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rOZYTYWNE ZASKOCZENIE
Richard Gundersen - wiek 63 lata, 

od 43 lat żonaty. Czworo dorosłych 
dzieci. Od 1990 roku jest burmistrzem 
gminy Aalestrup w Danii. Poza przyje
mnością przebywania z rodziną lubi 
wędkować i polować.

- Proszę powiedzieć, jak wyglądała 
Pana dotychczasowa kariera zawodowa 
i polityczna ?

* Dawniej byłem samodzielnym sprze
dawcą i miałem swój własny sklep. Potem 
pracowałem na poczcie. Od roku 1970 
zacząłem zajmować się polityką. Wtedy 
to zostałem radnym i jestem nim do dnia 
dzisiejszego. Przez 20 lat byłem przewod
niczącym komisji ds. kształcenia i kultury, 
a z objęciem stanowiska burmistrza je
stem szefem komisji ekonomicznej.

- Czy zamierza Pan ponownie kandy
dować na burmistrza w zbliżających się 
grudniowych wyborach?

* Tak, jestem już wystawiony jako 
kandydat.

- Czy rola burmistrza w społeczeństwie 
jest duża, jak wysoki jest jego prestiż ?

* Praca burmistrza jest bardzo cieka
wa. Bardzo dużo się "mieszam" zarówno 
w sprawy związane z przemysłem, kościo
łem, jak również z organizacją czasu wol
nego, Od trzydziestu lat, w każdą niedzie
lę, śpiewam w chórze kościelnym. Biorę 
udział w uroczystościach związanych z 
narodzinami, ślubami i zgonami.

- Sprawia Pan wrażenie człowieka bar
dzo aktywnego. Jak Pan ocenia swoją 
gminę w stosunku do innych, sąsiednich ?

* Rzeczywiście tak jest. Swoją aktyw
nością zarażam wszystkich wokół mnie. 
Na początku opracowałem program, 
który był zawarty w 11 punktach. Zosta
ło to nagłośnione. Jest to wewnętrzny
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WIELKANOC
Cykl wydawania naszej Gazety 

tym razem musiał się minąć ze Świę
tami. Ale kilka refleksji warto odno
tować, wszak są to najważniejsze 
święta roku. Przynoszą bowiem naj
wspanialszą wiadomość w dziejach 
człowieka. Bóg stał się Człowiekiem i 
straciwszy życie odebrane Mu przez 
innych ludzi - to życie odzyskał w spo
sób zupełnie nadludzki - ZMAR
TWYCHWSTAŁ. A że jest Synem 
Bożym - umarł przygnieciony, przybity 
grzechami nas wszystkich. Tylko On: 
Bóg i jednocześnie zupełnie bezgrze
szny Człowiek mógł na siebie wziąć 
winy wszystkich ludzi. A uczynił to 
po to, aby swoim cierpieniem, swoją 
ofiarą je zmazać: zmartwychwstał, 
aby nam otworzyć drogę do zmartwy
chwstania. Pokonał bowiem śmierć, 
której nikt z nas nigdy by nie poko
nał. Zwyciężył w naszym imieniu i dla 
naszego zbawienia. Stał się jednym z 
nas, aby w naszym imieniu złożyć 
ofiarę. Złożył ofiarę z siebie, złożył w 
niej samego siebie. Nie do wyobraże
nia jest większa ofiara.

Aby jednak pójść za Chrystusem 
drogą zmartwychwstania i zwycięstwa 
nad śmiercią musimy wejść na drogę 
nawrócenia. Musimy zerwać z grze
chem - to jest początek naszego zmar
twychwstania.

REDAKCJA
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KOMUNIKAT
KOMISJA INW ENTARYZACYJNA 
RADY MIASTA I GMINY W ŁAPACH 

informuje,
że stosowanie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 
1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 
191) - w siedzibie Zarządu Miasta i Gminy przy 
ul, Sikorskiego 24 pokój 401 wyłożone będą do 
publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne 
mienia gminnego, które z mocy prawa stało się 
mieniem gminy Łapy.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje 
działki położone na terenie m. Łapy: przy ul. 
Grzybowej (skwer z kioskiem), ul. Piaskowej 
(stare pogotowie), ul. Nowy Rynek (stara straż i 
park), ul. Polnej (glinki) i działka koło granicy 
Cukrowni i Ciepłowni.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w wyłożonym spisie inwe
ntaryzacyjnym mienia mogą w terminie od 
4.05.93 r. do 4,06.93 r. zgłaszać zastrzeżenia 
do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta i 
Gminy w Łapach ul. Sikorskiego 24 pokój 401 
w godzinach pracy Urzędu.

Przewodnicząca 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Józefa Bajda

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta i Gminy w Łapach in

formuje, że w dniu 18 maja 1993 roku o 
godzinie U)ou w siedzibie Zarządu w 
Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie 
przeprowadzony przetarg ustny na 
sprzedaż działek położonych w Łapach 
przy ulicy Głównej, stanowiących włas
ność Gminy Łapy, posiadających urzą
dzoną księgę wieczystą KW Nr 13986, 
przeznaczonych w planie zagospodaro
wania przestrzennego pod zabudowę 
handlowo-usługową:
Nr 1350/5 o powierzchni 44 m2 - cena
wywoławcza 5.715.900,-
Nr 1350/6 o powierzchni 34 m2 - cena
wywoławcza 4.416.800,-
Nr 1350/7 o powierzchni 64 m2 - cena
wywoławcza 8.314.100,-
Nr 1350/S o powierzchni 89 m2 - cena
wywoławcza 11.561.700,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłata wadium w wysokości 1 min złotych 
najpóźniej do godziny 10°° w dniu przetargu w 
kasie Urzędu, pokój 203. Wpłata wadium upo
ważnia do zakupu jednej działki.

Informacje na temat przetargu można uzy
skać w Referacie Geodezji i Gospodarki Grun
tami tut. Urzędu lub telefonicznie: 22-51 w. 141 
lub 143.

Przetarg może zostać odwołany bez poda
nia przyczyn.

Przewodniczący Zarządu 
Roman Czepe

Urząd Miasta i Gminy w Łapach 
przypomina i informuje, że:

1. Wszystkie psy, które w ciągu ostatnieo- -ku
nie byty poddane szczepieniom ,iw
wściekliźnie, a które ukończyły 2 miesiące ży
cia, winne być poddane temu szczepieniu. 
Szczepienia wykonuje Rejonowa Lecznica dla 
Zwierząt wŁapach na koszt właścicieli zwierząt.
2. Wszystkie psy powinny być wyprowadzane 
na smyczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 14 sierpnia 1974 r. (Dz.U. Nr31, poz. 186).
3. Wszystkie psy wałęsające się oraz luźno cho
dzące, nie zaszczepione bez usprawiedliwionej 
przyczyny, będą odławiane i usypiane po 14 
dniach przetrzymywania w Schronisku dla 
Zwierząt w Białymstoku, zgodnie z Rozporzą
dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 6 czerwca 
1973 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 147).

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

W marcu sporządzone zostały 
akty urodzeń:

Moniki Gąsowskiej, Eweliny Falkowskiej, Da
wida Roszko, Kai Borys, Natalii Rybińskiej, 
Edyty Perkowskiej, Bartosza Lejmana, Grze
gorza Modzelewskiego, Szymona Bielonko, 
Moniki Szymborskiej, Łukasza Leończuka, 
Szymona Jana Fiedorka, Ewy Jeglikowskiej, 
Jędrzeja Łapińskiego, Macieja Płońskiego, 
Aleksandry Kikolskiej, Krzysztofa Markowskie
go, Kamila Łapińskiego, Szymona Komara, 
Emilii Tracikowskiej, Adriana Roszkowskiego, 
Adama Piszczatowskiego, Karola Łapińskie
go, Przemysława Płońskiego, Tomasza 
Ostrzygało, Karoliny Faszczewskiej, Adama 
Małeckiego, Magdy Łapińskiej, Marty Macior- 
kowskiej, Ewy Dworakowskiej, Martyny Bara
nowskiej, Katarzyny Borowskiej, Łukasza Ro
szkowskiego, Tomasza Gąsowskiego, Karoli
ny Porowskiej, Kamila Rzepnego, Agnieszki 
Anny Pruszyńskiej, Dominiki Łobodowskiej, 
Magdaleny Godlewskiej, Tomasza Wnoro- 
wskiego, Agnieszki Łupińskiej, Eweliny Płoń
skiej, Justyny Łuniewskiej, Pauliny Duszak, 
Anny Toczko, Agnieszki Rogalskiej, Pauliny 
Kuleszy, Magdaleny Łapińskiej.

•  50 urodzeń •  2 małżeństwa •  26 zgonów ®

Szczęśliwym rodzicom składamy gra
tulacje oraz życzymy dużo zdrowia ich po 
ciechom.

W marcu związek małżeński zawarli:
Leszek Jarmołowicz z Renatą Kowalewicz, 
Ireneusz Ogórkowski z Beatą Wilkiewicz.

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

W marcu 1993 r. zmarli:
Anna Kusznerko - lat 79, Wincenty Smorczewski 
- lat 63, Eugeniusz Ożarowski - lat 55, Kazimierz 
Roszkowski - lat 86, Józef Dąbrowski - lat 78, Ja
dwiga Hermanowska - lat 95, Władysława Sian
ko- lat 61, Adela Kurkowska - lat 43, Janina Pau
lina Moczulska - lat 70, Lucyna Jabłońska - lat 
75, Leokadia Iwanow - lat 77, Henryk Czech - lat 
66, Stanisława Marczuk - lat 79, Jadwiga Olen- 
dzka - lat 56, Stefania Łukaszewicz - lat 76, Leo
nard Bolesław Wasilewski - lat 43, Teofila Anna 
Etkun vel Jetkun - lat 89, Helena Twarowska- lat 
68, Władysław Raciborski - 75, Zofia Puławska - 
lat 62, Bronisława Żur - lat 89, Jadwiga Bakun - 
lat 80, Stanisław Trzeszczkowski- lat 73, Edward 
Koszewnik - lat 77, Jan Czajkowski - lat 45, Ane
ta Korżyńska - lat 8.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Elżbieta Kruszewska 
Grażyna Łapińska
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3 maja br. minęła 57 rocznica 
Ł  ^  sprowadzenia do naszego miasta 

kopii obrazu Matki Boskiej Często
chowskiej. 30 kwietnia 1936 r. dwu
tysięczna pielgrzymka z Łap wyru
sza do Częstochowy. 1 maja generał 
zakonu oo. Paulinów dokonał po
święcenia obrazu, zaś 2 maja o 22°°, 
w oddzielnym wagonie, przybywa 
on do naszego miasta. O godz. 2400 
zostaje uroczyście wprowadzony do

.------  kościoła św. Piotra i Pawła. Przez ca-
1 ^ ' - 4^  ły dzień 3 maja trwają modlitwy i
i.'.' uroczystości powitalne.
v Dzięki panu Józefowi Kusznerko

\  otrzymaliśmy tekst "Pieśmi Mariań-
I A .  skiej Łap", będący wcześniej w po

siadaniu jego ś.p. babci. Dwie kar
tki, będące prawdopodobnie częścią większej 
całości (książki?), Pod tekstem "Pieśni" znajdu
je się dopisek; “Drukowano jako rękopis. Druk. 
Państw, w B-stoku To1831 336 3000". Autorem 
jest prawdopodobnie ks. Bagiński. Nie ma go 
też w zbiorach Archiwum Państwowego w Bia
łymstoku. Dorzucamy więc i ten kamyczek do 
ogródka naszej lokalnej historii (zachowano pi
sownię oryginału).

(B.Ł.)

PIEŚŃ MARIAŃSKA ŁAP
Pieśń Mariańska Łap 
Poświęcona Naszej Pani w dziesiątą 

rocznicę sprowadzenia jej obrazu z Jasnej 
Góry do Łap.

1936 -1946

Nad miastem i wsiami rozlega się dzwon... 
Chwalę Naszej Pani wŁapach głosi on... 

Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryjo!
Nasza Pani, Święta Maryjo!

Nasza Święta Pani z Jasnogórskich bram 
Przybyła tu do Łap, by królować nam. 

Zdrowaś...
Przybyła z odwiecznych, Częstochowskich 
twierdz
Na nowy tron wiernych, kochających serc. 

Zdrowaś...
W trzecią noc majową, promienną jak cud, 
Powitał ją w Łapach zgromadzony lud. 

Zdrowaś...
I do swej świątyni wprowadził na tron 
I wierność jej przysiągł na życie i zgon! 

Zdrowaś,..
Odtąd Jej obrazu świeci Łapom blask 
I słynie wokoło z nadzwyczajnych łask. 

Zdrowaś,..
Wiele nieszczęśliwych i zbłąkanych dusz, 
Nasza Pani z Bogiem pojednała już.

Zdrowaś...
Wielu ciężko chorych, za pomocą Jej,
Wstało uzdrowionych od niemocy swej. 

Zdrowaś...
Gdy wojna szalała, gdy znęcał się wróg,
Ona ochraniała swoich wiernych sług. 

Zdrowaś...
Pod gradem pocisków i złowrogich kul,
Koiła lęk zdrowych i zranionych ból.

Zdrowaś...
Niewinnie więzionych zwalniała z za krat, 
Wracała wygnańców wywiezionych w świat.

Zdrowaś...
Skazanym w obozach, na ofiarny stos,
Wiarą osładzała ciężki życia los.

Zdrowaś...
Z niewoli idących w gorzkiej śmierci cień - 
Wiodła do wolności... w jasny, wieczny dzień. 

Zdrowaś...
Starła moc szatańską, co gnębiła nas,
Dała nam pokoju i wolności czas.

Zdrowaś...
Więc teraz na nowo gromadzi się znów 
Przed naszą Królową rycerski Jej huf... 

Zdrowaś...
By składać Jej dzięki i hołdy swe nieść 
I służyć Jej wiernie i głosić jej cześć.

Zdrowaś...
Niech zatem na nowo zagrzmi wielki chór 
I śpiewa rzesz wiernych rozmodlony wtór; 

Zdrowaś...
Niech żyje, króluje, rozkazuje nam - 
Nasza Święta Pani z Jasnogórskich bram! 

Zdrowaś,,,
Witaj, Pani naszal Królową nam bądźl 
Rozkazuj swym sługom i wszechwładnie rządźl 

Zdrowaś...
Służyć Ci będziemy cały życia czas!
Opiekuj się nami i błogosław nas!

Zdrowaś...
Błogosław szeregi robotniczych rzesz!
Daj łaskę i zdrowie, od nieszczęścia strzeż! 

Zdrowaś...
Błogosław zagony i pola swych sług!
Niech rolę w pokoju uprawia nasz pług! 

Zdrowaś...
Błogosław tym wszystkim, co w świątyni Twej 
Będą Ciebie prosić. - Wysłuchać ich chciej! 

Zdrowaś...
Błogosław Ojczyznę, cały polski kraj!
A tym, co polegli, wieczny pokój daj!

Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrować Maryjo!
Nasza Pani, Święta Maryjo!

Spotkanie z posłem
22 marca w Domu Kultury w Łapach 

gościł białostocki poseł, lider Unii Pracy 
Aleksander Małachowski. Mimo 69 lat za- 
d7,r żywnością. Tego samego dnia 
zdązyi już być w Sejnach. Przeprosił obe
cnych za małe spóźnienie i podziękował im 
za przybycie. O ile spotkanie z mieszkań
cami Łap w 1991 r. nie doszło do skutku z 
braku frekwencji, to tym razem sala była 
pełna. Po krótkim wstępie i wyjaśnieniach 
na temat swojej pracy poselskiej (sejmowa 
komisja spraw zagranicznych, członek de
legacji polskiej do Rady Europy) szef UP 
poskarżył się na nieustanny brak czasu.

Pytanie p. Kamińskiego dotyczyło 
naszych rodaków za wschodnią granicą 
i ewentualnego ich powrotu, braku w 
TV programów "Telewizja nocą" i 
"Sprawa dla reportera".

"Telewizja nocą", program z udziałem 
A  Małachowskiego został zawieszony, 
bowiem szef TV bał się posądzenia o 
stronniczość i program zawiesił. Obecnie 
zespół rozpadł się. Co do "Sprawy dla re
portera" to programowi E. Jaworowicz

zarzucono jednostronność i zdjęto z an
teny. Źle się stało, iż podjęto taką decy
zję. Nasi rodacy na wschodzie nie bar
dzo chcą wracać - stwierdził poseł. Był 
niedawno na Podolu, w swoich rodzin
nych stronach. Ludzie nieźle tam żyją: 
mają murowane domy, samochody. Nie 
wie, jaka jest sytuacja Polaków w Kaza
chstanie. Był tam natomiast ks. Prymas, 
który mówił, że ci wysiedleni przez Sta
lina z Ukrainy rodacy pragną powrotu 
do swoich dawnych siedzib. Białoruś 
zrobiła złe wrażenie: bieda, zapuszczo
ne tereny. Na Litwie sytuacja Polaków 
jest b. trudna, wzajemna nienawiść z Li
twinami, gnębienie ich przez "Sajudis", 
teraz chyba sytuacja polepsza się. Na 
Litwie jest najtrudniej.

