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DWÓR W KUROWIE
' \kich dworkach kwitła nasza siła, moralna wiara w 

przyszłość, przechował się duch Bolesława Chrobrego, którego 
promienie dotąd są na straży naszej polskości W takich dwo
rach rodzili się bohaterowie: Kościuszko, Kozietulski, Niegole
wski, Mickiewicz, Słowacki i innych tysiące..."

["Spiskowcy i partyzanci 1863 r." - pod redakcją S. Kieniewicza, W-wa 
1967, str. 250]

Wygląd polskiej wsi coraz bardziej się zmienia. Drewnia
nych zabudowań jest coraz mniej. Widok słomianej strzechy 
należy dziś do rzadkości. W ich miejsce powstają nowe domy 
budowane z cegły, żużlobetonu, siporeksu. Odejście od trady
cji w budownictwie wiejskim, niedbałość wykonawstwa, brak 
właściwie funkcjonującego nadzoru budowlanego umożliwia
ją powstawanie prawdziwych potworków architektonicznych. 
W efekcie wieś polska staje się coraz brzydsza.

Jest to jednak, niestety, proces mniej więcej naturalny, 
znajdujący uzasadnienie w realiach współczesności.

D o rzadkości już należy widok dworu na wsi polskiej. Fakt 
ten jednak nie jest następstwem naturalnych przeobrażeń 
spr*’ ' p-gospodarczych, lecz konsekwencją bezwzględnego 
egzekwowania w przeszłości dekretu PKWN z 6 IX 1944 r. o 
przeprowadzeniu reformy rolnej, który przewidywał przeję
cie na rzecz państwa bez odszkodowania majątków ziemskich 
o pow. ponad 50 ha użytków rolnych w całości, a więc także 
wszelkich budynków, w tym dworków, lamusów, spichlerzy.

Nowi użytkownicy (państwowe gospodarstwa rolne, spół
dzielnie produkcyjne i inne instytucje uspołecznione mające 
swoje siedziby na wsi) nie bardzo wiedzieli, co począć z mało 
funkcjonalnym dla nich budynkiem dworskim, zabudowaniami 
gospodarczymi, a także stawami i parkiem, toteż po pewnym 
czasie obiekty te w dużej części uległy zatraceniu z powodu bra
ku bieżących remontów bądź też rozmyślnego niszczenia.

Opamiętanie przyszło stosunkowo późno, jaka następstwo zapoczątkowanej 
w latach pięćdziesiątych ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zabytków. Doce
niono wreszcie potrzebę zachowania założeń dworskich jako niegdyś twórczego 
elementu polskiej kultury i historii, miejsc przechowywania pamiątek narodo
wych, czy też po prostu cennego składnika rodzimego krajobrazu. Wszystkie 
te względy sprawiły, że w ostatnich latach przystąpiono do generalnego upo
rządkowania problemu dworów. Wydano szereg aktów prawnych stwarzają
cych możliwości ich restauracji, a nawet przekazywania indywidualnym użyt
kownikom. Ostatnio (1990 r.) pojawiła się inicjatywa ustawodawcza dotyczą
ca możliwości oddania założeń dworskich dawnym właścicielom.

Może więc chociaż niewielka ich część przekazana zostanie w spuściźnie 
następnym pokoleniom.

Należy mieć nadzieję, że w warunkach tworzącego się demokratycznego

państwa problem dworów polskich , jak i innych zabytków, zostanie wreszcie 
uporządkowany.

Te wywody o charakterze ogólnym w pełni odnoszą się do losów budow
nictwa dworskiego w całej Polsce.

Wbrew przeciwieństwom losu w woj. łomżyńskim zachował się stosunko
wo dość dobrze dwór w Kurowie. Jest to jeden z najciekawszych dworów na 
Ziemi Łomżyńskiej - tak ze względu na walory architektoniczne, jak i prze
szłość historyczną.

Po raz pierwszy nazwa Kurowo pojawiła się w roku 1425. W 1444 r. Rygiel 
z Kurowa występuje w sporze granicznym z właścicielami Kobylina. W XVI 
w. Kurowo wchodziło w skład dóbr waniewskich, które od 1501 r. były włas
nością Radziwiłłów. Rejestr poborowy z 1577 r. podaje, że w Kurowie miesz
kało 6 ogrodników. W latach 30-tych XVII wieku, po częstych zmianach wl. 
ścicieli, którymi byli: kasztelan bielski Hieronim Sieniawski, książę słucki Je
rzy Olelkowicz, jego żona Katarzyna z Tęczyńskich i Paweł Szczawiński, dosz
ło do podziału majątku między Ferdynanda Szczawińskiego i Stanisława Wil- 
kanowskiego. Kurowo stało się ośrodkiem samodzielnych dóbr. W 1676 r.
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Uchwała Nr XXXV/222/93
Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 14 mąja 1993 r.
w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i od
biór ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1993 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

1.
Ustala się wysokość opłat pobieranych 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ła
pach za dostawę wody i odbiór ścieków na te
renie miasta Łapy następująco:
1, gospodarstwa domowe - woda 2.900 zł/m3,

ściekł 2.900 zł/m3,
2. podmioty gospodarcze - woda 2.900 zł/m3,

ścieki 4,900 zł/m3.
2.

Ustala się wysokość opłat pobieranych 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ła
pach za dostawę wody na terenie gminy Łapy 
oraz wsi Grochy gmina Poświętne następująco:
1, gospodarstwa domowe - 2.900 zł/m3,
2. podmioty gospodarcze - 2.900 zł/m3

3.
Uchwała obowiązuje od dnia 15.05.1993 r. i 

podlega ogłoszeniu w 'Gazecie Łapskiej".
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

JANINA MIREK

Uchwała Nr XXXV/229/93 
Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 14.05.1993 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów przeznaczenia do 
sprzedaży lokali komunalnych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z 
późniejszymi zmianami) w związku z 
art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywła
szczaniu nieruchomości (jednolity tekst 
ustawy z 1991 r. - Dz.U. Nr 30, poz. 127 
z późniejszymi zmianami) - Rada Miej
ska w Łapach uchwala, co następuje:

1.
W uchwale Nr XXX/181/92 Rady Miejskiej w 

Łapach w dnia 1 grudnia 1992 r. po par. 6 do
daje się par. 7 o następującej treści:

"1. Cenę sprzedaży lokalu obniża się o 20 
%, jeżeli nabywca pokrywa całą należność w 
drodze jednorazowej wpłaty.

2. Kombatantom i sybirakom przysługuje zniż
ka w wysokości 10 % ceny sprzedaży lokalu,"

2.
Zmienia się kolejność następujących para

grafów: 7 na 8, 8 na 9.
3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Miasta i Gminy w Łapach.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję
cia i podlega ogłoszeniu w "Gazecie Łapskiej".

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
JANINA MIREK

KOMUNIKAT NR 1
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w 

Łapach, stosownie do art. 16 ust. 2 Ustavyy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej *•>' -lla 
14.03.1985 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 49 z pO.. zm.) 
uprzejmie informuje, że w oparciu o badanie 
wody, zgodnie z obowiązującymi normami, do
zwolona może być kąpiel i uprawianie sportów 
wodnych w następujących kąpieliskach:

- nad rzeką Narew w gminie Łapy: Uhowo i 
"Sosenka" k. Łap,

- nad rzeką Narew w gminie Suraż: Suraż i 
Doktorce.

Wszystkie ww. kąpieliska w sezonie letnim 
będą pod ścisłym nadzorem terenowo-labora- 
toryjnym i w wypadku pogorszenia się jakości 
wody zostanie wydany stosowny komunikat.

Państwowy 
Terenowy Inspektor Sanitarny

w Łapach 
lek. WIESŁAW ŁAPIŃSKI

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

•  41 urodzeń * 11  małżeństw •  21 zgonów •

W maju zarejestrowano akty urodzeń:

Eweliny Drągowskiej, Mateusza Łupińskiego, 
Elżbiety Dworakowskiej, Marcina Jabłońskiego, 
Wojciecha Kostro, Marzeny Zalewskiej, Pauliny 
Mazur, Wojciecha Leśniewskiego, Huberta Fal
kowskiego, Bartłomieja Fiedorka, Adriana Leś
niewskiego, Kamila Brzozowskiego, Renaty 
Kruszewskiej, Mateusza Kłodawskiego, Moniki 
Dąbrowskiej, Julii Tomkiel, Emilii Patrycji Jaki- 
miec, Roberta Maksimowicza, Dominiki Zarzec
kiej, Mariusza Markowskiego, Elizy Jabłońskiej, 
Martyny Grodzkiej, Pawła Kuleszy, Adriana Sa
kowicza, Katarzyny Szymborskiej, Bartosza Ku
łakowskiego, Sebastiana Roszkowskiego, Mar
tyny Łapińskiej, Łukasza Roszkowskiego, Mar
cina Mystkowskiego, Agnieszki Szatkowskiej, 
Magdy Izabeli Jabłonowskiej, Anety Roszko
wskiej, Izabeli Halickiej, Edyty Piszczatowskiej, 
Michała Szustaka, Kamila Warpechowskiego.

Wszystkim maluchom życzymy dużo 
zdrowia i radosnego dzieciństwa.

W maju związek małżeński zawarli:

Zenon Filipowicz z Barbarą Krasicką,
StanisławŁochnicki z Grażyną Puszkarską, 
Dariusz Baranowski z Beatą Pastuszak,
Cezary Zalewski z Barbarą Rynkowską,
Adam Stypułkowski z Grażyną Łapińską, 
Mirosław Wojciechowski z Edytą Łapińską, 
Cezary Łapiński z Bożeną Perkowską,
Henryk Jamiołkowski z Dorotą Kulesza, 
Zbigniew Falkowski z Elżbietą Gołub,
Stanisław Perkowski z Małgorzatą Łapińską, 
Stanisław Rzońca z Małgorzatą Maleszewską.

