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Cytat miesiąca

Lodzi powstało Robotnicze Zrzeszenie Socjalistyczne. W ulotce tego 
Zrzeszenia czytamy: "Trzeba klerowi w Polsce zrobić to, co zrobił księżom Świet
listy Szlak w Peru". Jak wiadomo - "Świetlisty Szlak" w Peru po prostu zabił ka
tolickich misjonarzy! Jakoś nic słyszałem, żeby Prokuratura w Lodzi aresztowała 
członków Robotniczego Zrzeszenia Socjalistycznego za publiczne podżeganie 
do zabójstwa! Słyszałem natomiast, że skazano gdzieś jakiegoś człeczynę za to, że 
nieprzychylnie wyraził się o p. Prezydencie..."

M. Miszalski: Pan Kaczyński i  pan Prezydent, "Najwyższy Czas!", nr 7/93. (wy
tłuszczenia autora)
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Składanka architektury Łap w rysunku R. Czepe
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INFORMUJEMY 
że uległ zmianie numer Telefonu 

Zaufania. .... . w -
Masz problemy - zadzwoń pod 
nr 988 :
(połączenie bezpłatne) 
wgodz. 1600- 1900

Co każdy wiedzieć powinien zała
twiając sprawę w urzędzie?

Postępowanie przed organami administracji 
państwowej oraz organami samorządu teryto
rialnego w należących do właściwości tych or
ganów sprawach indywidualnych rozstrzyga
nych w drodze decyzji administracyjnych nor
muje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z dnia 
28 marca 1980 r. Nr 9, póz. 26 z późn. zmiana
mi), w skrócie zwany K.p.a.

Uczestniczące w postępowaniu administra
cyjnym osoby określa się mianem strony. 
K.p.a, nakazuje pouczać stronę o przysługują
cych jej prawach, a zatem niedopełnienie przez 
organy obowiązku pouczenia strony można 
traktować jako naruszenie prawa. Organy ad
ministracji państwowej obowiązane są także 
zapewnić stronom czynny udział w każdym sta
dium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebra

nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Ponadto obowiązkiem każdego organu 
administracji jest jak najstaranniejsze wyjaśnie
nie podstawy faktycznej i prawnej decyzji. Cho
dzi zatem o wytłumaczenie, dlaczego organ ten 
dany przepis zastosował do konkretnych usta
leń lub uznał go za niewłaściwy..

K.p.a. szczegółowo reguluje sposób zała
twiania spraw przez organy administracji pań
stwowej, Podstawowa zasada została zawarta 
w art. 35 par. 1 K.p.a. - organy administracji 
państwowej obowiązane są załatwiać sprawy 
bez zbędnej zwłoki. Chodzi tu o sprawy, które 
mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 
przedstawione przez stronę lub w oparciu o fa
kty i dowody powszechnie znane albo znane z 
urzędu organowi, przed którym toczy się postę
powanie. Natomiast, jeśli sprawa wymaga po
stępowania wyjaśniającego, to jej załatwienie 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu mie
siąca. Sprawa szczególnie skomplikowana po
winna być załatwiona nie później nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia po
stępowania, zaś w postępowaniu odwoław
czym - w ciągu miesiąca od daty otrzymania 
odwołania.

Organ administracji państwowej obowiąza
ny jest zawiadomić strony o każdym przypadku 
niezałatwienia sprawy w terminie, o którym mo
wa wyżej. Jednocześnie organ administracji 
musi podać przyczyny zwłoki i podać nowy ter
min załatwienia sprawy.

Na niezałatwienie sprawy w terminie stronie 
służy zażalenie do organu administracji pań
stwowej wyższego stopnia.

Organ administracji państwowej załatwia 
sprawę przez wydanie decyzji. Decyzję doręcza 
się stronom na piśmie. Art. 107 K.p.a. szczegóło
wo ustala, co powinna zawierać decyzja. Dla 
strony ważne jest dokładne zapoznanie się z po
uczeniem Zawartym w każdej decyzji, czy i w ja
kim trybie służy od decyzji odwołanie.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji 
służy stronie odwołanie tylko do jednej instan
cji. Warto zapamiętać, że odwołanie nie wyma
ga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy,

jeśli z treści odwołania wynika, że strona nie 
jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie 
wnosi się do właściwego organu odwoławcze
go za pośrednictwem organu, który wydał de
cyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia de
cyzji stronie. Organ administracji pai aj,
który wydal decyzję przesyła odwołań,v .,dz z 
aktami sprawy organowi odwoławczemu, chy
ba że uwzględni odwołanie w całości i wyda 
nową decyzję.

Organ odwoławczy rozpatruje sprawę po
nownie merytorycznie i wydaje nową decyzję.

Kodeks postępowania administracyjnego 
przewiduje także możliwość zaskarżania decy
zji do sądu administracyjnego. Decyzję można 
zaskarżyć tylko wtedy, gdy jest ona niezgodna 
z prawem. Warunkiem dopuszczalności wnie
sienia skargi jest wyczerpanie toku instancji w 
postępowaniu administracyjnym tj. wcześniej
sze wniesienie odwołania. Skargę do sądu 
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem 
organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w ter
minie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 
decyzji.

Małgorzata Rola-Pawłow 
radca prawny UMiG

W styczniu sporządzone zostały akty 
urodzeń:
Katarzyny Cisz, Piotra Grodzkiego, Sławomira 
Łapińskiego, Dominiki Rodowicz, Martyny Da- 
kowicz, Ewy Bakun, Adama Słomińskiego, 
Grzegorza Marczuka, Damiana Kowalczuka, 
Pawła Olszewskiego, Pawła Łupińskiego, Da
miana Leszczyńskiego, Wojciecha Kwiatko
wskiego, Michała Czerwińskiego, Diany Lotko, 
Grzegorza Grochowskiego, Eweliny Jarosz, 
Magdy Gaińskiej, Piotra Wilczewskiego, Sandry 
Grządki, Malwiny Łupińskiej, Grzegorza Śnie- 
cińskiego, Martyny Marii Mierzwińskiej, Marleny 
Łapińskiej, Ewy Kiełsy, Krzysztofa Jakubczyka, 
Krzysztofa Odachowskiego, Rafała Gąsowskie- 
go, Daniela Milewskiego, Iwo Jakuba Łopień- 
skiego, Zbigniewa’ Gąsowskiego.

USC INFORMUJE
Urząd Stu. m Cywilnego w styczniu 1993 r. 

zarejestrował:
•  35 urodzeń •  9 małżeństw •  24 zgony •  

W styczniu w związek małżeński 
wstąpili:
SławomirŁapińskiz Urszulą Adamczuk, 
Eugeniusz Mojkowski z Ewą Wieczorek,
Tomasz Zdrodowski z Katarzyną Kalinowską, 
Dariusz Januszyk z Katarzyną Marią Hofmann, 
Tadeusz Bujno z Urszulą Olędzką,
Bogdan Łapiński z Anną Kuklicz,
Artur Bakun z Urszulą Agnieszką Kiszko, 
Krzysztof Cholewicki z Beatą Jaszczuk,
Bogdan Adam Kobyliński z Elżbietą Kochańską.

W styczniu 1993 r. zmarli:
Julian Łapiński - lat 65, Tadeusz Zdrodowski - lat 
66, Helena Roszkowska - lat 80, Leokadia Fili
pczak - lat 95, Feliks Wróblewski - lat 82, Włady
sławo Zalewska - lat 90, Anna Danowska - lat 78, 
Helena Raciborska- lat73, StanisławfMarian Ba
ca - lat 29, Franciszek Perkowski - lat 86, Józef 
Sobolewski - lat 63, Tadeusz Włostowski - lat 63, 
Józefa Franciszka Łapińska - lat 80, Marian My- 
stkowski - lat 71, Franciszek Woronecki -Jat 93, 
Helena Łapińska - lat 65, Anna Jadwiga Bujno
wska - lat 70, Marianna Polińska - lat 68, Janina 
Święcka- lat 82, Henryk Garbowski-!at79, Hen
ryk Stanisław Ostrowski - lat 59, Tadeusz Mo
dzelewski - lat 37, Julianna Hryniuk - lat - 89, Ale
ksander Gołębiewski - lat 85.

Nowonarodzonym dzieciom życzymy 
dużo zdrowia i radosnego dzieciństwa, 
ich rodzicom szczęścia i radości w wy
chowywaniu swoich pociech.

Młodym parom na nowej drodze ży
cia składamy najlepsze życzenia: pomy
ślności i szczęścia w życiu osobistym i 
rodzinnym.

Rodzinom zmarłych składamy wyra- 
zy głębokiego współczucia.

Grażyna Łapińska 
Elżbieta Bruszewska
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JUBILEUSZ
W dniu 3.01.93 r. odbyła się 

w Łupiance Starej bardzo miła 
i doniosła, jak na tak małą osa
dę, uroczystość. Był nią jubile
usz działalności zespołu śpie-
waczego "Łupinianki". Minęło 

f  \  już 10 lat, jak laureatki spoty-

> >
kają się razem w celu doskona- 

, lenia wspólnego śpiewu piose
nek swoich babć, czego efe- 

\  ktem są koncerty na różnych 
■i—S. imprezach oraz przeglądach 

regionalnych i wojewódzkich.
Zespół zawiązał się w 1982 r. pod 

kierownictwem pani Marii O łtarze
wskiej i pomocy artystycznej pana Wie
sława Jarmoca. Już w następnym roku 
został zakwalifikowany do wojewódz
kiego przeglądu pieśni regionalnej w 
Brańsku. W roku 1985 opiekę metody
czną przejął pan Krzysztof Toczyński.

Do chwili obecnej zespół bierze 
czynny udział we wszystkich elimina-

cjach regionalnych i wojewódzkich pod 
wezwaniem "w poszukiwaniu folkloru". 
Zajmuje wysokie pozycje w przeglą
dach pieśni sakralnych. Jest zapraszany 
na obrzędy kolędnicze i noce świętojań
skie. Jednym z największych przeżyć by
ło uczestniczenie i adoracja ze śpiewem 
w Mszach św. w Białymstoku i Łomży, 
celebrowanych przez Ojca św. Jana 
Pawła II. Jednym słowem zespół wystę
puje wszędzie tam, gdzie chętnie jest 
słuchany i gdzie cieszą się z jego przy
jazdu. Wszystko to byłoby niemożliwe 
bez pomocy wielu życzliwych osób. Pa
nowie Jerzy Śrutkowski, Józef Zysk, 
Krzysztof Toczyński od wielu lal ota

czają zespół opieką merytoryczną dbając
0 jego poziom artystyczny, dobierając od
powiedni repertuar. Głównym sponso
rem jest pan Bogusław Chwedyna, dyre
ktor Domu Kultury w Łapach oraz bur
mistrz miasta p. Roman Czepe. Nigdy o 
"Łupiniankach" nie zapomina miejscowy 
proboszcz z parafii Pionka Kościelna, 
wspierając panie duchowo - chwaląc za 
propagowanie kultury regionalnej.

Redakcja "Gazety Łapskiej" przyłą
cza się do gratulacji - życząc wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, pełnej 
satysfakcji z twórczej działalności, dal
szych sukcesów, ambitnych programów
1 wielu, wielu wiernych przyjaciół.

Uhowo ma swój zespół śpiewaczy. Powstał 
dokładnie 27 stycznia 1992 r. a więc obchodzi 
swój mały jubileusz. Powstał niemal samorzut
nie. Inspiracją był odbywający się 11 stycznia 
■ 9 2  w, wojskim  Domu Kultury w Uhowie Woje- 
' ;egląd Zespołów Kolędniczych. Pa
nie z r\oła Gospodyń Wiejskich obsługiwały tę 
imprezę od strony kulinarnej i miały okazję 
przyjrzeć się z bliska zespołom kolędniczym 
nie tylko z okolicy, ale i z terenu województwa. 
Zapragnęły stworzyć własny zespół śpiewaczy, 
a przysłowiowej oliwy do ognia dolewał pan Jó
zef Zyśk (instruktor muzyczny Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku) oraz 
pani Józefa Bajda (radna i przewodnicząca Ko
misji Kultury przy Radzie Miejskiej w Łapach), 
która właśnie do WOAK-u i p. Zyśka zwróciła 
się o pomoc w zorganizowaniu zespołu. Efe
ktem tych działań było pierwsze spotkanie w 
styczniu '92, na które z niezawodną punktual
nością przybył instruktor p. J. Zyśk i zgłosiło się 
trzydzieści kobiet. Pan Zyśk poinstruował, jak 
należy poszukiwać tekstów i melodii śpiewa
nych przez miejsowe babcie i prababcie oraz 
bardzo ciekawie omówił znaczenie kultywowa
nia pieśni folklorystycznych. Pomocnymi uwa
gami służyła również mgr Józefa Bajda. Panie 
ustaliły, Iż spotykać się będą raz w tygodniu, a 
kierownikiem zespołu będzie Teresa Andruk, 
tutejsza bibliotekarka. Na początek panie otrzy
mały "bojowe zadanie" zdobycia tekstów pieś
ni: “Podolanka", “Konopielka", "Kalina", "Jedzie

wesele po zagumieniu", "Jasio konie poił", "Raz 
w maju o wieczornej porze", "Kasia", "Pognała 
wołki na Bukowinę", “W cichy pogodny wieczór 
majowy". Kolejne spotkania były okazją do 
przedstawienia zdobyczy: zapisanych na pa-

o i jo r a m K i
pierze i taśmie magnetofonowej pieśni. Cześć 
pochodziła od jednej z najstarszych uhowianek 
- pani Kazimiery Szyluk. Cenną okazała się sę
dziwa kantyczka (książka do śpiewania), a jesz
cze cenniejszą przyjemna atmosfera w grupie. 
Panie spostrzegły, że śpiewanie łagodzi troski 
życia i coraz bardziej można pokochać pieśni 
ludowe. Od początku zespół miał swoich przy
jaciół, np. 8 marca '92 kierowniczka WDK- u pa
ni Bożena Prokopowicz zrobiła zespołowi milą 
niespodziankę zapraszając na wiązankę ske
czy, monologów i żarcików o paniach, w wyko
naniu młodzieży męskiej - stałych bywalców 
domu kultury. Były ciastka, herbata, kawa i 
śpiewy zespołu. Dzień 27 kwietnia w kronice 
zespołu zapisany jest jako dzień chrztu, bo
wiem wówczas wybrana została nazwa. Były 
m.in. propozycje : "Narwiańskie nutki", "Nieza- 
butki” i inne, ale w rezultacie zostały "Uhowian- 
ki". Rozpoczęły się też wyjazdy. 31 maja na fe
stiwal w Mońkach “W poszukiwaniu folkloru,"

na którym zespół debiutował śpiewając “Wziął 
dziadek laskę, kulaskę", "Siedem koni Jasio 
miał" oraz "Czemu nasza Andzia" wyśpiewując 
sobie “Złoty róg" i piękne podziękowanie za 
popularyzację i zachowywanie cennych trady
cji autentycznego ludowego śpiewu. Wspania
ła publiczność moniecka witała i żegnała ze
spół rzęsistymi brawami. Potem były występy 
na tradycyjnej imprezie plenerowej "Hej Sobót

ka, Sobótka..." nad Narwią w Uhowie. Panie 
śpiewały (po raz pierwszy publicznie u siebie) 
"Łączkę", "Cyganeczkę", "Zaszło już słoneczko", 
“O Narwio rzeko błękitna", “Pożegnanie". Prze
bieg imprezy nagrany został na taśmę video. 
We wrześniu zespół bierze udział w III Zabłudo
wskich Spotkaniach z Muzyką i Poezją Sakral
ną w katagorii pieśni pogrzebowych oraz ucze-

dokończenie na stronie 4
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PISZĄ O NAS...
*  "Kurier Poranny" z 20.1. informuje o finale 

sprawy sądowej przeciwko mieszkańcowi 
Łap - Adamowi Ł., który w kwietniu 1991 r. 
“pożartowal" sobie z policji. Ta dwa dni 
wcześniej odebrała mu ona prawo jazdy. 
Młodzian podjechał więc tadą pod komisa
riat, zatrąbił i "dal gazu”. Kiedy go zatrzyma
no wysiadającego z pojazdu - stawiał opór. 
W szpitalu nie zgodził się na badanie krwi, a 
kiedy personel medyczny I policjanci mieli 
go już dość zażądał, by odwieziono go do 
domu. Zgodę policjantów wymógł argu
mentem, że jeśli nie - to rozwali im radiowóz 
koszom na śmieci. Na tym się nie skończyło. 
Tego samego dnia funkcjonariusze pełnią
cy w radiowozie służbę zostali wezwani do 
komisariatu - na odsiecz. Tam bowiem udał 
się Adam Ł. i rozpoczął "demolkę": wybił 
szybę, połamał krzesło, napadł na funkcjo
nariusza dusząc go, innym pozrzucal czap
ki, kiedy próbowali interweniować.