P. Naruk zapytał o różnicę pomiędzy 
Unią Pracy a SdRP.

Poseł żartobliwie wyjaśnił, iż SdRP 
uważa diety poselskie za niskie, UP za 
wysokie. UP wywodzi się z "Solidarno
ści", uważa, że poszła ona nie w tym kie
runku, nie broniła interesów ludzi pra

cy, wielu zostało liberałami. J.J. Lipski i 
K. Modzelewski od początku protesto
wali przeciw planowi Balcerowicza. Bu
jak nie przyłączył się do nich, dostali tyl
ko 4-5 mandatów w Sejmie. Polska Par
tia Socjalistyczna "stała się lewacka", 
Lipskiego trzymano tam na siłę. Po jego 
śmierci powstała partia socjaldemo

GAZETA ŁAPSKA 3



kratyczna na wzór angielskiej Partii Pracy. 
Nie poczuwają się do związków z PZPR, 
ale młodych "o przyzwoitych życiorysach" 
przyjmują do Unii Pracy. W krótkim cza
sie z 300 członków partia doszła do 7 tys. i 
wg sondaży wyborczych zajmuje 4 miejsce 
z 8 % poparciem. Unia nie wchodzi w spo
ry polityczne. Uważa, że winnych prze
stępstw należy postawić przed sądem i że 
społeczeństwo płaci zbyt wysoką cenę za 
zmiany. Jest przeciw prywatyzacji poprzez 
doprowadzanie zakładów do ruiny. Prywa
tyzacja - tak, ale nie - dla Programu Po
wszechnej Prywatyzacji. Część akcji z PPP 
należy przeznaczyć na fundusz emerytalny, 
postępować ostrożnie z firmami zagra
nicznymi (ewentualny "wykup za grosze" 
zakładów). Istnieje b. duże podziemie go
spodarcze. Tather robiła prywatyzację 10 
lat, nie tak jak u nas - przez dewastację.

Następne pytanie dotyczyło rolnictwa.
Nie ma co mówić, skandal - stwier

dził poseł. Zrujnowano PGR-y. Nie ob
sianych jest 1 min ha, zboże importuje 
się. Ziem V i VI klasy na świecie nie op
łaca się uprawiać, zalesia się je. Hektary 
szklarni pod Szczecinem stoją puste - 
położył je import z Holandii.

Ktoś ze słuchaczy zauważył, że nie widzi 
różnicy między Bugajem a Kwaśniewskim.

SdRP wyparła się totalitarnych poglą
dów, staje się normalną partią socjaldemo
kratyczną. Koto sejmowe SdRP to prakty
cznie prywatny biznes, 30 % z nich nie na
leżało do PZPR, inne partie (ZChN, Unia 
Demokratyczna) ten współczynnik mają 
większy. Nie chcą oni powrotu do poprze
dniego systemu. Rzeczywiste bezrobocie 
wg Małachowskiego wynosi 4-5 min osób, 
ale nie wszystko można oceniać źle. Zmia
ny można było przeprowadzić mniejszym 
kosztem. Lepiej było dać PGR-om pienią
dze, niż teraz wypłacać je bezrobotnym. 
Kredyty muszą być nisko oprocentowane, 
odsetki duszą przedsiębiorstwa.

Kolejne pytanie dotyczyło Towarzy
stwa Kultury Moralnej i obsadzenia w la
tach 70-tych jego władz przez funkcjona
riuszy SB, zgłoszenia przez UP chęci 
utworzenia komisji etycznej, wypowiedzi 
R. Bugaja dot. trudności UP w zdobyciu 
zaufania środowisk robotniczych.

Poseł wyjaśnił, że Unia dociera do inte
ligencji, ma natomiast trudności w dotar
ciu do środowisk robotniczych. Brakuje im 
ludzi i pieniędzy. Dużo czasu pochłania 
Sejm. Z  TKM poseł miał kontakt przez 
prof. Kotarbińskiego; po jego śmierci wła
dze obsadziły Towarzystwo ludźmi dys
pozycyjnymi, choć nie sądzi, że oficerami 
bezpieczeństwa. Z  inicjatywy UP powstała 
Komisja ds. Patologii, Bugaj jest jej sze
fem, UOP dostarcza materiały. Komisja

Etyki jest potrzebna, by oczyścić środo
wisko (zarzuty p-ko Kernowi, Wałęsie).

Poseł Małachowski zaprzeczył też 
twierdzeniu, by b. prezydent Nikson (afera 
Watergate) doradzał naszemu prezyden
towi, bo sam niewiele z Polski rozumie. O 
głośnej ostatnio instrukcji UOP-u wyraził 
się, iż jest napisana staiym, niesympatycz
nym językiem, ale "nic takiego tam nie 
ma". Wachowski nie mógł być na kursie 
oficerskim, bo nie jest w stanie tej szkoły 
skończyć. Choć "Kaczyński nie jest bohate
rem mego życia", to UOP postępuje nie
właściwie ścigając go, raczej powinien on 
odpowiadać za obrazę prezydenta.

O obecnym Sejmie, aferach, odpo
wiedzialności Balcerowicza:

Nie można sądzić Balcerowicza za aferę 
alkoholową, zresztą większość pieniędzy z 
tego tytułu zwrócono do Skarbu Państwa. 
"Kiszczaka można powiesić i to będzie je
szcze za mato". Nie można w 2-3 godziny 
przepychać 60 poprawek, "ja gubię się przy 
40-tej". Sejm obecny jest gorszy niż po
przedni, który zlikwidował komunizm; po
słowie koalicji atakują rozwiązania rządu, 
zaś opozycja ich broni. To nienormalne. 
Gość opowiedział o swej wizycie w izrael
skim Knesecie. Izba była pasta. Oprowa
dzający wyjaśnił, że frekwencja jest duża, 
bo jest 10 parlamentarzystów, zwykle bywa 
dwóch. W parlamencie włoskim dochodzi 
do bójek. U nas więc nie jest tak źle.

Następne pytanie dotyczyło "grubej 
kreski" i jej oceny przez posła Małacho
wskiego, wypowiedzi prof. Stelmacho
wskiego o "ladze", usiłowań Michnika 
"ewangelizowania nas" za pomocą No
wego Testamentu i miłości bliźniego.

UP jest za ukaraniem winnych zbrodni. 
Nie ma ich zresztą tak dużo, są to ludzie 
starsi, nie nadający się do sądzenia. Spra
wiedliwość musi być, by wytrącić oręż 
dekomunizatorom i jako przestroga na 
dziś. Stelmachowski popełnił błąd mówiąc 
żartobliwie o "ladze" i to wykorzystano 
przeciw niemu. Nie sądzi, by Michnik bra
tał się z Jaruzelskim. Ten ostatni i Kiszczak 
zrobili stan wojenny, ale i okrągły stół. Nie 
było rozlewu krwi. Jaruzelski sam by tego 
nie zrobił, Kiszczak jako szef wywiadu woj
skowego góruje nad nim, dalej patrzył w 
przyszłość. Michnik stoi na innym biegu
nie niż ci. Bujaka uważa za bohatera nie 
tylko Polski, ale Europy. Dzięki takim jak 
on i Frasyniuk ludzie nie poszli na baryka
dy. Bujak popełnił błąd: kiedy Ursus ode
brał mu mandat delegata (co byfo krzyw
dzące) ten oddał na licytację, w której brała 
udział pani Kiszezakowa, swoją legityma
cję ze stanu wojennego.

Na pytanie z kim Unia Pracy pójdzie 
do wyborów poseł Małachowski odparł:

przede wszystkim z PSL-em, z częścią 
Unii Demokratycznej (Kuratowska), 
zreformowanym KPN-em (zmienił się, 
cechuje go żywa troska o bolączki spo
łeczne), z częścią SLD (Spychalska), z 
częścią "Solidarności". Na pewno nie z 
Millerem, z grupą Cimoszewicza - tak. 
Także niektórzy z ZChN-u rozumieją 
"ból ludzi pracy". Jest zdania, że przy
szły Sejm będzie lepszy.

Przy 5 %  progu w ordynacji wyborczej 
będzie duża opozycja pozaparlamentar
na, ok. 20-25% ludzi bez reprezentacji w 
Sejmie. Jest za ordynacją większościową 
lub mieszaną, 3 % progiem.

Na pytanie, dlaczego społeczeństwo 
nie będzie mogło wysuwać kandydatów 
tylko partie poseł wyjaśnił, iż system poli
tyczny Europy zbudowany jest na par
tiach. Głosował przeciw tej ordynacji.

Na spotkaniu była też mowa o naszej 
gazecie. Pani przewodnicząca Rady Miej
skiej J. Mirek była ciekawa, jak v la  
szyderczy uśmiech posła Małachowskie
go. Dlaczego szyderczy? Tu zacytowała 
fragment artykułu z "GŁ" nr 2/48 "Miałeś 
chamie złoty róg..." dotyczący "szydercze
go uśmiechu" posła, adresowanego do 
uczestników demonstracji pod Belwede
rem. I poprosiła o zaprezentowanie tego 
uśmiechu. Pan Małachowski przyznał, iż 
przyglądał się tej demonstracji ze zwykłej, 
dziennikarskiej ciekawości, szyderczego 
uśmiechu jednak nie zaprezentował.

Zapytany o reformę administracyjną 
kraju odpowiedział, iż istnieje kilka jej 
wariantów, o różnej liczbie województw. 
Decyzja jeszcze nie zapadła. Poprosił o 
wypowiedź w tej kwestii burmistrza.

R. Czepe poinformował o rozmowach 
i działaniach na rzecz ustanowienia w Ła
pach siedziby powiatu. Sokoły c’ ’e- 
żeć do powiatu łapskiego, oczywiście 
gmina Poświętne, Suraż, cały Zarząd 
Gminy Wyszki także optuje za tym roz
wiązaniem. Turośń jest zdecydowanie za 
Białymstokiem, co jest poniekąd oczywi
ste, choć chyba nie zdaje sobie sprawy z 
tego, że dla powiatu białostockiego bę
dzie peryferią, "zginie" wśród miast wcho
dzących w skład tak dużego powiatu. 
Brańsk-miasto i gmina także, chce do 
Łap, jeśli nie powiedzie się próba utwo
rzenia osobnego powiatu brańsko-cie- 
chanowskiego (w stosunku do Bielska 
wchodzą tu pewne zaszłości narodowo
ściowe). Rudka - jeszcze nie wiadomo.

Podsumowując to dwugodzinne 
spotkanie należy stwierdzić, że dyskusja 
była spokojna i rzeczowa, bez krzykli
wych wypowiedzi, które wcześniej zda
rzały się na podobnych spotkaniach. I 
to stanowiło jego duży plus.

BOGDAN ŁUCZAJ
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dokończenie ze sir. 1

komunalny marketing, który uprawiam. 
To powoduje, że więcej ludzi trafia do nas 
i tu zaczyna się osiedlać. Rośnie zaintere
sowanie mieszkańców życiem gminy i tym 
wszystkim, co się wokół nich dzieje. Za
czynają tym życiem żyć i dlatego moja 
praca nie kończy się na tych 37 godzinach, 
które mnie obowiązują, a często wydłuża 
się do 60 godzin w ciągu tygodnia. Biorę 
udział w tym wszystkim, co dzieje się na 
terenie gminy, np. otwarcia wystaw, życie 
bankowe itp. To powoduje, że wyróżnia
my się w stosunku do gmin sąsiednich.

- Gmina Aalestrup liczy zaledwie 7 ty
sięcy mieszkańców. Jest to dużo czy mało?

* Tej wielkości gmin mamy w Danii 
ok. 153. Jest to przeciętna wielkość.

- Czy praca Rady Gminy dostrzegana 
jest przez wyższe władze, na wyższym 
szczeblu?

* Chyba najbardziej przez władze 
w-’ ódzkie, które przekazują więcej 
śroo«.ow dla naszej gminy. Z  tego też 
powodu staramy się być bardziej aktyw
ni i prężni. Dla przykładu powiem, iż 
otrzymaliśmy specjalne pieniądze na 
Centrum Kształcenia, które u nas się 
znajduje oraz na dom starców dla umy
słowo chorych. Czujemy, że nasze wysił
ki są dostrzegane przez władze wyższe.

- Jak zrodził się pomysł współpracy z 
Polską?

* Współpracując z gminami na Wy
spach Owczych, w Finlandii, Szwecji i 
Norwegii pomyśleliśmy sobie, dlaczego 
nie zrobić czegoś podobnego na połud
nie od nas. Stąd zrodziła się idea znale
zienia jakiejś gminy w Polsce, która 
chciałaby z nami współpracować. Na 
początku, gdy przedłożyłem ten pomysł 
ną f  "jn Rady Miejskiej, spotkał się on

"Bądź Przyjacielem"
to tytuł nowej młodzieżowej gazety (-tki) 
wydawanej w Łapach. Redagują ją dwaj 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Łapach: Daniel Kosiński (kl. VI) i Krzy
sztof Łapiński (kl. VIII). Miesięcznik ma 
format A-5, liczy 8 stron, kosztuje 2 tys. 
zł i "drukowany" jest na kserografie w na
kładzie 20 egz. Przed świętami ukazał się 
jego 4 numer. Do nr 3 gazetka nosiła ty
tuł "Goldtrek", który jednak nie przyjął 
się; obecnie brzmi on bardziej swojsko.

Cóż w niej znajdujemy? Humor, 
przepisy kulinarne, horoskop, ciekawo
stki gcograficzno-przyrodnicze, prezen
tację gwiazd filmowych i filmów, muzy
czne hity, modę i nawet krzyżówkę 
(oczywiście połączoną z nagrodami).

A oto próbki twórczości naszej najmłodszej 
generacji dziennikarskiej:

z bardzo dużym oporem, wiele osób 
sprzeciwiało się temu. Ostatecznie udało 
się przeforsować tę ideę, a Wasza wizyta 
do której doszło, potwierdziła trafność 
decyzji. Myślę, że nasza współpraca nie 
będzie wyglądała tak, jak może niektórzy 
oczekują, że prześlemy Wam wielką torbę 
z pieniędzmi, ale trochę inaczej. Myślę że 
będziemy dzielić się naszymi doświadcze
niami, spostrzeżeniami, wymianą dzieci z 
korzyścią dla obu stron.

- Kilka miesięcy temu gościł Pan w Polsce. 
Jakie wrażenia na Panu zrobiła ta wizyta, co 
się Panu podobało, a co Pana zaskoczyło ?

* To co zobaczyłem zaskoczyło mnie 
pozytywnie. Przed wyjazdem do Polski sły
szałem, że są tam tragiczne warunki życia, 
słyszeliśmy dużo o przestępczości, o złych 
drogach. Te obawy w czasie wizyty powoli 
rozwiały się. Na pewno nie wszystkie drogi 
były dobre, ale możecie się pocieszyć, że i u 
nas można znaleźć podobne.

Zdajemy sobie sprawę, że Polska ma 
problemy z którymi musi walczyć, ale są
dzę, że dacie sobie z nimi radę, ponieważ 
nie można od tych zmian, reform uciec.

Będąc w Łapach byliśmy gośćmi Za
kładów Naprawczych Taboru Kolejowe
go. Zaskoczyło nas tutaj to, iż z czterech 
ludzi mających pracować nad jedną rze
czą pracowała tylko jedna osoba, a pozo
stała trójka przyglądała się temu. U nas 
taki numer nie przeszedłby. Zaskoczył 
nas również bałagan tam panujący, ale nie 
będę taki krytyczny, ponieważ jeśli dobrze 
poszukać, to i u nas chyba znalazłoby się 
coś podobnego. Ogólnie rzecz ujmując 
zaskoczony zostałem pozytywnie.

- Na terenie Waszej gminy macie tylko 
szkoły podstawowe. Brak szkół średnich i 
wyższych powoduje emigrację młodzieży. 
Co próbujecie robić, aby temu zapobiec?

Fraszki szkolne
Niesprawiedliwość 

Kiedy spóźniam się do szkoły,
Każą mi się wstydzić,
A że pierwszy z niej wychodzę,
Tego nikt nie widzi.

