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WÓJTOWANIŁ
Józef Zajkowski w styczniu br. ukoń

czył 32 lata. W czerwcu 1991 r. był naj
młodszym z siedmiu kandydatów na 
wójta gminy Sokoły. Obecnie mieszka w 
Łupiance Starej. O swojej pracy mówi z 
wielką pasją.

* Zacznijmy od Pana życiorysu i od 
przebiegu dotychczasowej kariery zawo
dowej.

- Urodziłem się w Wysokiem Mazo
wieckiem, a wychowałem we wsi Wnory 
Wiechy gmina Kulesze Kościelne. Szkołę 
Podstawową ukończyłem w Kuleszach, 
Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem 
Mazowieckiem, a w Warszawie Wydział 
Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Po studiach 
pracowałem w cukrowni "Łapy", potem 
pomagałem rodzicom w gospodarstwie 
rolnym, kilka miesięcy spędziłem w Au
stralii. W roku 1990 w wyborach po
wszechnych wybrano mnie na przewodni
czącego "Solidarności" w gminie Kulesze 
Kościelne. Od 1 lipca 1991 roku pełnię 
obowiązki wójta gminy Sokoły.

* Jak Pan został przyjęty przez społecz
ność gminy Sokoły, jeszcze wtedy "obcą", 
chociaż nie do końca, ponieważ wycho
wał się Pan w sąsiedniej gminie odległej 
zaledwie 10 km  od Sokół ?

- Wszyscy byli pełni obaw i niepew
ności co do moich możliwości, byłem 
wtedy bardzo młody. Ludzie Ci jednak 
wybrali ten wariant niepewności i mnie, 
jako człowieka nie posiadającego po
wiązań z poprzednimi ekipami. Nie re
prezentowałem wtedy żadnego ugrupo
wania politycznego.

* Jak Pan sobie dawał radę na począt
ku, kiedy rodziły się samorządy, było wiele 
niewiadomych, mnóstwo pytań ?
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Ogłoszenie
Zarząd Miasta i Gminy w Łapach informuje, 

że w dniu 14 kwietnia 1993 r. o godz. 10°° w 
siedzibie Zarządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 
w sali konferencyjnej zostanie przeprowadzony 

przetarg ustny
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych, położonych w Łapach, stanowią
cych własność Gminy Łapy:

1. Czterech dziatek budowlanych, położo
nych na osiedlu "BARWIKI” przy ul. W. Puchal
skiego i Barwikowskiej, przeznaczonych pod 
zabudowę jednorodzinną, posiadających urzą
dzoną księgę wieczystą KW Nr 38969, ozna
czonych numerami geodezyjnymi: 1999, 2000, 
2001,2002.

2, Nieruchomości położonej przy ul, Połu
dniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
351, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
KW Nr 37484, przeznaczoną na cele przemy- 
siowo-składowe.

Jeśli przetarg nie spowoduje sprzedaży nie
ruchomości, cenę wywoławczą obniża się o 5 
% i przeprowadzi II przetarg w dniu 16 kwietnia
1993 roku.

Wszelkie informacje na temat sprzedawa
nych nieruchomości, wysokości wadium i ter
minie jego wpłaty można uzyskać w pokoju 401 
lub 403 tut. Urządu lub telefonicznie: 22 - 51 w. 
141 lub 143.

Przewodniczący Zarządu 
Roman Czepe

Niniejszym uprzejmie informuję, iż w dniu 
25 marca 1993 r. o godz. 10°° w sali konferen
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach ul. Si
korskiego 24 odbędzie się spotkanie w ramach 
edukacji ekologicznej społeczeństwa na temat 
LUDZIE, ŚMIECI, PRZYRODA.

W spotkaniu udział wezmą:
1) Pan Krzysztof Wolfram - Narodowa Fun

dacja Ochrony Środowiska, Dyrektor Biura Po
rozumienia "Zielone Płuca Polski",

2) Pan Andrzej Gregorczuk - Dyrektor Zarzą
du Narwiańskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszam do udziału i współpracy.
Burmistrz 

Roman Czepe

Zarząd Miasta i Gminy w Łapach wspólnie z 
Radą Sołecką wsi Gąsówka Skwarki ponownie 
informuje, że wydzierżawi lokale na cele hand
lowo-usługowe w dwóch budynkach-świetli- 
cach wiejskich we wsi Gąsówka Skwarki.

W sprawie oględzin lokali 1 ustalenia czyn
szu należy zgłaszać się do sołtysa wsi Gąsów
ka Skwarki.

Przewodniczący Zarządu 
M i G Łapy 

Roman Czepe

W dniu 3.03.1993 r. Społeczna Komisja Mie
szkaniowa ustaliła projekt listy osób zakwalifi
kowanych do przydziału mieszkań komunal
nych w roku 1993. Lista ta obejmuje 5 osób z 
63 ubiegających się o mieszkanie, 15 osób 
oczekujących na zamianę mieszkania 115 osób 
podlegających eksmisji na podstawie wyroków 
sądowych. Projekt listy przydziału mieszkań 
wywieszony jest w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Łapach na tablicy ogłoszeń.

Urząd prosi o uwagi i zastrzeżenia do osób 
znajdujących się na tej liście.

Burmistrz 
Roman Czepe

KOMUNIKAT
KOMISJA INWENTARYZACYJNA 
RADY MIASTA I GMINY W ŁAPACH

informuje, że
stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 nv  , J30 
roku - przepisy wprowadzające ustawę o samo
rządzie terytorialnym (Dz.U. N r32, poz. 191) -w  
siedzibie Zarządu Miasta i Gminy w Łapach przy 
ul. Sikorskiego 24, pokój 401 wyłożone będą do 
publicznego wglądu spisy Inwentaryzacyjne 
części mienia państwowego, które z mocy pra
wa staio się mieniem komunalny m gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje dziat
ki położone na terenie miasta Łapy: przy ul. 
Brańskiej w użytkowaniu Okręgowej Spółdziel
ni Mleczarskiej w Łapach, działka i budynek 
przy ul. Głównej (była PZPR).

Osoby, których interes prawny dotyczy usta
leń zawartych w wyłożonym spisie inwentaryza
cyjnym mienia mogą w terminie od 05.04.93 r. 
do 05.05.93 r, zgłaszać zastrzeżenia do Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady Miasta i Gminy w Ła
pach ul. Sikorskiego 24, pokój 401 w godzinach 
pracy Urzędu.

Przewodnicząca Komisji Inwenluryzacyjncj
Józefa Bąjda

USC INFORMUJE

akty urodzeń:
Pawia Ciborowskiego, Katarzyny Grochowskiej, 
Damiana Bujnowskiego, Dariusza Kurysia, Ra
fała Nadolnego, Macieja Nowackiego, Błażeja 
Terpiłowskicgo, Żanety Płońskiej, Katarzyny 
Rajczuk, Elwiry Łupińskiej, Grzegorza Grocho
wskiego, Agnieszki Falkowskiej, Pawła Kowale
wicza, Kamila Hryniewlckiego, Kamila Ćwikle- 
wskiego, Anny Żebrowskiej, Krzysztofa Łupiń- 
skiego, Marty Jendruczyk, Marcina Falkowskie
go, Mateusza Kurysia, Anny Golon, Damiana 
Kondziora, Mateusza Mazura, Jakuba Łapiń
skiego, AdamaŁapińskiego, Anny Marii Lewko- 
wskiej, Krzysztofa Dery, Patrycji Sianko, Michała 
Kamińskiego, Pawła Roszkowskiego, Damiana 
Puziuka, Sebastiana Perkowskiego, Natalii Ma
rii Łuczaj.

Wszystkim maluchom życzymy dużo 
zdrowia i radosnego dzieciństwa.

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w lutym 
1993 r. zarejestrował:

•  35 urodzeń •  4 małżeństwa •  23 zgony •

W lutym w związek małżeński 
wstąpili:

Dariusz Kulesza z Wiolettą Trusiewicz,
Robert Remigiusz Choiński

z Barbara Sty puł-
kowską,
Piotr Łapiński z Dorotą Łapińską,
Dariusz Brzozowski z Agnieszką Kruszewską.

Pomyślności i szczęścia na nowej dro
dze życia!

W lutym 1993 r. zmarli:
Wiktoria Łapińska - lat 74, Antoni Pańkowski - lat 
59, Stanisław Roszkowski - lat 63, Helena Łapiń
ska - lat 85, Stanisław Łapiński - lat 90, Aleksan
der Gromadzki - lat 72, Czesław Zawada - lat 47, 
Anna Brzozowska - lat 85, Czesław Gąsowski - lat 
54, Witold Mojkowski - lat 88, Antoni Śliwowski - 
lat 89, Helena Łapińska - lat 96, Helena Kowalczuk 
- lat 98, Wiktor Roiżnowski - lat 71, Janina Owczar- 
czuk - lat 87, Janina Perkowska - lat 60, Andrzej 
Dominik Kamiński - lat 41, Bolesława Olędzka lat 
91, Apolonia Moczydłowska- lat 84, Mariann^a- 
nuszyk - lat 86, Janina Kurek - lat 73, Herman Jó
zef- 78, Stanisław Łapiński - lat 80.

Pogrążonym w smutku rodzinom zmar
łych składamy wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu straty najbliższych.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska
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Koniec ubiegłego roku i po
czątek bieżącego obfitował w 
imprezy taneczne, w których 
brali udział tancerze z naszego 
klubu. Były to przede wszy
stkim turnieje krajowe. Tylko 
jedna para taneczna - Artur 

/ ^ \  Jankowski i Beata Bokina mia- 
V h\ okazję uczestniczyć w turnie-

I~gr±  jach zagranicznych.
Odbyły się one dn. 19.XII.92 

r. w Chabarowsku (na granicy 
'i ' X  rosyjsko-chińskiej) i 21.XII.92 

r. w Moskwie. Pomimo, iż nasi 
tancerze nie uzyskali żadnych liczących 
się lokat, występy ich były dużym sukce
sem. Jako jedyni reprezentowali Polskę 
w gronie najlepszych par rosyjskich i 
bardzo dobrych par z wielu krajów eu
ropejskich.

W pozostałych turniejach nasze dzie
cięce i młodzieżowe pary spisały się bar
dzo dobrze. Widać już ich duży postęp w 
umiejętnościach i obyciu na turniejach.

E
M

TAŃCZĄCY
Oto lokaty naszych par:

7.XI.92 r. - Ogólnopolski Turniej Tańca 
"Rondo’92" Łomża:
- Woj tek Łapiński, Urszula Szenfeld

- V miejsce,
- Grzegorz i Ania Ołtarzewscy

- V miejsce.
9.1.93 r. - Turniej Tańca "O Mistrzo
stwo Suwałk" - Suwałki:
- Łukasz Masłowski i Marzena Sienkiewicz

- III miejsce.
16-17.1.93 r. - Mistrzostwa Białegosto
ku w Tańcu Towarzyskim - Białystok:
- Miłosz Kuczyński, Dorota Baranowska

- III miejsce,
- Adam Zduńczyk, Marta Rżąca

- VI miejsce.
24.1.93 r. Dziecięcy Turniej Tańca 
"Animusz" - Białystok:
- Miłosz Kuczyński, Dorota Baranowska

- IV miejsce,
- Andrzej Mikołowski, Kasia Ołtarzewska

- V miejsce.
7.02.93 r. - Turniej Tańca "O Puchar 
Burmistrza Miasta Czarna Białosto
cka" - Czarna Białostocka:
- Miłosz Kuczyński, Dorota Baranowska

- 1 miejsce,
- Michał Slranc, Karolina Waliszewska

- II miejsce.
Oprócz udziału w tak licznych tur

niejach pary nasze mogą pochwalić się 
występem na imprezie zorganizowanej 
na rzecz dzieci upośledzonych, która 
odbyła się dn. 28 lutego w hali "Włók
niarza" w Białymstoku.

STAN CZYSTOŚCI RZEKI NAREW
Rzeka Narew o długości 484 km (w Polsce 

448 km, w woj. białostockim 181 km), dorzecze 
75 tys. km2.

etnia 1992 r. rzeka ta na terenie woj. 
biu .iriego byia objęta monitoringiem pod
stawowym i w  związku z tym badana była dwu
krotnie w każdym miesiącu, w odstępach dwu
tygodniowych w 13 punktach pomiarowych. 
Były one zlokalizowane m.in. w miejscowo
ściach: Babia Góra, Bondary, Narew, Ploski, 
Chraboły, Strabla, Uhowo, Bokiny, Rzędziany i 
na dopływie Choroszczanka poniżej Chorosz- 
czy, w miejscowości Żółtki, na dopływie rzeki 
Supraśl w miejscowości Dzikie, w Rybakach i 
Tykocinie.

Od granicy państwa do ujścia rzeki Awissa 
Narew prowadzi wody w II klasie czystości. Po 
przejęciu ścieków z Łap stan czystości ulega 
pogorszeniu do klasy III i utrzymuje się w niej 
do ujścia rzeki Supraśl, prowadzącej ścieki m. 
Białegostoku. Poniżej ujścia tej rzeki następuje 
degradacja wód Narwi do pozaklasowych 
(non),

W stosunku do roku 1991 ilość wód w II kla
sie uległa zmniejszeniu o ok. 25 %. Zwiększyła 
się natomiast ilość wód w III klasie czystości z 
9,2 % do 25,2 %. Ilość wód ponadnormatyw
nych od kilku lat utrzymuje się na tym samym 
poziomie.

Decydujący wpływ na degradację rzeki Na
rew ma rzeka Supraśl (non) zasilana wodami 
rzeki Białej (non), stanowiącej odbiornik nie-

oczyszczonych ścieków z Białegostoku. Źródło 
zanieczyszczeń bezpośrednie to: oczyszczal
nia w Bagniukach, Szkoła Podstawowa w Na
rwi, RSP Ryboły, ZWiK Łapy, Cukrownia Łapy 
oraz dopływy: Narewka, Orlanka, Awissa, Cho
roszczanka, Supraśl, Jaskranka, Nereśl.

Niezależnie od wymienionych wyżej źródeł 
zanieczyszczeń istnieją zanieczyszczenia jed
nostkowo małe (umyty samochód, odprowa
dzone szambo, wrzucone śmiecie), lecz zsu
mowane są zagrożeniem poważnym. W tym za
kresie jako mieszkańcy tej pięknej okolicy mo
żemy i powinniśmy działać indywidualnie.

Zbliża się okres wiosenny a jednocześnie 
okres porządków na posesjach - gdzie trafią 
śmieci? Zapewne jak co roku znaczna część na 
tereny 'Bindugi" o dużych walorach rekreacyj
nych. I tu ponownie apel do źródła zanieczysz
czenia, tj, do nas, mieszkańców m. Łapy o 
utrzymywanie porządku i czystości.

Ponadto informujemy, że PGKiM Łapy 
świadczy usługi wywozu nieczystości z posesji 
oraz codziennie przyjmuje dostarczone śmieci 
własnym transportem na wysypisko komunalne 
w Uhowie,

W tekście wykorzystano m.in, opracowanie 
Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo
wiska w Białymstoku,

Inspektor
ds. ochrony środowiska 

inż. KRYSTYNA RŻĄCA

"TAN - TAN"

Anna i Grzegorz Ołtarzewscy 
T.T. „Rondo’92”, Łomża

Obecnie klub nasz przygotowuje się 
do następnych imprez tanecznych. Bę
dzie to m.in. Ogólnopolski Turniej 
Tańca w Gdańsku (24.04) i Turniej 
Tańca w St. Petersburgu (Rosja).

(E. S.)

K I M n l ? T E L E B I M C L U B ~

kwiecień Tem ató w
6. 04. PTASIEK * re i. Alan 1’nrkcr
13.04. ŁOW CA JELENI

- reż. Mlchncl Ciniinn
20.04. PODWÓJNE ŻYCIE 

WERONIKI
- reż. Krzysztof Kieślowski

27.04. RAIN MAN
- reż. Harry l,evlnstm 

POCZĄTEK PROJEKCJI O 2000

OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łapach zwraca się do lu
dzi dobrej woli o nieodpłatne przeka
zanie na rzecz najbardziej potrzebują
cych pralki wirnikowej, sprzętu gospo
darstwa domowego, mebli.