Majowym parom życzymy: pomyślno
ści i pięknych majowych dni w życiu oso
bistym.

W maju 1993 r. zmarli:
Aleksandra Wołodkiewicz - lat 86, Władysław 
Kapitan - lat 53, Bolesław Siennicki - lat 67, Hen
ryk Iwaszczuk-lat 70, ZofiaŁupińska-lat83, Ire
na Zawadzka - lat 78, Anna Śliwonik - lat 91, Ja
dwiga Choińska - lat 59, Jan Łapiński - lat 90, Le- 
ontynaPulikowska- Iat81 .Tadeusz Roszkowski 
- lat 16, Stanisław Samujło - lat 36, Helena Kozło
wska - lat 92, Stanisław Szczęsny - lat 65, Józef 
Orłowski - lat 57, Zdzisław Stefan Łapiński - lat 
52, Marianna Roszkowska - lat 79, Stanisława 
Sokołowska - lat 70, Czesław Budniak - lat 65, 
Zofia Maria Cependa - lat 85.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska
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Janusz Korwin-Mikke przy
jechał do Łap 6 czerwca, pocią
giem. Niestety, zabrakło Sta
nisława Michalkiewicza, red. 
naczelnego "Najwyższego Cza- 
su!", czego osobiście bardzo ża- 

S \  łuję. Kontrowersyjna postać 
JK-M zgromadziła pełną salę 

A  \  jego potencjalnych wyborców. 
Prezes Unii Polityki Realnej 
szybko przebiegł, tak, właśnie 
niemal przebiegł park, zdążył 
przywitać ze wszystkimi zgro- 

ĵ w madzonymi przed Domem  
Kultury, w kulturze wypił 

schłodzoną mineralną i był gotów. 
Wszyscy znający go z telewizji (włącznie 
ze mną) byli zaskoczeni, że aż tak wyso
ki. Jak zwykle ruchliwy i elegancki: jas
ny garnitur, słynna mucha.

1

Rozpoczął od przedstawienia swojej partii. 
Jest to partia, która jako jedyna troszczy się o 
człowieka normalnego, a nie np. o rolników, 
górników itp. Właściwy dla ustrojów socjalisty
cznych etatyzm powoduje, że biurokracja od-

Korwin-Mikke apelował do słuchaczy: Za
stanówcie się, na co idą wasze pieniądze. Pań
stwo nam je zabiera i ponownie rozdziela. Do
płaty do czynszów powodują to, że ktoś w Ła
pach dopłaca do mieszkania w Warszawie, 40 
% zżera biurokracja. Clinton stwierdził, iż bied
nych nie stać na szkoły prywatne. Jest to nie
prawda, bo w szkole państwowej opłaca się "po 
drodze" urzędników, inspektoraty, kuratoria, 
ministerstwo. Właśnie szkoła prywatna będzie 
tańsza (minus koszty biurokracji). Obecnie w 
Polsce na jedno szkolne dziecko płaci się ok. 
700 tys., z tego do szkoły trafia ok. 400 tys. W 
normalnej szkole to rodzice decydują czego 
ma się nauczać, nie ministerstwo. Sprawa reli- 
gii w szkole prywatnej: rodzice wybierają taką, 
jaką chcą: katolicką, ewangelicką czy prawo
sławną. Przy 7-osobowej klasie zarobki na
uczyciela wyniosłyby wg JK-M 4.400 tys. “Bez
płatna" szkoła czy służba zdrowia są zawsze

I I l i l i i : ?iii Ś:SM« "SOCJALIZM
SZATANA"

I
czyli Janusz Korwin-Mikke w Łapach

& W*!
biera ludziom własność, która winna być święta 
i nienaruszalna. Tu JK-M przytoczył prorocze, 
sprzed ponad 100 lat słowa Aleksandra hrabie
go Fredry:

"Socjalizm wszystkim równo nosa 
utrze, bogatych zdusi dzisiaj, a biednych 
pojutrze."

Od 70 lat Polską rządzą socjaliści, najpierw 
odbierają bogatym, później biednym. Ocenił, 
że obecnie socjalizm w Polsce jest większy niż 
za komunistów, bowiem obecnie rządzą byli 
komuniści: Michnik I Kuroń, wyrzuceni z partii 
za "odchylenie". Europejczycy stosują komuni
styczną zasadę odbierania jednym grupom 
społecznym na rzecz drugich. UPR wyznaje za
sadę, że nikomu nie można odbierać owoców 
jego pracy, nawet wolą większości. Jej szef 
ocenił "Solidarność" jako "popłuczyny po ko
munizmie". W Polsce nie ma wolnego rynku: 
ceny benzyny, ropy, prądu, węgla ustala rząd. 
Np. benzyna powinna kosztować 4 tys. zł, re
szta, prawie 6 tys. to narzuty podatkowo. Kiedy 
dojdziemy do władzy (tu śmiech na sali) rady
kalnie zmniejszymy podatki, np. wódkę obniży
my o 50% (80 % jej ceny stanowi podatek).

droższe, bo podatki idą np. na opłacenie ko
sztów konferencji w Zimbabwe nt. biedy na Pod
lasiu. Lekarz bierze nadgodziny i ma 7 min zł - to 
żadna płaca. Pieniądze nasze i lekarzy idą do 
Warszawy i tam są kradzione. UPR zmniejszy po
datki, przez to w przeciętnej rodzinie będzie o 4 
min zł na zatrudnionego więcej. Wg badań świa
towych (min. laureata Nagrody Nobla z ekonomii 
Miltona Fridmana) wynika, że rząd wydaje pie
niądze o 40 % drożej. W Polsce na 1 mieszkańca 
przypada więcej lekarzy niż w USA, ale tam nie 
ma kolejek do lekarzy. "Z tym systemem trzeba 
skończyć". Niech ludzie wydają pieniądze na 
własne potrzeby, a nie robi to za nich rząd.

Wg GUS-u średnia płaca wynosi ok. 4 min. 
Z tego każdy płaci ok. 2 min na ZUS. Połowa 
mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. 
Średnia emerytura -1.700 tys. zł. Jest to najwię
ksza grabież, gdzie te olbrzymie, zmarnowane 
pieniądze się podziewają? Ustroje socjalisty
czne padają na całym świecie. Większego głu
pstwa niż socjalizm nikt nie wymyślił. Ftządy so
cjalistów we Włoszech i Francji skończyły się 
aferami i olbrzymią korupcją. Szwecja, modelo
we państwo opiekuńcze, po 40 latach rządów 
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C 5 LAT KAPELI LUDOWEJ , 
l Z PŁONKI )

W marcu minęła 5 rocznica powsta
nia Kapeli Ludowej z Płonki Kościel
nej. A oto jej skład: Jan Płoński - har
monia pedałowa, Czesław Perkowski - 
bębenek, a od stycznia tego roku Kazi
mierz Drągowski - skrzypce. Są to in- 
strumentaliści-samoucy, którzy nie zna
ją nut i grają ze słuchu. Celem pierwsze
go wyjazdu kapeli były Mońki, gdzie od
bywał się Wojewódzki Przegląd Kapel i 
Instrumentalistów Ludowych. Po przy- 
jeździe do Moniek zastali tam wielu in
strumentalistów. Tamci patrzyli na nich 
z gpry: ot, przyjechało jakichś dwóch 
dziadków.Toteż nieznacznie pochowali 
swoje instrumenty za zasłony okienne. 
Wszyscy grali, wychwalali swoje umie
jętności, a oni gotowi byli wracać do do
mu. A le zaczął się przegląd i trzeba było 
zagrać. Po występie uczestnicy zaczęli 
podchodzić do nich i rozmawiać.

Pan Płoński mówi: Myślę, że zagrali
śmy nieźle, bowiem zaczęli nas zauwa
żać. Od tego spotkania w Mońkach są 
już dobrymi kolegami i czekają na na
stępne spotkania.

Po tym przeglądzie kapcia z Płonki, 
jako jedyna w województwie, została 
wytypowana na Krajowy Przegląd Ka
pel Ludowych, Instrumentalistów i 
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. 
Radość. Pojechała tam, zdobyła 3 miej
sce w Polsce i tak to się zaczęło. Brała 
udział w przeglądach: w Wasilkowie, 
Mońkach, Pogorzałkach. Często można 
usłyszeć ją w Polskim Radio w progra
mie lokalnym i ogólnopolskim.

Na co dzień przygrywa Zespołowi 
Śpiewaczemu Kobiet z Płonki. Gdzie 
występowali - trudno zliczyć, tak dużo 
tego było: Łapy, Białystok, Choroszcz, 
Juchnowiec, Czerewki itd.

W roku 1992 kapela ponownie została 
wytypowana na krajowy przegląd w Kazi
mierzu i zdobyła tam 2 miejsce. Pierwszy 
raz zdarzyło się, iż kapela, która brała 
udział po raz wtóry - była punktowana 
wyżej. Takie przeglądy to dla naszej kape
li święto. Wymienia się uwagi o instru
mentach, podgląda technikę gry i poznaje 
nowe utwory. Wielkim wydarzeniem w 
życiu kapeli był udział we wspólnym z in
nymi zespołami wykonaniu pieśni dla Oj
ca Świętego w Białymstoku. Nagrody, ja
kie otrzymali, trudno wymienić, było ich 
wiele: pieniężne, rzeczowe.

Kapela jest skarbnicą muzyki ludo
wej. Jeśli ktoś chce usłyszeć autentycz
ną muzykę ludową - zapraszam na wy
stępy tej właśnie kapeli.

(W.R.)
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"SOCJALIZM
TO WYNALAZEK SZATANA"

socjalistów ma dziś dług większy od polskiego i 
odchodzi od tego systemu. Żeby komuś "bez
płatnie" dać - trzeba zabrać. Żeby dać 1 min 
trzeba zabrać 1,2 min na opłacenie urzędnika. 
Wysokie podatki wchodzą w koszt towaru, 
usługi i to my w końcu za to płacimy.