Na rozprawie oskarżony konsekwentnie 
nie przyznawał się do winy. Po prostu policjan
ci zatrzymali go bez powodu na podwórzu. 
Wygłupy przed komisariatem - to nie on. Za 
czynną napaść na funkcjonariusza , opór i 
znieważenie władzy dostał rok i dwa miesiące 
pozbawienia wolności... w zawieszeniu na dwa 
lata, bowiem wcześniej nie byl karany. Poza 
tym: 2,5 min grzywny plus 550 tys. kosztów są
dowych. Wyrok nie jest prawomocny.

*  Aneta Tomkiel z Łap wylosowała w konkursie 
"Ewy* pod nazwą "Zabawa w gwiazdkę" głów
ną nagrodę, czyli wieloczynnościową maszy
nę do szycia "tucznik", ufundowaną przez re
dakcję miesięcznika "Zwierciadło". Laureatka 
z tej okazji będzie musiała nauczyć się szycia, 
zwłaszcza że pani Aneta i jej mąż Dariusz są 
młodym małżeństwem I spodziewają się 
dziecka. Mieszkają razem z babcią Ireną Ło- 
zowską, krawcową z zawodu. Oboje są stu
dentami - a o wszystkim tym informuje "Ga
zeta Współczesna" z 21.01. br.

*  Zaś "Kurier Poranny" (22, 23,24. bm.) w tek
ście pt, "Śmietnik nad Narwią" pisze o skie
rowaniu przez dyrektora Narwiańskiego 
Parku Krajobrazowego pisma do Prokuratu
ry Rejonowej w Białymstoku o popełnieniu 
przestępstwa przez burmistrza ta p  R. Cze- 
pe. Na terenie 'Bindugi'1, nad samą Narwią, 
powstało wysypisko śmieci. Decyzję przy
zwalającą na składowanie tam gruzu I ziemi 
z cukrowni podjął burmistrz. Dyrektor NPK 
uważa, że wysypisko jest nielegalne, znaj-

h ę o t o h r h j

stniczą w Dniach Kultury Chrześcijańskiej Za
błudów '92 śpiewając tam "Barbaro Święta" i 
“Już idę do grobu", Zadowoleniem był nie tylko

duje się w granicach parku, niszczy natural
ny krajobraz i zanieczyszcza rzekę. Czego 
tam nie ma: zużyte lodówki, rozbite szkło, 
stare śmietniki, opakowania po środkach 
piorących, makulatura otc. Według ustawy o 
ochronie przyrody za coś takiego grozi do 2 
lat pozbawienia wolności. O zgodę dyrekto
ra NPK na składowanie śmieci i o jego opi
nię na ten temat burmistrz nie występował. 
O zaniechanie wywożenia tam śmieci bez
skutecznie występował też prezes Wspólno
ty Pastwiskowej "Binduga". Pracujący co
dziennie spychacz maskuje śmieci.

Burmistrz twierdzi, że ziemia z cukrowni 
nie jest odpadem. Przyznaje, że na wywóz 
gruzu nie było zezwolenia, ale pochodzi on 
z rozbiórki tylko dwóch domów. Prezentuje 
mapę z 86 r. z której wynika, że składowisko 
znajduje się w granicach miasta. Na no
wszej mapie dyr. Grygoruka teren należy do 
parku. Burmistrz twierdzi, że śmieci wywożą 
tam prywalni właściciele, mimo zakazów.

*  Tenże "Kurier" z 26.01 .br o III Międzynarodo
wym Turnieju Młodzików w judo, który odbył 
się w łapskim Technikum Mechanicznym. Za
powiedziane ekipy zagraniczne nie dojecha
ły. W wadze do 30 kg zwyciężył Adam Sawi
cki (Narew Łapy). W punktacji klubowej - tak
że Narew. Sekcja judo powstała w 1977 r. Po 
tragicznej śmierci w 1984 r. jej pierwszego tre
nera Antoniego Laszuka w r. 88 sekcję reakty
wował Piotr Pólkośnik i z Mirosławem Łuka- 
szukiem wznowili treningi. W ubiegłym sezo
nie Sylwester Kozłowski zdobył tytuł mistrza 
Polski młodzików, a Kinga Gołaszewska zo
stała wicemistrzynłą kraju w tej kategorii 
wiekowej. W sekcji szkolą się już 10-12-let- 
nie dzieci. Kłopotom finansowym pomaga 
zaradzić sponsor, byty uczeń TM, Krzysztof 
Łapiński z "KA-Electronic".

*  W "Spotkaniach kolędniczych '93 ("Gazeta 
Współczesna, 27.01.) znajdujemy informa
cję, iż jednym z najlepszych zespołów ko
lędniczych na tegorocznym przeglądzie 
tych zespołów w Białymstoku okazały się 
"Szolajdzianki" z Łap-Szołajd.

*  "Śmiertelny strzał" - to krótka relacja (K. Po
ranny, 29,30,31.01.br.) o tragedii, jaka wyda
rzyła się w nocy z 26/27 stycznia w ZNTK. Pi
jany strażnik (2,43 promilie) odwiedzi! w stró
żówce, znajdującej się przy bramie wjazdo
wej d > garaży, swego kolegę - aby się 
ogrzać. Miony w czoło z pistoletu P-64 kai. 9 
mm dozorca zmarł natychmiast. 36-lotni męż
czyzna mieszkał w Łapaćh-Osse, osierocił 
piątkę dzieci. Sprawca został tymczasowo

aresztowany. Oprócz gazet białostockich in
formował o tym m.in. "Nowy Świat".

"Kurier Poranny" z 4.02. przynosi odpo
wiedź burmistrza Łap na "Śmietnik nad Na
rwią*. Ziemię z cukrowni i okresowo gruz 
wywozi się na sporne miejsce od wielu fąt i 
zapewne ze względu na ich nieszkodliwość 
dia środowiska poprzednie Władze nie wy
stępowały o formalną zgodę na to. Obecnie 
zostanie to uregulowane. Natomiast istnieje 
tam całkowity zakaz wywozu śmieci, ale dzi
kie wysypiska to problem wszystkich pol
skich miast, ‘ bo nie postawi się policjanta za 
każdym krzaczkiem". Sugestia T. Wiśnie
wskiego, iż na te dzikie zrzuty śmieci jest 
zgoda Urzędu, stanowi nadużycie. Przed 
rokiem za pieniądze Urzędu wspólnota pa
stwiskowa "Binduga” zlikwidowała o wiele 
większe wysypisko i nikt ich nie oskarżał o 
przestępstwo. Burmistrz twierdzi, że "dziś 
działania przeciw Gminie (wspólnoty pa
stwiskowej- B.Ł.) o tytuł własności gruntów 
podpiera się śmieciami." Złecono wykona
nie bramy wjazdowej, choć poprzednie były 
wyłamywane. Na wzmiankowanym terenie 
znaleziono dokumenty wskazujące na jed
ną z łapskich firm produkcyjno-handlowych, 
ale nłe stanowi to dowodu.

Red. T. Wiśniewski nie zgar , z 
burmistrzem. Twierdzi, że mimo wszystko to 
burmistrz odpowiada za porządek na swoim 
terenie. Gruz przywożony jest nielegalnie. 
Fakt nieprawnego składowania śmieci na 
nad Narwią potwierdziła WIOŚ.

*  "Na własnym gazie" - to artykuł S. Dworako
wskiego w “Porannym" z 10 lutego. Rzecz do
tyczy gazyfikacji woj. białostockiego, budowy 
nitki Wyszków-Wołkowysk. Jest i o Łapach, 
Odcinek z Solniczek do Łap jest już zakoń
czony, rurociąg wypełniony gazem. Można 
korzystać zeń choćby od dziś, ale nasze mia
sto nie ma jeszcze sieci rozdzielczej. W pier
wszej kolejności otrzymają go mieszkańcy 
osiedla Konopnickiej, prawdopodobnie ok. 
połowy tego roku. Położono też 3 km nitkę w 
kierunku Wys. Mazowieckiego, wiosną praca 
ruszy dalej. Prawdopodobnie wkrótce budo
wana toż będzie euromagistrala gazowa z 
Rosji do Niemiec przez Polską, w tym przez 
nasze województwo. Opłaty za przebieg ga
zociągu przez nasze terytorium spłacano by
łyby dostawami rosyjskiego gazu.

Opracował 
(». Ł>)

dyplom, ale wysłuchanie młodzieżowego chó
ru cerkiewnego z Moskwy, który oczarował słu
chaczy wielką skalą głosów i niemal anielskim 
śpiewem. W listopadzie w uhowskich "Zadusz
kach literackich" zespół śpiewa pieśni maryjne, 
Impreza mająca w programie m.in. śpiewy i re
cytacje, była uczczeniem pamięci ludzi zaan
gażowanych w działalność kulturalną w Uho- 
wie. W listopadzie i grudniu panie spotykają się 
nawet dwa razy w tygodniu, ucząc się starych 
polskich kolęd wybranych z sędziwego śpiew
nika przez panią Helenę Zawadę - przewodni
czącą Klubu Seniora. W listopadzie "Uhowian- 
ki" wraz z "Plonkowiankami" wzięły udział w 
“Dniu Seniora" w Państwowym Domu Pomocy 
Społecznej w Uhowie. Pensjonariusze i pensjo- 
nariuszki dołączyli do wspólnego śpiewania. 
21 grudnia zespół zasiadł do swojej własnej wi
gilii za tradycyjnie zastawionym stołem. Była 
choinka, kolędy, mikołajowe prezenciki i pięk
ne życzenia podczas łamania się opłatkiem. 
Nie trzeba chyba wyjaśniać, iż spokania takie

były jednocześnie czasem wspólnej nauki. I tak 
w grudniu była to nauka nie tytko kolęd ale i ko
lędowania, bowiem zespół przygotowywał się 
na "Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędni
czych - Narew '93". 16 stycznia autokar zabrał 
panie spod WDK w Uhowie do Narewskiego 
Ośrodka Kultury w Narwi, gdzie występowały 
przed jury i wspaniałą publicznością jako jedna 
z ponad trzydziestu grup. Po występie wszy
stkie grupy kolędnicze z gminy Łapy pojechały 
kolędować do wsi Klejniki. Zespół uhowski 
wspierał i nagrywał redaktor Stanisław Michal- 
kiewicz z Polskiego Radia w Wilnie. "Uhowian- 
kami" zainteresował się także redaktor Andrzej 
Danilczuk z Radia Białystok oraz dziennikarka 
"Gazety Współczesnej".

Tak wyglądał rok pracy zespołu "Uhowian- 
ki". Wypada mieć nadzieję, iż kronika zespołu 
zapisze jeszcze wiele imprez i wydarzeń kultu
ralnych w ciągu wielu lat istnienia zespołu.

Opr. Teresa Andruk
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No i wreszcie przyszło do nas to szaleństwo wy
znawania miłości w dniu świętego Walentego. Na 
Zachodzie, a zwłaszcza w Anglii i USA od dawna 
dzień ten obchodzony był z wielką pompą - St. Wa- 
lentine's Day. Poczta w tym okresie jest prawie tak 
samo obciążona jak w czasie świąt Bożego Naro
dzenia. Wybór kart pocztowych i wszelakich pa
miątek jest bardzo bogaty. Mnóstwo pomysłowych 
znaczków, nalepek, pamiątek, bibelotów. W Pol
sce Walentynki dopiero się przyjmują i cały ton 
przemysł dopiero rusza. Ale nie czekajmy na pro
ducentów. Od czego mamy naszą własną głowę

pełną pomysłów i serce zdolne kochać, Już 
Szekspir pisał w‘ Hamlecie":

"Dzień dobry, dziś święty Walenty,
'ero co świtać poczyna, 

y Młodzieniec snem leży ujęty
A  hoża doń puka dziewczyna. 
PodskoczyI kochanek, wdział szaty, 
Dizwi rozwarł przed swoją jedyną..."
To Szekspir, ale Ciebie stać na coś własne

go dla swej sympatii. Nic nie stoi na przeszko
dzie, abyś jej wręczył Twój własny wiersz. Ale i 
nie musi to być wiersz rymowany i rytmizowa- 
ny. Napisz to, co chętnie powiedziałbyś. Natu
ralnie, spontanicznie. A serce jest tak prostym 
symbolem graticznym, żeby nawet dziecko 
mogło je rysować. A zakochani w jakimś sensie 
są jak dzieci. Bez względu na wiek, czy mają lat 
osiem czy też osiemdziesiąt. Co ja mówię: 
osiemdziesiąt, sto osiem. Jeśli brak ci pomy
słów lub po prostu czasu najważniejsze, abyś 
zdobył się na życzenia a prezentem może być 
zwykły kwiatek lub serduszkiem ozdobiona 
czekoladka. Jest to bowiem przede wszystkim 
zwyczaj składania życzeń. Jest on najlepszą 
okazją do przełamania się dła zakochanych

beznadziejnie, platonicznie, tajnie i skrycie. 
Lecz także najlepsza to okazja do odnowienia i 
pobudzenia tych "starych" związków, tych mał
żeństw. które zapomniały już słowo "kocham". A 
i trochę romantyczności zawsze jest potrzebne. 
Mam nadzieję, że w przyszłości łamy naszej 
Gazety będą pełne okolicznościowych życzeń 
na ten dzień, jak to jest na świecie. W niektó
rych szkołach jest tam zwyczaj organizowania 
przyjęć klasowych, na które uczniowie przyno
szą ciastka i życzenia wręczane potem wszy
stkim przez wszystkich. Towarzyszą temu prze-

lu tego - ŚWIĘTO 
Dzień Św iętego

różne obyczaje, np. szczególne znaczenie na
daje się ostatniej kartce, wręcza się ją bowiem 
swojej sympatii, czemu towarzyszy aplauz całej 
klasy. Jest to jeden z tych dni, kiedy szczegól
nie chce się iść do szkoły i pewnie szczególnie 
chce się żyć. Zwyczaje w Dniu Św. Walentego 
są różne i będą pojawiać się nowe. Historia 
“walentynek" sięga podobno renesansu. W elż- 
bietańskiej Anglii w tym dniu odbywały się po
chody, feslyny, zabawy z korowodami grajków i 
tancerzy. Obdarowywano się przy tym owoca
mi z lukru bądź prawdziwymi 1 często umiesz
czano pomiędzy owocami czułe liściki lub bile
ciki. Z Anglii w dobie kolonizacji zwyczaj trafił 
do Ameryki, Australii i Kanady. W Europie Za
chodniej rozpowszechnił się w ostatnich dzie
sięcioleciach. Ostatnie lata notują go kalenda
rze tych krajów, które dotąd programowo uni
kały wszelkich dni "świętych*. Pewną rolę od
grywa w tym rynek komercyjny i chwała mu za 
to. Na przykład znane wydawnictwo Harleąuin 
w ubiegłym roku na Pałacu Kultury w Warsza
wie wywiesiło ogromnej wielkości serce i zor
ganizowało wiele imprez, jak na prawdziwe 
święto przystało. Na Zachodzie w tym dniu wy
dawcy zwykli promować popularne romanse, 
kina oferują specjalne seanse filmowe (pary 
płacą tańszy wstęp), a w sklepach pojawraja się 
najróżniejsze bibeloty i prezenciki dla zakocha
nych, jak np. ozdobno kartki z bukietami róż, 
amorkami, serduszkami, całującymi się parami, 
króliczkami i innymi symbolami miłości. W cu
kierniach pełno jest wtedy od bombonierek z 
różowymi i wszelkimi innymi sercami. Są torty i

torciki z lukrowanymi Kupidynkami lub np. gir
landami róż i odpowiednimi napisami na tę 
okazję. Tak samo reagują na tę okazję inne 
branże nie wyłączając jubilerów. Dziś karteczki 
z życzeniami ("walentynki") nie są wysyłane tyl
ko do ukochanych, lecz i do tych, których się 
po prostu lubi, a więc do przyjaciół, krewnych, 
znajomych, współpracowników. Ponoć wysyła
nie tych życzeń miało swój pierwowzór w oby
czajach panujących na dworze królowej Wiktorii, 
która otrzymywała bardzo liczno życzenia od 
swej rodziny rozsianej po stolicach niemal całej

ZAKOCHANYCH 
W alentego

Europy. W Stanach Zjednoczonych ulubionym 
tematem gazet na drugi dzień po Walentyn
kach są informacje, kto z polityków lub ze zna
nych postaci filmu, estrady rtp. najwięcej otrzymał 
takich dowodów sympatii. Niektórzy są przy tej 
okazji obdarowywani całkiem oryginalnymi pre
zentami. Pamiętamy, jak dwa lata temu telewizja 
pokazywała ogromny tort ofiarowany przez cech 
cukierników Julii Roberts (znalazł się w księdze 
rekordów Guinessa, ale przede wszystkim zna
lazł się w rękach biedaków, bo aktorka przekaza
ła go do instytucji charytatywnych).

