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ROCZNICA
25 maja 1990 r. ukazał się zerowy numer 

"GAZETY ŁAPSKIEJ - DZIEŃ DOBRY". W 
ciągu tych trzech lat wiele zmieniło się w na
szym kroju. Również w "Gazecie". Śmiercią 
naturalną zmarło "Dzień Dobry", nastąpiła 
całkowita rotacja pierwotnego składu reda
kcji. Sześciostronicowy dwutygodnik prze
kształcił się w szesnastostronicowy miesię
cznik. Nasza winieta zmieniała się także, 
choć "tylko" trzykrotnie. Nakład podobny jak 
trzy lata temu. Za to zdrożeliśmy pięciokrot
nie, Mimo wszystko istniejemy i jesteśmy 
jedną z największych gazet lokalnych w wo
jewództwie. Po tym krótkim bilansie konsta
tujemy - przed nami czwarty rok pracy u 
podstaw.
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Komunikaty, informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Łapach uprzejmie informuje, że na tere
nie województwa wrocławskiego działają dwa 
Zakłady Leczniczo-Wychowawcze prowadzone 
przez zgromadzenie zakonne dla dzieci z cięż
kimi dysfunkcjami narządu ruchu przy zacho
wanej normie intelektualnej:

I. Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Jasz- 
kotlu 21, 55-070 Smolec, prowadzony przez 
Siostry Maryi Niepokalanej - przyjmuje dzieci 
od 3 do 12 lat, z zapewnieniem opieki przed
szkolnej i nauki szkolnej do klasy V szkoły pod
stawowej.

II. Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Wie
rzbicach Wrocławskich, ul. Lipowa 44, 55-040 
Kobierzyce - prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. Józefa - przyjmuje dzieci od 7 do 15 
lat, zapewnia naukę w zakresie szkoły podsta
wowej od kl. I do VIII.

Placówki te świadczą usługi medyczne i 
rehabilitacyjne. Czasookres pobytu dziecka 
uwarunkowany jest stanem jego zdrowia.

Pobyt w Zakładach Leczniczo-Wychowaw
czych jest odpłatny - do czasu wydania nowych 
przepisów prawnych - na poziomie kosztów 
wyżywienia.

Podając powyższe informacje prosimy zain

teresowanych rodziców o zgłaszanie potrzeby 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społe
cznej w Łapach. Informujemy, że akta kandyda
tów powinny zawierać:
1) zgodę rodziców (opiekunów) na umieszcze
nie dziecka w Zakładzie,
2) zobowiązanie do regularnego uiszczenia od
płatności za pobyt dziecka w Zakładzie,
3) zaświadczenie obrazujące stan zdrowia dzie
cka, historię choroby, zaświadczenie o przepro
wadzonych obowiązkowych szczepieniach, za
świadczenie o braku chorób zakaźnych,
4) orzeczenie psychologa o stopniu rozwoju 
umysłowego dziecka,
5) ostatnie świadectwo szkolne,
6) zaświadczenie o zarobkach rodziców (opie
kunów),
7) wywiad społeczny.

Kierownik 
M-GOPS 

BARBARA ZALEWSKA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Łapach składa serdeczne podziękowanie 
ks. Dziekanowi Piotrowi Faltynowi i Wikariuszo
wi ks. Konstantemu Pruszyńskiemu za udział w 
zorganizowaniu “Święconego Jajka" dla osób 
samotnych.

Dziękujemy młodzieży z zespołu "Kania" 
pod kierownictwem ks. Konstantego Pruszyń- 
skiego i pani Teresie Kaczorowskiej za przygo
towanie części artystycznej, która uatrakcyjniła 
spotkanie przybliżając Jego sens oraz duchowe 
przeżycie dla osób zaproszonych.

Kierownik M-GOPS 
BARBARA ZALEWSKA

Urząd Miasta i Gminy w Łapach zaprasza 
do składania ofert na przeprowadzenie prac 
malarskich elewacji budynku będącego siedzi
bą Urzędu, zlokalizowanego w Łapa1-1 i. 
Sikorskiego 24.

Prace malarskie mają być wykonane w ter
minie do dnia 30 września 1993 r.

Oferty z referencjami prosimy składać w ter
minie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach, ul, Sikor
skiego 24. Informacje w pokoju 105.

Zastrzega się prawo wyboru oferenta.
Przewodniczący Zarządu 

ROMAN CZEPE

TELEFON ZAUFANIA 

^  988
środa od 16.00 -19.00

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

•  58 urodzeń •  17 małżeństw •  20 zgonów •

W kw ietniu sporządzone zostały akty urodzeń:
Dawida Zdrójkowskiego, Marcina Perkowskie

go, Adama Mrtrusiaka, Pawia Kowalewicza. Joan
ny Katarzyny Piszczatowskiej, Karola Cepowicza, 
Adriana Zdrojkowskiego, Eweliny Roszkowskiej, 
Tadeusza Dąbrowskiego, Kamila Perkowskiego, 
Adama Kostro, Łukasza Śliwowskiego, Dariusza 
Prosickiego, Grzegorza Łuczaja, Wiolety Lewko- 
wskiej i Patryka Lewkcrwskiego, Pawła Sobociń
skiego, Krzysztofa Hermanowskiego, Natalii Ka- 
mińskiej, Eweliny Płońskiej, Macieja Bagińskiego, 
Wojciecha Janeczko, Klaudii Danilczuk, Łukasza 
Zdrodowskiego, Anety Frankowskiej, Arkadiusza 
Piekutowskiego, Barbary Jamiołkowskiej, Sylwii 
Klepackiej, Patryka Krasowskiego, Pawła Gołębie
wskiego, Katarzyny Kruszewskiej, Julity Osieko- 
wicz, Pauliny Grodzkiej, Emilii Ruszczyńskiej, Aga
ty Piszczatowskiej, Aldony Falkowskiej, Adama 
Stawiereja, Łukasza Łapińskiego, Wiolety Maru- 
szewskiej, Mateusza Ostrzygalo, Magdaleny Róży 
Kurek, Sylwii Szyszko, Artura Łapińskiego, Marle
ny Płońskiej, Izabeli Anny Piotrowskiej, Pauliny 
Perkowskiej, Kamila Garbacika, Michała Szyluka, 
Piotra Zdrodowskiego, Pauliny Łapińskiej, Izabeli 
Zabłockiej, Eweliny Brzozowskiej, Mariusza Ka- 
mińskiego, Magdy Dąbrowskiej.

Dzieciom życzymy dużo zdrowia i rados

nego dzieciństwa, ich rodzicom szczęśt 'a i 
radości w wychowaniu swoich poci-., h.

w
W kwietniu 1993 r. związek małżeński zawarli:
Radosław Niwiński z Wiolettą Matłoką,
Hubert Gołaszewski z Agnieszką Anną Adamską, 
Wojciech Sakowicz z Anną Mojsą,
Krzysztof Płoński z Violettą Anną Łupińską, 
Cezary Kuryś z Ewą Bogusz,
Wojciech Stankiewicz z Małgorzatą Andrzejewską, 
Robert Otto z Ewą Wiśniewską,
Tomasz Zdrodowski z Barbarą Głowicką, 
Andrzej Grycuk z Iwoną Renatą Samsonowicz, 
Piotr GrzegorzŁuniewski z Dorotą Sianko, 
Andrzej Guzik z Haliną Jaroszewską,
Mariusz Bajda z Elżbietą Teresą Jabłońską, 
Jerzy Środnicki z Anną Kluczyk,
Mariusz Mroczkowski z Beatą Szyluk,
Jarosław Zaleski z Agnieszką Hofman.

Pomyślności i szczęścia na nowej dro
dze życia!

W kwietniu 1993 r. zmarli:
Helena Hancewicz - lat 72, Leokadia Pie

kut - lat 58, Leokadia Szymojko - lat 93, Julia 
Zdrojkowska - lat 55, Henryk Kurmin - lat 74, 
Piotr Wojciula - lat 93, Kazimierz Roszkowski - 
lat 84, Maria Siergiej - lat 82, Wiktor Wyszyński
- lat 85, Marianna Łupińską - lat 79, Michał Sło- 
miński - 71, Maria Masłowska-Porczyńska - lat 
84, Janina Kupis - lat 86, Mieczysław Olejnicki
- lat 82, Antonina Zimnoch - lat 83, Edward 
Grabowski - lat 74, Eugenia Jabłońska - lat 79, 
Władysław Wasilewski - lat 72, Rajmund-Lu- 
dwik Palucis - lat 37, Mieczysław Kowalewicz - 
lat 70.

Pogrążonym w sm u tku  rodzinom  
zmarłych sk ładam y głębokie wyrazy 
współczucia z pow odu straty na j
bliższych.

ELŻBIETA BRUS/.EWSKA
GRAŻYNA ŁAPIŃSKA
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21.04.br. w Domu Kultury 
w Łapach poseł PC z Białego
stoku Krzysztof Jakub Putra 
spotkał się z wyborcami.

Po przywitaniu się z nimi 
J omówił krótko sytuację gospo-

darczą w kraju. Nie zgodził się z 
opinią szefa CUP, iż gospodar- 
ka jest w niezłym stanie.

Po wstępie, przybyli na to 
spotkanie zadawali posłowi py- 
tania. Pierwszy z nich wyraził 

\  ^  pogląd, iż część ludzi jest nie- 
zadowolona i oburzona na taką 

demokrację. Interesowało go też, ile za
kładów pracy zostało przekazanych po 
r. 89 kapitałowi zagranicznemu, a ile w 
zamian przybyło? Kiedy "mordercy Po
laków z Rakowieckiej" będą ukarani?

Demokracja jest jedynym sposobem 
wyłonienia władzy przez ludzi - stwierdził 
poseł - i jest to sposób najlepszy. Odnoś
nie rzeczonych zakładów nie dysponuje 
szczegółowymi danymi. Są bowiem 
przedsiębiorstwa, dla których organem 
założycielskim jest wojewoda, Minister 
Komunikacji czy Przemysłu, istnieją 
przedsiębiorstwa komunalne. Niewiele z 
nich na Białostocczyżnie zostało spry- 
wp ’ anych. Część znajduje się w pro
cesie upadłościowym, część ma duże kło
poty, często bierze się to nie z winy dyre
kcji a uwarunkowań ekonomicznych. Po
dał przykład hajnowskiego "Fumelu" (ok. 
0,5 bln zadłużenia). Na Białostocczyżnie 
nie ma też jaskrawych afer prywatyzacyj
nych. Co do tych z Rakowieckiej: jest w tej 
sprawie projekt Senatu, ale ciężko idzie to 
w Sejmie. Niewielu popiera. Porozumie
nie Centrum od początku było i jest za 
dekomunizacją i lustracją, dlatego poparło 
w wyborach Wałęsę. Dziś sytuacja wygląda 
inaczej. Prezydent odmówił podpisania 
ustawy odbierającej przywileje b. SB-kom. 
PC było za. Prywatyzacja jest potrzebna, 
ale taka, by coś z tego majątku trafiło do 
przeciętnego obywatela. Program Po
wszechnej Prywatyzacji obejmuje tylko 
600 przedsiębiorstw, nie jest więc to pry
watyzacja powszechna. PC proponuje, 
aby część dochodów z prywatyzacji prze
kazać na fundusz emerytalny. Istnieje

Putra w Łapach

możliwość, że wartość świadectw udzia
łowych może spaść nawet do 100 tys. zł. 
PC postuluje też przeprowadzenie 
wcześniejszej reprywatyzacji, zagrabio
ny majątek należy zwrócić właścicielom 
w naturze, a jeśli to niemożliwe - w pa
pierach wartościowych.

Pytanie następne: Dlaczego PC wy
stąpiło przeciw Rzecznikowi Praw Oby
watelskich?

Ponieważ wykorzystał swe stanowi
sko do uprawiania polityki, a nie do ob
rony praw Obywateli. Tego Rzeczniko
wi robić nie wolno. Pod wnioskiem o je
go odwołanie podpisało się ponad 100 
posłów. Ostatnio Trybunał Konstytu
cyjny odrzucił zresztą najważniejsze, za
sadnicze zarzuty Rzecznika, 3 mniejszej 
wagi przyjął. Charakterystyczne jest, iż 
Zieliński niewiele zajmuje się innymi 
sprawami, a głównie tymi związanymi ż 
Kościołem. Poseł - jako katolik - nie 
chce czuć się mniejszością we własnym 
kraju. Zaznaczył, że inne wyznania tak
że mają pełną swobodę działalności.

W. Mojkowski, przewodniczący UD w 
Łapach zapytał, czy poseł Putra jest zwo
lennikiem marszów na Belweder i czy jest 
za testem inteligencji dla Wałęsy? PC 
chciało wcześniej Lecha na prezydenta.

Poseł odparł, iż w demokracji de
monstracje są rzeczą normalną, od r. 89 
było ich w Polsce kilkanaście tysięcy. 
Był na tej demonstracji ponieważ uwa
ża, że wiele posunięć Wałęsy było błęd
nych. Jednak szacunek dla Urzędu Pre
zydenta a ocena konkretnej osoby spra
wującej ten urząd to zupełnie co inne
go. Popieraliśmy Wałęsę, nie tylko oso
bę, ale jego program, np. sprzeciw wo
bec "grubej kreski". A kto teraz blokuje 
lustrację? Kto obalił pierwszy demo

kratycznie wybrany rząd? Kto forsował 
Ziółkowską na szefa NIK-u? Kto forso
wał pewną kandydaturę w wojsku, ppłk. 
SB na zastępcę szefa UOP-u? A po
mysł NATO-bis? Nie! - dla czerwonego 
neoliberalnego kapitalizmu.

Następne pytanie dotyczyło progra
mu gospodarczego PC.

Nasz poziom gospodarczy - zacofa
nie, jest on ok. 10 razy niższy niż w kra
jach rozwiniętych. Polityka pieniężna i 
podatkowa państwa jest zabójcza dla 
przedsiębiorstw. PC sprzeciwia się 
sztywnej polityce monetarnej, kredyt 
winien być tańszy i łatwiej dostępny. 
Postawić należy na eksport.

Na spotkanie przybyła też pani, która 
mając swój plac nie może go sprzedać, bo 
w planach jest droga, której nie buduje się.

Poseł stwierdził, że to sprawa Rady 
Gminy i Burmistrza.