O wyrzekającym 
Ów nadąsany chłopiec i skwaszony, 
to wzór pod słońcem największego lenia.
W jednej jest tylko pracy niestrudzony: 
kiedy zaczyna swe biadolenia.

Humor
Reklamy na wesoło

- Dlaczego książki wydawnictwa Harlekin cieszą się 
szczególną popularnością wśród ogrodników?
- Ponieważ książki Harlekin to ogrody miłości.

* * *
Pewien młody dramaturg opowiada koledze 

o premierze swojej sztuki w teatrze:
- ... i gdy opadła kurtyna, wybuchła burza 

oklasków!
- A co było namalowane na kurtynie?

* Rzeczywiście, mamy z tym proble
my, ponieważ dla ludzi po studiach nie 
możemy zapewnić pracy. W pewnym 
okresie nosiliśmy się z zamiarem budo
wy szkoły średniej, ale już dzisiaj może
my powiedzieć, że dobrze się stało, iż do 
tego nie doszło, ponieważ byłby to próż
ny wydatek ze względu na to, że nie ma
my na razie dzieci w tym wieku i nie mo
głoby to funkcjonować normalnie.

- Czy jest Pan w stanie ocenić, ile 
osób wraca po ukończeniu szkół do wa
szej gminy ?

* Niestety nie. Nie jestem w stanie 
tego określić, ponieważ nie prowadzimy 
takiej ewidencji.

- Jak Pan sądzi, czy miasto Aalestrup 
jest rozwojowe ?

* Oczywiście tak.
- Czy macie problemy związane z 

przestępczością, a jeśli tak, to jak sobie 
z nimi radzicie ?

* Fakt pracy na naszym terenie tylko 
jednego policjanta świadczy o tym, iż 
problem ten prawie nie istnieje. Wystę
pujące sporadycznie włamania nie urasta
ją do rangi problemu. Mogę powiedzieć, 
że nie mamy żadnych kłopotów i nie przy
wiązujemy do tego większej wagi.

- Dziękuję serdecznie za udzielenie 
wywiadu. Choć czas nie pozwolił na 
dłuższą rozmowę to sądzę, że te krótkie 
informacje przybliżą trochę czytelni
kom "Gazety Łapskiej" wyobrażenie o 
Danii, a zwłaszcza o Pańskiej gminie. 
Życzę Panu powodzenia w przyszłych 
wyborach i mam nadzieję spotkać Pana 
podczas rewizyty w Łapach. Może wtedy 
znajdziemy więcej czasu na rozmowę.

* * *
Siedzą dwa Pampersy w areszcie. Jeden mówi:

- 1 tak nic z nas nie wycisną!
* * *

Mądrala pyta swojego tatę:
- Do jakiej rodziny należy wieloryb?
- Oszalałeś? Chyba nie ma takiej rodziny, 

która miałaby wieloryba!

Dwa koty wchodzą na pokład transatlantyku 
i zwracają się do wachtowego:

- Czy ten statek na pewno płynie na Wyspy 
Kanaryjskie?

* * *
Nurek w skafandrze pracuje pod wodą. Je

go kolega, który został na łodzi, telefonuje do 
niego zdenerwowany:
-Słuchaj, kończ natychmiast robotę, bołódźtonie.

Iksiński złości się na Mądralę:
- Nie opowiadaj, że gram fałszywie na gita

rze. Miałem pięć lat, kiedy już umiałem grać!
- A w jakim wieku zapomniałeś?

(B.Ł.)

Rozmawiał 
Krzysztof Kondraciuk 

Tłumaczyła 
Ilona Kongsgaard
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Ratusz w Aalcstrup

(  DELEGACJA NASZEJ GMINY W DANII

W dniach 15-19 marca 1993 r. delegacja 
gminy Łapy w składzie: Roman Czepe - bur
mistrz, Krzysztof Kondraciuk - kierownik Refe
ratu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i 
Inwestycji, Janina Maleszko - skarbnik gminy, 
Marian Perkowski - wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, dyrektor Zespołu Szkól Mechanicz
nych w Łapach była gościem duńskiej gminy 
Aalostrup. Celem wizyty było zapoznanie się ze 
sposobem funkcjonowania, organizacji oraz 
zarządzania gminą Aalestrup, a także funkcjo
nowaniem w praktyce duńskiego systemu 
demokratycznego na szczeblu lokainyym. Wi
zyta miała na celu również rozszerzenie współ
pracy pomiędzy partnerami z Danii i Polski,

W czasie wizyty ze szczególnym zaintereso
waniem ze strony naszej delegacji spotkały się 
następujące dziedziny:

I. Polityka/demokracja.
Wieloletnia tradycja duńskiej demokracji

przyczyniła się do stworzenia sprawnego syste
mu zarządzania krajem na szczeblu central
nym, województwa, jak również szczeblu lokal
nym. U podstaw tego systemu leżą demokraty
czne wybory członków Rady Gminy oraz bur
mistrza, przy czym kandydaci reprezentują 
określone partie polityczne lub ugrupowania.

II. Administracja gminy.
Interesujący i pouczający jest również spo

sób zarządzania gminą, w tym organizacja i 
funkcjonowanie Urzędu Gminy. Uwagę zwraca 
jasny i jednoznaczny podział obowiązków i 
odpowiedzialności pomiędzy pracowników 
Urzędu, co umożliwia szybkie i sprawne podej
mowanie decyzji już na niskim szczeblu.

III. Szkolnictwo.
Sprawy związane ze szkolnictwem są w 

chwili obecnej niezwykle istotne dla Gminy Ła
py. Wynika to z faktu, iż od 1.01.1994 r. gminy 
w Polsce przejmują szkoły podstawowe, nad
zorowane dotychczas przez państwo i będą 
odpowiedzialne za zarządzanie nimi. Podobny 
system organizacyjny (tzn. podległość szkół 
podstawowych gminie) istnieje w Danii. Stąd 
możliwość skorzystania z doświadczeń w tym 
zakresie bardzo sobie cenimy.

IV. Opieka socjalna.
Podkreślić należy ogromnie rozbudowany 

system opieki socjalnej w Danii oraz rolę gminy 
w tym systemie. Gmina ma obowiązek zapew
nienia opieki wszystkim potrzebującym, począ
wszy od najmłodszych (tzn. miejsca w żłobkach, 
przedszkolach, opieka nad dziećmi, których ro
dzice pracują), osobom bez pracy nie posiadają
cym prawa do zasiłku, a skończywszy na oso
bach starszych, nie będących w stanie prowa
dzić samodzielnego życia. Interesującym do
świadczeniem była wizyta w Domu Starców Aa- 
glimt, gdzie na miejscu można było przekonać 
się o rzeczywistej trosce gminy o soby starsze.

V. Kontakt z biznesem.
a) Kontakty i wspieranie przemysłu.
Przedstawicieli Gminy Łapy zainteresowała

polityka przemysłowa Gminy Aalestrup, a 
szczególnie zaangażowanie w pomoc i promo
cję lokalnego biznesu oraz działania w kierun
ku ściągnięcia inwestorów.

Istnieje możliwość przeniesienia części do
świadczeń z działalności Rady Przemysłowej 
na grunt polski. Istnieje także realna szansą 
współpracy w tej dziedzinie zarówno z Gminą 
Aalestrup, organizacją zajmującą się profesjo
nalnie szkoleniem oraz rozwojem regionalnym, 
w tym rozwojem przemysłu (SBKScandinavia), 
a także bezpośrednio z przedsiębiorstwami.

b) Rolnictwo.
Delegacja miała możliwość odwiedzenia ro

dzinnego gospodarstwa rolnego. Na podkre
ślenie zasługuje wysoka wydajność oraz sto
pień zmechanizowania prac w tego typu go
spodarstwie, jak również otwartość rolników i 
związków rolniczych, wyrażająca się między in
nymi chęcią pomocy Polsce.

VI. Ochrona środowiska.
Gminy duńskie zwracają ogromną uwagę 

na ochronę środowiska, Praktycznie w każdym 
mieście znajduje się oczyszczalnia ścieków, 
ciepłownie usytuowane są daleko poza mia
stem, a przesyłanie ciepła odbywa się z wyko
rzystaniem nowoczesnych technologii. W wyni
ku wizyty również w tej dziedzinie zarysowały 
się pewne możliwości współpracy.

KRZYSZTOF KONDRACIUK

LITERACKIE
W dniu 5 marca br. (piątek) w 
Oddziale dla Dzieci przy Bib
liotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Łapach odbyły się eli
minacje środowiskowe konkur
su literackiego dla uczniów 
szkół podstawowych pod ha
słem "Literackie spotkania mło
dych". Jego organizatorem jest 
Wojewódzka Biblioteka Publi
czna w Białymstoku.

Konkurs ten miał na celu stworzenie ucz
niom okazji do zaprezentowania własnej twór
czości. Zadaniem uczestnika było opracowanie 
jej w formie książkowej. Rodzaj i gatunek litera
cki mógł być dowolny, np. powieść, baśń, opo
wiadanie, wiersze, pamiętnik czy komiks. Pi
sząc własną książkę należało zwrócić uwagę 
na wszystkie elementy budowy książki oraz sta
ranne i estetyczne opracowanie plastyczne 

Konkurs ten nie należał do łatwych.’ 
gał od ucznia nie tylko wyobraźni i dobrego 
stylu, ale również zdolności plastycznych. Do 
komisji wpłynęło ogółem 17 prac. Poziom ich 
byl dość wysoki. Dzieci najczęściej pisały wier
sze i baśnie, ale pojawiły się również opowia-

Z JASNOGÓRSKIEJ 
KSIĘGI CUDÓW

* * *
“Dnia 3 lipca 1908 roku przybyła na Jas

ną Górę duża pielgrzymka z Piekut, okręgu 
Łomży, licząca 1316 osób, pod przewodnic
twem księdza proboszcza Józefa Gustajtu- 
sa. W kompanii znajdowała się Marianna 
Kostro ze wsi Skłody Borowe, parafia Pieku
ty z pięcioletnią córeczką, od półtora roku 
niewidomą. Ledwie tylko kompania znalazła 
się w kaplicy Cudownego Obrazu, dziecko 
zerwało z oczu opaskę i zawołało na głos: 
"Mamo, już mnie nie boli, widzę"! ^  ' " i
dziecko z radości zapomniało, gdzie ,, 
zaczęło tańczyć, skakać i klaskać w dłonie. 
Tłum zareagował na to zdarzenie płaczem."

* * *
“Dnia 20 maja 1948 roku zgłosiła się do 

zakrystii jasnogórskiej Aniela Łapińska z 
Łap. która zeznała: "W styczniu bieżącego 
roku zachorowałam ciężko na grypę, z któ
rej wywiązało się zapalenie opłucnej. Poja
wiła się woda w obydwu bokach, oflegmie- 
nie i kawerena w lewym płucu wielkości ku
rzego jaja. Oddana do szpitala, po dwóch 
miesiącach bezskutecznego leczenia jako 
nieuleczalna, zostałam odesłana do domu. 
Udałam się wówczas do niebieskiej Lekarki, 
ślubując pielgrzymkę do Częstochowy i 
ogłoszenie w "Rycerzu Niepokalanej", jeśli 
tylko odzyskam zdrowie. Od tego czasu za
częłam szybko powracać do zdrowia, że już 
w marcu lekarze po prześwietleniu stwier
dzili zdziwieni, że w płucach pozostały tylko 
blizny po ranach. Dotąd czuję się dobrze a 
nawet mogłam odbyć tak daleką i uciążliwą 
pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę".

Kalendarz Katolicki,
6 kwietnia, 27 sierpnia 1991 r.
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dania i pamiętniki. Oprawa plastyczna niektó
rych była bardzo pomysłowa. Elementy budo
wy książki zostały zachowane we wszystkich 
egzemplarzach.

Prace zostały ocenione w II kategoriach 
wiekowych:

I - do lat 10,
I I - 11-15 lat.
Laureaci w grupie I:

1. Iza Cwalińska - uczennica SP nr 1 w Łapach,
2. Emilia Drozdowska - uczennica SP w Płonce 
Kościelnej,
3. KarolinaŁapińska - uczennica SP nr 2 wŁapach.

Laureaci w grupie II:
1. Anna Roszkowska - uczennica SP nr 1 wŁapach,
2. Justyna Kowalczuk - uczennica SP nr 4 w Łapach,
3. Elżbieta Makowska - uczennica SP nr 1 wŁapach, 
Magdalena Sporna - uczennica SP nr 4 wŁapach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe. Przy tradycyjnej herbatce wysłu
chaliśmy fragmentów ciekawych prac i wypo
wiedzi autorów książek.
, iprezę uprzyjemniły dzieci ze Szkoły Pod- 
s\.__ wej Nr 1 w Łapach, które wystąpiły z in
scenizacją wierszy Jana Brzechwy.

Podsumowanie wojewódzkie konkursu od
będzie się w czerwcu w Białymstoku. Ciekawi

jesteśmy, jak wypadną nasze dzieci w tych eli
minacjach. Biblioteka serdecznie dziękuje pa
niom bibliotekarkom ze szkół podstawowych i 
filii bibliotecznych za współpracę, a dzieciom 
za udział w konkursie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich 
czytelników do uczestnictwa w innych 
imprezach organizowanych przez naszą 
bibliotekę.

BARBARA BAJDA

JA, INSEKT
Ja, insekt. Kiedyś nazywana warcho

łem. Elementem antysocjalistycznym. 
Przez życie przechodziłam bez skrótów. 
Szkoła, potem praca. Dom. Dziecko. Ko
ściół. W "Solidarności" od początku do 
dziś. Bez poszukiwania odskoczni do ka
riery, ale w Komisji Zakładowej, by mieć 
możliwość pomagać innym, słabszym.

W czasie pamiętnych czerwcowych wy
borów mąż siedział w Komisji Wyborczej 
"po naszej stronie", a ja z synem zrobiłam 
i,, ■'/Wach od szafy gablotę agitacyjną i 
stałam na deszczu i chłodzie namawiając 
do głosowania na "naszych ludzi",

Wygraliśmy! Jak ją się cieszyłam! Po
tem przyszła rzeczywistość. Były sekre
tarz "przewodniej siły" jest dziś dyrekto
rem i dodatkowo prowadzi z bratem 
hurtownię. Były szef SB jest dziś biznes
menem. Inny działacz już jest emery
tem. Jego emerytura dwukrotnie prze
wyższa moją pensję.

Wybory prezydenckie, Byłam w tłu
mie, który przyszedł na spotkanie z "na
szym" kandydatem Lechem Wałęsą. 
Razem z innymi słuchałam zapewnień o 
naszym wspólnym prawie do Rzeczypo
spolitej. O sprawiedliwości. O koniecz
ności naprawienia krzywd i rozliczenia 
winnych. Wierzyłam, kiedy Wałęsa 
obiecywał, że za rok spotka się z nami w 
tej samej hali i rozliczy się ze swej pra
cy. Od tego czasu minęły trzy lata.

V,V,V.NWW/AV.W/AW/,',%V.'.V.W.VńV.V.V,VAV/.,,V.‘,V.V/̂ .,.V.-.-,V.V//AV.VW/A,.V,V.1 2 3,

Nie chciałam czekać na mannę z nie
ba. Postanowiłam "być aktywna". Dyre
ktor banku, w którym starałam się o 
kredyt (były członek egzekutywy "pezet- 
peerki" i sekretarz ekonomiczny), zażą
dał 100 milionów gwarancji 50-milio- 
nowego kredytu. Czy gdybym miała 100 
milionów, to pożyczałabym 50? Kum
pel dyrektora, ostatni sekretarz Komi
tetu Miejskiego, kredyt dostał. Za nim

Rys. Arkadiusz Gacparski

stała wspólnie z dyrektorem krzewiona 
idea oraz niezliczone toasty wypite za 
pomyślność socjalistycznej sprawy - za 
mną nie stało nic.

Później okazało się, że to wszystko 
nie jest jedynie wynikiem "czynników 
obiektywnych okresu transformacji". 
Padły poważne oskarżenia. Wierzyłam, 
że ci, których oskarżono, potrafią 
przedstawić niezbite dowody swojej

niewinności, albo też będą umieli 
odejść. Skończyło się znanymi wydarze
niami z 4 czerwca.

Teraz usłyszałam, że jestem insektem. 
Nie złodzieje, karierowicze, nie agenci, 
ale ja. Usłyszałam to z ust współpracow
nika "mojego" prezydenta. Cóż, niedaw
no usłyszałam w telewizji, że prezydent 
nosi "wartości" w klapie swojej marynar
ki. A ja myślałam, że w sercu.

