONY 
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTU
ROWEGO DOLINY GÓRNEJ NARWI, opra
cowywanego przez Społeczny Instytut Ekologi
czny. W czasie tej konferencji ujawniły się za
sadnicze różnice pomiędzy Programem Społe
cznego Instytutu Ekologicznego a projektami 
dotyczącymi Narwi, przygotowanymi przez 
Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Ujawnione różnice dotyczą:
1. Sposobu likwidowania katastrofy ekologicz

nej w Narwiańskim Parku Krajobrazowym, spowo
dowanej wcześniej niszczącymi melioracjami i 
brakiem dotąd skutecznych działań ratowniczych.

2. Wykupywania gruntów od prywatnych 
właścicieli w Narwiańskim Parku Krajobrazo
wym przez Zarząd tego Parku.

3. Funkcji, jakie powinien pełnić zbiornik 
Siemianówka.

4. Sposobu wykorzystania zabytkowych bu
dowli i historycznych założeń przestrzennych 
majątku Kurowo.

5. Restytucji słynnych w Europie rozlewisk 
tykocińskich i przywrócenia historycznego 
krajobrazu wodno-bagiennego w najbliższym 
otoczeniu miasta Tykocin.

Różnice te wynikają z następujących powodów:
1. Przyjęcia przez Urząd Wojewódzki w Bia

łymstoku błędnej, naszym zdaniem, koncepcji 
urządzenia tzw. strefy buforowej wg wariantu VII 
a, opracowanego przez melioracyjne biuro pro
jektowe “Bipromel" w Warszawie. Koszt realizacji 
tej koncepcji ma wynieść 6 miliardów złotych.

Zdaniem autorów Programu SIE rozwiąza
nia techniczne wg tej koncepcji nie poprawią 
krytycznej sytuacji ekologicznej w Narwiańskim 
Parku Krajobrazowym, a jeszcze ją pogorszą, 
utrudniając działania następne. Sześć miliar
dów złotych zostanie wydane niepotrzebnie. 
Jedynie blokowanie odpływu na całym odcinku 
nowego koryta Narwi w obrębie Parku i skiero
wanie wody do starej sieci rzecznej może przy
wrócić sytuację sprzed melioracji.

2. Wykupywania przez Zarząd Parku grun
tów z dala od strefy buforowej, tj. w miejscach, 
które nie mają żadnego wpływu na umożliwie
nie rozpoczęcia prac ratowniczych.

Program SIE zakłada konieczność skoncen
trowania wszelkich dostępnych środków finan
sowych - zarówno państwowych jak i społecz
nych - na wykupywanie gruntów w samej strefie 
buforowej i bezpośrednio do niej przylegają
cych, gdyż tylko takie działanie ma racjonalne 
uzasadnienie.

3. Administracja wojewódzka planuje budo
wę kanału przerzutowego od Zbiornika Siemia
nówka do rzeki Supraśl kosztem 120 miliardów 
złotych, celem zwiększenia zasobów wody dla 
miasta Białystok.

Zdaniem autorów Programu SIE jest to in
westycja zbędna pod względem gospodar
czym i szkodliwa ze względów ekologicznych i 
zdrowotnych. Zasoby wodne rzeki Supraśl i 
Czarnej w pełni zabezpieczają potrzeby komu
nalne Białegostoku - pod warunkiem wykona
nia planowanych wcześniej ujęć.

4. Zarząd Narwiańskiego Parku Krajobrazo
wego i Urząd Wojewódzki w Białymstoku zain
teresowanie Kurowem ograniczają wyłącznie 
do dworku i otaczających go ogrodów, pod
czas gdy niszczeją obok zabytkowe budowle i 
rozpada się gospodarstwo rolne, stanowiące 
jedną historyczną i przestrzenną całość.

Program SIE zakłada, zgodnie z wcześniej
szymi postulatami, objęcie szczególną ochroną 
całego majątku Kurowo i utworzenia tam, 
oprócz siedziby projektowanego Parku Naro
dowego, Centrum Edukacji Ekologicznej o za
sięgu regionalnym.

5. Administracja nie przejawia żadnego pra
ktycznego działania na rzecz odtworzenia zni
szczonych przez melioracje rozlewisk tykociń
skich, Osuszony teren ulega coraz 
wyraźniejszej degradacji, a osiadanie gruntu 
zagraża zabytkom Tykocina.

Program SIE zakłada restytucję rozlewisk, 
utworzenie rezerwatu avifaunistycznego jako 
części składowej projektowanego Narwiańskie
go Parku Narodowego, co jednocześnie przy
wróci dawny wodno-bagienny krajobraz w są
siedztwie zabytkowej części miasta Tykocin.

Ponadto uczestnicy konferencji z zanie
pokojeniem przyjęli informację o przyznaniu 
przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie 
dotacji w wysokości 2 miliardów złotych na ko
lejny temat badawczy dotyczący gospodaro
wania wodą w dolinie Narwi i Supraśli.

Istnieje uzasadniona obawa, że większość 
tych badań zostanie zlecona meliorantom - tym 
samym, którzy przyczynili się do zniszczenia 
Narwi, a wykonywane obecnie opracowania 
służyć będą do usprawiedliwienia dewastacji 
środowiska przyrodniczego Białostocczyzny.

Ujawnione w czasie Konferencji Narwiań
skiej różnice pomiędzy projektami Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku a Programem 
Społecznego Instytutu Ekologicznego dotyczą 
problemów, mających zasadnicze znaczenie 
dla ochrony przyrody Doliny Górnej Narwi i 
dóbr kultury materialnej związanych z tą doli
ną. Pociągają za sobą także wielomiliardowe 
skutki finansowe, Z tych powodów Społeczny 
Instytut Ekologiczny uznał za konieczne 
przedstawić je już teraz, przed opublikowa
niem całościowego Programu Ratowania i 
Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kultu
rowego Doliny Górnej Narwi.

Kierownik Programu "Narew" 
mgr inż. Bolesław Bielicki

Prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego 
mgr Jolanta Pawlak

PARK
Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Bur

mistrza Romana Czepe.
"Najpierw muszę wyjaśnić, że to myśmy się 

zwrócili do Instytutu z prośbą o zaproszenie 
nas (Łapy były reprezentowane przez trzy oso
by) na konferencję, bowiem uważaliśmy, że nie 
może być dyskusji o nas bez nas.

Cieszy mnie fakt istnienia takich instytucji 
jak SIE, bowiem mogą stanowić pewną prze
ciwwagę dla jednostek państwowych, czasem 
nazbyt zastygłych w utartych schematach. Sa
ma konferencja miała, niestety, wiele do życze
nia i może to wynikało ze zbyt ambitnych zało
żeń organizatorów. Między in. w ogóle nie od
była się dyskusja, co wręcz oburzyło niektórych 
z zaproszonych gości, zwłaszcza z instytucji 
państwowych, pod których adresom padło kli
ka uwag krytycznych, a nie dano im żadnej mo
żliwości ustosunkowania się do zarzutów. Naj
ważniejsze tematy zapowiadane w programie 
albo nie były omówione, albo z braku czasu 
uczyniono to bardzo pobieżnie. Dotyczy to 
zwłaszcza koncepcji utworzenia Narwiańskie
go Parku Narodowego, ekonomicznych uwa
runkowań ochrony Doliny Górnej Narwi i pre
zentacji opracowania pt. "Program ratowania i 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i k'- ’ 
wego Doliny Górnej Narwi". Zdumieniem, .ze 
wzbudziła mapa planowanego parku narodo
wego, prawie pokrywającego sie granicami z 
parkiem krajobrazowym.

Wnioski są raczej dobrym przyczynkiem do 
dyskusji, którą z udziałem przedstawicieli róż
nych gremiów należałoby podjąć. Formułowa
ne były w bardzo wąskim gronie, już niejako 
poza konferencją (stąd stwierdzenia powołują
ce się na opinię uczestników konferencji mó
wiąc delikatnie sugerują nazbyt wiele), a zatem 
dopiero mogą być wstępem do właściwych 
analiz. Ważną i intrygującą naszych mieszkań
ców sprawą jest kwestia zbiornika w Siemia
nówce, albowiem spadek poziomu wód rozle
wisk Narwi także w okolicy Łap jest ogromny, 
powiedziałbym katastrofalny. I dobrze, że zo
stał wywołany ten temat. Moje obawy budzi ten
dencja "okopywania się" w Kurowie przez kolej
ne dyrekcje Narwiańskiego Parku Krajobrazo
wego. Teraz czytam we wnioskach, iż przed
miotem zainteresowania Zarządu Parku winien 
być nie tylko dwór w Kurowie, ale cały kom
pleks zabudowań i obiektów. Czyli V
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- NARODOWY ?

Kurowo, a nie np. na ochronę przyrody w Par
ku. I tu się bardzo różnimy w opinii. Zabiegam 
od pewnego czasu, aby siedzibę Zarządu Par
ku przenieść do Łap, tak jak to planowano po- 

'nc Narwiański Park Krajobrazowy. Chodzi 
im  o to, aby na co dzień ściśle współpra

cować z instytucjami, urzędami, mieszkańcami 
w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływa
nia na Dolinę Narwi, edukowania proekologicz
nego, pomagania w zdobywaniu środków na 
inwestycje ekologiczne, wymuszania pozytyw
nych działań w dziedzinie ochrony środowiska 
i podejmowania wielu innych inicjatyw, których 
nie da się załatwić drogą korespondencji z 
dworku i do dworku.

Jako jedyny z sali zabrałem (w dosłownym 
znaczeniu) głos w bardzo krótkiej replice, kryty
kując m.in. owe uparte trzymanie się Kurowa ja
ko siedziby administracji, zamiast utworzenia 
tam ośrodka badawczego itp. Zapytałem przy 
okazji, dlaczego na konferencję niejako o NPK 
nie został zaproszony Dyrektor (Zarząd tego 
parku). W kuluarach mówiło się różne rzeczy 
na ten temat, chciałem więc to wyjaśnić. Odpo
wiedziano, że wysłano zaproszenie na kilka dni 
przed konferencją, jednak na liście osób i insty
tucji zaproszonych, którą otrzymałem wraz ma
teriałami na konferencję Dyrektora Parku nie 
bv'- ~ip może pomyłkowo.

nosiłem organizatorów i uczestników kon
ferencji do Łap. Nic nie stoi bowiem na przeszko
dzie, aby następne takie spotkanie odbyło sę w 
naszym mieście, którego związek z Parkiem ma 
bardzo różne aspekty, tak pozytywne jak nega
tywne, gdzie mieszka najwięcej osób, a przecież 
Park ma właśnie służyć ludziom."

ROMAN CZEPE

PARK NARODOWY
W związku z koncepcjami utworzenia Na

rwiańskiego Parku Narodowego publikujemy 
nieco informacji na temat parków narodowych.

Zasady ochrony przyrody określa ustawa z 
dnia 16 października 1991 r. "O ochronie przy
rody" (Dz.U. Nr 114, poz. 429). Organami admi
nistracji w zakresie ochrony przyrody są:

1. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa,

2. wojewoda,
3. dyrektor parku narodowego powoływany

przez Ministra Ochrony Środowiska.
Poddanie pod ochronę środowiska nastę

puje przez:
1. tworzenie parków narodowych,
2. uznawanie określonych obszarów za re

zerwaty przyrody,
3. tworzenie parków krajobrazowych,
4. wyznaczanie obszarów chronionego 

krajobrazu,
5. wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin 

i zwierząt,
6. wprowadzanie ochrony indywidualnej w 

drodze uznania za:
a) pomnik przyrody,
b) stanowiska dokumentacyjne,
c) użytki ekologiczne,

d) zespół przyrodniczo-krajoznawczy.
W parku narodowym i rezerwacie przyrody 

zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów i 
urządzeń z wyjątkiem służących celom parku i 
rezerwatu.

Park narodowy jest udostępniany do zwie
dzania. Za wstęp lub korzystanie z wartości 
przyrody parku narodowego, jego urządzeń 
mogą być pobierane opłaty.

A oto fragment statutu ostatnio powołanego 
Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 
86, poz. 399 z 1993 r.).

Par. 5.1. Na obszarze Parku zabrania się:
I) polowania, rybołówstwa, chwytania, płosze

nia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania 
poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk 
zwierzęcych, gniazd ptasich, wybierania jaj,

2) wędkowania na:
a) rzece Biebrzy od mostu kolejowego w 

Osowcu do ujścia rzeki Wissy i wszystkich sta
rorzeczach,

b) rzece Jogrzni od mostu w miejscowości 
Ciszewo w dół biegu rzeki,

c) rzece Ełk od połączenia z rzeką Jegrznią 
do połączenia z rzeką Biebrzą,

3) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadza
nia drzew i innych roślin,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania 
odpadów lub innych nieczystości, innego 
zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

5) zmiany stosunków wodnych, regulacji 
rzek i potoków,

6) wydobywania skał, minerałów i torfu,
7) niszczenia gleby,
8) biwakowania, poza miejscami do tego 

wyznaczonymi,
9) wypalania roślinności oraz palenia og

nisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
10) stosowania środków chemicznych w go

spodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i ło
wieckiej,

I I )  prowadzenia działalności przemysłowej, 
usługowej lub handlowej poza miejscami do te
go wyznaczonymi,

12) zbioru dziko rosnących roślin, w szcze
gólności owoców i grzybów poza miejscami do 
tego wyznaczonymi,

13) ruchu pojadów poza drogami do tego 
wyznaczonymi,

14) umieszczania bez zgody dyrektora Par
ku tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i in
nych znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i 
innych znaków związanych z ochroną porząd
ku publicznego i bezpieczeństwa,

15) zakłócania ciszy,
16) używania łodzi motorowych,
17) używania motolotni i lotni,
18) Wykonywania lotów cywilnymi statkami

powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości 
względnej nad obszarem chronionym, z wyjąt
kiem lotów patrolowych i interwencyjnych stat
ków powietrznych Lasów Państwowych oraz lo
tów szybowcowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) zabiegów ochronnych, hodowlanych i 

pielęgnacyjnych, w tym renaturalizacji stosun
ków wodnych,

2) prowadzenia badań naukowych za zgo
dą dyrektora Parku, a na obszarach objętych 
ochroną konserwatorską również za zgodą 
wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3) prowadzenia prac archeologicznych, wyko
paliskowych I konserwatorskich na terenach obję
tych ochroną konserwatorską za zezwoleniem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4) prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej 
na gruntach nie objętych ochroną ścisłą i czę
ściową,

5) prowadzenie akcji ratowniczej,
6) wykonywania zadań z zakresu obronno

ści, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie 

dotyczy statków i łodzi pływających po rzece Bie
brzy i Kanale Augustowskim, należących do:

1) administratora rzeki, policji, inspektorów 
żeglugi śródlądowej i Parku,

2) podmiotów gospodarczych wykonują
cych prace techniczne na rzekach i kanałach,

3) ośrodków badawczo-inspekcyjnych z za
kresu ochrony środowiska.

# * *
Zapoznaliśmy Państwa z tymi przepisami, 

albowiem mogą one obowiązywać i na terenie 
planowanego Narwiańskiego Parku Narodowe
go. Dobrze byłoby, aby sprawa nowego parku 
narodowego poddana była pod szerszą społe
czną dyskusję. Aby utworzenie parku narodo
wego nie odbywało się z przysłowiowej nie
dzieli na poniedziałek, tak, że pewnego paran- 
ka, zupełnie zaskoczeni obudzimy się w parku 
narodowym, nie znając naszych obowiązków i 
praw. Drukując niniejsze materiały pragniemy 
rozpocząć społeczną dyskusję nad tym proble
mem. Mamy nadzieję, że odezwą się ci, których 
temat ten bezpośrednio dotyczy.

BOGDAN ŁUCZAJ

GAZETA ŁAPSKA 9



ZAKŁADY
Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wpłynęła skarga mieszkańca Łap zamie
szkałego w sąsiedztwie Zakładów Na
prawczych Taboru Kolejowego na ucią
żliwość, jaką stwarza działalność malar- 
ni ZNTK. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku 
przeprowadził w dniu 4.10.93 r. kontro
lę ww. Zakładów w zakresie emisji za
nieczyszczeń powstałych w procesie ma
lowania.

