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Pierworodnemu dziecku lokalnej prasy proponuje imię: Gazeta Łapska-Dzień 
Dobry. Dlaczego? Ze łapska, to jasne. Nie może być płonkowska czy uhowska. Ła- 

dominują nad okolicą.
r/.EŃ DOBRY  falc nakazuje kultura. To sfotuo nigdy nie oznacza trzaśnią- 

cta arzwi. Dzień dobry — nawet pani w kiosku lub nasz kolporter, nieraz machi
nalnie, odpowie na grzeczność zaioartą w tytule.

Dzień Dobry — o taki teraz trudno, Ale może, tołnśnie to jest nasza nadzieja 
i  oczekiwaniem.

Dzień Dobry — fo jak Pochwalony Jezus Chrystus. Takie polskie. I wreszcie 
— Łapiacy o siwych włosach, pamiętacie? To była dobra, białostocka popołu
dnia wk.a. Gdy zobaczycie naszą Gazetą Łapską 1990, marze, abyście powiedzieli: 
Dzień dobry —  poproszę... .

I  oto Gazeta Łapska, którą Wzięliście Państwo do rąk po raz pierwszy. Trudno 
jest jednym zdaniem określić profil i założenia tego pisma. Są rzeczy u> naszym 
miasteczku i okolicy, o których ani Współczesna ani Kurier Podlaski nie napi
szą. A szkoda! Toczy się nasz lokalny żywot, obfitujący w różne wydarzenia, skan
dale, ciekawostki przekazywane z ucha do ucha lub po prostu nikomu nieznane. 
■Zamiast plotki lub poczty pantoflowej proponujemy Państwu Gazetę Łapska. 
jgdyż pragnie ona stać się wiarygodnym informatorem i rejestratorem łapskich 
:$praw. Tematem tego pisma ma być wszystko, co najwyżej obchodzi i dotyczy 
mieszkańcóio Łap i okolic. W SZYSTKO oznacza łapskie Wczoraj, Dziś a także Ju
tro. WCZORAJ — bo nie znamy historii naszych rodów i  nazwisk, bo warto wie
dzieć jak wyglądały stare Łapy. wyparte przez nowe. wręcz brzydkie budynki. 
DZIŚ — to nasze życie codzienne. Rzadko bywa to dzień dobry. To pełen narze
kań dzień zwykłego obywatela Łap. To także dzień obywatela znanego i ogólnie 
szanowanego, który tym narzekaniom jest winien...

W podtytule umieściliśmy powitanie — DZIEŃ DOBRY A zatem dzień dobry 
■Czytelnikom, lecz także administracji, władzom, sklepom, urzędnikom...,Są chwile, 

chciałoby się powiedzieć do widzenia, jutro się nie spotkamy. Jutro nasze 
■tumy budować. Być może gazeta lokalna przyda się w tej pracy. Marze

niem autorów pisma jest, aby stało się ono własnością społeczności łapskiej. Za
praszamy do czytania i do współpracy. Czekamy na listy od Państwa i na pro
pozycje tematów. Czekamy na głosy krytyki. Gazeta Łapska już jest.

REDAKCJA

Na obecną „Solidarność” składa się 
kilka nurtów. Pierwszy i wciąż jeszcze 
zasadniczy, to nurt związkowy. Przez 
przeszło rok czasu, jakie minęły od „o- 
krągłego stołu” , związek potrafił dość 
dobrze się zorganizować, choć potrzeby 
w tym względzie są jeszcze duże. O- 
czywiście jest to wielka zasługa tych, 
którzy nie przerwali działalności po 
13.XII.81 r. i na różne sposoby dawali 
świadectwo ideom Sierpnia HO. Stąd też 
brali się działacze, którzy od razu mog
li podjąć pracę organizacyjną po zale
galizowaniu „S” w r. 1089. Na szczeblu 
krajowym władzę sprawuje K K W  (Kra
jowa Komisja Wykonawcza) z Lechem 
Wałęsą, a wkrótce odbędzie się II Kra
jowy Zjazd Delegatów, który wyłoni 
nowe władze i z pewnośćią wskaże no

we kierunki działań Związku. Na szcze
blu województwa jest Zarząd Regionu 
B-stok, na czele którego stoi ponownie 
wybrany St, Marczuk. "Dawne miasta 
powiatowe mają komisje terenowe 
Związku. W Łapach jest to M KK 
(Międzyzakładowa Komisja Koordyna
cyjna) skupiająca przedstawicieli wszys
tkich komisji zakładowych działających 
na naszym terenie.

Równoległy nurt związkowy „Solidar
ności” to Niezależny Samorządny Zwią
zek Zawodowy Rolników Indywidual
nych. Na szczeblu krajowym przewodzi 
mu Gabriel Janowski. Przewodniczą
cym Zarządu Wojewódzkiego jest 
Krzysztof ■ Jaworowski, a Zarządu 
Gminnego Władysław Łupiński, Wkró-

• c.d, na str, 3
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Leszka Truskoląwskiego, właściciela 
cukierni „U Lecha” przedstawiać nie 
trzeba. Renoma firmy jest najlepszym 
dossier. Niewielu natomiast wie. że Le
szek postanowił kondydować do nowe
go samorządu z listy Łapskiego To
warzystwa Gospodarczego. Ma również 
poparcie. Komitetu Obywatelskiego „So
lidarność” Najbardziej jednak liczy na 
własne doświadczenie i wypracowania 
przez lata dobrą opinie.- 
— Jaki jest twój program — pytam 
Leszka, ale na to pytanie odpowiada 
mi Ryszard Wojbiećiiowski,' również 
uczestnik naszego spotkania.
R.W. — Przede wszystkim to program 
Łapskiego Towarzystwa - Gospodarcze
go, iktóry zamyka się w sześciu pun
ktach: 1 — wprowadzenie zasad pra
widłowej gospodarki na terenie gminy 
Łapy, 2 — wspieranie przedsiębiorczo
ści w mieście i gminie jako najszybszy 
sposób na ograniczenie bezrobocia. 3 — 
walka z socjalistycznym sposobem my
ślenia i działania, 4 —■ przez demokra
cję do silnej i kompetentnej władzy. 
5 — przedsiębiorczość głównym moto
rem rozwoju gospodarki kraju. 6 — 
daj z siebie tyle ile żądasz.