Insekty mają wielką siłę przetrwania. 
W każdych warunkach. Jeszcze jakoś so
bie radzę. Jeszcze wierzę. Już nie tak na
iwnie jak kiedyś, już nie wszystkim. Jesz
cze nie mówię o Rzeczypospolitej "ten 
kraj". Jeszcze Polaków nie nazywam tłu
mem, ciemnogrodem, wyborczą tłuszczą.

Tylko na ulicy spotykam tych, któ
rych kiedyś przekonywałam do (zdawa
ło mi się) naszych idei. I spuszczam gło
wę. I odwracam wzrok.

Ja, insekt, pozdrawiam prezydenta.

Są to zwierzenia autentyczne. Nie 
ma w nich żadnych literackich upię
kszeń, dziennikarskich skrótów. Żad
nych uogólnień. Gorzkie to zwierzenia. 
Wiele dziś takich w Rzeczypospolitej.

Krzysztof M. Borkowski

Przedruk z Katolickiego Tygodnika Społecz
nego “Ład", nr 12 (442) z 21 marca 1993 r.

Rysunek: Pismo konserwatywno-liberalne 
“Najwyższy Czas" nr 12(155).

(B.Ł.)
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Rys. Arkadiusz Gacparski

Na ścianie jednego z łapskich bloków 
widnieje napis: "Ludzie - myślcie, to nie 
boli". 1 choć bazgranie po ścianach wywo
łuje u mnie coś na kształt szewskiej pasji, 
to akurat do tego napisu od początku po
czułem zdecydowaną sympatię. Zamiesz
czałem niegdyś na tych łamach "Wybiór
czy przegląd prasy". Dziś nie mam już tyle 
czasu, ograniczam więc swoje lektury do 
rzeczy najbardziej wartościowych. Kultu
ra masowa ogranicza nasze myślenie do 
schematów, gotowych i łatwych do przy
jęcia słów-haseł, słów-kluczy, często nie
zgodnych z ich rzeczywistym, pierwotnym 
znaczeniem. Ot, choćby modny ostatnio 
wyraz-wytrych "tolerancja", któremu pro
paganda "środków masowego rażenia" 
nadała karykaturalne, anarchiczne zna
czenie. Jest to znany z socjotechniki śro
dek kształtowania pojęć (a przez to my
ślenia) wbrew ich klasycznej, rzeczywistej 
semantyce. Kto zdoła narzucić drugiemu 
swój system pojęciowy panuje nad jego 
umysłem, panuje nad nim samym - to 
chyba oczywiste. Jeśli takie działania pro
wadzone są w skali kraju czy świata (a by
ły i są), rzecz staje się śmiertelnie poważ
na. Manipulacja nie dotyczy już jedno
stek a społeczeństw. I tak staropolskie 
dzieciobójstwo to aborcja, zboczeńcy - 
kochający inaczej. Łap to nie dotyczy? 
Akurat! Postępowcy uwzięli się nawet za 
osoby zwane niegdyś kalekami. Niepeł
nosprawny - w porządku. Ale na poczcie 
w Łapach wisi zupełnie już postępowy 
plakat dot. loterii na rzecz niepełno
sprawnych "Inaczej sprawny Piotruś". 
Zmarły nie jest nazywany "inaczej żywym" 
chyba wyłącznie dlatego, iż mogłoby to

sugerować istnienie życia 
po śmierci, z czym żaden 
progresista zgodzić się, 
oczywiście, nie może. Prze
cież nasze środki przekazu 
relacjonując np. wyczyny 
niemieckich neofaszystów 
nie mówią o nich inaczej 
jak "skrajna prawica". 
Trudno posądzić ludzi po 
studiach, iż nie znają pro
weniencji ideowej faszy
zmu. Już w szkole podsta
wowej poznaje się nazwę 
partii hitlerowskiej: NSDAP 
- Narodowo-Socjalisiyczna 
Niemiecka Partia Robotni
cza. Tak więc II wojna świa
towa była wielką bitwą w "so
cjalistycznej" rodzinie o pa
nowanie nad światem. To z 
"niewinnej" sfery idei, pojęć i 
wartości wyłoniły się fakty 
tej miary, co rewolucja fran
cuska, jej następny etap - re
wolucja bolszewicka, tu ma
ją swój początek masowe 
mordy przed, w trakcie i po 
II wojnie światowej. Pol Pot, 
przywódca Czerwonych 

Khmerów nie był dzikusem wychowa
nym w azjatyckiej dżungli. Wcześniej 
ukończył studia w uniwersytecie tej 
miary co Oxword czy Harward. Rzecz w 
tym, że pobierał nauki u marksizują- 
cych profesorów, którzy po wojnie zdo
minowali wiele z zachodnich uczelni.

Ponieważ od 1945 r. ten sam proces 
trwa w Polsce, a po 89 r. jeszcze się nasilił 
(zbankrutowani zachodni ideolodzy 
wzmacniają dziś czerwono-różowy front 
ideologiczny w Polsce, ich nowym poletku 
doświadczalnym), tyle że dziś internacjo
nalizm nazywany jest europejskością, a so
cjalizm ukrył się pod hasłem państwa opie
kuńczego. Kończy się to tak, jak w mode
lowym państwie opiekuńczym - Szwecji, 
albo radami ministra Kuronia, by brać 
przykład z jednej z gmin, która środki fi
nansowe na opiekę społeczną znalazła or
ganizując skup butelek. Na czym polega 
oszustwo socjalizmu najlepiej ilustruje 
przykład Kongresu Liberalno-Demokra
tycznego, który najpierw przegłosował w 
Sejmie podwyżkę podatków, a następnie 
wystąpił z propozycją utworzenia Ruchu 
Obrony Podatników. Prawda, jakie pro
ste? Najpierw wyciąga się z kieszeni podat
nika szmal, by go później przed "wyciąga- 
czami" bronić. Soc-liberały skromnie przy 
tym nie dodają, że "wyciągacze" i "obrońcy" 
to ta sama, ichnia sitwa.

Ten przydługi nieco wstęp niech będzie 
wyjaśnieniem motywacji, które legły u 
podstaw rozpoczęcia tego cyklu. Nie chcę 
iść w ślady "autorytetów", które dziś - jak li
terat A  Szczypiorski, wcześniej piewca po
rannej rosy w ogrodach komunizmu i jego 
słoneczka Stalina - z pasją besztają polski

SITWA O
ciemnogród i "polskie zadupie". Jeśli 
"postępowy" ks. Tischner obraził się na 
naród (ten od "homo Sovieticusa"), bo 
nie oddał 99,9 %  głosów na Unię 
Demokratyczną, a 101 % na prof. Ge
remka, to skromność nakazuje poszu
kać tego "Sovieticusa" przede wszy
stkim w sobie. Owocami tych poszuki
wań pragnę dzielić się z  Czytelnikami.
Bo - jak mówi Pismo: "Poznacie pra
wdę, a prawda was wyzwoli".

* "Wszyscy wiedzą, że Polska przeżywa 
teraz to, co jeden z autorów współczes
nych, nawet dzisiejszych, nazwał "bitwą o 
Polskę". Toczy się taka bitwa o Polskę.
Można powiedzieć: bitwa o polską duszę, 
bitwa o charakter naszego społeczeństwa, 
naszego narodu, naszego kraju, o kieru
nek naszej przyszłości, właśnie z tym 
Krzyżem czy bez tego Krzyża! [...]

Widzimy więc, że nie możem, j - 
wieść Chrystusa, który nas, w tym Krzy
żu umiłował do końca. Nie możemy za
wieść nas samych. Nie możemy zawieść 
także innych, którzy czekają na nas, li
czą na nas, że tej bitwy o Polskę nie 
przegramy! To są życzenia na Wielka
noc." Jan Paweł II do pielgrzymów pol
skich w Niedzielę Palmową. "Polska 
jest nadzieją", "Słowo", 8.04.93 r.

* "Rabin z Nowego Jorku chce wyrzu
cić polskie zakonnice z terenu obozu w 
Oświęcimiu, ponieważ większość zamor
dowanych stanowili tam Żydzi. Niektórzy 
oburzają się z tego powodu, ale właściwie 
to powinni się cieszyć, że chociaż w całym 
kraju podczas wojny Żydów zamordowa
no najwięcej, rabin nie każe nam się 
wszystkim wynosić z Polski." P. Wierzbi
cki - "Wdzięczność za tolerancję", "Naj
wyższy Czas!" 10.04.93 r.

* "Światowy Kongres Żydów do ni 
się bezzwłocznego wysiedlenia sióstr kar
melitanek z ich klasztoru, grożąc, że w 
przeciwnym razie nie weźmie udziału w 
planowanych uroczystościach rocznico
wych. Pan Jan Turnau pisze w związku z 
tym w "G W" (nr 79): "Dopóki porozumie
nie z Genewy (zakładające przymusowe 
wysiedlenie - przyp. SM) nie zostanie zre
alizowane, konflikt katolicko-żydowski 
może się zaostrzyć, a cenę za to może za
płacić Polska". Ciekawe, co red. Turnau 
ma na myśli. Skoro konflikt jest - jak pi
sze - "katolicko-żydowski", zaś Polska jest 
państwem świeckim, to dlaczego cenę ma 
zapłacić Polska? Czyżby red. Turnau, za 
podszeptem jakichś antysemitników, przy
pisywał Światowemu Kongresowi Żydów 
skłonności do stosowania haniebnej zasady 
odpowiedzialności zbiorowej? Wreszcie, 
cóż to za tajemnicza "cena"! Przedstawicie
le Ciemnogrodu, pielęgnujący w swych 
opanowanych nienawiścią, ksenofobią i
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rasizmem głowach spiskową teorię dzie
jów, twierdzą, że "Żydzi rządzą światem" 
poprzez kręgi finansiery i dyscyplinują 
upatrzone ofiary, nakładając na nie roz
maite kontrybucje. Ja oczywiście rozu
miem, że red. Turnau chciał dobrze, ale 
tak się złożyło, że jego przestroga wyka
zuje zastanawiającą zbieżność z pogląda
mi "czarnej sotni". Czyżby zaraza w Gre
nadzie?" St. Michalkiewicz - "Lobbowa- 
nie", czyli "Róbmy sobie na rękę"!", j.w.

* "Otóż od wielu miesięcy Jego Eks
celencja Janusz Lewandowski twierdzi, 
że dla ustawy o prywatyzacji ń la NFI 
nie ma alternatywy.

W numerze 5 "Biuletynu Informacyj
nego" Kongresu Liberalno-Demokra
tycznego Jego Ekscelencja minister na
pisał, że wszyscy, którzy mówią o prywa
tyzacji przez pożyczki hipoteczne, to o 

łbo przez bony prywatyzacyjne - to 
o Jego Ekscelencji Wacławie Klausie, 
premierze Czech i Moraw - to nieodpo
wiedzialni demagodzy.

Jego Ekscelencja minister zapomina, 
że koncepcję bonów prywatyzacyjnych 
wysunął niejaki Janusz Lewandowski, 5 
lat temu i bronił jej zawzięcie w mowie, 
na piśmie, na konferencji w M ona
chium, gdzie obydwaj byliśmy, publiko
wał ją wielokrotnie i też twierdził, że nie 
ma dla niej alternatywy. Teraz uważa za 
bezsensowną i popiera koncepcję dr 
Thieme, koncepcję wcale nie prywaty
zacji tylko rozproszenia własności.

Ja nie wątpię, że za 2 lata pan Janusz 
Lewandowski oświadczy, że program NFI 
to był idiotyzm i demagogia, a on ma nowy, 
lepszy pomysł Ciekawe tylko, czy Jego 
Ekscelencja minister będzie liczył na krót
ka -''m ięć obywateli. Może się przeliczyć, 
łx> /watele będą wtedy mieli w ręku za
kupione za 200 tysięcy złotych świadectwa 
udziałowe, które będą na tynku warte już 
tylko 100-120 tysięcy zł." J. Korwin-Mikke 
na XXXXI posiedzeniu Sejmu, j.w.

* Co powinno czytać odradzające się 
Wojsko Polskie? Na to pytanie odpowiada 
R.Sz. w nr 12 (442) Katolickiego Tygodni
ka Społecznego "Ład": "Otrzymałem właś
nie kopię zamówienia na prenumeratę 
prasy dla jednostek wojskowych rozsyłane
go przez placówkę podległą wiceministro
wi ON Komorowskiemu. Okazuje się, że 
poza prasą wojskową żołnierze powinni 
czytać Trybunę", "Wprost", "Nie" "Maga
zyn Kryminalny" i "Gazetę Wyborczą". Jak 
widzimy Departament Wychowania pod
legły p. Komorowskiemu dba o rekomuni- 
zację kad ry i żołnierzy."

* "Wielkie zdumienie wzbudziła 
wypowiedź pana ministra Rokity, że 
polskie reformy nic wiodą się z winy 
Kościoła, który nie udzielił im należyte

go poparcia. Od paru lat całe tabuny 
polityków i publicystów karcą Kościół 
za jego rzekome "mieszanie się w poli
tykę", w czym przedstawiciele UD dziel
nie walczą o pierwszeństwo z przed
stawicielami SdRP i UP - a tu proszę, 
jeden z filarów UD stwierdza wszem i 
wobec, że owszem, Kościół się w polity
kę mieszać powinien. I jeszcze ma mu 
za złe, że tego nie robi.

Pan minister Rokita, niestety, nie wy
jaśnił bliżej, jakie poparcie ze strony Ko
ścioła mogłoby polskie reformy urato
wać. Długo myślałem, ale w końcu się do
myśliłem, o co też mogło panu ministrowi 
chodzić - mianowicie o klątwy. Tak, obło
żenie ekskomuniką posłów przeciwnych 
tzw. "powszechnej prywatyzacji” mogłoby 
przynieść spodziewane efekty. Mógłby 
też Kościół odmówić pochówku w Świę
conej ziemi tym wszystkim pazernym 
emerytom i rencistom, których rewin
dykacyjne postawy lak bardzo zagrażają 
stabilności budżetu państwa. Nie mówiąc 
już o tak oczywistych posunięciach pań- 
stwowotwórczych, jak rozszerzenie postu 
na trzysta sześćdziesiąt dni w roku. Żad
nej z tych rzeczy nie zrobiono, co niewąt
pliwie należy uznać za wyjątkową nie
wdzięczność ze strony episkopatu."

Rafał A. Ziemkiewicz - "Czarna nie
wdzięczność", "Najwyższy Czas!", nr 15, 
10.04.93.

* "Stanowczo protestujemy przeciwko 
zwolnieniu pana doktora Waldemara Ły
siaka z pracy na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. [...] Obecne 
zwolnienie, mimo sprzeciwu studentów, 
jest przejawem stosowanej czystki wobec 
osób inaczej myślących, przeprowadzanej 
za rządów Hanny 
Suchockiej. Ma ono 
wyraźnie charakter 
polityczny [...]. Wi
dzimy w tym zastępo
wanie dawnego mo
delu siły przewodniej 
PZPR przez Unię 
Demokratyczną" 
czytamy w wystoso
wanym przez Ruch 
Naprawy i Rozwoju 
oraz Stowarzyszenie 
Patriotyczne "Viri- 
tim" liście do mini
stra Edukacji Naro
dowej i rektora Poli
techniki Warsza
wskiej. [...] Pikanterii 
całej sprawie nadaje 
fakt, że w latach 80. 
komuniści dwukrot
nie próbowali zwol
nić popularnego nie
pokornego wykła
dowcę oraz popular
nego pisarza z pracy.
"Operację Łysiak" 
przeprowadzono fi

nezyjnie. W marcu 1992 r. autor "Empi
rowego pasjansa" otrzymał wymówie
nie. Indagowany przez niego w tej sprawie 
dziekan Wydziału Architektury zapewnił, 
że chodzi o czczą formalność, gdyż Polite
chnika zmienia system nauczania i zatrud
nienia. Okazało się to prawdą, gdyż wielu 
pracowników dydaktycznych otrzymało 
wówczas takie wymówienia, a w strukturze 
studiów przeprowadzono rzeczywiście ko
losalne zmiany. Przy okazji dziekan obda
rzył go komplementem nazywając chlubą 
uczelni. Ale we wrześniu już nikt nie chciał 
z nim rozmawiać. Wymówienie pozostało 
w mocy. (wytłuszczenia autora)

Protestujących studentów uspokojo
no, że za 2 miesiące Łysiak przystąpi do 
wykładów... (Łysiak - dop. B .Ł .)"... p ra
cował na uczelni 21 lat, a kierownikiem 
Katedry Historii K ultury i Cywilizacji 
był przez 12 lat.