Bliższych informacji udziela tele
fonicznie Ośrodek, tel. 25-50.

Barbara Zalewska

Podaje się do wiadomości, 
że uruchomiony został

Telefon Zaufania 
988.

Zadzwoń- w każdą środę 
w godz. 16-19.

GAZETA ŁAPSKA 3
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WÓJTOWANIE
- Początki były na pewno trudne, mo

że nie w sensie merytorycznym, ile w 
kontaktach z ludźmi w sprawach doty
czących np. pomocy społecznej naj
uboższym.

* Czy obejmując to stanowisko miał 
Pan jakąś wizję pracy, a jeśli tak, to czy 
musiał Pan w trakcie realizacji weryfiko
wać ją  ?

- Miałem ułatwioną sytuację wyjścio
wą, ponieważ część radnych narzuciła 
mi pewne zadania do realizacji. Stara
łem się to realizować.

* Skoro jesteśmy przy Radzie to może 
kilka cyfr. Z  ilu radnych się ona składa i 
ile osób tworzy Zarząd Gminy, oraz czy w 
skład Rady wchodzą kobiety ?

- Rada Gminy liczy 18 radnych, nato
miast Zarząd 5 członków. Wśród nich 
nie ma żadnych kobiet.

* Jak układa się współpraca z Radą i 
Zarządem ?

- Wydaje mi się, że pozytywnie. Po
trafimy się dogadać i znaleźć wspólny 
mianownik problemów. Bardzo często 
korzystam z ich pomocy i doświadcze
nia, aczkolwiek bywają z racji innego 
punktu widzenia pewne rozbieżności.

* Czy mógłby Pan powiedzieć coś wię
cej o tych rozbieżnościach, które z nich 
urosły do rangi konfliktu ?

- Sądzę, iż przykładem może tutaj być 
oczyszczalnia, a dokładniej mówiąc pra
wo do jej współwłasności. Inwestycja ta 
realizowana była wspólnie ze Spółdziel
nią Mleczarską w Wysokiem Mazo
wieckiem. Na początku trudno było 
przewidzieć ewentualne reperkusje. 
Aktualnie oczyszczalnia pozostaje w 
użylkov niu Spółdzielni.

* Domyślam się, że z oczyszczalni ko 
rzysta na razie jedynie Spółdzielnia. Czy 
przewidujecie rozbudowę kanalizacji ?

- Tak. W tym roku zamierzamy wy
budować kolektor sanitarny. Chcemy 
podłączyć do oczyszczalni najważniej
sze instytucje, tj. bank, ośrodek zdro
wia, policję, urząd gminy i szkołę. Oczy
szczalnia nasza jest oczyszczalnią me
chaniczno - biologiczną typu "Ekoblok" 
o przepustowości 500 m ’/dobę.

* Co udało się Panu zrealizować pod
czas kadencji ?

- Zaraz po objęciu przeze mnie urzę
du rozpoczęliśmy budowę nowej hydro
forni Bruszewo z wodociągiem o łącz
nej długości ok. 15 km i 4 km przyłączy. 
Koszt zadania zamknął się kwotą 2,5 
mld zł, z czego część kosztów pokryli sa
mi mieszkańcy, jak również otrzymali

śmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego 
na ten cel.

Inną pod wieloma względami inwes
tycją jest Szkoła Podstawowa. Jej budo
wę rozpoczęto jeszcze w 1987 roku i po 
roku przerwano. Jest to dosyć duża 
szkoła, o powierzchni użytkowej ponad 
2 tys. m2. Budynek pozostawał przez 
dłuższy czas nie zadaszony, co miało du
ży wpływ na postępującą dewastację. 
Dokończenie szkoły powierzono fir
mie, która wygrała przetarg (jedna z 
siedmiu). Jest nią Białostockie Przed
siębiorstwo Budownictwa Przemysło
wego. Dzisiaj kwota 1,2 mld zł, która 
miała doprowadzić do zakończenia sta
nu surowego, okazała się niewystarcza
jąca. Dzisiaj nie znam sposobu na roz
wiązanie tego problemu, choć zależy 
nam na czasie, ponieważ wszystko nisz
czeje, a po drugie, w przyszłym roku 
przejmujemy szkoły.

* Czy są potrzeby, aby inwestować w 
tak dużą szkolę ?

- Oczywiście tak. Aktualnie naucza
nie odbywa się zmianowo. Mamy po
rozrzucane przedszkola, co po wybudo
waniu nowego budynku stworzy możli
wość skupienia wszystkich w jednym.

* C o w  najbliższych planach ?
- Zadaniem priorytetowym jest do

kończenie budowy szkoły. Ze względu na 
dość duży zakres prac zadanie to jest bar
dzo kosztowne. Gdyby mówić o kosztach 
- to byłby rząd ok. 5 mld zł. Będziemy sta
rali się zrealizować maksymalnie dużo w 
tym roku, ponieważ mamy jeszcze współ
inwestora - Kuratorium.

Drugie zadanie to rozpoczęty wodo
ciąg "Drągi". Obejmuje swym zasięgiem 
16 wsi. Będzie on obsługiwał 1/3 gminy, 
która ma duże problemy z wodą. W tym 
roku planujemy podłączyć 2 wsie. Koszt 
hydroforni szacowany jest na poziomie 
1,5 mld zł.

* Proszę jeszcze powiedzieć trochę o 
planach dalekosiężnych, tych, które p o 
winny być realizowane a nie mogą tylko 
ze względu na brak środków.

- Jako pilną potrzebę widzimy telefo
nizację gminy. Telefon jest najtańszym 
środkiem komunikowania się. Obsługa 
nie wymaga dużej wiedzy. Wystarczy 
podnieść słuchawkę i wykręcić odpo
wiedni numer. Możliwości porozumie
wania się bez ruszania się z miejsca są 
nieograniczone. Jest to "narzędzie pra
cy" dla rolnika. Nie podejmujemy tema
tu, ponieważ jest to zbyt kosztowna in
westycja i na razie, ze względu na trud
ną sytuację w rolnictwie, nierealna do 
realizacji. Z wyliczeń Telekomunikacji 
wynika, iż średni koszt 1 numeru wyno

si 15 - 20 min zł. 2/3 gminy obsługiwane 
jest przez Rejon Łapy.

Kolejną sprawą jest uporządkowanie 
ulic w Sokołach.

* Ponieważ nasze tereny przejęły dużo 
wzorców ze wschodu, m.in. nawykdo nie
porządku - w przeciwieństwie do rejonów 
północnych, gdzie wzrowano się na za
chodzie - jak  Pan ocenia stan czystości w 
Sokołach zważywszy, iż nie posiadacie 
przedsiębiorstwa komunalnego, które 
zajmowałoby się wywozem śmieci ?

- Jest różnie i zależy to od indywidu
alnego podejścia, ale wydaje mi się, że 
nie jest pod tym względem źle. Główne 
drogi przebiegające przez wsie są "wyas
faltowane", co w dużej mierze ułatwia 
utrzymanie porządku. Zmierzamy do 
utworzenia przedsiębiorstwa zajmują
cego się w przyszłości eksploatacją 
oczyszczalni i wywozem śmieci, a ogól
nie mówiąc usługami komunalnymi. 
Pomoże to na uniknięcie problt z 
tym związanych.

* Jak Pan określiłby mentalność tutej
szych ludzi ?

- Z  perspektywy mojej dwuletniej 
pracy w tym środowisku uważam, iż 
gmina należy do bardziej zamożnych. 
Świadomość rolników np. co do wyso
kości podatku jest wysoka. Istnieje zro
zumienie, iż plącąc podatki możemy 
więcej zrobić a tym samym poprawić 
nasz standard życiowy. Tak jak w każdej 
społeczności istnieją i tutaj pewne gru
py o poglądach nie zawsze rozsądnych, 
ale próbujemy łagodzić te napięcia.

* Chociażby z racji Pana dawnej pracy 
i obecnie zamieszkania ja k  również ludzi, 
którzy dojeżdżają do pracy do Sokół z 
Łap ma Pan stały kontakt z  naszą gminą. 
Jak Pan ocenia szansę włączeni iół 
do powiatu łapskiego w ramach przyszłej 
reformy administracyjnej kraju ?

- Trudno powiedzieć, ponieważ jesz
cze nie przeprowadziliśmy sondażu, a 
mamy to zrobić, ale z pobieżnych wypo
wiedzi wynika, iż jest duże ciążenie ku 
Łapom. Dwie przesłanki, które przesą
dzają o tej "słabości" to dawna przyna
leżność do powiatu łapskiego, jak rów
nież łączność komunikacyjna. Niektó
rzy tłumaczą to w ten sposób, iż niektó
re sprawy można załatwić w powiecie, a 
dalsze w województwie. Odległość do 
Białegostoku w porównaniu z Łomżą 
jest dużo korzystniejsza. Różnica wyno
si ponad 20 km.

* Pragnę Panu podziękować za roz
mowę i życzyć dużo wytrwałości w reali
zowaniu planów.

Rozmawiał
KRZYSZTOF KONDRACIUK
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PISZĄ O NAS...
* "Kurier Poranny" z 17.02.br. z nr 

1/47 naszej gazety wypunktowuje wy
wiad K. Kondraciuka w T. Wróble
wskim z Ruchu Trzeźwości im. Św. Ma
ksymiliana Kolbe.

* W sobotę 27 lutego w Warszawie 
odbyły się zawody eiiminacyj ne do ogól
nopolskiego turnieju klasyfikacyjnego 
juniorek młodszych w judo. I miejsce w 
kategorii do 44 kg zdobyła zawodniczka 
Narwi Łapy Magdalena Bajda, w kate
gorii do 48 kg jej klubowa koleżanka - 
Inga Gołaszewska, zaś w wadze do 40 kg 
II miejsce zajęła Agnieszka Kosińska. 
Andrzej Sawicki z tego samego zespołu 
w wadze do 53 kg zajął miejsce trzecie. 
Trenerem Narwi jest Piotr Półkośnik. A 
informuje o tym "K. Poranny" 2.03.bin.

* Także w "Porannym" (5, 6 ,7.03.) 
tekst pt. "Białostockie dwory". Znajdu
jemy w nim informację, iż dwory muro
wane na Białostocczyźnie stanowią nie- 
lć grupę. Jest wśród nich m.in. ba
rokowy dwór myśliwski z Ił poi. XVIII 
w. w Turośni Kościelnej, w Nicwodnicy 
Nargilewskiej z 1906 r. i z 1937 w Wólce 
Pietkowskiej. Dwór w Niewodnicy ma 
aż 5 właścicieli, którzy patrzą sobie na 
ręce, zaś budynek popada w riunę. Za to

dwór w Wólce Pietkowskiej, należący 
wcześniej do Aleksandry Piłsudskiej 
jest w stosunkowo dobrym stanie. 
Wcześniej należał on do PGR-u, 
później przejął go PTTK i dziś mieści 
się tam skromny hotel dla myśliwych.

* W tym samym numerze "Kurier" 
powołując się na naszą gazetę informu
je o nowym, nietypowym sposobie osz
czędzania przez łapiaków: połówkach 
banknotów przekazywanych przez para
fian na niedzielną tacę.

* "Łapy pełne azbestu" - to opowieść 
("K. Por." 5, 6, 7.03.bm.) o składowaniu 
od 8 łat na terenie dawnego Zakładu Pro
dukcji Pomocniczej Miejskiego Przedsię
biorstwa Remontowo-Budowlanego w 
Łapach, obecnie, po prywatyzacji, siedzi
bie spółki "Medrex" kilkuset worków z 
pyłem azbestowym. W dwóch budynkach 
magazynowych jest tego ok. 20 ton. Pyl 
przyjechał w 1985 r. z ZSRR i był używa
ny do izolowania rur pod ziemią. Stanowi 
odpad szkodliwy I kategorii. Jego utyliza
cja to połączenie z cementem i składowa
nie w betonowej "trumnie" z dwumetrową 
warstwą ochronną, co równa się wydatko
wi ok. 300 min zł, na co firmę nie stać. 
Zdaniem dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska UW w Białymstoku obecny 
sposób składowania pyłu azbestowego

w Łapach nie stanowi zagrożenia. Ale 
gdyby pył przedostał się do powietrza... 
W tym miejscu dziennikarzowi przypo
mina się historia z łomżyńskiego Rako
wa: wiatr "poprzestawiał" budynki z ra
kotwórczym pyłem. Gdyby miało to zda
rzyć się w Łapach "nie tylko Łapy dosta
ną po łapach..."

* 9 marca "Poranny" informuje o za
żartym pojedynku między OKF Łapy i 
Wodociągiem Białystok (4:6 dla tego 
ostatniego) w tenisa stołowego w ra
mach I ligi o Puchar "Kuriera Poranne
go". OKF zajmuje obecnie 2 miejsce.

* Z  ostatniego numeru naszej gazety 
"Poranny" (10.03) wyłowił dwa teksty, któ
re pokrótce omawia: o zespołach "Łupi- 
nianki" i "Uhowianki” i tekst B. Stypulko- 
wskiego o pijaństwie w ZNTK (17.03.93 
r.). W związku z tym ostatnim: wkrótce po 
ukazaniu się numeru do redakcji zadzwo
nił osobnik przedstawiający się jako Jan 
Łapiński, oburzony na autora i redakcję za 
ww. artykuł. "A o czym by księża p... na ka
zaniach, gdyby my nie pili”. Zaproponowa
łem więc rozmówcy napisanie sprostowa
nia. Rozmowa - krótka i burzliwa - zakoń
czyła się treściwą obietnicą: "Wkrótce zwy
ciężymy i mordy wam obijemy".

Opracował

J l ż u J u y  d o z

W SURAŻU:
KŁAMSTWO CZY NOŻYCE?

Pisząc do "Gazety Łapsktej“Łapskiej" artykuł 
'Ale w Surażu jest inaczej...*, który ukazał się 
22.1.1993 r,, liczyłam na odpowiedź określonych 
czynników. Osoby właściwe, mimo upływu cza
su stanowiska nie zajęły, ale w zamian ukazała 
się w prasie wypowiedź moich byłych koleża
nek, a nawet sprzątaczki, kucharki i intendentki, 
o k tó ''"'h  to paniach nie było nawet wzmianki w 
mc / kule. Dlatego też wypowiedź tych pań 
jest niesmaczna a wystąpienie chyba nie na 
miejscu, gdyż współpraca z nimi przebiegała 
bez zarzutów. Otóż owo panie solidarnie z byłą 
Panią dyrektor w swoim artykule oskarżają mnie 
o kłamstwo. Aby komuś zarzucić kłam, drogie 
panie, nie wystarczy tylko większa liczba podpi
sów pod artykułom, ale należałoby zaprzeczyć 
podanym faktom - czego wy nie czynicie, a na
wet potwierdzacie podane przeze mnie fakty, 
ukazując je tylko we własnym świetle.

Otóż chciałabym wyjaśnić, że w ciągu tych 
dziesięciu lat współpraca z całym personelem 
układała się pomyślnie, a opinie na temat mojej 
pracy pedagogicznej były zawsze pochlebne, 
CO potwierdzają nagrody pani dyrektor oraz pi
semne podziękowanie Ośrodka Metodycznego 
w Białymstoku. Aby nie być gołosłowną - zamie
szczam je poniżej:

"Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Białymstoku

Białystok, dnia 1990.06.07.
Obywatelka... nauczycielka 
Przedszkola Miejskiego w Surażu

W związku z aktywnym i efektywnym udzia
łem w przygotowaniu i przeprowadzeniu w  dniu 
3.04.1990 r, konferencji metodycznej Dyrekcja 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bia
łymstoku składa Obywatelce serdeczne podzię
kowanie oraz życzy Jej dalszych sukcesów w 
pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu

osobistym, licząc na dalszą równie aktywną 
współpracę w tym zakresie.