Będzie ten program na plakacie wy
borczym. Obok Leszka w szranki wy
borcze stanie 14 kandydatów z listy 
Łapskiego Towarzystwa Gospodarczego. 
L. Truskoławski — Jesteśmy młodymi

1 przedsiębiorcami i przede wszystkim 
chcemy wyjść z naszym programem do 
młodych wyborców. My potrafimy my
śleć nowoczesnymi kategoriami. Nasze 
sukcesy są tego niezbitym dowodem. 
Państwowa szkolą, państwowy zakład 
pracy nie potrafią przestawić człowie
ka na nowe tory myślenia i działania. 
Chcemy to przełamać, podpowiedzieć 
lub narzucić wręcz nowy tok pracy sa
morządu.
— Dlaczego wiec kandydujesz? Czy 
tylko po to, żeby przyśpieszyć repry
watyzacje?
L.T. — Powodów, jest kilka. Wiadomo, 
że czas rzemieślnika wypełniony jest 
potężnie. Mam świadomość, ż.e praca w 
nowym samorządzie będzie czasochłon
na. Każdy z nas — rzemieślników — 
już coś osiągnął, jakiś standart mate
rialny. Przez udział w radzie nie będę 
go powiększał. W każdym z nas drze
mią społecznikowskie ciągoty, chęć 
czynienia, pragnienie pozostawienia po 
sobie, po swoim życiu trwałego śladu. 
Zdaje sobie sprawę, że my w tej chwi
li. nawet w regionalnej mikroskali 
znajdujemy się w historycznej sytuacji.
I chciałbym kiedyś usłyszeć, może na
wet od swoich córek — Tata żył w cza
sach ciekawych i co tata robił? Czy tyl
ko paczki piekł i bułeczki? Czy tata miał 
marzenia?

Myślę, że jeżeli w samorządzie za
siądą ludzie, którzy będą mieli marze
nia, wizje i otwarte głowy, którzy wi
dzą nie tylko dziś, ale widza też jutro 
to możemy być trochę spokojniejsi 
o przyszłość. Uważam, że po latach 
praktyki zawodowej mogę coś z siebie 
dać. Przede wszystkim moje doświad
czenie z działań gospodarczych oraz ini
cjatywy. Niedobrze jest. że na liście 
Komitetu Obywatelskiego jest tylko je
den rzemieślnik. A  przecież my. jako 
cząstka społeczności chcemy mieć prze
gląd sytuacji i możliwość uczestnictwa 
w  jej kształtowaniu. Pragnę, aby w 
przyszłej radzie powstały silne ugrupo
wania. niekoniecznie na bazie polity
cznej...

c.d. na str, a
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ANKIETA KOMITETU OBYWATELSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ” W ŁAPACH
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— Czy rzeczywiście powstaną? Na ra
zie tego nie widzę. Są ludzie, są kan
dydaci lecz jaką siłę reprezentują?
L.T. — Największym niebezpieczeń
stwem byłby gdyby nowa rada miała je
den program, była jednomyślna i pod 
wszystkim sie podpisywała. Każda, na
wet największa cnota musi podlegać 
krytyce. I musi też być pewna opozy
cja, ale zasadnicze cele pkreślope dla 
miasta i gminy musimy konsekwentnie 
realizować. To również zadanie dla rad
nego — Wnikliwa kontrola realizacji 
programu rady. I nie może b.yć o.d- 
steristw. Ja i moi koledzy z Towarzys
twa, którzy byliśmy przez lata niszcze
ni, nie mogliśmy inwestować dochodów, 
byliśmy obciążeń 85% podatkiem — 
przetrwaliśmy. Wybrani do samorządu, 
podobnie jak W naszej pracy, nie bę
dziemy chorągiewkami. Płacimy duże 
podatki, które teraz zostaną w kasie 
miejskiej. Nie pozwolimy zmarnować 
ani grosza.
— Nasuwa się skojarzenie, że będziesz 
swego rodzaju odbiciem senatora Stokło
sy. On ma tylko finanse, a jeżeli z wa
szej grupy przejdzie przez wybory na
wet jeden człowiek to i tak będzie dys
ponował poparciem 50 członków To
warzystwa, fachową poradą prawnika 
i  kolegów mieszkających w Łapach. 
L.T. — Dlatego odważnie staje do kam
panii wyborczej!
— Mam jednak podejrzenie, że samo
rząd będzie w przewadze komiteto- 
wo-obywatelsko-solidarnościowy. Bur
mistrz również może być z tego ugru
powania.
R. Wojciechowski — Może ja odpowiem. 
Na jakiej podstawie ludzie z KO „So
lidarność” mają być w większości? Roz
patrywanie teraz .szans i ustawianie już 
nawet burmistrza jako osoby wywo
dzącej się z komitetu Obywatelskiego 
wydaje mi się przedwczesne. Na gdy
banie jeszcze czas. W naszej kampanii : 
wyborczej nie będą forsowane nazwi
ska. 'Burmistrza wybierze rada.
— Może znowu Leszek. Jakie są two
je atuty w kampanii wyborczej?
L.T. j— Kontrkandydatów nie znam. j 
Startuję z dzielnicy małych uliczek 
gdzie wszyscy się znają. Nie jestem o- 
hcy dla społeczności -także przez swoja i 
firmę- O szansach zadecydują wyłącznie 
wyborcy, którzy ocenią mnie 27 maja i 
jako kandydata. Ocenia również mój 
program, który opracowało Łapskie To
warzystwo Gospodarcze.

JeżeR społeczeństwo nie wybierze Le
szka wtrącił ,p. Wojciechowski — to 
znaczy, 1 że niezrozumiało tego co za- i 
szło w Polsce do tej pory. Nastąpiła 
przecież zmiana formacji społeczno-eko- ; 
nomicznej. Jeżeli społeczeństwo będzie 
typować ludzi ze sfery socjalistycznej, 
łzn. z sektora państwowego, ludzi ze 
starymi-przyzwyczajęniami i starym to
kiem myślenia to... Jedyna alternaty
wą jest grupa ludzi związana z gospo
darką prywatna, tak w  obecnej sytuacji 

-jak i na przyszłość. Naszym atutem 
jest szybkość. Trzeba szybko wszystko 
zrealizować, przecież ucieka czas.
— Co sadzi żona a tluoim kandydowa
niu. do samorządu?
L.T. — Niestety-, trochę krzywo patrzy 
na moja działalność społeczna. Ja i taić 
jestem gościem w domu. niewiele mam 
czasu dla rodziny. Sytuacja jednak jest 
wręcz historyczna i nie mogę stać z

c.d, na str. 3

Do wyborów samorządowych pozostał już 
niespełna tydzień. Po ponad czterdziestu la
tach komunistycznych rządów wybierzemy 
w prawdziwie wolnych i demokratycznych 
wyborach swoich przedstawicieli do samo
rządów lokalnych, którzy w naszym imie
niu będą sprawować władzę. Samorządu o 
takim kształcie nie posiadaliśmy w  całej 
powojennej historii.

Komitet Obywatelski „Solidarność”  w Ła
pach, w  ramach przygotowań do kampanii 
wyborczej, przeprowadził wśród mieszkań
ców naszej gminy ankietę. Ankieta zawie
rała 10 pytań. Skupiały się one wokół głów
nych problemów miasta i gminy, kształtu 
przyszłego samorządu i jego zadań w or
ganizowaniu demokracji lokalnej. Niektóre 
problemy poruszone w odpowiedziach war
te są odnotowania, ponieważ dotyczą one 
spraw o znaczeniu dla przyszłych samorzą
dów zasadniczym.