Wiele środowisk podejrzewa, iż nie tyl
ko prezentowane podczas wykładów poglą
dy oraz wykrywanie afer dziejących się na 
wydziale (związanych z zaliczeniami, egza
minami itp.) przyczyniło się do jego usunię
cia. Opisywał je przecież w swoich książ
kach i publikacjach. Ich zdaniem zadecydo
wały dwie książki: "Lepszy" i zwłaszcza 
"Najlepszy", w których autor nie pozostawił 
suchej nitki na lewicy solidarnościowej, a 
szczególnie jej guru - Adamie Michniku.

Już po pierwszej książce z cyklu "Do
bry", "Lepszy", "Najlepszy" prasa lewi
cowa (m.in. "Wprost") obwołała Łysia
ka antysemitą. Gdy jednak pojechał po 
nazwiskach, uruchomiono mechanizm 
vendetty...". Zbigniew Lipiński, "Nowa 
Łysiak - story"."Słowo", 21.03.

BOGDAN ł,Iir.7,AJ

Rys. Arkadiusz Gacparski
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W ŁAPACH za rok 1992.

Struktura Biblioteki.
W skład Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

w Łapach wchodzą następujące dziaty i komór
ki organizacyjne oraz filie:
1. Dział Udostępniania Zbiorów:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych,
- Oddział dla Dzieci,
- Czytelnia,

2. Dział Opracowania Zbiorów.
3. Samodzielne stanowisko ds. katalo
gów i selekcji zbiorów.
4. Filie biblioteczne.

Zbiory biblioteczne 
Dobór i gromadzenie księgozbioru.

Doborem zbiorów do wszystkich bibliotek 
zajmuje się Komisja Doboru Księgozbioru skła
dająca się z pracowników poszczególnych filii. 
Pracownicy ci, mając bezpośredni kontakt z 
czytelnikami, najbardziej znają potrzeby czytel
nicze środowiska.

Zakupy nowości wydawniczych dokonywa
ne były systematycznie w następujących księ
garniach: Dom Książki w Łapach, Ośrodek 
Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych - 
"Orpan", Księgarnia Katolicka "Logos", Księgar
nia "Akcent" oraz Księgarnia “Vademecum“ przy 
Bibliotece. Korzystano również z ofert przysyła
nych pocztą. Wysłano dużo zamówień, część z 
nich została zrealizowana.

Rynel? wydawniczy nie jest jeszcze ustabili
zowany. Większość tytułów to literatura mało- 
wartościowa. Nieznacznie poprawia się sytu
acja książki naukowej i popularnonaukowej. 
Dostęp do tych wydawnictw jest trudny, ponie
waż większość księgarzy nie jest zainteresowa
na dystrybucją takich tytułów. W ciągu 1992 r. 
do placówek bibliotecznych na terenie miasta i 
gminy zakupiono 5.795 wol. na sumę 
135.967.143 zł. Struktura zakupionego księgoz
bioru przedstawia się następująco: 
literatura piękna dla dzieci -1232 wol., tj. 21,3 %, 
literatura piękna dla dorosłych - 2208 wol., tj, 
38,1 %,
literatura z innych dziedzin -2355 wol., tj. 40,6 %.

W dniu 31.12.92 r. księgozbiory we wszy
stkich bibliotekach liczyły 105.999 wol., tj, na 
jednego czytelnika przypada 19,4 wol., na jed
nego mieszkańca 4,4 wol.

W ostatnim okresie Biblioteka w Łapach 
otrzymała sporo książek darowanych przez 
czytelników. Szczególne podziękowania prze
kazujemy Pani Iwonie Modzelewskiej, Pani 
Małgorzacie Dworakowskiej, Pani Elżbiecie Mi
kołajewskiej, Panu Bogdanowi Idźkowskiemu, 
Panu Wojciechowi Łapińskiemu.

Opracowanie księgozbioru.
Opracowanie księgozbioru dla podległych 

filii bibliotecznych i biblioteki macierzystej od

bywa się bezpośrednio po dokonanym zaku
pie, a klasyfikowanie książek z autopsji. Sym
bole klasyfikacji dziesiętnej ustalane są w opar
ciu o UKD i obowiązujące schematy w poszcze
gólnych działach czy placówkach. Dla uzyska
nia jak najpełniejszej informacji o posiadanych 
zbiorach biblioteki prowadzą dwa podstawowe 
katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. W Bibliotece 
w Łapach prowadzony jest jeszcze katalog 
przedmiotowy i tytułowy do literatury pięknej. 
Komplety kart katalogowych (kafty główne, 
wtórne, cząstkowe, odsyłacze i karty z hasłami 
przedmiotowymi) sporządzane były na bieżąco 
i włączane do ww. katalogów. Wszystkie nowo 
zakupione książki były okładane w folię i wypo
sażane w karty książki i terminatki,

W ciągu roku wycofano z księgozbiorów 
1807 wol. zdezaktualizowanych i zaczytanych. 
Z ksiąg inwentarzowych wykreślono ww. ubytki 
i wycofano karty katalogowe z katalogów. 

Gromadzenie i udostępnianie 
czasopism.

W roku sprawozdawczym Czytelnia udostę
pniała zbiory we wszystkie dni robocze. Ilość 
odwiedzin wyniosła w roku 6.944. Udostępnio
no czytelnikom 4.688 wol. i 15.922 czasopism 
bieżących, udzielono 1,061 informacji.

Na prenumeratę 42 tytułów czasopism wy
dano w roku 15.577.900 zł. Należy stwierdzić, iż 
ilość tytułów była zbyt mała w stosunku do po
trzeb użytkowników.

Gromadzeniem dokumentacji regionalnej z 
czasopism zajmuje się pracownik Czytelni. W 
roku sprawozdawczym systematycznie uzupeł
niane i opracowywane były materiały dotyczą
ce Łap i okolic (posiadamy wycinki z czaso
pism od 1961 r.).

Kartoteki to obok katalogów istotne źródło in
formacji. W Czytelni prowadzone były na bieżąco 
kartoteki: regionalna, recenzji czasopism znajdują
cych się w bibliotekach na terenie Łap oraz pomo
cy metodycznych do prac oświatowych. 

Udostępnianie.
W ciągu 1992 r. korzystało z bibliotek 5.448 

czytelników, co stanowi 22,5 % do ogółu miesz
kańców (średnia wojewódzka 16,9 %). 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach - 
441 Oczytel.- 25,8%,
Biblioteka Publiczna w Płonce - 304 czytel. - 
16,0%,
Biblioteka Publiczna w Daniłowie - 241 czytel. -
23.7 %,
Biblioteka Publiczna w Uhowie - 493 czytel. -
31.31.7 %.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił 
wzrost o 393 czytelników, i tak:
- w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ła
pach wzrost o 460 czytelników,
- w Filii Bibliotecznej w Daniłowie spadek o 7 
czytelników,

- w Filii Bibliotecznej w Płonce spadek o 88 czy
telników,
- w Filii Bibliotecznej w Uhowie wzrost o 28 czy
telników.

W roku sprawozdawczym w całej gminie 
wypożyczono 173.886 woluminów. W porów
naniu w r. 1991 nastąpił wzrost o 49.579 wypo
życzeń. Największy wzrost wypożyczeń zano
towano w Bibliotece w Łapach - o 49.630. 
Aktywność czytelnika w gminie wynosi 32,0 
(średnia wojewódzka 24,7),

Działalność w zakresie 
upowszechniania książki i czytelnictwa.

Działania w zakresie upowszechniania 
książki i czytelnictwa prowadzone były przez 
Bibliotekę w Łapach i filie biblioteczne i zamy
kały się w takich działach tematycznych: 
-wystawy i ekspozycje,
- prezentacje twórczości pisarzy polskich i obcych,
- konkursy, lekcje biblioteczne, wieczory bajek.

2 cyklu wystaw eksponowanych w holu Bib
lioteki w Łapach zaprezentowano:
- "Polski Nobel Literacki" (Sienkiewicz, Rey
mont, Miłosz), -i.
- "Literatura źle obecna” - prezentująca lit, ę 
emigracyjną i tzw. dawnego "drugiego obiegu", 
-Józef Ignacy Kraszewski,
- Białostockie Oficyny Wydawnicze - na której 
zgromadzono publikacje wydawnictw działają
cych na terenie Białegostoku,
- 500 rocznica odkrycia Ameryki,
- "Za wolność, prawo, chleb" - treścią wystawy 
były wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956, 
Marca 1968, Grudnia 1970, Radomskiego 
Czerwca 1976, Sierpnia 1980, Grudnia 1981.

W Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 biblioteka 
zorganizowała spotkanie z poetką Anną Zabac- 
ką oraz krytykiem literackim Waldemarem 
Smarszczem na temat "Jak polubić poezję".

Dużym zainteresowaniem cieszył się wie
czór autorski księdza Jana Twardowskiego. Do 
większych imprez organizowanych przez Od
dział dla Dzieci można zaliczyć imprezę an- 
drzejkową, imprezę czytelniczą pod hasłem 
"Najpiękniejsze baśnie świata", Tradycje i ob
rzędy wigilijne". W czasie trwania ferii oraz wa
kacji biblioteka dla dzieci prowadziła zajęcia 
pod hasłem "Wakacje w bibliotece' I "Ferie w 
bibliotece". Dla młodszych czytelnik/ ’ - 
ganizowano choinkę noworoczną ł bal piteuie- 
rańców. Wszystkie te imprezy, oprócz wspólnej 
zabawy, propagowały książkę i jej twórców 
przez błyskawiczne konkursy literackie i plasty
czne, zagadki i zgaduj-zgadule. Systematycz
nie, raz w tygodniu dzieci spotykały się na wie
czorach baśni. W gablotach bibliotecznych wy
konywane były wystawki tematyczne związane 
z obchodami i rocznicami literackimi, jak rów
nież prezentowane były nowości wydawnicze.

JADWIGA MAJEROWSKA
Wskaźniki rozwoju czytelnictwa 
w /g  stanu na dzień 31.12,92

BIBLIOTEKA
Liczba
czytel
ników

% czyt. 
do l-by 
mleszk.

WYPOŻYCZENIA
Ogółem na 1 czyt.

ŁAPY 4.410 25.8 156.060 35.3

DANIŁOWO 241 23.7 4.984 20.6

PŁONKA 304 16.0 5,422 17,8

U H O W O 493 31.7 7.420 15.0

Księgozbiory bibliotek na dzień 31.12.92

BIBLIOTEKA
Liczba
kdgtek

ogółem
Liczba ks. 
na 100 
mleszk.

Liczba 
telgfek 

na 1 czyi

Zakup kslqżek

na 1 czyf. na 100 
rrteśk.

ŁAPY 77.809 452 .4 17.6 1.1 . 29,1

DANIŁOWO 7.673 755.2 31.8 0.7 17.4

PŁONKA 8.995 473.1 29.5 0.7 12.0

UHOW O 11.522 742.3 23.3 0.7 28.0
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XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ PISZĄ O NAS...
Zasadniczym tematem obrad Sesji RM było przyjęcie budżetu na rok 1993.
Pierwsze czytanie projektu budżetu odbyto się na sesji w dn. 11.03.93, następnie poszczególne 

komisje Rady wniosły projekty poprawek. Całość materiału analizował
Zarząd Miasta i ostateczna forma projektu budżetu została przedłożona Radzie w dn. 30.03.93. 

Po długiej dyskusji budżet na r. 1993 został przyjęty i w załączeniu podajemy do wiadomości zesta
wienie zbiorcze dochodów i wydatków naszej gminy na rok bieżący.

(J.M .)

Zestawienie zbiorcze dochodów M iasta i Gminy Łapy na 1993 r. (w tys. zł).

Treść Rozdz. Kwota Uwagi
P lan'92 W ykon.‘92

Dział 40"- Roln ictwo • * Te& o 1 000 1.322

Zwalczan ie chorób zakaźnych zwierząt 4404 * 1.600 • •
Różne opłaty 64 T55 5 *
Dział 45 - Leśnictwo - 4.500 8.500 4.539

40B0 * * *

G o t k o d y t i iM a f t y i l e a u ln n i i ------------------------------------- - 33 4.000 *

Dzia ł 70 * G ospodarka kom unalna • 1,288.535 1.050,000 1 050 000

Z a ^ a y S o s p ^ o i : 7011
72

1.288.536 
1.288 535

----------------------- —

Dział 74 - G ospodarka  m ieszkan iow a oraz n iem ateria lne 
usługi kom unalne

•tKKO
1.680.000 1.900.000 1.990.748

Dochody zdz ie rita w y 1 leasingu 33 480.000 •

W pływ y ze sprzedaży w yrobów  i sk ładn ików  m ajątkow ych 43 1.200.000 *

Dzia ł 85 * O p ieka  spo łeczna • 1.561.000 2.295.300 2 .27568 7

Zasiłki ip o m o c  w  naturze 8613 • 1,013.000
Dotacje  ce low e otrzym yw ane z  b u t l i  p a ń s t na lin . zad. 
b ieżących  z leconych gm inom _ 86 1.013.000 *

Terenow e O środki P om ocy S połecznej 8615 - 468.000 *
t  e lowe * 86 468.000 *
Wf,. i  usług * 4 i 80.000
Dział 80  - D ochody od osób  prawnych, od  osób fizycznych  
1 od  innych |ednostek n ie  pos iada jących  osobow ości prawnych . . 23.351.220 15.957.000 16.828.211

W pływ y z  poda tku  ro lnego, leśnego oraz p od a tków  1 o p ła t 
lokalnych od osób  p rawnych 9013 8.801.220 5.200.000 5.394.029

Podatki 1 a płaty od gospodarstw  rolnych 51 20 ‘
Podatek leśny - 53 T555 *
dodatek od nieruchom, • 55 0.500.000 5.000.000 6.181.209

Podatek od ś rodków  transportow ych - 61 300.000 200,000 212.8ŻÓ

W pływy z  różnych rozliczeń 8014 • fsó .ooo *
Udziały w podatkach 9015 * 8.800,000 7.300.000 6.744.497

P odatek doch odow y o d  osób  Hzycznych 15 8.500.000 7.000.000 6.398.218

Podatek dochodow y o d  osób prawnych 16 400.000 300 '000 348.279

Podatki 1 op ła ty od  osób  fizycznych 9019 - 4.206.606 2.387.000 3.308.063

Podatki ic p ła ty o d  g ospodarstw  rolnych 51 700.000 550.000 718.769

W pływ y z karty podatk , 5Ź 1.320.606 1.000.000 1.160.638

Podatek leśny 53 20.000 2.000 11.337

Podatek od  nieruchom, 55 600.000 200.000 36 8 .16Ż
Podatek od spadków  l darow izn 50 100.000 75.600 VTLŚ20

dod a tek  od posiadan ia  psów  \ op ła ty  lokalne 59 260.000 172.000 324.909

Podutek od ś rodków  transportow ych • 61.200.000 550.000 875,593

W pływ y z  op ła ty skarbow ej 9Ó2CT • LŚ6Ó.66Ó i.doo ."6ć6 " 1.1Ź7.654

O pła ta  skarbow a 58 1,300.000 1.000 000 1.127.054

Dział 9 i * A dm in is trac ja  państw ow a t samorząd. 831.354 579.000 588.841

Urzędy w o jew ódzkie 8142 391.354 332.000 332.060

Dotacje  ce low e 86 391.354 332.000 332.000

Urzędy gm in  (miast) 9146 - 240.000 247,006 266 841

Dochody z dzierżawy i leasingu 33 160.000 170.000 171.362

Różne opłaty 64 50.000 75.000 8 3 7 2 9

Różne d ochody 77 10.000 2.000 T756
[5iF------ fin a n s e • 800.000 700.000 605.462

. ś rodków  na  rachunkach bankow ych  1 od kredytów 9492 * 800.000
O dsetki 01 eoo.oob *
0351977Różne roz liczen ia * 1.4Ó7.319 5.501.474 5.501.474

Subwenc 9 o g ó lne  d la  gm in 9711 - 1.407.Ś1S *
Subwenc e ogó lne  z  budże tu  państwa 80 1.407.319
Dochody ogółem 30.725.528

Z estaw ienie zbiorcze wydatków M iasta  i G m iny Łapy na 1993 rok.