Wicedyrektor
mgr DANUTA OLESZCZUK" 

Dlatego też dziwią mnie zarzuty o braku zaan
gażowania w sprawy dotyczące przedszkola. 
Kocham dzieci i pracę z nimi rozpoczęłam zaraz 
po maturze. Ażeby głębiej poznać dziecko i ła
twiej zrozumieć jego psychikę, mimo obowiąz
ków służbowych i rodzinnych (mąż i dwoje dzie
ci), ciągle pogłębiałam swoją wiedzę. Uczyłam 
się, żeby uatrakcyjnić wykonywany zawód i 
wzbogacić pracę z dziećmi, umiejętnie rozwijać 
ich wyobraźnię, wydobywać zdolności 1 wycho
wywać, ciągle kształcąc się podniosłam kwalifi
kacjo do magistra edukacji w zakresie wycho
wania przedszkolnego włącznie. Dlatego też 
jest rzeczą śmieszną, iż zarzuca mi się to, że 
podczas studiów korzystałam z urlopu szkolne
go. Wytykając mi brak uczestnictwa w dwóch 
uroczystościach Pani dyrektor zapomniała do
dać, że osobiście wyraziła zgodę na urlop w tym 
czasie. Poza tym myśtę, że tak nieuzasadnione 
pretensje mogą mieć tylko ludzie, którzy w całej 
swojej karierze nigdy nie podjęli trudu podno
szenia swoich kwalifikacji. Mając wyższe wy
kształcenie w dziedzinie wychowania przed
szkolnego liczyłam na to, że zdobytą wiedzę bę
dę mogła spożytkować dla dobra dzieci, ale 
okazuje się, że specjalistów zwalnia się z pracy.

Czy można mnie w takim przypadku potępić? 
Łączę moje kłopoty z tym, że naraziłam się Pani 
dyrektor przedszkola w którym pracowałam - a 
ta, jak wiadomo, ma powiązania z miejscową 
władzą. Myślę że nie, bo zbyt tu dużo okoliczno
ści, które tłumaczą przebieg zdarzeń.

Piszę to gwoli wyjaśnienia sprawy, bo inter
wencji i przywrócenia mnie do pracy już się nie 
spodziewam. W Surażu natomiast nie tyle "kłam
stwo” (bo nic go nie potwierdza), co ujawnienie 
opinii społecznej pewnych faktów doprowadza 
do wściekłości. A wypowiedź personelu po
twierdza stare polskie przysłowie: "Stuknij w stót 
a... zainteresowani się odezwą.”

(Nazwisko do wiadomości redakcji) 
(Tytuł pochodzi od redukcji)

TELEKOMUNIKACJA 
W ŁAPACH

W związku z licznymi niejasnościami i 
błędami interpretacyjnymi zagadnień 
związanych z ankietami w sprawie telefo
nizacji informuję, że od pewnego czasu 
Urząd Miasta i Gminy w Łapach wraz z 
okolicznymi gminami tworzącymi okręg 
telekomunikacyjny Łapy (Turośń Ko
ścielna, Suraż,, Poświętne i część gminy 
Sokoły) prowadzi rozmowy ze spółką 
"Retel", która obok Telekomunikacji 
Polskiej S.A posiada zezwolenie Mini
stra Łączności na prowadzenie działalno
ści operatorskiej na naszym terenie.

Aby poznać rzeczywiste koszty budo
wy nowej elektronicznej cyfrowej centrali 
miejskiej i sieci rozdzielczej (połączenie 
między gminami światłowodowe) należy 
opracować koncepcję. Dane zawarte w 
ankietach posłużą do jej opracowania. 
Wypełnienie ankiety nic jesl zobowiązu
jące i nie pociąga za sobą, jak to niektórzy 
błędnie interpretują, żadnych zobowią
zań pieniężnych (przedpłat).

Opracowanie pozwoli poznać sza
cunkowe koszty i wybrać oferenta oraz 
ustalić sposób finansowania tej inwes
tycji i w ogóle przesądzi o przystąpieniu 
do jej realizacji.

O postępach w tej dziedzinie będzie
my informować na bieżąco.

Kierownik Referatu Budownictwa 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

mgr inż. KRZYSZTOF KONDRACIUK
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SPOTKANIE
2 marca br. w łapskim szpitalu odbyło się 

spotkanie pracowników ZOZ zorganizowane 
przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność". 
Obecni byli pracownicy i zaproszeni goście: 
dyrektor K. Rutkowski, burmistrzowie Łap, 
przedstawiciel Terenowej Komisji Koordynacyj
nej NSZZ "Solidarność".

Doktor W. Skibko poinformował, że Komisja 
Krajowa "Solidarności" weszła w spór zbiorowy z 
rządem, postulując między innymi odstąpienie 
od planu redukcji zatrudnienia w sferze budżeto
wej, zapewnienie w ustawie budżetowej środków 
finansowych na jej działalność, wprowadzenie 
reformy systemu ubezpieczeń. Prowadzone były 
rozmowy z Ministrem Pracy J. Kuroniem i Min. Fi
nansów J. Osiatyńskim. Komisja Krajowa związ
ku zezwoliła na wejście w spór zbiorowy z rzą
dem. Górnicy wymusili strajkiem zawieszenie 
likwidacji kopalń, a jak może wymusić zapew
nienie w budżecie środków na działalność służ
ba zdrowia? Wszelkie formy protestu zostały 
już wyczerpane. Służba ta jest właściwie bez
bronna, bo przerwać pracy nie może. Tymcza
sem sytuacja finansowa jest tragiczna.

Gł. księgowa ZOZ-u przedstawiła tę sytu
ację. W budżecie 92 r. tylko 16,6 % środków fi
nansowych przeznaczonych było na prowa
dzenie działalności, resztę stanowiły płace. 
Dzienna stawka żywnościowa pacjenta wynosi 
7,597 zł, a doliczając do tego datki od ludności 
i zakładów - nieco ponad 9 tys. W przypadku 
więźnia stawka ta wynosi 21 tys. Występuje 
brak leków, bielizny, węgla. Zadłużenie ZOZ-u 
wynosi 515 min za same tylko leki. Pacjenci 
przynoszą ze sobą igły, strzykawki, watę,

Doktor Skibko zauważył, że w środkach 
przekazu panuje blokada informacji na temat 
sytuacji służby zdrowia, Komisja Krajowa "Soli
darności" nie może się z tym przebić, bo publi
katory nie chcą tego pokazywać. Budżet ZOZ-u 
w 92 r. wy niósł prawie 24 mld zł i z \dna gmina 
nie jest w stanie, bez przeprowadzenia reformy 
systemu ubezpieczeń wytrzymać takich ko
sztów (dla porównania budżet gminy Łapy w 
tym samym roku wyniósł 30 mld).

Dyrektor szpitala poinformował, że np. 
usług - badań pracowników zakładów pracy nie 
można świadczyć, bowiem lekarze nie mają 
specjalizacji przemysłowej.

Jeden z pracowników mówiąc o trwaniu sta
rych "uklr lów" zapytał dyrektora, co zrobił on z 
tymi, któizy dalej trzymają w strachu innych. 
"Wiemy o kogo chodzi."

Dr Skibko podkreślił, że w związku zawodo
wym aktywnie działa jedynie 5 osób na ok. 45 
członków, reszta się boi.

Dyrektor Rutkowski zaznaczył, że nikogo za 
przeszłość czy poglądy rozliczał nie będzie, za 
łamanie dyscypliny - tak. Wyjaśnił, skąd wzięło 
się owych 5 % pracowników do zwolnienia. 
Mniejszy o 5 % budżet to 5 % mniej pracowni
ków. A wrócą jeszcze inni z urlopów wycho
wawczych. Zwolnienia finansowo nic nie dają, 
bo zwalnianym trzeba wypłacać odprawy. ZOZ 
liczy ok. 450 pracowników, żeby odczuć popra
wę sytuacji finansowej trzeba by zwolnić 100- 
150 osób, 5 % niczego nie zmienia. Na płace 
przeznacza się więcej funduszu niż na działal
ność. Na wcześniejszą emeryturę można wy
słać pracownika tylko za jego zgodą. Dyrektor 
zacytował treść pisma podpisanego przez Min. 
Zdrowia, mówiącego o zanalizowaniu możliwo
ści "oszczędności" 5 % etatów. "Jestem urzęd
nikiem - muszę wykonywać". Ile można prosić o 
pomoc rolników, księdza, burmistrza? Nie bę
dzie zmuszał ludzi do płacenia za pobyt, bo to 
niezgodne z prawem.

Ktoś z zebranych poinformował, iż w biało
stockich szpitalach są wywieszki z prośbą o do
browolne wpłaty na żywienie pacjentów.

Dyrektor przytoczył zakaz jednego z depar
tamentów Ministerstwa Zdrowia dotyczący nie
legalności pobierania pieniędzy. To nie jest cał
kiem takie dobrowolne, ale jakaś forma szanta
żu. Niektóre szpitale przyjmują tylko ciężkie 
przypadki, ale np. prof. Religa ma dużą siłę 
przebicia i potrafi załatwić pieniądze.

Jeden z pracowników stwierdził, że w na
szym szpitalu leżą pacjenci z terenu Wys. Ma
zowieckiego i chcą dobrowolnie wpłacić np. 1 
min zł, byle leżeć w tym, a nie tamtym szpitalu.

Dr Kuczyński żałował, iż nie ma na spotka
niu nikogo z Wydziału Zdrowia Urzędu Woje
wódzkiego, był ciekaw proporcji między środ
kami finansowymi przeznaczanymi dla Białe
gostoku i dla terenu. Powstało stowarzyszenie 
wspierające działalność ZOZ-u, dobre i to. Po
zytywnie ocenił odzew rolników i duchowień
stwa na apel o pomoc. Np. pomoc tych pier

wszych w postaci żywności wyniosła ponad 80 
min zł. Pomaga mleczarnia dostarczając na
biał, cukrownia - cukier. Pomogło miasto, bur
mistrz dał na gastroskop.

Dr Skibko: "Przy tym stanie finansowania 
nie jesteśmy w stanie funkcjonować."

Burmistrz Czepe zwrócił uwagę na proporcje 
budżetów miasta i ZOZ-u: 30 mld do 24 mld. 
Urząd w miarę możliwości pomaga, zwolnił szpi
tal z podatków, w ub. roku za 40 min zakupił wę
giel dla przychodni. Od 3 lat mówi się w Polsce 
reformie systemu ubezpieczeń! Poinformował o 
swoich wysiłkach w sprawie utworzenia w Ła
pach powiatu; nie mamy środków nacisku, bo 
nie ma u nas partii politycznych. Dziś wszyscy 
wymuszają pieniądze: górnicy, Łódź.

W br. gmina z 5 mld subwencji dostała tylko 
1 mld, Wysokość budżetu tegorocznego równa 
się zeszłorocznemu, czyli jest on faktycznie niż
szy, zaś dziury po zimie w jezdniach jeszcze 
większe. Jedynie zasadnicze zmiany sytuacji 
politycznej mogą ten stan rzeczy odwrócić.

To wystąpienie zakończyło momentami bu
rzliwe i niezbyt optymistyczne w swej wymowie 
zebranie.

Bogdan Łucząj

Dobrowolne wpłaty proszę przekazywać na konto:
| Bank Spółdzielczy Łapy 905318-622-271-41
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A właściwie dlaczego?
Pisząc ten artykuł zastanawiam się, dlacze

go muszę to uczynić?
Tekst ten chcę poświęcić problemowi 

szczepień ochronnych prowadzonych od lat 
wśród dzieci i młodzieży.

Szczepienia ochronne przeciw chorobom 
zakaźnym wprowadzone w latach pięćdziesią
tych jako obowiązkowe, zrewolucjonizowały 
walkę z chorobami zakaźnymi. Z dużymi opo
rami wprowadzono szczepienia, ludność nie 
znała tej formy zapobiegania chorobom, czas 
jednak pokazał, że ta droga była i jest słuszna.

Szczepienia początkowo prowadzone były 
akcyjnie, do czasu ustalenia kalendarza szcze
pień, który obowiązywał od wieku niemowlęce
go do uzyskania pełnoletności. Systematyczne 
szczepienia ochronne sprawiły, że została opa
nowana błonica, zwana również dyfterytem, 
wyeliminowano prawie całkowicie porażenie 
dziecięce znane pod nazwą choroba Heinego 
Medina, tężec, dury,

Owszem, zdarzają się pojedyńcze zachoro
wania, ale to są już przypadki sporadyczne.

Zadaję sobie pytanie, czy zachodzi potrze
ba pisania o faktach, zdawałoby się oczywis
tych, i odpowiadam sobie twierdząco, że trzeba 
o tvm pisać, trzeba o tym mówić i trzeba przy- 
r ać; nie rezygnjumy ze szczepień ochron
ny*.. przeciw chorobom zakaźnym.

Obecne zmiany w organizacji służby zdro
wia spowodowały, że obowiązek stal się 'świa
domym* wyborem, co spowodowało już spa
dek zainteresowania rodziców szczepieniem 
dzieci. Taki stosunek rodziców do szczepień 
już w niedalekiej przyszłości może srodze zem
ścić się na nas wzrostem zachorowań na te 
choroby, przeciwko którym nie będziemy uod- 
parniali naszych dzieci.

Zwracam się do Was Rodzice, nie bagateli
zujcie szczepień, ich zaniechanie przez Was to 
stwarzanie ryzyka epidemii chorób zakaźnych. 
Ta forma zapobiegania chorobom zakaźnym 
zdała egzamin i powinna być kontynuowana.

Mam nadzieję, gorącą nadzieję, że nasze 
Mamy wezmą sobie gorąco do serca ten apel i 
spowoduje to, że nasze - Wasze pociechy będą 
systematycznie szczepione.

/r  Ł Z A

SZCZEPIĆ? NIE SZCZEPIĆ?
SZCZEPIĆ!!!

v  ... . . ^  . ■ j

KALENDARZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Wiek Szczepienie przeciwko
3-15 dzień życia GRUŹLICy - szczepionką BCG
1.3 miesiąc życia
2.4-5 miesiąc życia - po 6 tygodniach 

od pierwszego szczepienia 
3.6-7 miesiąc życia - po 6 tygodniach 

od drugiego szczepienia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - szczepionką 
DiTePer i jednocześnie przeciw POLIOMYELITIS

11-12 miesiąc życia GRUŹLICY - szczepionką BCG
13-15 miesiąc życia ODRZE
19-24 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - szczepionką 

DiTePer i jednocześnie przeciw POLIOMYELITIS
6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, - szczepionką DiTe 

I jednocześnie przeciw POLIOMYELITIS
7 rok życia GRUŹLICY - szczepionką BCG dzieci z ujemnym 

wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux
9 rok życia ODRZE
11 rok życia POLIOMYELITIS
12 rok życia GRUŹLICY - szczepionką BCG dzieci z ujemnym 

wynikiem próbu tuberkulinowej Mantoux
13 rok życia RÓŻYCZCE - dziewczęta
14 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI - szczepionką DiTe
18 rok życia GRUŹLICY - szczepionką BCG osoby z ujemnym 

wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux
19 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI - szczepionką Td

Dzieci urodzone przez matki zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B są szczepione wzw 
typu B w następujący sposób:

1.12 godzin po urodzeniu,
2. w 5 tygodniu życia, tj. po 4 tygodniach od pierwszego zaszczepienia,
3. w 9 tygodniu życia, tj. po po 4 tygodniach od drugiego zaszczepienia,
4. w 12 miesiącu życia (po 4 tygodniach od szczepienia przeciwko gruźlicy.

Państwowy 
Terenowy Inspektor Snnllnrny 

w Łopuch 
lek. WIESŁAW ŁAPIŃSKI

Z życia Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej
dniu 6, 7 lutego br. odbyło się IX Wojewo

da -potkanie Instrumentalistów Ludowych w 
Pogorzałkach. Kapela Ludowa wzięła udział w 
nowym składzie, tj.: Jan Płoński (harmonia peda
łowa), Czesław Perkowski (bębenek), Kazimierz 
Drągowski (skrzypce). Otrzymała ona puchar dy
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultu
ry w Białymstoku i została zaproszona na nagra
nia do Polskiego Radia w Białymstoku.

*  *  *
W dniu 11 lutego odbyło się spotkanie osób 

samotnych I pokrzywdzonych przez los. Pro
gram artystyczny przygotował Zespół Śpiewa
czy Kobiet 'Płonkowianki' i Kapela Ludowa. W 
spotkaniu wzięło udział 40 osób. Gościem ho
norowym był ks. proboszcz Władysław Grodzki. 
Przybyłych gości poczęstowano herbatą i cia
stem. Przybyli otrzymali również skromne upo
minki, które zakupiła kierowniczka WDK w Płon
ce. Było wesoło, karnawałowo, były wspomnie
nia o tych, którzy w tym roku nie mogli już przy
być, gdyż nie ma ich wśród nas.