Na pytanie dotyczące cech kandydata 
do przyszłego samorządu zdecydowanie 
opowiedzieliśmy się za osobami o wysokich 
walorach moralno-etycznych: uczciwy^ spra
wiedliwy, sumienny itp. Część stawiała na 
osoby aktywne społecznie. Nieliczni respon
denci (niestety!) zwracali uwagę na takie 
cechy jak fachowość, kompetencje, zdol
ności organizacyjne, a te cechy będą nie
zbędne, by podnieść z ruiny i  sprawnie za
rządzać chorym organizmem miasta czy 
gminy. Trudno będzie rozpoczynać dzialał- 
npść w  ęytuacji dalekiej od normalności.

Skala problemów do rozwiązania, co zar 
uważają niemal wszyscy ankietowani jest 
bardzo duża. Najczęściej narzekamy na fa
talny stan dróg, sieć wodociągową, handel 
i usługi. Kłują nas w oczy brudne ulice i 
brzydka architektura drobnych punktów 
usługowych. Właściwie można powiedzieć, 
że niemal wszystkie dziedziny, od infra
struktury miejskiej poczynając na zaspoka- 
janiu potrzeb duchowych kończąc, wyma
gać będą długotrwałej terapii. Z ankiety 
wynika również, że nie pozostaje niezau
ważony problem ochrony środowiska natu- 
ralnego. Utrzymanie korzystnej równowagi 
pomiędzy rozwijającym się miastem i jego 
przemysłem, a znajdującym się w bezpo
średnim sąsiedztwie Narwiańskim Parkiem

Krajobrazowym będzie wymagało szczegól
nego wyczulenia. Skutki zaniedbań w tej 
dziedzinie są często nie do odwrócenia.

Próba określenia najpilniejszych zadań 
przyszłego samorządu wypadła najgorzej. Z 
przykrością trzeba stwierdzić, że nie wszy
scy ankietowani uświadamiają sobie zakres 
kompetencji i możliwości samorządu lokal
nego, przypisując mu nieograniczoną moc 
sprawczą (m. in. budowa basenu miejskie
go, zwalczanie alkoholizmu itp.). Na uwa
gę zasługuje rozsądne stwierdzenie, że sa
morząd powinien zacząć od nakreślenia kie
runków rozwoju miasta oraz opracowania 
odpowiedniego planu zagospodarowania 
przestrzennego; przeprowadzić inwentaryza
cję majątku mu podległego oraz właściwie 
go zagospodarować. Do realizacji tych za
dań przyszły samorząd będzie musiał do
brać sobie sprawny aparat administracyjny.

Poważnym problemem w działalności sa
morządowej będą finanse. Skąd mają 
wpływać pieniądze do kasy miejskiej. Wię
kszość ankietowanych odpowiada, że po
winny pochodzić z różnego rodzaju podat
ków od przedsiębiorstw, spółdzielni, {zakła
dów rzemieślniczych oraz osób fizyctnycJ \ 
Również wszelkiego typu imprezy kultur/ 
ne (zabawy, aukcje) i  sportowe powinny od 1 
cząsu do czasu zasilać kasę miejską. Co do 
sprawy angażowania się samorządu yr dzia
łalność gospodarczą zdania są podzielone, 
jyiyślę jedńąk, że odpowiednio ustawioną i 
prowadzona przez samorząd działalność gos
podarce, powinna w przyszłości ppzwoiić 
na samodzielne zaspokojenie potrzeb lokal
nych, Oczywiście powodzenie wiejlu ppzed- 
: się wzięć W znacznej mierze będzie zależało 
Pd kondycji gospodarczej państwa.

Ną zakończenie słów kjJka o z,ą gro Żelach* 
Respondenci upatrują je przede wszystkim 
W utrudnianiu poczynań samorządu przez 
stąr.e stryki-uiy nomenklaturowe, a także w 
praku doświadczenia w  działalności samo- 
rządowej- Największym obciążeniem może 
być j.ednak apatia i niewiara społeczeństwa 
w skuteczność poczynań przyszłego samo
rządu. Czas najwyższy zrozumieć, że budo
wanie demokracji lokalnej będzie wymaga
ło niemało aktywności i wysiłku nie tylko 
od samorządu, ale od nas wszystkich.

Jerzy Maciejczuk

C OS I Ą
„ , i r , rła **enz»  —  nauczycielka w Zespole Szkól Mechanicznych;
I zezyła zaledwie - 9  lat. My —  członkowie zespołu redakcyjnego —  znaliśmy 
Ją od dawna jako uczennicę, koleżankę z klasy, uczestniczkę grupy teatral
nej, wspolpasjonatkę w tropieniu regionalnej historii. Nic przygotowała nas 
tło swojej śmierci, a przecież była świadoma powagi choroby już od dłuż
szego czasu, t-woich zmartwień nie przenosiła na bliskich. Cierpienie nie zła
mało Jej pogodnej postawy wobec ludzi. Teraz wiemy, że była to chęć życia 
mimo wszystko i nade wszystko.

Pamiętamy gdy była uczennicą zainteresowaną nie tylko nauką. Z młodzień
czym zapałem uczestniczyła w zajęciach zespołu teatralnego przez cały okres 
.jego istnienia, również wówczas gdy pracowała w  wiejskiej szkole w  Mierz- 
winie. Odtwarzała rolę Nike w „Nocach Listopadowych”, Poetę w „Confregit 
in die irac suae...”, Melancholię w  „Polaków portrecie własnym”, występo
wała w „Wyzwoleniu”: absolwenci LO z tamtych lat zapewne pamiętają Jej 
teatralne role.

Dzięki samozaparciu, ambicji życiowej i wiedzy zdobyła wymarzony indeks. 
w czasie studiów martwiła Ją każda czwórka —  a przecież była już tak bar
dzo chora. Ostatni wpis do Indeksu — zamykający studia —  otrzymała na 
kilka dni przed śmiercią. Pisała pracę magisterską o łapskiej oświacie w  okre
sie międzywojennym. To Ona była w  waszych domach wypytując o starych 
nauczycieli i fotografie. Na krótko przed śmiercią robiła jeszcze notatki do 
tej pracy. Nie zdążyła — zostało Jej zaledwie kilka linijek.

Była historykiem —  pasjonatem, potrafiła prowadzić zażarte dyskusje, słu
chać i chłonąć wiedzę innych. Z  pedanterią gromadziła dokumentację histo
ryczną regionu i ta część Jej pracy ma wartości naukowe.

Potrafiła narzucić otoczeniu swój optymizm, temperament i zasady, które 
przyjmowaliśmy bez zastrzeżeń. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pod maską 
optymizmu trwała walka.