Burmistrz Czepe wyjaśnił, że jest to 
pochodną wykonania aktualizacji planu 
przestrzennego zagospodarowania mia
sta, który będzie chyba w tym roku opra
cowany. Wówczas miasto może działkę 
wykupić, jeśli będzie tam budowana dro
ga. Ulic w Łapach jest 143, działek ponad 
tysiąc, nie pamięta szczegółów tej spra
wy, zaprasza do urzędu.

Z  podobną sprawą zwrócił się ktoś 
inny, któremu zabrano plac. Tymcza
sem brak jest ustawy reprywatyzacyjnej. 
Kiedy będzie?

Poseł Putra przypomniał, że PC od 
początku było za reprywatyzacją, jed
nak w Sejmie SLD, Unia i liberałowie 
blokują tę ustawę.

Dlaczego PC nie weszło do obecnego 
rządu? Czy dlatego, że Glapiński nie 
dostał posady? Nie słychać też nic o ini
cjatywach ustawodawczych tej partii.

Przy wchodzeniu do rządu ważna jest 
możliwość realizacji programu, ale też 
ważne są i osoby. Jako warunek wejścia 
do koalicji PC stawiało poparcie przez in
nych koalicjantów dekomunizacji i lu
stracji. Wg. badań opinii publicznej ok. 
80 % społeczeństwa popiera je. Nie zga
dzaliśmy się na 5 % deficytu budżetowe
go, które narzucił nam Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Suchocka zgodziła 
się na rządzenie pozakonstytucyjne przez 
Wałęsę: ma on swego Ministra SZ, podpo
rządkowane jest mu MSW. Jest to bezpra
wne, bo narusza konstytucyjne kompeten
cje rządu. I w rezultacie mamy dwie polity
ki zagraniczne, co jest nie do przyjęcia. 
Program gospodarczy PC będzie uaktual
niony na kongresie programowym 24.IV.

dokończenie na stronie 4
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Putra w Łapach cd.
Proponujemy np., by za przysłowiową 
złotówkę uwłaszczyć lokatorów miesz
kań. PC zgłaszało też, by najpierw powo
łać instytucję Skarbu Państwa, a dopie
ro później robić prywatyzację. Nasi 
eksperci opracowali też program rolny.

Towarzyszący K. Putrze D. Piątko
wski dodał, że obecna koalicja dąży nie
ustannie do obcięcia rent i emerytur.

Zdaniem p. Kleszczewskiej ci, któ
rzy dostali od Urzędu jej działki winni 
płacić teraz czynsz. A Burmistrz dziś te 
działki sprzedaje.

Poseł odparł, że kłania się znów brak 
ustawy reprywatyzacyjnej i jej obalenie w 
Sejmie. Dobrze charakteryzuje ten prob
lem wypowiedź jednego z liberałów: "Al
bo komunistom się przeciwstawimy, albo 
się z nimi połączymy". I współpracują z 
nimi. PC dożyło projekt ustawy deko- 
munizacyjnej. Chodzi w nim o najważ
niejsze persony PZPR, a nic o szerego
wych członków. Ustawa dotyczyłaby nie 
tylko polityki, ale i gospodarki: komuni
stów należy od niej odsunąć, bo opano
wali układ gospodarczy. Przy spółkach 
nomenklaturowych było łamane prawo.

Na pytanie z sali, czy ZSL i SD też by 
to objęło, poseł odparł: Uważam, że 
tak. PSL jest niby w opozycji, a ma 40- 
50 osób w administracji gospodarczej.

Kolejne pytanie wyrażone było do
sadnie: Czy nikt z PC nie widział, że 
Wałęsa jest głupi?

Tak bym tego nie nazwał - odrzekł 
poseł.

Następny dyskutant był za uchyle
niem immunitetów posłom. Dlaczego 
są "świętymi krowami"? Glapiński był 
ministrem, nic nie zrobił. "Teraz PC 
dołuje, więc obiecuje".

Immunitet, na całym świecie, jest po to, 
by poseł mógł interweniować u władz wy
konawczych. Immunitety były już uchyla
ne. Czarnocki został go niedawno pozba
wiony. Jest wniosek o uchylenie immuni
tetu Kaczyńskiego, zresztą on sam też po
zwał Wałęsę do sądu. Glapiński ministrem 
był krótko. A co zrobił Paszyński czy obec
ny minister Bratkowski? W tym roku od
dano o 50 % mieszkań mniej. Glapiński 
postulował: ułatwić, uprościć dostęp do 
działek, zapewnić tanie kredyty budowla
ne. Obecny rząd też ma projekt uzdrowie
nia budownictwa, ale tylko ludzie bogaci 
będą mogli spłacić kredyt.

Tematem następnego pytania było 
aresztowanie Dobrzyńskiego. "Jest 
smrodek, bo Kaczyński go broni."

Od początku twierdziliśmy, że jest to 
sprawa polityczna - twierdził poseł. Od
rzucono poręczenie za niego 40 posłów.

A tymczasem dwóch panów przywłasz
czyło (tak brzmi zarzut) 9 min dolarów 
i ich zwolniono z aresztu. Było już wra- 
bianie Zalewskiego, "odszczekano" to 
w telewizji gdzieś nocą, po 1,5 roku śle
dztwa. Przedstawiciel "Hornu" zeznał, 
że dał Dobrzyńskiemu 1,5 mld łapówki 
za koncesję. Przemilczano, że firma ta 
zalega z podatkami na 28 mld zł. Mec. 
Bednarkiewicz, szef adwokatury za
uważył, że zaraz po aresztowaniu poda
no imię i nazwisko aresztowanego, co 
jest niedopuszczalne. "Czy kradł rower, 
czy mu ukradli, ważne, że jest w to za
mieszany". Jeśli na Kaczora przychodzą 
teraz tłumy, to w ten sposób próbuje się 
nas zwalczać.

Kolejnego pytającego interesowało, 
czy ok. 60 tys. Polaków wywiezionych 
na Syberię będzie mogło wrócić do kra
ju i czy PC jeszcze w 80 r. nie wiedziało, 
kim jest Wałęsa? Dlaczego ludzie (np. 
Wojciech Reszczyński), którzy popie
rali Wałęsę dziś są tępieni, odsuwani?

"Ale kto z popierających Wałęsę nie 
został przez niego odsunięty?" - odparł 
Putra. Co do Wałęsy to wydawało się 
wówczas, że będzie on realizował pro
gram, któty głosił. Tylko dzięki postawie 
rządu Olszewskiego nie doszło do utwo
rzenia spółek rosyjskich na terenie baz b. 
Armii Radzieckiej. Kwestię powrotu Pola
ków z b. ZSRR trzeba rozwiązać osiedlając 
ich np. na Ścianie Wschodniej. Ale tu bę
dzie protest Białorusinów.

Partie prawicowe powinny zorgani
zować się w jedno - postulował ktoś.

Są starania dot. integracji prawicy. Ta
kie rozmowy prowadzi się na szczeblu 
centralnym, ale i my w B-stoku też to ro
bimy. Bo jeśli nie - będzie jak na Litwie - 
powrót postkomuny. Ale to zależy też od 
społeczeństwa. Nie jesteśmy za brus. !- 
nym kapitalizmem, zgadzamy się na in
terwencjonizm państwa tam, gdzie jest to 
konieczne. Nie namawiamy koniecznie 
do PC, ale do tego, by się angażować. 
Postkomuniści mieli ok. 3 min ludzi i du
żo ich zostało, a u nas apatia. Tamci są 
gotowi do wyborów choćby dziś. Ale jeśli 
50 % nie idzie na wybory i ma pretensje - 
to powinny być to pretensje do siebie.

Po zakończeniu spotkania poseł 
spotkał się jeszcze z grupą pracownic 
"Hermesa" w sprawach ich dotyczących.

Dwugodzinna impreza, mniej liczna, 
niż poprzednia z Małachowskim, prze
biegała w spokojnej atmosferze, choć je
den z dyskutantów (chyba "na bani") nie 
dał sobie i innym szansy usłyszenia odpo
wiedzi na postawione wcześniej pytanie, 
przerywając i zadając ciągle nowe.

BOGDAN ŁIIC.ZAJ
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Kurier Poranny

•  "Dzieci kochają Konopnicką". W 
Muzeum Historycznym w B-stoku 
odbył się konkurs recytatorski po
święcony twórczości Marii Kono
pnickiej z udziałem ok. 160 uczest
ników z terenu woj. białostockiego, 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy 1-3 i 4-8.
W pierwszej kategorii wiekowej 
przyznano dwie równorzędne pier
wsze nagrody, jedną z nich otrzymał 
Robert Piekutowski ze SP nr 2 w 
Łapach.

•  8-12.04. "Między warszawskimi i 
ostrołęckimi torami. Wielkanoc na 
Wygwizdowie". Opowieść o łapskim 
Wygwizdowie, osiedlu między war
szawskimi i ostrołęckimi torami, 
którego pierwsze, drewniane d-  '-ii 
zbudowano w 1924 r. "Przed \ ,ną 
każdy pociąg wjeżdżający do Łap 
gwizdał na Wygwizdowie.” Mieszka
jący tu od 1953 r. WiŚniewolscy to 
kolejarska rodzina: p. Henryk w la
tach pięćdziesiątych rozpoczął pracę 
w ZNTK, już 30 lat nosi kolejarski 
uniform jego syn. Dzieci rozjechały 
się po świecie, jednak na święta gro
madzą się przy wielkanocnym stole. 
Pani Genowefa wspomina Wielka
noc 1944, którą spędziła jeszcze w 
domu, na początku maja wywiezio
no ją na roboty przymusowe do 
Prus Wschodnich. Z  transportu 
uciekła przed Knyszynem, ukrywała 
się u Bokińców w Kowalewszczyźnie 
aż do nadejścia ruskiego frontu. Po
wrót do Poświętnego 20-letnia wów
czas dziewczyna odbyła w prze' iu  
staruszki z różańcem w ręku. Dw oez- 
pieczeństwa przed sołdatami. Mąż 
Henryk wspomina głodną i chłodną 
Wielkanoc na Syberii. W r. 41 bol
szewicy wywieźli tam rodzinę "pol
skich panów", w tym sześcioro dzie
ci. Matka p. Henryka i trzech braci 
już nie wrócili, zmarli z wycieńcze
nia. Dwoje wróciło w 46 r. Henryk 
wraz z Kościuszkowcami dotarł do 
Berlina. Gorzkie syberyjskie święta 
pozostały w pamięci na zawsze.
Pani Stanisława Siemionów, siostra 
Genowefy jest najstarszą mieszkan
ką Wygwizdowa, mieszka tu blisko 
50 lat. Na święta wybiera się do syna 
do Krakowa. Jej syn Romuald, zna
ny zawodnik sportów strzeleckich, 
brał udział w moskiewskiej olimpia
dzie. Mąż, nieboszczyk, był oczywi
ście kolejarzem, pochodził spod 
Omska. Także wspomina dawne 
święta. Poszczono nie tak jak dziś:
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nawel jajek w Wielkim Tygodniu 
nie jedzono. Robiono sery na świą
teczny stół, ale w poście były one 
nietykalne, pito tylko serwatkę, je 
dzono śledzika, rybę smażoną, racu
szki na oliwie, zacierki.
Pierwszy dom od strony Ossego za
mieszkują p. Zambrzyccy. Od 8 lat, 
wcześniej były Racibory Nowe. Tam 
też - u rodziców pani Marii - spędzą 
święta w towarzystwie prawie całej 
rodziny. Kto pierwszy wstał w Nie
dzielę Palmową - "palmowa! całą ro
dzinę". Dyngus był rzeczywiście mo
kry: dziewczęta były polewane jesz
cze w łóżku, niektóre lądowały na
wet w stawie.
Nie ma już dziś pierwszych osadni
ków na Wygwizdowie. Poumierali, 
przenieśli się do własnych domów.

•  7 TOS. "Nie o to walczyłem. Jan 
Bes<..d-Borowski o sobie". Obszerny 
materiał prezentujący postać nasze
go b. posła. "... nie o taką Polskę 
walczyłem, to nie jest nasz kraj i nie 
będzie nasz, dopóki nie rozliczy się 
komunistów, nie ujawni agentów" - 
twierdzi. "Chociaż robiłem Wałęsie 
kampanię wyborczą i na niego gło
sowałem, zostałem oszukany jak 
wielu podobnych do mnie. Wałęsa, 
gdy został prezydentem, zaczął pro
mować tych, którzy gnębili naród 
polski, postkomunistów". Dziś poseł 
jest osobą prywatną, sympatykiem 
"Ruchu dla III Rzeczypospolitej". 
Liczący prawic 100 stron maszyno
pisu jego pamiętnik nosi tytuł: "Mo
ich 40 lat. Zapiski faktów i refle
ksji". O władzy komunistycznej: 
"V' ałem, że jest to obce, że nie 
wolno się z tym utożsamiać". "Już w 
4 klasie podstawówki, gdy nupisał 
wypracowanie "Co nam dała 
przyjaźń polsko-radziecka", nie 
zwrócono jego zeszytu. A gdy miał 
17 lat, został aresztowany, był to 
1953 rok, za przynależność do or
ganizacji "Białe Orły". Skazano go 
wtedy na 2,5 roku więzieniu i ze
słano do kopalni "Kleofas", z któ
rej został zwolniony dopiero po 
aferze Światły. (Wytł. autora - B.Ł.) 
Szkołę ukończył z problemami, 
omal nie został wyrzucony za odmo
wę udziału w pochodzie 1-majo
wym. Od początku w organizującej 
się "Solidarności" Rolników Indywi
dualnych, został Przewodniczącym 
Zarządu Regionu. Internowany w 
stanic wojennym, później wielo
krotnie więziony. Poseł na Sejm po 
"okrągłym stole". Drugiego dnia po

PISZĄ O NAS...
wyborze Jaruzelskiego na prezyden
ta zawiesił swoje uczestnictwo w 
OKP. Kiedy zobaczył Mazowieckie
go klaszczącego po przemówieniu 
Karpacza, szefa SB, zrozumiał, że 
Polska nie może opierać się na lu
dziach starego systemu. Nie zwol
niono go z aresztu, choć miał wrzo
dy żołądka. Dziś Kiszczak uspra
wiedliwia się złym stanem zdrowia.
0  Cimoszewiczu: "... nawet mowy 
Kiszczaka były łagodniejsze." "Kie
dyś mówiono o patriotach, że to 
karły reakcji, teraz jest podobnie. 
(...) Krzyże chcą zdejmować, a my
śmy o krzyż walczyli." Wycofał się z 
działalności politycznej.
”... sympatyzuje - jak mówi - z tymi 
ruchami, które chcą sprawiedliwości
1 wolnej Polski, w której by rozliczo
no bandytów i zbrodniarzy. Gdyby 
nawet zwyciężyli jego faworyci, 
twierdzi, że nic wróci do działalno
ści politycznej. |...|
- Jestem ze starego pokolenia - mó
wi. - Uznaję wartości nieprzemijają
ce, wartości naszych dziadów i oj
ców - patriotyzm i wiarę."
"Chociaż odszedł od polityki, nie 
może bez niej żyć" - konkluduje nie 
bez racji Jerzy Nachiło.