*  *  *
14 lutego odbył się bal rencistów, emerytów 

I innych osób zakochanych. Program artystycz
ny przygotowała Kapela Ludowa wraz z Zespo
łem Śpiewaczym Kobiet. Były to piosenki: 'On 
zimny', 'Szłam z chłopakiem", 'Chmurka', “Lip
ka zielona'. Kapela zagrała poleczki: 'Róbta 
dzieci’ , 'Sto diabłów', walczyk. W czasie trwa

nia spotkania wręczano sobie “walentynki'. By
ło przy tym dużo wzruszeń, łez. Następnie pod
czas tańców wybrano królową balu - panią 
Franciszkę Roszkowską i króla balu - p. Jana 
Prezgota. Podczas balu odbyło się kilka kon
kursów, np. mąż musiał rozpoznać żonę po ko
lanach itp. Były nagrody pocieszenia albo - w 
nagrodę - taniec z królową balu. Spotkanie to 
można zaliczyć do udanych.

*  *  *
15 lutego Zespół Śpiewaczy Kobiet i Kapela 

Ludowa wzięły udział w imprezie pod nazwą pt. 
'Folk - Zadyma', która odbyła się w hali "Włók
niarza" w Białymstoku.

*  *  *

18 lutego odbyły się 'chrzciny" nowego 
członka Kapeli Ludowej w Płonce. A to dlatego, 
że pan Kazimierz Drągowski dobrze zdał "egza
min" na Przeglądzie Wojewódzkim Instru
mentalistów Ludowych w Pogorzałkach i wspa
niale gra na skrzypcach. Od kapeli i zespołu 
otrzymał kwiaty i skromny upominek.

 ̂ *  *  *
Pisała o nas prasa i mówiono w białostockim 

radiu. 14.02. 93 r. o godz. 6°° Radio Białystok 
przedstawiło nagranie i wypowiedzi członków 
Kapeli. 16.02. br. na pierwszej stronie 'Kuriera 
Porannego' zamieszczono zdjęcie Zespołu i 
Kapeli z imprezy 'Folk - Zadyma'.

(W. R.)

W związku z informacją Zarządu Wspólnoty 
Pastwiskowej "Binduga", zamieszczoną w "Ga
zecie Łapskiej' Nr 2/48 w dziale "Listy do Reda
kcji' - Urząd Miasta i Gminy w Łapach pragnie 
wyjaśnić, że znalazły się w niej pewne nieści
słości. Dotyczą one zajęcia przez Skarb Pań
stwa części gruntów należących do Wspólnoty 
"Binduga" w latach sześćdziesiątych. Przedsta
wiciele Spółki Pastwiskowej usiłują przekonać 
Czytelników "Gazety Łapskiej", że zajęcie grun
tów nastąpiło bezprawnie i bez uzgodnienia z 
poprzednimi właścicielami. Twierdzenie takie 
nie jest poparte żadnym dowodem, tymczasem 
w dokumentach archiwalnych Urzędu Miasta i 
Gminy w Łapach oraz Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Filia 
w Łapach zainteresowani mogą uzyskać potwier
dzenie podanych przez nas faktów. Szczególnej 
uwadze możemy połecić lekturę Uchwały Nr 1/73 
Zarządu Spółki Wspólnotowej 'Binduga' z dnia 
23 stycznia 1973 roku, Protokołu z Walnego 
Zgromadzenia Wspólnoty Pastwiskowej "Bindu
ga" w Łapach odbytego po raz drugi w dniu 25 
czerwca 1978 roku, Protokołu z ustalenia granic 
gruntów miasta Łapy (Wspólnota Pastwiskowa 
"Binduga") z dnia 25 lipca 1978 roku.

Dalsze wyjaśnienia w tej sprawie spowodo
wałyby powtarzanie wcześniej zamieszczonych 
informacji.

Przewodniczący Zarządu 
Roman Czepe
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... Kruszanty:.. ostatnia wieś przed 
Grodnem. Wielka wieś. Przystanek au
tobusowy. Gromadka dziewcząt i chło
paków. Obustronna ciekawość. Odziani 
licho. Szczególnie uwierały mnie buty 
na nogach dziewczyn. Buty kładły ca
łość, choćby tę całość projektował Pier- 
re Cardin. W Grodnie identycznie. Na 
ulicy Kozackiej, przed mostem, przy
stojna dziewczyna idzie chodnikiem. 
Czapka, płaszcz na czerwono. Buty... 
Totalny brak harmonii. Czyżby nie mia
ła "szpileczek" na niziutkim koturniku?

Niemen. Gdzieś tam po lewej widać 
Stary Zamek. By to sprawdzić, musiałbym 
przez chwilkę zatrzymać się na moście. 
Chodniczek niedostępny. Odgradza go od 
jezdni żelazna sztaba. A gruzowiki jad;}, 
trąbią, przypierają mnie do tej sztaby... Po 
prawej słynny most kolejowy, znany mi z 
niemieckich zdjęć dokumentalnych obra
zujących rosyjską taktykę "spalonej ziemi" 
podczas odwrotu w 1915 r.

Mordercza wspinaczka na prawym 
brzegu. Nadziewam się na ogromny 
obelisk zwieńczony tankiem T-34. Czy
tam: tacy a tacy oswobodzili Grodno 16 
VII 1944. Chwała komu trzeba, śmierć 
komu trzeba.

Rozpytuję o pocztę. Szybki rosyjski w 
ustach młodych ludzi zupełnie mnie ścina. 
Sunę tedy do przodu. Plac Batorego. W 
prawo na Mińsk. Osiągnąłem więc ulicę 
Skidelską. Do Mińska 244 kim. Przez Lidę 
pewnie do Borysowa byłoby bliżej. Zosta
wiam Skidelską. Lekkie wznoszenie. Wą
ska uliczka. Stara, stylowa zabudowa. Co
raz mocniej naciskam na pedały.

Na prawo gmach poczty. Co z tego, 
skoro nie mam przy sobie ani rubla. Tory 
kolejowe. Plac. Coś mi architektura placu 
przypomina. Warszawa. Uliczki ze stylo
wymi przedwojennymi kamienicami, na
gle kończące się betonowym pancerwer- 
kicm lub, jak tutaj, nienaturalnie wielkim 
placem. Pośrodku placu barak dworca 
autobusowego. Rozwalone na oścież 
drzwi nie zachęcają do wejścia. Wewnątrz 
brudno, mokro, ciasno. Wokół dworca 
sporo budek, powiedziałbym, świeżo 
zaimportowanych z bazaru Różyckiego. 
Towar w budkach również - Różycki 
standard. Wszędzie mnóstwo chodzących 
ludzi. Dostrzegam, że przez plac przebie
ga linia trolejbusowa. Nikt w tym mrowiu 
nie rozumie po polsku.

Walę wzdłuż torów na wschód ulicą 
Aleksandrowską (Budionnego). Rozko
pana glina, błoto, walające się kable ener
getyczne, kratery wypełnione wodą. Sunę 
przy płocie pod prąd, co chwilę wpadając 
na oficerski szynel. Monstrualna pryma 
tlących się nieczystości przy jakimś bu
dynku rządowym, tory, peron i... w oddali 
rysuje się potężna btyła dworca.

Peronem idzie Azjatka z ładnie ubra
nym chłopczykiem. Wtem Azjaczątko 
przewraca się w kałużę. Matka podnosi 
chłopczyka, ale jakoś dziwnie, bo dziecko

wlecze się po peronie i do lego operetko
wo, jak zdezelowana lalka, przegina się.

Wagony. Przy wejściu do każdego 
wagonu żołnierz. Gromady ludzi na pe
ronie, przy piramidach tobołów, wóz
ków, szarych worów. Ludzie pożądliwie 
patrzą na wagony, żołnierze stoją, nikt 
nie wykonuje pierwszego ruchu. Nad
słuchuję polskiej mowy. Jest. Dwóch 
ubranych w dżinsy młodych ludzi.

- Niet, nict, nie znajem - odżegnują się.
Może istotnie Sowieci?
Plac przed dworcem PKP. Wokół tak 

modna kiedyś, wielka płyta. Ulica Orze
szkowej (Orzeszki).

Gdzie są Polacy?
Intuicyjnie zaczepiam starszawego 

mężczyznę. Ubrany odrobinę lepiej niż 
inni mężczyźni w jego wieku na tym pla
cu. Wzrost średni. Wiek tuż przed 60- 
tką. Nareszcie. Polak. Rodowity gro- 
dzieńszczanin. Prawie go całuję. Wyłu- 
szczam problem. Wyskoczyłem z 
Kuźnicy. Chcę nadać widokówkę do 
Warszawy i Wejherowa. Nie mam zła
manego rubla. Nikt nie pomoże...

Dobra. Kierujemy się wzdłuż Orzesz
kowej. Zaczynamy lustrację grodzień
skich kiosków "Ruchu". Wypada w tym 
miejscu oddać hołd polskim "Ruchom”. U 
nas po prostu kapią od złota i kolorów. 
Tam: w pierwszym, kompletnie pustym 
siedziały dwie ładne dziewczyny. Coś so
bie opowiadały, ale nic aż tak żarliwie, że
by każdy z ulicy nie mógł ich otaksować.

Było w ich siedzeniu coś z wolnego ryn
ku. Wyraźnie pragnęły się dobrze sprze
dać. Dobrze sprzedać fajnemu playbo- 
jowi z Ładą Sputnik. W drugim przez 
zamglone szyby niewyraźnie majaczyła 
postać kioskarza?, kioskarki?

Mój Polak coś zagulgotal do okienka. 
Nie ma. W trzecim na skrzyżowaniu 
Orzeszkowej z Bernardyńską, nawet tro
chę periodyków leżało za szybą - zksero- 
wanych okładek amerykańskiego "Body- 
guard". Ksero - rzecz jasna - rozmazane.

Wykonawszy potężne koło podeszli
śmy pod gmaszysko poczty, które mija
łem trzy godziny temu. Do tego czasu 
pan Zawinowski, tak się nazywał świeżo 
poznany grodzieńszczanin, zdążył opo
wiedzieć swój życiorys. Skupiłem uwagę 
na 20 i 21 IX 1939 r.

Czy uczestniczył w walkach ulicznych z 
bolszewikami? Naturalnie, przez pełne 
dwa dni. Aresztowania uniknął cudem, 
choć na mordowanych uczniów i harcerzy 
patrzył z kilku metrów. Co dalej? Dalej 
AK i I dywizja kościuszkowska. Bił się w 
Berlinie. Po skończonej wojnie wrócił do 
Grodna z pełną świadomością, że tutaj już 
Sowiety, że zamknęło się nad nim na kil
kadziesiąt lat wieko trumny. Rodzina

przemknęła się do Polski.
Od 1945 r. ani razu nie opuścił 

Grodna, a już Broń Boże jakimś auto
karem Inturistu pozwiedzać zagranicz
ną Polszę. Konfrontowałem w sobie po
stawę Zawinowskicgo z różnymi Miko
łajczykami, Miłoszami, którzy, jak się to 
ładnie określa, "wybrali wolność nad...".

No, nad co?
Przed pocztą heca. Jak wejść do środka, 

napisać liściki i jednocześnie nie stracić ro
weru, którego przez wąskie drzwi żadnym 
żywym sposobem nie dawało się wciągnąć 
do środka? Jak w rebusie z kozą, kapustą i 
wilkiem. Stanęło, że roweru będziemy 
strzegli na zmianę. Gdy Zawinowski kupo
wał koperty, ja wartowałem na zewnątrz. 
Wartowałem i zaspokajałem nieludzkie 
wprost zainteresowanie przechodniów bia
łym rowerem. Oto kiepsko ubrany robot
nik dopytuje się o jarzębinę i rurkę zawie
szone przy sterze. Więc demonstruję dmu
chanie z rurki jarzębiną. Przeciw wiejskim 
kundlom - mówię, nocą. Tamten ze zr^r 
mieniem kiwa głową. Pozwalam też, /  
zatrąbił kolorową trąbką.

Zawinowski przynosi koperty i papier 
śniadaniowy. Nie ma co wybrzydzać. 
Szybko gryzmolę parę zdań smagany bez
ustannymi klaksonami trąbki. Zawino
wski szaleje. Odpycha tłumek mężczyzn 
cisnący się do zatrąbienia. CO by się dzia
ło, gdybym przed pocztą w Grodnie za
trzymał się z całym zestawem?

Listy znalazły się w zielonej skrzynce.

I część zwiadu wykonana. Ruble, a raczej 
ich brak. Nie mogę zaprosić Zawino
wskicgo na piwo. Nie mogę wypytać o Ko- 
dziowce... Na słowo Kodziowce Zawino
wski uważniej mi się przygląda. Niestety, 
zainteresowanie Kodziowcami prz * 
szyło nasze pożegnanie. Wydaje mi się, że 
Zawinowski połapał się, że brnie w nie- 
rozeznawalne. Licho wie kim byłem. I je
szcze musiałby poić mnie piwem. Za 
zwykłe dziękuję lub obietnicę zwrotu pie
niędzy pocztą. Zresztą o przysyłaniu cze
gokolwiek kategorycznie wypowiedział 
się: nie. Prędzej przywieźć osobiście. Kil
ka książeczek do nabożeństwa, katechi- 
zmówek dla wnucząt.

Wracałem tymi samymi ulicami. Nieco z 
prawej mignęły ruiny. Ot tak sobie wprost z 
chodnika można sobie wejść na gruzowi
sko, pobuszować wśród rozbitych ścian.

Plac Batorego. Nie mogłem sobie od
mówić majestatycznej rundy wokół placu. 
Monumentalny cokół z tankiem T-34 prze
sunął się teraz po południowej stronie.

Niemen. Jeśli pojadę wzdłuż rzeki 
dotrę do Nowego Zamku, później do 
Starego Zamku. A w Starym panu Pa
skowi pięknie dawano jeść z kuchni kró
lewskiej w X I I1661 r.

4 :
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Ulica Kozacka. Obskurny sklep z szyl
dem "Knigi". Witryny prawic bez książek. 
Darmo wchodzić - przerwa obiadowa. 
Ulica Białostocka. Vis a’vis monumental
nego zakładu prefabrykatów betonowych 
sklep z pieczywem. Żc z pieczywem prze
konałem się zajrzawszy przez okno. Prze
rwa obiadowa. Skrzyżowanie. Prosto - na 
Lipsk, Augustów. W lewo na Kuźnicę. 
Droga na Lipsk niknie w niewielkim lesie. 
Co jest? Trzy wojskowe, potężne Śmi
głowce wznoszą się i zniżają nad tym la
sem. Ach tak, podziemne lotnisko. Słońce 
dawno skryło się za chmurami.

Nic opuszcza mnie myśl, że II część 
ZWIADU musi mieć w programie posi
łek i krótką choćby dysputę z krajowcami.

Wieś Kruszanty. Po obu stronach mi
zerne domy, wąskie podwórka, chlewiki 
czy obórki. Nigdzie śladów farby. Dachy 
nierzadko stanowią piaty blachy o różnym 
stopniu skorodowania. W słońcu wieś wy
glądała jednak dużo mniej rozpaczliwie. 
Trochę na oślep przestępuję próg sklepu 

vczego. Wielka ilość słojów z kom
potami. Czterolilrowy siój za 60 rubli. 
Mógłby ktoś się przyczepić, żc nędzne za
opatrzenie. Ale nie ja. Dla zakamieniałc- 
go rowerzysty, liczy się cel - Berezyna, a 
nie luksusowy po drodze wystrój wnętrza 
(mieści się z standardach przeciętnego 
GS-u z okolic np. Moniek). Do zmierz
chu niecała godzina. Gdzie popasać?