Ze szkolnictwem związała swoje życie zawodowe, a jego oceny dokonali 
uczestnicy pogrzebu przez kwiaty, wieńce I łzy.
Przeżyła zaledwie 29 lat... PRZYJACIELE
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^KOLODIA - słowo często używane 

w wielu dyskusjach. W najgorszym 
znaczeniu "biologia człowieka", w 
najlepszym - ochrona środowiska. 
Ekologia znaczy jednak co innego. 
Oznacza f i lo z o f ię  przeciwstawiają- 
cą antropocentryzmowi - życie w 
zgodzie z naturą, nieograniczone
mu wykorzystywaniu je j clóbr - osz
czędne nimi gospodarowanie. Jest 
to tzw. "głęboka ekologia?

Przypadające na 22 kwietnia eko 
logiczne święto ( Dzień Ziemi ) - 
powinno nas zmusić do zastanowie
nia się nad przyszłością życia na 
ziemi i  podjęcia działań mających 
na celu jego ratunek. Działania te

/inny być szybkie i radykalne . 
Nić chodzi tu o zmianę kilku tech
nologii czy założenie paru f i l t  - 
rów. Chodzi o zmianę stosunku lu
dzi do przyrody, o spowodowanie, 
by nie traktowano je j  jako zaple
cza i  śmietnika bez dna. Chodzi o 
to, hy przyszły świat był uwolnio
ny od niszczycielskiej działalno
ści przemysłu.

Jeżeli podjęte działania będą 
powierzchowne to odwleczemy kata
strofę o jedno pokolenie. W razie 
niepodjęcia w ogóle żadnych dzia
łań - Ziemia, a my wraz z nią, u- 
mrze na naszych oczach.

Zagrożenia są ogromne; ważniej
sze z nich to:

\iura ozonowa, która powoduje,
dociera do ziemi nadmierne pro 

mieniowanie ultrafioletowe'powodu
jące raka skóry ( na Zachodzie 
wstrzymuje się produkcję freonu, 
który jest odpowiedzialny za pow
stawanie dziury ozonowej, jedno - 
cześnie eksportuje się go do kra
jów Europy Środkowej i  Wschodniej),
-  kryzys energetyczny spowodowa
ny rozwojem przemysłu pochłaniają
cego duże i lośc i energii,
- efekt cieplarniany prowadzący 
do ocieplania się klimatu, a spo
wodowany wydzielaniem się do at - 
mosfery dwutlenku węgla,
- rabunkowe wycinanie lasów Ama
zonki, które dostarczają*dużych 
i lośc i tlenu,
- nadmierne używanie nawozów sztu 
cznych, które spływając do wód 
powodują nadmierny rpzwój plan -

kt.onu i innych form roślinnych. J o 
obumarciu rośliny opadają na dno i 
rozkładają się zmniejszając ilość 
tlenu i  tworząc siarkowodór. Może 
to doprowadzić do zaniku życia w 
wodzie, a to z kolei do zubożenia 
atmosfery w tlen ( roślinność mor
ska dostarcza 1/3 tlenu ),
-  postępująca urbanizacja mogąca 
spowodować "wyhodowanie" rasy lu
dzi nieodpornych i  słabych, nasta
wionych jedynie na zdobywanie dóbr 
materialnych, o ograniczonych moż
liwościach intelektualnych ( zja - 
wisko to obserwuje się w dużych a- 
glomeracjach ).

Zagrożenia te są zabójcze dla Zie
mi i  życia na n iej. Należy zatem 
podjąć szybkie działania. Najlep - 
szym wyjściem byłoby wstrzymanie 
wszelkiej działalności destrukcyj
nej wobec przyrody. Famiętajmy:

" ZIEMIA NIE JEST NASZĄ WŁASNO - 
ŚCIĄ, POŻYCZYLIŚMY JĄ TYLKO 
OD NASZYCH DZIECI "

( HDX )

2.
Czy w naszym zabieganym życiu ma

my czas zastanowić się gdzie i  jak 
żyjemy, jak mieszkamy, jak wypoczy- 
wamy, jak się ubieramy, co jemy, co 
pijemy, czym oddychamy. Czy przypa
dkiem nie zatruwamy się sami? Ale 
my, wciśnięci w klatki w blokowis -

nad Łapami - palące się trawy. Cie
kawi mnie tylko czy ktokolwiek zos
ta ł ukarany za ten znakomity, nowo
czesny sposób użyźniania gleby. Ten 
nagminnie używany "sposób" trudno 
nazwać głupotą czy bezmyślnością,to 
już jest zbrodnia na przyrodzie po
pełniana zupełnie bezkarnie.

Konieczność zapewnienia odpowied
niej ilpści żywności zmusza nas do 
szukania coraz to nowych je j  źródeł. 
Intensywna produkcja roślinna i  zv>ie- 
rzęca, korzvstająca z chemii, wnosi 
do żywności zanieczyszczenia chemi - 
czne szkodliwe,albo wręcz trujące 
dla człowieka. Rówmież czasie pro
cesów technologicznych tworzą się 
związki szkodliwe a nawet trujące. 
Wiele się mówi o zdrowej żywności , 
w Białymstoku powstał nawet klub je j 
producentów ( miejmy nadzieję, że 
nie będzie to klub wzajemnej adora
c j i  ) .  Ale samymi zakazami, nakaza
mi, ustawami nie spowodujemy, że w 
kraju będzie produkowana żywność nor 
malna - nieszkodliwa. Muszą zacząć 
działać takie czynniki ekonomiczne , 
które by mobilizowały producentów dc 
wytwarzania sałaty bez azotanów,dże
mów bez dwutlenku siark i itd .

Tym tekstem rozpoczynamy cykl ar
tykułów, w których chcielibyśmy za
jąć się sprawami eko logii bardzo sze
roko rozumianej; będziemy"wywoływaó 
do odpowiedzi" instytucje i  ludzi 
odpowiedzialnych na nasżym terenie 
za czyste powietrze, wodę, estetykę

kach - podobno szczyt myśli archite- i  stronę sanitarną miasta, wreszcie 
któw -  potrącamy się nawzajem ną ki- jego architekturę.
lku metrach bez możliwości odrobiny 
samotności, intymności. 1 jeszcze 
bardzo się cieszymy z tych naszych 
M - i le ś .  Na szczęście w pobliżu ma 
my możliwość wypoczynku - piękna Na 
rew, okoliczne lasy...  Szkoda tylko, 
że lasy są tak zaśmiecone. Brawie w 
każdym rowie, przy co trzecim drze
wku rosną sterty śmieci; to pkoli - 
czni mieszkańcy dbają o porządek na 
swojej posesji. Narew -  jedna z ład
niejszych rzek w kraju - i  znów szko
da tylko, że tak zanieczyszczona pe
stycydami, herbicydami, nawozami,od
padami przemysłowymi -  a na terenie 
Łap posiadamy potentatów ściekowych 
W okresie Wielkiejnocy mogliśmy ob
serwować przepiękny widok - łuna

Bowiem musimy sobie zdawać sprawę, 
że między stanem środowiska a zdro
wiem człowieka is tn ie je  ścisła za
leżność. Na początek proponuję hasłc 
"BĄDŹMY EGOISTAMI -  CHROŃMY SIEBIE!'