Po tym wstępie uczestnicy spotkania przy
stąpili do zadawania pytań. Pierwsze z nich:

- Liczyłem na przedstawienie konkret
nego programu, jak  uwolnić się od czer
wonych. Tymczasem przyjechaliście po 
głosy i gadacie jak czerwoni

- Janusz Korwin-Mikke odparował: Nasz pro
gram jest konkretny - niech pańskie pieniądze 
zostaną u pana i niech to pan je wydaje, a nie 
urzędnik. Jest to równocześnie ograniczenie biu
rokracji, za rządów "Solidarności" wzrosła ona o 
40 %. Pewien polityk chciał rok temu zrobić 
dekomunizację, ruch kadrowy po to, by zająć 
opróżniono miejsca. Tymczasem trzeba zlikwi
dować stołki. Nasze hasło to: "Świnie się zmieni
ły, koryto pozostało. My zlikwidujemy koryto".

- Jaką siłę reprezentuje sobą UPR?
- Na Unię Demokratyczną, która opanowała 

radio, 7V i nie dopuszcza innych głosowało 5 % 
wyborców. Na UPR 1 %. UPR liczy 3,5 tys. człon
ków. Poprzez deficyt budżetowy ukradziono osz
czędności ludzi. Im większy deficyt, tym większe 
okradanie społeczeństwa. Zgodnie z kodeksem 
karnym jest to przestępstwo. 51 % nie może 
okradać pozostałych 49 %. "Kiedy dojdziemy do 
władzy - wsadzimy ich do kryminału".

Minister powinien zarabiać np. 100 min zł, 
to może nie będzie kradł. U nas ministrów było
by np. 6, ale za to dobrze płatnych. Nie może 
minister być posłem, bo to przeczy zasadzie 
rozdziału władzy wykonawczej od ustawodaw
czej i wówczas minister-poseł sam sobie 
uchwala absolutorium. Jeśli prezydent zarabia 
u nas ok. 30 min - to jest to pensja niższa niż 
sprzątaczki w Nowym Jorku. "My nie będziemy 
wyrzucali komunistów od władzy, my zlikwidu
jemy posady". Nie walczymy o stołki: od 2 lat 
obowiązuje w partii zakaz zajmowania stano
wisk ministerialnych. Inaczej postępuje Kon
gres Liberalno-Demokratyczny: po objęciu wła
dzy zmienił swe stanowisko - najpierw byli 
przeciw koncesjom, później sami je wydawali.

- Na czym polega socjalizm?
- Najlepiej ujął to Antoni Macierewicz : So

cjalizm to wynalazek szatana". Coś w tym jest.

- Co będzie, kiedy odbierzecie ludziom 
osłonę socjalną, sanatoria?

- Zmniejszenie podatków zostawi średnio 4 
min w kieszeni 1 zatrudnionego.

Rolnik z okolic Łap zaproponował JK-M, by 
zamienili się pracą, której to oferty ww. nie przy
jął, gdyż - jak stwierdził - nie zna się na rolnictwie.

- W tych wyborach nie przekroczycie 5 
% progu. Idziecie do nich sami czy z  ja 
kimś gangiem?

- Połączenie się z innymi, wbrew pozorom, 
odbiera partii głosy. Na razie nie ma jeszcze 
decyzji Rady Głównej UPR w tej sprawie.

- Co pan myśli o Porozumieniu Cen
trum?

- Szanujemy PC, ale wdało się ono w dema
gogię socjalną, w demonstracje, co nam nie 
odpowiada. Ma nie wyjaśnione sprawy finanso
we. Musi mieć też zasady ideowe.

- UPR jest za międzynarodowym libe
ralizmem gospodarczym. Czy nasze pań

stwo nie powinno na początku prowadzić 
polityki protekcjonistycznej?

- Traktor kosztuje naprawdę 15-20 min, re
szta to podatki. Za tę kwotę rolnik może traktor 
kupić, za wyższą nie. Tani traktor to tańsza żyw
ność, Bo ostateczny rachunek płaci klient. Dla
tego też jesteśmy przeciw barierom celnym.

- Czy zna pan kraj rządzony wgzasad UPR ?
- Ideału nie ma, Miarą wolności jest ilość 

pieniędzy w kieszeni. 10 % podatku to o tyle 
mniej wolności. Podatki w USA stanowią 35 %, 
w Niemczech 60 %, za Piłsudskiego było to 20 
%. Jest to stopień socjalizacji społeczeństwa. 
W Anglii przed wojną podatek wynosił 5 %, w 
USA 3 %, Dzisiaj na Tajwanie stanowi on 6 % i 
kraj ten ma 100 mld dolarów nadwyżki, a prze
cież był kiedyś najbiedniejszą prowincją Chin. 
W Chinach dochód na głowę mieszkańca wy
nosi 1 tys. $, na Tajwanie 10 tys.

- Za ile lat zrobi pan w Polsce dobrobyt?
- W miesiąc po obniżeniu podatków przybę

dzie w naszych kieszeniach o 8 % więcej. Dalej za
sada jest prosta: kto będzie pracował, będzie miał.

-A  co z bezrobotnymi, z absolwentami 
szkół? Co z mafią na wschodzie? Dlacze
go nie wyjaśniono żadnej afery?

- Prokurator Generalny nie jest w Polsce nie
zależny od rządu, bo jest nim z urzędu Minister 
Sprawiedliwości, członek rządu. Jeśli rząd jest 
koalicyjny to kryje afery związane z ludźmi ko
alicji. Kaczyński - szef NIK-u pochodzi z opozy
cji. I tak rząd i opozycja trzymają się nawzajem 
w szachu. We Włoszech politycy zapełniają wię
zienia, bo tam prokurator generalny jest nieza
leżny. JK-M domagał się, by cudzoziemcy płacili 
podatek np. za korzystanie z dróg, a pieniądze w 
ten sposób uzyskane przekazać policji. Musi być 
utrzymana kara śmierci (partie "postępowe" są jej 
przeciwne), bo bez niej mafia jest silniejsza niż 
państwo. Nie należy walczyć z bezrobociem. Re- 
gan po swoich poprzednikach prezydentach-so- 
cjalistach otrzymał 11 % bezrobocie i obniżył je 
do 4 %. Obniżenie podatków napędzi koniunktu
rę i zlikwiduje bezrobocie. Po radykalnej obniżce 
podatków nastąpi raptowny spadek cen, potem 
płac, a skutkiem tego będzie ponowne obniżenie 
podatków. Podwyżki płac napędzają inflację: 
podwyżka płac dla górników to droższy węgiel, 
dla tkacza - droższa tkanina; i tak poszczegól
ne grupy zawodowe wzajemnie "kopią się" ce
nami. Wiek XIX - wiek kapitalizmu był okresem 
generalnego spadku cen,

- W Sejmie przypomina pan Don Ki
chota. Czy program UPR nie jest utopią? 
Czy oprócz UPR są jeszcze sympatycy te
go programu?

- Jeśli nam się nie uda, to będzie to koniec nie 
tylko Polski, ale i cywilizacji. Jak w Rzymie - kiedy 
Cezar rozdawał darmo zboże. Polska jest dziś w 
uścisku związków zawodowych. Poseł ma 5 min 
zł, związkowiec 11 min. UPR ma sojuszników: 
Partię Chrześcijańskich Demokratów, Partię Kon
serwatywną, Porozumienie Centrum, nawet Kon
gres Liberalno-Demokratyczny, ale partie te roz
wadniają ich program, Unia Polityki Realnej chce 
ograniczyć rolę związków zawodowych i zgłosiła 
już projekt ustawy w tej kwestii. Kiedy się chce 
przejść z ruchu lewostronnego na prawostronny 
- trzeba to zrobić jednego dnia. Mówi się: zrobi
my reformę i nic się nie dzieje. Np. sprawę przy
szłości PGR-ów trzeba rozstrzygnąć jednoznacz
nie, a nie męczyć ludzi na raty.

- Jak wygląda sprawa konkordatu z 
Watykanem.

- Nie znam szczegółów. Tak jak i Watykan je
stem za rozdziałem Kościoła od państwa oraz za

wolnym wyborem ludzi: ślub kościelny bez mo
żliwości rozwodu bądź państwowy z rozwo
dem.

- Co pan sądzi o strajku nauczycieli?
- Jest to szantaż, w którym maturzyści byli za

kładnikami. Jestem przeciwnikiem strajków, 
zwłaszcza ekonomicznych. Przesadziłem mó
wiąc "motłoch'1, należało powiedzieć "tłum". Prze
prosiłem za to w Sejmie, choć np. Piłsudski mó
wił o "zasrańcach" i utrzymał się przy władzy. 
ZNP powinien postąpć następująco: nauczyciele 
piszą podania o zwolnienie z pracy i drugie o 
przyjęcie do niej za wyższą płacę. Jest mi wstyd 
za nauczycieli. Osobiście głosowałem za przy
znanych sferze budżetowej podwyżek, bo pie
niądze raz przyznane są święte. Minister Osia
tyński za nie realizowanie ustawy powinien sta
nąć przed Trybunałem Konstytucyjnym. Opinia 
JK-M nt. prawa: mało przepisów, dużo wolności, 
solidne kary za ich łamanie. Przeciwnie niż KL-D: 
przepisy można łamać. Jeśli UPR będzie miał 
władzę, twardą ręką wprowadzi te zasady. Jest 
oczywiście szansa, że wybory wygra lewica (UD, 
UP, SLD) i np. Bugaj będzie premierem.

Następne pytanie dotyczyło lustracji
- Projekt UPR dot. lustracji jest umiarkowa

ny: ujawnić współpracowników służb snecial- 
nych po to, by nie można było ich si jo- 
wać, np. ministra Skubiszewskiego przy podpi
sywaniu umów międzynarodowych. Nie rozu
mie szaleństwa prasy rozpętanego na ten te
mat. Dawny donosiciel jest dziś urzędnikiem 
państwowym - nie może być nie ujawnionych 
agentów na takich stanowiskach. Dawni agenci 
pracują nadal dla UOP-u na starych zasadach i 
nie są ujawniani.