A kim w takim razie byl ów święty Walenty, że 
nam tak zamieszał. Należał kiedyś do najbardziej 
znanych i czczonych świętych w Kościele Łaciń
skim, Był kapłanem a następnie najprawdopo
dobniej biskupem Terni kolo Rzymu. Posiadał 
dar uzdrawiania, a historia m.in. notuje wypadek 
uleczenia chłopca z padaczki. Tradycja czci go 
właśnie jako patrona od padaczki i chorób ner
wowych, W czasie prześladowań za panowania 
cesarza Klaudiusza II Gota ok. roku 269 został 
sprowadzony do Rzymu i tam ścięty. W Polsce 
jego kult także był popularny. W Krob!(archidie- 
cezja poznańska) jest sanktuarium jemu poświę
cone, a diecezja przemyska ma go za patrona. 
Wszystko to co napisałem wyżej dowodzi jednak, 
że święty Walenty coraz bardziej doznaje czci ja
ko patron zakochanych. I za to mu chwała.

Po wiciu lalach małżeństwa wciąż ukochanej 
żonie tekst ten, jako prezencik waleń tynkowy de
dykuje

Leon R.

"ŁOJCIEC" DAŁ SAMOCHÓD
Tymi, którzy nasze nerwy wystawiaj;) 

na próbę są młodzi kierowcy, z piskiem 
opon startujący samochodami, niczym 
aktorzy scen pościgowych modnych fil
mów kryminalnych. Starają się jęk opon 
uczynić tak głośnym, aby się wszyscy oglą
dali, a prędkością bić chcą lokalne rekor
dy. 1 to na ulicach miasta, bo tu są naj
widoczniejsi. Część z nich (starsi) sama 
dorobiła się własnych samochodów, by te
raz odgrywać scenariusze lilmowych po
ścigów. Zdecydowana większość jednak 
wypożycza samochody od rodziców na 
krótszy lub dłuższy czas. Kochający "sta
ruszkowie" widzą tylko to, jak grzecznie i 
wolniutko ich potulni synowie odjeżdżają 
spod domostw. Chwilę potem obowiązu
je szybkość i szpan. A ten szpan to głupo
ta i wyzywanie losu. To szpan w najgor
szym wydania, bo zagrażający życiu in

nych. Gdyby istniała w naszej gazecie 
kronika wypadków i kolizji drogowych, 
można byłoby zapisywać na swój użytek 
numery rejestracyjne tych samocho
dów, które z piskiem opon pędzą po na
szym miasteczku. Można byłoby mieć 
pewność, iż owych "znajomych" z listy 
spotka się w kronice. Ale warto też po
wiedzieć słowo na temat kultury doro
ślejszych kierowców. Olo dwa przykła
dy, raczej jej braku, zanotowane w roku 
ubiegłym. 26 czerwca kierowca Audi o 
numerze rejestracyjnym (pierwszej lite
ry nie podaję) TN 5721 ok. godz.19 tak 
się nudził przed przejazdem kolejowym, 
że wykorzystując czas na sprzątanie 
wnętrza samochodu wyrzucił zawartość 
popielniczki i opakowanie papierosów 
wprost na środek jezdni. Z  kolei np. 
kierowca czerwonego poloneza o nu

merze rej. (tym razem też jeszcze nie 
podaję pierwszej litery) TK 1078 wjeż
dżając na chodnik podjechał pod kiosk 
"Ruchu" przy UMiG i, nie wysiadając z au
ta, dokonał zakupu. 1 jeszcze przypadek 
kierowcy ciężarówki o numerze rejestra
cyjnym (nic podaję pierwszej litery - niech 
kierowca wie, inni nie muszą wiedzieć (?!), 
który w dniu 10 czerwca ub.r. ok. godz. 9 w 
Uhowie jadąc w kierunku Białegostoku 
zajeżdżał drogę nie pozwalając się wymi
nąć. Takich przypadów można byłoby wyli
czać wiele. Nadzieja w tym, że wszyscy bę
dziemy się teraz stopniowo cywilizować. 
Dlaczego? Bowiem juz nie ma systemu, 
który usprawiedliwiał nasze chamstwo, a 
łagodniej mówiąc, który usprawiedliwia! 
nasz negatywny stosunek do wszystkiego.

(K.R.)
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Warszawa, Plac Trzech Krzyży, pią
tek 29 stycznia 93. Ze wszystkich stron 
napływają ludzie w kierunku pomnika 
Witosa. Transparenty: "Olszewski na 
prezydenta", "Precz z Wałęsą", "Miałeś 
chamie zloty róg", "Lechu, czuj się od
wołany”, "Ruch III Rzeczypospolitej", 
plakaty z napisem: "Agenci KGB i GRU 
precz z Sejmu i Belwederu", "Insekty 
PRL-u precz z Sejmu i Belwederu" itp. 
Wokół pomnika niesamowity ścisk lu
dzi. Przeciskają się kamerzyści z TAI.

- Nie puszczać ich. TY kłamie - woła
ją zebrani.

- Pozwólcie im, niech filmują i widzą 
- mityguję.

du frustratami. W odczytanym w TV 
oświadczeniu tzw. Sieci wzywa się języ
kiem Urbana i Kiszczaka do "przeciw
stawienia i zatrzymania, nawet silą, wi
chrzycieli ładu i porządku... demokra
tycznego". Tłum narasta, gęstnieje.

- Chcemy Jana, nie barana - skanduje 
pochód. Niesiona kukła bez prawej nogi 
/. napisem "Bolek" podpalona przed po
tężną bramą Belwederu.

- Miałeś chamie złoty róg!
- Zadzwoń do Kiszczaka! Zadzwoń 

do Kiszczaka! - skandują stojący w ści
sku, głowa przy głowie, ludzie. Po chwili 
ziejący grozą, wielokrotnie skandowany 
okrzyk:

zablokowanie lustracji, w Belwederze 
ludzie o niejasnej przeszłości. UB-cckic 
wysokie emerytury za aprobatą Wałęsy, 
Kiszczak proszony na świadka "czysto
ści" Wałęsy. Wcześniej Ziółkowska mia
ła być szefem NIK, a prokomunista 
Pawlak - z nadania Wałęsy - premierem 
Wolnej Polski. To polwarz rzucona mi
lionom ofiar za tę Wolną.

Ale cóż. Michnik w TV zaproszone
mu Kiszczakowi przebaczył. Niemalże 
w imieniu narodu, nie pytając nas o zda
nie, bez przyznania się do winy i bez 
żadnej pokuty katów naszego narodu.

W TV na Dworcu Centralnym pier
wsza wiadomość w "Wiadomościach".

9VCia£eś chamic z£bty róg ...
Pod pomnikiem z naklejonym na nim 

plakatem "KGB, GRU precz z Sejmu i 
Belwederu" (z którego treścią zgodziłby 
się zapewne Wincenty Witos) stoją Ka
czyński, Parys, Świloń, niektórzy posło
wie. W krótkich słowach Jarosław Ka
czyński i Jan Parys mówią o "niedokoń
czonej polskiej rewolucji", o zablokowa
niu lustracji, zapowiadają tworzenie ko
mitetów na rzecz przyśpieszonych wybo
rów. Pochód rusza w kierunku Belwede
ru. Kilkanaście transparentów. Skando
wane wielokrotnie hasła: "Precz z Wałę
są", "Lustracja, lustracja...", "Precz z UD- 
ecją. Precz z UB-ecją". Widzę obok stoją
cego posła z Białostocczyzny - sic! - Mała
chowskiego. Szyderczy uśmiech. Dzień 
wcześniej w swoim "okienku" TV nazwał 
uczestników dzisiejszej demonstracji 
"ludźmi nieszczęśliwymi", prącymi do roz
lewu krwi, a idących dziś na czele pocho

- Został ci się jeno sznur!
Przemówi! idący w pochodzie Kornel

Morawiecki z grupą Solidarności Wal
czącej.

- Morawiecki, miałeś rację - skandują 
zebrani. Ogrodzenie Belwederu otoczo
ne szczelnie przez policjantów. Lokato
rów nie ma. Ciemno w oknach. Powoli 
wracamy tą samą drogą. Jadąc na dwo
rzec rozmyślam o dziejach Polski, naro
du szczególnie w ostatniej dekadzie i 
danej nam przez Opatrzność, niewyob
rażalnej niema! przez dziadów i ojców 
naszych, możliwości wyjścia z "domu 
niewoli", z systemu zła. W uszach słyszę 
przejmujące, wywołujące dreszcze, nie
mal płacz, wołanie ludzi z Warszawy (i 
nas kilku z Łap i Białegostoku):

- Miałeś chamic złoty róg.
Zawiedzione nadzieje, świadomość,

że tak straszliwie zostaliśmy oszukani -

Spiker mówi: "...w demonstracji wzięło 
udział od 500 do dwóch tysięcy ludzi". 
Kamera pokazuje kilkudziesięciu ludzi 
wokół pomnika. Nie ma obrazu " 
szej perspektywy ani pod Belweu. .u. 
Urban życic nie tytko ciałem aie i du
chem w TV i nie tylko. Mimo to byłem 
świadkiem początku końca legendy, 
którą i ja budowałem, ale nic tylko dla
tego nie odczuwam satysfakcji - prze
ciwnie - ból, żal i przerażenie, jak głębo
ko system zła przeniknął w dusze ludzi i 
struktury naszego życia, jak upadło po
czucie honoru, godności i zwykłej przy
zwoitości, przyznania się do błędu i dy
misji Wałęsy, czy złożenia mandatów 
przez posłów-agenlów SB.

Obserwator
P.s. Oceniam z doświadczenia ilość 

ludzi w demonstracji i pod Belwederem 
na co najmniej 30 tysięcy.

W SURAŻU “KŁAMSTWO GŁOSZONE JAKO PRAWDA DOPROWADZA DO WŚCIEKŁOŚCI".
W związku z artykułem: “Ale w Surażu jest 

inaczej.,.11 zamieszczonym w "Gazecie Ła
pskiej" z dn. 22.1.1993 r. my, pracownicy Miej
skiego Przedszkola w Surażu, jako strona zain
teresowana, pragniemy wnieść sprostowanie. 
Wiarygodność przedstawionych informacji sta
wiamy pod znakiem zapytania.

Prawdą jest, że autorka w/w artykułu podjęła 
we wrześniu 1982 r. pracę w Miejskim Przed
szkolu w Surażu na stanowisku nauczycielki, 
jednakże w tym czasie były wolne trzy etaty. 
Więc niniejszym szukano chętnych. Przyjęto 
dwie pracownice z wykształceniem średnim, 
zaś trzeci etat pozostał wolny. Nie było więc 
mowy o jakiejkolwiek znajomej pani dyrektor.

Ponadto jeśli chodzi o stawianie trudności w 
obronie pracy magisterskiej, to najlepiej może 
zaświadczyć fakt, iż osoba zainteresowana wy
korzystała szeroki możliwy urlop w dogodnym 
dla siebie czasie. Nie brata udziału w przygoto
waniach ani prowadzeniu uroczystości przed
szkolnych takich jak: “Dzień Dziecka", “Uroczy
ste zakończenie roku przedszkolnego” itd. Żad
na z nauczycielek nie byta przeciwna przejęciu 
na siebie dodatkowych obowiązków, nie ma 
więc mowy o "budowaniu zapór".

Nawiązując zaś do incydentu tak pięknie 
opisanego przez autorkę w/w artykułu pragnie
my sprostować, iż głównym bohaterem zajścia

byt nie i- '  inny, jak jej własny mąż. A rzekomo 
"niezbyt prz, chylna opinia" to stek wyzwisk i 
niecenzuralnych stów w języku bliżej nieokre
ślonym.

Krzyki tego pana miały zastraszyć panią dyre
ktor i zmusić do uległości. Przy okazji zostat za
straszony caty personel, a także dzieci - których 
dobro - kto jak kto, ale autorka powinna mieć na 
względzie. Dzieci przychodzą do przedszkola 
bawić się i uczyć, a nie wysłuchiwać popisów 
człowieka, który byłby "wspaniałym mówcą", 
gdyby nie brak ogłady i wychowania.

W dalszej części pragniemy poruszyć spra
wę tzw. "sądu sposobem domowym". Otóż do 
wiadomości podajemy, że było to zebranie ma
jące charakter ugodowy, na które została za
proszona "rzekomo poszkodowana". Na zebra
niu szukano dróg porozumienia, a nie "linczu". 
Osobami biorącymi udział byli członkowie Ko
mitetu Rodzicielskiego, pani burmistrz oraz 
pracownicy przedszkola,

Nie możemy zrozumieć, dlaczego autorka 
tak mylnie opisuje fakty, nie wykazuje znajomo
ści ludzi wybranych do Komitetu Rodzicielskie
go. Ten fakt najlepiej chyba świadczy o niewie
dzy i braku zaangażowania w sprawy dotyczą
ce przedszkola. Nikt nie żądał i nie żąda od 
"rzekomo poszkodowanej" rzeczy niemożli
wych. Jako osoba wykształcona powinna

umieć przyznać się do błędu i zdobyr * < 
słowo "przepraszam" w imieniu męża i s*. a 
nie szukać brudów u innych.

Do wiadomości podajemy również, iż na
uczycielka, która obecnie pracuje w przedszko
lu posiada odpowiednie wykształcenie oraz 
predyspozycje do wykonywania w/w zawodu. 
Ponadto została wybrana i w pełni zaakcepto
wana przez rodziców na zebraniu ogólnym w 
przedszkolu. Cieszy się pełnym zaufaniem 
swoich pociech, a także rodziców, dla których 
dobro dzieci jest najwyższym celem.

Na zakończenie chcielibyśmy autorce arty
kułu przesłać pewną głęboką myśl Mikołaja Go
gola, którzy rzekł: "Kłamstwo głoszone jako pra
wda doprowadza do wściekłości". Zaś inny 
rzekł: "Słowem jak bronią posługuj się z rozmy
słem, tylko miej baczenie na to, że gdy wypu
ścisz kulę, ona może rykoszetem powrócić do 
ciebie."

Personel przedszkola
1. Danuta Sianko,
2. Beata Jarmoc,
3. Halina Łupińska,
4. Jadwiga Krysztopik,
5. Barbara Sosnowska.
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CZYJA JEST POLSKA?
- O S E N I O R Z E  I J U N I O R Z E  

C I M O S Z E W I C Z A C H
W nawiązaniu do cyklu pt, "To jest ta sama 

kopia..." zamieszczonego w 46 i 47 numerze 
Waszej gazety dotyczącego M.M. Cimoszewi
cza i mojego procesu sądowego z jego synem 
Włodzimierzem, pragnę sprostować pewne 
nieścisłości:

1. W. Cimoszewicz nazwał mnie “załganym 
łobuzem" w: Sztandarze Młodych", natomiast w 
innych gazetach : "Kurier Poranny", "Kurier 
Podlaski", "Gazeta Współczesna", "Gazeta Wy
borcza" użył nie mniej obraźliwych epitetów 
jak: "moralna degradacja", "chuligański atak", 
"dla takich jak Borowski wybawcami byli nazi
ści", "dowody Borowskiego są łgarstwem" itd,

2. Mjr. - płk. M.M. Cimoszewicz działał od 
1945 r, w INFORMACJI WOJSKOWEJ a nie w 
Wojskowych Służbach Informacyjnych. Tylko 
na pozór nie ma tu różnicy, bowiem ludzie pa- 
mi""''iący tamte czasy , a tym bardziej będący 
;  liotern obróbki w rękach tej instytucji do
świadczyli paraliżu strachu na sam dźwięk słów 
- Inf. Wojskowa.

3. Na procesie występują b. pracownicy 
WAT, a nie współpracownicy mjr. Cimoszewi
cza. Ci ostatni milczą i nie występują w proce
sie. A szkoda.

4. Użyte w cyklu określenie “b. Wojskowa 
Akademia Techniczna" nie jest ścisłe. WAT ist
nieje obecnie. Nawiasem mówiąc studiuje tam 
syn Lecha Wałęsy.

Istotniejsze od tych nieścisłości są pewne 
"ciekawe" fakty związane z prowadzonym prze
ze mnie procesem. Kontrolowane i przegląda
ne (podobnie jak w stanie wojennym) są moje i 
do mnie listy od i do świadków czynów mjr. Ci
moszewicza. Wyjmowane są niektóre części 
przesyłek. Jestem zmuszony wysyłać listy poza 
zasięgiem "centrali" wojewódzkiej poczty w Bia
łymstoku. Również nadawcom listów do mnie 
podałem adresy moich zaufanych przyjaciół, 
na które mogą bezpiecznie je wysyłać.

weniowałem w tej sprawie na poczcie

w Łapach, gdzie zawsze jest za okienkiem "Ga
zeta Tygodniowa" Cimoszewicza. Trudno nie 
skojarzyć tych dwóch faktów - kontrolowanie i 
okradanie listów dotyczących procesu i gazeta 
za okienkiem. - Proszę pana - mówi v-ce szefo
wa poczty w Łapach - pańskie listy i te do pana, 
w zależności od pory dnia "idą" przez "centralę" 
wojewódzką w B-stoku, u nas na pewno listów 
nikt nie kontroluje. Co do gazety Cimoszewicza 
to są one za okienkami do nabycia we wszy
stkich placówkach podległych "centrali" w B- 
stoku , Nakazują nam ją pobierać i rozprowa
dzać szefowie tej "centrali". Zrozumiałem. Też i 
to, czyja jest Polska.