Na ciasnym podwóreczku krząta się mło
da dziewczyna. Do drewnianego domku o

znanym dachu przytyka obórka. Na 
pierwszy rzut oka - wściekły rozgardiasz. 
Referuję potrzeby. Podgrzać konserwę, 
zaparzyć do termosu herbatę. Dziewczy
na po białorusku-rosyjsku zaprasza.

ciemna, kaflowa kuchnia z oka
pem. Serwetki na ścianach jako moda pol
ska. Wyhaftowane napisy po polsku: "Jedz
my smacznie", "Czystemu mieszkaniu Bóg 
błogosławi". Na ścianie obraz Jezusa. W 
moim domu też taki wisiał. Daję mu 60 lat.

Dziewczyna wręcz fruwa po kuchni. Już 
jest bulka, kiełbasa, kawa. Kawa zapachem 
zbliżona do kwiatu lipowego, masło wy
śmienite. I wiem dlaczego. W tej obórce 
czy szopce ci ludzie chowają krowę. Gdzie 
ją wypasają, skoro wszystka ziemia i wszy
stkie w niej bogactwa należą do państwa? 
Nie zdążyłem zapytać, zresztą dziewczyna 
ani w ząb nie mówiła po polsku!

Powoli systematyzuję przekazywane mi 
informacje. Dom jest teściowej, autentycz
nej, przedwojennej Polki. Ona sama pra
cuje jako ekspedientka w Grodnie. Jej mąż. 
również pochodzi ze Skidla (32 kim na 
wschód od Grodna). Ach, ten Skidel. Całą 
wojnę z Sowieciarzami w 1939 r. trzymał, 
gdy wszyscy w Polsce ręce opuścili, a w ilo
ści spalonych tanków wybił się nad Grodno

ustępując wyłącznie Kodziowcom. Gdy 
się przyznałem, że objeżdżam rowerem 
dzisiejszą i niegdysiejszą Polskę, żc po
jutrze pedałuję do Augustowa, pojutrze 
do Ełku - znieruchomiała przede mną z 
rękami na biodrach i z takim nie udawa
nym uśmiechem rzekła:

- Mołodiec, wot mołodiec.
Szalenie mi się w tym ujęciu podoba

ła. Żeby się to działo w Studziancc nad 
Berezyną, a dziewczyna miała 16 lat nie
wykluczone, bym jej coś sprawił.

W pewnej chwili drzwi zaskrzypiały. 
Do izby weszła teściowa. Bawiła w są
siednim pokoju trójkę dzieci. Dzieciaki 
nic a nic po polsku. Ta pani na powita
nie stwierdziła:

- Grodno, proszę pana, wygląda dzi
siaj zupełnie inaczej niż przed wojną.

Zgoda, plac wokół dworca autobuso
wego najdobitniej o tym świadczy.

Ostatnie kęsy przełykałem w akom
paniamencie dziwnego chrupania. Mło
da gospodyni wyszła przypędzić skądziś 
krowę. Starsza pani zniknęła za drzwia
mi a chrupanie nic ustawało. Schyliłem 
się pod stół, a lam kol powoli pożerał 
dużą mysz. Trafiłem na moment, gdy w 
kocim pysku znikał mysi ogonek.

Azja! Azja!
Aż się potknąłem z wrażenia o kosz 

kartofli, wydobyty niedawno z piwnicy. 
Klapa w podłodze, schody, głęboka piw
nica - zwykły przedwojenny układ prze
strzenny wiejskiego domu. Obserwowa

łem piwnicę i manewry z koszem zanim 
mnie kot nie zniechęcił do dalszego je
dzenia i czekania na tę ze Skidla.

A może nie kot, lecz potęgujące się cie
mności? Zegar wydzwaniał piątą po po
łudniu moskiewskiego czasu zimowego. 
Pragnąłem jak najszybciej znaleźć się "na 
tych szlakach co ku Polszczę".

Krzyknąłem "Do widzenia" i od razu wy
brałem pobocze, bo pędzący ciężarowiec 
zahuczał klaksonami. Parłem do granicy z 
zachowaniem wszystkich reguł "fair play" 
mimo, że ci z tyłu grzecznie zwalniali i sze
rokim obejściem wymijali. Były ich setki. 
Lusterko bezustannie lśniło luną odbija
nych reflektorów. Właściwie jechałem po 
omacku. Poza wąskim klinem oświetlane
go rowerową "main lamps" pobocza nic 
wokół nie widziałem. Dlatego, gdy w pew
nej chwili zapaliły się w dali, w górze pozy
cyjne czerwone światła stopu pomyślałem, 
że to nic innego tylko napad, że komuś w 
Ładzie na widok samotnego rowerzysty za
chciało się przetrząsnąć mi puzdro a mną 
tak potrząsnąć, żebym popamiętał ruski 
miesiąc. Zbliżałem się w oczekiwaniu na 
najgorsze, ściskającw prawej dłoni "Irritant 
Self Dcfecne Device". Kilka postaci prze
gradzało drogę... No, już.

Przede mną rząd czerwonych świateł 
samochodowych w idealnej linii po ho
ryzont. Kolejka samochodów. Granica.

Tak samo jak przed południem ludzie 
niechętnie rozstępowali się przed rowe
rem, zaś trąbić bałem się. Te zniecierpli
wione tłumy w ciemnościach, które przy
były pod Kuźnicę zza nie wiadomo jakich 
gór, zza niewiadomo jakich rzek, pragną
ce złupić sytych Polaków mogły w jakimś 
zbójeckim odruchu potłuc mi np. lampy.

Płot ten od M orza Barentsa po M o
rze Czarne... Żołnierze. Nie wolno je
chać. Oj, postój sie przedłuży.

Spoglądam na czołówkę węża, który 
osiągnął - skromnie licząc - 2 km długości. 
Wołga, zaraz za nią mały Fiat. Fiat ma na 
dachu przytroczony polski terenowy ro
wer Canyon. Czyżby kupiony na Białoru
si? Absurd. Fiata z rowerem widziałem 6 
godzin temu. Mknął do granicy. Prawdo
podobnie wywieziono rower na sprzedaż, 
ale nie sprzedano, bo cena była sztywna i 
niebotyczna. Z  tego a nie innego powodu 
Canyon wraca do Polski. Handluj z taki
mi sprzętem "nigh adnanced technolog/. 
Przymusowe, acz zupełnie miłe "Out of 
Białoruś" na zasiekach białorusko-so- 
wieckich, pod Kuźnicą trwało ponad 1,5 
h. Miłe, bo wyjąwszy celników i stempla- 
rzy paszportów prości żołnierze z techni
cznej obsługi dział i cekaemów co rusz 
przypadali do trąbki rowerowej, a trąbili! 
Już ostatni, co zbierali papierki od wyjeż
dżających, na papierku - w moim przypad
ku - czyjaś ręka zabazgrała "wiełosipied", 
po normalnej porcji trąbienia wyprosili 
adres sklepu, gdzie cacuszka do trąbienia 
są w ciągłej sprzedaży.

Polska.
Nasza celniczka skrupulatnie zrewi

dowała mi puzdro. Po tamtej stronie 
nikt mi czegoś takiego nie wyrządził. Ani 
rano, ani wieczorem.

Zjeżdżając do Kuźnicy dokonałem po
bieżnego reasume ZWIADU Berezyna 
Studzianka i szesnastolatka okazała się nie 
do zdobycia w XI 1992. Identycznie jak 
obóz Czarnieckiego dla Paska w X I1661 r. 
Paskowi się jednak poszczęściło. Za ordy- 
nansem królewskim cofnął się do Warsza
wy, żeby zabrać pod swoją komendę "swa
wolnych" żołnierzy i dopiero z nimi srogą 
zimą 1662 r. przeszedł traktem na Oszmia- 
nę, Narocz, Lepel. Ja na pewno króle
wskiego ordynansu nie dostanę, ale koniec 
karnawału ’93 umyśliłem na zabawach i 
kursach tańca w Warszawie przepędzić

I zaraz w marcu uderzam na Białoruś. 
"Pass na przejachanie" wychodzi 22 
marca. Tam i z powrotem - potrwa ze 
dwa tygodnie. Dałby Bóg jaką siekaninę 
między Oszmianą a Naroczem. Byle ca
ło i na własnych kołach wrócić.

Ulica Sidorska. Gminny Dom Kultu
ry. Godzina 19<X) warszawskiego czasu zimo
wego.

Landing wheels up.
MAREK BUCZYŃSKI

ROWEREM cz.Il

&4
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< O rozbiorach >
- Rozbierają Polską całą!
- przejmująco poseł woła. 
Jakżeż pojąć taką troskę, 
skoro Polska i tak goła?

< Czy... >
Pragnął wciąż udawać Greka, 
chociaż główka prawie pusta.
Za aktora uznać człeka, 
czy po prostu za oszusta?

< Nie kalać światłości! >

< O Kole Fortuny >
Niech się dzieją wszyscy święci! 
- Kołem ślicznie bym zakręcił, 
lecz, niestety, z tego słynę, 
że mam śliczną przepuklinę.

Inni sobie kręcić mogą, 
a ty pójdziesz swoją drogą.

< Za robaka >
Złapie rybka rybaka, 

a najchętniej 
za robaka.

Firmy "OSRAM" żyrandole 
świetne, może i wspaniałe, 
na to jednak nie pozwolę, 
by mieszano światłość z kałem.

< Nadzieja... >
Nadzieją świńskiego państewka 
są grube świnie 

i drobne świństewka.

M IJM PflA TA  
P O Z O fb u Ą ^ g lĘ G I

l przednim S|iumerze| GazetyjŁapskiej 
1 konkurs | |  najciekawszą ||ięg ę  pa- 

miątkowąliukżc dzigJuiikjjf|mięt nik) 
zapraszają! do udziału knąiikarzy z 
klubów, s^warzyszoń i szk(||; prywat
nych p a m ą ^ ^ l ^ g J c a r z y .
K O N  P f r f l  W A

malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, 
teatr, film, poezja, muzyka, taniec etc.

G IE Ł D A  
INICJATYW  
T WÓRCZYCH 
A MATORSKIEGO
R u c h u
A  RTYSTYCZNEGO

DLA CIEBIE
d o m u  kultury

Ciekawostki
* Czego się uczą studenci Filii UW w Białymstoku?

Oto kilka pozycji lektur II roku filologii pol
skiej:
1) "Dzieła'' Marksa-t. 1,
2) M. Siemak "Filozofia, dialektyka, rzeczywi
stość",
3) L. Althuser "W odpowiedzi J. Lewisowi".

Kiedy się o tym dowiedziałem, od razu przy
pomniały mi się te oto słowa któregoś z wierszy 
Sergiusza Jesienina:

"Siostra bierze w ręce młode jak Biblię, wiel
ki, gruby tom: "Kapitał".

Cóż, bez względu na pogodę jam oczywi
ście książek tych nie czytał."
* Na początku lutego br. na ul. Polnej samochód 
ciężarowy zgubił pług do odśnieżania, który 
przewoził. Niestety, nasz fotograf dotarł trochę 
za późno, by to utrwalić w formie ciekawostki 
fotograficznej.
* Pod koniec ub. roku pogotowie zabrało z po
ciągu do szpitala w Łapach kobietę, u której roz
poczęła się akcja porodowa. Wracała od rodziny 
z łomżyńskiego właśnie do Katowic, by tam uro
dzić dziecko. Legitymowała się dowodom oso
bistym z którego wynikało, iż jest mieszk—*p, 
woj. katowickiego. Coś chyba było jedn
tak, powiadomiono łapską policję, a ta służbo
wymi kanałami sprawdziła wiarygodność poda
nych przez kobietę danych. I cóż się okazało? 
Katowicka policja ustaliła, iż osoba taka rzeczy
wiście zamieszkuje na Śląsku, tyle że w tym cza
sie przebywała w miejscu zamieszkania, a nie w 
Łapach. Chodziło o bezdzietne małżeństwo. 
Przesłuchana w szpitalu przez naszą policję nie
wiasta wyznała, że jest mieszkanką woj. łomżyń
skiego, zaś dowód osobisty należy do znajomej 
ze Śląska. Jest matką 3 czy 4 dzieci, mąż od kil
ku lat przebywa w Stanach. Do pomocy w go
spodarstwie wynajęła więc młodego chłopaka z 
którym zaszła w ciążę. Ojciec dziecka wkrótce 
popełnił samobójstwo. Aby mąż się o niczym nie 
dowiedział wybrała się do Katowic, by tam - "na 
konto’ znajomego, bezdzietnego małżeństwa - 
urodzić dziecko,
* Wynagrodzenie dyrektora ZNTK po ostatnio 
uchwalonej przez Radę Pracowniczą podwyżce 
jest tylko o 2 min niższe od wynagrodzenia Pre
zydenta RP i wynosi 15 min zł. Zastępcy dostali 
po 12 min.

TRZY ŁYKI  
POLITYKI
Rys, Ili Zakrzewski

PRANY StERMOW

Cytat miesiąca:
Dzisiaj daliśmy ludziom to, co Lenin obiecywał, ale nie dał: prawdziwą demo

krację, swobodę wieców i zgromadzeń. Robotnicy wreszcie poczuli się gospodarza
mi w produkcji. Faktycznie dopiero dzisiaj idee Lenina triumfują w społeczeństwie.

L. Wałęsa w wywiadzie dla "Izwiestii", "Wprost", 7 lutego.
(B.Ł.)
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u a d w o k a t aD r o ż e j
Poznajemy opłaty za czynności ad

wokackie nie w postępowaniu przed są
dami, ale za czynności w postępowaniu 
administracyjnym, spółdzielczym i in
nych postępowaniach pozasądowych. 
Przy określaniu wynagrodzenia adwo
kata w indywidualnej sprawie bierze się 
pod uwagę charakter i stopień zawiłości 
sprawy, wymagany nakład pracy, a także 
poziom kwalifikacji zawodowych adwo
kata. Wynagrodzenie adwokata za każ
dą instancję wynosi w sprawach:
1) lokalowych, dotyczących lokali mie
szkalnych - od 200 tys. zł do 1 min zł,
2) lokalowych, dotyczących lokali użyt
kowych - od 200 tys. zł do 2,5 min zł,
3) dotyczących należności pieniężnych
albo praw majątkowych, jeżeli wartość 
ich została określona przez organ, przed 
ptórvm toczy się sprawa, jeżeli jest oczy- 
w _ przy wartości przedmiotu sprawy:
a) do 300 tys. zl - od 60 tys. zł do 120 tys.zł,
b) od 300.001 zł do 1 min zł - od 100 
tys. zł, do 300 tys. zł,
c) od 1.000.001 zł do 5 min zł - od 200 
tys. zł do 1 min zł,
d) od 5.000.001 do 10 min zł, od 1 min 
zł do 2 min zł,

e) od 10.000.001 do 100 min zł - od 2 
min zł do 10 min zł,
ł) ponad 100 min zł - od 20 min zł do 
50 min zł.
4) karno - administracyjna, w tym i w 
sprawach przed kolegium do spraw wy
kroczeń - od 100 tys.zł do 800.000 zl,
5) w sprawach ze stosunku pracy i 
ubezpieczeń społecznych - od 50 tys. zł 
do 500 tys. zl.

Wynagrodzenie adwokata za czynno
ści jednorazowe wynosi:
1) za udzielenie porady prawnej - 150 
tys. zl,
2) za sporządzenie pisma upominaw
czego - 200 tys. zł,
3) jeżeli udzielenie porady lub sporzą
dzenie pisma upominawczego było połą
czone ze zbadaniem ksiąg wieczystych, 
akt lub rejestrów sądowych - 400 tys. zł,
4) za sporządzenie pisemnej opinii 
prawnej - od 200 tys. zł do 2 min zł,
5) za sporządzenie pozwu, aktu oskarżenia 
lub zażalenia - od 100 tys. zł do 200 tys. zł,
6) za sporządzenie rewizji lub wniosku 
o wznowienie postępowania - od 100 
tys. do 500 tys. zł,
7) za sporządzenie innego pisma urzę
dowego - od 100 tys. zł do 500 tys. zł,

8) za:
a) sporządzenie projektu umowy, ucze
stniczenie w pertraktacjach związanych 
z jej zawarciem,
b) sporządzenie projektu statutu, uchwa
ły, regulaminu lub innego aktu prawne
go, uczestniczenie w rozmowach, nara
dach i posiedzeniach związanych z ich 
uchwaleniem i zatwierdzeniem - wyna
grodzenie ustala się uwzględniając cha
rakter czynności i nakład pracy adwokata 
oraz wysokość opłaty w sprawach o naj
bardziej zbliżonym charakterze.