Kurier Podlaski
•  29.04. "Pierwszy geograf. Zwycięzcą 

odbywającej się w dn. 23-25.04. w 
Gdyni XlX Olimpiady Geograficz
nej został uczeń kl. IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Łapach Woj
ciech Stypułkowski. Jest on wycho
wankiem mgr Zofii Łapińskiej. 
Wypada dodać, że nie jest to pier
wszy olimpijczyk p. Łapińskiej, da
lej - jak widać - utrzymującej wysoki 
poziom nauczania geografii w LO.

•  4.05. W rubryce sportowej informacja 
o meczu Grom Czerwony Bór - Po
goń Łapy zakończonym remisem 1:1.

Gazeta Współczesna
•  29.04. "Do Europy". J. Pilcicka z 

kwietniowego numeru naszej gazety 
wypunktowuje wywiad K  Kondraciu- 
ka z burmistrzem duńskiej gminy Aa- 
lestrup Richardem Gundersenem.

•  5.04. "Buraki czy ziemniaki”. Rolni
cy mają kłopoty ze zbytem ziemnia
ków, ich ceny są niskie. W ciągu 
ostatnich dwóch lat wielu dostaw
ców miało kłopoty z otrzymaniem 
zapłaty za towar dostarczony róż
nym spółkom i przedsiębiorstwom 
eksportującym go na Wschód. Kie
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rownictwo Cukrowni w Łapach li
czy, że spowoduje to większe zain
teresowanie uprawą buraków. Cu
krownia, prawdopodobnie jako je
dyna w kraju, oferuje rolnikom 50 
% bonifikatę przy zakupie nasion i 
herbicydów. Cenę surowca ustalono 
wstępnie na nie niższą niż równo
wartość 50 kg cukru (poprzednio 
45). Ceny skupu i stawki za dowóz 
surowca będą negocjowane z rolni
czymi związkami zawodowymi jesie- 
nią. Dotychczas podpisano umowy 
kontraktacyjne na prawie 5 tys. ha, 
aby w pełni wykorzystać moce pro
dukcyjne zakład potrzebuje 2 razy 
tyle areału buraka. W cukrowni
czych magazynach spoczywa jeszcze 
13 tys. ton cukru (60 %) z poprze
dniej kampanii. Cena zbytu cukru - 
7.700-7.800 zł/kg, powinna ona 
wzrosnąć, bo inne zakłady planują 
podwyżkę, ponadto na giełdach 
światowych cena cukru wzrosła.

•  15.04. "Kłopoty z naturą". "Każdy 
rok opóźnienia w przeprowadzeniu 
renaturalizacji zmeliorowanych ob
szarów znajdujących się na obszarze 
Narwiańskiego Parku Krajobrazo
wego pogłębia degradację tychże 
obszarów." Wojewódzka Komisja 
Ochrony Przyrody w Białymstoku 
na swym posiedzeniu rozpatrywała 
konflikt pomiędzy zarządem NPK a 
Północnopodlaskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków, spowodowany wy
kupem przez to ostatnie gruntów na 
terenie parku. Ustalono, iż NPK bę
dzie stale znajdowało się w sferze 
zainteresowań Wydziału Ochrony 
Środowiska WU oraz Wojewódz
kiej Komisji Ochrony Przyrody. 
Niezależnie od miejsca na terenie 
NPK Towarzystwo będzie posiadało 
swoje grunty, wstęp na nie będzie 
wolny. Za całość przyrody na tere
nie NPK odpowiedzialnym będzie 
zarząd parku. Inne organizacje win
ny go wspierać, zaś zarząd wykorzy
stywać to wsparcie. Aby zażegnać 
konflikt postulowano utworzenie w 
przyszłości fundacji zajmującej się 
wykupem gruntów od rolników w 
celu renaturalizacji tych terenów. W 
skład fundacji wchodziłby: zarząd 
parku, zarząd PTOP, przedstawicie
le Wydziału Ochrony Środowiska 
UW, Zielonych Płuc Polski, organi
zacje ekologiczne.

•  22.04. "Piłkarska klasa "B". LZS Ła
py Szołajdy wygrał ze Zniczem Su
raż 2:1.

Opracował
(B.Ł.)
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Stało się naszym udzia
łem chińskie powiedzenie: 
"Obyś żył w ciekawych 
czasach".

W wydaniu polskim to nie jest jakiś 
tam slogan, ale prawdziwe przekleń
stwo, by nie powiedzieć - diaboliczny 
żart. Każdy nowy dzień w niczym nie 
przypomina poprzedniego. Całkowicie 
dziś święci triumf hasło - "Nowych re
form". I namnożyło nam się, stosownie 
do tego, reformatorów z bożej łaski ile 
dusza zapragnie. Morda spasiona, gęba 
wyszczekana, permanentny bełkot, in
dolencja w uścisku z arogancją, jednym 
słowem "oszołom". To określenie ostat
nimi czasy zrobiło ogromną karierę. 
Oznacza ono nie kogo innego, jak tylko 
obecne elity władzy i oczywiście dyplo
matów w polskim wydaniu. Chyba o

też, że poziom nauczania w Polsce, i to 
w ocenie zachodnich ekspertów,’ jest 
znacznie wyższy niż w państwach Euro
py Zachodniej czy też w USA.

Nawiedzone głowy ruszyły do sztur
mu. Schyliwszy swe bycze łby z trza
skiem uderzyły w fundamenty. Ich re
forma nie mogła być przecież powierz
chowna, należało wszak zmienić wszy
stko gruntownie. Nie nasunęło im się 
na myśl, w tych okolicznościach najpro
stsze pytanie - "Co konkretnie trzeba 
zmienić i w jaki sposób to uczynić?" 
Nie! Za myślenie w tym kraju nie płacą. 
Próżny trud. Twardogłowe zwierzaki 
przypuszczały jeden atak za drugim, 
najpierw była to szeroko zakrojona 
kampania na rzecz zakładania szkół 
prywatnych. Nasze "mundre" głowy nic 
sprawdziły, że nawet w Anglii, w kraju 
miłym sercu małpującego, stanowią one 
zaledwie kilka procent. Później wielkim

chociażby najpotrzebniejszych remon
tów (przykładem jest szkoła w Płonce). 
W tym samym czasie pan Minister Edu
kacji Narodowej wykłada w swoim mi
nisterstwie łazienki płytkami z marmu
ru, a w białostockim kuratorium zmie
nia się posadzkę. Na podstawie powy
ższych danych krystalizuje nam się wi
zja przyszłej zreformowanej, całkowicie 
bezpłatnej (gwarantem jest wszak jesz
cze Konstytucja) dobrej, nowoczesnej 
polskiej szkoły. "Nauczyciel w fu fajce 
oparty o zimny piec. Z  pomocy nauko
wych: kreda i zdezelowana tablica. 
Dzieci w ławkach z grubo ciosanych 
dech, opatulone, w rękawicach. Przed 
nimi świece przytaszczone z domu. Oto 
dobra i nowoczesna szkoła."

Żeby było jeszcze ciekawiej, ogłasza 
się absurdalną informację o zarobkach 
nauczycieli, podczas gdy w rzeczywisto
ści oscylują one około 2 min. A w ° ) f -

DLACZEGO STRAJK?
czymś to świadczy, nieprawdaż? A mi
mo to, a może właśnie dlatego, każdy z 
nich wspina się na mównicę, by wywrze- 
szczeć swoje credo. Szkoda tylko, że re
formy puszczają im w szwach ukazując 
nagie zadki niedoszłych zbawicieli. 
Podciągając porcięta schodzą z mówni
cy, by chociaż jeszcze zza krzaka "wy- 
wrzasnąć".

Proceder permanentnego reformo
wania, ze zrozumiałych względów, nie 
ominął także oświaty. Wyobraźmy ją 
sobie jako abstrakcyjny gmach o solid
nej podmurówce, porządnych ścianach, 
znakomitym stropie i zadaszeniu lekko 
przeciekającym. Ten przeciekający 
dach to postulaty nauczycieli dotyczące 
zmian programowych. Nawiedzeni 
rewolucjoniści absurdu ochoczo zabrali 
się do roboty. Nie przyszło im nawet do 
głowy zadać sobie trud sprawdzenia, co w 
tym budynku jest wadliwe. Zawsze im się 
wydawało, że przystępując do naprawy 
trzeba przede wszystkim pilnie baczyć, by 
nie zepsuć tego co jest dobre. O ludzka 
naiwności! Nic podobnego. Skoro są do
bre, sprawdzone Wzorce, po cóż myśleć, 
wystarczy małpować, a i tak będzie się 
awangardą. Nie szkodzi, że za oceanem 
mówi się o analfabetyzmie wśród szkol
nej młodzieży, nie szkodzi też, że Włosi 
mają problem z wtórnym analfabety
zmem, to nic nie szkodzi. A to, że pol
scy fachowcy są wysoko oceniani za gra
nicą to najzwyklejszy zbieg okoliczno
ści, ironia losu, przypadek, wręcz 
nieprawdopodobieństwo. Nieważne

wydarzeniem stało się wprowadzenie 
do szkół lekcji religii. Następnie z furią, 
godną lepszej sprawy, usiłowano prze
prowadzić roszady dyrektorskie. A kie
dy spaliły one na panewce, usamodziel
niono wreszcie szkoły. Miały one, nie 
wiedzieć jakim cudem, zacząć prowa
dzić działalność gospodarczą. Wymyśli
ły to zapewne najtęższe głowy w kraju.

Została pominięta jeszcze jedna bar
dzo ważna kwestia. A mianowicie, mi
mochodem, niechcący, wprowadzono 
tak zwane minima programowe. Miały 
one na celu znaczne odciążenie ucznia. 
W niektórych jednak przypadkach 
śmiało można je określić mianem "eks
tremum", bo miast ująć treści piogra- 
mowych, to je jeszcze bardziej zwię
kszyły, a nadto czasami zmniejszając li
czbę godzin godzin przeznaczonych na 
realizację danego przedmiotu.

Przyszło nam żyć w prawdziwym 
świecie obłudy. Wszem i wobec wiado
mym jest, że każde przeprowadzenie re
form, a zwłaszcza oświatowych, mają
cych na celu poprawę stanu bazy, o 
czym się głośno mówiło, wymaga znacz
nych nakładów finansowych. Nasi sła
wetni reformatorzy zapewne nigdy o 
czymś podobnym nie słyszeli. Ba! Wy
korzystali hasło głębokich reform do 
zaoszczędzenia na oświacie. Niesamo
wite, a jakie genialne w prostocie. Szko
ły nie mają pieniędzy na węgiel, opłatę 
za wodę, elektryczność, nie mówiąc o 
kupnie jakichkolwiek pomocy dydakty
cznych. Nic przeprowadza się żadnych,

padku nauczycieli ze średnim wykształ
ceniem dochodzą one do 1,5 min. Nad
to nagłośniono ostatnio w kraju podwy
żkę dla nauczycieli, która rzekomo ma 
wynieść 430.000 zł (średnio). Analizując 
tabelę płac można stwierdzić, że najwy
ższa, podkreślam - najwyższa - podwyżka 
wyniesie 350.000 zł. Administracja uzy
ska podwyżkę znacznie niższą. Zatem ro
dzi się pytanie, skąd ta wyśrubowana 
średnia? Odpowiedź nasuwa się sama. 
Najwidoczniej przedstawiciele minister
stwa uzupełniali swoją wiedzę za granicą 
i tam też posiedli umiejętność stosowa
nia "najwyższej matematyki". F e- 
żeli odejmiemy od owych 350.000 zł po
datek, to musi nam wyjść owe 430.000 
jak nic. Proponuję, aby tę nową gałąź 
wiedzy określić mianem "glupologii" 
przez analogię do topologii.

Wydaje mi się, że niesłusznym byłoby 
zakończenie tego artykułu akcentem 
pesymistycznym. Otóż jest coś, co może 
nas wszystkich podbudować. Myślę tu o 
wiernej towarzyszce, która przez histo
rię całego naszego państwa nigdy nas 
nie opuściła. Częstokroć dodawała otu
chy i była jedyną nadzieją. Jest to nasza 
narodowa cnota. Każdy inny naród uz
nałby ją za wadę, ale w żadnym razie my 
tego nie zrobimy, bo ma ona w przy
miotniku polska, polska głupota. Zain
teresowanych odsyłam do książki A. 
Bocheńskiego "Dzieje głupoty w Pol
sce". Życzę przyjemnej lektury.

(M.D.)
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Młodzież łapskiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
z wiosną
rusza do działania.
Wychodzimy naprzeciw 
nudzie i apatii.

Wszystko odbyło się telewizyjnie - 
wręcz supertelewizyjnie. Imprezę roz
poczęła konkurencja zwana "ciuciubab
ką". Wychowawcy klas IV oślepieni 
chustą mieli za zadanie rozpoznać ucz
niów ze swojej klasy, podając imię i na
zwisko. Mieli do dyspozycji jedynie twa
rze swoich pupilków. Konkurencja była 
naprawdę bardzo trudna. Nauczyciele 
stawili jednak czoło zadaniu - pozgady- 
wali, co było do zgadnięcia z mniejszym 
lub większym powodzeniem. Najwięcej 
p. -mów miała Pani Profesor Miko
łajczyk, bowiem w rzędzie pięciu poten
cjalnych wychowanków usiadła Pani 
Dyrektor Falkowska.

Żebyście widzieli minę Pani Profesor, która miała wykazać 
się znajomością uczniów! Zdziwienie zdziwieniem, ale po 
chwilowym zaskoczeniu Pani Mikołajczyk bezbłędnie podała 
imię i nazwisko "uczennicy". Konkurencję wygrała jednak 
zdecydowanie Pani Dyrektor. Nagrodą był wspaniały, uśmie
chnięty banan z kokardką. Pozostali uczestnicy zabawy otrzy
mali również po bananie, z tą tylko różnicą, że owoc, któiy 
trzymali w ręku nie uśmiechał się tak wspaniale jak ten u Pani

Dyrektor. Ale czym tu się martwić? Przecież i tak wszystkie 
smakowały jednakowo, a skórki "wylądowały" w jednym ko
szu na śmieci. Nad całą zabawą czuwała Monika Czech, 
uczennica klasy U.