- Czy jest pan za zredukowaniem ilości 
posłów do np. 150? Jaka jest pana opinia 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich?

- UPR jest za zmniejszeniem liczby posłów 
do 120.

Instytucja Rzecznika jest socjalistycznym wy
mysłem: przestrzegania prawa strzeże sąd, po 
co jeszcze Rzecznik? Zieliński jest człowiekiem 
lewicy. Głupotą jest dawanie przestępcy, gwałci
cielowi 7 kobiet przepustki z więzienia, gwałci 
następną. Albo morduje. Jest to skandal. Sąd 
jest idiotą, jeśli daje amnestię wszystkim, może 
natomiast być to stosowane w indywidualnych 
przypadkach, jako prawo łaski.

Pytany o swoją współpracę z! 
wym tygodnikiem "Wprost" i powód jej 
zakończenia JK-M powiedział:

- Jest to pismo socjaldemokratyczne. "Wprost" 
ocenzurowało mój tekst pt. "Żydokomuna" - ze 
względu na tytuł. Ale kiedy ocenzurowano i nie pu
szczono felietonu, w którym napisałem, że cywili
zację zbudowali myjący się, a nie brudasy - zosta
łem nazwany rasistą (co sala skwitowała salwą 
śmiechu)- zrezygnowałem ze współpracy.

Warto odnotować jeszcze jedno iro
niczne zdanie Janusza Korwin-Mikke o 
prezydencie. Wałęsa dotrzymał słowa o 
"puszczaniu w skarpetkach": puścił Paw
laka w skarpetkach za państwowe pienią
dze (jedna z pierwszych decyzji następcy 
Olszewskiego - zakup przez Pawlaka gar
nituru i skarpetek za 40 min).

Pytań było jeszcze więcej, jednakże na 
JK-M czekał białostocki Salon Niezależ
nych, w którym tego dnia zmierzył się z 
Włodzimierzem Cimoszewiczem, a dys
kusję tę transmitowało Radio Białystok.

BOGDAN ŁUCZAJ
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WEEKEND
ÓSMOKLASISTÓW

To był wspaniały weekend. 4 czerwca 
do naszej szkoły, czyli do SP nr 3 w Ła
pach Osse przyjechali uczniowie SP nr 22 
2 Białegostoku. W piątek i sobotę wspól
nie obchodziliśmy trzy rodzaje "świąt". 
Były to: Dzień Dziecka, Dzień Sportu i 
Dzień Konopnickiej (obie szkoły noszą 
imię poetki M.Konopnickiej). Zabawę 
rozpoczęliśmy inscenizacjami związany
mi z życiem i twórczością Konopnickiej, 
które przygotowali goście. Poznaliśmy 
też historię SP nr 22, a oprócz tego była 
"Mini-lista Przebojów", a w niej zespół 
"Maanam" i koncert białostockiej grupy 
rockowej "Dcscaners". Na pamiątkę do
staliśmy chusty, za co bardzo dziękujemy.

Po półtoragodzinnym przedstawieniu 
zaczęliśmy przygotowywać się do biegu pa
trolowego, który trwał 4-5 godz. Na kilku 
pa ach odpowiadaliśmy na pytania 
związane z samarytanką, pionierką, tere
noznawstwem, oczywiście mieliśmy punkt 
sprawnościowy, gdzie trzeba było czołgać 
się, przejść po linie i zrobić "drabinkę". 
Najgorzej było z liną. Wisiała wysoko.., 
brrr. "Kontrolowali" nas harcerze z hufca 
Łapy, a> nam chyba trochę pomogło.

Na koniec "odpylanka" z życia Marii 
Konopnickiej i wreszcie do szkoły, 
gdzie czekała na nas harcerska gro
chówka. Po wchłonięciu jej - zapowia
dana wcześniej zabawa. Grali nam ab-

Z ŻYCIA WZIĘTEJ
Zapis pewnej rozmowy

■'*' wizyt/ w naszym mieście Janusza 
^  >'ikke miata miejsce ciekawa rozmowa. 
Nie jest ważne kto z kim dyskutował, nie znam 
zresztą nazwiska drugiego rozmówcy. Bo nie 
osoba tu istotna, ale to, co określiłbym jako 
stan świadomości czy raczej nieświadomości. 
Nieświadomości świadomej, pożądanej, z wy
boru. Bo tak łatwiej, wygodniej, przyjemnej; bo
hater tej opowieści uparcie broni! się - jak mnie
mam - przed zburzeniem swego ‘świętego spo
koju" I dobrego samopoczucia. Sądzę też, że 
nie jest to przypadek jednostkowy i właściwy 
dla wymienionego niżej zawodu. Zaznaczam, 
że jest to relacja z drugiej ręki, opowiedziana 
mł przez kolegę. Bohaterami jej są: wyżej 
wspomniany kolega i nauczyciel (z wyższym 
wykształceniem) jednej z łapskich szkół.

Rzecz zaczęła się od głośnej wypowiedzi J. 
Korwin-MIkke o strajkujących nauczycielach- 
motłochu, za którą później prezes UPR w Sej
mie ich przeprosił.

Kolega: Daliście się, jak małe dzieci, wrobić 
w strajk. Czy chociaż wiesz, o co strajkowałeś? 
Niektórzy nauczyciele przyznają już, dociera do 
nich, że zostali wpuszczeni w maliny. Walczycie 
o pierdoły a nie widzicie, iłe się wam naprawdę 
zabiera; 2 min zł tracicie na obciążeniach na 
rzecz państwa, a strajkujecie o 200 tys.

solwenci na zmianę z rockowcami. 
Przyszli też goście z naszej miejscowo
ści, którzy nie zostali wpuszczeni ze 
względu na bezpieczeństwo. Zabawa 
była ekstra. Trwała aż do 23°°, po czym 
poszliśmy do domów, a goście do klas, 
gdzie zostali rozlokowani na nocleg.

Następnego dnia, trochę niewyspani 
i zmęczeni poszliśmy na boisko, aby ry
walizować ze sobą w różnych konkuren
cjach sportowych: bieg na 40 m, rzuca
nie do tarczy, kopanie piłki do bramki i 
skok w dal z miejsca (niektórzy przy 
tym wiele się napocili).

Nauczyciel: Nauczyciel nie musi wiedzieć 
co mu się zabiera i nie należy tego wiedzieć.

Kolega: A mnie, jako podatnika drażni, że 
właśnie te duże, moje pieniądze są tracone, bo 
w końcu są to moje pieniądze i z nich się utrzy
mujecie.

Nauczyciel: Jak to twoje? Nie twoje, tylko 
państwowe!

Kolega: Jako rodzic plącący podatki chcę 
mieć wpływ na szkołę, chcę wiedzieć, że masz 
świadomość, iż sferę budżetową, obojętne na
uczyciela, lekarza, urzędnika czy policjanta 
utrzymujemy my - podatnicy.

Nauczyciel: Nie, to państwowe pieniądze. 
Rodzic nie ma wpływu na podatki, musi je pła
cić, chce czy nie chce. Bo takie są zasady.

Kolega: Nie, to rodzic płaci i utrzymuje cie
bie i w związku z tym musi mieć wpływ na tego, 
komu płaci.

Nauczyciel: Jak to, przyjdzie np. jakiś dur
ny rodzic i będzie mnie uczył? To ja mam 
uczyć!

Kolega: T o są jego pieniądze i tak jak np. 
szewc - świadczysz mu usługę - kształcisz jego 
dziecko. On płaci i ma prawo wymagać.

Nauczyciel: Nie, to nie są jego pieniądze, 
tylko państwowe.

Tu kolega zrobił mały wykład nt. źródeł 
"państwowych” pieniędzy. "Państwowymi" stają 
się po wyjęciu ich z kieszeni podatnika w po
staci podatku. I państwo dzieli je, przeznacza-

Po tych zmaganiach najlepszym w 
konkursach sportowych oraz tym, któ
rzy zajęli pierwsze miejsca w biegu pa
trolowym rozdano nagrody. Walka op
łaciła się, bo nagroda była słodka.

Około 13°° z wielkim smutkiem żeg
naliśmy naszych nowych kolegów. Ko
lejna podobna impreza ma odbyć się zi
mą, tym razem w Białymstoku. Nieste
ty, my się na nią nie "załapiemy", gdyż w 
tym roku kończymy VIII klasę. Ale na
stępcom życzymy wesołej zabawy.

Osmoklasistki 
z SP nr 3

jąc np. na szkolnictwo, lecznictwo. Ale są to 
pieniądze rodzica-podatnika. Nauczyciel nie 
dal się przekonać:

Nauczyciel: Ja nie muszę wiedzieć, nie 
chcę wiedzieć, a ty wiesz, bo musisz.

Kolega przytoczył przykład pewnego zda
rzenia, które miało miejsce w Warszawie. Otóż 
praca jednej z nauczycielek budziła zastrzeże
nia rodziców. Zwrócili się więc do dyrektorki 
szkoły, a ta dokonała zmiany osoby nauczają
cej. Przyszła nowa, rodzice byli bardzo zado
woleni z jej pracy, Po jakimś czasie nowa na
uczycielka otrzymała korzystniejszą finansowo 
ofertę pracy i zamierzała z niej skorzystać. Co 
zrobili rodzice? "Zrzutkę." Dopłacili jej, byle da
lej uczyła ich dzieci.

Reakcja nauczyciela była niezmienna:
- Rodzic nie może o mnie decydować!
Tu kolega nie wytrzymał i wygarnął:
- Myślisz jak esbecy. Nie może być takiej sy

tuacji, takiej świadomości, że są jakieś tajemni
cze, "państwowe* pieniądze. To są pieniądze 
ludzi. Konkretnych, plącących podatki.