Oto jego wnioski.
"W wyniku kontroli ustalono, co na

stępuje;
1. Zakłady posiadają uregulowany 

stan formalno-prawny w zakresie emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z prowa
dzonych procesów technologicznych w 
tym również z malarni (decyzja WOŚ 
UW w dnia 25 czerwca 1991 r. znak: 
OŚ.IX.7641/88/91 oraz decyzję zmie
niającą z dnia 3 czerwca 1992 r. znak: 
OŚ.IX.7641/49/92.

2. W/w decyzje ustalają rodzaje i dopu
szczalne wielkości emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, przy czym z uwagi na wystę
pujące przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń ksylenu, toluenu, benzyny i nafty 
zobowiązano Zakład do podjęcia prac 
zmierzających do zmniejszenia uciążli
wości związanej z emisją wymienionych 
substancji jako składników stosowanych 
farb, lakierów i rozpuszczalników.

3. W trakcie kontroli nie stwierdzo
no malowania wagonów na wolnym po
wietrzu, z tym, że okresowo prowadzo
ne są takie prace związane z tzw. kos
metycznym domalowywaniem stwier
dzonych usterek (domalowywanie me
talowych śrub, nakrętek i innych drob
nych elementów metalowych).

4. Wg oświadczenia Kierownictwa 
Zakładów aktualnie prowadzone są 
działania zmierzające do zmniejszenia 
uciążliwości malarni poprzez wprowa
dzanie do malowania farb rozpuszczal
nych w wodzie, przez co wyeliminowane 
zostaną toksyczne substancje zawarte w 
dotychczas stosowanych farbach ftalo
wych, podkładowych i innych.

W efekcie kontroli zabroniono pro
wadzenia jakichkolwiek prac malar
skich na wolnym powietrzu, jak rów
nież zobowiązano Zakłady do przedsta
wienia programu i harmonogramu prac 
zmierzających do wyeliminowania ucią
żliwości związanych z działalnością ma
larni do dnia 1993.11.15.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
mgr Marek Kędzierzawski" 

(BŁ)

TRUJĄ?
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Środowiskiem, według art. 1 ust. 2 
ustawy o ochronie i kształtowaniu śro
dowiska z dnia 11 lutego 1980 r. (Dz.U. 
Nr 3), jest ogól elementów przyrodni
czych, w szczególności powierzchnia 
ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, 
powietrze atmosferyczne, świat zwie
rzęcy i roślinny, a także krajobraz, znaj
dujący się zarówno w stanic natural
nym, jak też przekształconym w wyniku 
działalności człowieka.

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1990 r. 
o podziale zadań i kompetencji, określo
nych w ustawach szczególnych, pomiędzy 
organami gminy a organami administra
cji rządowej oraz. o zmianie niektórych 
ustaw, do właściwości organów gminy w 
zakresie ochrony środowiska należą 
m.in.: z ustawy z dnia 24 października 
1974 r. PRAWO WODNE:

ABC EKOLOGII
1. Zatwierdzanie ugód w sprawie 

zmian stosunków wodnych na gruntach 
- właściciele mogą w drodze ugody 
zmienić stosunki wodne na gruntach, 
jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie 
na nieruchomości sąsiednie; nie doty
czy to wprowadzania ścieków do wody 
lub ziemi. Taka ugoda wymaga zatwier
dzenia decyzją organu gminy.

2. Możliwość nakazania wykonania 
niezbędnych urządzeń zabezpieczają
cych wodę przed zanieczyszczeniem lub 
zabronienie wprowadzania ścieków 
nienależycie oczyszczonych.

3. Organizowanie ochotniczych dru
żyn ratowniczych do udziału w bezpo
średniej ochronie przed powodzią.

4. Zarządzenie ewakuacji ludności z 
obszarów zagrożonych powodzią. Za
dania i kompetencje organów gminy 
wynikające z innych przepisów o ochro
nie środowiska będą omawiane w kolej
nych numerach.

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 
INŻ. KRYSTYNA RŻĄCA

FU N D A C JA  N A G R A D ZA

FUNDACJA ROZWOJU DEMO
KRACJI LOKALNEJ

w ramach realizacji Programu EWG 
PHARE "Rozwój i szkolenie samorzą
dowe w Polsce"

przyznała

URZĘDOWI MIASTA I GMINY 
ŁAPY

środki w wysokości 1 250 ECU 
na realizację projektu pt. 

OCHRONA UNIKATOWYCH WA
LORÓW PRZYRODNICZYCH NA
RWIAŃSKIEGO PARKU KRAJO
BRAZOWEGO

Umowa na realizację projektu zosta
nie zawarta w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji 
ds. Przyznawania Grantów 

Aleksander Paszyński

Przewodnicząca Zarządu 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Maria Ptaszyńska-Woloczkowicz

# * *
INNOWACJE LOKALNE 

W GMINACH
Lista nagrodzonych w II edycji konkursu

(...)
14. "OCHRONA UNIKATO

WYCH WALORÓW PRZYRODNI
CZYCH NARWIAŃSKIEGO PAR
KU KRAJOBRAZOWEGO"

zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy 
Łapy - województwo białostockie

Sprawozdanie z realizacji nagrodzo
nego projektu zamieszczone zostanie w 
następnym numerze.

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 
INŻ. KRYSTYNA RŻĄCA
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W nawiązaniu do artykułu "O strajku raz je
szcze”, który ukazał się w jednym z numerów 
"Gazety Łapskiej" Dyrekcja Szkoły Podstawo
wej Nr 2 im. M. Kopernika w Łapach oraz kier, 
świetlicy informuje, że Katolickie Stowarzysze
nie “Pokój i Dobro" nigdy nie przekazało naszej 
szkole żadnych pieniędzy na dożywianie dzieci 
z rodzin najuboższych. Środki pieniężne, które 
otrzymaliśmy na pomoc uczniom z rodzin po
trzebujących pomocy materialnej pochodzą ze 
składek parafian i zostały nam przekazane 
przez Dziekana Parafii Św. Piotra i Pawła ks. 
Piotra Faltyna,

Niniejszym prosimy o sprostowanie zamie
szczonej informacji, która jest nieprawdziwa.

DYREKTOR SZKOŁY 
MGR IRENA HRYNCEWICZ

OD REDAKCJI:
W rozmowie z p. Franciszkiem Jamiołko

wskim z Katolickiego Stowarzyszenia "Pokój i 
Dobro" uzyskałem następujące informacje:

Rzeczywiście, Stowarzyszenie nie finanso
wało dożywiania dzieci w żadnej ze szkół, nato
miast za pieniądze uzyskane z ich sprzedaży za
kupuje i przekazuje do czytelni szkolnych 
(wszystkie szkoły podstawowe, LO, ZSM) cza
sopisma religijne, np. "BYĆ SOBĄ", "MAŁY 
APOSTOŁ", "MOJE PISMO TĘCZA" itp. Pani A. 
Kulesza, która nie jest członkiem Stowarzysze
nia, pomaga mu w rozprowadzaniu książek.

Od p. Władysława Perkowskiego dowiedzia
łem się, iż Stowarzyszenie pomagało w akcji wy
stawienia skarbonek w Miesiącu Miłosierdzia, a 
ofiary uzyskane w ten sposób od parafian ks. 
dziekan Faltyn przekazał na dożywianie dzieci z 
rodzin najuboższych. Informacje podane przez 
obu panów ks. Faltyn potwierdził.

BOGDAN ŁUCZAJ



DO WIELOGŁOSU O STRAJKU 
W ZOZ-ie W ŁAPACH

Chcę wyjaśnić moje stanowisko w 
dwóch kwestiach : strajku i osoby b. dy
rektora Rutkowskiego. O strajku nie 
dowiedziałem się od stajkujących, lecz 
telefonicznie z Urzędu Wojewódzkie
go. Byłem tuż po dłuższym urlopie poza 
Łapami i sprawę znałem bardzo pobież
nie. Po przyj eździe do szpitala mogłem 
poznać szczegóły. Determinacja załogi 
wyrażona w referendum (310 za odwo
łaniem dyrektora, 41 przeciw) i w akcji 
strajkowej była faktem, wobec którego 
nie można było przejść obojętnie. Dla 
mnie jednak zasadniczą kwestią była 
treść podpisanego porozumienia, w 
którym dyrektor zobowiązał się do od
wołania gł. księgowej. Reszta była już 
tylko konsekwencją niedotrzymania 
porozumienia. Zwłaszcza, iż porozu
mienie cofało postulat odwołania dyre
ktora, a zatem niedotrzymanie go uru
chamiało go na nowo. W tym momen
cie poparłem strajk - porozumienia na
jeży realizować lub negocjować je na 

p. Zgodziłem się być mediatorem. 
Jasne było, iż na tym etapie konfliktu 
nie dało się już załagodzić i trzeba było 
jak najspokojniej doprowadzić do szyb
kiego zakończenia, zgodnie z wolą zde
cydowanej większości załogi. Już pod
czas swej pierwszej rozmowy z komite
tem strajkowym prosiłem o rozwagę co 
do formy prowadzenia strajku, albo
wiem w batalii o powiat (a służba zdro
wia ma stanowić istotny element w stru
kturze przyszłego powiatu) nagłaśnia
nie konfliktu mogłoby źle służyć spra
wie. Niestety potem właśnie wyszły te 
nieszczęsne taczki i prasa to pokazała. 
Prosiłem też wcześniej i później, już po 
negocjacjach z przedstawicielami Wo
jewody, aby emocje nie brały góry. Byli
śmy zgodni, iż odejście dyrektora po- 
* * się odbyć w spokojnej i "ludzkiej" 
ui... sferze. Od początku przedstawia
łem swój pogląd na całą sprawę Urzę
dowi Wojewódzkiemu i bezpośrednio 
Wicewojewodzie. Zatelefonowałem 
także do dyr. Rutkowskiego, aby w imię 
lojalności przedstawić mu moją opinię, 
tym bardziej, że nie było to poparcie. 
Powiedziałem, iż w sytuacji niedotrzy
mania porozumienia, czego konse
kwencją jest strajk, na miejscu Woje
wody nie miałbym innego wyboru, jak 
tylko odwołać dyrektora, nie wymienia 
się bowiem załogi w wypadku konfliktu, 
ale kierującego załogą. Dyrektor Rut
kowski stwierdził, iż porozumienie było 
niejako wymuszone, zostało podpisane 
pod groźbą strajku. Miałem inne zda
nie, uważałem, iż podpisana ugoda była

tylko bombą z opóźnionym zapłonem w 
wypadku jej nierealizowania i to ze zwie
lokrotnioną silą. Należało doprowadzić 
do konfrontacji swoich i przeciwnych ra
cji już na początku i w zależności od roz
strzygnięcia zostać albo odejść.

Osobno chcę poświęcić kilka słów 
samej osobie dyr. Rutkowskiego. Od 
początku widziałem jego starania o 
szpital, choć, co zrozumiałe, nie miałem 
zbyt częstych kontaktów z dyrektorem i 
mogę wypowiadać się jedynie z tej per
spektywy. Np. usilnie zabiegał dyrektor 
o zwolnienie ZOZ-u z należności po
datkowych na rzecz gminy. Przyjęliśmy 
układ, iż opłaty będą naliczane ale nic 
egzekwowane, a umorzenia dokonam 
pod koniec lub po przejściu danego ro
ku płatniczego. Nic chciałem innym 
jednostkom przedwcześnie ukazywać 
precedensu, ale i mieć jakiś element 
przetargowy w ewentualnych rozmo
wach o dotacje dla ZOZ-u. Dyrektor 
zabiegał u mnie o zakup specjalistycz
nej aparatury dla szpitala. Nie potwier
dził się potem jeden z zarzutów wobec 
dyrektora, jakoby któreś z tych urzą
dzeń było niewykorzystywane ze wzglę
du na zły stan techniczny itp. - po pro
stu osoba obsługująca aparaturę była na 
przeszkoleniu.

Nie mogę natomiast niczego powie
dzieć o stosunkach pomiędzy dyrekto
rem a pracownikami ZOZ-u. Wszystko 
rozegrało się tam właśnie - w szpitalu. 
Nic wiem, czy ktokolwiek z zewnątrz 
jest w stanie to ocenić. W tak dużym 
sporze, gdy brak jest perspektyw na 
ugodę, ktoś musi ustąpić i jasne jest, że 
winna to być jedna osoba niż niemal ca
ła załoga. Racje, których nie da się prze
forsować mają w tym momencie drugo
rzędne znaczenie. W momencie wybu
chu konfliktu wszystko się polaryzuje i 
wydaje się, że są tylko dwie strony star
cia. Wiele interesów ujawnia się dopie
ro później, jeśli w ogóle wyjdą na jaw. 
Są przy tym przeróżne opinie. Np. po 
wyborze doktora Zaręby do pełnienia 
obowiązków dyrektora ZOZ osoba ra
czej znacząca w mieście (którą skądinąd 
szanuję) od razu zareagowała: "A nie 
mógł to być ktoś /' naszych, stąd?" 1 czy 
jest sens w takim wypadku tłumaczyć, 
że aby oceniać, trzeba brać pod uwagę 
fachowość, zdolność kierowania zespo
łem, umiejętność i odwagę w podejmo
waniu trudnych decyzji itd.? Przecież 
każdy to wie.

ROMAN CZEPE

S Y LW E S TE R  
NA  S P O R T O W O

Będzie też św. Mikołaj
Wciąż są, ale jest ich coraz mniej. 

Może właśnie dlatego zasługują na jesz
cze większy szacunek.

Jurek Mydlarz, były reprezentant 
Polski w biegach średnich, jest jednym z 
nich. Od lat len właśnie fanatyk organi
zuje na Białoslocczyźnic masowe im
prezy, propagując sport wśród dzieci i 
młodzieży.

Swoim entuzjazmem potrafił mnie 
zarazić, gdyż postanowiliśmy zorgani
zować w Łapach niezwykły bieg - sylwe
strowy.

30 grudnia o godzinie 13°° spotkamy 
się wszyscy na Placu Niepodległości. 
Najpierw pobiegną dzieci do lat 11 (i 
okrążenie wokół Placu), później mło
dzież do lat 15 (2 okrążenia). Wreszcie 
bieg główny - 5 km, który odbędzie się w 
trzech kategoriach wiekowych: do lat 
20, powyżej 20 oraz dla weteranów (po
wyżej 40).

Co prawda 30 grudnia dzieci odpo
czywają (przecież im też należy się za
służony wypoczynek, tym bardziej, że 
trzeba się odpowiednio przygotować na 
sylwestrowe szaleństwo), ale jestem 
przekonany, że rodzice wraz ze swoimi 
pociechami pojawią się na linii startu.

Krążą plotki, że będzie św. Mikołaj, a 
z nim - kto wie... może będą prezenty? 
Warto więc przyjść, aby się o tym prze
konać, tym bardziej, że w biegu głów
nym będziemy mogli zobaczyć najle
pszych polskich biegaczy oraz gości z 
Białorusi. Ciekawe, jak na ich tle wy
padną dwaj nasi biegacze: Mariusz Ka
miński (rekordzista Okręgu B-stok na 3 
km z przeszkodami oraz Artur Malesz
ko (trzydziesty w tegorocznym Marato
nie Pokoju).

Patronat nad XII I-tym Biegiem Syl
westrowym przejmie Region B-stok 
NSZZ "Solidarność". Nowy przewodni
czący Regionu, pan Mozelewski jest 
wielkim entuzjastą imprez masowych i 
obiecał swą pomoc. Najlepszym będzie 
wręczał nagrody burmistrz Łap, pan 
Roman Czepc.

Z pewnością nie obędzie się bez po
mocy wielu życzliwych ludzi (p. Grabo
wska, dyrekcja ZSMech., Policja). Je
stem przekonany, że w naszym mieście 
jest wielu lubiących sport. Dlatego też - 
nie ma co ukrywać - liczymy na Waszą 
pomoc. Czyż św. Mikołaj może mieć 
prezenty z nieba?

Nie pozostaje mi więc nic innego, jak 
tylko życzyć wytrwałości w treningach 
oraz zdrowia, które pozwoli nam w świą
tecznej formie ukończyć Bieg Sylwestro
wy, a później... szampańskiej zabawy.