Relację z procesu zamieszcza) jedynie "No
wy Świat". Żadna relacja nie ukazała się w żad
nym z trzech dzienników lokalnych, białostoc
kich. A przecież proces dotyczy człowieka, któ
ry w czarnych latach naszej Ojczyzny służył 
jednemu z jej okupantów - bolszewikom jako 
"poborca dostaw obowiązkowych* i "seksot* - 
tajny donosiciel komisarza NKWD Kuprłanowa 
właśnie na Białostocczyźnie - w Wołkowysku i 
w Parowozowni Białystok (r, 1939 i 1940). Czy 
nie dają te fakty powodu do zadania prostego 
pytania: w czyich rękach jest "nasza" prasa?

Zwróciłem się z prośbą do Okręgowej Ko
misji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu w B-stoku o podanie ogłoszenia w 
gazetach, aby świadkowie - pracownicy Paro
wozowni Białystok w tamtych latach zgłosili się 
do w/w Komisji i opowiedzieli o sposobach pra
cy przyszłego mjr. Cimoszewicza. Ogłoszenie 
nie ukazało się. Dodać warto, łż szefem tej Ko
misji w B-stoku jest prezes b. ZSL (obecnie 
PSL) prof. Adam Dobroński, "Adam Czesław" z 
"Kuriera Podlaskiego". Nie muszę przypomi
nać, że b. PZPR wspólnie i za wiedzą właśnia 
ZSL dokonywała właśnie tamtych zbrodni na 
naszym narodzie. To też przyczynek do nastę
pnego pytania: czyja jest Polska?

Kończąc chciałbym zapewnić, że w tym 
procesie nie chodzi o żadną zemstę czy odwet

za to, iż byłem wielokrotnie w rękach towarzy
szy mjr. Cimoszewicza z bratnich “organów" 
UB i SB, w więzieniach, kopalniach i obozach 
pracy. Chodzi o sprawę fundamentalną.

Pisałem do "Kuriera Porannego" (nr 212 z 
10.XI.91): "Prezydent - przywódca Narodu - kra
ju położonego w środku Europy pomiędzy 
dwoma potęgami, w tym jedną dążącą do 
ostatnich lat do zniewolenia świata nie może 
być wybierany na piękne oczy czy gładkie opo
wiastki, ukrywające istotne fakty”. A fakty mó
wią, iż kandydat na prezydenta RP był agentem 
I Dep. MSW (kryptonim - "Carex") do zwalcza
nia opozycji m.in. na Zachodzie. To te "organy" 
MSW - jak się dowiadujemy z książki "Konfiden
ci są wśród nas..." - "przekazywały do moskie
wskiej centrali PSED - Połączony System Ewi
dencji danych o Przeciwniku szczegółowe in
formacje o osobach, instytucjach i organiza
cjach prowadzących działalność przeciwko 
krajom wspólnoty socjalistycznej..." A oni tam 
mają wprawę, jak z takimi osobami postąpić! 
Przerażenie. Włos się jeży na białej głowie!

I ten to poseł - kandydat na prezydenta RP 
ma swoje biuro (niczym za komucha) w Urzę
dzie Wojewódzkim - w siedzibie b. Wojewódz
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
B-stoku - miejscu splamionym krwią setek mę
czenników za Polską w latach "ludowej" władzy 
(byłem tam i ja w r. 1953).

"Chyba zmieniło się co nieco w tym kraju od 
1989 r." - pisałem w proteście do Wojewody Bia
łostockiego słowami Piłsudskiego - "czy Urząd 
Wojewódzki ma pozostać nadal kozackim" - żą
dając przeniesienia tego biura, aby nie wiało gro
zą umieszczonej tam olbrzymiej tablicy Cimo
szewicza. Przecież jak potwierdził ostatnio Jan 
Maria Rokita - szef URM, w budynkach rządo
wych nie może być wieców, zgromadzeń i agita
cji żadnych partii politycznych. Przy okazji ostat
nie już proste pytanie: czyja jest Polska?

Z poważaniem 
Jan Beszta-Borowski

obiekty, na rzecz Skarbu Państwa, gdyż do dnia 
dzisiejszego grunty te stanowią własność Wspól
noty i zdaniem Urzędu Rejonowego poprzez za
siedzenie bez jakiejkolwiek rekompensaty prawo
witym właścicielom powinny być przejęte na włas
ność przez wyżej wymienione instytucje.

Właściciele udziałów Wspólnoty Pastwisko
wej Spółki "Binduga" chcą być właścicielami jedy
nie tych gruntów, które oddali w zarząd i do 
wspólnego działania Spółki.

Uważamy, że informacja UMiG w Łapach 
miała na celu wprowadzenie w błąd nie zoriento
wanych czytelników Gazety Łapskiej co do dzia
łalności Zarządu Wspólnoty Pastwiskowej Spółki 
"Binduga" w Łapach.

Łapy, dn. 10,01.1993 r.

Z poważaniem Zarząd 
Sekretarz

Zbigniew Kacprzykowski 
Prezes

Kdward Łapiński
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W nawiązaniu do informacji UMiG w Łapach 
zamieszczonej w Gazecie Łapskiej nr 1/47 z dn. 
22.01.1993 Zarząd Wspólnoty Pastwiskowej "Bin
duga" prosi o zamieszczenie na łamach Gazety na
stępującego sprostowania:

Wspólnota Pastwiskowa "Binduga" powstała 
w lalach 1918 - 1921), to jest w okresie komasacji 
gruntów. Od strony wschodniej grunta Wspólnoty 
graniczą po korycie dopływu Narwi zwanym So- 
senką na 1/2 długości granicy. Pozostały odcinek 
granicy przebiega przy granicy działek indywidu
alnych rolników ze wsi Uhowo. Od strony zachod
niej granica Wspólnoty przebiega częściowo po 
r/cce Awissie, a następnie po granicy z gruntami 
rolników indywidualnych ze wsi Pionka Strumian- 
ka. Odcinek południowo-zachodni granicy prze
biega po granicy gruntów indywidualnych właści
cieli miasta Łapy. Północna granica Wspólnoty, 
odcinek prosty graniczy z gruntami indywidual
nych rolników wsi Łupianka Stara. Południowa

granica Wspólnoty to linia kolejowa Łapy-Biały- 
stok i szosa Łapy-Biatyslok.

W skład Wspólnoty "Binduga" weszły grunty 
146 indywidualnych właścicieli w postaci łąk i pa
stwisk o łącznej powierzchni 143,73 ha. W roku 
1972 na wniosek udziałowców powstała spółka o 
nazwie Wspólnota Pastwiskowa Spółka "Bindu
ga", która została zarejestrowana przez Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Łapach i uzyskała 
osobowość prawną. W latach sześćdziesiątych na 
terenach Wspólnoty "Binduga" bez. jakiegokol
wiek uzgodnienia i wywłaszczenia rozpoczęło bu
dowę następujących obiektów: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rejon 
Dróg Publicznych, Zakłady Wyrobów Galanteryj
nych, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu
dowlane, Spółdzielnia Pracy "Wzorcowa", Miej
sko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Targo
wica, tak więc nieprawdą jest, że Zarząd Wspól
noty wyraził na to jakąkolwiek zgodę.

W maju 1991 roku Urząd Rejonowy w B-sto
ku wystąpił z pozwem do Sądu Rejonowego o 
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na 
których zostały wybudowane wyżej wymienione
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Miałem jechać aż do Studzianki nad 
Berezyną, pod którą 26 i 27 XI 1812 r. 
przeprawia! się Napoleon ze wschodnie
go na zachodni brzeg, Z  Napoleonem 
wiązałaby się więc 18t) rocznica, zaś ściśle 
nasza, polska, związana z utratą granic 
państwowych na Dnieprze - 2(X)-tna. Bo 
dla mnie ta krótka i nieszczęśliwa wojna z 
Rosją w 1792 r. oznacza właśnie utratę 
Dniepru. Odejście wojsk polskich z pra- 
wobrzeza, tak, do licha, to było dokładnie 
200 lat temu. Więc chciałem oddać Na
poleonowi co napoleońskie, co mocar
stwowe - Polsce.

Co mocarstwowe - tylko, że wtedy mu
siałbym jechać aż do Mohylewa białoru
skiego, 150 km dalej na wschód od Stu
dzianki. I nie ma w tym żadnej przesady.

Oficjalnie moje tegoroczne peregryna
cje nazwałem; "I ZAGON NAD BERE
ZYNĘ 1 MOHYLÓW BIAŁORUSKI". 
Wszystkiemu był jednak winien Jan Chry
zostom Pasek i sny. Pasek, ba, pan Pasek.

Przeczytawszy "Pamiętniki" mówi
łem: "Kto pod Czarnieckim kampanię 
białoruską latem i jesionią 1660 r. od
był, temu gęby i konceptu było potem 
pod dostatkiem." I zaraz dodawałem: 
"Jak długo wojenne sukcesy towarzyszy
ły rządom szlacheckim, tak długo rosła 
szlachecka duma i buta." Szlacheckim? 
Każdym rządom. Słowa Polska, Polacy, 
Wojsko Polskie w Kijowie po 8 V 1920 
r. brzmiały dumnie i groźnie. Potem to 
mali ludzie zaprzepaścili.

Jesień 1661 r. obfitowała jeszcze w 
wojenne sukcesy nad Moskwicinem. 
Szczególnie aktywna była północna gru
pa wojsk polskich konsystująca na ru
bieżach Połock-Witebsk. Właśnie do 
kwatery głównej Czarnieckiego pod Po- 
łockiem wyruszył z domu Pasek, wzgar
dziwszy namowami "strajkującego" woj
ska... Zapisał: "... w sam fest Marcina 
św. wyjechałem z domu (...) koni dobrze 
pokarmiwszy i więcej przykupiwszy..."

Ja też zestawem (biały rower plus 
biała przyczepka), a więc dobrze okryty 
wyjechałem z domu w sam fest św. Mar
cina 11 XI 1992 r. Ogólny kierunek - 
północny wschód.

Pasek: "Zjechałem na pierwsze rora
ty pod Zieloną Puszczę do wsi, gdzie też 
był jegomość pan Stanisławski czcśnik 
warszawski a dworzanin królewski..."

Ja: zjechałem 12 listopada do Uhowa 
za Łapami, do przyjaciela i komilitona 
ze szkół rządowych warszawskich, pana 
Barańczuka.

Pasek: "wpadłem w taką ochotę, że i 
mnie i czeladzi i koniom było jako w ra
ju (...) na srebrnych talerzach, prosto z 
półmisków jeść kładziono...".

Ja: zabawiłem w Uhowie 4 dni ślicznie 
goszczony, Marszałek Piłsudski tak nie 
wypoczywał w Druskicnikach jak ja w 
Uhowie. Nie o Grodnie więc myślałem 16 
XI, a o Ostrołęce, o spaniu, czytaniu, lu
zie. O tym wszystkim, co składało się na

moje bezstresowe życie, w którym dosko
nale wiadomo, co robić a czego nie robić. 
Dlatego przebrnąwszy na drugą stronę 
Białegostoku do Grabówki zacząłem 
przemyśliwać, jaki to powód wynaleźć, za 
którym wróciłbym do Uhowa. Usprawied
liwiały mnie niezwyczajne okoliczności: 
robiło się ciemno, robiło się straszno i wy
rzucono mnie akurat ze sklepiku... O tej 
porze dostawałem jeść u Barańczuków. Je
dzenie wzmacniała zawsze historyczna dys
puta. Już się zdecydowałem: wykręcę do 
Uhowa, a jutro znowu spróbuję przedzie
rać się na Białystok. Czułem wszelako, że 
po tym manewrze nie wydźwignę się z psy
chicznego upadku. Zgoda, Uhowo, ale da
lej to już tylko Ostrołęka. Wtedy wyobrazi
łem sobie, jak mnie powitają w Ostrołęce, 
jak ogłoszą: "Za nic jego molojecka sława, 
bo chociaż okropnie się chełpił, nic doje
chał do Grodna." I jeszcze raz właśnie na 
gorąco przeżywając bezceremonialne "aut" 
ze sklepu w Grabówce dogłębnie prze
analizowałem swoje sny.

Miałem od wiosny cudne sny. Śniła 
mi się ta Studzianka w zimowych plene
rach. Dziwne, w snach w Studziance by
ło ciepło, ba - upalnie. Zjeżdżałem z wa
tahą rowerzystów, od strony Borysowa 
jak Napoleon, koniecznie bogato wyek
wipowanych. Ni z lego ni z owego w 
okolicach Studzianki napotkałem 16- 
letnią dziewczynę. Wynika, że czekała 
na mnie od dawna. Z  miejsca zastoso
wałem wobec niej taki oto aksjomat:

Norwegii. Asfalt nagłe ostrym łukiem cho
wa się pomiędzy dwa dość strome wznie
sienia, za którymi pewnie czai się bajecznie 
kolorowa, rozbuchana serwisami stacja 
benzynowa. Stacji nie ma. Ulice obrarno- 
wują dwa rzędy parterowych, schludnych 
domów. Przedefilowałem wzdłuż całej 
Kuźnicy aż do samych czat WP i celników. 
Jeszcze nic z. potrzebnych mi "papierów i 
glejtów", a nade wszystko vouchcrów nie 
miałem. No, paszport po staropolsko "pass 
na przejachanie" leżał głęboko w "puz-

Byfeiw w GitodNiE
"Mógł 54-letni hetman wielki koronny 

Stanisław Koniecpolski poślubić 15-let- 
nią Zofię Opalińską, wojewodównę po
znańską, może i 37-letni mizerak Marek 
Buczyński poślubić.... No właśnie, kogo?

Sny uch  spraw nie precyzowały. Ry
sowało się 'uigactwo wariantów. Gdzieś 
tam w mrokach czaiło się wszelako zna
komite nazwisko. Może Radziwiłł - Stu
dzianka należała do Radziwiłłów. Może 
Przeździecki, który razem z Jacquemino- 
tem przepłynął rano 26 X I1812 r. Berezy
nę i dostarczył Napoleonowi "języka" z 
zachodniego brzegu. Naturalnie swego 
znakomitego przodka dziewczyna staran
nie ukrywała, zważywszy na niestosow
ność afiszowania się w głębinach Rosji, 
choćby wspomnianym Radziwiłłem.

Gdy się pojawiam we śnie, wciąż we 
śnie, obawy już nie istnieją. Pobieramy 
się. We Włodawie nad Bugiem. Przy
znacie sami, że miałem po co pedałować 
do Studzianek przez Grodno.

Okolice Kuźnicy Białostockiej. Śro
da 18 listopada. Wilgotny ranek z opa
rami zimnej mgły rozsnutej nad jedno
stajnie zaoranymi polami. Pagórki, la
ski brzozowe. Wjazd do Kuźnicy wywo
łał u mnie rowerowe reminiscencje z

drze taborowym", przyczepce.
Demonstracyjnym podpadnięciem 

pod granicę chciałem oswoić służby 
wojskowo-eclnc z nowymi rodzajami 
napadu. W domyśle - napadu na suwe
renne państwo białoruskie. Cci 
nąłem. Przyczepka, rower i moje z_ 
watę odpowiedzi lekko zdeprymowały 
kontrolerów ruchu.

- Gdzie się wybieram?
- Do Grodna.
- A po co?
- Zobaczyć Grodno.
- A czemu nie samochodem?
- A po co?
Widzę, że nasi Polacy machają ręką. 

Mam ich po sobie. Gorzej z... no, Bia- 
łorusinami-Rosjanami? Okazuje się, że 
"tiurizm" uprawia się u nich "arganizowan- 
na". Minimum pięć rowerów. Mówię:

- Godzinę temu ubogi oracz na rowe
rze powiedział, że rowerowe handlary 
białoruskie w pojedynkę, wcale nie ku
pami, do Polski przenikają. Objuczone 
dobrem. Cóż, jestem gorszy?

Po tych słowach wyrwał jakiś podofi
cer do przodu, żeby mnie przeprowa
dzić do miejsca, gdzie jeszcze mu wol
no, gdzie jeszcze Polska.
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Co, nie kupiłem vouchera. Zawróci
łem tło Kuźnicy. Dochodziła 10 rano. Ba
zę, raczej lotnisko operacyjne (na okre
ślenie "lotnicze" przerzuciłem się po 
przeczytanych lekturach) dawno, jesień U) 
1985 r. założyłem w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Założyłem. Wszechstronnej, 
wręcz entuzjastycznej pomocy udzielił mi 
pan Andrzej. Boss alias Chiftensi GOKw 
Kuźnicy. Po prostu przyznał się przy moc
nej kawie, spodobałem mu się za rowero
wy styl i rozmach. Widział jak przelatywa-

ROWEREM
łem zadeszczoną ulicą ""directly" na cza
ty WP. I wzięło go to.