Ponieważ mój kolega lubi czasem zadawać 
prowokacyjne pytania, wsadzać kij w mrowi
sko, zwłaszcza kiedy widzi, że ktoś klepie obie
gowe slogany przedstawiając jo jako "swoje 
poglądy" - zaproponował, by tę rozmowę opub
likować na łamach "OŁ“, z nazwiskami obu roz
mówców, czym wzbudził prawdziwy popłoch i 
swego interlokutora:

- Kategorycznie nie, to prywatna rozmowa, 
nie można tego publikować.

dokończenie na stronie 6
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DWÓR W KUROWIE cd.Z ŻYCIA WZIĘTE Cd.
Dlaczego przywołałem na wstępie J. Kor- 

win-Mikke? Bo zastanawiam się, czy ten na
uczyciel, obrażony (słusznie zresztą) za okre
ślenie typu "motloch" - sam nie wyznaje, oczy
wiście w głębi duszy, “prywatnie", ewentualnie 
co najwyżej w prywatnej rozmowie, ale nigdy 
publicznie - zasady, że nie będzie "motloch" 
wtrącał się do jego nauczania. Motloch ma pła
cić i milczeć, "bo takie są zasady". I ma rację: w 
państwie socjalistycznym, w którym on żyje z 
"państwowych" pieniędzy można wypiąć się na 
tych, którzy nas utrzymują. Konsekwentnie ru
gując ze świadomości nieprzyjemny fakt, że to 
jednak ten "motloch" daje pieniądze na utrzy
manie swojej elity. A skoro daje, trudno zaprze
czyć, że ma też prawo wymagać i decydować. 
Przyjemniej więc przyjąć założenie, że to abs
trakcyjne "państwowe" pieniądze, spadające 
zapewne z nieba, stanowią źródło utrzymania 
całej sfery budżetowej, w której zresztą także 
niżej podpisany pracuje. Ale to, czy np. na
uczyciel jest dla ucznia, czy uczeń dla nauczy
ciela można rozstrzygnąć przeczytawszy choć
by wiersz biskupa Krasickiego o tym, czy nos 
jest dla tabakiery, czy ona dla nosa,

Bohater tego opowiadania ma dwa zdania: 
jedno prywatne, drugie oficjalne. Takje roz
dwojenie jaźni. Psychiatra nazwałby to schizo
frenią. I dlatego czuję szacunek dla szefa Unii 
Polityki Realnej (choć dość często się z nim nie 
zgadzam), który ma odwagę mówić to co myśli, 
nie oglądając się na poklask, a jeśli przesoli - 
przeprosi. Szacunku dla owego nauczyciela 
nabiorę wówczas, kiedy zgromadzonym rodzi
com ujawni swe prawdziwe, "prywatne" zdanie: 
Rodzic nie będzie o mnie decydował! Ma pła
cić i nie wtrącać się. Inaczej wygląda na to, że 
jest z tych, przed którymi przestrzega bodaj Mi
łosz: mówią "lud", a myślą "gie", a które to zjawi
sko można dostrzec wśród elit politycznych 
niektórych partii, a w jednej przynajmniej jest to 
nawet zjawisko masowe wśród szeregowych jej 
członków. Partii właśnie inteligentów - jak się 
lubi przedstawiać. Nie dodaje tylko, że "ułam
kowych".

Notabene sfera budżetowa też płaci podat
ki, bo o ich wysokość są pomniejszane płace. 
Choć w przypadku tej osoby mogę domniemy
wać z prawie 100 % pewnością, że na pewno 
wierzy w "bezpłatne" szkolnictwo, lecznictwo 
etc, Tylko skąd, u licha, się biorą te "bezpłatne" 
biliony zł w budżecie państwa na te sfery? O 
czym warto pamiętać przy okazji zbliżających 
się wyborów, kiedy różni demagodzy znów bę
dą ofiarowywać nam "bezpłatność".

BOGDAN ŁUCZAJ

KWIACIARNIA 
"AZALIA"

•  PEŁNY WYBÓR 
KWIATÓW

•  PRZYJMUJE  
M Y N A  ZAM Ó
W IENIA

■  WIEŃCE I WIĄZANKI 
ŚLUBNE

PRZY ZAKUPACH HURTOWYCH 
UDZIELAMY RABATU
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właścicielami majątku byli: Kurzeniecki ze Strabli 
i Tomasz Kalinkiewicz, obaj żonaci ze Szczawiń
skimi.

W 1677 r. cały majątek waniewski, w tym także 
Kurowo, dostały się w ręce Orsettich, w których 
pozostawały prawdopodobnie aż do 1832 roku, 
kiedy zostały odkupione przez Stefana Roztworo- 
wskiego, żonatego z wdową po Adamie Orsetti.

W 1865 r. majątek Kurowo liczył 1769 mórg, z 
czego 985 stanowiły grunty orne, 432 łąki, 137 pa
stwiska, 420 lasy, 2 zarośla, a 77 nieużytki. W 1870 
r. posiadłość była w posiadaniu Kozłowskiej. Pod 
koniec XIX w. zbudowano obecny dwór, rozbu
dowany w 1920 r. Właścicielem Kurowa był wów
czas Franciszek Kołodziejski. Ze względu na dłu
gi, w 1924 r. rozsprzedał ponad 28 ha łąk. W 1925 
r. na północ od dworu zbudowano młyn motoro
wy, dom mieszkalny i budynek gospodarczy. W 
1936 r. Kurowo stało sięwłasnością Marii Zakrze
wskiej. Przed wybuchem wojny właściciele opuści
li majątek i wyjechali za granicę. Syn Marii Za
krzewskiej, Zbigniew, mieszkający w Kanadzie, 
kilkakrotnie odwiedził Kurowo.

W 1939 r. dwór został zajęty przez żołnierzy 
Armii Czerwonej i przeznaczony na sierociniec, 
który funkcjonował do 1941 r. Zawierucha wojen

na obeszła się łagodnie z Kurowem - większość 
budynków dworskich zachowała się do dziś.

Po wojnie z ziem majątku utworzono PGR. W 
1958 r. rozebrano przyległą do dworu oficynę. W 
1988 r. budynek dworu wraz z parkiem został 
przejęty przez Zarząd Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego. Obecnie mieści się tu Stacja 
Ekologiczna i siedziba zarządu NPK. W 1993 r. 
większość ziemi zlikwidowanego PGR-u przeszła 
w ręce rolników.

Założenie dworskie w Kurowie stanowi rzadki 
przykład dobrze zachowanego majątku szlachec
kiego.

Centralnym jego punktem jest dwór. Zbudo
wany w 4 ćwierci XIX w. jako budynek parterowy, 
7-osiowy, murowany, z cegły. W 1920 r. dwór zo
stał rozbudowany o jedno przęsło od zachodu i 
piętrową część z parterową przybudówką z tara
sem na dachu oraz wieżę zwieńczoną krenelażem. 
Na osi najstarszej części znajduje się ganek. Część 
parterowa posiada dach dwu-, zaś piętrowa czte
rospadowy; całość kryta jest dachówką ceramicz

ną. Obok budynku, na zabytkowych stropach piw
nic oficyny, niskim kamiennym murkiem zazna
czono obrys budynku.

Główna elewacja dworu zwrócona jest w kie
runku zabytkowego parku. Przed budynkiem 
znajduje się sześcioboczny klomb obsadzony 
świerkiem, podobnie jak droga na przystań. Głów
na część parku składa się z sześciu kwater, wydzie
lonych alejami lipowymi. Dwie skrajnie zachodnie 
stanowi sad, prezentujący tradycyjne odmiany 
drzew owocowych, stosowane m.in. przez Gloge
rów w Jeżewie. Kwatera północno-wschodnia sta
nowi pozostałość po istniejącej tu wcześniej szkół
ce drzew i krzewów ozdobnych. W części połu
dniowej znajduje się, przyległy do sadu, ogród wa
rzywny. Na osi drogi do Pajewa, na niewielkim 
wzniesieniu w północnej części parku, znajduje się 
prawdopodobne miejsce lokalizacji pierwszej sie
dziby majątku Kurowo.

Do najcenniejszych drzew w parku należą: aleje 
lipowe, zwłaszcza 13 lip rosnących wzdłuż osi parku, 
aleja świerkowa składająca się z 13 drzew, prowa
dząca do przystani, 9 świerków wokół klombu przed 
dworem, jodła kalifornijska, wiąz przy pry’'"' *-i, 
dąb bezszypułkowy, klon czerwonolistny.

Założenie jest oddzielone od reszty wsi ka

miennym murem, zrekonstruowanym w 1991 ro
ku, a w dalszej części drewnianym płotem.

Mur oddziela od parku część gospodarczą ma
jątku, w skład której wchodzą m.in. kuźnia, obora, 
sląjnin, wozownia i stodoła.

Na północ od dworu, przy drodze do Pajewa, 
zlokalizowany jest młyn motorowy z 1925 r. Młyn 
pracował jeszcze do połowy lat 70-tych, kiedy wy
przedano wszystkie urządzenia, a obiekt zamknię
to. Młyn zbudowany jest z czerwonej cegły, jako 
budynek trójkondygnacyjny, przykryty dwuspado
wym dachem. Za młynem znajdował się budynek 
gospodarczy. Po przeciwnej stronie drogi usytuo
wany jest, pochodzący także z 1925 roku, "dom 
młynarza".

Zwiedzanie zabytkowego założenia 
dworskiego w Kurowie wymaga wcześ
niejszego uzgodnienia z Zarządem Na
rwiańskiego Parku Krajobrazowego.

BARBARA KRASICKA-FILIPOWICZ
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PISZĄ O NAS...
Kurier Poranny

*  16.06, "Brąz dla Łap". W Mistrzostwach Pol
ski juniorek młodszych w judo w wadze do 
48 kg brązowy medal wywalczyła zawodni
czka "Narwi" Łapy - Inga Gołaszewska, któ
rej trenerem jest Piotr Półkośnik.