WALDEK KIKOLSKI
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otoczeniu pszczół wybierającą miód z 
dziupli drzewa.

Słowianie używali miodu w obfitości. 
Już Psiskos z Tracji opisując swoje po
selstwo do Attyli, wodza Hunów, którzy 
przybyli nad Dunaj prawdopodobnie z 
terenów dzisiejszej Polski, pisze: "do
starczono nam... zamiast wina czegoś, 
co tam na miejscu nazywa się medos".

Podobnie musiało być i w dawnej 
Polsce. Najpierw zabierano miód z 
dziupli drzew dzikim pszczołom, 
później rozwinęło się bartnictwo, czyli 
chów tych owadów w naturalnych lub 
ręką człowieka wydrążonych dziuplach. 
Pasiecznictwo, czyli chów pszczół w pa
siece, zgrupowanie uli na niewielkiej 
przestrzeni to już czasy zupełnie nam 
bliskie. Św. Otton (1060-1139) tak pisał 
o Polanach: "... nie dbali o wino, mając 
w piwie i miodzie tak wyborne napo
je..." Oczywiście chodzi o napoje alko
holowe produkowane z miodu. Puszcze 
pokrywały wówczas większą część kraju, 
w nich zaś żyły nieprzeliczone roje, 
kwiecia od wiosny do jesieni było w 
bród. Pszczoły były traktowane nieomal 
jak członek rodziny, stąd nazwy: "złote 
muszki", "robaki boże". Wśród pasiecz
ników istniał zwyczaj odwiedzania w 
Wigilię Bożego Narodzenia swoich bar
ci czy uli i "informowania" robaków bo
żych": "Chrystus się nam narodził". O 
szacunku dla tych owadów może świad
czyć fakt, że żaden szanujący się pszcze
larz nie mówi: pszczoła zdycha, ale 
umiera. A w okolicach Lubartowa do 
dziś się mówi, że "koń żre, pies chłepce, 
Świnia ćpa, a pscoła spożywa". Z  doku
mentów z VIII w. wynika, iż Słowianie 
Zachodni składali daniny z wosku. Kary 
sądowe spłacano miodem, a grzechy - 
woskiem na świece do kościoła. Gall 
Anonim pisał o Polsce jako kraju "obfi
tującym w miód", "... gdzie las miodo- 
płynny...". Już w XII w. kroniki niemiec
kie pisały o krajach słowiańskich jako o 
"mlekiem i miodem płynących". Toteż

od najdawniejszych czasów stanowił on, 
obok wosku, nasz produkt eksportowy. 
Gospodarka była prymitywna: wycina
no plastry z dziupli czy barci (drzewo, 
najczęściej sosna lub dąb, z wydrążoną 
czyli dzianą dzipulą) i poprzez wyciska
nie wydobywano z nich miód. Aby po
zbyć się konkurencji innego smakosza 
miodu - niedźwiedzia nad taką barcią 
zawieszano "dzwon" - ruchomą kłodę-sa- 
mobijnię. Próbujące dobrać się do 
pszczelego gniazda zwierzę wprawiało ją 
w ruch i dostawało po głowie, co kończyło 
się strąceniem misia, zwanego pierwotnie 
miodojadem, z drzewa.

W średniowieczu nastąpił wielki roz
wój polskiego bartnictwa. Ślady tego 
znajdujemy w nazwach miejscowości 
pochodzących z wczesnego średniowie
cza (Bartodzieje, Barcie, Bartniki) czy 
nazwiskach (Bartnicki). Dzisiejszy 
pszczelarz zwań byl bartnikiem. W tym 
też czasie wykształcił się język bartni
ków, niezrozumiały dla innych oraz 
dziedziczone z pokolenia pokolenie 
znaki, którymi bartnik oznaczał swoje 
drzewa. Z  barci uzyskiwano przeciętnie 
15-18 kg miodu. Jednak bartnik zobo
wiązany był do składania daniny w wy
sokości 1/2, a nawet 3/4 całej produkcji. 
Właściciel boru przerabiał to na miód 
pitny lub sprzedawał za granicę. Wosku 
używano do wyrobu tabliczek do pisa
nia, świec do dworów i kościołów, pie
częci, czy form odlewniczych.

W późnym średniowieczu bartnictwo 
rozkwitło, także za przyczyną mądrze 
stanowionych praw. W dobrach króle
wskich czy magnackich powstawały róż
ne organizacje bartne, różne też były 
prawa, urzędy i nazewnictwo bartne. 
Powstały samorządy bartne z własnymi 
starostami i sądami. W 1616 r. ukazało 
się dzieło pt. "Porządek prawa Bartnego 
wedle starożytnego zwyczaju i dawnych 
ustaw potocznych..." Prawa te były suro
we, nawet okrutne. Od wyroku nie było 
apelacji. Karą mogła być swoista bani-

Pszczele
cja - wywołanie z puszczy, czyli wyklu
czenie bartnika z bractwa. Złapanemu 
na kradzieży miodu czy całej barci gro
ziła kara "gardłowa" przez powieszenie. 
Była też i sroższa kara "wyciskania ki
szek", czyli oplatania nimi barci, z któ
rej winowajca dokonał kradzieży, co 
F.S. Klonowie opisał w "Worku Juda- 
szów" (1600 r.):

"Robotę pszczelą swą praktyką wiejską 
zowią świętym brzemieniem i rosą niebieską, 
więc też pszczele złodziejstwo i miodowych dzieni 
wydzieranie nasz bartnik świętokradztwem mieni 
I śmiercią Judaszową niebożęta schodzą, 
gdy się srogim przykładem koło drzewa wodzą. 
Kiszki wypatroszywszy, one barć sosnową 
żałośnie opasują straszliwą osnową,"

Tak wyglądała wówczas "resocjaliza
cja" i byki skuteczna, a uczciwość bart
ników przysłowiowa. Z  tego powodu 
byli oni np. zwolnieni od składania 
przysięgi w sądach - i tak było wiadomo-- 
że mówią prawdę. Pozazdrościć dz 
kiego prestiżu zawodu.

Od XVI w. bartnictwo zaczęło pod
upadać. Kurczyły się wycinane pod 
uprawę puszcze, najokazalsze drzewa 
wycinano na potrzeby budownictwa, na 
eksport, kurczyły się miododajne tere
ny, liczne w XVII w. wojny dokonywały 
spustoszeń, doszły do tego wysokie po
datki. Bartnictwo upadało, organizacje 
bartne takoż. Z  bliskich nam terenów 
bartnictwo do XIX w. przetrwało w Pu
szczy Białowieskiej czy na Kurpiach. W 
w. XIX narodziło się pasiecznictwo.

Ze złamanego przez burzę drzewa 
wyrąbywano barć, początkowo umiesz
czano ją między konarami drzewa, 
później przenoszono w pobliże siedzib 
ludzkich. Zgrupowanie takich bar 
zywalo się pasieką (wyraz ten, p o d o ju ; 
jak ul jest pochodzenia słowiańskiego). 
Ktoś wpadł jednak na ten pomysł znacz
nie wcześniej, bo już w w XIII w. istniały 
pierwsze pasieki. Oczywiście w ciągu 
wieków dokonywał się postęp technicz
ny. W XVI w. znano już koszkę, czyli ul 
wyplatany ze słomy. Okres radykalnych 
zmian to przełom XVIII i XIX wieku. 
Chlubną rolę odegrali w nim Polacy.

Największym z nich był niewątpliwie 
ks. Jan Dzierżoń, o którym współcześni 
mu mawiali, że "ludzie szli do kościoła, 
a ksiądz - do pasieki". On pierwszy 
wprowadził ruchome listewki, prototyp 
dzisiejszych ramek. Była to rewolucja w 
ulu. Jeszcze większą i przez lala całe bu-
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opowieści
dzącą sprzeciw ówczesnej nauki pszcze
larskiej była teoria dzieworództwa (par- 
togenezy). Otóż Dzierżoń twierdził, że 
samce pszczele, czyli trutnie wylęgają się 
z niezapłodnionych jaj. W środowisku 
naukowym zawrzało niczym w ulu. Jed
nakże miał Dzierżoń i swoich zwolenni
ków. Uniwersytet w Monachium nadał 
mu tytuł doktora honoris causa, uznano 
go za największy autorytet w dziedzinie 
pszczelarstwa na świecie. Na kilka mie
sięcy przed śmiercią "proboszcz pszczół" 
doczekał się oficjalnego uznania swojej 
teorii: kongres przyrodników w Marbur
gu poświęcony teorii dzieworództwa uz
nał ją za odpowiadającą prawdzie.

Wiek XIX i XX to burzliwy rozwój 
nauki i praktyki pszczelarskiej. Polscy 
uczeni i praktycy położyli na tym polu 
wielkie zasługi i obecnie polska nauka 
należy do ścisłej czołówki światowej. 
°  '°ktor Międzynarodowego Stowarzy
s z  .a Naukowców-Pszczelarzy w Lon
dynie Eva Crane powiedziała, że "aby 
móc się orientować w najnowszych 
osiągnięciach apitologii, trzeba uczyć się 
i znać język polski". Naszą i jednocześ
nie światową naukę symbolizują takie 
nazwiska jak: prof. dr hab. Jerzy Woyke, 
prof. Leon Bornus i wiciu innych.

W potocznym myśleniu "zysk" z 
pszczół to przede wszystkim miód, wosk 
etc. Dla pszczelarza - na pewno tak. Ale 
wielu posiadaczy np. drzew czy krze
wów owocowych, plantacji nasiennych, 
czy innych upraw polowych często nie 
zdaje sobie sprawy, komu zawdzięcza 
swe plony. Wiele roślin nie mogłoby po 
prostu istnieć, gdyby nie owady, a prze
de wszystkim pszczoły. Zniszczenie śro- 
ć ca naturalnego spowodowało 
zmniejszenie liczby owadów zapylają
cych (osy, trzmiele), stąd zwiększona

rola pszczół, które obecnie zapylają 75% 
gatunków roślin owadopylnych; 90% 
drzew owocowych jest od nich uzależnio
nych. Wymowny jest tu przykład Austra
lii, gdzie pierwotnie pszczoły nie wystę
powały. Kiedy pierwsi osadnicy zasadzili 
drzewa owocowe te rosły pięknie, kwitły i 
... nie owocowały. Dopiero sprowadzenie 
pszczół na ten kontynent zmieniło sytu
ację. W wielu krajach świata płaci się 
pszczelarzom za podwiezienie pasieki na 
kwitnącą plantację. U nas także takie my
ślenie powoli toruje sobie drogę, choć 
spotkać się można z propozycją, by płacił 
pszczelarz - bo to on będzie miał zysk. 
Jednak światli ogrodnicy czy rolnicy zdają 
sobie sprawę z faktu, że w wyniku właści
wego zapylenia upraw to oni odnoszą naj
większe korzyści.

Najłatwiej chyba przekonać ludzi do 
tych owadzich pracusiów tak, jak to zro
biono w USA, gdzie najbardziej trafia 
do przekonania "argument dolarowy". 
W 1961 r. wartość miodu i wosku zebra
nego w tym kraju wyniosła 48 min $, 
podczas gdy wartość nadwyżki uzyska
nej dzięki zapyleniu przez pszczoły 11 
upraw sięgnęła 400 min S. W polskich 
warunkach te relacje są jeszcze korzyst
niejsze, ponieważ, nic mamy tak boga
tych pożytków jak USA (100 i więcej kg 
miodu z ula, w Polsce średnia krajowa 
to niewiele więcej ponad 10 kg). I tak 
plon czarnej porzeczki może być zwię
kszony nawet 4-krotnie, plon nasion 
koniczyny - o 40 %. Rola pszczół jest 
szczególnie ważna wiosną (sady, rze
pak, krzewy owocowe), kiedy populacje 
innych owadów są jeszcze nieliczne, a 
silne rodziny pszczele liczą 20 i więcej 
tysięcy osobników w ulu.

Tymczasem "w temacie pszczół" źle 
się dzieje. Z powodu niskiej opłacalno
ści produkcja miodu zmniejszyła się z 
26 tys. ton (w 84 r.) do 14,1 tys. ton w 
roku 91. W ilości rodzin pszczelich wy
gląda to jeszcze gorzej: z 2,1 min (w la
lach 80-tych) ich liczba spadła do ok. 1 
min. Jednocześnie w ostatnich latach 
powierzchnia upraw roślin motylko
wych i rzepaku zmniejszyła się o poło
wę. Odchodzi pokolenie starych pszcze
larzy, a nowych przybywa niewielu. Na 
Białostocczyźnie - jak podaje Wojewó
dzki Związek Pszczelarski - z dawnych 
6000 członków pozostała jedna dziesią
ta. Nawet uwzględniając fakt, żc^w la

tach 80-tych niektórzy zostawali 
"pszczelarzami" ze względu na przydzia
ły cukru - jest to spadek drastyczny. Jed
nak lata 70-te, kiedy za kilogram miodu 
można było nabyć 9-10 kg cukru, nie 
wrócą. Dziś hurtownicy oferują cenę 
równą 2 kg tegoż cukru, przy której rze
czywiście produkcja się nie opłaca. 
Trzeba radzić sobie samemu.

Na skutek przywleczenia z południo
wo-wschodniej Azji nowej, groźnej dla 
pszczół choroby - warrozy padło wiele, 
zwłaszcza małych, zaniedbanych pasiek 
przydomowych. Doszła konieczność co
rocznego leczenia pszczół, co zwiększa 
wydatki i nakład pracy. Perspektywy są 
takie, że przetrwają większe, nowocześ
nie prowadzone pasieki o wysokiej wy
dajności. Z punktu widzenia interesów 
kraju lepsze jest jednak w miarę równo
mierne napszczelenie terenu, a więc li
czne, nieduże pasieki amatorskie w 
przysłowiowej każdej wsi. To już nie te 
czasy, kiedy pszczoły mogły się obejść 
bez człowieka. Dziś bez jego interwe
ncji nic przeżyją.

Obecnie, w dobie "powrotu do natu
ry", ekologii i zdrowej żywności coraz 
bardziej ceni się produkty naturalne, o 
wysokich właściwościach odżywczych i 
leczniczych. Leczenie przez właściwe 
odżywianie się jest jedną z dróg "mody 
na zdrowie". Odkrywamy ponownie to, 
o czym wiedzieli już starożytni, vide Hi- 
pokrates, wracamy do "leków z Bożej 
apteki". A właśnie wszystkie "owoce 
pracy pszczelego roju" - jak śpiewamy 
podczas liturgii wielkanocnej - spełnia
ją te wymagania. Rozwija się apiterapia 
- leczenie przy pomocy produktów pa
siecznych: miodu, wosku, propolisu 
(tzw. kitu pszczelego), pyłku czy pierz- 
gi, mleczka a nawet jadu. Ten ostatni, 
będąc silną trucizną zbliżoną swym skła
dem chemicznym do jadu żmii może za
bić, ale też i leczyć. I to jak skutecznie!

Ale o tym - w następnym numerze.
BOGDAN ŁUCZAJ
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POLACY Z BIAŁORUSI - 
APELUJĄ

Białystok, 14.09.1993 r,

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY 
POMNIKA I KAPLICY 

WE WSI KALETY
(rejon i obwód Grodzieński, Białoruś)
Siedziba Komitetu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6/40
15-097 Białystok
teł. 215-40

RADA GMINY I WÓJT 
18-100 Łapy

Szanowni Członkowie Rady i Panie 
Wójcie - w imieniu Społecznego Komi
tetu przesyłam opracowaną przez nas 
odezwę i prośbę o pomoc w sfinansowa
niu odbudowy kaplicy i pomnika we wsi 
Kalety na Białorusi ku czci pomordo
wanych w 1939 r. polskich oficerów i 
podoficerów.

Prosimy o podanie do wiadomości 
społeczeństwa Gminy o naszych zamie
rzeniach, gdyż może w ten sposób do
trzemy do osób zainteresowanych - ro
dzin, krewnych, znajomych Żołnierzy, 
którzy zginęli za Ojczyznę jak i do ludzi, 
którym droga jest pamięć o naszych 
Rodakach.

Mamy nadzieję, że Społeczeństwo 
Gminy Łapy (...) odpowie pozytywnie 
na nasz apel i uzupełnimy dzięki temu 
fundusze na odbudowę kaplicy i budo
wę pomnika.