Dział Nazwa działu Kwota 
(tys. zi)

Uwagi
Plan'92
(tys. zł)

Wyk.’92 
(tys. zi}

40 Rolnictwo 200.400 870.350 870.320
45 Leśnictwo 2,000 2.500 850
50 T ransport 400.000 350.000 344.841
61 Handel wewnętrzny 106.000 189.532 181.763
70 Gospod. Komunalna 9.621,000 13.337.948 13.053.943
74 Gospod.Mieszk.

oraz niemater, usługi komunalne 2.254.082 1.561.050 1.340.303
79 Oświata i wychowanie 5.004.903 3.794.387 3.344.417
83 Kultura i sztuka 2.700.000 1.643.400 1.643.388
85 Ochrona zdrowia 1.547.613 1.109.690 982.112
06 Opieka społeczna 3.058,955 3.001.518 2,966.785
87 Kultura fizyczna 1 sport 500.000 412.500 412.500
89 Różna działalność 373.434 341.402 341.385
91 Administr. państw, i samorząd. 4.340.045 4.289.096 4.174.630
96 Dotacje 2.000.000 1.350.000 1.350.000
97 Różne rozliczenia 72.348 47.654 47.654

Wydatki ogółem 32.180.780 32.312.027 31.065.891

Kurier Poranny
* 17.03. “Osiem powiatów". Informacja z ob

rad Sejmiku Samorządowego Białostocczyzny. 
"Sejmik uznał, że na terenie województwa po
winno zostać utworzonych 8 powiatów": Biały
stok, Bielsk Pódl., Dąbrowa Białostocka, Haj
nówka, Łapy, Mońki, Siemiatycze i Sokółka. 
"Sejmik powołał ponadto członków istniejącej 
od niedawna Regionalnej Izby Obrachunko
wej. W jej składzie znaleźli się Leonard Etel i 
Tadeusz Zdrodowski" (były Naczelnik Miasta I 
Gminy w Łapach - red.).

* Na stronie 6 tego numeru "Kurier" drukuje 
sprostowanie Burmistrza MiG Łapy R, Czepe 
do artykułu "Kapltallśol baz kapitału", dotyczą
cego gruntów po b. MPRB I przejęcia Ich przez 
gminę,

* a na stronie 12 znajdujemy informację o 
przegranej "Pogoni" Łapy z prowadzącym w 
grupie "A" “Włókniarzem" Białystok - 0:3.

* 25.03. W rubryce sportowej: Rozgrywki I 
Ligi Wojewódzkiej zespołów nie zrzeszonych w 
tenisie stołowym. W 6 kolejce spotkań "Znicz" 
Suraż pokonał Bursę II 10:0, OKF Łapy Radio 
Taxi - też 10:0. Aktualnie OKF Łapy i "Znicz" Su
raż zajmują ex aequo 3-4 miejsce.

* 25.03. “Przed Wysokim Sądem. Nudy nie 
było*. Relacja z procesu przed Sądem Rejono
wym w Białymstoku. Powodem i pozwanym są 
mieszkańcy Łap. Jeden postawił drugiemu 
kiosk i poszło o pieniądze - powód zakwestio
nował cenę usługi oraz wykończenie. Domagał 
się zwrotu 2,5 min zł. Była wizja lokalna i opinia 
biegłego, za którą do tej pory nie zapłacono. 
Pozwany twierdził, iż powoda stać na opłacenie 
ekspertyzy, bo opowiada w Łapach, że po to, 
aby wygrać proces, sprzedał bilard.

Kurier Podlaski
* 19, 20, 21.03. Adam Czesław w "Kramiku 

Regionalnym" zamieszcza zdjęcie z albumu p. 
Władysława Piotrowskiego - łapskie kino w wer
sji przedwojennej, które to zdjęcie dostarczył 
M, Olechnowicz.

* 5, 6, 7.03. Również w "Kramiku Regional
nym" "Ciekawostki z Łap", dostarczone przez 
M. Olechnowicza. "Matematyka czy ideologia?" 
- zadania z pierwszego podręcznika do mate
matyki z czasów "pierwszego Sowieta" - zamie
szczone niegdyś na naszych łamach. "Aneks 
do jubileuszu Arcypasterza" - list ks. abpa Ed
warda Kisiela (przebywającego pod koniec 
wojny na placówce w Uhowle) do p. Władysła
wa Piotrowskiego, z prośbą o zrobienie zdjęć 
zmarłemu wówczas ks. proboszczowi Sałatyń- 
skiemu. Fotograf prośbę spełnił, szklane nega
tywy zachowały się do dziś. "Tajemniczy Mar
szałek" - to opowieść o przybyłym w 1935 r. do 
wsi Roszki-Ziemaki nieznanym człowieku z żo
ną i dwójką dzieci Zamieszkał u jednego z go
spodarzy. Był on jakoby chory psychicznie, wi
dać było, że źle się czuje w środowisku wiej
skim. Wkrótce przeniósł się on do wykopanej w 
lesie ziemianki. Cieszył się zaufaniem ludzi, bo 
“o jałmużnę nie prosił, a ludziom pomaga). "Je
szcze przed wojną podejrzewano go o współ
pracę z obcym wywiadem. We wrześniu 39 r. 
wkraczające na ten teren oddziały niemieckie 
dopytywały o niego. Po wkroczeniu Sowietów 
sporadycznie ukrywał przed nimi polskich żoł
nierzy, w latach 39-41 i później był w kontakcie 
z ówczesnym komendantem placówki ZWZ w 
Kowalewszczyźnie. W r. 41 ponownie wkroczyli 
tam Niemcy i nawiązali z Marszałkiem kontakt. 
Z podsłuchanej rozmowy z Niemcami wynika
ło, że bardzo pozytywnie wyrażał się on o miej
scowej ludności. W połowie 42 r. ów tajemniczy 
przybysz przeniósł się do Sokół, utrzymywał 
oficjalne kontakty z Niemcami, ale nikomu
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krzywdy nie uczyni). Jak zezna) ś.p. kpt. Broni
sław Perkowski - uratował on Bolesława Rosz
kowskiego od kary za nielegalny ubój wieprza. 
W połowie stycznia43 r. przed domem kpt. Per
kowskiego zatrzymał się niemiecki samochód, 
wysiadł z niego Marszałek. Polecił przygotować 
6 owczych skór Niemcowi, który siedział w sa
mochodzie: "Jadziemy z nim ratować waszych 
oficerów, którzy siedzą w więzieniach w Łom
ży". Perkowski więcej już Marszałka nie spotkał. 
W nocy z 12 na 13 stycznia więźniowie opuścili 
więzienie dzięki zorganizowanej ucieczce. Nie 
wiadomo, czy jest to dzieło Marszałka. Po opu
szczeniu w r. 44 przez Niemców tych terenów 
Marszałek pozostał. Był aresztowany przez UB, 
ale sąd w Białymstoku uniewinnił go. Widziano 
go jeszcze na Białostocczyźnie, później we 
Wrocławiu. Nadal nie wiadomo, kim był ów ta
jemniczy człowiek.

"Kramik" uzupełniają dwa zdjęcia publiko
wane wcześniej w Naszej gazecie: przedwojen
nego łapskiego magistratu i ks. Edwarda Kisie
la z dziećmi po I Komunii z Uhowa.

Gazeta Współczesna
* 17.03. informuje: "Brańsk i Wyszki chcą do 

Łap... Białostocczyzna powiatowa". Oprócz te
go, co podał “K. Por," "GW" dodaje, że Sejmik 
Samorządowy nie rozpatrywał przynależności 
gmin do poszczególnych powiatów, gdyż doty
chczas wpłynęły jedynie 34 opinie rad gmin
nych w tej sprawie. Delegaci zobowiązali pre
zydium Sejmiku do ustalenia ostatecznych ob
szarów powiatów na podstawie napływających 
jeszcze uchwał rad gminnych.

"Najwięcej emocji wzbudza sprawa powia
tów łapskiego i bielskiego." Przed 1975 r, do 
Łap należały: Turośń Kość., Poświętne, Suraż i 
Sokoły. Obecnie za wejściem w skład powiatu 
łapskiego opowiadają się zdecydowanie mia
sto i gmina Brańsk oraz Wyszki. Bielskowi po
zostają wówczas tylko trzy gminy. Natomiast 
Turośń chce do pow. białostockiego.

* 18.03. pisze o umorzeniu przez Prokuratu
rę Rejonową i następnie Wojewódzką w B-sto- 
ku śledztwa dot. napaści dokonanej w nocy z 5 
na 6 lipca ub. r. niedaleko wsi Roszki Wodźki 
na Marcina Dybowskiego, właściciela prywat
nego wydawnictwa "Antyk" z Komorowa. We
dług M. Dybowskiego wiózł on materiały doty
czące powiązań Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego z ówczesnym i obecnym syste
mem finansowym Polski. Jest wydawcą głośnej 
książki o rabunku finansów Polski przez służby 
specjalne naszego wschodniego sąsiada za 
pośrednictwem FOZZ-u - "Via Bank i FOZZ". 
Materiały owe miał otrzymać nocą na szosie w 
pobliżu zajazdu w Sokołach. Koło wsi Roszki 
Wodźki trzej mężczyźni wymusili zatrzymanie 
Tarpana. Na drodze były kolce do przebijania 
opon. Dybowski, zaatakowany przez nieznajo
mych, uciekł do Roszek. Asekurujący go z pew
nej odległości, jadący Fiatem 126p kolega 
Lech H. przywiózł go do Łap. Śledztwo było dłu
gie i bardzo szczegółowe. Znaleziono spalonego 
Tarpana. Dziwne, bo na rękawie kurtki poszko
dowanego znaleziono ślady spalenizny. Stwier
dzono, iż metalowe kolce wykonano przy uży
ciu imadła, które znaleziono w Fiacie Lecha H.

M. Dybowski utrzymuje, że zdarzenia te są 
wynikiem spisku przeciwko niemu, za usiłowa
nie wyjaśnienia sprawy FOZZ,

*  31.03. W Łapach odbył się wojewódzki tur
niej tenisa stołowego o puchar burmistrza MiG 
Łapy. "Poziom zadowalający, a organizatorem 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji". Miejsce 3 zajął 
A. Bargielski z Łap.

Opracował
(B.Ł.)

SPORT SPORT
OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH INFORMUJE:

I. TENIS STOŁOWY
Na jedną kolejkę przed zakończeniem I run

dy rozgrywek I ligi wojewódzkiej w tenisie stoło
wym o puchar “Kuriera Porannego" tabela 
przedstawia się następująco:
1. Wodociąg B-stok -15:1 67:13
2. OKF Łapy -13:3 63:17
3. Genticus B-stok -12:2 51:19
4. Znicz Suraż -11:5 55:25
5. Politechnika B-stocka - 9:7 42:38
6. MPEC B-stok -6:10 30:50
7. Bursa I B-stok - 5:9 24:46
8. Bursa II B-stok -4:12 19:61
9. ZREW B-stok -3:13 24:56
10. Taxi 919B-stok -0:16 15:65

Ostatnia kolejka zostanie rozegrana w dn. 
21 i 22.IV.1993 r. Jak wynika z powyższej tabeli 
drużyny naszego regionu (OKF) Łapy i Znicz 
Suraż) należą do czołowych drużyn ligi.

Zakończyło się miejsko-gminne współza
wodnictwie w tenisie stołowym juniorek, junio
rów i seniorów sezonu 1992/93. W okresie od li
stopada 1992 do marca 1993 r. rozegrano 14 
turniejów klasyfikacyjnych, w których startowa
ło 117 zawodników, Obecnie są rozgrywane 
turnieje "Masters-93" juniorów i seniorów z 
udziałem czołowych ósemek zawodników. A 
oto wyniki współzawodnictwa:

I. Juniorki
1. Katarzyna Więcko - SP Daniłowo Duże - 48 pkt.
2. Małgorzata Zdrodowska - - II-  -36 pkt.
3. Małgorzata Rżąca - SP Nr 1 Łapy - 20 pkt.

II. Juniorzy:
1. JacekŁupiński -SP Nr2 Łapy -54 pkt.
2. Wojciech Łapiński I - -II- -41 pkt.
3. Wojciech Łapiński II - - II-  -32 pkt.
4. Tomasz Grochowski - SP Daniłowo D.- 29 pkt.
5. Kamil Rogowski - - II-  -27 pkt.
6. Marek Ciborowski - SP Nr 2 Łapy - 20 pkt.

III. Seniorzy:
1. Eligiusz Sienkiewicz - OKF Łapy - 48 pkt.
2. Adam Bargielski -OKFŁapy -4 6 pkt.
3. Zbigniew Szekalski -OKF Łapy -39 pkt.
4. Mirosław Łukaszuk - Znicz Suraż - 24 pkt.
5. Jerzy Szyluk -OKFŁapy -2 2 pkt.
6. Daniel Zawada - OKF Łapy - 22 pkt.

W dniu 28.III.93 r. w sali SP Nr 4 w Łapach 
został rozegrany II Wojewódzki Turniej Tenisa 
Stołowego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Łapy. Startowało 22 zawodników z terenu woje
wództwa. Czołowe miejsca zajęli:
1. Marek Gogiel -Białystok
2. Dariusz Baruch - Białystok,
3. Adam Bargielski -Łapy,
4. Wojciech Kisielewski - Białystok,
5. Jerzy Szyluk -Łapy,
6. Eligiusz Sienkiewicz -Łapy.

Zwycięzca turnieju zdobył puchar Burmistrza, 
natomiast pozostali ww. zawodnicy otrzymali dy
plomy i upominki ufundowane przez OKF Łapy.

W dniach 26 i 31.111.93 r. odbyły się mistrzo
stwa Zespołu Szkól Mechanicznych Łapy w te
nisie stołowym dziewcząt i chłopców. Czołowe 
miejsca zdobyli:

I .  1 mistrzostwa dziewcząt:
1. Małgorzata Gierłachowska,
2. Katarzyna Godlewska,
3. Renata Bruszewska,
4. Iwona Olędzka,
5. Urszula Modzelewska,
6. Anna Kostro.

II. VII mistrzostwa chłopców:
1. Wojciech Rożko,
2. Wojciech Kusznerko,

3, Mariusz Stachurski,
4. Bogdan Olędzki,
5. Grzegorz Kowalewicz,
6, Maciej Czech.

Ogółem startowało 15 dziewcząt i 26 chłopców.
II. BIEGI PRZEŁAJOW E
W dniu 6.IV.93 r. na "Bindudze” w Łapach odby

ły się rejonowe biegi przełajowe wiejskich szkól 
podstawowych organizowane przez Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS i OKF Łapy. W zawodach startowa
ło 306 dziewcząt i chłopców z 9 szkółz terenu gmin: 
Łapy, Suraż, Poświętne i Turośń Kościelna. Czoło
we miejsca na poszczególnych dystansach zajęli;

I. 500 m dziewcząt:
1. Anna Zochowska - SP Poświętne,
2. Anna Augustynowicz - SP Turośń Kościelna,
3. Joanna Falkowska - SP Turośń Kościelna.

II. 500 m chłopców:
1. Jan Przestrzelski - SP Doktorce,
2. Marcin Gumieniak - Turośń Kościelna,
3. Emil Piekutowski - SP Poświętne.

III. 1000 m dziewcząt:
1. Ewa Dębicka -SP Doktorce,
2. Marta Kondzior - SP Turośń Dolna,
3. Agnieszka Krasowska - SP Turośń Kościelna

IV. 1000 chłopców:
1. Rafał Ruta - SP Turośń Kościelna,
2. Piotr Halicki - SP Turośń Dolna,
3. Bogdan Brzozowski - SP Liza Stara.

V. 1500 m dziewcząt:
1. Anna Galas - SP Liza Stara,
2. MartaPurta _ -SPTurośń Kościelna,
3. Małgorzata Średzińska - SP Turośń Dolna.

VI. 1500 m chłopców:
1. Mariusz Wiński - SP Liza Stara,
2. Piotr Wiązek - SP Turośń Kościelna,
3. Marcin Czarkowski - SP Poświętne.

KLASYFIKACJA ZESPOŁOW A
1. SP Turośń Kościelna - 406 pkt.,
2. SP Turośń Dolna -257pkt.,
3. SP Doktorce -245 pkt.,
4. SP Poświętne -183 pkt.,
5. SP Liza Stara -111 pkt,,
6. SP Daniłowo Duże - 99 pkt.,
7. SP Pietkowo -4 7  pkt., , \
8. SPŁupianka Stara - 27 pkt.

Zbigniew Szekalski

KKS "POGOŃ" INFORMUJE
Trenerem I-go zespołu klasy okręgowej se

niorów jest instruktor Mirosław Michalski. Kie
rownikiem drużyny - Krzysztof Janowik.

Kadra I-go zespołu:
Bramkarz

1. Andrzej Olszewski
Obrońcy

1. Wiesław Bargielski
2. Michał Gąsowski
3. Roland Leja
4. Robert Maciejewski
5. Tomasz Płoński
6. Robert Bruszewski
7. Dariusz Kamiński

Rozgrywający i napasłnicy
1. Marian Piekut
2. Maciej Czech
3. Henryk Dębicki
4. Artur Jakimiec
5. Krzysztof Piekut
6. Jarosław Roszkowski
7. Mirosław Michalski
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SPORT ( § )
8. Tomasz Kozicz
9. Leszek Gąsowski
10. Adam Perkowski
11. Artur Gołaszewski

Ubyli: Marek Łapiński, Krzysztof Markowski 
do LZS Łapy Szolajdy. Nikt nie przybył.