Nocą w GOK metodą gier wojen
nych rozważyłem szanse przeniknięcia 
przez "ogień zaporowy" WP oraz połą- 
ęrr'  h, niesłychanie groźniejszych sil 
bro.„. usko-sowieckich. Wnioski były 
niepocieszające. Do Studzianki nie do
jadę. Wyłącznie Grodno i to też przy 
wściekłych obostrzeniach.

- Należy zmienić parametry zestawu 
na mniej agresywne, czyli zrezygnować z 
przyczepki.

- Należy wizytę w Grodnie skrócić z 
dwóch, trzech dni do paru godzin.

- Należy wieczorem wrócić z powro
tem do Kuźnicy B. O Studziance, Berezy
nie, Mohylewie nawet nie pomyślałem. 
Wobec ambitnych zamierzeń dotarcie 
tylko do Grodna potraktowałem niczym 
klęskę. Złość czy gorycz osładzał drobny 
jednakże fakt, że Pasek w 1661 r. również, 
nie zaliczył Potocka, kontentując się jak 
ja Grodnem. Aresztowany i doprowadzo
ny przez dragonów do Grodna siedział aż 
do Nowego Roku przy królu. Zrazu jako 
więzień, potem za specjalnym przyzwole
niem Jana Kazimierza w charakterze zna
komitego gościa. "Nie za płot wyrzucić te

go, kto co dobrego dla króla i Ojczyzny 
wyrządzi" - rzekł król po kilkudniowych 
"badaniach" Paska.

Bo był w suspicji u Dworu, a to na 
skutek robótek Mazepy. "Że to ze wszy
stkich cyrkumstancyj nie podobna, aby 
ten człowiek sine mysterio miał jechać 
w litewskie i białoruskie kraje...".

I ja byłem teraz w suspicji w sztabach i 
Centrach Dowodzenia przeciwlotniczą 
obroną polsko-bialorusko-sowiecką. 
Niepodobna, aby ten człowiek białym ro
werem ciągnąc, obładowaną białą przy- 
czepkę w celach turystycznych miał je
chać do Grodna, kiedy tyłu młodych face
tów w skórzanych kurteczkach i białych 
skarpetkach wyłącznie Fiatami, Golfami, 
a nierzadko nawet BMW 850 tam jeździ.

Postanowione. Przyczepka z ładun
kiem zostaje w GOK. Czyli do Grodna 
polecę "samym komunikiem bez taboru 
i hołoty od wozów." Po lotniczemu - od
ciążony z ładunku bombowiec z misją 
głębokiego rozpoznania.

Start 700, granica 7 , penetrowanie 
obszaru suwerennego państwa białoru
skiego 900- 16u0, landing whccls up (lą
dowanie z wyciągniętym podwoziem) w 
GOK 1630. Tylko że żadnej dziewki po 
tamtej stronie nie mając eąuipmcm do 
spania, na pewno nie "wyimę", Boże.

Ranek 19X1 1992 r. 7™.
Niesłychana rzecz. Zatrzymał mnie 

na granicy WP-owiec. Podoficer. Nie 
wolno pojcdyńczo. Zresztą w Kuźnicy

"Crossing for cars only". Zjechałem roz
złoszczony do Kuźnicy, postanowiwszy 
zemścić się na pierwotniakach. Rozmo
wa znowu z podoficerem, stopniowo ro
biła się, dzięki moim wrzaskom, głoś
niejsza.

- Jak to, perrorowałem wskazując na 
poczekalnię WP zawaloną tobolami aż po 
sufit, czyli zarekwirowaną kontrabandą so- 
wiecko-bialoruską, to owi ludzie mogą 
bezpiecznie hulać z szabrem po Polsce a 
mnie, niewinnemu turyście nie pozwalacie 
Grodna po raz pierwszy w życiu zobaczyć?

Psuł podoficerowi humor rower. Gdy
bym zechciał pociągiem... Ani myślałem 
mięknąć. Pnypomnialem sobie, jak na tej 
samej strażnicy siedem lat temu we wrześ
niu 1985 r. patrol LWP skrupulatnie mnie 
obmacał, najpierw doprowadziwszy z ryn
ku. Nad Kuźnicą pod ten czas zawisła 
trwoga. Jakiś krasnoarmiejec zdezertero
wawszy w NRD przebijał się do swoich. 
Zapadł w okolicach teraz i czekał. Byłem 
głównym podejrzanym w tej sprawie, sko
ro w taki gorąc zjechałem rowerem.

- Daruję cię zdrowiem - powiedział w 
końcu przesłuchujący mnie oficer.

Szybko zniknąłem z Kuźnicy. Nie
smak pozostał.

- Więc czego pan chce? - zabrzmiało 
po raz któryś z ust podoficera.

- Chcę dotrzeć do Grodna.
- Więc jedź pan.
Istotnie, tym razem czaty celno-woj- 

skowe puściły. I gdy ja skromniutko bocz
kiem zmierzałem wprost na ogień biało- 
rusko-sowiecki, obok mnie wwalał się do 
Polski sznur samochodów objuczonych 
do granic wytrzymałości resorów, cylin
drów czy tych tam tylnych mostów.

- Pani Agnieszko, dokładnie spraw
dzać bagaże, bo zaleją nas wódą.

Tak sobie rozmawiali polscy celnicy 
w Kuźnicy B. 19 XI 1992 r. o godz. 8™. 
A słońce świeciło ślicznie jak w lipcu. A 
niebo było przejrzyste, wakacyjne.

Białorusko-sowieckie kontrole za
częły się zwyczajnie od "arganizowan- 
no". Stoję sobie z wnioskiem "nielzja" 
wydanym od człowieka ubranego w fio
letowe palto i lampasy na spodniach i 
nie bardzo wiem, jak napocząć tych Bia- 
łorusino-Sowietów. Chyba, żeby zacząć 
od historii.

- "Toście paktów ryskich nie dotrzy
mali, szelmy". Nie.

- "Jak to jest z wami? Na 3000 "wiecz
nych mirów" , ugód, pokojów, które z 
Polską od 31 V II1449 zawarliście 3000 
złamaliście!" Nie.

- "Paslednij raz" - zabrzmiało. To ten 
we fioletowym palcie. Celniczka. R ub
le, dolary.

- Nie mam nic.
Śmiech. To eleganciki w skórzanych 

kurteczkach, bufiastych spodniach i 
białych skarpetkach. Obowiązkowo bu
ty ze ściętymi obcasami.

Brama w płocie drucianym, który 
biegnie od Morza Barentsa do Morza 
Czarnego. Setki samochodów tuż za bra
mą. Tłumy przy samochodach. Stoją na 
szosie, niechętnie schodząc na boki. Lasy 
przy szosie też pełne. Pracuje sprzęt Can- 
tenpilara. Poszerzają drogę. Wąsko. Lud, 
który wlewa się do Polski, ubrany jest po 
zimowemu. Nieraz trzeba tkwić pod szla
banem około 100 godzin.

Wreszcie zostawiam z tyłu samocho
dy. Wydobywam się na asfalt. Jakbym 
jechał po zaoranym polu. Uciekam na 
piaszczyste pobocze. Co za ulga. Nigdy 
tego w Europie nie doświadczyłem.

Podjazd pod wściekłą górę. Ładnie 
bym musiał kręcić będąc z zestawem. Nie
prawdopodobna panorama. Widać białe 
zabudowania Grodna. Odległość 20 kim. 
Fantastycznie czyste powietrze. Z lewej 
strony, w lasku telepie się furka. Żelazne 
koła, wymizerowany koń. Nad laskiem 
krąży nowoczesny śmigłowiec. Wpraw
dzie krojem nie przypomina "Apache", 
ale groźny. Potworne trąbienie za pleca
mi. Przelatuje pusta Łada. Trąbienie jest 
za naruszenie "korytarza asfaltowego". 
Uśmiechnąłem się. Asfalt - for cars only.

Marek Buczyński 
Dokończenie w następnym numerze.
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"...a kto z nami nie wypije,
-iech go piorun trzaśnie!"

i__ -------------------  -

30 stycznia br. kronika kryminalna dzienni
ka "Rzeczypospolita" doniosła, że "pijany straż
nik pełniący służbę w Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Łapach zastrzelił dozor
cę tego zakładu, oddając z nie wyjaśnionych 
przyczyn strzał w jego kierunku ze służbowej 
broni. Kilkanaście dni wcześniej prasa przyto
czyła wypowiedź szwedzkiego kierowcy cięża
rówki Maartena Lande, który ostro skrytykował 
załogi polskiego promu (w związku z tragiczną 
katastrofą promu "Jan Heweliusz"). Kierowca 
ten powiedzie), że "załoga była często komplet
nie pijana". Dwa opisane wyżej wypadki mają 
każdy z osobna swoistą tragiczną wymowę. 
Jednakże w jednym jak i w drugim przypadku 
można przypuszczać, że bezpośrednią przy
czyną był alkohol."

Nie po raz pierwszy zresztą w łapskich 
ZNTK zdarzył się wypadek spowodowany 
nietrzeźwością pracownika, którego tragicz
nym efektem była śmiertelna ofiara. Z pewno
ścią do tej i innych tragedii, które wcześniej 
miały miejsce we wspomnianym przedsiębior
stwie mogłoby nie dojść, gdyby zwierzchnicy 
służbowi, od dyrektora począwszy a na bryga
dziście skończywszy pamiętali, że obowiązani 
są do systematycznego nadzorowania pracy 
podwładnych oraz zapewnienia przez nich po
rządku i dyscypliny służbowej oraz zapewnie
nia bezpiecznych warunków pracy.

W ZNTK Łapy przepracowałem ponad 28 
lat. Znam fakty, kiedy zwierzchnicy wręcz zmu
szali podległych pracowników do "postawienia 
wódki" za przyszły awans lub podwyżkę. Do 
dziś niewiele się zmieniło w tym zakresie. Moje 
długoletnie obserwacje życia zakładowego w 
ZNTK pozwalają na wysnucie wniosku, że dzia
łalność poszczególnych zwierzchników, od 
szczebla najwyższego po najniższy, w zakresie 
utrzymania i poprawy dyscypliny służbowej w 
wielu przypadkach jest nieskuteczna, a często 
tylko pozorna. Pełną odpowiedzialność za ten 
stan rzeczy ponosi dyrekcja przedsiębiorstwa. 
Proceder pijaństwa na terenie zakładu trwał od 
wielu lat i trwa, jak widać, nadal - bez konkret
nej i skutecznej reakcji ze strony kierownictwa.

25 sierpnia 1981 r. dyrekcja ZNTK w Ła
pach otrzymała uchwalę, w której prezydium 
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", biorąc 
pod uwagę tragiczną śmierć naszej nieodżało
wanej pamięci członka "Solidarności", długolet
niego pracownika ZNTK - a śmierć ta była skut
kiem tolerowania przez dyrekcję i kierownictwo 
zakładu pijaństwa - zażądała natychmiastowe
go podjęcia środków zapobiegawczych, które 
by postawiły tamę pijaństwu na terenie zakła
du. Prezydium przypomniało również o obo
wiązku realizacji porozumienia zawartego mię
dzy zakładową “Solidarnością" a dyrekcją, a 
dotyczącego właśnie zwalczania pijaństwa i al
koholizmu.

Wówczas też Prezydium NSZZ "S" stwier
dziło, że nie może zrozumieć obrony dwóch 
strażników zakładowej Służby Ochrony Kolei, 
którzy byli pijani w czasie pełnienia służby 
(1981 r.) na terenie ZNTK. Jak widać uchwała 
nie poskutkowała, bo oto w 1988 r. do Prokura
tury Generalnej trafia list pracowników z ZNTK

w Łapach, w którym m.in. zawiadamiają o fa
ktach spożywania alkoholu przez pracowników 
SOK. W liście tym pisano również o spożywa
niu alkoholu w zakładzie, urządzaniu imjenin, 
wnoszeniu alkoholu na teren ZNTK, częstowa
niu alkoholem pracowników oraz przełożo
nych. Jednym słowem stwierdzono ewidentny 
brak nawet w dostatecznym stopniu nadzoru 
przełożonych.

12 października 1990 r. pod adresem dyre
kcji ZNTK skierowałem m.in. takie oto słowa: 
"Kierownictwo oczekuje od pracowników uzna
nia w słowach, absolutnie nie biorąc pod uwagę 
tego, co oni naprawdę myślą i czują. To też jest 
deprawacja moralna i skrzywienie osobowości, 
sprzyjające obłudzie i cwaniactwu. A od tego już 
tylko krok do nadużyć gospodarczych, do zanie
dbań w zakresie organizacji pracy, które potem 
zbierają niepożądane tragiczne żniwo."

A że to tragiczne żniwo w ZNTK Łapy, nie
stety trwa nadal, pozwolę dyrekcji tego przed
siębiorstwa jeszcze raz zadedykować słowa 
Jana Pawła II, iż "istotny sens godności czło
wieka, który mu Stwórca nadał, leży w pier
wszeństwie etyki przed techniką [...]."

Wiele też winy spada na barki związków 
zawodowych w ZNTK Łapy za taki stan rzeczy, 
26 czerwca 1981 r. przewodniczący i członko
wie zarządów regionów NSZZ "S" uroczyście 
przyrzekali, że bardziej niż własnego życia bę
dą bronić godności i honoru człowieka pracy, ze 
wszystkich sił walczyć z krzywdą ludzką i nie
sprawiedliwością, że będą rzetelnie reprezento
wać interesy społeczne i zawodowe członków 
związku. Niestety, część działaczy związkowych 
w ZNTK w Łapach o tym zapomniała. Nie stanęła 
na wysokości zadania wówczas, kiedy dyrekcja 
ZNTK w Łapach przypuściła, zawoalowany oto
czką tzw. restrukturyzacji przedsiębiorstwa, atak 
na ludzi zainteresowanych wprowadzeniem ety
cznych form w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
likwidując -h stanowiska pracy. Część z nich już 
opuściła teren zakładu, ale mimo wszystko prob
lem pozostał.

Przypomnę tym wszystkim działaczom 
związkowym w ZNTK, którzy mają ulotną pa
mięć, że pkt 7 w par. 7 pierwszego statutu 
NSZZ "S" mówił, że związek realizuje swoje ce
le m.in. przez przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
a pkt 9 w par. 7 najnowszego statutu NSZZ "S" 
ujmuje wyżej omawianą problematykę w spo
sób znacznie szerszy mówiąc, iż związek reali
zuje swoje cele również przez przeciwdziałanie 
przejawom patologii społecznej.

Mam też nadzieję, że pamiętają jeszcze 
słowa Ojca św. wszyscy ci członkowie kierow
nictwa i działacze związkowi z ZNTK w Łapy, 
którzy byli 5 czerwca 1991 r. na spotkaniu z pa
pieżem na białostockim lotnisku Krywlany. 
"Moralność - powiedział wówczas Jan Paweł II - 
jest miarą właściwą człowieczeństwa. W niej i 
przez nią człowiek realizuje siebie, gdy czyni 
dobrze, gdy postępuje źle, niszczy lad mądro
ści w sobie samym, a także międzyludzkim i 
społecznym zasięgu swego bytowania,"

B. Slypułkowski

Uchwała Nr XXXI(196)92
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r. 
w sprawie: obniżenia stawek podatku 

od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal
nych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmia
nami) Rada Miejska w Łapach uchwala, co na
stępuje:

Par. 1.
Obniża się stawki podatku od środków transportowych, 

określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grud- 
nia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych 
(Dz.U. Nr 04, poz. 466) od następujących środków transporto
wych:

- od przyczep i naczep o ładowności do 5 ton włącznie, bę
dących własnością osób fizycznych prowadzących gospodar
stwa rolne o 50 % tj ,:

a) od przyczep i naczep o ładowności do 0,5 t  włącznie z 
102.000 zł do 51.000 zł,

b) od przyczep i naczep o ładowności powyżej 0 ,5 1 do 1 t 
włącznie z 216.000 zł do 108.000 zł,

c) od przyczep i naczep o ładowności powyżej 1 t do 5 t 
włącznie z 354.000 zł do 177.000 zł.

Par. 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta I Gminy.

Par. 3.
Traci moc uchwała Nr XXIV /128/92 Rady Miejskiej w Ła

pach z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie obniżek w podatku od 
środków transportowych,

Par. 4. /
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 199v p o 

lega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie,

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina Mirek

Uchwała Nr XXXI(195)92
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r. 
w sprawie: określenia wysokości sta

wek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 

ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z 
późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Ła
pach uchwala, co następuje:

Par. 1.
Określa się stawki podatku od nieruchomości w następują

cej wysokości:
1} od budynków mieszkalnych lub ich części - 800 zł od 1 

m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzia
łalności gospodarczej - 25.000 zł od 1 m2 powierza' w>. 
wej,

3) od pozostałych budynków lub ich części - 6,000 zł od 1 
m2 pow. użytkowej,

4) od budowli - 2 % Ich wartości,
5) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem związanych 2 budynkami mieszkalnymi - 800 zł,
b) pozostałych - 80 zł.