Wynagrodzenie adwokata za czynno
ści jednorazowe w sprawach ze stosunku 
pracy i ubezpieczeń społecznych wynosi:
1) za udzielenie porady prawnej -
50.000 zł,
2) za sporządzenie wniosku, odwołania 
lub podania o rewizję nadzwyczajną -
100.000 zł, a jeżeli czynność była połą
czona ze zbadaniem akt - 200 tys.zł.

Pełny tekst uchwały Naczelnej Rady 
Adwokackiej w tej sprawie opubliko
wany został w "Monitorze Polskim" nr 
34/92, poz. 244.

Wg "Agrobazaru" 12/92
(K.K.)

Super okazja!

Przedświąteczna 
obniżka cen

■  Zestawy satelitar
ne już od 3.200 tys.

■  Polskie programy 
na satelicie

W godz. 80°-160° - ul. Nowa 8

S  2297
po 16°° - ul. Mała 5 

Łapy

J a k  p r o w a d z ić  z e b r a n ie ?
Wal Hannigton, angielski 
działacz związkowy dzieli 
się swymi doświadczenia
mi w taki oto sposób; po
słuchajmy i poczytajmy. 
Może się przydać.

1. Przede wszystkim mów do rzeczy, nie ględź, 
odpowiadaj tylko na to pytanie, które zostało 
zgłoszone.
2. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie mów 
i siedź cicho.
3. Przewodniczący nie powinien w żadnym razie 
dyrygować zebraniem, on maje prowadzić.
4. Jeśli na sali zostanie zgłoszony wniosek, by prze
wodniczący "opuścił fotel", to niech go opuszcza.
5. Wykluczone jest spóźnienie się przewodni
czącego na zebranie.
6. Przed otwarciem spotkania przewodniczący 
powinien ułożyć dokumenty w takiej kolejności, 
w jakiej przewiduje to porządek dzienny.
7. W procedurze zebraniowej należy posługi
wać się następującymi określeniami: wniosek, 
wniosek formalny, uchwala, sprzeciw formalny, 
poprawka, odwołanie, uzupełnienie, klauzula 
dodatkowa, zastrzeżenie, następna kwestia, 
wniosek kwestionujący.
8. Uchwalą jest wniosek przyjęty przez glosowanie.
9. Zabierając glos należy przemawiać na stojąco.
10. Mówca powinien zwracać się do przewodni
czącego w każdym przypadku jego wypowiedzi.

11. W każdym momencie dyskusji nad wnio
skiem można wystąpić w kwestii formalnej.
12. Przewodniczący musi być bezstronny i ucz
ciwy w wyznaczeniu następnego mówcy.
13. Przewodniczący najpierw przeprowadza 
glosowanie "za", dopiero potem "przeciw".
14. Póki jednej poprawki nie przedyskutuje się i 
nie podda pod glosowanie, nie wolno zgłaszać 
następnej,
15. Jeśli uczestnicy zgłaszają kilka poprawek, 
przewodniczący może przestawiać ich kolejność.
16. Przewodniczący powinien przed glosowa
niem jeszcze raz odczytać propozycje tak, by nie 
budziły one u zebranych żadnych wątpliwości.
17. Jeżeli delegat na zebranie ma odczytywać 
sprawozdanie, przewodniczący powinien go 
poinformować, ile ma na to czasu. A od siebie 
powinien dopilnować, by na sali panowała ci
sza, zaś ewentualnych zakłócających twardo 
przywoływać do porządku.
18. Należy do dobrego obyczaju dziękowanie 
prelegentom za wystąpienie.
19. W glosowaniu, metodę bezwzględnej wię
kszości głosów należy uznać za najbardziej spra
wiedliwą i rzetelną.
2 0 .1 na zakończenie Wal Hannigton powiada, że 
gdy kiedyś zaproszono na zebranie gościa-prele- 
genta, przewodniczący tak się rozgadał nad 
wprowadzeniem do tematu, że kiedy wreszcie 
chciał oddać glos zaproszonemu, ten spojrzał na 
zegarek, wstał i powiedział: "cóż, wysłuchali pań
stwo niezwykle interesującego odczytu, może są 
jakieś pytania?".

(K. K.)
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Co roku w okresie letnich wakacji wyjeż
dżam z najmłodszym moim synem Andrzejem 
na wycieczki krajoznawcze. Zwiedziliśmy wiele 
miejscowości położonych na południu Polski. 
Odwiedziłem również - po dłuższej przerwie - 
urocze miasteczko Srebrną Górę. Miasteczko 
to położone u stóp Gór Sowich wywierało na m- 
nie niesamowity, piękny urok. W tym to miaste
czku, kiedy komunistyczne władze bezpieczeń
stwa ścigały mnie, znalazłem schronienie. Po
kazałem Andrzejowi dom, w którym mieszka
łem, twierdzę zbudowaną przez króla pruskie
go Fryderyka Wielkiego zw. Don Juan. Twier
dza ta znajduje się na wysokim szczycie góry; 
wywierała ona na widzach niesamowite wraże
nie. Gdy wspięło się na jej szczyt, to przed 
oczyma roztaczała sie piękna panorama. 
Wśród łąk wiła się jak wąż wąska rzeczka, przy 
której brzegach rosły drzewa i krzewy. Jak na 
dłoni widać było długą wieś Budzów, dalej 
można było ujrzeć miasto powiatowe Ząbkowi
ce Śląskie. Patrząc na tę wspaniałą panoramę 
po prostu nie można było oderwać od niej

- Trudno - powiedziałem Andrzejowi - wo
bec tego pojedziemy kolejką międzymiastową 
w celu zwiedzenia Westerplatte. A zanim uda
my się na Westerplatte musimy w biurze kwate
runkowym otrzymać jakiś nocleg. Dostaliśmy 
pokój noclegowy w dzielnicy Zaspa.

- A więc Andrzejku kłopot spadł nam z gło
wy. Teraz jedziemy pociągiem podmiejskim do 
przystanku kolejowego, z którego będzie naj
bliżej do Westerplatte.

Tak też uczyniliśmy i wkrótce byliśmy już na 
Westerplatte. Najpierw poszliśmy pod pomnik 
wzniesiony przez społeczeństwo bohaterskim 
obrońcom tego miejsca, którzy z taką determi
nacją bronili skrawka wybrzeża morskiego. 
Przed pomnikiem, chyląc głowy, odmówiliśmy 
pacierz za dusze poległych obrońców. Nastę
pnie udaliśmy się, aby zwiedzić cały teren tej 
placówki. Pragnąłem, aby Andrzej zobaczył 
wszystko, a więc: wartownie, stanowisko dowo
dzenia i inne punkty oporu.

- Słuchaj Andrzejku, Westerplatte jest to pół
wysep nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Mar-

się, pozostawiała za sobą spienioną falę mor
ską, W czasie rejsu do Gdyni pokazałem An
drzejowi dalekie kontury Półwyspu Hel. Wyjaś
niłem mu jednocześnie, że tego właśnie półwy
spu polska załoga broniła do 3 października 
1939 r. Pragnąłem pokazać ważne wydarzenia 
historyczne, aby w ten sposób zaszczepić mu 
najwyższe wartości narodowe i chrześcijań
skie. Tego dnia wieczorem, po zwiedzeniu 
Gdyni, odjechaliśmy do domu.

W dniu 31 sierpnia 1980 r. w naszej okolicy 
miało miejsce ważne wydarzenie. Niedaleko 
Łap, zaledwie 22 km od nich. w Hodyszewie 
znajduje się obraz Matki Boskiej Hodysze- 
wskiej. Obraz ten znany jest z wielu łask i cu
dów. W dniu tym miała się odbyć jego korona
cja. Na uroczystość tę przyjechać miał cały Epi
skopat Polski, w tym Prymas Polski ks. kard, 
Stefan Wyszyński. Cała diecezja łomżyńska ży
ła tą uroczystością, z różnych parafii (w tym z 
innych diecezji) organizowano pielgrzymki. Po 
przyjeżdzie z Gdańska postanowiłem wziąć 
udział w tej uroczystości. Uważałem, że najle-

Narodziny „SOLIDARNOŚCI”.
oczu. Po obu bokach Don Juana wyrastał łań
cuch wysokich gór, na których rosły zielone 
świerki, proste jak świeca. Była to przepiękna 
harmonia kolorów.

Będąc w Srebrnej Górze nie sposób było 
nie odwiedzić sympatycznej i uroczej pani Kry
si. Zawsze, kiedy przyjeżdżałem do Srebrnej 
Góry, odwiedzałem ją i zawsze byłem witany z 
uśmiechem na ustach. Nigdy ani o niej, ani jej 
matce nie zapomnę. To z nimi w latach 1945-46 
spędzałem długie, zimowe wieczory. Zawsze 
prowadziliśmy ciekawe i ożywione dyskusje z 
tymi paniami. Matka wszechstronnie wykształ
cona, doskonale znała historię Polski, Ulubio
nym jej pisarzem był Ignacy Kraszewski. Nic 
dziwnego, że znała bardzo dobrze historię Pol
ski, skoro czytała książki tego właśnie pisarza. 
Ileż to wieczorów spędziłem z nimi, podczas 
których marzyliśmy i pokładaliśmy nadzieję, że 
musi się ten straszny, totalitarny system roz
paść, gdyż nie ma on poparcia społecznego.

14 sierpnia 1980 roku podjąłem ostateczną 
decyzję, że dokonam z Andrzejem wypadu na 
wybrzeże Morza Bałtyckiego, a ściślej mówiąc 
zamierzałem zwiedzić Trójmiasto. Andrzej z 
niecierpli’ ością oczekiwał godziny wyjazdu. 
Przed odjazdem z Białegostoku o godz. 1413 
wysłuchałem dziennika radiowego z Londynu. 
Wiadomości były dla mnie zaskakujące, bo
wiem radio Londyn podało do wiadomości, że 
w Gdańsku i Gdyni wybuchł strajk, o czym na
sze media nie informowały.

Po przyjaździe do Białegostoku o godz. 
1700 odjechaliśmy pociągiem pośpiesznym do 
Gdańska. Rytmiczny stukot kół o złącza szyn 
spowodował, że Andrzej usnął spokojnym, 
twardym, młodzieńczym snem, od czasu do 
czasu mocniej chrapiąc.

O wschodzie słońca pociąg wtoczy! się na 
dworzec kolejowy, zatrzymując się przy pero
nie. Trąciłem Andrzeja w ramię.

- Andrzej, Gdańsk. Wstawaj!
- Już Gdańsk - mruknął pod nosem, jedno

cześnie przecierając ręką zaspane oczy.
Niezwłocznie udaliśmy się do toalety dworco

wej, aby się umyć, a potem w restauracji dworco
wej kupić sobie herbatę. Kanapki mieliśmy ze so
bą. Po spożyciu posiłku udaliśmy się na przysta
nek tramwajowy, by dojechać w ten sposób do 
plaży morskiej. Lecz tu nas spotkał zawód, bo
wiem w Trójmieście wybuchł strajk i żadne środ
ki komunikacji miejskiej nie kursowały.

twej Wisły, położony na terenie Gdańska. W 
okresie międzywojennym znajdowała się tam 
polska wojskowa składnica tranzytowa, chro
niona przez kompanię wartowniczą. Przed wy
buchem wojny liczyła ona 102 żołnierzy, dowo
dził nią mjr Henryk Sucharski. O świcie 1 wrześ
nia pancernik niemiecki Schlezwik-Holstein 
rozpoczął jej ostrzał i w ten sposób rozpoczęła 
się II wojna światowa. Pomimo wielokrotnej 
przewagi wróg nie zdołał zaskoczyć obrońców, 
Oprócz pancernika Westerplatte atakowały 
morskie oddziały szturmowe, gdański batalion 
SS, lotnictwo, formacje obrony wybrzeża, tor
pedowce, pododdział gdańskiej Schutzpolizei i 
inne jednostki - razem około 3.500 ludzi. 
Ostrzał pozycji obrońców prowadziło 65 dział. 
Obrona polska z zaciętością i determinacją sta
wiała opór do 7 września i miało to ważne zna
czenie moralne. Kiedy walczyłem w sławnej I 
Dywizji Piechoty Legionów im. J. Piłsudskiego, 
dowódcy naszych oddziałów zawsze podawali 
nam do wiadomości; “Obrońcy Westerplatte 
dalej stawiają bohaterski opór przeważającym 
siłom wroga".

Kiedy 7 września - wobec wyczerpania amu
nicji - załoga placówki skapitulowała, Niemcy w 
dowód uznania dla bohaterskiej postawy prze
ciwników zezwolili mjr H. Sucharskiemu, aby 
poszedł do niewoli z szablą przy boku i tym sa
mym zachował honor oficera polskiego. Widzi
my więc, jaki gest uczynili dowódcy niemieccy, 
na pewno nie uczyniliby tak oficerowie Armii 
Czerwonej.

Po zwiedzeniu Westerplatte pojechaliśmy 
do Oliwy; tam zwiedziliśmy wspaniałą katedrę 
a następnie pojechaliśmy do Sopotu. Andrzej 
pierwszy raz zobaczył morze, toteż ucieszony 
rozebrał się i zaczął się kąpać, rozpryskując 
dłońmi naokoło wodę. Kiedy dzień zbliżał się 
ku zachodowi pieszo udaliśmy się do dzielnicy 
Zaspa na nocleg.

Następnego dnia o godz. 10°° znów byli
śmy w Sopocie. Andrzej wykorzystując piękną 
pogodę kąpał się i pluskał w morzu. Uciechy 
miał co niemiara. Na horyzoncie widać było 
statki z nie wyładowanym towarem stojące na 
redzie. Strajk objął zarówno stoczniowców, jak i 
dokerów.

Po południu odjechaliśmy statkiem przy
brzeżnym do Gdyni. Podróż była przyjemna, 
pogoda wspaniała. Andrzejowi uciechę spra
wiała śruba okrętowa, która szybko obracając

pszym środkiem lokomocji będzie rower.
31 sierpnia razem ze starszym synem Bog

danem udaliśmy się rowerami do Hodyszewa. 
Do naszego towarzystwa dołączył Antek Grze- 
lewski. Tak więc jechaliśmy we trójkę. Pogoda 
była wspaniała. Po drodze mijaliśmy pojedyń- 
cze grupki oraz pielgrzymki. W miarę zbliżania 
się do Hodyszewa Iłum się powiększał.

Gdy znaleźliśmy się w centrum osady rzuci
ło nam się w oczy doskonale zaopatrzenie. Na 
straganach moc różnych wędlin i napojów 
chłodzących. Pielgrzymi tłum potężniał. Aby 
dobrze widzieć tę niezwykłą uroczystość wy
braliśmy najlepsze miejsce, by przed sobą 
mieć doskonałe pole widzenia na ołtarz. Po ja
kimś czasie ujrzeliśmy orszak Episkopatu Pol
ski w asyście otaczających księży. Wytężyłem 
wzrok, by ujrzeć Prymasa Polski. Niestety, nie 
ujrzałem go. Rozpoczęła się Msza św., homilię 
wygłosił ks. kardynał Franciszek Macharski * 
metropolita krakowski. Na wstępie żartobliwie 
powiedział, że na pewno wierni szukają wzro
kiem Prymasa Polski. Niestety, nie m ć"i on 
wziąć udziału w tej uroczystości, bowier, 
sce toczą się tak wielkie wydarzenia, że obo
wiązkiem jego było zostać w Warszawie i tam 
trzymać rękę na pulsie.

Była to piękna uroczystość, liczbę pielgrzy
mów obliczono potem na ok. 100 tysięcy. Po jej 
zakończeniu we trójkę pojechaliśmy do domu, 
przebijając się przez tłum.