H. Okuniewska*

REDAKCJA " GAEil-f ŁAPSKIEJ" 
DZIĘKUJE KCLiI4'lT0V/I OBYWATEL -  
SKIEJIU "SOLIDARNOŚĆ" ZA  POMOC 

OKAZANĄ PRZY WYDAWANIU PIERW -  
SZEGO NUMERU NASZ£00 PISMA.

Adres redakcji: Łapy, p l.  xx - le -  
cia 15, t e l .  2'3-GO
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Oczywiście mniej lub bardziej zor
ganizowaną grupą obywateli. Po pio- 
tu kilku ludzi zbiera się, ustala
ją zasady działania i  przyjmują ra- 
riy organizacyjne. Przyczyną jego za 
:ożenia może być jedna sprawa i  po 
jej załatwieniu zespół może się ro- 
swiązać. Czasem cele są dalekosię - 
mniejsze. Na' tej zasadzie pracują 
Lomitety osiedlowe czy dzielnicowe.
Są jednak i  komitety z ambicjami po 
Litycznymi, stające do wyborów 
/ładz danego szczebla, jak to czy - 
ią partie polityczne. Jednym z nich 

jest Komitet Obywatelski "Solida* - 
■i O Ś ć " .  Jego specyfiką je s t  to, iż  
Iz iała we współpracy z NSZZ "So li
darność" i  NSZZ KI "Solidarność", 
ćiędzy innymi w oparciu o te związ- 
ci powstał łapski KO-S. Te powiąza- 
iia nie wyczerpują jednak całej zło 
Loności Komitetu.Praktycznie do Ko- 
ite tu  może wstąpić każdy, kto sym

patyzuje z "Solidarnością". "Kto 
nie jest przeciw nem je s t  z nami".
;ie jest istotne jaką opcję po lity
czną się reprezentuje. Pod tym _ 
względem Komitet je s t  bardzo otwar
ty. Oczywiście obowiązuje pewna pro 
oedura przyjęcia /członkowie wpro - 
wadtający i  głosowanie/.Zebrania KO 
obywają się co -dwa tygodnie i  3ą 
"warte, j e ś l i  wcześniej nie zosta 
Go to zastrzeżone. Zarząd spotyka 

się co tydzień, informacje wywiesza 
he są w gablocie przy siedzibie KO 
/ ul. Sikorskiego 54 /.

GZY!.-! ZAJMUJE SIĘ KO - "S" ?
--------- ' 'I----— - -• -

Pole działania Komitatu jest takie, 
jakie zdołaliśmy sobie wypracować, a 
jest to wyłącznie praca społeczna. 
Wiele osób zgłasza się ze swymi spra 
■ -mi, a bardzo n iew iele  pojawia się 

^ofertą pomocy. Poza sprawami Inter 
KO stopniowo podejmował 

oblematykę miasta i  gminy, braliś- 
: v udział w posiedzeniach komisji i  
sesjach Rady Narodowej. Poatulowaliś 
my wstrzymanie oddawania działek w 
dzierżawę wieczystą, wnioskowaliśmy 
usunięcie znienawidzonego pomnika M. 
Nowotki - pod wnioskiem zebraliśmy 
około 1300 podpisów. Interweniowali
śmy w sprawie przyznani® mieszkań by 
łym sekretarzom p a r t i i .  Przede wszy
stkim jednak walczymy o przekazanie

budynku b. komitetu PZPR na cele 
społeczne. Pomagaliśmy w zorgani
zowaniu bądź uczęstniczy1Gsmy w 
pracach Komitetów Obywatelskich w 
sąsiednich gminach. Uczestniczyli 
śmy też oraz służyliśmy pomocą na 
zebraniach członków spółdzielni 
naszego regionń. Powołaliśmy Spo
łeczne Terenowe Biuro Poselsko -  
Senatorskie i  zorganizowaliśmy 
spotkania z posłami - J.Besztą - 
-  Borowskim i  K. Putrą, senatorem 
A. Kalicińskim i  marszałkiem se - 
natu prof. A. Stelmachowskim. Zor

Dla nas te wybory to okazja do sa
tysfakcji, że w ogóle do nich dosz
ło i  że stało się to w wyniku wie
lo le tn ie j walki "Solidarności" o 
wolność. Nasi kandydaci na radnych 
przedstawiają swój program na spo
tkaniach przedwyborczych oraz na a- 
ntenie radia. Ponieważ brak jest je 
szcze wielu ustaw szczegółowych tru 
dne jest tworżenie programu dla sa
mego programu. Trzeba mieć ogólną 
wizję i  właściwe rozeznanie potrzeb 
i  my to mamy gdyż od 'wielu miesięcy 
czynnie uczestniczymy w życiu społe

ganizowaliśmy własne szkolenia samecznym gminy, i  je j  głównych insty - 
morządowe, organizowaliśmy wiele tu c ji .  Z pewnością najszybciej roz- 
spotkań informacyjnych na temat wy wiązać będzie można problemy nie wy
borów i  pracy samorządu. Yisparliś- magające szczególnych nakładów - ob 
my działalność informacyjną PSL - sługa obywateli w urzędach, oddy 
"Solidarność" i  Stronnictwa Pracy, sprawiedliweści pokrzywdzonym. Mahy 
Nawiązaliśmy kontakt z rzemieślni- ambicje i  plany ele nie chcemy rzu- 
kaini, z którymi wiążemy duże nadzie cać słów na wiatr. Stawiamy do wy
je  dla miasta i  gminy. Podjęliśmy borów zespół dobrych fachowców, któ 
współpracę z Łapskim Tcwarzystwem rych społeczność zna i-ceni jako lu 
Regionalnym, do którego zw róc il i-  dzi gospodarnych i  dobrych społecz- 
śmy się z propozycją wspólnego wy- ników. Oni dają gwarancję jasnego i  

‘ ■stąpienia o zmianę nielctótych nazw uczciwego przedstawiania problemów 
ulic.Uczestniczyliśmy w spotkaniu wysuwanych przez OBYWATELI. Nie po- 
z fukcjonaiiuszami MO wiążąc pew- wtarzamy tanich haseł i  wierzymy w 
ne nadzieje z przyszłą dżiałalnoś- dojrzałość mieszkańców Łap. Z gee - 

cią związku zawodowego w p o l i c j i ,  cunkiem przyjmiemy każdy -wynik wyto 
Fowołaliśmy kilka zespołów robo - rów bo będzie to głos ogółu. 0 to 
czych, rozpisaliśmy ankietę przed walczyliśmy. 
wyborczą. Roman Czepe

" stare łapy . Dom Kellera  zbudowany w latach dwudziestych. Przed 
■wojną była tu m.in. masarnia p. J. Zarzeckiego oraz 

sklep galanteryjny 7ot. J. Barańczak
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„ T a k ą  g m in a "

OP£RA Z A  TRZY GROSZE?
O tąkiej sprawie i inpyęh, nie mniej 

dziwnych a interesujących, znajoma 
nauczycielka mówi właśnie — opera.