Oczywiście - jak na TV przystało - mogliśmy obejrzeć "Re
busy" , "Randkę w ciemno" i "Koło Fortuny". Tak - właśnie te 
programy, które ekscytują, zniewalają i podniecają polskiego 
widza. Mogliśmy obejrzeć właśnie w Łapach, dokładnie 30 
kwietnia 1993 r.! Nic pytajcie kto wygra), lecz kto ufundował 
nagrody. Odkryliśmy bowiem, że jak kapitalizm to kapita
lizm i jedynie jakość nagród może zmobilizować ludzi do ja
kiejkolwiek aktywności.

Kto "stawiał" wycieczkę do Białegostoku (po 100 tys. zł na 
każdą zwycięską parę w "Randce w ciemno")? Nie Rcxona, 
lecz Łapski Dom Kultury! Kto ufundował samochód cięża
rowy marki Suzuki - rurki i szereg słodkich nagród w "Kole 
Fortuny"? Łapska ploteczka niosła, że jedna z nauczycielek 
naszego kochanego ogólniaka. W myśl zasady - dziel się z 
bliźnim tym, co masz najlepszego, szlachetnie odstąpiła swój 
biały samochód. Chcemy jednak zdementować tę plotkę. 
Nieprawda! Nie by! też fundatorem ""Miliarder", lecz prasa 
tutejsza, rodzima "Gazeta Łapska"!

Jak już wyżej wspomniałam - drugą konkurencją naszego 
szkolnego show były "Rebusy". Udział w zabawie brała cała 
klasa, a zabawa odbywała się w myśl zasady - jedna osoba ry
suje hasto, reszta klasy odgaduje, najlepsi w nagrodę otrzy
mują torbę cukierków czekoladowych. Konkurencję wygrała 
klasa IVc, która najszybciej odgadła hasło należące do kate
gorii - "lektura szkolna" - "Popioły".

Wreszcie - "Randka w ciemno" prowadzona przez Majkę 
Roszkowską i Agnieszkę Andrzejewską, które miłosiernie 
czuwały nad samopoczuciem stremowanych uczestników.

Superzahawa i supernagrody. Organizatorzy zrobili ucze
stnikom zabawy małego psikusa. Chłopiec, który wybierał 
dziewczynę swego serca miał dużo szczęścia. Jedną z kandy
datek na wspólny wyjazd w nieznane był bowiem uczeń, do
skonale przebrany w babskie ciuszki. Nawet lekko zawstydził
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dziewczęta przystępujące do zabawy. 
Minisukięnka dopasowana do ciała, 
skarpetki, modne trampki, kwiat we 
włosach i sznur pereł na szyi. Po sali 
przeszedł szmer. Kim jest ta piękność? 
Chęć wygrania czyni, jak widać, cuda. 
Chłopiec wybierający nie dał się jednak 
nabrać i na randkę umówił się z 
dziewczyną z krwi i kości. A  dokąd 
pary wybrały się na swoją randkę? Nie 
wiem. Nie chcieli nam udzielić żad
nych konkretnych informacji.

Ostatnią konkurencją było "Koło 
Fortuny". Troszeczkę różniło się od 
tego telewizyjnego, bowiem brało w 
nim udział pięciu zawodników, były 
tylko dwa hasła, w kategorii "rzecz": 
"Czerwony zeszycik Profesora Falko
wskiego", który przyprawia o ból gło
wy wszystkich uczniów, a w kategorii 
"osoba": "Orkiestrantka dęta".

Uczestnicy zabawy byli tak pode
kscytowani, że zapomnieli o nagro
dach, które jakością dorównywały 
tym z telewizyjnego teleturnieju. Sta
ry telewizor, dmuchany słoń, komplet 
puszek po piwie, wycieczka nad pięk
ny zalew w Uhowie oraz wiele, wiele 
innych. Naprawdę było o co walczyć! 
Nagroda była jednak tylko jedna. Cię
żarówka dostała się w ręce... Wojtka 
Stypułkowskiego, który wspaniało
myślnie przekazał ją na rzecz szkoły. 
Bardzo dziękujemy mu za ten hojny 
gest. Mamy już pojazd na szkolne 
"wypady".

Należy jeszcze wspomnieć, że w 
długonogą Madzię wcieliła się Asia 
Luba, naturalna blondynka, ale dla 
potrzeb konkursu z jasnowłosej pięk
ności przeobraziła się w pociągającą 
brunetkę. Uważam, że nasza szkolna 
Madzia wypadła niezgorzej od pani 
Masny. Może nawet... Konkurencję 
prowadziła Ewa Milewska. Nie wiem, 
co w tej chwili pisać, bo to właśnie ja. 
Niech ocenią ci, którzy widzieli.

Nie zabrakło również natrętnych 
telewizyjnych reklam. Uczniowie klas 
czwartych ewentualnym pierwszokla
sistom swoich wychowawców.

Słowem impreza była huczna i zy
skała ogólny, szczery aplauz. Dodaj
my, że organizatorem programu był 
Samorząd Uczniowski łapskiego 
ogólniaka (zobaczcie na zdjęciach ja
ki śliczny) i powtórzmy to raz jeszcze 
- wszystko dzięki hojności sponsora - 
M-GOK w Łapach i "Gazety Ła
pskiej".

EWA MILEWSKA

Każda władza, nawet na naj
niższych szczeblach, jest uważ
nie obserwowana i oceniana 
przez społeczeństwo. Wiadomo, 
że najlepszym kryterium dzia
łań władz są konkretne efekty. 
Ale czy można zrobić cokolwiek 
w dzisiejszych czasach bez pie
niędzy? Wydaje się to raczej 
nieprawdopodobne. Jak  wyglą
dają sprawy finansowe w gmi
nie Łapy? O nowym budżecie 
rozmawiam z burmistrzem Ro
manem Czepe.

- Ile wynosi tegoroczny budżet Łap?
- Około 30 mld. Na tę sumę składają 

się: subwencje państwowe w wys. 1 mld 
400 min zł i podatki lokalne. Subwen
cja jest 3-krotnic mniejsza niż w roku 
ubiegłym. Podatki też nie są wysokie, 
ponieważ Rada przyjęła obniżki od gór
nych stawek. Z  tego tytułu utraciliśmy 
około 4,5 mld. A ponieważ - jak już po
wiedziałem - gmina nie dostaje od pań
stwa dużych pieniędzy, to w połączeniu z 
tymi niewielkimi podatkami wszystko 
razem daje budżet bardzo skąpy. Dla 
porównania - budżet ZOZ-u jest zbli
żony. Pocieszające jest to, że my jeszcze 
mamy pieniądze, a budżetowi państwa 
wydaje się ich zupełnie brakować.

- Czy z tych trzydziestu miliardów gmina 
będzie w stanie wyżyć przez najbliższy rok?

- Nie mamy przecież innego wyjścia. 
W sposób niedostateczny finansowane 
są przez państwo potrzeby opieki spo
łecznej. Zbyt mało otrzymujemy też na 
zadania zlecone Urzędu, m.in. ewiden
cję gruntów, komunikację, budownic
two. Brak jest odpowiednich środków 
finansowych na utrzymanie dróg będą
cych pod nadzorem Wojewódzkiej Dy
rekcji Dróg Miejskich i Dyrekcji Okrę
gowej Dróg Publicznych i tu musimy 
dokładać własne środki.

- Czy uchwalenie budżetu w gminie 
Łapy było bardzo trudne?

- Niestety - tak. Dyskusja wokół bu
dżetu była bardzo burzliwa. Uchwalano 
go na dwóch kolejnych sesjach. Miesz
kańcy oczekują działań, inwestycji, efe
któw. Na to potrzeba pieniędzy. Jedno
cześnie każdy chętnie skorzystałby z ulg 
podatkowych, a przecież podatki są 
głównym źródłem budżetu! Istniejący

chaos programowy w samorządzie 
uniemożliwia prowadzenie polityki 
długofalowej. Nic nie jest pewne na 
dłuższą metę. Nie ma jasnego progra
mu, który można spokojnie realizować. 
Tak jak wszędzie i tutaj też ścierają się 
grupy interesów i każda z nich chciała
by przeforsować swoje pomysły, trudno 
im się zresztą dziwić. Wieś żąda pienię
dzy na budowę dróg, Ośrodek Kultury 
Fizycznej na utworzenie nowych kortów i 
rozbudowę siłowni, nie można też pomi
nąć potrzeb kultury i oświaty. Przy tym są 
inwestycje, drogi, płace itd. Jak sprawied
liwie obdzielić tymi 30 mld wszystkie 
dziedziny życia? - to poważny pro,y ' r
Jako burmistrz uważam tegoroczny bu
dżet za swoją porażkę. Obecny system 
funkcjonowania władzy rozmywa odpo
wiedzialność: nie pozwala na podejmo
wanie śmiałych decyzji.

- Mógłby pan przedstawić w skrócie 
strukturę wydatków gminy na najbliższy 
rok? Na co i ile wydajemy pieniędzy?

- Zacznę może od większych inwes
tycji. Od lat trwa budowa ciepłowni. 
Przewidujemy jej zakończenie właśnie 
w tym roku. Pochłonie to ok. 2,5 mld 
złotych. Jest też koncepcja uniezależ
nienia się od tradycyjnego nośnika 
energii, co może się odbyć częściowo 
kosztem wydatków na sieć ciepłowni
czą, dla której wykonano już przejście 
pod torami za ok. 1,5 mld zł. Nic prze
widziano natomiast w tegoroczny 
dżecie wydatków na doprowadzenie ga
zu. Korzystać będziemy z rezerw finan
sowych z ubiegłego roku. Jest to suma 
ok. 1 mld. Niestety, sprawa ta się prze
ciąga, bo mieszkańcy jednego z bloków 
sprzeciwiają się lokalizacji stacji redu
kcyjnej. Oświata (przedszkola i tzw. 
"zerówki") i kultura - z którymi coraz 
gorzej w naszym kraju, otrzymują od 
gminy na swoje utrzymanie nieco 
mniejsze pieniądze niż w latach ubie
głych. Kultura, czyli biblioteki i ośrodki 
kultury dostaną 2,7 mld zł. 42 % tej 
kwoty przypadnie na biblioteki, reszta - 
58 % - na domy kultury, których dzia
łalność w naszych warunkach prawie 
nie jest dochodowa. Gdyby próbowały 
całkowicie zarabiać na swoją działal
ność, prawdopodobnie nie przetrwały
by w obecnym charakterze. Na utrzy
maniu gminy są też przedszkola.
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* "To właśnie organizacja NSZ trafnie 
rozpoznała niebezpieczeństwo zarówno 
ze strony hitleryzmu jak i komunizmu, a 
żołnierze NSZ... ginęli z rąk niemieckich i 
sowieckich oprawców" - czytamy w 
oświadczeniu Klubu Parlamentarnego 
ZChN. Klub z zaniepokojeniem obser
wuje "akcje szkalowania i zniesławiania 
Narodowych Sił Zbrojnych, prowadzoną 
przez środowiska postkomunistyczne i 
niektóre środowiska żydowskie." (ZEL) - 
"ZChN w obronie NSZ", "Słowo", 13.IV.

* "Znana jest już przyczyna, dla któ
rej Włoska Partia Komunistyczna sto
sunkowo mało uwikłana jest w afery ła- 
pówkarskie: otrzymywała pieniądze z 
Moskwy i z Warszawy. "Postępy postę- 
r " "Najwyższy Czas!", 17.1 V.

Mylił się Piotr Wierzbicki sądząc, że 
są granice tolerancji. Tolerancja nie zna 
granic. Rabin Avi Weiss, wyrażając saty
sfakcję z decyzji Papieża oświadczył, że te
raz trzeba będzie zlikwidować... kościół 
parafialny w Brzezince, ponieważ w cza
sie okupacji mieściła się tam kwatera SS. 
A przecież niedaleko jest Kraków, gdzie 
na Wawelu była kwatera Generalnego 
Gubernatora Hansa Franka. Wszystko 
jeszcze przed nami!" St. Michalkiewicz - 
"Tolerancja", "NCz!", 24.IV.

* "Uchodzący na podstawie swego 
oficjalnego tytułu za rzecznika praw 
człowieka p. Tadeusz Zieliński zadbał 
tymczasem o własne, instalując w swoim 
biurze klimatyzację kosztem 200 min 
zł." "Postępy postępu", "NCz!", jw.

* "Klękając przed świętym pojęciem tole- 
ra,v j ; odnotujmy ataki autorytetów lekar
skich na posłankę Bogumiłę Bobę, za to, że 
kiytykuje ona wykorzystywanie nienarodzo
nych dzieci do produkcji kremów i odżywek. 
Profesorowie twierdzą, że ona kłamie. Ale to 
jednak oni kłamią - przynajmniej jeśli wie
rzyć publikacji w "ŻW", iż. prezydent Wiłaś 
Clinton zaczął urzędowanie od przywrócenia 
pozwolenia na takie eksperymenty. Mało te
go: istnieje coś takiego, jak Europejski Ko
mitet Zagadnień Bioetycznych. W jego zale
ceniach zezwala się na wykorzystywanie tka
nek pochodzących z ludzkich płodów. (...) 
Już obecnie funkcjonuje w USA co najmniej 
pół tuzina prywatnych przedsiębiorców 
handlujących tkankami płodów ludzkich." 
(wytt autora - B.Ł.) (Jel) - "Kto czyta, nie błą
dzi", "NCz!", 17. V.

* "Dawid Warszawski [...] zdaje się nie 
zauważać, że owszem, możemy ocenić po
stawy podziemia narodowego, postawy 
żołnierzy NSZ i będzie to zapewne w ja

kiejś mierze ocena krytyczna, ale jedno
cześnie należy też ocenić postawy ludzi 
pochodzenia żydowskiego.