Par. 2.
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej 
prowadzony będzie w  d rodze inkasa, na terenie sołectw ■ przez 
sołtysów, na terenie miasta - przez Inkasenta.

Par. 3.
Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku od 

nieruchomości określa uchwała Rady Miejskiej w sprawie usta
lenia stawek za Inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego. 
Za pobór podatku z terenu miasta u staja się wynagrodzenie w 
wysokości 8 % zalnkasowanego podatku.

Par. 4.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) łąki nadnarwiańskie,
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby; przed

szkoli, żłobków, placówek kulturalnych i sportowych, ochotni
czych straży pożarnych • finansowanych z budżetu gminy.

3) strychy, z wyjątkiem zajętych na mieszkania i działal
ność gospodarczą.

Par. 5.
Obniża się stawki podatku od nieruchomości:
1) osobom fizycznymi posiadającymi budynki gospodarczo 

wykorzystywane na pomieszczę nia stóadcwa i inno cefe związane 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego - o 70 % stawki okre
ślonej w par. 1 pk! 3, tj. z kwoty 8.000 zł do kwoty 1.800 zl,

2| za budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działal
ności usługowej wykonywanej osobiście przez emerytów ł ren-
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cisto w o 50 % stawki określonej w par. 1 pkt 2, tj. z kwoty
25.000 zł do kwoty 12.500 zł,

3) osobom fizycznym posiadającym grunty o pow. powy
żej 2.000 m2 do 4,000 m - o  20 % sławki określonej w par. 1 
pkt 5 lii. b czyli z kwoty 80 zł do kwoty 64 zł.

4) osobom fizycznym posiadającym grunty o pow. powy
żej 4.000 n r  do 6,000 m2 • o 40 % stawki określonej w par. 1 
pkt 5 Sil. b - czyli z kwoty 60 zf do kwoty 48 zl,

5} osobom fizycznym posiadającym  grunty o pow. powy
żej 8.000 m2 do 10.000 m2 - o 60 % stawki określono) w par. 1 
pkt 5 l i i  b * czyli z kwoty 80 Zł do kwoty 32 zł.

6} emerytom i rencistom, którzy przekazali gospodarstwa 
rolne za emerytury tub renty - o 50 % stawki określonej w par. 1 
pkt 5 lit, b, czyli z kwoty 60 zł do kwoty 40 zł.
Par. 6.

Traci moc uchwała Nr XXII/125/92 Rady Miasta i Gminy w 
Łapach z dnia 7.01.1992 r. w/s określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości,
Par. 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r, I pod
lega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie,

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina Mirek

Uchwała Nr XXXI(194)92
Rady Miejskiej w Łapach 

'-na 21 grudnia 1992 r. 
v, ^prawie: określenia trybu i warun

ków zwolnienia użytków rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 
52, poz. 268 z późniejszymi zmianami) - Rada 
Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

Par. 1.
Określa sir? tryb 1 szczegółowe warunki zwolnienia od po

datku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produ
kcji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata - które muszą być 
spełnione łącznie:

1) złożeni® wniosku przed rozpoczęciem roku podatkowe
go nadruku będącym załącznikiem niniejszej uchwały,

2) określenie, na jaki okres ma być zaprzestano produ
kcja,

3) wskazanie miejsca położenia działki, jej numeru, klasy i 
powierzchni,

4) wskazanie rodzaju użytków (orne, łąki, pastwiska),
5) podanie rodzaju ostatniej uprawy,
6) oznakowanie pola,
7) mają być zwalczone chwasty,
8) zawiadamianie o wszelkich zmianach.
Nie uważa się za grunty, na których zaprzestano produkcji 

rolnej, jeżeli dokonywany jest zbiór lub wypad.
Par. 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Par. 3.

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. i pod
lega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina M irek

Uchwała Nr XXXI (193)92 
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r. 
w sprawie: wprowadzenie opłaty 

administracyjnej.
Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal
nych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmia
nami) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co na
stępuje:

Par. 1.
Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzę

dowe wykonywane przez organy podiegte Rad2ie Miejskiej w 
Łapach, jeżeli czynności te nl® są objęte przepisami o opłacie 
skarbowej.

Par. 2.
Ustala się czynności urzędowe, za które pobiera się opłatę 

administracyjną w następującej wysokości:
1} za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu Miasta i 

Gminy - 100.000 zł,
2) za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Mia

sta i Gminy - 150.000 zł,
3) za rozstrzyganie sporów sąsiedzkich -100.000 zł.

4) za komisyjne oszacowanie szkody i inne czynności -
100.000 zł.

Par. 3.
Opłata administracyjna płatna jest do kosy Urzędu Mista i 

Gminy najpóźniej w dniu wykonania czynności urzędowej. 
Par. 4.

Obniża się opłatę administracyjną za czynności wymienio
ne w par. 2 pkt 1 I 2 Ij. z kwoty 100.000 zł i 150.000 zł do kwoty
50.000 zi ł 75.000 zl osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Par. 5.
Traci moc uchwała Nr XXII(112)92 Rady Miasta I Gminy w 

Łapach z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia op
łaty administracyjnej.

Pnr. 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. i pod

lega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina Mirek

Uchwała Nr XXXI (192)92
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r.
w sprawie: wynagrodzenia prowizyj

nego za inkaso łącznego zobowiązania 
pieniężnego.

Na podstawie art, 6b ustawy z dnia 15 listo
pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 52, 
poz. 268 z późniejszymi zmianami), art. 66 ust. 
5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmiana
mi) oraz art, 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
Nr 9, poz, 31 z późniejszymi zmianami) - Rada 
Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

Par. X.
1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężne

go na terenie miasta i gminy w drodze inkasa.
2. Inkasentami na terenie gminy są sołtysi, w mieście zleca 

się Inkaso inkasentowi.
Par. 2.

Za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego ustała się 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8 % pobranych kwot.

Par. 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Par. 4.
Traci moc uchwała Nr XXII/116/92 Rady Miasta i Gminy w 

Łapach z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie sławek wynagro
dzenia prowizyjnego za inkaso łącznego zobowiązania pie
niężnego.

Par. 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina M irek

Uchwała Nr XXXI(191)92
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r. 
w sprawie: podatku od posiadania 

psów.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia ^ s ty c z 

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) - 
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

Par. 1.
Uchwala się stawki podatku od posiadania psów w  nastę

pującej wysokości:
1) od pierwszego psa podlegającego opodatkowaniu -

30.000 zł,
2) od każdego następnego psa - 60.000 zl,

Pnr. 2.
Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 

dnia 31 marca każdego roku, a w przypadku nabycia psa w 
ciągu roku, w terminie dwóch tygodni od chwili nabycia, w wy
sokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w 
których nie istniał obowiązek podatkowy.

Par. 3.
Pobór podatku od posiadania psów z terenu wsi - prowa

dzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów, z terenu miasta

przez inkasenta, Podatek można wpłacać do kasy Urzędu Mia
sta i Gminy bądź na jego rachunek 

Par. 4.
Wynagrodzenie sołtysowi Inkasentów za inkaso wynosi 30 

% od pobranych kwot podatku od posiadania psów.
Par. 5.

Traci moc uchwała Nr XXII(113)92 Rady Miasta i Gminy w 
Łapach z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie określenia wysoko
ści podatku od posiadania psów.

Par. 6.
Uchwała wchodzi w życie z  dniem 1 stycznia 1993 r. i pod

lega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina M irek

Uchwała Nr XXXI(190)92
Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 21 grudnia 1992 r. 
w sprawie: określenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycz

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) - 
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

Par. 1.
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej dla handlu w Ła

pach:
1. Przy sprzedaży artykułów przemysłowych i spożyw

czych pochodzenia krajowego i zagranicznego z:
a) samochodu ciężarowego, autobusu - 80.000 zł,
b) samochodu dostawczego (Żuk, Tarpan itp.) -60.000 zł,
c) samochodu osobowego oraz szczęki - 40.000 zł,
d) straganu stanowiącego mienie komunalne i przyczepki 

do samochodu osobowego - 30.000 zł,
e) wózka, stołu, łóżka polowego - 20.000 zł,
f) od wyłożonych na placu - 15.000 zf,
g) torby, koszyka, ręki - sprzedaż obnośna - 5.000 zł.
2. Przy sprzedaży płodów rolnych i inwentarza żywego z:
a) samochodu ciężarowego - 30.000 zł,
b) straganu stanowiącego mienie komunalne, samochodu 

dostawczego - 20.000 zł,
c) przyczepy ciągnikowej, samochodowej, samochodu 

osobowego, przyczepki I wozu konnego -15.000 zł,
d) stołu, wózka - 10.000 zł,
e) skrzynki pojedyńczej, wiadra itp. 5 000 zł.

Par. 2.
Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż niewielkich ilości: 

jagód, grzybów, kwiatów, nasion, warzyw, owoców i nabiału, 
Par. 3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z 
urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez pro
wadzącego targowisko.

Par. 4.
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio na targowiskach 

za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.
Par. 5.

Inkasentem może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz 
jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, 

Par. 6.
Do zawarcia umowy z konkretną osobą upoważnia się Za

rząd Miasta I Gminy.
Par. 7.

Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowi
zyjne w wysokości 8 % pobranych kwot,

Par. 8.
Traci moc uchwała Nr XXIX(166)92 Rady Miejskiej w Ła

pach z dnia 15 października 1992 r. w sprawie określenia wy
sokości dziennych stawek opłaty targowej,

Par. 9.
Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 1993 r. i pod

lega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
mgr Janina Mirek

Uzasadnienie.
Górna granica stawki opłaty targowej na 1993 r. określonej 

rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania nie
których przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
wynosi 1.476.800 zl dziennie.

Upoważnienie Zarządu do zawierania umów z  konkretną 
osobą (osobami) pozwoli uniknąć braku obsady inkasenta w 
przypadku rezygnacji z różnych przyczyn (np. przestępstwa cho
roby itp.). Ustalona wysokość prowizji dotyczy wyłącznie Inkasa, 
za sprzątanie zostanie zawarta odrębna umowa zlecenia
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Ciekawostki
•  W pierwszy dzień ferii szkolnych, z rana, 

pewien miody człowiek ("na oko" - 5-6 klasa 
szkoły podstawowej) zjawił się wraz z inny
mi dziećmi w Domu Kultury. W odróżnieniu 
od innych dzieci, które przyszły rozerwać 
się na zorganizowanych dla nich impre
zach, to dziecko musiało swoją "rozrywkę", i 
to bynajmniej nie dziecięcą, rozpocząć już 
wcześniej, o czym świadczył jego zdecydo
wanie chwiejny krok. Zorientowawszy się, 
że stan ten został dostrzeżony przez pra
cowników, salwował się ucieczką. Poleca
my to uwadze rodziców, by później nie byli 
zaskoczeni np. tragicznym zdarzeniem, ja
kie miało ostatnio miejsce w Zakładach, 
gdzie znów - jak słychać - wróciły stare, do
bre czasy, a czego ilustracją jest “zasłabnię
cie" pewnej ważnej osobistości (ścigającej 
zresztą innych za podobne “zasłabnięcia"), 
wychodzącej z pracy, na schodach wiodą
cych na kładkę nad torami.

•  Jeszcze o alkoholu. Dotarły do nas infor
macje, że nauczyciel jednej z łapskich szkół 
średnich ma zwyczaj wysyłać uczniów po 
piwo. Piją razem?

•  Mamy powody sądzić, że jednemu z na
szych księży proboszczów przybyło ostat
nio pracy i to bynajmniej nie duszpaster
skiej. Zajmuje się on.,, sklejaniem bankno
tów. Hobby? Nie. Otóż niektórzy parafianie 
swoją pomysłowością "w temacie" oszczę
dzania przebili nawet sławnych z tego 
Szkotów i zamiast całego banknotu - kładą 
na tacę jego połówkę. Druga ląduje na tacy 
w następną niedzielę. Tę niecodzienną po
mysłowość można by zgłosić do Księgi Re
kordów Guinessa, tylko czy wówczas nie 
zaczną na świecie, zamiast "skąpy jak 
Szkot", mówić: "skąpy jak łapiak"?

(R. R.)

Dłonie
Widziałam jego oczy,
były jak Sprawiedliwego twarz.
Spoglądały czystą taflą w kierunku 
moich dłoni,
Podał mi rękę swą- 
zimną i trochę nieśmiałą.
Owinęła się wokół 
mych palców osi.
Dotknięty błędem -
jak każdy z nas
błędnie przez życie kroczy,
Zapominając rozstawić nocną straż.
Wszedł w ból przestróg niepomny 
jak wielu...
Znów płaci dług ogromny 
życiu, by jeszcze trwać.
Mieszkaniec planety Ziemi - 
chory, nosiciel HIV!
Czyż każdy z nas nie jest nim 
ciskając grad kamieni?
Podałam rękę prosząc go - 
“umrzyjmy razem ukamienowani", 
nie bólem ciała, lecz... 
ludzkimi słowami.
Cóż widzę!
Oto inna dłoń spoczęła obok mojej 
i jeszcze więcej dłoni tych 
JUŻ NIE BĘDZIEMY SAMI.

Do A...
lub mały erotyk...

Cisza - za oknem 
ciemność 
pogrąża świat 
swą woalką...
Twoja i moja 
jest ta noc.
Zalana troską 
o dobro Twe 
jednako czekam 
na Twą miłość, bo 
Twoja i moja 
jest ta noc...

Grażyna

Opłaty
adiacenckie

Urząd Miasta i Gminy w Łapach informuje, 
że na podstawie art. 44 ust. 1 I 3 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r, o gospodarce gruntami i wy
właszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 30, poz. 
127 z 1991 r.) oraz Rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegó
łowych zasad ustalania wysokości udziału w 
kosztach budowy urządzeń komunalnych, 
energetycznych i gazowych (Dz.U, Nr 27, poz, 
314 z 1991 r.) - właściciele nieruchomości poło
żonych na terenie miasta obowiązani są do czę
ściowego ponoszenia kosztów budowlanych 
urządzeń komunalnych. Dotyczy to takich urzą
dzeń jak: kanalizacja sanitarna, wodociąg, na
wierzchnia utwardzona, linia energetyczna, cie
płownicza i gazowa.

Wysokość opłaty zależy od wartości gruntu 
przed i po wybudowaniu danego urządzenia 
oraz powierzchni działki. Wartość gruntu szacu
je rzeczoznawca d/s wyceny nieruchomości. 
Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 50 % róż
nicy wartości gruntu przed i po wybudowaniu 
danego urządzenia. N

Osoby fizyczne korzystają z obniżki w opła
tach adiacenckich w wysokości 50 % opłat, je
żeli dochód miesięczny na jednego członka 
osoby zobowiązanej do wniesienia nie przekra
cza 50 % średniego miesięcznego wynagro
dzenia w gospodarce narodowej. Na poczet 
opłat zalicza się wartość świadczeń wniesio
nych w czynie społecznym, w gotówce lub w 
naturze na rzecz realizacji danego urządzenia.

Opłaty adiacenckie mogą również być roz
łożone na raty roczne płatne przez okres do 10 
lat, lecz wówczas podlegają oprocentowaniu 
równemu podstawowej stopie procentowej sto
sowanej przez bank centralny przy udzielaniu 
kredytu refinansowego bankom,

Administracje drogowe poszczegól
nych państw, na podstawie przeprowa
dzonych badań i analiz kosztów, zaczęły 
stosować bardziej ekonomiczną polity
kę nakładów na utrzymanie dróg w 
okresie zimowym, dążąc do zaspokoje
nia potrzeb w tym zakresie przede,wszy
stkim w zależności od znaczenia drogi 
dla gospodarki danego kraju i transpo
rtu międzynarodowego. Skupiono więc 
główny wysiłek i zastosowano najnowo
cześniejszą technikę na sieci dróg mię
dzynarodowych i dróg szybkiego ruchu, 
a w szczególności na sieci autostrad. 
Utrzymanie pozostałych dróg, będących 
w sferze zainteresowań władz regional
nych lub lokalnych, uzależniono w zna
cznym stopniu od ich inicjatywy. Nowo
czesna technika zimowego utrzymania 
dróg umożliwiająca uzyskanie przejezd
ności zbliżonej do warunków lenieli 
stała się więc domeną prawie wyłącznie 
dróg szybkiego ruchu. Badania wyjtaza-

ZIMA
ły, ze r.rwel najbardziej nowoczesna te
chnika nie Jest w stanie umożliwić stwo
rzenie takich samych warunków prze
jezdności dróg dla całej sieci drogowej, 
oraz że dążenie do tego nie jest uzasa
dnione ekonomicznie.

Warunki atmosferyczne w okresie zi
mowym i aktualny poziom techniki nie 
dają możliwości całkowitej likwidacji, w 
każdych warunkach i równocześnie, 
śniegu i gołoledzi na całej sieci drogo
wej. Często decyduje tu również rachu
nek ekonomiczny. W każdym jednak 
przypadku zadaniem, które powinno 
być realizowane przez służbę drogową, 
jest szybka informacja dla użytkowni
ków o aktualnej sytuacji na drodze, dla 
umożliwienia kierowcom pojazdów 
podjęcia odpowiednich decyzji i adap
tacji do warunków istniejących aktual
nie na drodze.