*  17.06. “Bunt w łapskim szpitalu. Lekarze do
stali najwięcej". 1,5 mld zł, wojewoda prze
kazał w ZOZ w Łapach na podwyżki płac. 
Niektórzy pracownicy dostali po 100, 200 
tys. “Po szpitalu poszła poszła też plotka, że 
najwięcej dostali ci, którzy są najbliżej dyre
kcji...". A kiedy jeszcze kasjerkę i zarazem 
przewodniczącą "Solidarności" przesunięto 
na niższe stanowisko - wybuchł bunt. Z dnia 
na dzień liczba członków “S" wzrosła z 78 do 
ponad 200. 11 czerwca tak radykalnie 
wzmocniony związek podjął decyzję o roz
poczęciu akcji protestacyjnej wysuwając 3 
postulaty: sprawiedliwego podziału pienię
dzy, odwołania dyrektora i głównej księgo
wej. Przedstawiciele Wydz. Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego, Zarządu Regionu NSZZ

- ~\oraz wytypowani przedstawiciele ZOZ-u 
.adowali przez dwa dni. Na ich ustalenia 

w świetlicy czekało ok. 200 osób. Wiceprze
wodniczący Zarządu Regionu J.Mozolewski 
twierdzi, iż podział był rzeczywiście mało 
sprawiedliwy. Dokonano więc nowego po
działu, który też niezbyt satysfakcjonował lu
dzi. Pielęgniarka z 18-letnim stażem ma 
wraz z zasiłkiem na dwoje dzieci 2 min 100 
tys. Mówi, że stawki dla pielęgniarek w ła
pskim szpitalu są najniższe w wojewó
dztwie. Koleżanka w Wys. Mazowieckiem 
ma 400-500 tys. więcej. Taką politykę pro
wadziła poprzednia dyrektorka, obecny dy
rektor kontynuował ją. Inna dodaje: "I czy to 
jest normalne, żeby w administracji zarabiali 
po milionie więcej niż my pielęgniarki na 
oddziale". "Rzucili nam ochlap, którego nie 
ma jak podzielić" - konkluduje wiceprze
wodniczący ZR.
Protestujący w wyniku debaty wycofali się z 
postulatów odwołania dyrektora i wypowie
dzenia warunków pracy gt. księgowej, bo 
poza niesprawiedliwym podziałem pienię- 

nle mogli negatywnie ocenić jej pracy. 
. ,  .uczasem - jak dowiedział się nieoficjalnie 
dziennikarz - gł. księgowa wystąpiła do wo
jewody w prośbą o kontrolę finansową w 
szpitalu.

Kurier Podlaski
*  14.06. "Powiatowe boje*. "W naszym woje

wództwie statusu miast powiatowych nie 
zdołały utrzymać w pierwszej wersji Dąbro
wa Białostocka i Łapy. Jeśli władze i samo

rządy lokalne tych miast nadal będą się sta
rać o powiatową nobilitację, to otrzymają od 
nas wszelką pomoc i poparcie od sejmiku" - 
twierdzi przewodniczący sejmiku Andrzej 
Andrzejewski. Burmistrzowie obutych miast 
zapowiadają odwołanie od pierwszej wersji 
projektu. Nie jest ona jeszcze ostateczna. 
Powiat powinien spełniać trzy warunki: 5 
gmin wchodzących w jego skład, jego sie
dziba winna liczyć co najmniej 10 tys. mie
szkańców, a ogólna liczba mieszkańców 
powiatu - minimum 50 tys. "Wydaje się, że 
rząd będzie musiał uwzględnić w większej 
mierze kryteria historyczne i regionalne. W 
każdym razie to jeszcze nie koniec "powia
towej walki".

Gazeta Współczesna
*  14, 15, 16.05. "Łapski Grobelny. Pożyczył 

miliardy i... uciekł do Izraela?" Poważny bi
znesmen z Łap Ryszard Nawrocki zniknął. 
Mimo, iż człowiek ten posiada na koncie kil
kadziesiąt wyroków sądowych, prokuratura 
nie interesuje się jego losem. Pan Ryszard 
ponoć wyroków tych (od 4 do 350 min zł) 
nawet nie czytał. Wcześniej zapożyczył się: 
Bankowi Gdańskiemu i Wschodniemu wi
nien jest 1 mld zł i drugie tyle firmom z całej 
Polski i znajomym z Łap, Z odsetkami - du
żo więcej. Wierzyciele są zgodni - uciekł z 
rodziną do Izraela. Łapiaków nacinał inteli
gentnie: najpierw pożyczka 3-4 min na krót
ki czas, zwrot przed terminem i z godziwymi 
odsetkami. Później już pożyczał wyższe 
kwoty: sto, dwieście min, ale i 5-10-30 tys. $. 
W latach osiemdziesiątych zaczynał od 
handlu z Syrenki Bosto, później pierwszy 
własny sklep, kilka następnych. W latach 
90-tych własna hurtownia. W wydzierżawio
nym budynku byłej pralni za pożyczki ban
kowe powstawała masarnia, urządzenia in
stalował Niemiec, który nie doczekał się 
obiecanej zapłaty. Kredyty, gdy je brał, były 
zabójcze. Masarnia już była, brakło pienię
dzy na zakup surowca, Chyba wtedy zaczął 
pożyczać u znajomych w Łapach. Kiedy ci, 
nie mogąc doczekać się spłaty pożyczek, 
zabrali jego prywatne samochody dostaw
cze - zgłosił "kradzież" policji. Wtedy bank, 
mając sądowy wyrok o niewypłacalności p. 
Nawrockiego, zajął samochody. Pożyczko
dawcy zostali na lodzie. Nie pomogła nawet 
notarialnie spisana umowa pożyczki. Jeden 
z łapskich policjantów twierdzi, że pożycz
kodawców zgubiła pazerność, wysoki pro
cent od tych pożyczek. Plotka mówi, że Na
wrocki uciekł do Izraela, kraju bezpiecznego 
dla polskich aferzystów, bo nie mamy z nim 
umowy o ekstradycję. Nawroccy zniknęli z 
Łap na początku kwietnia. Później zniknęła 
też zamieszkała w Białymstoku teściowa bi
znesmena, Prokuratura mogłaby to spraw

dzić: na granicy istnieje kontrola paszporto
wa, bilety lotnicze zamawia się imiennie. Ale 
jeśli biznesmen sprawiał wrażenie, że dzia
łał w dobrej wierze - prokuraturze nic do nie
go. Nie wysłano nawet listów gończych. To 
problem wyłącznie dłużników.
Dodać należy, że jednak jednemu z dłużni
ków, najbardziej chyba przezornemu, udało 
się - jeszcze przez zniknięciem p. Ryszarda 
- uzyskać spłatę długu w postaci przejętego 
sklepu.

*  14.06. "Powiatowy afront". "Przygotowany 
przez URM projekt przewiduje utworzenie 
293 powiatów. Jest to o dwadzieścia mniej 
niż przed reformą gierkowską w 1975 roku, 
do której było ich 314. 20 miejscowości mo
że stać się źródłem konfliktów - tam na przy
kład, gdzie nie przewiduje się powiatu. [...] 
W Łapach szykują się do rozmów z samo
rządem Turośni Kościelnej i prof. Marianem 
Kuleszą. [...] Nie składamy broni, będziemy 
walczyć o powiaty - twierdzą wszyscy nasi 
rozmówcy". W Białostockim Łapy i Dąbrowa 
Białostocka nie znalazły uznania w Biurze 
Reformy Administracji Publicznej URM i nie 
znalazł się na "powiatowej mapie". Burmistrz 
Mojkowski twierdzi, że Łapy nie zrezygnują 
z powiatowych ambicji. "Zbierane są dodat
kowe argumenty świadczące o chęci przy
należności do Łap gminy Sokoły, obecnie 
znajdującej się w województwie łomżyń
skim". Jeśli Turośń zmieni zdanie - zbierze 
się wymaganych 5 gmin. Oprócz sądownic
twa Łapy mają wszystkie potrzebne instytu
cje typu powiatowego. Lidia Stupak, dyre
ktor Wydziału Organizacyjno-Prawnego UW 
w Białymstoku uważa, że powiaty w obu 
tych miastach powinny powstać.

Słowo
*  17.06. "Waldemar Kikolski w biegu mi

strzów". W niedzielę 20 czerwca w stolicy 
Portugalii Lizbonie odbędzie się - organizo
wany przez Portugalską Federację Lekkoat
letyczną - mityng, którego jedną z najcieka
wszych konkurencji będzie bieg na jedną 
milę z udziałem najlepszych, niepełno
sprawnych sportowców. Do udziału w nim, 
jako reprezentanta Polski, zaproszono Wal
demara Kikolskiego z Łap, zdobywcę złote
go i dwóch srebrnych medali na paraolim- 
piadzie w Barcelonie. W sobotę W. Kikolski 
odlatuje via Zurych do Barcelony. Jest w 
dobrej formie, choć jej szczyt przygotowuje 
na mistrzostwa w Dublinie, gdzie będzie się 
starał pobić rekord świata w biegu na 5.000 
m. Zdał już ostatni egzamin w dwuletnim 
studium masażu w Krakowie i teraz będzie 
miał więcej czasu na treningi - twierdzi ła
pski medalista.

Oprać.
(B.Ł.)