Czy doczekamy się nareszcie odcięcia 
się Żydów amerykańskich, izraelskich czy 
też tych, mieszkających w Polsce lub 
Francji, od twórców i funkcjonariuszy 
komunistycznego reżimu pochodzenia 
żydowskiego. Gdzie potępienie? I wystar
czy przypomnieć choćby tych z PRL-u: 
Jakuba Bermana, Stefana Staszewskiego, 
szefa cenzury Tadeusza Zabłudowskiego, 
czy oprawców znanych pod nazwiskami 
Różańskiego, Fejgina, Światły, Luny Bry- 
stygierowej, Beniamina Wajshlccha ("sę
dziego" w "sprawie" przeciw Augustowi 
Fieldorfowi - "Nilowi") oraz szeregu in
nych, na których tutaj szkoda już miejsca i 
którzy gremialnie opuszczali Polskę tuż 
przed Pażdziernikiem’56 i później, wyjeż
dżając do Izraela lub też jawiąc się jako 
"rewizjoniści" marksistowscy w PRL. W 
aparacie represji było ich nieproporcjo
nalnie wielu w zestawieniu z liczebnością 
ludności żydowskiej zamieszkującej Pol
skę po wojnie. [,..| A czy ludzie ukrywają
cy swoje nazwiska godni są szacunku i za
ufania?" AS. Górski - "Syndrom zachwia
nych proporcji. (Odpowiedź na list 
otwarty przewodniczącego Stowarzysze
nia Żydów Polskich w Australii i publika
cje "Gazety Wyborczej”)", jw.

* "Na Uniwersytecie Warszawskim i 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po
znaniu ma powstać Studium Wychowania 
Seksualnego. Nauka ma trwać półtora ro
ku (!), a wykłady mają prowadzić "uznane 
autorytety". (...) Od dawna wiadomo, że nic 
tak nie edukuje, jak dobry przykład. [...] 
Nie od rzeczy będzie też propozycja, by no
wemu kierunkowi studiów ofiq'alnie pa
tronowała postać uważana bezdyskusyjnie 
za "uznany autorytet". Ze swej strony pro
ponuję Anastazję P." St. Michalkiewicz - 
'Trzeba stawiać na profesjonalizm", jw.

* "Ruch Naprawy i Rozwoju w wyda
nej rezolucji wyraża głęboką radość z po
wodu zwycięstwa partii prawicowych we 
Francji oraz nadzieję na bliższe współ
działanie prawicy europejskiej. Podkre
ślono, że "Europa zmierza na prawo", 
czego dowodzi katastrofa wyborcza socja
listów we Francji, klęska wyborcza socjal
demokratów w Hesji oraz rozkład partii 
socjalistycznej we Włoszech. Ponadto jej 
lider - były premier Craxi, wieloletni pro
tektor Michnika, został pozbawiony im
munitetu jako zamieszany w aferę koru
pcyjną. Europa Zachodnia ma dość nie

bezpiecznych eksperymentów lewico
wych, które polscy postkomuniści i "ró
żowi" z udecji chcą fundować naszemu 
narodowi - twierdzą uczestnicy Ruchu." 
(ZEL) - "Europa zmierza na prawo", jw.

* "Prokuratura Generalna chce wsadzić 
Macierewicza do więzienia, gdyż demasku
jąc konfidentów naruszył tajemnicę pań
stwową. Dobrze, że zbrodniarze sądzeni w 
Norymberdze nie wpadli na ten sam po
mysł i nie posadzili za kratkami oskarżycie
li źa bezprawne ujawnienie dokumentów 
III Rzeszy z napisem "ściśle tajne". P. Wie
rzbicki - "Piękny argument", "NCz!", l.V.

* "Jak podaje "GW" jedynym śladem 
pobytu p. Prezydenta w Waszyngtonie 
była sześcio-wierszowa notka w "The 
Washington Post": "JE Lech Wałęsa, 
prezydent Republiki Czeskiej , przyby
wa do płn. wejścia do Białego Domu, 
gdzie wita go tymczasowy szef protokó
łu, p. Ryszard Gookin". "Postęp w kraju 
i na świecie", "NCz!", l.V.

* "Histeryczne enuncjacje pani Labu
dy, jakoby dopuszczenie w Polsce separa
cji małżeńskiej, obecnej we wszystkich 
europejskich kodeksach cywilnych, sta
nowiło "wstęp do zakazu rozwodów", po
winny - powtórzę, na zdrowy chłopski ro
zum! - zostać powitane salwą śmiechu." 
R.A. Ziemkiewicz - "Czas szaleńców", jw.

* "... Rzecznik (Praw Obywatelskich - 
B.Ł.) był bardziej rzecznikiem praw socjal
nych, niż praw jednostki. Nie słyszeliśmy 
przecież jego głosu w obronie osób, któ
rym odebrano niesłusznie własność pry
watną, w obronie podatników, na których 
nakładano obowiązki podatkowe z mocą 
wsteczną. Jednym słowem, jest to rzecznik 
socjalistycznego państwa prawa, w ramach 
którego jednostki liczą się mniej niż prawa 
kolektywu." "Trzy pytania do Kazimierza 
M. Ujazdowskiego", "Ład", 2.V.

* "Jeden z polskich biskupów, najbar
dziej wczuwających się w ducha czasu, 
skonstatował kiedyś podczas klubowej dys
kusji: "Ciągłe koncentrowanie się na walce 
z "polskim nacjonalizmem" ma jeden pod
stawowy cel - odwrócenie uwagi od głów
nego nierozwiązanego problemu - rozli
czenia komunizmu". I rzeczywiście, upor
czywe akcentowanie przez Michnika i "Ga
zetę Wyborczą" jako podziału nr I - podzia
łu na "Europejczyków" i "nacjonalistów" 
służyło zacieraniu podstawowego podziału 
na lewicę i prawicę. Tak niewygodnego dla 
Michnika i kamratów w sytuacji, gdy lewica 
przestała być modna i skompromitowała
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się w wielu zakątkach świata [...]. J.R. 
Nowak - "Dyskurs z liberałem", jw.

* "Zaczynam się naprawdę bać. Co
raz częściej słyszę, że znów grozi nam 
dyktatura. Czarna. W miejsce oczywi
ście czerwonej. O różowej na wszelki 
wypadek się nie wspomina. [...]

Na szczęście w tym ponurym obrazie 
mglistej przyszłości od czasu do czasu 
rozśmiesza nas posłanka Labuda, bo 
inaczej naprawdę byłoby smutno. Ma 
problem: co jest ważniejsze - "prawo 
wyznaniowe" czy państwowe.

Pomogę pani, droga posłanko. Pani 
problem przypomina mi inny: czy myć ręce 
czy nogi? Ależ oczywiście i jedno, i drugie. 
Ale od czasu do czasu warto też umyć gło
wę. Zaszkodzić nie zaszkodzi, ale może się 
w niej trochę rozjaśnić...". (BIS) - "Nie stra
szyć - myśleć!", "Słowo", 4. V.

* "Nasi przewodnicy duchowi mówią, że 
potrzebna jest światu nowa ewangelizacja.

- Tak! I proszę, o co zaczyna się posą
dzać człowieka, który to głosi, który w 
stosunkowo krótkim historycznie okre
sie dokonał tak wiele, przedsięwziął tyle 
kroków dla ocalenia w człowieku czło
wieczeństwa. Zaczyna mu się zarzucać 
konserwatyzm, że ciągnie świat do tyłu.

Tak oceniają Ojca świętego zwolen
nicy innej hierarchii wartości...

- Dla których iść do przodu znaczy 
tyle, co wyzbywać się hamulców, odrzu
cić wszystko, co stoi na drodze do osią
gania własnej przyjemności. Fetyszem 
staje się cywilizacja hedonizmu, której 
służy łatwa, lekkostrawna informacja. 
Nie zauważamy potrzeb innych ludzi, 
nawet najbliższych, zrywamy dialog, 
umiemy tylko brać, rzadko dajemy. To 
jest również mój problem." Z. Zdrojko- 
wska - "Sztuka - formą ekspiacji?" (frag
ment wywiadu z Jerzym Zelnikiem), jw.

* "Od męczeńskiej śmierci tego boha
terskiego Kapłana [...] nazwano Jego imie
niem wiele ulic oraz pllców miejskich w 
Polsce i na świecie, m.in. w Europie Za
chodniej i Ameryce Płn. Wznosi się także 
pomniki ku Jego czci - m.in. w Paryżu [...] 
odsłonięto duży pomnik z napisem 
"Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-84 polski 
męczennik za wartości chrześcijańskie".

Tymczasem w Warszawie na Żolibo
rzu, gdzie ks. Jerzy Popiełuszko pełnił swą 
bohaterską służbę Bogu i Ojczyźnie [...] 
właśnie tutaj sprawa nazwania ulicy Jego 
imieniem napotyka na zdumiewający 
opór i sprzeciw ze strony Władz Dzielni
cy. Wywołuje to wrażenie, jak gdyby soli
daryzowano się tu z dawnymi siłami i mo
tywami [...]." List otwarty Żoliborskiego 
KO "Solidarność" - "Słowo", 6.VI.

BOGDAN ŁUCZAJ
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Spotkanie Zarządu
v ______ i . . .  ____—  — ____________ ________ ■____ ______m__________ _________J

28 kwietnia b.r. w Domu Kultury 
odbyło się tradycyjne spotkanie Za
rządu Miasta i Gminy Łapy z miesz
kańcami. Pomimo niskiej frekwencji 
atmosfera spotkania była bardzo bu
rzliwa. Rozpoczął je z niewielkim 
opóźnieniem burmistrz Roman Cze- 
pe, który wspomniał krótko o budże
cie. Z  racji druku jego treści w gazecie 
zrezygnował ze szczegółowego pre
zentowania materiału na spotkaniu w 
całości.

Dyskusję ze strony mieszkańców 
rozpoczął pan Niwiński. Generalnie 
mówił o porządkach. "Wszystko jest 
szare, brudne, byle jakie. Dlaczego nie 
jest widoczna policja ? Dzielnicowi 
mało aktywni. Powinni karać manda
tami tych, którzy nie, sprzątają.11 W 
czasie dosyć długiego monologu poru
szał wiele spraw m.in. "bud", które się 
stawia, ograniczających widoczność, 
jak również "dostało się mieszkań
com", którzy nie interesują się takimi 
spotkaniami.

Burmistrz wyjaśnił, iż policja nie 
podlega samorządowi. W roku ubie
głym współpraca taka była widoczna. 
Przy braku na spotkaniu przedstawicie
la policji nie sposób wyjaśnić do końca 
wszystkich wątpliwości. W przyszłej ka
dencji nowa Rada będzie mogła powo
łać straż miejską . Pod koniec kadencji 
takich decyzji się nie podejmuje. Jak 
dotychczas przy tego typu zadaniach 
sprawdza się ona najlepiej.

Następnie pan Truskolawski, który 
- jak sam podkreślił - występował tutaj 
w podwójnej roli: radnego i mieszkań
ca miasta zwrócił uwagę, iż po wybo
rach zwrócił się do burmistrza o "po
danie wykładni prawnej dot. oczysz
czania miasta" i jak do tej pory nie 
otrzymał tego. Poruszył jednocześnie 
problem niewykorzystanej zamiatarki 
samochodowej z PGKiM. "Nie zwalaj
my na mieszkańców, tylko zastanów
my się, jak ten problem rozwiązać, 
miasto przedstawia obraz bałaganu 
kompletnego".

Burmistrz wyjaśnił, iż wykładnia 
jest jasna i każdy właściciel działki, 
nieruchomości ma obowiązek sprzą
tania na wysokości swojej posesji do 
połowy jezdni i było to wielokrotnie 
publikowane w "Gazecie Łapskiej".

Ponownie zabrał glos pan Niwiń
ski. Zapytał czym może pochwalić się

burmistrz, co zrobił w mieście oraz co 
robią bezrobotni, ponieważ płaci się 
im za nieróbstwo, a powinni być 
wykorzystywani np. do sprzątania.

Burmistrz poinformował, iż Biuro 
Pracy zajmujące się bezrobotnymi nie 
podlega mu i jest instytucją państwo
wą. Z  tego co się orientuje - biuro pra
cy obecnie nie posiada pieniędzy na fi
nansowanie robót publicznych. Co do 
zakresu robót, którymi należałoby się 
pochwalić, to jeśli niektórzy myślą, że 
miasto wybuduje "Pałac Kultury" - 
grubo się mylą. Staramy się pewne 
działki przytrzymywać, a inne odblo
kowywać pod zabudowę. Nie zawsze 
daje się wymusić właściwą zabudr’vr<'v 
Przykladcnt takiego stanu jest 1 , '
nek wraz z ogrodzeniem pana Leśnie
wskiego przy ulicy Handlowej. Pomi
mo uzgodnień na etapie projektu, po
mysł i inwencja autora nie została zre
alizowana. Ciążą na nas inwestycje 
niezakończone, m.in. Szkoła Podsta
wowa w Płonce Kościelnej, ciepłow
nia miejska w Łapach i inne.

Ponownie do rozmowy włączył się 
pan Truskolawski, zarzucając, iż nie 
zrobiono żadnej ulicy. Pytał, na jakim 
etapie jest budowa kanalizacji sanitar
nej w ul. Bagno oraz odwodnienie uli
cy Sikorskiego w okolicy Placu Nie
podległości.

Kierownik Referatu BGI wyjaśnił, 
iż wydano już decyzję lokalizacyjną na 
kanalizację sanitarną w ulicy Bannn, 
natomiast realizacja odwodnień 
Sikorskiego wymaga wspólnych działań 
z gospodarzem tej ulicy, tj. Dyrekcją 
Okręgową Dróg Publicznych w Białym
stoku, a te z kolei zsynchronizowania 
wspólnych działań. W zasadzie wszy
stkie te prace powinny być wykonane 
przez DODP, ale żeby wyjść naprzeciw 
postulatom mieszkańców zarezerwo
waliśmy pewne środki na to zadanie w 
budżecie gminy.

Generalnie poślizg inwestycyjny 
wynika z lego, iż procedura przygoto
wania inwestycyjnego jest dosyć długa 
(aktualny podkład geodezyjny, doku
mentacja, decyzja o ustaleniu lokali
zacji inwestycji, pozwolenie na budo
wę, wybór wykonawcy itd.), ludzie się 
odwołują, bo mają do tego prawo, a to 
przynosi wielomiesięczne opóźnienia.

Obecny pan Dziedzic (junior) po
wiedział, że nie obchodzi go proce



dura i jak się do tego dochodzi, ale liczą 
się efekty. Interesował się również bu
dową mostu na rzece Narew w Uhowie.