Wstęp, Nauczyciele ze szkoły w  Piet- 
kowie postanowili zorganizować dzie
ciom z klasy IV  — V III wyjazd do te
atru do Białegostoku na „Betlejem pol
skie” Rydla. Wyjazd został przewidzia
ny w  planie pracy szkoły i zaakcepto
wany przez panią Inspektor. Umówili 
się w szkole, sprawdzili czy są bilety, 
ile kosztują i postanowili pojechać w 
sobotę \yiecz°rcm. Dzieci zapłaciły za 
bilety.

Akt I. Dyrektor telefonuje do inspek
toratu w  Poświętinem, wstępnie uma
wia się z kierowcą —-- podaje datę 
spektaklu i przewidywaną godzinę wy
jazdu. Nagle okazuje się, że dzieci mu
szą zapłacić za przejazd, a kierowca li
czy: „Do Białegostoku spalimy 35 .lit
rów paliwa, moja praca .płatna za go
dzinę 3600 zł.” itd... I stało się jasne;

przewiezienie dzieci autokarem na- 
ic Ąbym do inspektoratu kosztuje i ten 
koszt ponoszą właśnie dzieci.

Akt II. Dyrektor zdziwiony takim po
stępowaniem kierowcy i brakiem reak
cji pani Inspektor, nauczyciele oburze
ni. Dlaczego płacić? Przecież wyjazd 
został zatwierdzony przez panią Inspek
tor. Dlaczego trzeba 35 litrów palijyk?
— parę tygodni wcześniej, przy nie
sprzyjającej pogodzie autokar zużył 22 
litry oleju. Dlaczego dzieci musżą pła
cić kierowcy?.

Dyskusją trwa — są głosy aby zre
zygnować z wyjazdu, aby pojechać w 
innym dniu i czasie —  może wówczas 
odliczy się czas pracy kierowcy. I to 
paliwo — czyżby autobus zużywał te
raz więcej? Nikt nie wie dokładnie co 
w  tej sprawie zrobić.

Akt III. Dyrektor ponownie telefonu- 
e ^  ZEAiS-u. Uzyskuje wreszcie sło

ika kierowcy, że autobus spali tylko 
trochę powyżej 20 litrów. Za resztę jed
nak płacą dzieci: wynajmują autokar, 
opłacają kierowcę. Opera dobiega koń
ca. Już można skorzystać z dobrodziej
stw .kultury. Pojawiają się tylko py
tania.
—  dlaczego za planowany wyjazd pła

cą dzieci?
-— kto wobec tego płaci za przejazd 

autokaru gdy takowy jeździ do PGR 
w Kamiennym Dworze po jabłka 
dla nauczycieli?

— kto płaci kierowcy, gdy ten je.dzie 
autokarem do księgarni po książki?

— kto płaci, kojnu i ile gdy autokar 
krąży po -gininie' zwożąc nauczycieli 
na zebrania t t y  spotkania? !

Pytania można' * mnożyć. Trzęba by
tylko u w ażn ie j.p h z^ ż^ , się pracy in
spektoratu i pracy kierowcy. Cóż, ope
ra kosztowała trochę więcej niż trzy 
grosze (około 67.000 zl. arie licząc ceny 
biletów),' ale w  gminie Poświętne ludz
ka ignorancja! irgłuppta nie są tanie.

Teresa Jot

DROGA PRZEZ WIEŚ
Wieś polska — to od wieków rolni

cy indywidualni. To ziemia — ziemia 
własna, ziemia ojczysta. To współżycie 
i .zmaganie człowieka z wszechmocą i 
kapryśną Przyrodą., Oto świąt ludzi, 
którzy w przymierzu ż Bogiem i Przy
rodą żyją, pracują,, produkują i produ
kować będą cbleb powszedni- Świat, 
w którym tkwią starsze i młodsze ko
rzenie wszystkich Polaków. Świat, któ
ry przez 45 lat rządów komunfstów zo
stał doprowadzony do kryzysu, świat, 
na którym komuniści połamali sobie
zęby-

Pytanie główne, na które trzeba so
bie odpowiedzieć brzmi: kto zapłaci za 
polski kryzys? I będziemy sobie poka
zywać palcami —  robotnicy na chło
pów bo powiedzą: chłop śpi a jemu 
rośnie: chłopi odpowiedzą — przez 45 
lat wieś była obciążona kosztami uprze
mysłowienia miasta, za to płacili chło
pi. Jest jasne, że dłużej tak być nie 
może. bo wieś dłużej tego nie wytrzy
ma i nie zechce płacić, po prostu za
przestanie towarowej produkcji i bę
dzie oczekiwać na lepsze czasy. Będzie 
dalej uciekać do miasta. W miastach 
zakończą się możliwości urbanizacyjne 
— nie ma i nie będzie mieszkań i pra
cy, bo te wszystkie huty i zakłady bę
dą się powoli zamykać. Chłopi nie mo
gą iść do miasta. Trzeba te 40% ludno
ści zatrzymać na wsi, Trzeba wyjść 
z kryzysu i to nie jest problem związ
ku zawodowego, to jest problem ogól
nonarodowy. Tu potrzeba metod poli
tycznych. Jak wiadomo statut „Soli
darności” RI jest bardzo hermetyczny, 
tam może należeć tylko rolnik z ro
dziną, która mu pomaga i nikt wię
cej, a więc nauczyciel, nie lekarz, nie 
rzemieślnik, a oni by chcieli działać 
na rzecz wsi, dla dobra narodu, bo są 
głąboko przekonani, że należy prowa
dzić prowiejską politykę.

Dlatego tworzymy partię PSL „Soli
darność”, Nazwy PSL używamy ze 
względów historycznych; a „Solidar
ność” to współczesność z jej dorobkiem.

Dla wszystkich Polaków związanych ze 
wsią, z rolnictwem, z przyrodą, z tech
niką, rzemiosłem i kulturą jest miej
sce w PSL „Solidarność”. Bo jest to 
partia ogólnonarodowa, w której inte
resy różnych gróp społecznych winny 
być uzgadniane i harmonizowane w 
perspektywę wspólnego dobra całego 
społeczeństwa. Zrozumiałe różnice nie 
mają charakteru partykularnego. PSL 
„SolidarnoSć’’ kieruje się w swej dzia
łalności wartościami katolickiej nauki 
społecznej. Filarami, na których PSL 
„Solidarność” buduje ład społeczny są: 
miłość do Ziemi, Ojczyzny i Kościoła 
Chrystusowego.