SKLEP SPOŻYWCZY

"MARKIZ"
ŁAPY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 5

OFERUJE JAKO PIERWSZY 
pełny asortyment wędlin 

Zakładów Mięsnych w Czyżewie 
Konkurencyjne i atrakcyjne 

ceny detaliczne i hurtowe

P.H . "ROMAR" P.W . "ARCO"
ŁAPY UL. LEŚNIKOWSKA 2 ZABEZPIECZENIA MIESZKAŃ

tel. 23-37 •  T A P IC E R K A
□  ARTYKUŁY WYPOSAŻENIA •  Z A M K I

WNĘTRZ ___ _ ___ _ •  Ż A L U Z JE
n  / ] =  = T \ MONTAŻ, SPRZEDAŻ
□  GLAZURA / £ \ •  Z N A K O W A N IE  A N TY W Ł A M A N IO W E
□  TAPETY U U P O JA Z D Ó W

□  FARBY n n
•  B L O K A D Y  SK R ZY N I B IE G Ó W  P F 1 2 6 i '
•  IN N E

□  KLEJE f e ]  \ a / ŁAPY ul. LEŚNIKOWSKA 2
□  LAKIERY tel. 23-37

GAZETA ŁAPSKA 7



MIĘDZYNARODOWY DZIE
* "TAN-TAN ’9

Po raz pierwszy zorganizowano w Łapach, 
w Szkole Podstawowej nr 4, Międzynarodo
wy Dziecięcy Turniej Tańca. Uczestniczyło w 
nim 55 par z, 11 klubów tanecznych Polski i 
Rosji. Tańczący prezentowali, według opinii 

jurorów, wyjątkowo wysoki, jak na swój wiek, poziom artystycz
ny. Organizacyjnie wszysto wydawało się dograne. To dzięki ta
lentowi i uporowi kierującej przedsięwzięciem Ewie Stranc. 
Publiczność, jak zwykle reagowała spontanicznie i z aplauzem do
pingowała tańczących.

Oto finaliści turnieju:
Dzieci do lat 10:

I - Igor Slepczenko, Julia Koczitowa (Niżnyj Nowgorod - Rosja),
II - Łukasz Woźniak, Anna Zduńczyk ("Henryś" Suwałki),
III - Jakub Cymber, Beata Jankowska ("Rytm” Białystok),
IV - Marcin Łukaszewicz, Ewa Kostowska ("Rytm" Białys*. /(
V - Paweł Karwowski, Ewelina Jarmoszuk ("Tęcza" Białystok),
VI - Jakub Stranc, Joanna Kaczyńska ("Tan-Tan" Łapy),
VII - Miłosz Kuczyński, Dorota Baranowska ("Tan-Tan" Łapy).

Dzieci (11-12 lat):
I - Siergiej Sałow, Alana Miejszowa (Moskwa - Rosja),
II - Mariusz Kalisz, Anna Mosiej ("Tęcza" Białystok),
III - Grzegorz Backiel, Dorota Kotowicz ("Rytm" Białystok),
IV - Sasza Afanasjew, Liana Lulkowa (Iżcwsk - Rosja),
V  - Piotr Trzaska, Marzena Markuszewska ("Rondo" Łomża),
VI - Grzegorz Zalewski, Agnieszka Krok ("Henryś" Suwałki),
VII - Maciej Perkowski, Iwona Perkowska ("Pantofelek" Białystok).

Dzieci (13-14 lat);
I - Zbigniew Górzyński, Marta Górzyńska ("Henryś" Suwałki),
II - Sasza Radiw, Maryna Botina (Niżnyj Nowgorod - Rosja),
III - Grzegorz Półtorak, Agnieszka Paszko ("Pantofelek" Białystok),
IV - Ilia Kulpin, Eugenia Kurdina (Niżnyj Nowgorod - R ^ ia i,
V - Alosza Żurawiow, Anna Ni ki li na (lżewsk - Rosja),
VI - Grzegorz Ołtarzewski, Anna 
Ołtarzewska ("Tan-Tan" Łapy).

Juniorzy (15-16 lat):
I - Gracjan Konstantynowicz,
Katarzyna Laskowska ("Panto
felek" Białystok),
II - Andrzej Iwaniuk, Marta 
Prostek ("Rondo" Łomża),
III - Filip Łukaszewicz, Agniesz
ka Sołtys ("Henryś" Suwałki),
IV - Wojciech Łapiński, Urszula 
Szenfeld ("Tan-Tan" Łapy),
V - Łukasz Masłowski, Marzena 
Sienkiewicz ("Tan-Tan" Łapy),
VI - Marcin Michniewicz, Ag
nieszka Kudela ("Henryś" Su
wałki).
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:CIĘCY TURNIEJ TAŃCA 
'3" 19.06.1993

Nagrodą specjalną ufundo
waną przez TOWARZY
STWO UBEZPIECZEŃ I 
REASEKURACJI "WAR
TA" S.A. otrzymała para z 
łapskiego klubu: Wojciech 
Łapiński, Urszula Szenfeld.

Serdecznie dziękujemy 
sponsorom, bez pomocy 
których turniej nie mógłby 
zaistnieć w takim kształcie.

Dziękujemy za pomoc fi
nansową i rzeczową:

□  p. ANDRZEJOWI KONDRACKIEMU 
(SKLEP SPOŻYWCZY "MARKIZ"),

□  p.p. HALINIE I JERZEMU PERKOWSKIM 
(CENTRUM KWIATOWE "OAZA"),

□  p.p. TERESIE I MIROSŁAWOWI SAKOWICZOM 
(KWIACIARNIA “AZALIA"),

□  p. LECHOWI TRUSKOLAWSKIEMU 
(CUKIERNIA "U LECHA"),

□  p. ROBERTOWI KUSZNERKO 
(SKLEP SPOŻYWCZY W UHOWIE),

□  p. ZBIGNIEWOWI WOJCIECHOWSKIEMU 
(KA-ELECTRONICS),

C7 TADEUSZOWI ŁAPIŃSKIEMU ("ROLMIS"),

□  p. MARIUSZOWI ROMANOWI (P.H. "ROMAR"),
□  p. LESZKOWI ROZWADOWSKIEMU 

(P.W."ARCO'j,
□  p. LEONARDOWI LESIEWICZOWI ("WARTA" S.A.),
□  p. HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI 

(PZU "ŻYCIE" S.A.),
□  p. WIESŁAWOWI BRUSZEWSKIEMU 

(PSS "SPOŁEM"),
□  p. RYSZARDOWI SAWICKIEMU 

(P.H.-W. "MEDREX"),
□  DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4.
□  oraz RODZICOM DZIECI Z KLUBU 'TAN-TAN"

PRACOWNICY DOM U K ULTURY W ŁATACH
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I PAŁOWANIE 
W III RZECZPOSPOLITEJ

Warszawa, 4 czerwca 1993. Przybyliśmy, 
aby uczestniczyć w patriotycznej manifestacji 
przeciwko usadowionym w Belwederze i in
nych władzach PRL-bis agentom i konfiden
tom służb specjalnych PRL.

Właśnie przed kilkoma dniami ukazał się 4- 
ty nr "Gazety Polskiej” z listą konfidentów 
przekazaną przed rokiem Sejmowi przez min. 
Macierewicza. Lektura tej gazety daje ponury 
obraz naszej rzeczywistości - kto rządzi PRL- 
bis, oraz jacy ludzie wTV, radiu, gazetach usi
łują być naszymi "nauczycielami" i moralizato- 
rami. Hańba!

W całej Warszawie nie widać nigdzie pla
katu czy ogłoszenia o manifestacji. Jedyny, ja
ki pozostał widzieliśmy na dworcu PKP - zdję
cia konfidentów SB L, Wałęsy, K. Skubisze
wskiego, M. Cimoszewicza. Nawiasem mó
wiąc zestawienie obok siebie tych osób jest 
niefortunne; jeśli dwie pierwsze zwerbowano 
prawdopodobnie szantażem, to ostatnia - 
można przypuszczać poszła tam z przekona
nia - dobrowolnie. Pozostałe plakaty i ogło
szenia zostały w nocy pozrywane przez UOP; 
zatrzymywano ludzi i rekwirowano plakaty, 
wylewano farbę i klej. Odwiedzamy redakcję 
“Gazety Polskiej", aby złożyć red. Wierzbickie
mu gratulacje i podziękowanie za ujawnienie 
tej ponurej prawdy Narodowi. P. Wierzbicki 
otrzymał właśnie wezwanie do prokuratury. 
Zarzut - ujawnienie tajemnicy państwowej. To 
tak, jakby oskarżyć każdego z nas za ujawnie
nie hitlerowskiego funkcjonariusza SS czy 
RSHA. Podobny zarzut ciąży na b. min. Ma
cierewiczu.

Godz. 1520. Zbliżamy się do Placu Zamko
wego - symbolu patriotyzmu i wiary naszego 
Narodu. To tu wieszano zdrajców-targowiczan, 
tu krwawili w nierównej walce powstańcy War
szawy, tu stoi z krzyżem nasz król Zygmunt.

Pod kolumną Zygmunta gromadzą się lu
dzie, wokół placu, z przyległych ulic nadjeżdża
ją policyjne "Nyski" i samochody ciężarowe, 
ustawiają się dwójkami zwarte kolumny "sił po
rządkowych", ciężkozbrojnych - w hełmach, z 
tarczami, pałami. Potężnym kordonem zagra
dzają wyjście na Krakowskie Przedmieście.

Dowódca operacji przez megafony ogła
sza pięciominutowe ultimatum: zgromadzenie 
jest nielegalne i w ciągu pięciu minut musicie 
opuścić plac. Ludzie gwiżdżą, protestują. Po 
chwili setki policjantów ruszają w kierunku lu
dzi. Wyrywają trzymane, jeszcze nie rozwinię
te transparenty, plakaty. Wciągają do “Nyski" 
kilkunastu ludzi. Widzę, jak pełną siłą potęż
nych ramion biją pałami szczupłego, małego 
człowieczka. W  ich oczach widzę jakiś obłęd. 
Czyżby dano im środki odurzające? Manife
stanci wołają: “ZOMO Bolka", "Gestapo", zło
rzeczą policjantom.

- Nie miejcie do nich złości, oni wykonują 
rozkaz - mówię do stojących obok ludzi.

- Nigdy ci tego nie darujemy - krzyczą 
uchodzący z placu na chodniki ludzie.

Mam łzy w oczach na ten sam widok i 
wspomnienie z podobnych scen z tego same
go miejsca sprzed dziesięciu lat.

Pojawiają się plakaty: "Polacy. Uwolnijmy 
Polskę od KGB-owców", "Bolek zostaw Polskę". 
"Bolek do Moskwy" - wołają zgromadzeni.