Wieczorem usiadłem przed telewizorem, 
aby obejrzeć Dziennik Telewizyjny, Kiedy spi
ker podał, że doszło do porozumienia między 
rządem a strajkującymi robotnikami, w wyniku 
którego wicepremier Jagielski w (mieniu rządu 
wyraził zgodę na realizację wysuniętych 21 po
stulatów, z radości wyskoczyłem do góry. Rząd 
wyraził zgodę na rejestrację Niezależnego Sa
morządnego Związku Zawodowego. Było to 
wielkie zwycięstwo, które wstrząsnęło posada
mi znienawidzonego, totalitarnego systemu 
komunistycznego. Ogarnęło mnie uczucie ra
dości. Takiej radości nigdy w swym życiu nie 
doznałem.

Dalej wypadki potoczyły się z lawinową 
szybkością. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwy
ższy dokonał rejestracji NSZZ “Solidarność'.

Eugeniusz Biały
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KRONIKA KRYMINALNA
Informacja o ciekawszych 
wydarzeniach zaistniałych 
w rejonie działania Komi
sariatu Policji w Łapach w 
styczniu i lutym 1993 r.

*  W pierwszym dniu 1993 roku na zamarznię
tych bagnach w okolicach wsi Borowskie Ża
ki zostały odnalezione zwłoki mieszkańca tej 
wsi Romana K., który w dn. 26.11.1992 r. wy
szedł z domu do pobliskiego lasu po gałęzie 
brzeziny do wyrobu mioteł i nie powrócił do 
swego domu. W dniu zaginięcia Romana K. 
panowała w okolicy silna wichura, która po
zrywała w okolicy linie elektryczne; a że do la
su udał się on po południu - prawdopodobnie 
wieczór zastał go w lesie, gdzie też zabłądził, 
później zaś skierował się w stronę jedynych 
widocznych wówczas świateł Domu Pomocy 
Społecznej w Uhowie i wszedł w niebezpiecz
ne o tej porze roku bagna, gdzie zmarł na 
skutek wyzlębnięcia organizmu. Romana K. 
>*■>«’ ^kiwaliśmy bezpośrednio po zaginięciu

ilnie z funkcjonariuszami Oddziałów Pre
wencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia
łymstoku i mieszkańcami wsi, w której miesz
kał, lecz wówczas wejście na teren tych ba
gien było niemożliwe i one to były jedynym 
nie przeszukanym przez nas terenem.

*  W dniu 4 stycznia wieczorem, po wyłamaniu 
drzwi wejściowych, do jednego z domów 
wtargn^ mieszkaniec Łap wspólnie z dwoma 
swoimi kolegami, aby dokonać "rozliczenia" z 
gospodarzem owego domu. Gdy gospoda
rza w domu nie zastali, swoją złość wyłado
wali na jego żonie, silnie popychając ją na re
gał pokojowy, Na skutek tego pchnięcia i 
upadku na regał gospodyni doznała silnego 
stłuczenia głowy. Krewki “nachdźca" za spo
wodowanie uszkodzenia ciała tej kobiety od
powie przed sądem. Zdarzenie to miało miej
sce w Łapach przy ul. Żabiej,

*  W nocy z 4 na 5 stycznia nieznani sprawcy 
dokonali włamania do jednej z piwnic w blo
ku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego nr 5 w 
Łapach. Po ukręceniu uchwytu na kłódkę

'ł| z piwnicy butlę gazową z palnikiem, 
kodę mieszkanki tego bloku.

*  W nocy z 7 na 8 stycznia, po uprzednim wy
biciu kamieniem otworu w szybie okna wysta
wowego sklepu z artykułami gospodarstwa 
domowego w Łapach przy ul. Cmentarnej, 
sprawca zabrał z wystawy będącą w zasięgu 
ręki paczkę z kosmetykami wartości 407.000 
zł. Tej samej nocy i w ten sam sposób doko
nano także włamania do księgarni przy ul. Si
korskiego w Łapach, skąd sprawca skradł 
drobne zabawki wartości 264.000 zł.
W wyniku naszych żmudnych działań ustali
liśmy, iż sprawcą tych dwóch włamań jest 
34-letni mieszkaniec Łap, odznaczający się 
w ostatnim okresie czasu wyjątkową aktyw
nością przestępczą. Podczas przeszukania 
jego mieszkania znaleziono wszystkie zaba
wki ukradzione z księgarni i szampon skra
dziony ze sklepu z agd. Mężczyzna ten w 
krótkim okresie czasu byt dwukrotnie dopro
wadzany przez naszych policjantów przed 
oblicze prokuratora, lecz z uwagi na trudną 
sytuację rodzinną prokurator nie zastosował 
wobec niego tymczasowego aresztowania, 
o które wnosiliśmy, chcąc w ten sposób 
przerwać jego przestępczą działalność, któ
rą dalej będzie kontynuował.

*  W dniu 8 stycznia po godz. 2200 funkcjonariu
sze z tut. Komisariatu Policji przejeżdżając ra
diowozem przez ul. Boh. Westerplatte w Ła
pach zauważyli lekko uchylone drzwi wej
ściowe sklepu spożywczego, należącego do 
PSS "Społem". Gdy zatrzymali radiowóz i po
stanowili sprawdzić przyczynę uchylenia 
drzwi tego sklepu o nietypowej porze, wów
czas zauważyli wybiegających drzwiami od 
zaplecza tego sklepu dwóch mężczyzn ubra
nych w czapki "kominiarki", z metalowymi ło
mami w rękach. W wyniku podjętego za ucie
kającymi pościgu policjanci zatrzymali jedne
go z mężczyzn, którym okazał się młody mie
szkaniec Łap, uprzednio karany za włamania 
i kradzieże oraz posiadający w zanadrzu wy
rok do odbycia -1 rok i 6 m-cy pozbawienia 
wolności za takiego samego rodzaju przestę
pstwo. Nieoczekiwany przyjazd policjantów 
zapobiegł kradzieży kasety z pieniędzmi, pa
pierosów, zapalniczek i zapałek oraz wędlin 
wartości ponad 7 min zl, które sprawcy spako
wali do dwóch worków i zamierzali je zabrać z 
tego sklepu. Zatrzymany mężczyzna był uzbro
jony jak filmowy Rambo i posiadał przy sobie 
kilkadziesiąt różnych kluczy od zamków i kłó
dek, a do czego mu one służyły, każdy może 
domyślić się, Podczas przeszukania mieszka
nia tego mężczyzny znaleźliśmy dowody jego 
wcześniejszej działalności przestępczej na te
renie Łap. Następnego dnia rano złożyliśmy wi
zytę mieszkańcowi Łap, który zdołał uciec z 
miejsca tego zdarzenia, a mężczyzną tym byl 
wspomniany wcześniej sprawca włamań do 
księgarni w sklepu z agd. Obu sprawców wła
mania do sklepu przy ul. Boh. Westerplatte 
doprowadziliśmy przed oblicze prokuratora, 
którego zdaniem na czasową izolację zasłu
żył ten zatrzymany w bezpośrednim pościgu, 
natomiast drugi wrócił do swego domu.

*  W dniu 8 stycznia na terenie Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży akumulatorów 
wartości 5 min zl z dwóch samochodów cię
żarowych należących do tej spółdzielni. 
Wkrótce straty te zostały podwojone, albo
wiem po kradzieży jeden z pracowników 
udał się do Księżyna w celu zakupu nowych 
akumulatorów, a gdy już kupił je i odszedł 
na chwilę od swego samochodu - i te aku
mulatory zostały skradzione.

*  W dniu 10 stycznia w Łapach przy ul. Wygwiz- 
dowo nr 5 jeden z lokatorów tego domu, nale
żącego do ZNTK, porzucił w swoim łóżku nie
dopałek papierosa i opuścił swoje mieszkanie.' 
Od tego niedopałka zapaliła się pościel i drew
niana ściana. Tylko czujność sąsiadów zapo
biegła rozprzestrzenieniu się ognia na inne po
mieszczenia, zdołali oni w porę zawiadomić 
straż pożarną, Sprawca tego zdarzenia został 
umieszczony w szpitalu Specjalistycznego 
Psychiatrycznnego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Choroszczy, gdzie wcześniej kilkakrotnie 
przebywał na leczeniu i po kilkunastu dniach 
pobytu w tym szpitalu zmarł.

*  W dniu 10 stycznia na Placu Niepodległości 
w Łapach czterem miejscowym młodzieńcom 
nie spodobali się dwaj młodzi "skinowie" z 
Białegostoku. Wyrażając swój stosunek do 
"skinów" pobili ich pięściami po górnych czę
ściach ciała. Jeden z tych przyjezdnych w wy
niku pobicia doznał m.in. złamania żuchwy i 
stłuczenia twarzy. Wkrótce występkiem z 
młodzieńców Łap zajmie się prokurator.

*  W nocy z 11 na 12 stycznia w Uhowie doko
nano włamania do budynku Wiejskiego Do
mu Kultury, do którego sprawcy dostali się 
przez niedomknięte okno na piętrze budyn
ku. Będąc już wewnątrz Domu Kultury spraw

cy wyłamali drzwi w pomieszczeniu prywat
nej wypożyczalni kaset wideo, skąd skradli 
146 kaset wartości 30 min zł. W lutym ustalili
śmy sprawców tego włamania i odnaleźliśmy 
część skradzionych kaset. Miejscowy "na
dawca" tej roboty został zatrzymany, a po wi
zycie u prokuratora osadzono go w areszcie. 
Dochodzenie w tej sprawie jeszcze trwa.

*  W dniu 15 stycznia znów na terenie OSM w 
Łapach dokonano kradzieży, tym razem 
dwóch akumulatorów z samochodu cięża
rowego.

*  W nocy z 18 na 19 stycznia dokonano wła
mania do prywatnego kiosku spożywczego, 
znajdującego się przy dworcu PKS w Ła
pach. Sprawca po wyłamaniu drzwi wej
ściowych wszedł do wewnątrz kiosku, skąd 
zabrał w celu przywłaszczenia papierosy, 
słodycze i inne artykuły spożywcze wartości 
ok. 10 min zł. W lutym ustaliliśmy sprawcę 
tego włamania, którym okazał się młody, 
bezrobotny mieszkaniec jednej z podła- 
pskich wsi. U jego przyjaciół w Łapach 
odnaleźliśmy część skradzionych z tego 
kiosku artykułów.

*  W dniu 21 stycznia w Łapach na ul. Nowy Ry
nek nietrzeźwy (1,2 promila) mieszkaniec Łap 
kierując rowerem zjechał na lewą stronę jezd
ni doprowadzając do zderzenia z jadącym z 
przeciwnej strony samochodem marki "Żuk", 
kierowanym również przez mieszkańca Łap. 
Rowerzysta na skutek zderzenia się z samo
chodem doznał poważnych obrażeń głowy i 
przez dłuższy okres czasu przebywał na le
czeniu w miejscowym szpitalu. Na tym nie 
skończyły się konsekwencje rowerzysty, al
bowiem będzie jeszcze odpowiadał za to 
zdarzenie przed Kolegium d/s Wykroczeń.

*  W dniu 23 stycznia nieznani sprawcy, wyko
rzystując nieobecność domowników, doko
nali włamania do domu jednorodzinnego w 
Łapach przy ul. Wyczółkowskiego. Wieczo
rem sprawcy weszli na piętro budynku, 
gdzie po wyłamaniu drzwi balkonowych do
stali się do pomieszczeń mieszkalnych, po 
spenetrowaniu których skradli różnego ro
dzaju złotą biżuterię wartości 68.000 zł i 
2.500 dolarów USA.

*  W nocy z 23 na 24 stycznia w Łapach doko
nano włamania do restauracji "Narew". 
Sprawcy, po wypchnięciu okna na zaple
czu, weszli przez to okno do wewnątrz, 
gdzie następnie włamali się do pokoju kie
rowniczki lokalu. Znalezionymi w pokoju 
kierowniczki kluczami otworzyli magazynek 
z alkoholami. Z restauracji tej sprawcy 
skradli różnego rodzaju alkohole, papiero
sy, zapalniczki i kalkulator, łącznej wartości 
ok. 6 min zł. W wyniku prowadzonych w tej 
sprawie czynności ustaliliśmy sprawców, 
którymi okazali się młodzi mieszkańcy: Łap, 
Białegostoku i okolic Bielska Podlaskiego 
(dwóch chłopców i dziewczyna). Przy okazji 
ustaliliśmy, że grupa ta w nocy z 18 na 19 
grudnia 1992 r. dokonała włamania do skle
pu spożywczego przy ul. Piwnej w Łapach, 
należącego do Spółki “AJJ 99".

*  W dniu 26 stycznia przed północą na terenie 
ZNTK w Łapach zaistniało zdarzenie, o któ
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rym w poprzednim numerze donosiła "Gazeta 
Łapska" i inne gazety. Tego właśnie dnia w po
mieszczeniu dozorcy przy bramie wjazdowej 
do zakładowych garaży w dotychczas niewy
jaśnionych okolicznościach nietrzeźwy strażnik 
Straży Przemysłowej z pistoletu służbowego 
"P-64" oddał śmiertelny strzał w kierunku dozor
cy. Wystrzelony z pistoletu pocisk trafił w lewy 
policzek dozorcy, przeszył krąg szyjny i po wyj
ściu z ciała zatrzymał się w kołnierzu swetra. 
Przybyli na miejsce zdarzenia nasi policjanci 
zatrzymali strażnika i odebrali od niego broń, z 
której padł śmiertelny strzał, Przy okazji tego 
zdarzenia sprawdzając stan trzeźwości pełnią
cych tej nocy służbę strażników i dozorców 
stwierdzono, że jeszcze jeden ze strażników 
pełnił służbę w stanie po użyciu alkoholu. 
Strażnikowi, który zastrzelił swego kolegę pro
kurator przedstawił zarzut dokonania zabój
stwa, za które grozi kara pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od 8 lat albo kara śmierci i 
zastosował wobec niego tymczasowe areszto
wanie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Proku
ratura Rejonowa w Białymstoku.

*  W dniu 29 stycznia w Uhowie przy ul. Mic
kiewicza 24 zaistniał pożar drewnianego do
mu, w wyniku którego spaleniu uległo wy
posażenie mieszkania wartości 10 min zł i 
częściowemu nadpaleniu ściany. Przepro
wadzone w tej sprawie dochodzenie wyka
zało, iż przyczyną zaistnienia pożaru było 
pozostawienie bez nadzoru przez lokatora 
tego domu rozpalonej kuchni węglowej, od 
której zapaliła się susząca się nad nią bieli
zna, a następnie drewniana ściana.

*  W dniu 31 stycznia w Łapach przy ul. Głów
nej nieletni chłopak dokonał włamania do 
mieszkania swoich prawnych opiekunów. 
Podczas ich nieobecności, po wypchnięciu 
lufcika w oknie wszedł do ich mieszkania, 
gdzie zmienił swoją odzież, a następnie za
brał na szkodę opiekunów alkohol i słody
cze wartości 600.000 zł. Po dokonaniu tego 
włamania ruszył w Polskę, lecz po kilkuna
stu dniach został zatrzymany przez policjan
tów w Warszawie. Sprawą tego nieletniego 
zajmie się Sąd Rodzinny w Białymstoku,

*  W dniu 1 lutego na drodze Barszczówka-Toł- 
cze mieszkaniec Ciechanowca kierując samo
chodem m-ki Fiat 126p na skutek niedosto
sowania szybkości do panujących warunków 
drogowych (śliska i oblodzona jezdnia) wpadł 
w poślizg i po zjechaniu na lewą stronę jezdni 
uderz i w betonowy przepust. Na skutek tego 
wypadku lekkich potłuczeń ciała doznały dwie 
młode pasażerki tego samochodu.

*  W nocy z 2 na 3 lutego w Zalesianach nie
znani sprawcy, po uprzednim wyłamaniu 
drzwi wejściowych, dokonali włamania do 
sklepu spożywczo-przemysłowego, skąd 
skradli na szkodę GS "SCh" w Łapach pa
pierosy i różnego rodzaju artykuły spożyw
cze wartości ok. 6 min zł.

*  W nocy z 3 na 4 lutego w Łapach Dębowinie 
nieznani sprawcy, po uprzednim zerwaniu 
kłódki przy drzwiach kabiny, włamali się do 
koparki, z której skradli akumulator na szko
dę Zakładu Gazowniczego w Białymstoku.