JANUSZ ŁAPIŃSK I

Zarząd Gminy PSL „Solidarność” W 

Łapach zaprasza zainteresowanych; dy

żury są pełnione gościnnie w  lokalu 

M KK „Solidarność”. Informacja o dy

żurach w  gablotce M KK „Solidarność”.

„SOLIDARNOŚĆ"
DZIŚ

c.d. ze str. 1
tce będą posiadać własna . siedzibę w 
Łapach. Ściśle powiązana ze Związkiem 
Rolników Indywidualnych jest wyros
ła na jego bazie partia PSL-„Solidar
ność” . • -  - ■ * (

Drugim nurtem jest ruch komitetów 
obywatelskich „Solidarności". Zapocząt
kował go Komitet Obywatelski przy 
Lechu Wałęsie. Większość komitetów 
powstała- ad hpe na potrzeby wyborów 
parlamentarnych w; ubiegłym roku i 
znakomicie - zdała egzamin. W efekcie 
-mamy dziś Obywatelski Klub Parla
mentarny. Po wyborach komitety zos
tały rozwiązane w obawie rozbicia jed
nolitego nurtu „solidarnościowego” , 
wkrótce jednak decyzję tę cofnięto. 
Związek zawodowy nie wyczerpywał 
całego pola społecznej aktywności, a 
zbliżające się wybory do samorządu te
rytorialnego wymagały powołania stru
ktur ponadzwiązkowych..

W Łapach po ogłoszeniu przyśpieszo
nych wyborów do samorządów gmin
nych byliśmy w  tej dobrej sytuacji; że 
Komitet Obywatelski istniał i miał już 
za sobą fazę wstępnej organizacji. Za
łożony został 21.IV.89 r. i pierwszym 
na liście założycieli był Jan Beszta Bo
rowski, obecny poseł na Sejm RP. Ko
mitet odzyskał lokal i stanął do swej 
pierwszej próby — kampanii wybor
czej. Była to robota kilkunastu entuz
jastów i jednomyślne wręcz głosowa
nie społeczeftstWa> Potem prrzysc.edł 
czas rozwoju Związku, jednak i Korni-- 
tet Obywatelski organizował swą struk
turę. Postanowiono., zachować nazwę' 
„Solidarność”, aby podkreślić swój ro
dowód. Jak bardzo bowiem by nic był 
otwarty Komitet na rozmaite opcje po
lityczne, to jednak zasadniczo opiera 
się na Obu nurtach związkowych — 
„Solidarności”  pracowniczej i rolniczej.
Roman Czepe — przewód. Komitetu 

Oby w. „Solidarność" 
Tadeusz Wróblewski — przew. M KK  

, NSZZ „Solidarność”

ROZMOWA Z L ECHEM; .
c.d. ze str. 2

uporowi mojemu i innych można osia- 
gnąć wiele. Moim wzorem jest ksiądz 
Józef Wyzner. Przecierz w tak trudnych 
czasach kryzysowych powstał potężny 
kompleks sakralny. Jest to świadectwem 
co może zrobić ślina jednostka w, po
łączeniu z ogółem. I  jaki wiele może 
człowiek jeżeli dobro, ogółu stawia po
nad własne. Poprzednia elita władzy 
nie posiadała tyóh:qeoh.
—  Ludzi dobryęh mięliśmy i  mamtf, 
tylko nie byli przez system przeznacze
ni do kierowania. '
L.T. — i  niebyli wykorzystani.
— Cź\i masz własna, wymarzoną %oizię
Łap? . ; / 1 '
L.T. — Marzę przede wszystkim o mie
ścić czystymqj. estetycznym, tonącym w 
zieleni, przecież to nie wymaga nakła
dów. §ami powinniśmy.dbać o tę czys
tość wokół Ciebie: 'Jest też możliwość 
wykorzystania, bezrobotnych. To dziw
ne, żeby ludziom płacić za nic zamiast 
tworzyć im warunki pracy na rzecz 
miąsta.

■ »
c.d. na str. 4



KRONIKA TOWARZYSKA...
Zdarza się często, że imprezy ze 

wszech miar towarzyskie czy wręcz 
rodzinne przysparzają potem materia
łu kronice kryminalnej — stąd sąsie
dztwo obydwu rubryk. Będziemy sta
rali się przekazywać w  nich nie tylko 
ważne ale i te — czasami niepozorne 
-— wydarzenia, które składają się na 
naszą codzienność.

Na początek sprawy intymne. Od 
początku roku do połowy kwietnia za
warto w gminie jedynie 24 małżeństwa. 
Przybyło natomiast sporo dzieci — li
czba nowonarodzonych sięga 200, na
razić przeważają dziewczęta. Często wy
stępujące ostatnio imiona to Paulina i 
Karolina, a niewątpliwie najbardziej 
oryginalne imię nadane chłopcu brzmi 
Axel. Pracownice USC twierdzą, że 
częściej pojawiają się teraz dzieci w 
rodzinach licznych i małżeństwach sta
rszych.

W lokalnej polityce koniec I kwar
tału przyniósł sensacje. Zgodnie z

ROZMOWA Z LECHEM
c.d. ze str. i

boku. Muszę mieć także czyste sumie
nie wobec siebie, żony, a przede wszy
stkim moich dzieci. Wierze, że dzięki 

Marzę o logicznie planowanych in
westycjach. Nasze miasto ma wszystko 
realizowane doraźnie: doraźna napra
wa ulic, doraźnie wykonywane tynki, 
ale wiecznie rozkopane ulice.,

Marzę o czystych, schludnych wsiach 
w  naszej gminie. Mieszkańców wsi 
przecież stać na to, lecz trochę inicja
tywy należy się ze strony Urzędu Mia
sta lub „gospodarki komunalnej” . Rol
nik, który własnym transportem przy
wiózł śmieci na wysypisko miejskie 
nie powinien płacić ani złotówki! Ma
rzę o czystych lasach — to zadanie dla ■ 
młodzieży szkolnej!
—  O przepraszam.' Jako nauczyciel 
mam inne zdanie. Młodzież nie powin
na społecznie wyręczać dorosłych. Za 
robociznę powinna otrzymać wynaoro-

chrześcijańską linią postępowania prze
prowadzono wybory w łapskich spół
dzielniach. Pojawili się nowi prezesi.
—- WSS „Społem” — nowym szefem wy
brany został dotychczasowy — Wiesław 
Bruszewski, wspomagają go ponownie: 
Adela Zarzecka i Janusz Jasiński.
— GS „Samopomoc Chłopska” — pre
zes Zygmunt Ogrodzki, zlikwidowano 
stanowiska wiceprezesów.
—- Spółdzielnia Mieszkaniowa — spra
wy nie zostały jeszcze1 rozstrzygnięte, 
funkcja prezesa pełniona jest społecz
nie.
—- Zakład Mleczarski — duże zimiany! 
Prezesem została dotychczasowa wice
prezes Jadwiga Zaniewska, a pełniący 
obowiązki prezesa Andrzej Kamiński 
objął stanowisko wiceprezesa. No cóż
— nowe idzie ale stare jest szybsze.* 