Szczególnie trudnym zadaniem jest 
zapewnienie dobrej przejezdności dróg

w okresie zimowym. W o k rę r '  "h 
opady śniegu, zawieje śnieżne oćuz 
gołoledź i lodowica utrudniają lub 
wręcz uniemożliwiają poruszanie się 
pojazdów samochodowych po drogach, 
o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.

Znacznie trudniejszym problemem 
jest zwalczanie śliskości zimowej. Tra
dycyjne metody zwalczania śliskości zi
mowej przez rozsypywanie środków po
wodujących szorstkość dróg, takich jak: 
piasek, żwir, żużel, są mało skuteczne i 
kosztowne, a działanie ich krótkotrwa
łe. Środki te rozsypane na oblodzoną 
nawierzchnię, tylko nieznacznie zwię
kszają współczynnik przyczepności kola 
z nawierzchnią. Intensywny ruch koło
wy i wiatr szybko znoszą rozsypane kru
szywo z jezdni i, żeby utrzymać prze
jezdność drogi po przejechaniu kilku
dziesięciu pojazdów, posypywanie trze
ba powtarzać.

(K. K.)
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SPORT SPORT SPORT SPORT
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH 

OŚRODKA IMPREZ SPORTOWYCH W ŁAPACH NA 1993 R.
Lp. Nazwa imprezy, s z k o le n ia ____________ ________ _______________________ Termin i miejsce imprezy______ Współpracafin.-organizac.

I. Tenis stołowy
1. Dokończenie cyklu turniejów klasyfikacyjnych o mistrzostwo MiG Łapy

w sezonie 1992/93 12,1, 16.11 i9.lll.93r. SP Nr4Łapy -
Udział w rozgrywkach rundy wiosennej I ligi wojewódzkiej o puchar 
Kuriera Porannego

3.
4.

Turniej Masters seniorów oraz młodzieży szkół podstawowych
l-IV.1993 r. wg. terminarza_____ MOO TKKF Genticus B-stok
16-19.111.93 r. SP Nr 4 Łapy

Indywidualne mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych Łapy na 93 r marzec SP Nr 4 Łapy ZSM Łapy
5.
6.
7.

Rejonowe eliminacje indywidualnych mistrzostw województwa LZS
r  D  i  i i  r  f w  i  p ł r i t n  r t  1  * * *  " ?  a  l  Ł  i r v  p — B  J — l  Ii  7 v , . ł  / ł l  I  C

marzec SP Nr 4 Łapy WZ LZS B-stok
Wojewódzki turniej o puchar Burmistrza dia zawodników niezrzeszonych w PZTS 28.111.93 r. SP Nr 4 Łapy ZW TKKF B-stok
11M-G Turniej dla Nauczycieli o puchar Dyrektora OKFŁapy 3.IV.93 r. SP Nr 4 Łapy

8. Udziala w indywidualnych mistrzostwach WZ LZS B-stok kwiecień ZSR Dojlidy WZ LZS B-stok
9. Udział w rozgrywkach rundy jesiennej I ligi wojewódzkiej o puchar 

Kuriera Porannego
10. Cykl turniejów klasyfikacyjnych o mistrzostwo MiG Łapy w sezonie 1993/94
11. Indywidualne mistrzostwa szkół podstawowych dziewcząt i chłopców podrejonu 

Ł°PV

IX-XII.93 r. wg terminarza MOO TKKF Gentłcus B-stok
16.XI. i9.XII.93 r. SP Nr 4 Łapy

listopad SP Nr 4 Łapy Zarząd MiG, SZSŁapy
12. Drużynowe mistrzostwa szkół podstawowych dziewcząt i chłopców podrejonu

____fcąpy listopad SP Nr 4 Łapy
ejonowe eliminacje d rużynowych mistrzostw województwa LZS listopad SP Nr 4 Łapy WZ LZS B-stok

~1a. .ilTurniej dla Nauczycieli o puchar Dyrektora OKF Łapy 27.XI.1993 r. SP Nr 4 Łapy
15. Udział w drużynowych mistrzostwach WZ LZS B-stok grudzień ZSR Dojlidy WZ LZS B-stok
16. Zajęcia szkoleniowe;

a) szkółka tenisa stołowego dla młodzieży szkół podstawowych 2 x  wtygodniu SP Nr4Łapy
b) treningi dia mieszkańców miasta i gminy 3 x w tygodniu SP Nr 4 Łapy

II. Lekkoatletyka
1. Mistrzostwa podrejonu Łapy w czwórboju L-A szkłół podstawowych o memoriał 

mgr Witolda Maoiejczuka
2. Wojewódzkie zawody sportowo-obronne "Sprawni jak żołnierze"

5.V.93 r. Stadion OKF Zarząd M-G SZS Łapy

3. Miejsko-Gminna Olimpiada Młodzieży Szkolnej w L-A
4. Mistrzostwa MiG Łapy młodzieży szkół średnich

maj stadion OKF ZSM Łapy
19.V,93 r. Zarząd M-G SZSŁapy
19.VI.93 r. stadion OKF ZSM i LO Łapy

5. li Bieg Sobieskiego w rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem o puchar Burmistrza wrzesień Płonka Kość.-Łapy ZSM Łapy
6. M-G Indywidualne biegi przełajowe szkół podstawowych 29.IX.93 r. ‘ Binduga* Zarząd M-G SZSŁapy
III. Piłka nożna

1. Halowy turniej o puchar Dyrektora OKF dla szkół podstawowych 27.ll.93 r. SP Nr 4 Łapy
2___Otwarty halowy turniej seniorów o puchar Burmistrza 6.Ili.93 r. SP Nr 4 Łapy
3 Opieka oraz obsługa finansowa drużyn LZS Uhowo ł LZS Szołajdy 

uczestniczących w rozgrywkach klasy “A* i "B* PZPN B-stok i runda - wiosna. I runda - jesień Rady LZS
4. Miejsko-gminny turniej szkól podstawowych drużyn 5-osobowych 16.IV.93 r. stadion LO Zarząd M-G SZS Łapy
5. Podrejonowy turnie] szkól podstawowych drużyn 5-osobowych 21.IV.93 r. stadion, LO
6. [ runda ligi miejsko-gminnej dla drużyn niezrzeszonych w PZPN V-VI.93 r. boiska LZS, OKF
7. M-G eliminacje ogólnopolskiego turnieju juniorów młodszych 

■Piłkarska Kadra Czeka" 8.V.93 r.
jonowe eliminacje turnieju "Piłkarska Kadra Czeka* 15.V.93 r. stadion OKF WZ LZS B-stok

9. il runda ligi miejsko-gminnej drużyn niezrzeszonych w PZPN VII-VIII,93 r. boiska LZS, OKF
10. Udział mistrza ligi miejsko-gminnej w turniejach o mistrzostwo WZ LZS październik, do ustalenia WZ LZS

IV. Tenis ziemny
1. Gry szkoleniowe dla mieszkańców MiG na asfaltowych kortach OKF 

zgodnie z harmonogramem IV-X.93 r. korty OKF
2, Turnieje klasyfikacyjne młodzików, juniorów i seniorów o awans do czołowych 

ósemek zawodników w kategoriach wiekowych; 15.V.. 12.VL, 3,17 i 31.VII.93r, korty OKF sponsorzy prywatni
3, Mistrzostwa MiG z udziałem czołowych ósemek zawodników w kategoriach wiekowych 14-31.VIII.93r. korty OKF-
4. II Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza dla zawodników powołanych przez OKF 5,IX,93 r, korty OKF-
5. Udział zawodników OKF w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych wg. terminarza, B-stok OT "Stanley* Dojlidy:
V, Piłka siatkowa

1. Liga miejska młodzieży szkolnej Xll.92-V.93 r, szkoły szkoły
2 Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych H-lll.93 r. ZSM Łapy ZSM Łapy
3, Zajęcia sportowo-rekreacyjne d la mieszkańców miasta (poniedziałki) i-IVi IX-XII.93r.SP Nr 4 Łapy SP Nr 4 Łapy
4. Udział w mistrzostwach województwa Zrzeszenia LZS listopad ZSR Dojlidy WZ LZS B-stok
VI. Piłka koszykowa

1. Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych Łapy I-II.93 r. ZSM Łapy ZSM Łapy
VII. Inne imprezy

1. Zimowisko dla młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych 25.I.-7.II.93 r. szkoły, siłownia M-GOK, M-G OPS
2. Olimpijka szkół podstawowych klas l-IV podrejonu Łapy 18.111,93 r. SP Nr1 Łapy Zarząd M-G SZS
3. Otwarte mistrzostwa miasta i gminy Łapy w sześcioboju kulowym 22.V. i 21 .VIII, stadion OKF
4. Święto sportu szkolnego dla młodzieży szkłół podstawowych i średnich czerwiec 93 r. stadion OKF szkoły
5. Sportowo-rekreacyjno-kuituralna impreza sobótkowa w Uhowie 24.VI.93 r. Uhowo WDK Uhowo
6 Ul. Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych “Łapy 93* sierpień 93 r. stadion OKF_____ M-GOPS, RW 'Start"

Krystyna Grabowska 
Zbigniew Szekalski
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KRONIKA KRYMINALNA
ANALIZA STANU B EZPIE

CZEŃSTW A I PORZĄDKU PUBLI
CZNEGO W REJONIE DZIAŁANIA 
KOM ISARIATU POLICJI W ŁA
PACH I PODLEGŁYCH KOMISA
RIATÓW  POLICJI W POSW1ĘT- 
NEM, SURAŻU I TUROŚŃ I KO- 
SCIELNEJ ZA 1992 R.

Początek każdego nowego roku skłania do 
wszelkiego rodzaju podsumowań, ocen i analiz 
minionego roku, a także do wytyczenia planów 
działań na rozpoczęty rok.

Policja, jako umundurowana i uzbrojona for
macja przeznaczona do ochrony bezpieczeń
stwa obywateli oraz do utrzymania bezpieczeń
stwa i porządku publicznego, po zakończeniu 
każdego roku dokonuje ocen i analiz stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
wytycza sobie wynikające z tych analiz kierunki 
działań na nadchodzący okres czasu. Również 
i my, w rejonie działania Komisariatu Policji w 
Łapach i podległych terenowych Komisariatów 
Policji w  Poświętnem, Surażu i Turośni Kościel
nej dokonaliśmy takiej analizy i oceny w swoim 
rejonie, którą chcę przedstawić mieszkańcom 
naszego rejonu na łamach naszej regionalnej 
gazety.

Wstępując w 1992 rok my, miejscowi policjan
ci, postawiliśmy przed sobą następujące cele:

- podniesienie wykrywalności sprawców 
przestępstw,

- ograniczenie skali zagrożenia przestę
pczością,

- utrwalenie porządku i dyscypliny w miej
scach publicznych.

Zapewne każdy z Czytelników naszej gazety 
potwierdzi słuszność założonych celów i po wni
kliwym zapoznaniu się z przedstawioną poniżej 
analizą sam oceni skuteczność naszych działań.

W roku 1992 w rejonie służbowym Komisa
riatu Policji w Łapach i podległych terenowych 
komisariatach ujawniono ogółem 525 prze
stępstw, tj. o 7,8 % mniej niż w 1991 roku. Na 
przestrzeni tego roku osiągnęliśmy wykrywal
ność sprawców przestępstw 65,1 %, tj, o 0,7 % 
wyższą aniżeli w 1991 r., stawiającą nas na I 
miejscu w tej dziedzinie spośród podobnych 
jednostek policji podlegających Komendzie 
Rejonowej Policji w  Białymstoku.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje prze
stępstw sytuacja przedstawia się następująco:

- kradzież w włamaniem do obiektu społeczne
go - 93, spadek o 21 w porównaniu do 1991 r.,

- kradzież z włamaniem do obiektu prywat
nego - 92, spadek o 28,

- kradzież mienia prywatnego - 59, spadek o 15,
- zagarnięcie mienia społecznego - 41, 

wzrost o 9,
- przestępstwo uszkodzenia ciała - 25, 

wzrost o 13,
- przestępstwa drogowe -18, spadek o 5,
- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 11, 

spadek o 2,
- znęcanie się nad rodziną -10, zwrost o 1,
- kradzieże zuchwałe - 6, spadek o 9,
- bójki lub pobicia - 5, wzrost o 1,
- uchylanie się od alimentów - 4, wzrost o 1,
- zabójstwa - 3, zwrost o 2,
- podpalenia - 3, liczna taka samo jak w 

1991 r„
- zgwałcenia -1 , spadek o 2.
Przedstawione dane wykazują, iż podsta

wowe cele w zakresie zwalczania przestępczo
ści w pełni zrealizowaliśmy. W naszym rejonie 
służbowym nastąpił prawie 8 % spadek liczby 
popełnionych przestępstw w porównaniu do

1991 r. Wzrósł też o niecały 1 % wskaźnik wy
krywalności przestępstw.

Niepokoi nas i również powinien niepokoić 
każdego, kto opiekuje się, wychowuje, pracuje 
lub też w inny sposób styka się z osobami nie
letnimi ich udział w globalnej liczbie stwierdzo
nych przestępstw, który wynosi 17,3 % - tj. o 0,2 
% wyższy aniżeli w 1991 r.

Na przestrzeni 1992 r. osoby nieletnie w naszym 
rejonie dokonały 91 czynów karalnych, w tym:

- kradzieży mienia prywatnego - 27,
- włamań do obiektów społecznych - 21,
- włamań do obiektów prywatnych - 20,
- uszkodzeń ciała - 3,
- kradzieży zuchwałych - 2,
- zagarnię mienia społecznego - 2,
- przestępstw drogowych - 2,
- podpaleń -1.
Dane te niepokoją, ale i w tej dziedzinie na

stąpiła poprawa, gdyż nieletni dokonali o 6 czy
nów mniej niż w 1991 r.

Oceniając stan porządku publicznego na 
podstawie ujawnionych wykroczeń, można wy
ciągnąć wniosek o rosnącym zagrożeniu stanu 
porządku w miejscach publicznych i bezpie
czeństwa w ruchu drogowym, pomimo zwię
kszonej efektywności służb prewencyjnych.

W ciągu 1992 r. ujawniono ogółem na na
szym terenie 12. 446 wykroczeń. Na 697 spraw
ców wykroczeń sporządzono wnioski o ukara
nie do Kolegium d/s Wykroczeń. Najczęściej 
przed tym Kolegium stawali sprawcy następu
jących kategorii wykroczeń:

- przeciwko spokojowi i porządkowi publicz
nemu - 52 osoby,

- przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogo
wym - 414 osób,

- przeciwko obyczajności publicznej - 71 
osób,

- przeciwko zdrowiu publicznemu - 34 osoby,
- przeciwko mieniu - 20 osób,
- przeciwko przepisom o ochronie przyrody 

-19 osób,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 

15 osób,
- przeciwko obowiązkowi meldunkowemu -12.
Za popełnione wykroczenia ukarano 4.963

osoby mandatami karnymi na sumę 399.940.000 
zł, oraz wobec 6.786 osób winnych popełnienia 
wykroczeń o mniejszej szkodliwości społecznej 
zastoaow 'no pouczenia.

W porów, aniu do 1991 r. ilość ujawnionych 
wykroczeń wzrosia o 2.661, sporządzonych 
wniosków o ukaranie do Kolegium d/s Wykro
czeń wzrosła o 183, mandatów karnych wzrosła 
o 2. 498, a ilość osób pouczonych przy tak zna
cznym wzroście wykroczeń zmalała o 20.

W okresie 12 miesięcy 1992 r. na drogach 
podległych Komisariatowi Policji w Łapach i te
renowych Komisariatach Policji zanotowano 90 
zdarzeń drogowych, w tym 28 wypadków z 
ofiarami w ludziach, gdzie 6 osób poniosło 
śmierć, a 39 zostało rannych. Porównując te 
dane z rokiem 1991 należy stwierdzić, iż nastą
pił spadek o 21 zdarzeń drogowych, wzrosła 
natomiast o 5 ilość wypadków z ofiarami w lu
dziach. Na tym samym poziomie utrzymała się 
ilość zabitych i rannych.

Głównymi przyczynami zaistniałych wypad
ków na naszym terenie byty:

- nie przystosowanie szybkości do panujących 
warunków drogowych i nadmierna szybkość,

- stan nietrzeźwy kierujących pojazdami,
- przechodzenie przez jezdnię pieszych w 

miejscach zabronionych.
Ponadto w 1992 r. zatrzymano 136 upraw

nień do kierowania za wykroczenia drogowe, 
oraz 186 dowody rejestracyjne.