Kierownik BGI ponownie wyjaśnił, 
że budowa mostu prowadzona jest 
przez DODP w B-stoku i z tego co wie, 
z braku środków postęp robót w tym ro
ku ograniczy się jedynie do wykonania 
oczepów na filarach i przyczółków. 
Trudno mówić o zakresie, ale jeśli się 
znajdą środki, powinny być przeznaczo
ne na szybsze zakończenie zadania i - 
jak sądzę - Dyrekcji na tym zależy. Jest 
to w naszym województwie /może nie 
tylko/ jedyny tymczasowy most na dro
dze krajowej. Stan techniczny nie budzi 
wątpliwości.

Pan Niwiński ponownie zapytał bur
mistrza: "Czy wyobraża sobie jak wyglą
dają czyste Łapy"?

Odpowiedź brzmiała, że tak, ale tego co 
jest. nie powinniśmy się już tak całkiem 
\ zić. Podobnie jest na Zachodzie, 
m.in. w Danii, gdzie obowiązek sprzątania 
spoczywa również na mieszkańcach, tylko 
łatwo to wyegzekwować, bo prawo nie po
zostawia tam niedomówień.

Pani Kleszczewska zwróciła uwagę, 
że jesienią ub.r. niedaleki sąsiad pana 
Niwińskiego wywiózł na osiedlu liścia
stym gruz /kafle po rozbiórce pieca/ i ja
koś wtedy fakt ten nie budził u niego 
tak krytycznych emocji jak w czasie 
spotkania.

Pan Sakowicz zwrócił uwagę, że bra
kuje informacji dot. wywozu śmieci. 
Dawniej były trudności w zakupie poje
mników i taki właśnie schemat u nie
których pozostał, uważają nadal, że jest 
podobnie.

Kierownik BGI wyjaśnił, iż prawdą 
je j PGKiM nie prowadzi marketin
gu lokalnego, a tym samym nie zabiega 
o klienta. Nie wypada mówić o nieobe
cnych źle, ale wystąpiliśmy do PGKiM 
przed kilku miesiącami o udostępnie
nie wszystkich danych dotyczących wy
wozu śmieci i jak do tej pory nie uzyska
liśmy żadnych informacji.

Burmistrz dodał, że były czynione 
starania rozbicia monopolu PGKiM na 
wywóz śmieci, byli nawet chętni, ale 
chyba brak doświadczenia młodych lu
dzi spowodował, że się wycofali.

Zabrała również głos przewodniczą
ca Rady pani Mirek, która podzieliła się 
swoimi refleksjami w sprawie zabiegów 
o utworzenie powiatu z siedzibą w Ła
pach. W staraniach tych wzięło udziul 
wiele osób. Trudno już dzisiaj przesą
dzić, czy siedzibą powiatu będą Łapy, 
ale takie szanse się rysują. Pod koniec 
maja będzie opublikowana mapa z no

wym podziałem administracyjnym. 
Mamy nadzieję, że na tej mapie znaj
dziemy się i my, a jeśli nie, to jeszcze 
będzie możliwość odwoływania się i 
ponownych zabiegów o jego lokaliza
cję w Łapach.

Pod koniec spotkania zabrał głos 
pan Łapiński pytając o opłaty adia- 
cenckie, a dokładniej mówiąc, z czego 
wynikają różnice w ich naliczaniu i dla
czego obowiązują inne terminy spłat dla 
właścicieli działek i tych, którzy mają je w 
wieczystym użytkowaniu. Pytał również 
o tereny po byłym "bazarku", o możli
wości ich zwrotu byłym właścicielom.

Burmistrz wyjaśnił, że różnice wyso
kości wynikają z różnego szacunku róż
nych rzeczoznawców. Jeśli chodzi o te
reny po bazarku, to jest możliwość 
zwrotu, ale tym zajmuje się Urząd Re
jonowy w Białymstoku. Miasto nawet 
w wypadku zwrotu gotowe jest wykupić 
ten plac na parking ogólnie dostępny, 
tak jak to jest w planie.

Dyskusja w pewnym momencie bar
dziej przypominała przesłuchanie i to 
w dodatku prowadzone przez kilku 
prokuratorów naraz przeciw jednemu 
oskarżonemu. Burmistrz stwierdził, iż 
nie ma sensu prowadzić na tej sali 
emocjonalnych ataków poza merytory
cznymi, bo za rok są wybory i ci, którzy 
je przegrali przed trzema laty i wciąż są 
niezadowoleni - mogą znowu stanąć do 
wyborów. Każdy z tu obecnych może 
startować też na stanowisko burmi
strza. Zachęcam - podsumował bur
mistrz, natomiast na takich spotka
niach niech panuje pewna kultura dys
kusji.

KRZYSZTOF KONDRACIUK

W dn. 6 czerwca br. 
o godz. 1100

w Domu Kultury w Łapach, 
ul. Nowy Rynek 15 

odbędzie się spotkanie 
z posłem

Januszem
Korwinem-Mikke

prezesem
Unii Polityki Realnej

połączone ze sprzedażą książek J 
K-M i innych autorów myśli kon- 
serwatywno-liberalnej

Zapraszamy!

Szanowni Państwo
Historię ludzi zapisaną w doku

mentach, fotografiach, opowieściach, 
kronikach szkolnych, domowych...

Historię wyciągniętą z szuflad do
mowych...

Historię miejscowych rodów szla
checkich...

H istorię wojny i okupacji...
Historię wielkich ludzi rodem z 

Łap...
Historię zamkniętą w szkolnych 

negatywach...
H istorię do nauczania w łapskich 

szkołach...
A także wywiady i felietony...
To wszystko znajdziecie Państwo 

w przygotowanym do druku Łapskim 
Kwartalniku Historycznym.

Nakład -1000 egzemplarzy.
Objętość - 20 stron.
Koszt wydania - 6 min zł.
Aby zamierzenie zostało zrealizo

wane potrzebne jest wsparcie finan
sowe. Sponsorom gwarantujemy 3 
strony reklam i ogłoszeń.

Pieniądze można wpłacać na konto:

... . ~....  \
BankGdańsf' T¥* '' J J ' *III Oddział Błi 

Filia Łapy 300416-54 
SKI KWARTALNIK 

HISTORYCZNY
____________Łji

lub bezpośrednio w kasie Domu 
Kultury w Łapach ul. Nowy Rynek 15.

Ofiarodawcom dziękuję a miłośni
ków historii Łap zapraszam do lektury.

MARIAN OLECHNOWICZ
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SPORT SPORT SPORT
OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH

SPORT
Informuje:
I. Wyniki II Turnieju Tenisa Stołowego Pracow

ników Oświaty o puchar Dyrektora OKI' Łapy.
W dniu 25.IV.1993 r. w sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łapach rozegrano II 
turniej tenisa stołowego pracowników oświaty. 
Czołowe miejsca zajęli:
1. Tadeusz Sułkowski - SP Płonka Kościelna,
2. Andrzej Osmólski - Zespół Szkół Mechanicz
nych Łapy,
3. Piotr Zarzecki - SP Suraż,
4. Piotr Jarczewski - SP Nr 4 Łapy,
5. Paweł Jarczewski - SP Nr 4 Łapy.

Dla czterech czołowych zawodników OKF 
ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe.

II. Terminarz turniejów klasyfikacyjnych I 
pucharowych tenisa ziemnego organizowanego 
przez OKF Łapy w 1993 r.
1 .1 Turniej Klasyfikacyjny - dn. 14.05. godz. 1600.
2. IITumiej Klasyfikacyjny - dn. 11.06. godz. 16 00.
3. IIITurniej Klasyfikacyjny-dn.2.07. godz. 1600.
4. Mistrzostwa MIG Łapy w grach podwójnych - 
dn. 23.07. godz. 1600'
5. Otwarty Turniej o puchar Dyrektora OKF Ła
py - dn. 31.07. godz. 830.

6. IV Turniej Klasyfikacyjny - dn. 6.08. godz. 16°°.
7. VTurniej Klasyfikacyjny - dn. 27.08. godz, 1630.
8. III Turniej o puchar Burmistrza dla zawodników 
zaproszonych przez OKF - dn. 19.09, godz. 830.

Miejscem przyjmowania zgłoszeń i losowań 
Jest biuro OKF Łapy.

III. Wyniki mistrzostw podrejonu Łapy w 
czwórboju L-A szkól podstawowych o memoriał 
mgr Witolda Maclejczuka.

W dniu 10.V.1993 r. przy pięknej pogodzie 
na stadionie w Łapach rozegrano czwórbój L-A 
szkół podstawowych. W czasie otwarcia impre
zy minutą ciszy uczczono pamięć wybitnego 
działacza i niestrudzonego organizatora im
prez sportowych, szczególnie dla młodzieży 
szkolnej - mgr Witolda Maciejczuka. Delegacja 
zawodników udała się na grób niedawno zmar
łego, gdzie złożyła wiązankę kwiatów.

Wynikł zawodów:
I. CHŁOPCY
Klasyfikacja indywidualna:

1. Przemysław Łupiński-SP Nr 1 Łapy-253 pkt.,
2. Grzegorz Dominiak - SP Nr 1 Łapy - 239 pkt,,
3. Tomasz Misiewicz - SP Nr 1 Łapy - 200 pkt.,

4. Krzysztof Barżykowski - SP Poświętne -197 pkt,
5. Mariusz Kalinowski - SP Nr 2 Łapy -185 pkt.,
6. Robert Modzelewski - SP Nr 1 Łapy -177 pkt.

Klasyfikacja zeepolowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Łapy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2  Łapy,
3. Szkoła Podstawowa w Poświętnem,

ILOzifiwszęla
Klasyfikacja Indywidualna:

1 .Katarzyna Lubecka - SP Nr 1 Łapy - 235 pkt.,
2. Anna Kusnerz-SP Nr 1 Łapy - 217 pkt.,
3. Ewa Leja - SP Nr 1 Łapy - 216 pkt.,
4. Marta Brzozowska - SP Poświętne - 215 pkt,,
5. Justyna Roszkowska - SP Nr 1 Łapy - 215 pkt.,
6. Urszula Nlkhen - SP Uhowo - 215 216.

Klasyfikacja zespołowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Łapy,
2. Szkoła Podstawowa w Poświętnem,
3. Szkoła Podstawowa w Uhowie.

Czołowe zespoły oraz zawodniczki I zawod
nicy otrzymali puchary I dyplomy pamiątkowe 
ufundowane przez OKF. -.ę,

( i■
ZBIGNIEW SZEKALaKl

HARCERSKI ZLOT 
W KRYPNIE

Z  okazji 80 rocznicy istnienia harcer
stwa na Białostocczyźnie w dniach 24- 
25 kwietnia odbył się w Krypnie zlot 
harcerski. Były reprezentowane prawie 
wszystkie hufce Chorągwi Białostoc
kiej, w tym także nasz Hufiec Narwiań
ski. W jego skład weszli harcerze z 24 
Nadnarwiańskiej Drużyny Harcerskiej 
(dalej NDH) im. Tadeusza Kościuszki 
działającej przy Szkole Podstawowej w 
Pietkowie, z 3 NDH - Szkoła Podstawo
wa nr 4 w Łapach oraz z 30 i 31 NDH 
im. Tadeusza Zawadzkiego - Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Łapach Osse.

Wszyscy harcerze uczestniczyli w róż
nego rodzaju grach i konkursach. Naszej 
reprezentacji udało się zająć 3 miejsce w 
grze harcerskiej i 4 miejsce w prestiżo
wym konkursie historycznym dotyczącym 
korzeni białostockiego harcerstwa.

Zlot swą obecnością zaszczycił Prze
wodniczący ZHP harcmistrz Stefan Mi
rowski oraz Kapelan Wojska Polskiego 
gen. biskup Leszek Sławoj-Głódź oraz 
władze administracyjne województwa 
białostockiego i łomżyńskiego. Obecnie 
harcerze Hufca Narwiańskiego szykują 
się do organizacji II Rajdu Narwiań
skiego, który zorganizowany zostanie w 
terminie 18-20.06.93 r. Podczas tegoro
cznej akcji letniej harcerze z naszego 
hufca wypoczywać będą w stanicy har
cerskiej w Bieszczadach w miejscowości 
Żubracze oraz na obozach wędrownych 
w Krakowie i Gdańsku.

(W J .)

< O Jagiellończykach >
Zdrowe to osiłki 

i potrafią kopać - 
zabierzcie im piłki, 

zagońcie do łopat.

A  teraz fraszka-sprostowanie, 
bo się trzeba liczyć także 
z innym zdaniem.

< O Jagiellończykach >
Jakżeż to wspaniały team,

mówiąc krótko - zespół marzeń.
Może się pochlubić tym,

że i trampkarz tam piłkarzem.

< Na moralistę >
Niezbyt jestem wniebowzięty, 

gdy ktoś robi mi na pięty.

< Rozum w gębie >
Trudno jest o myśli głębię, 

kiedy cały rozum w gębie.

< A tam tylko... >
Patrzysz w człowiekowi w głąb, 

a tam tylko ciemny głąb.

< A tu... >
Pragnie się w człowieka 

zmienić, 
a tu diabeł czeka 

w sieni.

< Szczęściarz >
Prawdziwy to szczęściarz, 

co chlubić się może:
- Kopnąłem w kalendarz 

o właściwej porze.

< O rżnięciu >
Pewnie trochę głupio, 

pewnie trochę źle - 
- rząd podobno głupa 

całkiem dobrze rżnie.

Wyszydzając rządu grzechy 
poseł Mikke rży z uciechy.
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KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO TERENOWEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁAPACH

Na podstawie kontroli sanitarnych prze
prowadzonych w 1992 r. stwierdzam, że w 
dalszym ciągu produkcją i obrotem środka
mi spożywczymi zajmują się osoby nie zna
jące przepisów sanitarnych i nie przestrze
gające podstawowych zasad higieny.

Aby zapobiec pogarszaniu się sytuacji 
epidemicznej na naszym terenie, zwracam 
się ponownie do wszystkich osób odpo
wiedzialnych za stan sanitarno-porządko- 
wy w zakładach żywności i żywienia o prze
strzeganie reżimu sanitarnego w swoich 
placówkach. Proszę konsumentów o zwra
canie uwagi nie tylko na cenę środków 
spożywczych, ale na informacje podane na 
opakowaniach, takie jak: data produkcji 
lub termin przydatności do spożycia, skład 
surowcowy, warunki przechowywania, 
sposób użycia itp. Dokonywanie zakupu 
t w placówkach, których personel 
pr/A~.rzega podanych niżej zasad higieny. 
Szczególnie groźny w skutkach może oka
zać się zakup żywności łatwo psującej się, 
nie opakowanej, niewiadomego pocho
dzenia, dokonany na targowicy, na ulicach 
od osób przypadkowych. Jednocześnie 
przestrzegam przed zakupem żywności od 
obywateli byłego ZSRR. Żywność ta nie 
jest objęta nadzorem sanitarnym.