Z  góry serdecznie dziękuję za okaza
ną pomoc.

PRZEWODNICZĄCY 
SPOŁECZNEGO KOMITETU 

pik rez. JÓZEF KULIKOWSKI

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 
1939 ROKU

POMNIK I KAPLICA W KALETACH 
NA GRODZIEŃ SZCZYŹNIE

We wrześniu 1939 r. oddział sowie
cki zamordował we wsi Kalety na Ziemi 
Grodzieńskiej, niedaleko Sopoćkiń, 38 
polskich oficerów i podoficerów, którzy 
po bohaterskiej obronie Grodna wyco
fywali się w kierunku granicy litewskiej. 
Wiele lat milczano o tej zbrodni. Wła
dze ZSRR nie pozwalały nawet krzyży 
ustawić na mogiłach, nie mówiąc o zło
żeniu kwiatów i zapaleniu zniczy.

Zachodzące przemiany w b. ZSRR i 
na Białorusi spowodowały, że władze 
rejonu i obwodu grodzieńskiego spełni
ły prośbę Społecznego Komitetu i w 
1990 r. zezwoliły na ekshumowanie 
zwłok. Z  leśnej mogiły żołnierskie 
szczątki zostały przeniesione i godnie

złożone we wspólnym grobie w środku 
wsi Kalety, tuż obok ruin zniszczonej w 
1944 r. przez władze sowieckie kaplicy 
żołnierzy KOP.

Społeczny Komitet Budowy Pomni
ka i Kaplicy w Kaletach pragnie ustawić 
głaz pamiątkowy na żołnierskiej mogi
le, odbudować kaplicę. Zamierzenia 
obejmują również ogrodzenie terenu 
cmentarza, umieszczenie tablicy pa
miątkowej, wyposażenie kaplicy we 
wszystko co jest niezbędne do odpra
wiania nabożeństw.

Społeczny Komitet Współpracuje w 
tym przedsięwzięciu z Polonią na Biało
rusi. Posiada już pełną dokumentację 
projektowo-kosztorysową, uzgodniona 
jest lokalizacja, zakupione zostały ma
teriały budowlane, w tym drewno. Ka
plica była bowiem drewniana i taka zo
stanie odbudowana. Zachowały się i na 
szczęście je posiadamy - zdjęcia i rysun
ki z lat 30-tych.

Nad pracami czuwa na miejscu pro
boszcz parafii i kościoła p.w. Sw. Józe- 
fata Kuncewicza w Sopoćkiniach - ks. 
Witold Łozowicki, kapłan wielkiego 
serca, niezmiernie zaangażowany.

Ambicją Społecznego Komitetu jest 
zakończenie prac oraz przekazanie ka
plicy i pomnika we wrześniu 1994 r. 
Najtrudniejszym zadaniem jest zapew
nienie wykonawstwa najważniejszych 
robót. Z dotychczasowych uzyskanych 
funduszy (darów, wpłat) zrobiono wie
le, ale potrzeby, z uwagi na sytuację go
spodarczą Białorusi, a zwłaszcza na 
Grodzieńszczyźnie, są bardzo duże. 
Szczególnie daje się odczuć wzrost cen i 
usług.

Społeczny Komitet Budowy Pomni
ka i Kaplicy w Kaletach zwraca się o ży
czliwą pomoc, aby podjęte dzieło zosta
ło ukończone i świadczyło o naszej pa
mięci o tych co polegli za Ojczyznę.

Wszelkie wpłaty należy kierować na 
konto:

WOJSKOWY REJONOWY ZA
RZĄD KWATERUNKOWO-BU- 
DOWLANY W BIAŁYMSTOKU

Powszechny Bank Kredytowy (PBK 
SA), Białystok

konto Nr 370406 - 5148 - 130 -1
z zaznaczeniem "Budowa pomnika i 

kaplicy".
Adres Społecznego Komitetu: 

SPOŁECZNY KOMITET 
BUDOWY POMNIKA I KAPLICY 

W KALETACH

Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 
Nr 6 m, 40, teł. 215-40.

PISZĄ O NAS...
KURIER PORANNY

* 22.09. "Łapy tańczą". VI między
narodowa "Podlaska Jesień Taneczna 
Łapy ’93" rozpoczęła się 1 października 
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łapach z 
udziałem najlepszych krajowych i za
granicznych par klas "A" i "S".

* 23.09. "Nasi w Programie Po
wszechnej Prywatyzacji. Nie chcą popi
wku i dywidendy". Wśród przedsię
biorstw, które wezmą udział w PPP jest 
5 z woj. białostockiego, wśród nich 
ZNTK w Łapach.

* 30.09. "Droższy cukier?" Wg Krajo
wej Rady Cukrownictwa podniesienie 
ceny buraków powyżej 420 tys. za tonę 
spowoduje wzrost ceny cukru. W woj. 
białostockim Cukrownia "Łapy" będzie 
je skupować w 26 punktach.

* 5.10. "Prognozowany rachunek za
prąd. Pilotażowo w Łapach", 
października w wybranych rejonach 
kraju (w województwie białostockim - 
w Łapach) inkasent wystawiać będzie 
dwa rachunki: bieżący - według odczytu 
licznika i drugi - prognozowany z mie
sięcznym terminem płatności. Oblicza
ny on będzie na podstawie średniej z 
poprzednich dwóch miesięcy. W efe
kcie płacić będziemy za światło co mie
siąc." Do niedawna płaciło się co dwa 
miesiące, otrzymywało rachunki uzu
pełniające, wyrównujące nadpłaty czy 
niedopłaty. Zdaniem pracownicy Za
kładu Energetycznego w Białymstoku 
nowy system rozliczeń jest korzy: 1
szy dla obu stron: odbiorca płaci mniej
sze rachunki co miesiąc, Zakład szyb
ciej otrzymuje pieniądze. Na razie jed
nak płacą tak tylko Łapy.

* 19.10. "Nauczyciele bronią Karty". 
Rzecz dotyczy OPZZ-owskiego refe
rendum nt. zachowania, nowelizacji lub 
likwidacji Karty Nauczyciela. Zamiast 
niej Ministerstwo Edukacji proponuje 
ustawę o stosunkach służbowych.

"W SP nr 1 w Łapach referendum 
trwało dwa dni. Wzięło w nim udział 39 
nauczycieli. Zdecydowana większość
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PISZĄ O NAS...
jest przeciwna zmianom w Karcie Na
uczyciela, a wszyscy opowiadają się za 
jej utrzymaniem - powiedziała prezes 
ogniska ZNP, Danuta Miszczalewska. - 
Spodziewamy się, że Karta pozostanie. 
Nie wierzymy w zapewnienia minister
stwa, że wraz z nową Ustawą wzrosną 
pobory. 5 milionów, które obiecuje 
MEN dla nauczycieli kwalifikowanych 
to, naszym zdaniem, są pieniądze tylko 
na papierze. Nie wiadomo przecież, czy 
dla wszystkich zostaną zagwarantowane 
pełne etaty. Mamy obawy, że te podwy
żki będą kosztem osób zwolnionych. 
Karta Nauczyciela daje gwarancje 
utrzymania się w tym zawodzie."

* 19.10. "Po strzałach w Łapach. 
Strażnik skazany". Sąd Wojewódzki w 
Białymstoku skazał na 10 lat pozbawie
ni11 wolności 43-letniego L.S.B., war
townica straży przemysłowej z ZNTK w 
Łapach, który będąc w stanie 
nietrzeźwym 26 stycznia śmiertelnie 
postrzelił swego kolegę. Sąd uznał, że 
choć nie chciał on zabić, to jednak mógł 
przewidzieć i godził się na ewentualne 
skutki swego działania. Wyrok nie jest 
prawomocny.

GAZETA WSPÓŁCZESNA
* 23.09. "Wypadki przy pracy. Nocna

zmiana". "Na nocnej zmianie wartow
nik przygadywał strażnikowi, że ma sta
rą, niesprawną broń. Strażnik, chcąc 
udowodnić, że to nieprawda, wyjął je
den nabój z komory, przyłożył rozmów
cy ł jlet do głowy i strzelił. Wartow
nik poniósł śmierć na miejscu." Jest to 
prawdopodobnie opis okoliczności wy
padku w naszych ZNTK. Podobnych 
wypadków postrzału w woj. białostoc
kim było w tym roku aż trzy, poprze
dnio coś podobnego zdarzyło się ostat
nio 10 lat temu.

* 27.09. "Wokół ochrony Narwi. A 
może Łapy?" 25-26 września w Bonda- 
rach i Tykocinie odbyła się IV Konfe
rencja Narwiańska, której celem było 
przedstawienie programu ratowania 
doliny górnej Narwi opracowanego

PISZĄ O NAS...
przez społeczników zaangażowanych w 
jej ochronę. Wśród uczestników byli 
przedstawiciele gmin leżących w dolinie 
tej rzeki, wśród nich burmistrz Łap Ro
man Czepe. Uważa on, że siedziba Par
ku winna się znajdować w Łapach, a nie 
w Kurowie. Twierdzi też, że więcej uwa
gi należy poświęcić miastom i ich infra
strukturze (wysypiska śmieci, dzikie bu
downictwo), wówczas przyroda poradzi 
sobie sama.

* 5.10. "Rusza skup buraków". 6 
października cukrownia w Łapach 
otwiera pierwsze punkty skupu bura
ków. Z  naszego regionu liczy na dosta
wę tego surowca z 5 tys. ha, a ogółem na 
pozyskanie 170 tys. ton buraków z in
nych terenów. Tegoroczna cena wynosi 
450-520 tys. zł/tonę (100 wys. więcej niż 
rok temu), w zależności od miejsca od
bioru. Plony będą nieco lepsze niż w ro
ku ubiegłym, ok. 350 kwintali z 1 ha. 
Rolnicy narzekają na niską opłacal
ność. 11 października sypnie pierwszym 
cukrem. Będzie on prawdopodobnie 
droższy, ze względu na wyższe ceny su
rowca, przerobu i transportu. Na razie 
jest sprzedawany po 7.500 zł.

KURIER PODLASKI
* 6.10. "Rusza nowa kampania. Star

tują buraki". W Łapach ruszyła kampa
nia. Rok jest urodzajny, zawartość cu
kru w burakach sięga 12,5 %, plony za
powiadają się rekordowe. Gazeta zasta
nawia się, dlaczego niegdyś cukier był 
pierwszym produktem kartkowym i sta
le go brakowało a dziś jest aż nadto. Z 
poprzedniej kampanii zostało 1,5 min 
kg. "Za komuny" produkowano go trzy 
razy więcej i nie było kłopotów ze zby
tem. Przemysł państwowy konsumował 
60 % produkcji. Budowana za Gierka 
cukrownia miała być największa i 
najnowocześniejsza w Europie. Dzisiaj 
jej moc przerobowa nie jest wykorzysta
na. W r. 83 wyprodukowano rekordową 
ilość cukru: 55 tys. ton, w roku ubiegłym 
- 20 tys. Przedtem buraki uprawiano na 
ponad 10 tys. Iha, obecnie - 4,7 tys. Przy-
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czyną jest m.in. relacja cenowa w sto
sunku do ziemniaków, których cena jest 
dziś porównywalna z burakami. Nie op
łaca się sprowadzać surowca ze Szczeci
na czy Poznania - koszty transportu. 
Cukier jest za drogi. Na giełdzie pary
skiej czy londyńskiej kilogram kosztuje 
5,3 tys. zł, łapski z VAT-em - ok. 8 tys. 
Taniej więc sprowadzić go z zagranicy, 
ale istnieją cła zaporowe wprowadzone 
przez ministra Janowskiego, który też 
wywojował dotacje dla polskich cu
krowni. Cukier jest za drogi i jest go za 
dużo. Ten łapski ma najwyższą w kraju 
zawartość "cukru w cukrze" - 99,98 %, 
dobre wskaźniki fermentacyjne. Rosja
nie chcą go kupić nawet po 350 $ za to
nę (giełda paryska 272 $), tyle, że dola
rów nie mają, w rachubę wchodzi więc 
tylko wymiana barterowa.

GAZETA WYBORCZA
* 13.10. "Kampania buraczana rozpo

częta. Będzie słodko". "Od soboty w ła
pskiej cukrowni i wszystkich punktach te
renowych trwa skup buraków. (...) Rolni
cy oprócz pieniędzy za surowiec mogą już 
także odbierać wysłodki." Zdaniem fa
chowców z Wydziału Rolnictwa UW rok 
można zaliczyć do udanych, szacunkowy 
plon to 327 kwintali z ha. Powierzchnia 
plantacji buraka w rejonie Cukrowni "Ła
py" nie zmienia się, wynosi ok. 5 tys. ha. 
Jej dyrektor twierdzi, że nie ma kłopotów 
ze zbytem cukru, a jego jakość należy do 
najlepszych w kraju i utrzymuje parame
try eksportowe. Dzienne możliwości pro
dukcyjne zakładu to 600 ton słodkich kry
ształków.

* 14.10. "Wypadki". "W Łapach na 
skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Polnej 
kierowca Wartburga wymusił pier
wszeństwo przejazdu; auto zderzyło się 
z innych pojazdem. Pasażer doznał lek
kich obrażeń." Gwoli ścisłości należy 
dodać, że w wypadku tym brały udział aż 
trzy samochody: odbity po zderzeniu ze 
Skodą Wartburg uderzył w jadący za 
nim inny samochód.

(BŁ)
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LO W ŁAPACH - TO JUŻ 50 LAT!
Kroniki zakładowe, parafialne, 

szkolne są ważnym źródłem historycz
nym i ... ciekawą lekturą. Niestety, są to 
najczęściej egzemplarze pojedyńcze, rę
kopiśmienne i szerszemu gronu czytel
ników nieznane. Tak też jest i zapewne 
z monografią LO w Łapach wykonaną 
przez uczniów tegoż gimnazjum pod 
kierunkiem mgr Zofii Łapińskiej. A 
tymczasem już za niecałe 2 lata szkoła 
ta wkroczy w półwiecze istnienia, a jubi
leusz to w końcu nie byle jaki i wart od
notowania.

Zajrzyjmy więc do monografii.
"7 sierpnia 1944 r. Niemcy wycofali 

się z Łap. Organizację procesu naucza
nia trzeba była zacząć od podstaw. W 
Łapach i okolicy bez nauki pozostawało 
ponad 1000 dziewcząt i chłopców w 
wieku szkolno-gimnazjalnym. Brak 
szkoły był silnie odczuwalny, tym bar
dziej, że ogólne zubożenie większości 
rodzin nie pozwalało na naukę w Bia
łymstoku."

Zezwolenie na organizację szkoły 
średniej białostockie kuratorium prze
kazało delegacji łapskiej jeszcze w 
sierpniu 1944 r! Niestety, szkolne 
źródła nie wymieniają nazwisk uczest
ników historycznej delegacji. Gimna
zjum było koedukacyjne a nosić miało 
imię Adama Mickiewicza.

W kwietniu 1945 roku ogólne zebra
nie rodziców, Komitet Rodzicielski 
oraz Rada Pedagogiczna podjęły 
uchwałę zalecającą upaństwowienie 
szkoły.

27 sierpnia 1945 r. Ministerstwo 
Oświaty wydało zarządzenie zatwier
dzające utworzenie Państwowego Gi
mnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
w Łapach. Szkołę zlokalizowano w bu
dynku byłej Kasy Stefczyka przy ul. 
Głównej. Na dość starych zdjęciach za
mieszczonych w monografii są też foto
grafie ładnie zadbanego boiska przy
szkolnego. Obecnie znajdują dię lam 
dobudówki Zespołu Szkół Mechanicz
nych. Nowy budynek LO, wraz z obie
ktami towarzyszącymi został oddany do 
użytku dopiero w 1966 r. Rok później 
władze szkolne "pogrzebały" dotychcza
sowego patrona szkoły - Adama Mic
kiewicza, nowym zaś został Julian Mar
chlewski. Poza partyjnym koniunktura
lizmem nie było żadnych innych powo
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dów do zmiany patrona LO. I wielka 
szkoda, że w nowe pięćdziesięciolecie 
szkoła wejdzie bez określonego ideału 
godnego naśladowania.

Najwartościowszą częścią monogra
fii są nazwiska, nazwiska i jeszcze raz 
nazwiska.