Trenerem drużyny klasy okręgowej juniorów 
jest instruktor Leszek Piwko. Trampkarzy star
szych - instruktor Henryk Kamiński. Trampkarzy 
młodszych - trener II klasy Wiesław Łapiński. 

Ceny biletów wynosić będą:
- normalne - 5.000 zł,
- ulgowe - 2.500 zł.

TERMINARZ
rozgrywek rundy wiosennej sezonu 1992/93 o 
mistrzostwo Białostockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Białymstoku

Dnia 4 kwietnia 1993 r. l niedziela'!
KI. okr. seniorów - KKS "Pogoń* Łapy - KS 

"Warmia" Grajewo godz. 1130
KI. okręg, juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - Ks 

"Warmia” Grajewo godz. 1330
>nin 18 kwietnia 1993 r. (niedzielą) 
okr. seniorów - LKS "Promień" Mońki - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 1330
KI. okr. juniorów - LKS "Promień* Mońki - 

KKS "Pogoń" Łapy godz, l i 00
Dnia 25 kwietnia 1993 r. ( niedziela-)

KI okręg, seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
LKS "Ruch" Wys. Maz. godz. 1130

KI. okręg, juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
MKSB "Jagiellonia" II B-stok godz. 1330

Trampk, starsi - LKS "Promień" Mońki - KKS 
"Pogoń" Łapy godz. 11 t r a m p k .  młodsi - "Po
goń" Łapy - KS "Tur" Bielsk Pódl. godz. 10°° 

Dnia 2 maia 1993 r. (niedziela']
KI. okręg, seniorów - WKS “Grom" Czerwony 

Bór - KKS "Pogoń" Łapy godz. 1630
KI, okręg, juniorów - MZKS "Olimpia" Za

mbrów - KKS "Pogoń" Łapy godz. 13°°
Trampk. starsi - KKS "Pogoń" Łapy - MZKS 

Wasilków godz. 14°°
Trampk. młodsi - MZKS "Olimpia" Zambrów" 

- KKS "Pogoń" Łapy godz. 11°°
Dnia 9 maia 1993 r. fniedzielat 

KI. okręg, seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
LKS "Marew" Choroszcz godz. 1130

ręg. juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - KS 
"Włókniarz" II B-stok godz. 1330

Trampk. starsi - MKSB "Jagiellonia" B-stok - 
KKS "Pogoń" Łapy - godz. 13®

Trampk. młodsi - BKS "Hetman" II Białystok - 
KKS "Pogoń" Łapy godz. 1100

Dnia 16 maia 1993 r. fnicdziclaT 
KI. okręg, seniorów - RKS "Skra" Czarna B- 

stocka - KKS "Pogoń" Łapy - godz. 15°°
KI. okręg, juniorów - RKS "Skra" Czarna B- 

stocka - KKS "Pogoń" Łapy godz. 13°°
Trampk, starsi - KKS "Pogoń" Łapy - pauzuje 
Trampk. młodsi - KKS "Pogoń" Łapy - MKSB 

"Jagiellonia" B-stok godz. 11®
Dnia 23 maia 1993 r. (nicdzielal 

KI. okręg, seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
LKS "Cresovia" Suiemiatycze godz. 1130

KI. okręg, juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
MZKS Wasilków godz. 1330

Trampk. starsi - KS "Sokół” Sokółka - KKS 
"Pogoń" Łapy - godz. 1100

Trampk. młodsi - KKS "Ognisko* B-stok - 
KKS "Pogoń" Łapy godz. 1100

Dnia 30 maia 1993 r. /nicdzielal 
KI. okręg, seniorów - KS "Sokół" Sokółka" - 

KKS "Pogoń* Łapy LKS 13°°
KI. okręg, juniorów - KS "Sokół" Sokółka - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 11°°

SPORT SPORT
Trampk. starsi - KKS "Pogoń" Łapy - KS 

"Włókniarz" B-stok godz. 1130
Dnia 6 czerwca 1993 r. fniedzielaT 

KI. okręg, seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
LKS "Unia" Ciechanowiec godz. 1130

KI. okręg, juniorów - KKS "Pogoń" Łapy - 
ŁKS Łomża godz. 1330

Trampk. starsi - RKS "Skra” Czarna Białosto
cka - KKS "Pogoń" Łapy - godz, 11°°

Dnia 10 czerwca 1993 r. /czwartek')
KI. okręg, seniorów - KS "Włókniarz" B-stok - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 16°°
KI. okręg, juniorów - KS "Włókniarz" B-stok - 

KKS "Pogoń" Łapy godz. 14°°
Trampk. starsi - KKS "Pogoń" Łapy - BKS 

"Helman" B-stok godz. 1130
Dnia 13 czerwca 1993 r. (niedziela-)

KI. okręg, seniorów - KKS "Pogoń" Łapy - KS 
“Tur" Bielsk Pódl. godz. 16°°

KI. okręg, juniorów ■ KKS "Pogoń" Łapy - KS 
"Tur" Bielsk Podi. godz. 14°°

Trampk. starsi - MKSB "Jagiellonia" II B-stok 
- KKS "Pogoń" Łapy godz. 13°°

Sekretarz KKS "Pogoń" J. MASŁOWSKI

ROZGRYWKI O MISTRZOSTWO 
UHOWA W SZACHACH, 
WARCABACH I TENISIE 

STOŁOWYM
W dniach 13, 14.03,93 r. w Wiejskim Domu 

Kultury w Uhowie odbyły się mistrzostwa Uho- 
wa w trzech dyscyplinach: szachach, warca
bach i tenisie stołowym. Do rozgrywek w po
szczególnych dyscyplinach zgłosiła się nastę
pująca ilość zawodników: szachy -13, warcaby 
-15, tenis stołowy -15. Ogółem 43 osoby.

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych 
dyscyplinach zajęli:

Szachy:
1. Piotr Piotrowski,
2. Wojciech Rożko,
3. Daniel Koszczuk.

Warcaby:
1. Piotr Piotrowski,
2. Krzysztof Piotrowski,
3. Robert Lepietuszko.

Tenis stołowy:
1. Grzegorz Kowalewicz,
2. Wojciech Kusznerko,
3. Czesław Manoś.

Sędzią głównym mistrzostw był Jerzy Szy- 
luk. Ww. zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali dyplomy i upominki ufundowane 
przez WDK w Uhowie.

(M.H.)

W dniu 18.03.1993 r. w WDK w Płonce Kość. 
odbył się turniej w tenisie stołowym dla dzieci 
do lat 15. Udział wzięły dzieci ze wsi: Płonka 
Kość., Płonka Strumianka i Gąsówka Skwarki. 
Mistrzem został Wojtek Płoński ze wsi Płonka 
Strumianka, wicemistrzami Grześ Łapiński ze 
wsi Płonka Kościelna i Marcin Gorbacik z Gą- 
sówki Skwarki. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wiejski Dom Kultury.

Natomiast zwycięzcą konkursu w tenisie 
stołowym dla osób starszych, który odbył się w 
dniu 19.03.1993 r. został Tomek Truskolawski, 
a wicemistrzami Janusz Łapiński, Sławomir 
Płoński z Płonki Kość. Zwycięzcy otrzymali 
upominki i dyplomy. Rewelacyjnym zawodni
kiem był Tomek Truskolawski, który pokonał 
dużo starszych od siebie zawodników.

(W.R.)

®  SPORT
SURAŻ TENISEM SŁYNNY

Jest miasto i gmina nad rzeką Narew, gdzie 
sport młodzieżowy kwitnie. Władze administra
cyjne Miasta i Gminy Suraż, na czele z panią bur
mistrz mgr Marią Łupińską i przewodniczącym 
Rady Miejsko-Gminnym panem Tadeuszem Żu- 
bowskim stworzyli zdrowy klimat dla uprawiania 
sportu. Postawili na młodzież i zmobilizowali 
starszych działaczy kultury fizycznej do uczciwej 
pracy, której oddali się całym sercem i zapałem. 
Odrodziła się sekcja piłki nożnej i tenisa stołowe
go. Nieważne są wyniki, lecz zdrowa rywalizacja 
i miła atmosfera w poszczególnych sekcjach. Po 
kilkuletniej nieobecności na arenie sportowej 
szybko się odrodziliśmy. Rok 1992 był dla nas 
miłą niespodzianką i wielkim sukcesem. Zdobyli
śmy w zaskakujący sposób mistrzostwo szkół 
podstawowych drużynowo, mimo, że wtedy do 
faworytów nie należeliśmy. Ten sukces dał nam 
skrzydła i uwierzyliśmy w siebie. Jako najmłod
sza drużyna zdobyliśmy III miejsce w wojewódz
kiej lidze tenisa stołowego, prowadzonej przez 
WZ LZS w Białymstoku. Zgłosiliśmy się również 
do ligi tenisa stołowego prowadzonej przez "Ku
rier Poranny" i TSR "Genticus". Start w I lidze 
umożliwiła nam sekcja OKF Łapy. Na łamach ga
zety Zarząd Sekcji Tenisa "Znicz” Suraż pragnie 
podziękować Zarządowi Sekcji OKF w Łapach i 
pani Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej Krysty
nie Grabowskiej oraz przewodniczącemu sekcji 
Zbigniewowi Szekalskiemu.

Posiadamy również najmłodszą drużynę w 
II lidze tenisa stołowego, prowadzonej przez 
ww. gazetę i Zarząd. Zawodnicy występujący w 
tym zespole wszystko traktują bardzo poważ
nie. Wierzę, że sprawią wiele niespodzianek w 
tej lidze. W tej grupie gra także dziewczyna, 
która osiąga bardzo dobre wyniki. Dotychczas 
nie przegrała żadnego pojedynku.

Mimo, że wszyscy są młodzi, ich nazwiska 
często pojawiają się na łamach czasopism re
gionalnych w relacjach z imprez sportowych. 
Reprezentują nasze województwo na zawo
dach strefowych i tam pokazują swoje możli
wości. Klasyfikują się w ścisłej czołówce regio
nu północno-wschodniego Polski. Za te osiąg
nięcia Rada Rodziców przy Szkole Podstawo
wej w Surażu zakupiła komplet rakietek.

Zarząd naszych sekcji chce na łamach gaze
ty podziękować Radnym Miasta i Gminy Suraż, 
pani Burmistrz Marii Łupińskiej, panu Prze
wodniczącemu Rady Miejsko-Gminnej Tadeu
szowi Zubowskiemu, Radzie Rodziców przy SP 
w Surażu, Dyrektorowi Szkoły Januszowi Gule- 
wiczowi, administracji szkolnej i całemu Gronu 
Pedagogicznemu, za popieranie i angażowanie 
się w życie sportowe młodzieży z gminy Suraż. 

Składy zespołów w tenisie stołowym:
I  liga

1. Gulewicz Leszejc
2. Krukowski Piotr
3. Łukaszuk Mirosław
4. Sianko Adam
5. Sianko Bogdan
6. Zińczuk Adam

II liga
1. Gulewicz Izabella
2. Jabłoński Arkadiusz
3. Łupiński Krzysztof
4. Kondzior Zbigniew
5. Oksień Sławomir
6. Porowski Grzegorz
7. Michno Krzysztof

Organizator Sportu Młodzieżowego 
Gminy Suraż 

JERZY ŁAPIŃSKI
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KRONIKA KRYMINALNA
Informacja o ciekawszych wyda
rzeniach zaistniałych w rejonie 
działania Komisariatu Policji w 
Łapach.

•  W dniu 1 marca przed południem przyjechał 
do Łap nowo nabytym samochodem "Ford 
Taunus" mieszkaniec Białegostoku - akwizy
tor firmy handlującej zabawkami dziecięcy
mi, w celu złożenia oferty handlowej miejsco
wym instytucjom. Po przyjaździe do Łap ak
wizytor chcąc zaoszczędzić na paliwie, swój 
nowy nabytek pozostawił nie zamknięty na 
parkingu przed szpitalem i pieszo ruszył do 
miasta w poszukiwaniu nabywców zaba- 
wek.W tym czasie, gdy akwizytor odwiedzał 
miejscowe instytucje, nieznany sprawca bez 
trudu wszedł do jego samochodu, sposo
bem "na krótko" uruchomił silnik i zafundo
wał sobie przejażdżkę do Wasilkowa, gdzie 
porzucił samochód w stanie nie uszkodzo
nym. Zmęczony akwizytor z Łap podróż do 
swego miejsca zamieszkania zmuszony był 
odbyć pociągiem,

•  W dniu 4 marca późnym wieczorem dwaj 
pijani mieszkańcy Łap postanowili odwie
dzić swego znajomego, mieszkającego w 
bloku przy ul. Górnej 1. Gdy zastali u niego 
zamknięte drzwi wejściowe do mieszkania, 
a przebywający w mieszkaniu gospodarz 
nie wpuścił ich do środka, wówczas wyła
dowali swoją złość na drzwiach kopiąc je 
nogami, zmuszając właściciela mieszkania 
do zakupu nowych - i chyba bardziej wy
trzymałych - drzwi.

•  W dniu 8 marca nieznany młody mężczy
zna chciał przechytrzyć kasjerkę Filii Banku 
Gdańskiego w Łapach i wymienić u niej na 
dobry - fałszywy banknot o nominale 100 
tys. zł. Widząc, że kasjerka jest dobrze zo
rientowana w fałszerstwach banknotów i 
nie da się nabrać na taki "numer” bez 
sprawdzenia, pozostawił u niej banknot i 
uciekł z banku.

•  Następnego dnia taki sam banknot "wyła
pała" wśród innych kasjerka Ekspozytury 
PKO w Łapach, przyjmując utarg od właści
cielki kiosku spożywczego,

•  W dniu 10 marca w centrum Łap nieznani 
chuligani, bez żadnych powodów, pobili 
mieszkańca Ostrołęki, oddelegowanego do 
pracy w Łapach, w wyniku czego doznał on 
wstrząśnienia mózgu i poważnych obrażeń 
ucha. Aktualnie w tej sprawie prowadzone 
jest dochodzenie zmierzające do ustalenia 
sprawców tego przestępstwa.

•  13 marca - dzień popularnych imienin Kry
styny i Bożeny był pechowy nie tylko dla 
miejscowych policjantów, ale także dla 
mieszkańców naszego rejonu. Tego dnia 
rano w Płonce Kozłach znaleziono na pod
wórzu przed domem częściowo zwęglone 
zwłoki mieszkającej samotnie 77-letniej ko
biety. Jak ustalono w prowadzonym docho
dzeniu psychicznie chora kobieta zapowie
działa swoją śmierć sąsiadom i w przypły
wie ataku choroby popełniła samobójstwo 
poprzez samospalenie się.

•  Natomiast ok. godz. 2300 na osiedlu Marii 
Konopnickiej w Łapach zginęły, na szkodę 
mieszkańców tego osiedla, dwa prawie no
we samochody marki "Polonez Caro". Pod
jęte niezwłocznie po zawiadomieniu o kra
dzieży działania poszukiwawcze przy 
udziale znacznej liczby policjantów z na
szego rejonu doprowadziły do odnalezie
nia na trasie Uhowo - Bojary trzeciego tej 
samej marki samochodu, lecz skradzione
go w Białymstoku. Jeden ze skradzionych 
w Łapach samochodów został odnaleziony

następnego dnia rano w okolicy wsi Łapy 
Pluśniaki bez radioodtwarzacza, a drugi 
wieczorem w Białymstoku na parkingu 
przy ul. Upalnej, również bez radioodtwa
rzacza, lecz jeszcze poobijany.

•  W dniu 15 marca odbył się półfinał nieczęsto 
spotykanej u nas sprawy. Tego dnia we 
wczesnych godzinach rannych na jednej z 
miejscowych szkół podstawowych pojawiły 
się niewybredne napisy pod adresem jednej 
z nauczycielek, którą bardzo młodzi ludzie 
dręczyli od początku lutego z bliżej niezrozu
miałych przyczyn. W wyniku prowadzonych 
przez miejscowych policjantów od tego cza
su czynności i przy wydatnej pomocy po
krzywdzonej ustalono, że jedna z uczennic 
tej nauczycielki przypomniała sobie po kilku 
miesiącach o "krzywdzie" wyrządzonej jej 
przez tę nauczycielkę, która niedostatecznie 
oceniła poziom wiedzy uczennicy z jednego 
z przedmiotów, dyskwalifikujących ją w wy
borze lepszej szkoły. Swoje niezadowolenie 
uczennica ta wyrażała poprzez systematycz
ne wyrażanie gróźb telefonicznych wobec 
nauczycielki, zamówienie na jej konto kaset 
pornograficznych oraz bezzasadne wzywa
nie do ojca nauczycielki karetki pogotowia, a 
w końcu wymalowała sprayem szkolę. 
Chcąc utrudnić ustalenie sprawcy tych "głu
pot" dziewczyna zaangażowała do swoich 
wybryków swego brata i koleżanki oraz kole
gów. Finał tej sprawy rozegra się zapewne 
przed Sądem dla Nieletnich, dokąd skiero
wano akta sprawy.