Dla przypomnienia podaję zalece
nia, których przestrzeganie może przy
czynić się do zmniejszenia liczby zatruć 
pokarmowych.
1. Dokładne ł częste mycie rąk mydłem i wodą, 
w miarę możliwości ciepłą, zawsze przed przy
rządzaniem i spożywaniem posiłków oraz po 
każdej bytności w ubikacji.
2. Zachowanie czystości w zakładzie i mieszkaniu.
3. Skrupulatne mycie naczyń i sztućców gorącą
wodą i środkami myjącymi (przeznaczonymi do 
mj tyń) oraz staranne ich płukanie. W za-
kłaoc^n żywienia zbiorowego obowiązuje do
datkowo wyparzanie poprzez zanurzenie do 
wody o temp. co najmniej 85°C przez 3-4 min. 
Dotyczy to również kufli do piwa.
4. Zabezpieczenie studni przed zanieczyszcze
niem (utwardzenie powierzchni wokół studni, 
przykrycie jej szczelną pokrywą, umocowanie 
nastało wiadra).
5. Spożywanie wody i mleka tylko po przegoto
waniu, ajarzyn i owoców po dokładnym umyciu 
wodą przegotowaną.
6. Zabezpieczenie produktów żywnościowych 
przed muchami i innymi owadami I gryzoniami.
7. Utrzymywanie w stanie idealnej czystości ubi
kacji, tzn. częste jej mycie i dezynfekowanie 20%  
roztworem wapna chlorowanego lub 5%  lizolem.
8. Przechowywanie żywności szybko psującej się 
tylko w urządzeniach chłodniczych, w których ma- 
ksymalna temperatura nie może być wyższa od:

- 1 8°C dla wyrobów mrożonych,
+  4°C dla mięsa, drobiu, ryb,
+  B - +  10°C dla wędlin, wyrobów mleczar

skich, wyrobów garmażeryjnych. .
9. Przechowywanie wyrobów spożywczych tyl
ko na podestach lub regałach, a nie bezpośred
nio na podłodze, z rozdzieleniem produktów 
gotowych do spożycia od produktów surowych 
lub zanieczyszczonych.

10. Niestawienie pojemników wypełnionych 
żywnością jednego na drugim - spód pojemni
ków jest zawsze zanieczyszczony ziemią.
11. Niedotykanie rękami nie opakowanych 
środków spożywczych. Ważenie żywności tylko 
w opakowaniach.
12. Opakowania środków spożywczych (papier, 
torebki, kubki, tacki) należy chronić przed zanie
czyszczeniem - przechowywać tak jak żywność.
13. Wycofanie z obrotu produktów o zmienio
nych cechach organoleptycznych oraz po upły
wie terminu przydatności do spożycia,
14. Zakup środków spożywczych z importu tyl
ko z aktualnymi orzeczeniami władz sanitarnych 
o braku przeciwwskazań co do ich jakości zdro
wotnej (orzeczenia wymagane są dla każdej 
partii importowanej żywności).
15. Oddzielenie stanowisk sprzedaży produ
któw surowych (mięsa, drobiu, jaj, warzyw, owo
ców cytrusowych) od stanowisk sprzedaży go
towych wyrobów (wędlin, wyrobów garmażeryj
nych, przetworów mleczarskich).
16. W miejscach sprzedaży mięsa i drobiu nie 
wolno sprzedawać wędlin. Dla wyrobów goto
wych musi być oddzielne stoisko - oddzielne 
haki, waga oraz narzędzia.
17. Ze względu na wysoki stopień zagrożenia 
człowieka pałeczkami Salmonella występujący
mi w bitym drobiu i jajach • drób bity może być 
sprzedawany tylko w sklepach mięsnych i skle
pach drobiarskich. W innych miejscach może 
być sprzedawany tylko drób mrożony w opako
waniach foliowych. Należy również przewidzieć 
wydzielone miejsce do magazynowania jaj i ich 
sprzedaży. Jaja powinny być sprzedawane wy
łącznie w opakowaniach. Trzeba je pakować na 
zapleczu. Jaja przed wybiciem powinny być 
myte, następnie wyparzane przez 10 sekund.
18. Zabezpieczenie żywności przed zanieczy
szczeniem przypadkowym w czasie transportu. 
Dotyczy to w takim samym stopniu transportu 
do sklepu czy zakładu gastronomicznego, jak i 
transportu do domu ze sklepu.
19. Osoby zatrudnione przy żywności muszą 
mieć zawsze czyste ręce (bez pierścionków), 
czystą odzież ochronną oraz nakryte włosy,
20. Osoby cierpiące na zaburzenia żoiądkowo- 
jelitowe muszą być odsunięte od bezpośrednie
go kontaktu z żywnością.
21. Zatrudnieni przy krojeniu i rozwa
żaniu żywności nie mogą przyjmować 
pieniędzy.

Przestrzegając powyższych zaleceń 
powinniśmy uniknąć kłopotów zdro
wotnych.

Państwowy 
Terenowy Inspektor Sanitarny

w Łapach 
lek. WIESŁAW ŁAPIŃSKI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Łapach

informuje
że w dniach 21-24 czerwca, 19-22 

lipca, 23-26 sierpnia, 27-30 września, 
18-21 października, 15-18 listopada 
1993 r. odbywać się będzie płukanie 
całej linii wodociągowej w Łapach.

Za wynikłe z tego powodu uciążli
wości przepraszamy.

Kierownik 
ZWIK w Łapach 

mgr In t  WIKTOR BRZOSKO

OGŁOSZENIE
Zrząd M iasta i Gminy w Łapach in

formuje, że w dniu 28 maja 1993 roku o 
godzinie l l 30 w siedzibie Zarządu w 
Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie 
przeprowadzony przetarg ustny na 
sprzedaż działek budowlanych, położo
nych w Łapach na osiedlu "Barwiki", 
przeznaczonych pod zabudowę jedno
rodzinną:
1. Nr 2093 o pow. 564 m2 - ul. Barwikowska 17 - 
cena wywoławcza 42.957.100,-
2. Nr 2092 o pow. 550 ni2 - ul. Barwikowska 19 - 
cena wywoławcza 41.890.800,-
3. Nr 2091 o pow. 537 m2 - ul. Barwikowska 21 - 
cena wywoławcza 40.900.600,-
4. Nr 2090 o pow. 531 ni2 - ul. Barwikowska 23 - 
cena wywoławcza 40.443.600,-
5. Nr 2089 o pow. 532 ni2 - ul. Barwikowska 25 - 
cena wywoławcza 40.519.000,-
6. Nr 2088 o pow. 530 mz - ul. Barwikowska 27 - 
cena wywoławcza 40.367.500,-
7. Nr 2087 o pow. 536 m2 - ul. Barwikowska 29 - 
cena wywoławcza 40.824.400,-
8. Nr 2086 o pow. 538 nnz - ul. Barwikowska 31 - 
cena wywoławcza 40.976.800,-
9. Nr 1997 o pow. 660 m2 • ul. Gliniana 42 - cena 
wywoławcza 50.268.900,-
10. Nr 1996 o pow, 600 m2 - ul, Gliniana 40 - ce
na wywoławcza 45.699.000,-
11. Nr 1995 o pow, 625 m2 - ul. Gliniana 38 - ce
na wywoławcza 47.603.100,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłata wadium w wysokości 3 min złotych na 
każdą z działek w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Łapach, pokój 203 najpóźniej do godz. 10°° 
w dniu przetargu.

Jeśli w przetargu nie nastąpi sprzedaż wy
żej opisanych nieruchomości - nastąpi obniże
nie ceny wywoławczej o 5 % i sprzedaż po ob
niżonej cenie w II przetargu, który zostanie 
przeprowadzony w dniu 1 czerwca 1993 roku o 
godzinie 11 °°,

Szczegółowych informacji udziela się w sie
dzibie Urzędu, pokój 401 i 403 lub telefonicz
nie: 22-51 w. 141 lub 143.

Przewodniczący Zarządu 
ROMAN CZEPE

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Łapach informuje, 

że w dniu 28 maja 1993 roku o godz. 1100 w sie
dzibie Zarządu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zo
stanie przeprowadzony II przetarg ustny na 
sprzedaż działek budowlanych, położonych przy 
ulicy Czeladniczej, przeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod usługi 
rzemieślnicze, gastronomicznne I handlowe z 
dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.:
1. Nr 1870/23 o powierzchni 850 m2 - cena wy
woławcza 63.000.000,- złotych,
2. Nr 1870/25 o powierzchni 753 mz - cena wy
woławcza 55.800.000,- ziotych,
3. Nr 1870/26 o powierzchni 751 m2 - cena wy
woławcza 55.700.000,- złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłata wadium w wysokości 3,5 min złotych na 
każdą z działek w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Łapach, pokój 203 najpóźniej do godz. 10°° 
w dniu przetargu.

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

Przewodniczący Zarządu 
ROMAN CZEPE
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* W dniu 7 kwietnia w godzinach południo
wych nieznany mężczyzna dokonał włama
nia do jednego z domów jednorodzinnych 
w Łapach przy ul. Nowowiejskiej. Wykorzy
stując nieobecność domowników wypchnął 
okno w podpiwniczeniu, po czym przeszedł 
do pomieszczeń mieszkalnych. Po załado
waniu do dwóch toreb magnetowidu, kaset 
wideo, wolkmena, biżuterii złotej i innych 
przedmiotów wartości 12 min zł został spło
szony przez wchodzącą do domu nieletnią 
dziewczynkę, na widok której szybko wy
biegł wraz z łupami z domu i poprzez są
siednie działki uciekał z miejsca przestę
pstwa. Sąsiad pokrzywdzonych, widząc 
uciekającego mężczyznę, podjął za nim po
ścig, a gdy schwytał już przestępcę za koł
nierz został ‘poczęstowany” przez niego ga
zem łzawiącym. Pościg sąsiada za włamy
waczem przyniósł jednak częściowy efekt, 
gdyż porzucił on wszystkie zabrane z cu
dzego mieszkania przedmioty, które powró
ciły do swych prawowitych właścicieli. O 
pełnym sukcesie w tym przypadku można 
byłoby mówić wówczas, gdyby nie został 
osamotniony w pościgu za przestępcą są
siad pokrzywdzonych, któremu nie pofaty
gowali się przyjść z pomocą liczni na trasie 
pościgu przechodnie, obojętnie obserwują
cy ucieczkę przestępcy. Zdarzenie to jest 
przykładem dwóch różnych reakcji naszego 
społeczeństwa na zwalczanie przestępczo
ści. Oby ci, którym obojętne było zatrzyma
nie przestępcy nie doświadczyli na sobie ta
kich reakcji mieszkańców naszego miasta.

*  W  nocy z 8 na 9 kwietnia w Łapach nieznani 
sprawcy, po uprzednim wybiciu szyby w ok
nie, weszli do wewnątrz prywatnej Wytwórni 
Wód Gazowanych przy ul. 3 Maja, skąd za
brali w celu przywłaszczenia piwo i napoje 
gazowane wartości ponad 4 min zł.

*  W nocy z 11 na 12 kwietnia (święta wielka
nocne) nieznani sprawcy w ten sam sposób 
ponownie dokonali włamania do tej samej 
WWG, Tym samym przedświąteczne pozo
stałości piwa i napojów uszczuplili na kwotę 
1,5 min zł. Ta zuchwałość sprawców syste
matycznie dokonywanych włamań do tego 
obiektu zdecydowała o szczególnym zain
teresowaniu się miejscowych policjantów 
tym obiektem, a Jakie były tego efekty - do
wiemy się w dalszej części niniejszej infor
macji.

*  Przy okazji włamania do WWG ustaliliśmy, 
że tej samej nocy w sąsiedztwie tego obie
ktu nieznani sprawcy wybili szyby w budyn
ku ciastkarni, a po wejściu do wewnątrz 
zdemolowali część pomieszczeń. Właściciel 
ciastkarni - PSS "Społem" w Łapach wanda
lizm sprawców wyceniła na kwotę 7 min zł.

*  W nocy z 13 na 14 kwietnia wandale znów 
dali o sobie znać. Tym razem obiektem ich 
działania był magazyn PSS "Społem" w Ła
pach przy ul. 3 Maja, w którym wybili oni 6 
szyb w oknach.

*  W dniu 16 kwietnia zakończyła się, trwająca 
od czerwca ubiegłego roku, zabawa w "poli
cjantów i złodziei'. Tego dnia o godz. 1800 
miejscowi policjanci zatrzymali wewnątrz

Wytwórni Wód Gazowanych w Łapach przy 
ul. 3 Maja na gorącym uczynku włamania 
czterech szesnastoletnich mieszkańców 
Łap. Zatrzymanie zmusiło ich tym razem do 
przełknięcia kielicha goryczy, zamiast piwa i 
napojów gazowanych. Po zatrzymaniu oka
zało się, że ci czterej młodzieńcy wraz z in
nymi wchodzili w skład młodzieżowej grupy 
przestępczej, która od czerwca ubiegłego ro
ku systematycznie dokonywała włamań do 
tego obiektu. Ich dziełem były również wybite 
szyby i zdemolowane pomieszczenia obie
któw PSS "Społem" w Łapach, sąsiadujących 
z WWG. Mając na uwadze ten przypadek 
chciałbym ostrzec młodych ludzi przed skut
kami nieprzemyślanych rozrywek.

*  Jeszcze tego samego dnia, około północy, 
zostaliśmy zatrudnieni przez włamywaczy w 
Tołczach gm. Turośń Kościelna. We wsi tej 
nieznani sprawcy, po wybiciu szyby w oknie 
szatni, weszli do budynku Szkoły Podstawo
wej i po spenetrowaniu pomieszczeń skradli 
magnetowid, radiomagnetofon i inne pomo
ce szkolne wartośi ponad 7 min zł.

*  W okresie od 18 do 30 kwietnia nieznani 
sprawcy dokonali trzech włamań do garaży 
w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury oraz przy 
ul. Sikorskiego. Do wewnątrz garaży wcho
dzili oni po wyrwaniu desek w ścianie. Ze 
stojących w garażach samochodów pol
skich marek kradli kompletne koła, siedze
nia, radioodtwarzacze i inne drobne akce
soria. Właściciele garaży, do których doko
nano włamań, wartość skradzionych przed
miotów wycenili na kwotę 17 min zł. Włamy
wacze długo nie cieszyli się zdobytymi łupa
mi, gdyż dosyć szybko "doszliśmy" do nich i 
odebraliśmy im zdobyte wcześniej łupy.