W pierwszych latach trzon kadry na
uczycielskiej stanowili pedagodzy miej
scowi: Wanda Etkun, Jan Matoszko, 
Bolesław Roman i Sabina Grundlowa. 
W roku 1945/46 grono nauczycieli po
większyło się znacznie. Pracę rozpoczę
li: Jadwiga Anusewicz, Jerzy Hambert, 
Zygmunt Klewinowski, Wacław Micha- 
luk, Grzegorz Onacik, Czesław Tatar
czuk, Helena Popławska, Witold Żur 
oraz Bronisława i Stefan Tkaczukowie. 
Są tu więc nazwiska wręcz legendarne w 
dziejach łapskiej oświaty: Sabina Grudl 
i małżeństwo Tkaczuków. Historię całą 
można napisać. Szkoda, że w monogra
fii nie przypisano nauczycieli do na
uczanych przedmiotów.

Katechetą w łapskim gimnazjum był 
dobrze znany w Łapach ks. Czesław Ra
kowski. Zaś w 1947 roku pracę rozpo
czął mgr Bazyli Jaszczuk, który nieźle 
dbał przez lata o sprawność i tężyznę fi
zyczną gimnazjalnej młodzieży.

W 1948 r. dyrektorem szkoły został 
Bolesław Roman, w roku następnym za
stąpił go Stefan Tkaczuk, tego zaś w 1950 
wymienił Franciszek Szwakop z Białego
stoku. W 1953 r. fotel dyrektorski przeję
ła rusycystka mgr Klementyna Błaszczyk. 
Duża rotacja na kierowniczym stołku by
ła odzwierciedleniem wielkich przemian 
w kraju budującym socjalizm.

W 1952 r. pracę rozpoczęli nauczycie
le, którzy na długo związali się z Łapami i 
LO. Panie Halina Nawrocka-Rosłan i 
Maria Podlasiak-Mroczek przepracowały 
równą trzydziestkę. Zatrudniony w tym 
samym roku Fryderyk Nowicki "zaliczył" 
skromnie 40 lat pracy, a chór i szkolna or
kiestra były jego dziełem.

Dwulecie 1954-55 dało szkole dwóch 
nowych dyrektorów: Mieczysława Ski
bińskiego a wkrótce Józefa Mroczka. 
Dynamika zmian w kierownictwie szko
ły była więc zaskakująca.

W 1959 r. pracę w LO rozpoczął 
prof. Mieczysław Górski, który i po la
tach jest wspominany jako wzór etyki 
zawodowej. A systemowi ówczesnemu

nie dał się ujarzmić.
Profesor Tadeusz Chrulski pojawił 

się w Łapach dopiero w 1960 roku i 
przez następne prawie dwudziestolecie 
wyprowadził sport licealny na niewyob
rażalne dziś wyżyny. Niedługo uczyła w 
LO matematyki pani Małgorzata So
wińska. Później związała się z białostoc
kim LO III i była tam niezwykle cenio
nym nauczycielem.

Połowa lat sześćdziesiątych i począ
tek siedemdziesiątych dały szkole pod
stawy współczesnej AD 1993 kadry 
pedagogicznej. I tak w 1965 r. pracę w 
LO rozpoczęła prof. Jadwiga Macieje
wska, w 1966 Jarosław Pol, Zofia Ła
pińska, Eugeniusz Hryncewicz... Nieco 
później dołączyli Łucja i Józef Falkows
cy - jednego nazwiska, lecz różnych ro
dzin. Dziś są prawie weteranami w pra
cy pedagogicznej, niedługo będą emery
tami. Jakimi byli przed dwudziestole
ciem ponad, jaką wpisali historię w po
kolenia uczniów? >

W 1969 r. dyrektorem LO, już w no
wym budynku przy ul. Boh. Westerplatte, 
został Tadeusz Hancewicz. W dość tragi
czny sposób zastąpił łubianego Stanisła
wa Szumskiego, ale to już inna historia.

Trudno z treści monografii odczytać, 
kiedy pracę w LO rozpoczęła Z. Oda- 
chowska. W 1968 r. z pewnością była już 
doświadczonym nauczycielem. Od lat 
jest na zasłużonej emeryturze, mieszka 
w Białymstoku i pamięć o swych peda
gogicznych kwalifikacjach zostawiła 
bardzo dobrą.

Pani Z. Odachowska otrzymała 
polonistyczne wsparcie w osobach Kry
styny Łodko i Adama Okuniewskiego, 
który zasłynął jako twórca teatru <'rr>z 
uczniowskiego pisma "Próby'v At
Adam wytrzymał 10-lecie całe i odszedł 
ze szkoły w 1982 roku.

Nie sposób wszystko o wszystkich 
napisać. Niektóre imiona, niektóre na
zwiska umknęły z ludzkiej pamięci, bo 
to przecież półwiecze mija. Oddzielnie 
można napisać o internacie LO, harcer
stwie, nauczycielach, którzy przycho
dzili i odchodzili, ważnych....

Do pełnego jubileuszu pozostało kilka
naście miesięcy. Jest więc czas na broszur
kę większą, monografię pełniejszą. A po
wyższy tekst niech będzie tego zaczynem.

(scl)
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FELIETONIKI
Postanowiłem spisywać drobiazgi 

myślowe, coś niezbyt ważnego, co jed
nak szkoda jedynie przepuścić przez 
mózg i wyrzucić.

*  *  *

Po raz kolejny robię przegląd domo
wej biblioteczki. Gdybym tego nie robił, 
zebrałoby się już kilka tysięcy książek. 
To mania, choć prawie nieszkodliwa. 
Prawie, bowiem nie wszystko co jest 
nieszkodliwe jest zarazem dobre. W 
młodości ambitny użytkownik swych 
półkul mózgowych myśli o tym, aby ota
czać się książkami i jest to słuszne, bo 
książka jest w przygodzie intelektualnej 
przestrzenią dla lotów. Jednocześnie 
jest w tym maniera pozowania na inteli
genta, ba, na intelektualistę. Książka 
wszak ma być jego atrybutem. Jak węd
ka dla wędkarza. Czyż jednak nie po- 
w; ° to być ryba? Ryba intelektualna 
oczywiście.

* * *
Książki, które zbieramy, odzwier

ciedlają kolejne epoki naszych zainte
resowań. Etapy naszej dojrzałości albo i 
odwrotnie - czasem naszej coraz wię
kszej krótkowzroczności. Generalnie 
czyta się zbyt mało, choć pocieszające 
jest to, iż Polak jeszcze czyta, a porząd
ny "Europejczyk" (cudzysłów z powodu 
fali "europejskości" jaka przewinęła się 
przez nasz w końcu nie azjatycki kraj) 
przegląda komiksy. Zdarza się jednak, 
że ktoś czyta zbyt wiele. Kiedy? Gdy je
go własne życie ukrywa się w głębokim 
cie igo lektur. I wcale nie muszą to 
być powieści dla licealistek i praktykan
tów. Akcent z własnego życia na życie 
teoretyczne można przenieść w każdej
pisanej dziedzinie.

* * *
Musiałem niedawno być w Tykocinie 

- po kilkunastu latach. Główna różnica 
między obiema wizytami to ta, że wtedy 
byłem we wsi, a teraz w mieście, a to za 
sprawą dekretu Rady Ministrów. Cier
pią tam na nadmiar zabytków. Skąd 
wiem ? Widziałem to po ich stanie. Za
wsze w takich wypadkach miałbym 
ochotę przenieść je tu, gdzie jest ich tak

mało i nie tej klasy. Przed spotkaniem 
udało mi się wstąpić do pięknego 
późnobarokowego kościoła i zwiedzić 
zabytkową synagogę. Pytam potem oso
bę dobrze rozeznaną w sytuacji obiektu, 
czy ci Izraelici przyjeżdżający tu z wy
cieczkami z Europy, Ameryki, Izraela 
są hojni, widziałem bowiem wewnątrz 
dużą skarbonę. Otóż nie, tego nie daje 
się zauważyć. "Razi mnie to, co widzia
łem - usłyszałem w odpowiedzi- że gdy 
ktoś zdecyduje się poświęcić dolara, to 
długo trzyma go nad skarbonką, aby in
ni mogli go uwiecznić na fotografii. A 
już szczególnie denerwuje mnie foto
grafowanie, kiedy obdzielają gumami 
do żucia nasze dzieci. Nie wiem, czy nie 
pokazuje się tego potem na świecie ja
ko obrazu polskiej biedy. A są to często 
dzieciaki z całkiem dostatnich domów. 
Gdy postraszyłem je policją, to nie 
przylepiają się już do wycieczek."

Po powrocie rozmawiam z żoną - kil
ka refleksji z wyjazdu. "A wiesz, że ja ca
ły miesiąc naprawdę ciężko pracowałam 
przy odbudowe tej synagogi? Taka har
cerska akcja w szkole średniej w latach 
70-tych."

* * *
Podobno Madonna jest prawdziwym 

imieniem Louise Veroniki Ciccone a 
nie bluźnierczo-prowokacyjnym pseu
donimem artystycznym, jak można było 
przypuszczać. Jej pobożna matka takie 
imię zapragnęła nadać jako pierwsze 
swej latorośli. W polskiej tradycji są 
pewne imiona zastrzeżone i słusznie. W 
tym jednak wypadku trudno oceniać de
cyzję katolickich rodziców skandalizu- 
jącej córki włoskiego pochodzenia. 
Trzeba raczej oceniać świat, że uchodzi 
w nim to, co kiedyś w ogóle nie było do 
pomyślenia. Nieraz dzieci uczą nas po
kory. Tragicznie, gdy już całkiem doros
łe prowokują do zakwestionowania do
bra. Lubię rocka, nie lubię jednak, jak 
mi ktoś wciska w TV czy radiu takie nie
szczęsne osóbki, jak Veronika Ciccone. 
Nagość duchowa czasami przeraża.

(RC)

Jan Tarasiuk

< Ozdoba demokracji >
Kandydatów trzech było, 

lecz w jednej osobie, 
wybrał Lech Pawlaka 

ku kraju ozdobie; 
ku ozdobie kraju 

oraz demokracji, 
gdzie rację ma każdy, 

choć większość bez racji.
< Cztery myśli >

Co tam panie słychać u nas?
- Kapitalizm i komuna; 
szampan i używka w jednym -
- myśli cztery we łbie biednym.

< Czy odrosną? > 
Łysina tak zdrowa,

że aż lśni, 
ale czy włosy 

odrosną mi?
< A gdy się... >

A gdy się z zimą 
lato zejdzie,

Polska do NATO 
rychło wejdzie.

"Sprawozdanie z Akcji Zima 
w [XXX]* 1989 r.

Akcja zima w naszej wsi przebiegała 
pomyślnie każde dziecko w napięciu 
oczekiwało na porę roku."

I to już koniec sprawozdania. A  oto 
inne "kwiatki":

"Plan pracy w Świetlicy Wiejskiej 
XXX na miesiąc marzec kwiecień 89 rok

1. dn. 4 89 II godz. 17,0 Organizacyj
na dyskoteka dla dzieci i młodzierzy.(...)

2. 18 II 98 r. godz. 17 Organizacja 
kulika, gry w pinponga warcaby i sza
chy, wyświetlanie przezroczy i czytanie 
książek (...)"

W innej wersji:
"1. 89.III 1700 Wideoo (...)
4. 89.III 1700 Kąkurs pt. Laurka na 

dzień kobiet (...)"

Zachowano oryginalną pisownię.
[XXX]* - jedna z podłapskich wsi, 

której nazwę taktownie przemilczamy).

(1!Ł)
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OFERTA NIE DO ODRZUCENIA
Pod koniec sierpnia br. do naszego 

Domu Kultury wpłynęła taka oto ofer
ta, pisana językiem zwanym nowomo
wą. Niewątpliwie George Orwell miał
by uciechę zapoznawszy się z owym te
kstem, przeciwnie niż polonista, który 
często musiałby używać czerwonego pi
saka. Autor owego (odbitego na ksero) 
tekstu powołuje się na Nidzicki Dom 
Kultury, jednakże zaciekawienie budzi 
adres "organizacji" do korespondencji: 
poste restante (mimo powoływania się 
na Nidzicki Dom Kultury), jak też fakt, 
że nikt pod tekstem nie jest podpisany 
(bo wystukane na maszynie do pisania 
czyjeś nazwisko to jeszcze nie podpis), 
zwłaszcza, że w tekście jest mowa o "ko
sztach" ewentualnych udziałowców 
owego przedsięwzięcia. Zaraz, zaraz, a 
właściwie o co w tym wszystkim chodzi? 
Ponieważ w naszym Domu Kultury nikt 
nie potrafił dać odpowiedzi na to pyta
nie, a sam tekst wesołość wzbudził we 
wszystkich go czytających - zwróciliśmy 
się do autora "kuszącej" propozycji z 
ofertą współpracy, zaś do wzmiankowa
nego wyżej Domu Kultury z zapytaniem 
o tę "organizację".

* * *

HARC - COMP
Wzrastające tempo naszego życia 

sprawia, że formy obecnej współpracy 
międzyludzkiej stają się niewystarczają
ce w budowie nowoczesnego i efektyw
nie działającego społeczeństwa. Ze 
względu na te uwarunkowania powstaje 
organizacja, zadaniem będzie pobudze
nie w ludziach form aktywnego działa
nia promująca przedsiębiorczość i po
stęp nosząca nazwę ORGANIZACJI 
HARC - COMP.

Centrum operacyjnego działania roz
pocznie swoje istnienie z poparciem 
władz miasta w Nidzickim Ośrodku Kul
tury znajdującym się w nidzickim zamku.

Organizacja ta w miarę istnienia bę
dzie rozwijać swoje działanie coraz to 
obszerniej na wszelkie dziedziny życia 
związane z naszym bytowaniem zmie
rzając do poprawy jego warunków.

Będzie rozszerzać swoje działanie 
poza terytorium Polski forsując poko
jowe współdziałanie i współpracę mię
dzynarodową kierując swe wysiłki w po
wstanie podobnych ośrodków współ
pracujących na terenie innych państw.

Organizacja w celach zwiększenia swej 
dynamiki działania nawiązała kontakt z 
innymi organizacjami działającymi na 
innych płaszczyznach życia w celu 
wspólnego efektywnego działania dla 
ogólnego dobra i wspólnego realizowa
nia wytyczonego programu działania.

Rozpoczniemy swoją działalność od 
powstania na terenie Polski ośrodków 
inicjatywnych do których tworzenia Pań
stwa w waszych placówkach zapraszamy.

W ośrodkach inicjatywnych będzie 
się zbierać informacje z Polski i spoza 
niej z podobnych ośrodków o toczącym 
się tam życiu gospodarczym, umożli
wiając przepływ między ludźmi ich po
mysłów i planów przyczyniając się do

powstania przyszłych wspólnych działań 
i kooperacji likwidując bezrobocie.

Ośrodki będą miejscem, w których 
ludzie pragnący pracować nad swoją 
przedsiębiorczością będą mogli przeby
wać śledząc życie gospodarcze w nich 
funkcjonujące, formułować własne pla
ny na podstawie własnych możliwości i 
docierających ofert, przykładów działa
nia. Ludzie ci będą mogli zaczynać dzia
łanie od statutu ucznia zdobywającego 
wiedzę i kapitał będący swego rodzaju 
pożyczką bezzwrotną o określonej su
mie na podstawie której po jej osiągnię
ciu osoby te będą mogły rozpoczynać 
działania jak normalne firmy. Ma to na 
celu zabezpieczenie ewentualnego ryzy
ka niepowodzenia działania i z tym 
związanych konsekwencji finnasowych 
paraliżujących zdolność podjęcia ryzy
ka pracy na własny rachunek.

Zaczniecie zbierać informacje po
przez osoby pracujące nad własną 
przedsiębiorczością o wytwarzanych na 
waszym terenie produktach i usługach, 
w fazie rozruchowej przekazywać je do 
ośrodka kierowania znajdującego się w 
Nidzickim Domu Kultury, z którego 
będą rozsyłane po sieci. Sieć zajmie się

zbieraniem zamówień i przekazywa
niem ich do ośrodka kierującego, który 
po ich analizie prześle je poprzez 
ośrodki znajdujące się na terenie dzia
łania producenta do niego.