Wnikliwa analiza przedstawionej sytuacji

wskazuje, iż wpływ na stan bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w naszym rejonie miało 
wiele czynników zewnętrznych jak i wewnętrz
nych, do których m.in. zaliczamy:

-.złożoną sytuację społeczno-gospodarczą 
kraju,

- postępujące w szybkim tempie bezrobocie,
- brak należytej troski o mienie, szczególnie 

ze strony firm państwowych,
- trudną sytuację finansową naszego resortu,
- niekorzystne dla nas zmiany strukturalne 

wprowadzone w miesiącu październiku 1992 r., 
w wyniku których 6 naszych policjantów zosta
ło przeniesionych do Białegostoku,

- fakt, iż ponad 1/2 stanu etatowego naszego 
Komisariatu Policji to funkcjonariusze o bardzo 
krótkim stażu służby. Wszyscy ci funkcjonariusze 
przechodzili w 1992 r. przeszkolenie resortowy i 
przechodzą je nadal, a tym samym wył?,-' W 
ich z codziennej służby i ujemnie odbijałó^.y na 
efektach tej służby, co zwłaszcza mogli zauwa
żyć mieszkańcy naszego miasta.

Pomimo systematycznie rosnącego w kraju 
zaufania do Policji wiemy, iż nasze społeczeń
stwo nadal bacznie obserwuje podejmowane 
przez nas wszelkiego rodzaju działania, w zależ
ności od sposobu przeprowadzenia i wyniku 
tych działań, akceptując je lub też nie. Dlatego 
też będziemy dążyć do wyeliminowania z naszej 
praktyki - prewencyjnej i nie tyIko - wszelkich nie
prawidłowości, by w ten sposób udowodnić na
szemu społeczeństwu, iż wszelkie czynności wy
konujemy w jego imieniu i dla jego dobra.

Wywiązując się jeszcze przed Czytelnikami 
naszej gazety z obietnicy złożonej w nr 46 z dn. 
18 grudnia 1992 r. dotyczącej stanu bezpie
czeństwa publicznego w rejonie restauracji "Eli
da" w Łapach przy ul. Sikorskiego i udzielenia 
odpowiedzi na pytanie mieszkańca naszego 
miasta: "Co robi w tej sprawie Policja?", zadane 
na spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Ła
py w dn. 4 listopada 1992 r., odpowiadam:

Dokonana w naszym Komisariacie ~ x  
analiza stanu porządku w miejscach pu^ 
pozwoliła stwierdzić, iż istotny wpływ na stan po
rządku w miejscach publicznych naszego miasta 
w 1992 r. ma lokalizacja punktów podawania i 
sprzedaży napojów alkoholowych. Ile takich 
punktów znajduje się w centrum miasta w bezpo
średniej bliskości od siebie, zapewne wie każdy 
mieszkaniec. Z uwagi na organizowanie dysko
tek dla młodzieży w porze wieczorowo-nocnej, 
najbardziej dokuczliwym obiektem w centrum 
miasta była restauracja "Elida", należąca do Po
wszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w 
Łapach. Obiekty prowadzące taką działalność roz
rywkową połączoną z podażą alkoholu zawsze by
ły i są dokuczliwymi dla osób zamieszkałych w po
bliżu tych obiektów. W latach ubiegłych, przed od
daniem do użytku restauracji “Elida", do najbar
dziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego 
miasta obiektów należała restauracja "Narew" oraz 
podczas organizowanych dyskotek Miejski Dom 
Kultury w Łapach. W rejony takich obiektów za
wsze były kierowane (i będą nadal) zwiększone "si
ły policyjne" z tut. Komisariatu Policji. Tak się złoży
ło, że nie zawsze mogła być kierowana większa 
ilość policjantów w okolice restauracji "Elida* pod
czas odbywających się tam dyskotek, gdyż poli
cjanci pełniący służby nocne zmuszeni byli nie 
tylko obsłużyć miasto Łapy, ale też gminy Łapy,
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< O wystawianiu >
Można być w Stanach, 

a nie być w stanie

Poświętne, Suraż i Turośń Kościelna, gdzie fun
kcjonowały posterunki policji lokalnej w jedno
osobowych obsadach. 1

Nie minimalizując problemu stanu bezpie
czeństwa i porządku w rejonie restauracji "Eli
da" w 1992 r. odwołam się do oceny tego stanu 
przez Czytelników "GŁ", którzy zechcą wyciąg
nąć wnioski z przedstawionej wcześniej analizy 
stanu bezpieczeństwa w całym naszym rejonie 
z danymi o takim stanie w rejonie restauracji 
"Elida", które przedstawiam w tym artykule.

1992 r. w rejonie restauracji "Elida" w Ła
pach i znajdujących się w jej bezpośredniej bli
skości punktach podawania i sprzedaży napo
jów alkoholowych popełniono ogółem 20 prze
stępstw o charakterze chuligańskim, w tym:

- 3 napady rabunkowe,
- 10 przestępstw umyślnego zniszczenia 

mienia,
- 5 znieważeń interweniujących funkcjona

riuszy policji,
-1 pobicie,
-1 kradzież zuchwałą.
Zdecydowaną większość wymienionych 

przestępstw popełniono w I półroczu 1992 r. 
Wówczas to powracająca z dyskotek w restau
racji "Elida" w zwartej, kilkudziesięcioosobowej 
grupie miejscowa młodzież w czasie przemar- 
s ~>rzez centrum miasta dokonywała
de. .itącyjnego wybijania szyb w sklepach,
zakładach usługowych, gablotach oraz wyry
wała z ziemi znaki drogowe. Młodzież ta nie 
oszczędzała również pełniących w tym rejonie 
służbę policjantów.

Te ekscesy chuligańskie napotykały na zde
cydowane. interwencje pełniących służbę poli
cjantów, którzy w tym rejonie zatrzymali na go
rącym uczynku przestępstwa lub w bezpośred
nim pościgu 6 sprawców przestępstw, w tym 
wszystkich sprawców napadów rabunkowych.

Ponadto funkcjonariusze z tut. Komisariatu 
Policji w opisywanym rejonje zatrzymali spraw
ców 106 wykroczeń, w tym:

- 39 za nieobyczajny wybryk,
- 36 za zakłócanie ładu i porządku publicz

nego w stanie nietrzeźwym,
- 24 za używanie słów nieprzyzwoitych,
- 5 za umyślne niszczenie mienia,
- 2 za usuwanie i niszczenie znaków drogo

wych.
W celu zapobieżenia wspomnianym incy

dentom tut. Komisariat Policji wystąpił z wnio
skiem do Prezesa Powszechnej Spółdzielni
S. /W "Społem" o ograniczenie organiza
cji ćłysKotek w restauracji "Elida", co spotkało 
się z pozytywnym odzewem, albowiem w II pół
roczu znacznie ograniczono częstotliwość or
ganizacji dyskotek i tym samym stan bezpie
czeństwa i porządku wokółtego obiektu diame
tralnie uległ poprawie. Również Burmistrz Mia
sta j Gminy Łapy z naszych kontaktów robo
czych wyciągnął stosowne wnioski i w 1 przy
padku zostało cofnięte w 1992 r. zezwolenie na 
prowadzenie działalności handlowo-rozrywko- 
wej właścicielce lokalu w centrum miasta, a do 
właścicieli, punktów sprzedaży alkoholu, nie- 
przestrzegających przepisów regulujących 
kwestię podaży i sprzedaży alkoholu, wystoso
wał pisma ostrzegające przed cofnięciem zez
woleń na handel alkoholem.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż 
problem restauracji "Elida" nie był i nie będzie 
nam obcy, a na podstawie dotychczas pozy
tywnie układającej się współpracy z władzami 
naszego miasta w zakresie zapobiegania i 
zwalczania zjawiska alkoholizmu - wywierają
cego istotny wpływ na stan bezpieczeństwa i 
porządku publicznego - pozwala sądzić, iż na
sze działania w tym zakresie będą obiektywnie 
oceniane przez całe społeczeństwo.

Tadeusz Bokiniec

< Choćbyś wciąż >
Choćbyś wciąż o swej teściowej 
głosił same ciepłe słowa, 
spyta jakiś wścibski człowiek: 
"Dawnoś bracie ją pochował?"

< Wygram >
Jeden wygram w środę, 

a drugi w sobotę - 
- dwa miliardy wygram, 

bo i mam ochotę.
Sekret jednak wyznam, 

mam być bowiem szczery: 
Dwa! miliardy wygram, 

tracąc przy tym cztery.

Poziomo:
4) pospolity minerał, 8) więcej niż szacunek, 9) 
droższa niż złoto, 10) latający..., 11) teatralna 
przerwa, 12) paskatstwo, 16) Donald, 19) wyna
lazca, 20) podwyższenie temperatury, 21) na 
trasie Łapy-Białystok, 22) rysownik, 23) "ojciec" 
złotego.

Pionowo:
1) powieść Reymonta, 2) wina, 3) administrator, 
4) stopień podoficerski, 5) filmowa kochanka, 6) 
do paznokci, 7) wynajęty lot samolotu, 12) re
gionalny parlament w Niemczech, 13) osada ze

wystawić chatkę 
na Manhattanie.

Tu zaś wystawię 
(rzadki przypadek) 

za róg stodoły .. >,
swój goły zadek.

< Napisz do OMO >
Wywabić plamę na twym hoporze? - 
- Napisz do OMO! Może pomoże!

< Na tłuściocha >
Sadła swego nie pochwalę, 
bo nie jestem kanibalem.

sternikiem, 14) szok, 15) miasto nad Wartą ("wię
zieniem stoi"), 16) jadalna część marchwi, 17) 
"ukochana" żurawia, 18) ... lasu.

Janusz Jamiołkowski 
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 

10 dni od daty ukazania się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z ńr 

1/47 nagrodę - ufundowaną przez p. Lecha 
Truskolawskiego - w postaci słodyczy z cukier
ni "U Lecha" wylosowała Karolina Zawada, 
zam. w Łapach przy ul. Piaskowej 2B/16.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do 
cukierni w dniu 9 marca br. w godz. 14-16.
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! TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH i* «
•  ubezpiecza mieszkania •  zakłady •  sklepy •

•  biura •  gospodarstwa rolne •  
i  W naszym Towarzystwie właścicielami jesteśmy wszyscy! jjj 

U nas roczny zysk przeznacza się na obniżanie składek! i
K « * x

Wstąp do nas
AGENT UBEZPIECZENIOWY 

"ANDAR" S.C.
18-100 ŁAPY UL. GĘSIA 2 

SKLEP ‘'DUKAT"
4 * * 4  * 4 4  4  K . - j / iu r i  4 * 4  4 4 4  JÓŻłSift.C.-OjS-ÓA*.4  «J» 4 * * 4 4 . 4 . 4 4 4 *  4 4 4  4  4 4 * 4  4  4  4  4 4  4 ! * 4  4 4 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Kolejarz" w Łapach

•  posiada wolny lokal użytkowy 
do wynajęcia

przy ul. 11 Listopada 1 
o powierzchni 65,6 m2

Wyrazy szczerego współczucia

Franciszkowi 
Raciborskiemu
z powodu zgonu żony 

składa zespół śpiewaczy 
Łupinianki

Ogłoszenie
Zarząd Miasta i Gminy w Łapach informuje, 

że w dniu 10 marca 1993 roku o godzinie 10°° w 
siedzibie Zarządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 w 
sali konferencyjnej zostanie przeprowadzony 

przetarg ustny
na sprzedaż działek budowlanych położo

nych w Łapach przy ul. Czeladniczej, przezna
czonych w planie zagospodarowania prze
strzennego pod usługi rzemieślnicze, gastro
nomiczne i handlowe z dopuszczeniem budow
nictwa mieszkaniowego, stanowiących włas
ność Gminy Łapy, posiadających urządzoną 
księgę wieczystą KW Nr 56378.

Osoby fizyczne lub prawne zamierzające ucze
stniczyć w przetargu zobowiązane są do wpłaty 
wadium w kwocie 4 min zł najpóźniej w dniu prze
targu do godziny 10°°.w kasie Urzędu p. 203.

Informacje na temat przetargu można uzy
skać w Referacie Geodezji tut. Urzędu lub tele
fonicznie: 22-51 w. 141 lub 143.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
naszemu koledze

Jerzemu Mojkowśkiemu 
Zastępcy Burmistrza

z powodu śmierci ojca składają: 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
oraz Rada i Zarząd Miejski w Łapach

Przewodniczący Zarządu 
Roman Czepe

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Łapach sprzeda bu

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

Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia niniejszego ogło
szenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach, ul. 
Gen. Sikorskiego 24, pokój 107.

Urząd zastrzega prawo wyboru oferenta.

Dom Kultury w Łapach informuje:
O zmianach w programie codziennych zajęć 
poniedziałek: godz. 16.00 Teatrzyk Dziecięcy 
18,00 kurs tańca towarzyskiego 
wtorek: godz.16.00 kurs komputerowy godz. 
17.30 język angielski dla początkujących 18.30ję
zyk angielski dla średnio zaawansowanych 
środa: godz.16.00 koło modelarskie
godz.16.00 pracownia plastyczna godz.17.00 
kurs tańca towarzyskiego 
czwartek: godz:16.00 język angielski dla po

czątkujących godz.17.30 język angielski dla i: 
średnio zaawansowanych 
piątek godz.13.00 pracownia filmu i fotografii ] 
16.00 zajęcia klubu tańca towarzyskiego ‘Tan- i 
Tan" godz.18.30 Amatorska Grupa Teatralna 
sobota: godz.10.00 zajęcia klubu tańca towa- j 
rzyskiego "Tan-Tan"
Spotkania seniorów z Klubu Złotego Wieku-w | 
każdy pierwszy wtorek miesiąca o jj 
godz.17.00;niepelnosprawnych-ostatni wtorek : 
miesiąca również o 17.00

Dom Kultury zaprasza kronikarzy ze szkół,stowarzyszeń, klubów do udziału w 
konkursie "Mijają lata pozostają księgi "Szczegółowe informacje w Domu Kultury.

Zapraszamy na wystawy prac kółka modelarskiego - w hollu Biblioteki i 
koła plastycznego w hollu Domu Kultury.

2.03. Dyliżans - reż. J. Ford

K i Ń O l '  ) TELEBIM CLUB
MARZEC 
KLASYKA WESTERNUl

9.03. Kowboju do dzieła - reż. G. Tomas
16.03. Rio Brawo - reż. H. Hawks 

EMATÓW 23.03. Łowcy skalpów - reż. S. Pollack
30.03. Tańczący z wilkami-reż.KCoestner

Początek projekcji godz. 21.00

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

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

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

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

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

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

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

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

(p. R. Kusznerkó)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne^
□  sklep spożywczy GS, Piątkowo 1
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego 3
□  sklep mięsny, Białostockich Zakładów 

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

(p. Zajkowski)
_________  Dziękujemy

Ogłoszenia drobne
1. Sprzedam czarny regał "Astrą". Wiadomość 
pod numerem 34-12 w godz. 17-22.
2. Sprzedam magiel elektryczny. Łapy ul. Wy-
gwizd owo 3/3.
3. Wynajmę kawalerkę w Łapach w starym bu
downictwie niedrogo. Tel. 8-432-858 (w godzi
nach popołudniowych).
4. Zespćś muzyczny “PLENER’ zabawy, wese
la. Nauko gry na instrumentach elektronicz
nych. Zdzisław Rybicki, tel. 30-27.
5. Sprzedam - malucha, pralkę, telewizor, tele
fon 25-61,
6. Tanio sprzedam suknię ślubną, tel, 38-80.
7. Odkupię numer telefonu. Wiadomość: Łapy 
ul. Osiedlowa 2/13.
8. Najtaniej w okolicy. Zespól muzycr.
la, przyjęcia i nie tylko... Leszek Grzele,. , ui. 
Osiedlowa 2 m. 13.
9. Przyjmę na mieszkanie w willi z c.o. 3 pokoje 
+ kuchnia. Wiadomość: telefon 15-35-75.
10. Kupię drewno na boazerię, najchętniej su
che. Wiadomość w redakcji.
11. Sprzedam działkę, tel. 27-58
12. Księgi podatkowe, deklaracje, zeznania 
PIT, laminowanie dokumentów P.H.U. AKCES 
Łapy ul. główna 8

Informujemy, że marcowy numer naszej 
gazety będzie kosztował już 2.500 zł. Dotych
czasowa cena 1.500 zł utrzymywana była od 
czerwca 1991 r., jednak w obliczu nieustanne
go wzrostu cen (m.in. składu, druku) musimy 
i my iść "z duchem czasu", czyli ekonomią.

Sądzimy, że nasi Czytelnicy to zrozumieją i 
pozostaną nadal wierni swojej gazecie.

Wydawca

GAZETA ŁAPSKA
miesięcznik wydawany przez

DOM KULTURY
Adres: Łapy, ul Newy fty i** 15, tel.2300 
Redakcja; Barbara Krasicka, Krzysztof Kon- 
dracluk, Bogdan Łuczaj, Jan Tarasiuk 
Druk: Wysokie Mazowieckie Nakład: 1 000 egz.