Stali, acz niekoniecznie zarejestrowa
ni handlowcy rozpoczęli wiosenne po
dróże. Po odwiedzinach w  Berlinie, 
Wiedniu czy Istambule są już w dro

dzenie, przyda się na biwak lub wy
cieczkę.
L.T. — Zgadzam się. Uważam, że dla 
Łap niezbędna jest ciepłownia, i zazna
czam, że powinna ona służyć całemu 
miastu. Sprawa niezmiernie ważna jest 
telekomunikacja. Znam jakość istnie
jącej centrali. Marzę o rozwiniętej sie
ci sklepów prywatnych, o dobrym,han
dlu obwoźnym docierającym na wieś. 
— Jaką masz wizję centrum Łap? 
L.T. — Troszeczkę sam je tworzę. Po
winno być zezwolenie na budowę pry
watnych kamienic czynszowych ze 
sklepami i punktami usługowymi na 
parterze. A  poza tym Łapy nie potrze
bują wielkiego Centrum. Niechaj będą 
takie kameralne ale czyste i schludne. 
O takie będę. walczył!,, •

Rozmawiał 
MARIAN OLECHNOWICZ

dze na targowisko przy Bema lub przy
gotowują się do wyjazdu na tereny 
Europy Wschodniej. Natomiast na miej
scowych targowiskach przed sklepami, 
w zależności od dnia, znaleźć można 
tańsze ryby, tańszy cukier, biustono
sze lub kiełbasę, ziemniaki na zmianę 
ze sztućcami i kawą.

Skoro przy handlu jesteśmy — otwar
to dwa nowe sklepy spożywcze przy 
ul. Sikorskiego. Delikatesy będące w 
gestii prywatnych właścicieli oraz spo
łemowski — duży, przestronny, rowe
rem można jeździć bez obawy, że na
tkniemy się na jakikolwiek towar.

I jeszcze na koniec pytanie — chyba 
do nowych władz WSS — dlaczego, 
aby kupić butelkę pepsi należy odstać 
w kolejce razem ze spragnionymi na
pojów bardziej konkretnych. Czyżby 
pepsi była towarem mniej „delikateso
wym” niż mandarynka z miejscowej 
wytwórni?
•Już po wyborach Rada Nadzorcza odwo. 

lała A. Kamińskiego z funkcji wicepre_ 
zesa.

(ad)

wymóg wzmocnienia służby patrolowej 
w godzinach wieczorowo-nocnych. Si
ło ię to możliwe dzięki dodatkowy 
służbom w  godzinach ponadwymiaro
wych, które funkcjonariusze pełnią ko
sztem własnego czasu wolnego od po
łowy marca br. W tej formie do koń
ca marca przepracowano 318 godzin. 
Efekty tych służb są wymierne — uja
wniono 4 przypadki jazdy pojazdem po 
użyciu alkoholu, ukarano 29 osób man
datami karnymi na sumę 64 tys. zł, 
odzyskano motocykl utracony na sku
tek kradzieży z włamaniem. Dodatko
wym, niewymiernym lecz równie isto
tnym efektem są społeczne odczucia, 
że miejscowa milicja jest znacznie bar
dziej widoczna, co nie pozostaje bez 
wpływu na poczucie bezpieczeństwa 
obywateli.

Niektóre działania np. wystąpienia 
do zainteresowanych o poprawę stanu 
zabezpieczenia majątku instytucji —■ 
pozostają bez odzewu, brak sojuszni
ków w batalii o wyeliminowanie ist
niejących niejednokrotnie ułatwień dla 
popełnienia przestępstwa —: to jeden 
z mankamentów służby funkcjonariu
szy tutejszej jednostki.

M ARIA SAKOWICZ
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I KRYMINALNA
W ostatnim okresie obserwujemy na 

terenie działania Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Łapach nie
pokojące zjawisko bardzo dynamiczne
go wzrostu przestępczości. I kwartał 
br. zamknął się liczbą 159 wszczętych 
postępowań przygotowawczych. W tym 
samym okresie ub. r. wszczęto 77 do
chodzeń. W stosunku do 3 miesięcy 
ub. r. dynamika wzrostu przestępczo
ści wynosi 220,0%. Za okres 3 miesięcy 
tar. wskaźnik wykrywalności stanowił 
70,3%, podczas gdy w analogicznym o- 
kresie ub. r. — 86, 0%.

Poddając analizie strukturę przestę
pczości kryminalnej w I kwartale br. 
stwierdzić należy, że dominują przestę
pstwa skierowane przeciwko mieniu. 
Dane statystyczne ilustrują obraz tego 
zjawiska:
— kradzieże z włamaniem do obiektów 

prywatnych ■— 31, wykryto 13;
— kradzieże z włamaniem do obiektów 

społecznych — 15, wykryto 7;
— kradzieże mienia prywatnego — 32, 

wykryto 9;
— zagarnięcie mienia — 19, wykry

to 8;
— rozboje i wymuszenia rozbójnicze 

—2, wykryto 1;

— zgwałcenia — 1
-— nielegalny wyrób spirytusu — 1

W miesiącu kwietniu br. odnotowa
no wzrost zagrożeń w  ruchu drogowym 
w porównaniu z miesiącem poprze
dnim. W kwietniu br. miały miejsce 3 
wypadki drogowe, w wyniku których 
śmierć poniosło 5-letnie dziecko oraz 
5 osób zostało rannych. Dwukrotnie 
przyczyną wypadków stanowiło nie
przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 
oraz nieprawidłowe przewożenie osób. 
Dla porównania — w marcu br. zano
towano 1 wypadek drogowy. Na skutek 
nieprawidłowego wymijania się poja
zdów ranne zostały 2 osoby. Najcel
niejszym wskaźnikiem wzrostu zagro
żenia w ruchu drogowym i jednocześ
nie bezmyślności i braku wyobraźni 
kierowców są dane dotyczące liczby 
ujawnionych osób kierujących pojazda
mi po użyciu alkoholu. W marcu br, 
ujawniono 28 nietrzeźwych kierujących, 
w tym 15 kierujących pojazdami silni
kowymi. Liczba, ta w kwietniu wzro
sła do 30 w tym 16 nietrzeźwych kie
rujących pojazdami silnikowymi.

Notowany gwałtowny wzrost prze
stępczości kryminalnej, nasilanie się 
zagrożenia na drogach spowodowały