W celu prawidłowego i żetelnego (! - 
red.) podejścia do współpracy firmy 
pragnące korzystać z pośrednictwa w 
sprzedawaniu swoich towarów i usług 
podejmą się na piśmie zgody na pokry
cie kosztów związanych z doprowadze
niem do pierwszych transakcji, po któ
rych o ile zostaną sfinalizowane bez 
komplikacji zostaną zwolnieni.

Wskazane jest zebranie wspólnie z 
producentem informacji o jego możliwo
ściach i niedomaganiach w celach maksy
malnie najbardziej ekonomicznie prze
prowadzanych dostaw do odbiorców.

Organizacja będzie funkcjonować na 
zasadzie fundacji i każda z firm współpra
cujących z nią gospodarczo będzie nale
żeć do jej sponsorów na zasadach 
gocjowanych wedlóg (! - red.) je j . _,i-
wości i potrzeb w odpowiednim terminie.

W zależności od stopnia aktywności 
działania ośrodka będą przydzielane 
miejsca do pracy zagranicznej dla ich 
aktywnych członków, ze wskazaniem na 
takie zawody, których kontynuowanie 
będzie dana osoba mogła prowadzić na 
własny rachunek po powrocie do kraju. 
Dlatego też powstanie komórka cen
tralnie dopasowywująca te sprawy.

Na obecny czas do pierwszoplano
wych posunięć z waszej strony oczekuje 
przede wszystkim gotowości do podję
cia pracy w sieci organizacji was, lub 
ewentualnie innego kandydata do orga
nu inicjatywnego, z którym będziecie 
mogli prowadzić późniejszą współpracę 
w pracach, które będą was interć j j .

Przedstawienia nazwiska okręgu kie
rującego jego pracą.

Informacją, jakim dysponujecie 
sprzętem biurowo - łącznościowym po
trzebną nam w pracach planowania roz
woju sieci priorytetami inwestycyjnymi, 
które będą pokrywane z przyszłych za
sobów fundacji ją wspierającą.

Zgłoszenia w celu szybszego zgłosze
nia proszę kierować pod adresem:

Poste restante 
WITOLD SUBERLAK 

13-100 NIDZICA 
Główny organizator 

Witold Suberlak 
(zachowano pisownię oryginału)
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OFERTA NIE DO ODRZUCENIA
H: *
Łapy, dn. 23.08.1993 r.

Szanowny Pan 
Witold Suberlak 

13-100 Nidzica

Dom Kultury w Łapach wyraża Panu 
swoje podziękowanie za nadesłaną pod 
naszym adresem ofertę. Jesteśmy nią 
zainteresowani, ponieważ jedną z form 
działania kultury jest m.in. pobudzanie 
w ludziach form aktywnego działania, 
pobudzanie przedsiębiorczości i pro
mowanie postępu we wszelkich dziedzi
nach życia. Z  tego też względu założe
nia programowe ORGANIZACJI 
HARC-COMP są nam bliskie i dobrze 
rokują ewentualnej przyszłej współpra
cy. Warto dodać, że część naszych pra
cowników jest zainteresowana tą ofertą 
prywatnie.

u / nowej rzeczywistości gospodarki 
ryk. *vej taka inicjatywa jest rzeczą 
bardzo cenną, stąd nasze zainteresowa
nie, zwłaszcza, że HARC-COMP już w 
początkach swojej działalności stara się

zapobiec ewentualnemu ryzyku niepo
wodzenia, co dla osób początkujących 
jest niezmiernie ważne. Utworzenie in
formacyjnej sieci krajowej, a nawet się
gającej poza granice Polski, pozwoli zo
rientować się w sytuacji rynkowej i trafnie 
przewidywać zapotrzebowanie rynku.

Prosimy więc o podanie bardziej 
szczegółowych zasad funkcjonowania 
HARC-COMP, jak też kosztów związa
nych z doprowadzeniem do pierwszych 
transakcji. Odpowiada nam status orga
nizacji - fundacja, która jest z założenia 
zwolniona od podatków. Oczywiście je
steśmy też zainteresowani przydziałem 
miejsc do pracy zagranicznej - mamy 
wśród pracowników m.in. artystę foto
grafika prowadzącego działalność wy
dawniczą (pocztówki, foldery, przewod
niki), plastyka, pszczelarza. Wyrażamy 
gotowość do podjęcia współpracy. Po
dajemy nazwisko ewentualnego kie
rownika okręgu: Bogdan Łuczaj (adres 
naszego Domu Kultury). Dysponujemy 
następującym sprzętem biurowo-łącz- 
nościowym: dwoma komputerami IBM 
PC (40 i 120 MB), 3 maszynami do pisa

nia, telefonem, możliwe też jest korzy
stanie (grzecznościowo) z teleksu.

Łącząc wyrazy szacunku oczekujemy 
na szybką odpowiedź.

* * *
Łapy, dn. 23.08.1993 r.

Nidzicki Dom Kultury 
13-100 Nidzica

Dom Kultury w Łapach zwraca się z 
uprzejmą prośbą o podanie bliższych 
szczegółów na temat ORGANIZACJI 
HARC-COMP, która - jak wynika z na
desłanej nam oferty - ma rozpocząć 
działanie na terenie Nidzickiego 
Ośrodka Kultury.

W załączeniu przesyłamy kserokopię 
oferty.

* * *
Czyżby poznano się na naszym "for

telu", choć oba pisma były opieczętowa
ne zgodnie z wszelkimi kanonami sztu
ki urzędniczej? Bowiem do lej pory od
powiedzi nie otrzymaliśmy.

(BŁ)

KWIATKI
Z NASZEJ CHATKI

§6.

Wydawnictwo stosuje skalę barw 
"Eurocolor" zgodną z normami euro
pejskimi stosowanymi w poligrafii.

Wydawnictwo nie ponosi odpowie
dzialności za odchylenia kolorów, druk i 
nieterminowe wykonanie dzieła w przy
padkach niezależnych od Wydawnictwa".

(Fragment umowy o dzieło Wydawnic
twa "Journal" Spółki z o.o. z Bydgoszczy.)

Paragrafu mówiącego o tym, iż klient 
nie będzie ponosił odpowiedzialności 
za niezapłacenie za taką usługę - brak. 
Jak widać, spółka ograniczoną odpo
wiedzialność (własną) mocno wzięła so
bie do serca.

Oooo..., wot Jewropa!

SZEF MA ZAWSZE RACJĘ
1. Szefe śpi, szef odpoczywa.
2. Szef nie je, szef regeneruje siły.
3. Szef nie pije, szef degustuje.
4. Szef nie flirtuje, szef szkoli personel.
5. Kto przychodzi ze swoimi przekona

niami, wychodzi z przekonaniem szefa.
6. Kto ma przekonania szefa, robi 

karierę.
7. Szanuj szefa swego, możesz mieć

gt 6Jo.
8. Szef nie wrzeszczy, szef dobitnie 

wyraża swe poglądy.
9. Szef nie drapie się w głowę, szef 

rozważa decyzje.
10. Szef nie zapomina, szef nie zaśmie

ca pamięci zbędnymi informacjami.
11. Szef się nie myli, szef podejmuje 

ryzyko.
12. Szef się nie krzywi, szef uśmiecha 

się bez entuzjazmu.
13. Szef nie jest tchórzem, szef postę

puje roztropnie.
14. Szef nie jest nieukiem, szef

przedkłada twórczą praktykę, nad bez
płodną teorię.

15. Szef nie bierze łapówek, szef 
przyjmuje dowody wdzięczności.

16. Szef nie lubi plotek, szef uważnie 
wysłuchuje opinii pracowników.

17. Szef nie ględzi, szef dzieli się 
swoimi przemyśleniami.

18. Szef nie kłamie, szef jest dyplomatą.
19. Szef nie powoduje wypadków 

drogowych, szef ma kierowcę.
20. Szef nie jest uparty, szef jest kon

sekwentny.
21. Szef brzydzi się wazeliniarzami, 

szef premiuje pracowników lojalnych.
22. Szef nie toleruje sitw, szef szanu

je zgrane zespoły.
23. Szef nie zdradza swojej żony, szef 

wyjeżdża w delegacje.
24. Szef się nie spóźnia, szefa zatrzy

mują ważne sprawy.
25. Jeśli chcesz żyć i pracować w spo

koju, nie wyprzedzaj szefa w rozwoju.
(BŁ)
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Rys. A. Gncpnrski

* "W dodatku urząd (ds. kombatan
tów - BŁ) konsultował wspomniany 
projekt ustawy dla żołnierzy-górników 
z gen. Józefem Kamińskim, przedstawi
cielem Polskiego Związku Kombatan
tów, a ten poparł zastrzeżenia urzędu.

Warto przypomnieć zasługi bojowe 
gen. Kamińskicgo. Otóż w czerwcu 
1956 r. na czele X Korpusu Pancernego 
mężnie walczył on z mieszkańcami Po
znania, a w grudniu 1970 r., równic 
mężnie z mieszkańcami Gdańska i Gdy
ni." "Gromada-Rolnik Polski" 3-6.X.

* "W tegorocznym, wrześniowym 
oświadczeniu kanclerz (Niemiec - BŁ) 
zwraca się do "wszystkich sił politycz
nych i społecznych, szkól, Kościołów i 
niemieckich rodzin", by "wystąpiły w 
obronie wartości wolnościowych" i włą
czyły się w zwalczanie prawicowego 
gwałtu i neonazizmu.

Pierwsze symptomy prawicowego eks
trem izmu pojawiły się na początku lat 
pięćdziesiątych w działalności Socjalisty
cznej Partii Rzeszy...". "Wprost", 10.10,

Skoro 19 września zwyciężyły w Pol
sce partie socjalistyczne i socjaldemo
kratyczne mamy więc do czynienia ze 
zwycięstwem prawicy. Prawicy socjali
stycznej!

* "Jak inówil jeden z ówczesnych 
przywódców Iberyjskiej Federacji Ana
rchistycznej (razem z komunistami i so
cjalistami współodpowiedzialnej za całą 
tę tragedię wojny) [wojny domowej 
1936 r. Hiszpanii - BŁ), Juan dc Aguil- 
la, "jednym z celów rewolucji hiszpań
skiej, być może najważniejszym... było 
zupełne zniszczenie Kościoła katolic
kiego oraz kompletna eliminacja kapła
nów i zakonników poprzez najskutecz
niejszą procedurę, a więc i przez zabój
stwo..., gdyż uważano, że Kościół katoli
cki, a także jego słudzy stanowili jedną 
z głównych przeszkód dla triumfu re
wolucji", "Słowo", 8-9-10.10.

* "Unia Demokratyczna zapropono
wała połączenie z Kongresem Liberal
no-Demokratycznym. Najprawdopo

dobniejszy rozwój sytuacji: KL-D rozbi
je się na trzy grupy: Liberałowie wstąpią 
do UPR, Demokraci do UD, Kongrcs- 
meni wyjadą za granicę zanim się "Pro
kuratura /.'orientuje (...)". "Najwyższy 
Czas!", 9.10.

* "Na postępowych uczelniach amery
kańskich wprowadzono obowiązkowe za
jęcia z "orientacji seksualnej". Każdy stu
dent 1 roku musi zaliczyć 2 godziny wykła
du z różnic pomiędzy miłością a gwałtem. 
Dowiaduje się tam, żc same spojrzenia i 
gesty nic wystarczą: na każdy ruch musi 
dostać głośne przyzwolenie." Jw.

* "Trzeba tu przywołać znów słynny 
artykuł prof. Jedlickiego "Żydy" i "Cha
my" z paryskiej "Kultury" (grudzień, 
1962). Rozpatrując bowiem dzisiejsze 
relacje między Unią Demokratyczną a 
SLD i PSL powiedzieć mogła, żc sytu
acja powróciła do momentu, w którym 
Gomułka zaczął wycofywać się z tzw. 
Października, czyli odsuwać "Żydów" od 
wpływów - na rzecz "Chamów". (Skoń
czyło się to, jak pamiętamy, w roku 
1968, kiedy to w wyniku wewnątrzpar
tyjnej dintojry "Żydy" pozbawione zo
stały przez "Chamów" resztek wpływów 
w PZPR). Wynik wyborów pokazuje, że 
i tym razem "Chamy" otoczyły w parla
mencie "Żydów" znaczną większością 
zdobytych głosów. 1 zapewne "Żydy" bę
dą usiłowały sprzedać swój polityczny 
kapitał "Chamom", wpasować się jakoś 
w miarę bezpiecznie w nową rzeczywi
stość polityczną, starcić jak najmniej, 
może nawet zyskać, a na pewno wypra
cować dobrą pozycję do ewentualnego 
odzyskiwania wpływów w przyszłości. 
To mi właśnie dobrze tłumaczy ton, w 
który uderza Michnik: Współpracujmy! 
(czytaj: Nic dajmy się wyizolować,,.).

W tym momencie kontynuującego 
się dziś w Polsce pcerelu, jakim są na le
wicy wzajemne relacje między "Chama
mi" (SLD, PSL) a "Żydami" (Unia 
Demokratyczna) interesujące będzie 
polityczne zachowanie się "Chamów". 
Czy - unikając błędu z lat 1968-89 - 
"Chamy" zrozumieją, żc bliższa im poli
tycznie jest nawet prawica, ALE POL
SKA, niż pokrewna im lewica, ALE 
INTERNACJONALISTYCZNA?" Jw.

* "Komunistą było się z nazwy, a niez 
przekonań. Dla żłobu - nie dla fideisty
cznego kultu. Czerwoni dzisiaj przybra
li ubranka socjalistów, którymi rzeczy
wiście są, gdyż ich program gospodarczy 
zawiera wszystkie głupoty, jakie "Sozia- 
lismus" wymyślił i lansował, ale komu
nizm, socjalizm i wszelkie pozostałe "iz
my" ci panowie mają gdzieś - chodzi je
dynie o żłób. Żłób właśnie dostali, i te
raz muszą tylko wypełnić obietnice da
ne społeczeństwu czyli "zrobić nam do
brze". No to czemu śię martwimy, bra
cia? Będzie dobrze!

Skąd czerpię tę pewność? Z dwóch 
źródeł ludowych. Z  ludowego porze

kadła: "Nie ma lego złego, co by na dobre 
nie wyszło", i z ludowego przesądu, któ
ry mówi, że wdepnięcie butem w gówno 
przynosi szczęście". (...)

Nic wprowadzą wspólnoty żon i nie 
zastąpią katechizmu "Playboyem". Co 
prawda ucywilizowani komuniści, jak i 
reszta "europejczyków", lubią książki 
bądź pisma, w których króluje sodomia, 
pcdotiislwo, sadyzm, masochizm i po
dobne delikatesy, ale nic są już. tak głu
pi, żeby zadzierać z Kościołem, zwłasz
cza iż sukces wyborczy PSL-u był tym 
razem oparły w znacznym stopniu na 
kościelnych ambonach (co stało się 
gwoździem do trumny ZChN-u).

Nie rozkażą, by podczas lekcji wy
chowania obywatelskiego uczono 
"Krótkiegokursu..." towarzysza Stalina; 
nie wprowadzą do kanonu lektur obo
wiązkowych romansu "Juk hartowała 
się stal" oraz podobnych temu wczes
nych Konwickich i Brandysów; nie re
aktywują cenzury prewencyjnej i nie 
umundurują lektorów TVP.

Nie zwrócą się z prośbą do Kremla, 
by przyjął Polskę na łono Współ n ■■ 
Niepodległych Państw podlcglyc , 
Republikę Prywiślańską (to Kreml sam 
załatwi kiedyś /.Berlinem, pod patrona
tem ONZ-u). Nic będą strzelać w poty
licę "plugawym karłom reakcji" i nie bę
dą wyrywać paznokci podczas przesłu
chań.' Nic będą śpiewać "Międzynaro
dówki", a jeśli już, to na melodię "Pier
wszej Brygady". Słowem: będą tak przy
pominać definicyjnych komunistów, jak 
Madonna przypomina piosenkarkę 
Madonnę." Jw.,

* 23.10. "Przewodniczącym sejmowej 
Komisji Spraw Zagranicznych został p. 
prof. Bronisław Geremek. Masoneria 
trzyma się mocno." Jw., 30.10.