*  W dniu 21 kwietnia po południu w Łapach 
na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Spółdziel
czej zaistniał wypadek drogowy. 16-letni ro
werzysta tak niefortunnie wykonywał manewr 
skrętu w lewo z ul. Sikorskiego w ul. Spół
dzielczą, że zajechał drogę jadącemu z na
przeciwka ul. Sikorskiego samochodowi r ki 
Toyota Furgon". Zderzenie z samoc oriem 
rowerzysta przypłacił licznymi obrażeniami 
ciała i pobytem w szpitalu. Obaj uczestnicy 
wypadku byli mieszkańcami Łap.

*  W nocy z 22 na 23 bm. w Wilkowie Starym 
gm. Poświętne odwiedzili sklep spożywczo- 
przemysłowy nietypowi klienci. Po ukręce
niu kłódek przy kracie zabezpieczającej 
drzwi wejściowe, a następnie po wyłamaniu 
tych drzwi i wejściu do wnętrza, zaopatrzyli 
się w różnego rodzaju artykuły spożywczo- 
przemysłowe wartości ok. 7 min zł. Właści
cielem okradzionego sklepu jest GS "Samo
pomoc Chłopska" w Poświętnem.

*  W dniu 23 kwietnia, również po południu, w 
' Łapach na ul. Sikorskiego doszło do wypad

ku drogowego. 7-letnia dziewczynka zamie
szkała przy tej Ulicy przebiegając jezdnię w 
miejscu zabronionym i nie zachowując nale
żytej ostrożności została potrącona przez 
motorower m-ki "Simson", którym kierował 
młody mieszkaniec Łap. Swoją nieostroż
ność dziewczynka przypłaciła obrażeniami 
ciała i pobytem w szpitalu.

*  W nocy z 24 na 25 kwietnia w Łapach nie
znani sprawcy dokonali włamania do ko
ścioła św. Piotra i Pawia. Po wejściu na dach 
zakrystii wybili jedną z szyb witraża znajdu
jącego się w kopule nad ołtarzem i przez 
powstały otwór weszli do wnętrza kościoła. 
Będąc już w kościele ukręcili kłódki przy 
dwóch skarbonkach na ofiary, oczyszczając 
je z pieniędzy oraz porozrzucali wota znaj
dujące się w gablotach przy ołtarzu. Z uwa
gi na wysokość dzielącą okno, którym 
sprawcy weszli od podłogi prawdopodob
nie zmuszeni byli oni pozostawać w koście
le do czasu otwarcia w nim drzwi wejścio
wych. W  związku z tym - za pośrednictwem 
gazety - chciałbym zwrócić się do mieszkań
ców naszego miasta o pomoc policji w ustale
niu sprawców tego szczególnie potępianego 
czynu. Apeluję zwłaszcza o pomoc d" - ■">, 
które Jako pierwsze w dniu 25 kwicli ?
szły do tego kościoła na nabożeństwo, rozpo
czynające się o godz. 7oo i które widziały 
wówczas jakiekolwiek osoby wychodzące 
wówczas z kościoła.

*  W dniu 25 kwietnia około godz. 13°° w Łu- 
piance Starej, prawdopodobnie na skutek 
zwarcia w instalacji elektrycznej, wybuchł 
pożar w zabudowaniach gospodarczych 
jednego z młodych rolników, W wyniku po
żaru spaleniu uległa murowana stodoła ze 
znajdującymi się w niej m.in. maszynami 
rolniczymi, samochodem ciężarowym m-ki 
"Jelcz", nawozami, zbożem oraz częściowe
mu spaleniu uległy dachy dwóch murowa
nych obór. Pokrzywdzony rolnik straty po
niesione w wyniku pożaru oszacował na 
kwotę ok. 2 mld zł.

*  W dniu 26 bm. w rozlewisku kanału meliora
cyjnego biegnącego w Łapach pomiędzy 
ul. Mostową i torami kolejowymi w godzi
nach rannych znaleziono zwłoki 37-łetniego 
mieszkańca Łap. Na miejscuc; a
ustalono, że mężczyzna ten, przecnouząc 
przez bagno w tym miejscu, w pewnym mo
mencie upadł i zachłysnął się wodą, co we
dług lekarza przeprowadzającego sekcję je
go zwłok było przyczyną zgonu.

*  W dniu 30 bm. ok. godz. 15°° w Łapach na 
skrzyżowaniu ul. Granicznej i Długiej zaist
niał kolejny w tym miesiącu wypadek drogo
wy. Kierujący samochodem m-ki "Fiat-125p" 
podczas zabronionego manewru wyprze
dzania na skrzyżowaniu ulic najechał na tył 
wyprzedzanego samochodu m-kl "Fiat 
126p". Po zderzeniu pojazdów sprawca 
swoim samochodem odjechał z miejsca 
zdarzenia, porzucił swój samochód na ul. 
Sikorskiego i oddalił się w nieznanym kie
runku. Na skutek tego wypadku kierujący 
"maluchem" doznał rany ciętej głowy, a jego 
samochód został znacznie uszkodzony. 
Obaj uczestnicy tego wypadku byli miesz
kańcami Łap. Kierowca "malucha" był 
trzeźwy.

*  W nocy z 30 kwietnia na 1 maja w Pietkowie 
gm. Poświętne nieznani sprawcy dokonali 
włamania do sklepu spożywczo-przemysło
wego. Po ukręceniu kłódek zabezpieczają-
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cych drzwi wejściowe i po wyłamaniu tych 
drzwi weszli do wnętrza sklepu , skąd 
skradli wódkę różnych gatunków, papie
rosy i inne artykuły wartości ok. 70 min zł 
na szkodę GS "Samopomoc Chłopska" w 
Poświętnem.

W dniu 9 maja 1993 r. ok. godz. 20°° na 
drodze Płonka Kościelna-Płonka Matyski 
zaistniał wypadek drogowy ze skutkiem 
śmiertelnym. 20-letni mieszkaniec wsi 
Płonka Matyski, przebywający na przepust
ce z wojska, kierując samochodem m-ki 
"Fiat 125p“ i przewożąc nim swoją matkę 
oraz 16-letniego brata, na prostym odcinku 
żwirowanej jezdni na skutek nadmiernej 
prędkości stracił panowanie nad pojazdem 
i zjechał na lewą stronę jezdni do przydroż
nego rowu, gdzie po uderzeniu w pryzmę 
kamieni doprowadził do “dachowania" kie
rowanego samochodu. Brat kierującego 
w wyniku odniesionych obrażeń ciała po
niósł śmierć na miejscu wypadku, nato
miast kierujący i jego matka z ciężkimi ob
rażeniami ciała zostali umieszczeni na od
dziale chirurgii szpitala w Łapach.

Opracował 
TADEUSZ BOKINIEC

DZIAŁKĘ BUDOW LANĄ W 
UHOW IE 7 LUB 14 ARÓW  
M ASZYNĘ DZIEW IARSKĄ 

- TOYOTA 
SPRZEDAM 

WIADOMOŚĆ:
ŁAPY, SIKORSKIEGO 5/65.

ZNASZLI TEN KRAJ
Na próżno baziami stroi się iwa 
a noce bosko pachną lewkonią 
tam ziemia rajem nie bywa 
i w tle się wypacza

opatrzność ironią 
Jak klątwa hiobowa

o wolność wciąż boje 
a kiedy gasną i kraj niezawisły 
plagą egipską są paranoje 

i genialne głupców pomysły 
I znów tam trują każdy jak może 
toksyną odpadów mową natchnioną 
ostatni diabeł tam padł na ugorze 
od ciągłych oprysków

wodą święconą 
Piesko o stołki i bez kultury 
byli chwalebni żrą się już lata 
a ceny skaczą niby kangury 
i mało im braknie

do Trzeciego Świata 
Dorobek biedaków fachowo worem 
prestidiligatorzy zaliczają łupem 
i śmieszy ich tylko

dyletant z toporem 
i kłótnia na forum

cwaniaka z przygłupem 
I sił ostatkiem ledwie że ciągną 
ci co uczciwie pełzną na swoje 
a spektakl klaunów trwa na okrągło 

jak paranoja gna paranoję
F. SZYDŁOWSKI

SADZONKI WARZYW 
I KWIATÓW
pod folię i do gruntu 

w szerokim asortymencie odmian 
polecam

GOSPODARSTWO 
OGRODNICZE

Wiesław Łapiński 
Łapy Dębowina 126 

lei. 32 59

Sprzedam mieszkanie włas
nościowe 47,10 m2 na osiedlu 
M. Konopnickiej III p. w Ła
pach. Mieszkanie wykończo
ne. Ul. Cmentarna 35/28

34-61

J

czerw iec!  EM AT O W
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.... .......

Dom Kultury w topach . Wto*. —  2000

KRZYŻÓWKA
Poziomo:

3) przepływa przez Paryż, 7) maszyna prze
twarzająca energię elektryczną na pracę me
chaniczną, 8) dobra klasztorne, 9) brak siły 
fizycznej, 10) wynik przeobrażenia, 12) wyra
żanie ponurego przewidywania (potocznie), 
16) okresowa sprzedaż towarów pod gołym 
niebem, 18) indyjski port nad Zat. Bengal
ską, 20) kajet, 22) działanie mające na celu 
zmianę kształtu przedmiotu, 23) zamiast ob
rusa, 24) imię męskie.

Pionowo:
1) nielot, 2) człowiek wątły, chorowity, o bladej 
cerze, 3) narciarski obiekt, 4) osoba oklaskują
ca za pieniądze, 5) utrata sił po ciężkiej choro
bie, 6) psie imię, 9) skóra cielęca lakierowana 
od strony lica, 11) mikser, 13) beztlenowiec, 
14) dokładność, staranność, 15) dyskiem lub 
młotem, 17) rzemieślnik z dyplomem, 19) łą
czy brzegi rzeki, 21) "śnieżny" człowiek.

JANUSZ JAMIOŁKOWSKI

Rozwiązania prosimy przesyłać w termi
nie 10 dni od daty ukazania się numeru.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z 
nr 4/50 nagrodę - ufundowaną przez p. Le
cha Truskolawskiego - w postaci słodyczy z 
cukierni “U Lecha" wylosowała Maria Kamiń
ska, zam. w Łapach przy ul. Małej 11/6.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do 
cukierni w dniu 8 czerwca br. w godz. 14-16.
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Studio MINILflfi
Foto - fecpress
ul. Sikorskiego 15

(pod €lldq, uuejścle od sklepu spożywczego)

OFERUJE:
szybkie wywoływanie film ów

| Kodak|F n | Schothj| hęfa || Koniec Inne uu
| pr&T* |

odbitki ju ź w  ciągu 1 godz. 
na papierze Fuji o  form acie 
9 x 1 3 , 10x15 , 13x18 , 15x21  
zdjęcia legitymacyjne, paszportow e  
w  ciągu 5 m inut

POSIADAMY 
SZEROKI ASORTYMENT 
FILMÓW I APARATÓW

ZAPRASZAMY!!!

Oferta
Szkół Mechanicznych •• 
UMOfM-apY
ul. Cen, m  Sikorskiego 15 
tel. 27-20, teles 852554 ;

Warsztaty Szkolne informują, że świad
czą usługi w zakresie:
1) branża elektryczna:

□  przewijania silników,
□  wykonywania instalacji elektryczn.

2) branża samochodowa, mechaniczna i kaletniczo-krawiecka:
□  prowadzą sklep firmowy, gdzie można kupić wyroby produkcji Warsztatów 

oraz sprzedaż części samochodowych (sklep jest czynny w godz. 9.00 -15.00)

Warsztaty Szkolne ogłaszają przetarg nieograniczony na:
1. Tokarka TUE 35 x 600 cena wywoł. 8 min zł
2. Tokarka TUE 35 x 1000 cena wywoł. 10 min zł
3. Wytwornica ROS -1 cena wywoł. 2 min zł
4. Stoły do maszyn ciężkich

D 4 szt. cena za 1 szt. 600 tys. zł 
□  +  maszyny CEPEL (złomowe),

5. Spawarki wirowe EW-23 szt. 2 cena za 1 szt. 2 min zł
6. Strugarka "Dyma" - 4 (niekompletna) cena 1,5 min zł

Przetarg odbędzie się w budynku Warsztatów w dniu 31.05.1993 r. o godz. 10.00.
Osoby biorące udział w przetargu powinny wpłacić vadium w wysokości 10 % 

ceny najpóźniej do godz. 9.00 w dniu przetargu. Informacji o przetargu można za
sięgnąć w Biurze Technicznym Warsztatów tel. 27-20.

KIEROWNICTWO WARSZTATÓW

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. Ks. Bagińskiego
□  sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej
□  sklep spożywczy, ul. Cmentarna
□  sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
□  sklep mięsny, ul. Nowa
□  sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

(p. R. Kusznerko)
□  Wiejski Dom Kultury, Uhowo
□  sklep spożywczy GS, Poświętne
□  sklep spożywczy GS, Pietkowo
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego 3
□  sklep mięsny, Białostockich ZnkłaH.^ 

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

(p. Zajkowski)

Dziękujemy

Ogłoszenia drobne:
1. Sprzedam działkę ogrodniczą z do- 

mkiem na ul. Żabiej.
Telefon 22-23 Łapy, do 1500.

2. Młody podejmie każdą pracę. Wia
domość: Łapy, ul. Piaskowa 11.

3. Malowanie, szpachlowanie, kleje
nie sztukaterii. Perkowski, Łapy, 
ul. Polna 21/24, lei. 37-01.

4. Sprzedam tani piec do centralnego 
ogrzewania, okna z Sokółki i za
mrażarkę, tel. 28-90.

5. Wynajmę 2 pokoje z kuchnią. Tele
fon: 20-66.

6. Bardzo tanio sprzedam starego 
Opla-Rekorda. Kupię używaną 
Ładę lub Fiata 125p. Tel. 23-22.

ZAPRASZANY
DO

REKLAMY

GAZETA ŁAPSKA
miesięcznik wydawany przez 

DOM KULTURY
Adres: tępy, ut Newy Rynek 1S.tel.2300 
Ktdakrja:: Barbara Krasioka-Filipowicz, 
Krzysztof Kbndfaciuk. Bogdan fcuczsj, 
Jan Tarasiuk '
Drule Wysokie Mazowiecki*
Nakład.-1050 eg?.