*  W dniu 6 lutego w Łapach jeden z miesz
kańców miasta metalową kolczugą pobił 
swoją żonę, w wyniku czego doznała ona 
pęknięcia kości czaszki, złamania żuchwy, 
wstrząśnienia mózgu i innych obrażeń ciała. 
W stanie ciężkim pokrzywdzona przebywa 
na leczeniu szpitalnym.

*  W dniu 9 lutego na naszym terenie, podczas 
bardzo trudnych warunków drogowych 
(bardzo śliska jezdnia), zaistniały dwa wy
padki drogowe. Pierwszy z nich wydarzył się

na trasie Zalesiany - Tołcze, gdzie w poślizg 
wpadł ciągnik siodłowy m-ki "Volvo" z cy
sterną wypełnioną znaczną ilością benzyny. 
W czasie poślizgu ciągnik z cysterną zjechał 
do przydrożnego rowu, gdzie przewrócił się 
na bok. W wyniku tego wypadku z cysterny 
wyciekło ok. 3.000 I paliwa, a ciągnik i cy
sterna zostały uszkodzone na kwotę ponad 
100 min zł. Kierujący ciągnikiem nie doznał 
żadnych obrażeń ciała. Na odcinku tej drogi 
wstrzymano ruch na okres prawie 7 godzin.

*  Drugi w tym dniu wypadek zaistniał na dro
dze Uhowo - Bojary, gdzie w poślizg - pod
czas wyprzedzania innego samochodu - 
wpadł samochód m-ki “Fiat 126p", kierowany 
przez mieszkańca Łap. W wyniku poślizgu 
samochód ten zjechał do przydrożnego rowu 
i uderzył w skarpę, na skutek czego pasażer
ka - mieszkanka Łap doznała rany tłuczonej 
tuku brwiowego. Kierujący samochodem wy
szedł z wypadku bez uszczerbku na zdrowiu.

*  W nocy z 8 na 9 lutego nieznani sprawcy 
dokonali włamania do prywatnego sklepu 
spożywczego w Bokinach, skąd skradli arty
kuły spożywcze wartości ok. 13 min zł.

*  Następnej nocy w sąsiedniej wsi, w Łupian- 
ce Starej, nieznani sprawcy włamali się do 
prywatnego sklepu spożywczego, skąd 
skradli artykuły spożywcze, alkohole i pa
pierosy wartości ok. 6 min zł.

*  W dniu 10 lutego po południu w jednym z 
mieszkań w bloku nr 3 przy ul. Kopernika w 
Łapach na skutek nieszczelności przewodów 
kuchenki gazowej nastąpił wybuch gazu, któ
ry spowodował popękanie ścian działowych, 
gipsowych i stłuczenie szyb w drzwiach we
wnątrz mieszkania. Nikt z domowników prze
bywających w tym czasie w mieszkaniu nie 
doznał żadnych obrażeń ciała.

*  W nocy z 12 na 13 lutego w Łapach przy ul. 
Spółdzielczej nr 1 zaistniał pożar drewnia
nego domu należącego do PGKiM. W jed
nym z pomieszczeń tego domu do późnych 
godzin wieczornych odbywała się libacja al
koholowa, po której lokator, 39-letni męż
czyzna ułożył się do snu pozostawiając włą
czoną przy łóżku kuchenkę elektryczną, Ku
chenka ta, w opinii miejscowych strażaków, 
była przyczyną zapalenia się pościeli a na
stępnie ścian. Budynek ten został prawie 
doszczętnie spalony, a w jego zgliszczach 
znaleziono częściowo zwęglone zwłoki lo
katora mieszkania.

*  W dniu 13 lutego w Zdrodach Nowych trzej 
nieletni mieszkańcy Łap Osse z nie za
mkniętej stodoły skradli motocykl marki 
"WSK" i motorower m-ki “Jawa" wartości 3 min 
zł. Po dokonaniu kradzieży motocykl zde
montowali na części i ukryli w chlewku swego 
znajomego. Łupem nie cieszyli się długo, 
gdyż policjanci tego samego dnia odnaleźli 
skradzione pojazdy i zwrócili je właścicielowi. 
Nieletni za ten czyn odpowiedzą przed Są
dem dla Nieletnich w Białymstoku.

*  W nocy z 13 na 14 lutego w Łapach przy ul. 
Śliskiej nieznani "łącznościowcy" skradli 110 
m kabla telefonicznego wartości ok. 1,7 min 
zł na szkodę Urzędu Telekomunikacyjnego 
w Łapach.

*  W okresie od 12 do 15 lutego na terenie cu
krowni "Łapy" nieznani sprawcy dokonali wła
mań do dwóch samochodów ciężarowych, z 
których skradli akumulatory wartości 5 min zł.

*  W okresie od 13 do 15 lutego nieoczekiwani 
goście odwiedzili prywatną Wytwórnię Wód 
Gazowanych i Rozlewnię Piwa w Łapach 
przy ul. 3 Maja, Po wybiciu szyby w oknie 
hali produkcyjnej skradli 240 butelek piwa i 
napoje pomarańczowe.

*  W dniu 17 lutego we wczesnych godzinach 
wieczornych dwóch recydywistów z Łap do
konało włamania do jednego z domów w Da
nkowie Dużym, podczas nieobecności do
mowników. Sprawcy weszli do mieszkania po 
uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych. 
W tym przypadku zasługuje na uwagę posta
wa mieszkańców sąsiednich domów, którzy 
widząc nieproszonych gości u sąsiada podję
li próbę zatrzymania ich. Jednego ze spraw
ców mieszkańcy wsi zatrzymali i przekazali 
przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom. 
Drugiego ze sprawców nie zdołali zatrzymać, 
gdyż ochraniał się przed zatrzymaniem po
siadanym przy sobie nożem kuchennym, 
lecz daleko nie uciekł, bo po drodze zabrali 
go do swego nieoznakowanego radiowozu 
jadący do tego zdarzenia policjanci. Po do
prowadzeniu obu sprawców tego włamania 
do Prokuratury Rejonowej w B-stoku zastoso
wany został wobec nich środek zapobiegaw
czy w postaci dozoru policji.

*  W dniu 18 lutego w Łapach Osse dokonano
włamania do Szkoły Podstawowej nr 3. Nie
znani sprawcy do budynku szkoły weszli po 
wybiciu szyby w oknie podpiwniczenia, a ze 
szkoły skradli dwa radiomagnetofony, kilka
naście kaset video i 2 elementy W'.. " '
reofonicznej.

*  W dniu 19 lutego po zakończeniu dyskoteki 
w restauracji "Elida" przed budynkiem tego 
lokalu w pojedynku "solowym" na pięści i 
nogi spotkali się dwaj znani sobie młodzień
cy z Łap. Jeden z nich był trzeźwy a drugi 
pijany. Wynik tego pojedynku był zapewne 
łatwy do przewidzenia. Przegrał go pijany, 
który doznał złamania kości nosa i podbieg- 
nięć krwawych obu oczu. Przed dotkliwszą 
porażką uratowali go przechodzący w tym 
czasie obok tego miejsca policjanci, którzy 
przerwali ten nierówny pojedynek i zatrzy
mali zwycięzcę, przekazując jednocześnie 
pokonanego pod opiekę lekarzy. Nagrodę 
zwycięzcy wymierzy w tej sprawie sąd.

Opracował 
TADEUSZ BOKINIEC

Działkę z domem drewnianym 
budynkami gospodarczymi 

i garażem 
o pow. ok. 2.000 m2 

oraz 3 ha ziemi ornej, 5 ha łąki 
(dogodne miejsce na stawy rybne) 
w Uhowie przy ul. Surażskiej 57

SPRZEDAM
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• y r *  KURS TAŃCA
ŚWIATOWY PROGRAM 

TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
Program trzystopniowego kursu:
1. Tańce modernę, dyskotekowe
2. Tańce stylu angielskiego:

•  slow-foxtrot •  quick-r-'op,
•  walc angielski •  wałc wiedeński,
•  tango argentyńskie,

3. Tańce latino - amerykańskie
•  samba •  rumba,
•  cha-cha-cha •  jiva,
•  rock and roli •  blues-swing

Kurs trwa 9 tygodni.
Finał przed wakacjami.

NI li TRAĆ OKAZJI - cena 250 tys. zł 
Zapisy w Domu Kultury
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Dom Kultury w Łapach informuje,
że ogłoszenia do "Kuriera Porannego" przyjmowane są również 

w siedzibie Domu Kultury w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 tel. 23-00

Nie trać czasu, skorzystaj z naszych usług!
Cennik na ogłoszenia zamieszczane w dzienniku

kurier poranny
wydawanym przez 

Agencję Wydawniczo-Handlową

EDYTOR
Lp. Rodzaj ogłoszenia Jedn . OGŁOSZENIA GOTÓWKOWE OGŁOSZENIA KREDYTOWE

m iary Cenadz.paw. mooTjiatek Conacn.pow. mailPSrtak

i. Rektomawe, tx*ndłuwe, przetargi, 
komunikaty, zatrudnienia cm2 10.000 20.000 12.000 24,000

2. Nekrologi, kondolencje cm2 8.000 16.000 0.000 16.000

3. Prywatne zawiadomienia o śmierci 
po^zebte, mszach. rocznicach (SmlercO cm2 5,000 10.000 5.000 10.000

A Podziękowania różne za udział1 
•pogrzebach cm2 7.000 14,000 7.000 14.000

o. .uty reklamowe cm2 10.000 20.000 12.000 24000

ć. Życzenia okazyjne cm2 5.000 16.000 - -

7.
ogłoszenia na stronach redakcyjnych
- strona 1
- strona 2,31 ostatnia
- strona telewizyjna

cm2 30.000
20.000 
15.000

60.000
40.000
30.000

36.000
24.000
16.000

72.000
40.000
36.000

6. Drobne 1 wyraz 5.000 10.000 - -
9. Drobne t  ostatniej chwili" 1 wyraz 8.000 16.000 - -

10. Oafcwzenia zamieszczane w rubryce 
"Towary dnia" cak»c 200.000 400.000 - -

•  Za ogłoszenia drukowane w kolorze pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 % całko
witego kosztu ogłoszenia.

•  W przypadku wycofania ogłoszenia z druku potrąca się 20 % wpłaconej należności, natomiast 
w przypadku ogłoszenia kredytowego 20 % przewidywanego kosztu ogłoszenia.

•  Przy ogłoszeniach ofertowych pobiera się dodatkowo 10.000 zł za zbieranie ofert.
•  Przy ogłoszeniach drobnych - miesięcznych udzielamy zniżki 10 %.

SPORT 0 D SPORT
OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ

W ŁAPACH INFORMUJE
Po rozegraniu trzech kolejek I ligi wojewódz-

kiej o puchar "Kuriera Porannego" w tenisie sto-
łowym tabela przedstawia się następująco:
1, Wodociąg Białystok 6:0 30:0
2. OKF Łapy 6:0 25:5
3. Genticus Białystok 4:0 17:3
4. Znicz Suraż 3:3 17:13
5. Politechnika Białystok 3:3 15:15
6. Bursa I Białystok 3:3 14:16
7. Bursa II Białystok 1:3 5:15
8, Taxi 919 Białystok 0:4 3:17
9. MPEC Białystok 0:4 0:20
10. ZREW Białystok 0:6 4:26

W dniach 27.02 i 6.03.1993 r. w sali gimnasty-
cznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łapach odbyły 
się halowe turnieje piłki nożnej; oto wyniki:

1. Turniej Szkół Podstawowych 
o Puchar Dyrektora OKF Łapy

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Łapy
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Łapy
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 Łapy
4. Szkoła Podstawowa Uhowo
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 Łapy

II. Rejonowy Turniej Seniorów 
o Puchar Burmistrza MiG Łapy

1. LZS Turośń Kościelna
2. KKS "Pogoń" IV Łapy
3. KKS "Pogoń" IŁapy
4. LZS Łapy Szołajdy
5. Royal Łapy
6. Znicz Suraż
7. OKF Łapy
8. KKS "Pogoń" II Łapy

Startowało 11 drużyn, oprócz pucharu i dyplo
mów trzech zawodników wyróżniono cennymi na
grodami rzeczowymi, Wyróżnieni zostali: Grzegorz 
Szewko i Mirosław Moniuszko z Turośni Kościelnej 
oraz Artur Olszewski - bramkarz "Pogoni" IV Łapy.

ZBIGNIEW SZEKALSKI

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
5) regulamin, 8) pasożyt jelit, 10) niezgoda, 

12) orzeł przedni, 14) duża weranda, 15) anto
nim przodu, 16) wojskowy kapłan, 18) można 
go wycisnąć, 19) bóg miłości, 20) danie malu
cha, 22) relacja, 24) kolejka, 25) sprzymierze
niec, 27) zabójstwo, 29) przeznaczenie, 30) har
monijka ustna, 32) część sztuki teatralnej, 33) 
psi rozkaz, 34) autor trylogii "Przed potopem", 
35) dzielnica Krakowa, 37) dawna nazwa górni
ka, 38) niem. chemik, laureat Nagrody Nobla. 

Pionowo:
1) z nią na słońce, 2) salami, 3) bajka, 4) 

ścianka wieńcząca budynek, zasłaniająca 
dach, 6) klika, 7) np. etola, 8) owoc lub kolor, 9) 
dżungla, 11) wadliwy wyrób, 13) Tu-114, 15) 
obrabiarka skrawająca, 17) parada, 18) lodowy 
osad, 21) indonezyjska wyspa, 23) wiązka zbo
ża, 25) babcina sypialnia, 26) ślad, 28) twórca 
myszki Miki, 31) drzewo liściaste, 33) piwo an
gielskie, 35) rozbijana na izbicy, 36) japońska 
odmiana buddyzmu.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 

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

2/48 nagrodę - ufundowaną przez p. Lecha Tru- 
skolawskiego - w postaci słodyczy z cukierni "U 
Lecha" otrzymuje Izabela Faszczewska, zam. 
Krzyżewo 29/2 18-218 Sokoły.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do 
cukierni w dniu 6 kwietnia br. w godz. 14-16.
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P.P.U.H. "MEDREX"
ŁAPY ul. Mostowa 13

^  21-17
zaprasza w godz. 7 ° ° - 15°°

□  do sklepu i hurtowni

□  oferując szeroki wybór
□  artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków

Uwaga: Od 1-go marca ceny obniżone!
■  Ponadto prowadzimy skup makulatury 

w cenie 400 zł/kg.

Zapraszamy do współpracy szkoły, 
organizacje społeczne, 

zakłady pracy oraz osoby prywatne.
Większą ilość makulatury odbieramy własnym transportem.

P.P.U.H. "MEDREXM
Łapy ul. Mostowa 13

21-17
wykonuje po cenach konkurencyjnych:
* roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,
* roboty ślusarsko-spawalnicze i tokarskie (kra

ty, ogrodzenia, ślusarka okienno-drzwiowa),
* grzejniki typu favier,
* elementy wentylacji mechanicznej.

G w a r a n t u j e m  
dobrą jakość 

i krótkie terminy!

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
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne
□  sklep spożywczy GS, Pietkowo *' '
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego ,
□  sklep mięsny, Białostockich Zakładów 

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

(p. Zajkowski)

Dziękujemy

/

Wyrazy szczerego współczucia

kol. Robertowi Ożarowskiemu 
_J"\_ z powodu śmierci ojca 
S  ■■ składają

(J  koleżanki i koledzy
ze sklepu firmowego OPPMS nr 1 

w Łapach

Ogłoszenia drobne
1. Jęz. polski korepetycje przed maturą. 

Ul. Mała 9/20.
2. Odkupię numer telefonu. Tel. 26-?
3. Punkt Sprzedaży Ryb Łapy ul. Piwna c. 

oferuje szeroki asortyment ryb mrożonych, 
solonych i wędzonych. Ponadto punkt 
prowadzi skup butelek monopolowych.

4. Sprzedam garaż drewniany, osiedle
M. Konopnickiej tel. 23-58.

oram  ci
Białystok, ul.Sienkiewicza 3 

MPiK II piętro 
435 525^'U Z A R ltlĄ

no zamówieni® —  •  * > ¥ Ł K n iiu m
wysyłamy pełny katalog k s ią ż e k ^ ^ W fl

Angielski w Domu Kultury
ZAPISZ SIĘ!!!
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