BOGDAN ŁUCZAJ
(Wszystkie wytłuszczenia pochodzą 

od autorów.)
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SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
I. LIGA MIEJSKA 

PIŁKI KOSZYKOWEJ 
W dniu 20.X.1993 r. z udziałem 8 

drużyn rozpoczęły się rozgrywki ligi 
miejskiej piłki koszykowej o puchar 
Dyrektora OKF Łapy. Po dwóch kolej
kach I rundy rozgrywek tabela przedsta
wia się następująco:
1. LO Łapy - chłopcy - 4:0 141:56
2. ZNP szkół podstawowych - 4:0 137:71
3. ZSM Łapy - nauczyciele - 4:0 116:60
4. ZSM Łapy - uczniowie - 2:2 80:84
5. Internat LO Łapy - 2:2 52:105
6. ZOZ Łapy - 0:4 39:75
7. Zesp. Rekr. LO Łapy - 0:4 66:121
8. Oldboy Łapy - 0:4 64:123

W dotychczas rozegranych meczach 
najwięcej punktów zdobyli zawodnicy:
1. Piort Piotrowski - LO Łapy - 46 pkt 
2  Marcin Fomahl - ZNP szkół podst. - 44 pkt 
3. Wiesław Waliszewski - ZSM Łapy - 
nauczyciele - 40 pkt

Na liście zawodników, którzy zdobyli 
n^J'- ;"cej koszy za 3 pkt prowadzi Le
sze jpiński - ZSM - nauczyciele.

II. BIEGI PRZEŁAJOWE 
W dniu 7.X.1993 r. odbyły się miej-

Wakacyjnych wspomnień czar 
TANECZNA WYCIECZKA 

PO WOŁDZE
Para taneczna, Urszula Szenfeld i 

Wojciech Łapiński z Domu Kultury w 
Łapach zajęła trzecie miejsce w swojej 
grupie wiekowej w Międzynarodowym 
Turnieju Tańca Towarzyskiego w 
Astrachaniu. Przy wysokim poziomie 
konkursu było to duże osiągnięcie ła
pskich tancerzy i ich trenera Henryka 
Małyszko.

Turniej w Astrachaniu był jednym z 
trzech konkursów, które odbyły się w 
trakcie siedemnastodniowego rejsu 
statkiem "Michaił Frunze" po Wołdze z 
Moskwy do Astrachania.

•cieczce, która dostarczyła wielu 
wspaniałych wrażeń, wzięli udział - mię
dzy innymi - trenerzy, sędziowie oraz 
pary taneczne. Młodzi Polacy mieli 
okazję nawiązania kontaktów z uzdol
nionymi parami z ukraińskich, białoru
skich i rosyjskich klubów tanecznych.

Pasażerom zapewniono komfortowe 
warunki podróży z licznymi atrakcjami. 
Uczestnicy rejsu mogli podziwiać pięk
ne nadwołżańskie krajobrazy oraz zwie- 
dać zabytki rosyjskiej kultury. M.in. 
obejrzeli monumentalny Mamajew 
Kurhan w Wołgogradzie, potężne 
Schody Czkałowa w Niżnym Nowgoro- 
dzie, a także malowniczy Jarosław - 
miasto należące do tzw. Złotowo Kalca. 
Ogromne zainteresowanie wzbudziły 
zespoły wiekowych cerkwi i monasty
rów, restaurowanych po latach komuni
stycznej dewastacji. W programie wy-

sko-gminne biegi przełajowe szkół pod
stawowych. Dziewczęta startowały na 
dystansie 1.500 m, natomiast chłopcy na 
2.000 m. W biegach brały udział 4 szko
ły: Nr 1 i Nr 2 Łapy, Uhowo oraz Płonka 
Kościelna. Czołowe miejsca zajęli: 

Dziewczęta:
1. Marta Turowska - SP Nr 2 Łapy
2. Barbara Komsta - SP Nr 2 Łapy
3. Marzena Łapińska - SP Nr 2 Łapy
4. Urszula Karpiesiuk - SP Płonka Ko
ścielna

Chłopcy:
1. Przemysław Łupiński - SP Nr 1 Łapy
2. Mariusz Kalinowski - SP Nr 2 Łapy
3. Rafał Kulesza - SP Nr 1 Łapy
4. Tomasz Misiewicz - SP Nr 1 Łapy

III. TURNIEJ MŁODZIKÓW W 
PIŁCE KOSZYKOWEJ 

W dniach 16-23.X. 1993 r. w sali gi
mnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Łapach rozegrano turniej młodzików 
w piłce koszykowej o puchar Dyrektora 
OKF Łapy. Wyniki turnieju:
1. SP Nr 1 Łapy - 4 zw. -148:51
2. SP Nr 2 Ł apy-3 zw.-89:96
3. ZSM Łapy - 2 zw. - 84:67

cieczek znalazł się również osławiony 
Uljanowsk, przepięknie położony, jed
nak nużący swą monotonią, typowo ra
dziecką architekturą. Bajkowe okazały 
się stare rosyjskie wsie - Makarewka i 
Nikolskoje, nie dotknięte cywilizacyj
nym postępem.

Na statku nie było czasu na nudę. 
Piękna pogoda sprzyjała słonecznym 
kąpielom, a organizatorzy rejsu pod na
zwą "Dans Kruiz Wołga" dostarczyli 
wiele rozrywek. Grupa turystów popra
wiała fizyczną kondycję ćwicząc aerobic 
pod kierunkiem specjalistki. Tancerze 
mieli możliwość trenowania przed kon
kursami. Młodzież bawiła się w dysko
tece. Znaleźli się też pasjonaci zabaw 
komputerowych, gry na pianinie, wresz
cie zatwardziali tele- i radiomani.

Ula Szenfeld i Wojtek Łapiński liczą 
na przeżycie podobnej przygody w przy
szłym roku.

Uczestniczka "Dans Kruizu Wołga" 

KATARZYNA KRUSZEWSKA

4. SP Nr 4 Łapy -1  zw. - 53:113
5. LO Łapy - 0 zw. - 52:99 

Najwięcej punktów zdobyli zawodnicy:
1. Robert Modzelewski - SP Nr 1 Łapy
- 67 pkt
2. Przemysław Łupiński - SP Nr 1 Łapy
- 34 pkt
3. Adam Łupiński - ZSM Łapy - 29 pkt

IV. TENIS STOŁOWY 
W dniu 29.X.1993 r. w Szkole Pod

stawowej Nr 4 w Łapach rozegrano dru
żynowy turniej szkół podstawowych w 
tenisie stołowym dziewcząt. Czołowe 
miejsca zajęli:
1. SP w Surażu (I drużyna)
2. SP w Daniłowie Dużym
3. SP w Turośni Kość. (I drużyna)
4. SP w Czaczkach Małych 

Startująca w rozgrywkach I ligi teni
sa stołowego o puchar redakcji "Kurie
ra Porannego" drużyna OKF Łapy od
niosła trzy zwycięstwa: z drużyną Znicz 
Suraż stosunkiem 7:3, z Politechniką 
Białostocką - 6:4 oraz z Bursą I Biały
stok -10:0.

ZBIGNIEW SZEKALSKI

KUROWO I OKOLICE
to tytuł przewodnika turystycznego wydane

go w tym roku przez Wydawnictwo "Termit" s.c. 
Warszawa i Narwiański Park Krajobrazowy z sie
dzibą w Kurowie.

24-stronicowy przewodnik, starannie wydany 
na kredowym papierze i z kolorowymi zdjęciami 
(szczególnie interesująco prozentują się lotni
cze zdjęcia rozlewisk Narwi) przedstawia pięk
no flory, fauny i architektury najbliższych okolic 
Kurowa, siedziby dyrekcji Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego. Ta maleńka książeczka ma za 
zadanie pomoc - jak chcą jej autorzy - 'poznać 
jeden z nielicznych już w zniszczonej przez cy
wilizację Europie zakątków dzikiej przyrody". 
Okładkę zdobi zdjęcie przedstawiające widok 
na położony w otoczce parkowej zieleni pałac w 
Kurowie oa strony Reki. PRewodnik rozpoczy
na krótkie pRedstawienie świata roślinnego i 
zwierzęcego (uzupełnione zdjęciami) Narwiań
skiego Parku Krajobrazowego. Większą część 
pRewodnika stanowią informacje na temat 
miejsc i miejscowości położonych w pobliżu Ku
rowa: projektowanego rezerwatu "Grobla pod 
Kurowem , Jeżewa, rpduty "Koziołek", Krusze
wa, Kurowa, Pajewa, Sliwna, Waniewa. Są to in
formacje dotyczące ich przeszłości historycz
nej, znajdujących się tam zabytków, walorów tu
rystycznych.

Uzupełnienie przewodnika stanowi jego skró
cona wersja angielska i niemiecka oraz prakty
czne informacje przydatne turystom.

(BŁ)

ZAMIESZKIWANIE RADNEGO
Ponieważ wątpliwości budziła w ustawie Or

dynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. Nr 16, 
poz. 96 z 1990 r. z późn. zm.) kwestia zamie
szkiwania radnego, BurmistR Łap wystąpił do 
Generalnego Komisarza Wyborczego. Oto 
odpowiedź prof. JeRego Stępnia:

"1. Ustawa nie operuje terminem "zameldowa
nie", a jedynie terminem "zamieszkiwanie", które
go zakres znaczeniowy jest szerszy. Utrata stałego 
miejsca zamieszkania na terenie danej gminy ro
dzi więc skutek w postaci utraty prawa wybierania

i bycia wybieranym do rady danej gminy, a co za 
tym idzie do utraty członkowstwa w zarządzie tej 
gminy. (...)

2. Skoro (...) żaden organ nie jest w stanie 
określić, gdzie stale mieszka obecnie radny - zna
czenie decydujące miałoby tu jego własne oświad
czenie o miejscu zamieszkania złożone radzie 
gminy."

Kwestia ta budzi wiele kontrowersji i z pew
nością winna być sprecyzowana w poprawio
nej ordynacji wyborczej.
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KRONIKA KRYMINALNA
* W okresie od 15 do 18 września 1993 

roku w Łapach przy ul. Nowy Rynek nie
znani sprawcy dokonali włamania do jed
nego ze znajdujących się przy tej ulicy ga
raży. Po ukręceniu kłódki zabezpieczają
cej drzwi wejściowe weszli do wnętrza ga
rażu, gdzie wybili szybę w drzwiach stoją
cego w garażu samochodu m-ki "Fiat- 
126P", otworzyli drzwi samochodu i 
skradli z niego odtwarzacz m-ki "Satelitę" 
wartości 500 tys. zł.

* W nocy z 17 na 18 września na tere
nie ZNTK w Łapach zaistniał pożar. Na 
skutek zwarcia w instalacji elektrycznej 
częściowemu spaleniu uległo wnętrze 
jednego z budynków socjalnych. Straty 
powstałe w wyniku tego pożaru oszaco
wano na kwotę ponad 100 min zł.

* W nocy z 21 na 22 września w Ła
pach z parkingu osiedlowego przy ul. 
Piaskowej został skradziony samochód 
marki "Łada" nr rej. BTL - 9237 koloru 
niebieskiego, wartości 75 min zł.

* W dniu 26 września w Łapach na 
ul. Osiedlowej zaistniał nieszczęśliwy 
wypadek. Jeden z mieszkańców tego 
osiedla wracając do swego domu po
tknął się i upadł uderzając głową o beto
nowe podłoże. Na skutek tego upadku 
doznał ciężkich obrażeń głowy, które 
spowodowały w następstwie jego zgon.

* W dniu 26 września około godz. 2°° 
młody chłopak z Szepietowa, powraca
jący z dyskoteki został zaatakowany i 
pobity na stacji PKP w Łapach przez 
sześcioosobową grupę swoich rówieśni
ków, prawdopodobnie mieszkańców 
Łap. Pobity chłopak doznał licznych 
podbiegnięć krwawych i otarć naskórka 
na całym ciele.

* W nocy z 26 na 27 września niezna
ni sprawcy dokonali kradzieży 2 km 
drutu brązowo-krzemowego z napowie- 
trzenej linii telefonicznej na trasie 
Płonka Kozły-Roszki Wodźki i Łupian- 
ka Stara-Bokiny.

* W dniu 30 września w Łapach za
istniały dwa wypadki drogowe. W pier
wszym z nich na ul. Cmentarnej ośmio
letnia dziewczynka idąc do szkoły wesz
ła na jezdnię, wprost przed nadjeżdżają
cy samochód marki "Łada Samara", kie
rowany przez mieszkańca Łap. Potrąco
na przez samochód dziewczynka dozna
ła poważnych obrażeń ciała i została 
umieszczona w szpitalu.

Z  tych samych przyczyn zaistniał dru
gi wypadek drogowy tego dnia, na ul. 
Armii Krajowej. W tym przypadku sie
dmioletnia dziewczynka nieostrożnie 
przebiegając przez jezdnię została po
trącona przez samochód m-ki "Fiat- 
126P", kierowany przez mieszkańca na
szego miasta. Dla tej dziewczynki skut

ki potrącenia przez samochód okazały 
się bardziej szczęśliwe, gdyż doznała je
dynie niegroźnych potłuczeń ciała.

* W nocy z 4 na 5 października nie
znani sprawcy dokonali włamania do 
kiosku "Ruch" przy ul. Ks. Bagińskiego 
w Łapach. Po zerwaniu kłódek przy 
drzwiach i wyłamaniu drzwi sprawcy 
weszli do wnętrza kiosku, skąd skradli 
papierosy i inne artykuły wartości ok. 
12 min zł. Przybyli na miejsce tego zda
rzenia policjanci odnaleźli porzuconą 
przez uciekających w popłochu spraw
ców większość skradzionych z kiosku 
artykułów oraz specjalistyczny sprzęt 
do cięcia kłódek.

* W dniu 6 października w Płonce Ko
złach doszło do kłótni pomiędzy dwoma 
starszymi mieszkańcami tej wsi. W tra
kcie kłótni jeden z nich uderzył drugiego 
trzymanym w dłoni kamieniem, powodu
jąc u niego wybicie 2 zębów i inne obraże
nia głowy. "Nagrodę" zwycięzcy tego po
jedynku wymierzy zapewne sąd.

* W dniu 7 października wieczorem 
młody mieszkaniec Białegostoku, będą
cy w stanie nietrzeźwym, spacerował 
ulicami naszego miasta. Przechodząc 
ul. Boh. Westerplatte zauważył stojący 
w pobliżu sklepu spożywczego metalo
wy kosz na śmieci w kolorze, który wy
jątkowo go drażnił. Chcąc usunąć kosz 
ze swego widoku wrzucił go do sklepu, 
wybijając w nim szybę wystawową. O 
tym fakcie sam powiadomił patrolują
cych miasto policjantów, którzy 
odwieźli go do Izby Wytrzeźwień.

* W dniu 8 października w jednym z 
mieszkań w Łapach miała miejsce nie
typowa awantura. Pijany syn zażądał od 
będącego w podobnym stanie ojca pie
niędzy na bilet autobusowy. Gdy ojciec 
nie chciał spełnić żądania syna, wów
czas ten postanowił ostrzyc ojca dużym 
nożem kuchennym. Podczas tych przy
musowych ostrzyżyn syn równając w ty
łu głowy włosy przeciągnął nożem po 
szyi ojca tak, że lekarz zmuszony był za
łożyć mu na ranę 10 szwów.

* W dniu 8 października do Łap 
przyjechał młody mieszkaniec Warsza
wy, w celu odwiedzenia znajomej 
dziewczyny. Gdy nie zastał jej w domu - 
rozpoczął poszukiwania. Swoją kole
żankę odnalazł w jednym z mieszkań o 
"nieciekawej" reputacji przy ul. Górnej, 
w towarzystwie właścicielki mieszkania 
i nieznanych mu miejscowych panów. 
Jak zwykle w takich okazjach wizytę 
niespodziewanego gościa należało 
czymś uczcić. Wizytę tę uczczono alko
holem. Podczas trwającej libacji gość - 
zmorzony podróżą, poszukiwaniem ko
leżanki i wypitym alkoholem postano

wił odpocząć w sąsiednim pokoju. Już 
po północy, gdy leżał w łóżku, nagle zo
stał ściągnięty na podłogę przez jedne
go z uczestników wspólnej biesiady, 
który następnie usiadł mu na twarz, a po
zostali uczestnicy wspomnianej biesiady 
zabrali w tym czasie z tego pokoju torbę 
podróżną gościa i schowany przez niego 
pod poduszką portfel z pieniędzmi, po 
czym ulotnili się z mieszkania. Pokrzyw
dzony przybysz ze stolicy powstałe z od
wiedzin straty oszacował na 5 min zł.