•  W dniu 18 marca nieznany sprawca, bez 
zezwolenia właściciela, zafundował sobie 
przejażdżkę samochodem marki "Fiat 125p“ 
na trasie hotel cukrowni - ul. Matejki w Ła
pach, po czym pozostawił bez opieki ten sa
mochód z uszkodzoną stacyjką zapłonową.

•  W dniu 22 marca nietrzeźwy mieszkaniec 
ul. Górnej w Łapach wszczął awanturę ze 
swoją żoną, w trakcie której zdemolował 
mieszkanie i zmusił żonę do opuszczenia 
tegoż mieszkania. W związku z takim po
stępowaniem żona zwróciła się o pomoc 
do tut. Komisariatu Policji. Przybyłych na 
interwencję policjantów krewki mężczyzna 
wyzwał słowami wulgarnymi, a chcąc zmu
sić do odstąpienia od czynności służbo
wych - poszczuł policjantów swoim psem 
wilczurem. Policjanci nie przestraszyli się 
tej ochrony, zatrzymali gospodarza domu i 
odwieźli go do Izby Wytrzeźwień w Białym
stoku. Postępowanie tego mężczyzny wo
bec policjantów oceni sąd, z którym miał 
on w przeszłości niezbyt przyjemne konta
kty owocujące pobytem w więzieniu.

•  W dniu 23 marca w Ekspozyturze PKO w Ła
pach mieszkanka gminy Sokoły za fałszywy 
banknot o nominale 1 min zł chciała zakupić 
dolary USA, lecz bystre oko kasjerki zapo
biegło wprowadzeniu do obiegu 'fałszywki", 
która została wykonana w bardzo precyzyjny 
sposób na oryginalnym papierze.

•  W nocy z 23 na 24 marca w Łapach przy ul. 
Korczaka nieznani sprawcy odwiedzili 
kiosk "Ruch-u". Z uwagi na to, że kiosk o tej 
porze był nieczynny, weszli do niego przez 
wybity w ścianie otwór, po czym skradli pa
pierosy, kosmetyki, czekolady i inne artyku
ły wartości ponad 17 min zl.

•  W dniu 30 marca wieczorem do jednego z 
opuszczonych domów przy ul. Głównej w 
Łapach, pod pretekstem spotkania się ze 
swoim chłopakiem, została zwabiona przez 
czterech znajomych miejscowych chłopa
ków 15-letnia dziewczyna, mieszkanka Łap. 
Aby było raźniej, na spotkanie to zabrała 
swoją koleżankę z Wasilkowa, która tego 
właśnie dnia ją odwiedziła. Do opuszczone
go domu całe towarzystwo weszło w nie
konwencjonalny sposób, przez okno. Gdy

dziewczyny spostrzegły, że zostały "wpusz
czone w maliny" i chciały opuścić to miesz
kanie, wówczas do akcji wkroczyli chłopcy, 
za namową których przyszły do tego domu 
i którzy dążyli do spełnienia tych erotycz
nych żądzy. W trakcie tego seansu jednej z 
dziewczyn udało się uciec i wezwać na po
moc przebywającego czasowo w Łapach 
oficera WP z Warszawy, który wraz z poli
cjantami zatrzymał wszystkich czterech 
uczestników zdarzenia i uwolnił od natrę
tów dziewczynę. Wobec trzech sprawców 
erotycznych ekscesów prokurator zastoso
wał areszt tymczasowy, w którym w prze
szłości już "gościli", a czwartego, biernego 
uczestnika - oddał pod dozór miejscowej 
policji.

•  W nocy z 31 marca na 1 kwietnia w Łapach 
dali o sobie znać "kasiarze". Najpierw po 
wypchnięciu okna w podpiwniczeniu weszli 
do budynku biurowego Spółdzielni Trans
portu Wiejskiego przy ul. Harcers’ 
czym wyłamali drzwi do pomieszczę.. Ma
sowego i tam, w nadziel na duży łup, rozbili 
kasę pancerną. Rozczarowani tym, że kasa 
była pusta nie poprzestali na tym i z nad
zieją na osiągnięcie wielkiego łupu udali 
się do budynku biurowego Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Brańskiej. 
Do wnętrza tego budynku weszli wypycha
jąc na parterze okno w pomieszczeniu 
świetlicy. Mając tylko jeden cel - zdobycie 
pieniędzy - wyłamując stojące na przeszko
dzie pozamykane drzwi dostali się do po
mieszczenia kasy. W pomieszczeniu kaso
wym wyłamali drzwi "mleczarskiego skarb
ca* i po zadowoleniu się kwotą nieco 
ponad 2 min zł opuścili zagrożony teren. 
Mamy nadzieję, że czyny te nie ujdą ich 
sprawcom bezkarnie.

•  Wartym odnotowania wydarzeniem w marcu 
było przeprowadzenie przez miejscowych 
policjantów, na liczne wnioski mieszkańców 
naszego miasta, działań zmierzających do 
ograniczenia procederu niedozwolonego 
handlu alkoholem przez obywateli WNP na 
terenie naszej targowicy. Działa- ' j  
przeprowadziliśmy w dniu, w którym r „o,e- 
rają swoje pensje pracownicy ZNTK. W tra
kcie odwiedzin targowicy zatrzymano 7 oby
wateli WNP, którzy oferowali do sprzedaży 
spirytus nielegalnie przemycany do naszego 
kraju. U obywateli tych zakwestionowano 32,5 
I spirytusu. Wszyscy ci handlarze zostali do
prowadzeni przed Kolegium ds. Wykroczeń w 
Łapach, które orzekło stosowne kary grzywny, 
a także przepadek zakwestionowanego alko
holu. Podczas przeprowadzania tych działań 
liczyliśmy na poparcie mieszkańców naszego 
miasta przebywających na targowicy, lecz zo
staliśmy nieco zawiedzeni postawą niektórych 
przebywających tam osób, które wizytę na
szą potraktowały jako brak innej roboty, cze
pianie się byle czego, a biorących udział w 
działaniach policjantów potraktowali wyzwi
skami i gwizdami. Sądzę, że nie na tym pole
ga wspólne zwalczanie zjawiska alkoholi
zmu, a co za tym idzie - ograniczenia prze
stępstw popełnianych pod działaniem alko
holu, tak łatwo dostępnego i taniego, jak u 
obywateli WNP przebywających do naszego 
miasta. Jak na razie nie są oni u nas tak zor
ganizowani i aktywni przestępczo, jak w in
nych rejonach naszego kraju.

TADEUSZ BOKINIEC
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Wiosna
Chłody spłynęły krą 
schną w słońcu martwe byliny 
lekko jak struny widnokręgi drżą 

ciepleją chłodne doliny

W lustra błękitu krąg słonka 
nad ciepłe wstaje zaranie 
nad ugorami znów słychać skowronka 

jak śpiewa zmartwychwstanie

I się zaczyna wszystko od nowa 
po prostu - wiosna 
dźwięk pierwszych owadów 

bazia wierzbowa
to jakby przestrzeń nowa wyrosła

Jak lekko - jak błogo - gdy cicha 
dal się otwiera bezwietrznej pogody 
i lżej jest oddychać

gdy ziemia oddycha 
pierwszą zielenią

z pośnieżnej wody

i .  wa przerasta martwe byliny 
na trawach łzawi się rosa 
i dzień się zaczyna

jak uśmiech dziewczyny 
to wiosna - po prostu wiosna

A kiedy roje zagrają wzniośle 
smykami tęsknoty cale w złotym pyle 
chce się jak dziecku

z krzykiem na oślep 
za pierwszym biec motylem

F. SZYDŁOWSKI

Sprostowanie
Wnawiązaniu do relacji z zebrania pra

cowników ŻOZ-u w Łapach zamieszczo
nego w ostatnim numerze naszej gazety pt, 
"Spotkanie" informuję, iż znalazła się tam 
nieścisłość. Zdanie . "Pacjenci przynoszą ze 
sobą igły. strzykawki, watę' dotyczyło przy
padków innych szpitali i nie dotyczyło szpi
tala łapskiego.

IfOODAS ŁUCZAJ

i z i M n  i O t e ie b im  c i u b  

MAJ lEMATOW
4.05. HfilR

-reż. M. Forman

11.05. UKŁAD
-reż. C Kazan

18.05. PSV
- reż. UJł. Pasikowski

25.05. CZUte StÓUJKfi
-reż. J. L. Brooks

Dorn kultury W Łapach. Wtorki godz. 20,00

<  <  O im m u n itetach  >  >
Cicho wszędzie, głucho wszędzie, 
Sejm bez posłów ponoć będzie, 
a bez posłów sejm, niestety, 
jest jak kawa bez "Complety".

<  <  I pow stało... >  >
Fiacikowi pupę ścięto 
i powstało... Cinquecento.

< <  N a sadystę  >  >
Żona mu obrzydła, 
kupił więc liczydła.
Rachunek uprości - 
- licząc żonie kości.

<  <  B ez liku  >  >
Miłość od pierwszego dotyku, 
a dzieci potem bez liku.

<  <  A propos przeciętności >  >
Nie dla ciebie sralu 
być z królową balu, 
a jedynie z dwórką 
zaszczycać podwórko.

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1) miara soli, 8) "wybuchowy" kolor, 9) wzór wierności, 11) 

wśród jednośladów, 12) stan cywilny, 14) stop na narzędzia 
precyzyjne, 16) wlogacizna, 18) świta, 21) w parze z Ewą, 23) pa- 
gaj, 24) atrybut marszałka, 26) w parze z sierpem, 27) potocznie - 
bóle reumatyczne, 30) spina mury, 33) podstawowy zespól pra
cowników, 35) bracia, autorzy zbioru baśni dla dzieci, 36) gnilec, 
39) człowiek o wzmożonej pobudliwości płciowej, 40) zapalenie 
migdałów, 41) przylaszczka pospolita, 42) zastaw.

Pionowo:
2) zbieracz ziół, 3) punkt skupu mleka, 4) "Heweliusz", 5) od

miana chalcedonu, 6) gra na szachownicy, 7) drewniana posadz
ka, 10) ułożenie ciała, 13) beczułka na piwo, 15) bohater filmów 
wideo, 16) wśród Skandynawów, 17) w parze z Pawłem, 19) fi
zyk niem., laureat Nagrody Nobla, 20) nogą zamiata, 22) z kart, 
25) pieniądze uzyskane ze sprzedaży w ciągu określonego czasu, 
28) mityczna wojowniczka, 29) dziecko pici męskiej, 31) ćpun, 
32) pospolity aromatyczny chwast polny, 34) kuzyn karpia, 37) 
imię żeńskie, 38) smar maszynowy.

JANUSZ JAMIOŁKOWSKI
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty ukazania

się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 3/49 nagrodę - ufundowa

ną przez p. Lecha Truskolawskiego - w postaci słodyczy z cukierni "U Le
cha" wylosował Kazimierz Jabłoński zam. w Łapach, ul. Boh. Westerplat
te 16 m. 52.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się go cukierni w dniu 4 maja br. 
w godz. 14-16.
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Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 
ogłasza przetarg na samochody:

■ 1. WOŁGA GAZ 2410 rok produkcji 1986, ce
na wywoławcza 35 min zł,

■  2. WOŁGA GAZ 24 rok produkcji 1979, cena 
wywoławcza 15 min zł.

Przetarg odbędzie się dnia 1993-04-30 o godz. 10°° w budyn
ku Warsztatów Szkolnych ZSM w Łapach ul. Sikorskiego 15. 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w 
kasie ZSM (p. nr 13). Dyrekcja zastrzega sobie prawo odwoła
nia przetargu bez podania przyczyn.

POLONEZ FIAT 126p 
HYUNDAI

* PRZEGLĄDY GWARANCYJNE - 
NAPRAWY

* PRZEGLĄDY TECHNICZNE
* KONSERWACJA - ZABEZPIE

CZENIE ANTYKOROZYJNE
* SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
* SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

KOMIS
* SPRZED A Ż SAMOCHODÓW

□  OSOBOWYCH
□  DOSTAW CZYCH

* MASZYN ROLNICZYCH
* CZĘŚCI

PRZYJĘCIA DO SPRZEDAŻY 
- SPRZEDAŻ 8°°-1600

D nia 22 m arca 1993 r. 
w wieku 89 lat zm arła  

p. Teofila Etkun, wielolet
nia członkini Zarządu Ko
ła Pszczelarzy w Łapach.

Działalność na niwie pszcze
larskiej była pasją Jej żyda i trwa
ła od czasów międzywojennych 
do chwili obecnej. Za aktywną 
pracę w szeregach Polskiego 
Związku Pszczelarskiego była 
wielokrotnie wyróżniana i od
znaczona Złotą Odznaką PZP.

Odeszła uczynna, pracowi
ta, bezinteresowna i życzliwa 
działaczka pszczelarska.

Pozostanie na zawsze w pa
mięci koleżanek i kolegów 
pszczelarzy.

Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w Łapach

UMiG INFORMUJE
Podatek od środków transportowych
W związku z częstym powoływaniem się na 

'podatek drogowy" jako opłatę, która powinna 
być zdaniem zainteresowanych przeznaczona na 
cele drogowe, kilka wyjaśnień z tym związanych.

Czym jest podatek ?
Jest to jednostronnie określone świadcze

nie, w zasadzie pieniężne, bezzwrotne i nieod
płatne o charakterze ogólnym, pobierane 
m.in. przez samorząd terytorialny. Podatek 
jest świadczeniem przymusowym.

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31) określa 
obowiązek podatkowy w podatku od nierucho
mości, podatku od środków transportowych, po
datku od posiadania psów oraz opłat lokalnych: 
targowej, miejscowej i administracyjnej.

Wszystkie podatki i opłaty lokalne, jako 
świadczenia podatkowe mają charakter nie
odpłatny, co oznacza, że nie są one związane 
z określonym zachowaniem się państwa czy

gminy. Podatnik nie może więc uzależniać ich 
zapłacenia od np. naprawienia drogi czy po
sprzątania targowiska przez określone służby. 
W tym sensie podatki i opłaty lokalne różnią 
się od klasycznych opłat np, za korzystanie ze 
środków komunikacji miejskiej, parkingu itp. 
W tych ostatnich przypadkach wnoszący opła
tę może się bowiem domagać określonego 
zachowania od podmiotu pobierającego opła
tę i ma z tego tytułu możliwość dochodzenia 
swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

W roku ubiegłym dochody z tytułu podatku od 
środków transportowych wyniosły 1.088.412.000 
zł, natomiast wydatki 2.886.329.000 zł, w tym na 
zimowe utrzymanie 64.427.000 zł, oczyszczanie 
miasta 232.573.000 zł, oświetlenie 1.139.329.000 
zł, bieżące utrzymanie 1.450.000 tys. zł. Przypo
minam, iż nie wszystkie ulice zostały objęte tymi 
wydatkami, ponieważ na naszym terenie admi
nistruje jednocześnie Zarząd Dróg oraz Woje
wódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, które rów
nież ponoszą pewne koszty. Różnica pomię
dzy wydatkami a dochodami jest znaczna.

(K .K .)

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, Piątkowo
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego
□  sklep mięsny, Białostockich Zakładów 

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

(p. Zajkowski)

Dziękujemy

O głoszen ia  drobne
1. Sprzedam akwarium 200 dcm3, tel. 

35-12 (po 15°°).
2. Sprzedam garaż ul. Konopnickiej 

8/10 Łapy.
3. Sprzedam 1 ha ziemi w Uhowie. 

Blisko wsi. Dzwonić pod nr tel. 
23-35 Łapy.

4. Sprzedam 2 nowe szafy z pawla
czami 2 i 3-drzwiowe. Sianko, ul. 
Mała 17/21.

SA D Z O N K I WARZYW  
I KW IATÓW

pod folię i do gruntu 
w szerokim asortymencie 

odmian, polecam: 
G O SPO DARSTW O  

O G R O D N IC Z E
Wiesław Łapiński 

Łapy Dębowina 126 
tel. 32 59
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