* W dniu 12 października na skrzy
żowaniu ulic Polnej i Piaskowej w Ła
pach doszło do wypadku drogowego, w 
którym uczestniczyły trzy samochody 
osobowe. Mieszkaniec Moniek kierując 
samochodem m-ki "Wartburg" nie ustą
pił pierwszeństwa przejazdu samocho
dowi m-ki "Skoda Favorit", kierowane
mu przez mieszkańca Uhowa, który na 
skutek zderzenia się z tym samochodem 
został odrzucony i uderzył w jadący uli
cą Piaskową samochód "Cinqv ‘ 
kierowany przez mieszkankę Łcr . Na 
skutek tego wypadku niegroźnych obra
żeń ciała doznał jedynie pasażer "Wart
burga", a koszt naprawy uszkodzonych 
pojazdów przekroczy sumę 100 min zł. 
Wszyscy kierowcy uczestniczących w 
wypadku samochodów byli trzeźwi.

* W dniu 12 października ujawniono 
włamanie do sklepu spożywczo-prze
mysłowego w Poświętnem. Nieznani 
sprawcy po wyłamaniu drzwi wejścio
wych i wycięciu metalowej kraty zabez
pieczającej drzwi weszli do wnętrza 
sklepu, skąd skradli na szkodę GS 
"SCh" w Poświętnem ok. 300 butelek 
wódki, wina, papierosy, słodycze i inne 
artykuły wartości ponad 70 min zł.

* W dniu 14 października wieczo
rem, nieznani wandale z naszego rejonu 
w pociągu osobowym relacji Białvstok- 
Szepietowo przed stacją w Uh? d e 
molowali jeden z wagonów wybijając w 
nim 25 szyb i niszcząc świetlówki. Na
stępnego dnia o tej samej porze ponow
nie dali o sobie znać i tym razem wybili 
w jednym z wagonów tego samego po
ciągu dwie szyby.

* W dniu 7 października po połud
niu, dwóm uczniom jednej z łapskich 
szkół podstawowych, którzy przyszli do 
sklepu kupić sobie zeszyty, przestąpiło 
drogę przed wejściem na kładkę nad to
rami kolejowymi obok ZNTK czterech 
w podobnym wieku chłopców. Pod 
groźbą pobicia wymusili na nich wyda
nie pieniędzy, które ci posiadali na za
kup zeszytów. W obawie przed spełnie
niem gróźb przestraszeni chłopcy wyda
li napastnikom posiadane pieniądze i
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wrócili do swego domu bez zeszytów i 
bez pieniędzy. O przygodzie tej opowie
dzieli swemu ojcu, który sam postano
wił schwytać nieletnich przestępców. 
Ojciec dał swoim synom jeden banknot 
pięciotysięczny, wcześniej zapisując so
bie jego numer i polecił im udać się po
nownie w to miejsce, gdzie zostali ogra
bieni przez swoich rówieśników. Tym 
razem młodzi chłopcy chętnie szli na 
miejsce dokonanego na nich przestę
pstwa gdyż wiedzieli, że w nieznacznej 
odległości za nimi idzie ich ojciec. Po 
dotarciu w to samo miejsce dwaj chło
pcy ponownie zostali zaatakowani 
przez tych samych napastników, którzy 
wcześniej zabrali im pieniądze. Taka sa
ma sytuacja została powtórzona i wów
czas zadziałał ojciec pokrzywdzonych 
chłopców, który chwycił za kołnierz 
"szefa1' bandy i wraz ze skradzionym jego 
synom banknotem doprowadził do Ko
misariatu Policji. W Komisariacie "szef1 
bandy wydał swoich wspólników, z który
mi będzie musiał za owe czyny odpowia
dać przed Sądem dla Nieletnich.

* W dniu 19 października ujawniono 
w iŁapach dwa włamania do piwnic. W

RYNEK PRACY

Wrzesień III kwartał '93
W województwie białostockim bezrobotni 

stanowili 13,2 % liczby czynnych zawodowo. I 
tak stopa bezrobocia w poszczególnych Rejo
nowych Urzędach Pracy kształtowała się nastę
pująco: Białystok - 14,3 %, Bielsk Pódl. - 12,1 
%, Dąbrowa B-stocka -11,7%, Hajnówka -12,9 
%, Łapy - 13,6 %, Mońki - 12,6, Siemiatycze - 
8,7%, Sokółka 15,7%.

W trzech rejonowych urzędach miał miejsce 
wzrost liczby zatrudnionych: Bielsk Pódl., Haj
nówka, Sokółka. Największy spadek liczby 
bezrobotnych zanotowano w Łapach.

(RC)

bloku przy ul. Cmentarnej 46b nieznani 
sprawcy, po ukręceniu kłódki przy 
drzwiach wejściowych, skradli z piwnicy 
rower górski m-ki "Conplest" wartości 
3,5 min zł. W ten sam sposób sprawcy 
skradli z piwnicy bloku przy ul. Sikor
skiego 32 również rower górski, lecz 
droższy od tego pierwszego o milion zł. 
W tym samym dniu wieczorem w Ła
pach został skradziony trzeci rower gór
ski. Tym razem skradziono rower pro
dukcji włoskiej, marki "Vicini", który 
został zabrany sprzed wejścia do klubu 
bilardowego na dworcu PKP. Po kilku 
dniach właściciel tego roweru na ul. 
Piwnej w Łapach zatrzymał nieletniego 
chłopca z Łap, jadącego jego przemalo
wanym rowerem i wraz z rowerem do
prowadził do Komisariatu Policji. Do
prowadzony nieletni przyznał się do 
kradzieży tego roweru i przemalowania 
go w celu uniemożliwienia rozpoznania 
przez pokrzywdzonego.

* W dniu 24 października w Niewod- 
nicy Kościelnej dwa dorodne psy, strze
gące prywatnego zakładu usługowego 
wydostały się pod ogrodzeniem na zew
nątrz posesji i zaatakowały przechodzą

cą w tym czasie obok tej posesji starusz
kę. Na skutek ataku psów staruszka do
znała wielu ran szarpanych na całym 
ciele i wstrząśnienia mózgu. Po tym zda
rzeniu została przewieziona na oddział 
chirurgii naszego szpitala, a my przeciw
ko właścicielowi psów prowadzimy w tej 
sprawie postępowanie karne.

* W nocy z 26 na 27 października po 
naszym mieście buszowali samochodowi 
włamywacze. Dokonali tej nocy włamań 
do 4 różnych marek samochodów osobo
wych, z których skradli radioodtwarzacze. 
Ponadto uszkodzili jeszcze dwa inne sa
mochody wybijając w nich szyby. Za wy
jątkiem jednego włamania przy ul. Sikor
skiego pozostałe zdarzenia miały miejsce 
na osiedlu M. Konopnickiej.

* W nocy z 1 na 2 listopada z garażu 
przy ul. Spółdzielczej skradziony został 
samochód m-ki "Peugot Combi" warto
ści 200 min zł. W dniu 3 listopada został 
on odnaleziony na jednej z ulic w Ła
pach, zubożony o radioodtwarzacz, 3 
koła, zderzak i inne drobne części.

TADEUSZ BOKINIEC

UMIG INFORMUJE:
Zimowe utrzymanie dróg
Informujemy, że za zimowe utrzyma

nie ulic w mieście Łapy odpowiadają:
1. Zarząd Dróg w Białymstoku (ul. 

Ciołkowskiego 90 tel. 412-504) lub Za
rząd Dróg w Surażu tel. 11-62; ulice:

Mostowa, Sikorskiego, Płonkowska, 
Brańska (wiadukt).

2. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miej
skich w Białymstoku ul. Grochowa 2a, 
tel. 22-011; ulice:

Piękna, Bociańska, Nilskiego-Łapiń-

skiego, Graniczna, Grzybowa, Nowo
wiejska, 3 Maja, Suraska, Warszawsaka, 
Żwirki i Wigury, dojazd do cukrowni, 
droga Łapy-Łapy Osse.

3. W imieniu Urzędu Miasta i Gminy 
w Łapach - PGKiM tel. 22-41 - pozosta
łe ulice w mieście.

W sprawie uwag oraz skarg prosimy 
kontaktować się z ww. jednostkami.

Przypominamy, że za posypywanie 
chodników odpowiadają właściciele 
przyległych posesji.
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1) wróżenie z kart, 8) jednostka wojskowa w staro
żytnym Rzymie, 9) jugosłowiański samochód, 10) 
śpiewająca Irena, 11) autor "Króla Maciusia I-go", 12) 
koza, 16) drapieżny kuzyn psa, 20) nadbałtycki kraj, 
21) z rodziny łososi, 22) miasto z gondolami, 23) bez
barwna ciecz pozyskiwana z niektórych drzew (np. 
sosny), 24) 1200 egz. "Gazety Łapskiej".

Pionowo:
2) ze stolicą w Wiedniu, 3) chustka na szyję, 4) zim

ny stan USA, 5) miejsce zwycięstwa Prądzyńskiego w 
roku 1831, 6) rebelia, 7) człowiek nieokrzesany, 13) 
pomoc, 14) kara, 15) rzymski cesarz (z kolumny), 17) 
w uczniowskim tornistrze, 18) budowla z grzędami, 
19) iguana.

JANUSZ JAMIOŁKOWSKI
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 14 dni 

od daty ukazania się numeru.
Niestety, dwa rozwiązania krzyżówki z poprzednie

go numeru, które otrzymaliśmy, zawierały błędy. To
też (uwzględniając brak w krzyżówce jednego z haseł) 
nikt nie wylosował nagrody.
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Sprzedam 
Samarę 1500

czterodrzwiową 1992 rok 
tel. 15-30-70

Opłatki wigilijne poświęcone
można nabywać w kiosku z 

dewocjonaliami 
w Łapach przy 

ul. Ks. Bagińskiego nr 3 
płacąc "co łaska" 

jako dar dla Radia Maryja. 
Kwota ofiarowana przez 

ludzi dobrej woli 
zostanie przekazana w całości 

na Radio Maryja.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W92 r. w sprawie podatku od środ
ków transportowych = Dż.U. Nr %%

W swiąsku i  wprowadzeniem 
komputerów w Urzędzie Miasta 1 
Gminy m.in. w wymiarze podatku od 
środków transportowych wychwyco
ne zostały wszelkie zaległości,obej
mujące także rok 1992.

Wyjaśniamy, że obowiązek podat
kowy w podatku od środków transpo
rtowych ciąży na właścicielu (władają
cym). Podatnik winien uiścić przed
miotowy podatek za posiadany po
jazd na rachunek Urzędu Miasta i 
Gminy w dwóch ratach: do 15 kwiet
nia i do 15 września (Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dn. 11 marca

poz. 93) - w wypadku zwłoki z odset
kami. W myśi art. 11 ust. 4 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych po
datnicy omawianego podatku obo
wiązani są z mocy prawa, tj. bez wez
wania, wpłacać ten podatek bezpo
średnio na rachunek budżetu właści
wej gminy. Oznacza to również, iż po
datnicy przed dokonaniem wpłaty 
mają obowiązek sami naliczyć właści
wa kwotę podatku od środków trans
portowych.

UMiG w Łapach

W "Gazecie Łapskiej" Nr 1/47 z dn. 
22.01.1993 r. zawarta była interpreta
cja dotycząca obowiązku czyszczenia 
kominów. W związku ze zgłaszanymi 
w dalszym ciągu wątpliwościami w za
kresie obowiązku czyszczenia prze
wodów kominowych i wentylacyjnych 
wyjaśniamy, że w dniu 10.01.1993 r. 
weszło w życie rozporządzenie Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 
3.11.1992 r. w sprawie ochrony prze
ciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 
(Oz,U. Nr 92 z 1992 r. poz. 460). 
Zgodnie z treścią par. 24 ust. 1 tego 
rozporządzenia właściciele, zarządcy 
lub użytkownicy obiektów ogrzewa
nych paliwem stałym, ciekłym lub ga
zowym obowiązani są do usuwania 
zanieczyszczeń z przewodów dymo
wych i spalinowych:

1) od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym - co najmniej 2 
razy w roku,

2) od palenisk opalanych paliwem 
stałym - co najmniej 4 razy w roku,

3) od palenisk zakładów zbiorowe
go żywienia i usług gastronomicznych 
- co najmniej raz w miesiącu.

Przepisy o ochronie przeciwpoża
rowej me mówią, kto jest uprawniony 
do wykonywania tych czynności. 
Usługi kominiarskie są świadczone 
na zasadach obowiązujących w usta

wie o działalności gospodarczej. 
Zniesieniu uległy przepisy, które 
wprowadzały tzw. przymus kominiar
ski, co zapewniało kominiarzom mo
nopol na tego rodzaju usługi. Nie 
obowiązują już wprowadzone spe
cjalne książeczki kominiarskie i ter
miny czyszczenia kominów. Upraw
nionym do czyszczenia kominów w 
świetle aktualnie obowiązującego 
prawa jest każda osoba fizyczna lub 
prawna, prowadząca lego rodzaju 
działalność gospodarczą. Kominy 
można utrzymywać w czystości także 
we własnym zakresie, wykonując tę 
czynność samodzielnie. Nowa regula
cja prawna, jaką jest ustawa o ochro
nie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, 
poz. 351 z 1991 r.) w art. 8 mówi, iż 
korzystanie przez właścicieli, zarząd
ców lub użytkowników budynków z 
usług kominiarskich jest dowolne. 
Ustawodawca nie zwolnił jednak 
osób odpowiedzialnych za ochronę 
przeciwpożarową budynków od obo
wiązku utrzymywania przewodów ko
minowych w czystości. W przypadku 
pożaru, którego przyczyną wg ustaleń 
ekspertów będzie brudny komin wła
ściciel, zarządca lub użytkownik bu
dynku będzie pociągany do odpowie
dzialności karnej. Przewody komino
we powinny być po prostu czyste.

UMiG

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

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

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

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

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

(p. Wiśniewski)
□  sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej
□  sklep spożywczy, ul. Cmentarna
□  sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
□  sklep mięsny, ul. Nowa
□  sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada
□  kloak „RUCH", PKP
□  delikatesy "dtśwne", ul. dlśwna 

(p, Meezydlewekl)
□ sklep epeżyweiy, ul. ipśłdilele^a

(p. Wiśniewski)
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego 3
□  sklep mięsny, Białostockich Zakładów 

Mięsnych, ul. Sikorskiego
□  sklep spożywczy, ul. Wyszyńskiego 

(p. Łupiński)
□  sklep spożywczo-przemysłowy, Łapy- 

Szotajdy (p. E. Szczerbowski)
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne
□  sklep spożywczy GS, Pietkowo
□  sklep spożywczy, Suraż, ul. Zabłudowska 3 

(p. Zajkowski)
Dziękujemy

Sprzedam bilard 
w Łapach.

24-76

OGŁOSZENIA DROBNE:
1. Działkę budowlaną 1.703 m^\'>ai->ach 

przy ul. Nowej sprzedam. Te,. Ł
2. Kupię mieszkanie 3-pokojowe w Ła

pach. Wiadomość: tel. 35-10.
3. Kupię działkę budowlaną w Łapach. 

Wiadomość: 39-88.
4. Lokale usługowe do wynajęcia w cen

trum Łap. Tel. 20-01.
5. Mieszkanie i garaż do wynajęcia, ul. 

Wąska 19 tel. 33-14.

GAZETA ŁAPSKA
miesięcznik wydawany przez 

DOM KULTURY 
Adres: Łapy , u', Newy Rynek 15, tel, 2300 
Ui>(takcja: BarbaraKrasicką-Filipowicz, 
Krzysztof Kondraciuk, Bogdan Łuczaj, 
Jan Tarasiuk
Druk: Wysokie Mazowieckie 
Nakład: 1 OSO egz.
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