Część ludzi opuszcza Plac Zamkowy, aby 
udać się na Plac Trzech Krzyży. Na Krako
wskim Przedmieściu niebiesko od “sił porząd
kowych" - przyszłej Gwardii Narodowej Bolka- 
jak wołają przechodzący ludzie. “Gwardziści"

przepuszczają pojedyńcze osoby, nie dopu
szczają do zwartego pochodu.

Tysiące ludzi gromadzą się pod pomni
kiem Witosa. Transparenty: RdR, RTR, Poro
zumienie Centrum, "Solidarność" z “Ursusa". 
Pod pomnik przybywają Macierewicz, Ka
czyński, Parys, Ziembiński, Romaszewski, 
szef “S" "Ursusa". W krótkich słowach nawołu
ją do połączenia się wszystkich ugrupowań 
patriotycznych, niepodległościowych i pol
skich w przyszłych wyborach.

Zgromadzeni oklaskami przyjmują to wez
wanie. Pod pomnik zbliża się, nagradzany hu
raganem braw, niesiony plakat z czerwoną 
świnią i napisem "Bolek". Rusza pochód pod 
Belweder. Tysiące ludzi skandują: "Precz z 
komuną", "Lustracja, lustracja", Precz w UB- 
ecją, precz z UD-ecją“. "Złodzieje, złodzieje" - 
wołają demonstranci w kierunku gmachu 
URM. "Chodzącie z nami" - wołają do stoją
cych na przystankach MPK ludzi.

Dziesiątki transparentów. Rozrzucane ty
siące ulotek informujących o tym, kto rządzi w 
PRL-bis.

Demonstranci napotykają akurat teraz wy
chodzącego na spacer Małachowskiego.

- Czerwony książę - wołają. Poturbowano 
go nawet tęgo za poniżanie uczestników po
przedniej demonstracji w jego "Rozmowach o 
Rzeczyniepospolitej". Nie jestem zwolenni
kiem "turbowania", ale ten “nauczyciel" i "mo
ralista" PRL i PRL-bis wielokrotnie do tego 
prowokował. W stanie wojennym pisał wierno- 
poddańcze adresy do Kiszczaka. Inny "na
uczyciel" PRL i PRL-bis - Szczypiorski to, jak 
podaje "Gazeta Polska", wieloletni agent i kon
fident UB i SB. Wraz z całą rodziną, prócz oj
ca. Boże, jakich mieliśmy "nauczycieli", Po
znałem ich już na zebraniach OKP, jak niejed
nokrotnie występowali w obronie Kiszczaka, 
Jaruzelskiego, zagrabionego przez PZPR i 
marionetki majątku itp.

Zbliżamy się do Belwederu.
- Miałeś chamie złoty róg - skandują ludzie.
Po chwili:
- Został ci się jeno sznur.
- Wykurzymy szczura z nory.
Gmach Belwederu otoczony nieprzeliczo

nymi "gwardzistami". Setki różnego typu 
transporterów bojowych, potężnych dział 
wodnych. Intonujemy "Boże coś Polskę" i "Je
szcze Polska nie zginęła". Rozchodzimy się.

I wtedy, po kilkunastu minutach od zakoń
czenia demonstracji doszło do następnego pa
łowania wolno rozchodzących się manifestan
tów. Nie byłem już jednak tego świadkiem.

Wieczorem "Panorama" pokazała wyglą
dającego przez okno Belwederu “wiceprezy
denta" Wachowskiego. Szyderczo uśmiech
niętego. Któż to jest? Jak mówią - szara emi
nencja Belwederu. Najbardziej wpływowy i 
znaczący człowiek w PRL-bis. Mówi o tym le
ktura książki "Wachowski bez cenzury". Przera
żająca to, mrożąca krew w żyłach lektura, Jesz
cze bardziej przerażająca i groźna dla Polski 
jest obojętność na te sprawy - fundamentalne 
przecież dla naszej przyszłości - wielu ludzi, z 
którymi rozmawiam. Willy Brandt, b. kanclerz 
RFN przestał nim być gdy odkryto, że w jego 
najbliższym otoczeniu NRD-owska STASI 
umieściła swego agenta. A u nas? Cały Belwe
der naszpikowany b. agentami.

Świadek wydarzeń 
JAN BESZTA-BOROWSKI

Rys. A. Gacparski

•  "17 maja wszedł w życie rozkaz ministra obro
ny Armii Czeskiej, na podstawie którego za
wodowi oficerowie poddani zostaną lustracji. 
Takim sposobem armia czeska pozbędzie -'ę 
wojskowych, których w przeszłości wyt 
postawa antydemokratyczna i którzy w yszy
wali się nadgorliwością w obronie ustroju 
komunistycznego." "Rzeczpospolita", 19.V.

•  "Felietonista "Gazety Wyborczej" napisał, że 
boi się słowa "naród". Budzi w nim ono jak 
najgorsze uczucia i obawy.
Wnioskuję, że podobne uczucia budzi w nim 
patriotyczna pieśń "Nie rzucim ziemi", w któ
rej śpiewamy "polski my naród...", hymn naro
dowy ("złączym się z narodem") oraz takie in
stytucje jak Biblioteka Narodowa, Narodowy 
Bank Polski, Narodowy Zakład im. Ossoliń
skich, parki narodowe itp.
Jak nam przybędzie bojaźliwych, to Polskę 
przemianują na Nadwiślański Kraj, a w rubry
ce "narodowość" każą pisać "tutejszy", (gk), 
"Słowo" 18. V.
"- Dlaczego uderzono właśnie w pana?

•  Nie tyle we mnie, ile w całe Porozumienie
Centrum. Ministrowie z tej partii wprowadza
jąc koncesje głęboko uderzyli w lobby paliwo
we, powiązane nawet z lewą stroną naszej po
litycznej sceny i odcięli pewne osoby od tego 
intratnego "źródełka". PC naraziło ; ’-'u
siłom politycznym, od Belwederu, ku _ ■/.
prowadzi różne interesy, po ugrupowania fi
nansowane przez firmy paliwowe. [...] O tym, 
jak trudno było wywierać naciski na minister
stwo, przekonali się m.in. niektórzy posłowie z 
PSL i KPN, którzy przychodzili z delegacjami 
popierającymi określone firmy. Zresztą współ
właściciele "Horna" sami chyba wkrótce uzna
li mnie za zbyt "skromną" osobę i poszli z wa
lizką pieniędzy do Jarosława Kaczyńskiego, 
który, jak wiadomo, ich wyrzucił. [...]

- Kto miałby rozpętać tę sprawę przeciwko
panu i PC?
•  [...] Ogólnie mówiąc, chodzi o lobby paliwowe 

finansujące określone ugrupowania oraz ad
wersarzy politycznych PC. Naraziłem się za
pewne wielu osobom. Data mojego areszto
wania też została wybrana nieprzypadkowo. 
Spłoszyło to pewnego człowieka i zapobiegło 
ujawnieniu istotnych faktów dotyczących wy
soko postawionej osoby. Poza tym dwukrotnie 
zwróciłem uwagę na złą interpretację małej 
konstytucji przez Belweder, sprawdzałem oso
by ze zdjęcia z Wachowskim, udzielałem po
mocy autorom książki "Kim pan jest panie 
Wachowski?", posiadam bardzo ważny dowód 
na nieprawidłowości w Sejmie. O tym, że "roz
pracowuje" mnie specjalnie powołana grupa,
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wiedziałem już wcześniej. Otrzymałem nawet 
propozycję wystąpienia z PC i wyjazdu na pla
cówkę zagraniczną, to sprawa zostanie "ukrę
cona”. Oczywiście odmówiłem... [...] Od po
czątku też pojawiły się w prasie "przecieki", 
które miały odpowiednio urobić opinię publi
czną. Zapowiadano jakieś kolejne aresztowa
nia w mojej sprawie, o których potem było ci
cho. Jestem traktowany inaczej niż inni podej
rzani i oskarżeni, którzy wychodzą z aresztu 
za kaucją, nawet jeżeli są podejrzani o zagar
nięcie ponad 100 mld zł, a nie jak ja o 1,5. Po
jawiły się nawet absurdalne próby powiązania 
mnie ze sprawą FOZZ czy Bumaru Łabędy. 
Miały miejsce pewne naciski na świadków 
podczas przesłuchań przez UOP, a także na 
prokuratorów. Odrzucono moje wnioski do
wodowe. Domagam się szybkiego procesu, 
nadzorowanego przez instytucje międzynaro
dowe. [.,.] Po apelu prymasa Glempa postano
wiłem jednak przerwać protest głodowy" A. 
Marszałek: "Dobrzyński przerywa milczenie i 

’ówkę", "Rzeczpospolita", 8.V.
•  jjewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce liczy 

już 82 pracowników. To się nazywa skuteczna 
walka z bezrobociem!". "Postępy postępu", 
"Najwyższy Czas!", 22.V.

•  "Życie Warszawy" donosi o pierwszej wpadce 
sławetnej "Fundacji Bezrobotnym" (pamięta
my, jaką aferę robiła Unia Demokratyczna, 
gdy p. Kropiwnicki odwołał p. Staręgę-Piasek 
z funkcji Sekretarza Stanu kontrolującego tę 
Fundację?). Od razu mówiłem, że tam, to do
piero muszą odchodzić szwindle."
Tekst za długi, więc nie cytuję, a streszczam. 
Fundacja postanowiła uczyć bezrobotnych an
gielskiego. Panie Michalewska i Konopka 
(czyżby rodzina Nowiny-Konopki z UD?) za
mówiły u p. Komorowskiej (krewna wicemini
stra obrony?) ekspertyzę. Nie za darmo, choć 
cena nieznana, ale za sam sprzęt biuro pracy 
miało zapłacić 3 mld zł (roczny budżet biura - 
2 mld!). Pech, bo kierowniczka Rejonowego 
Biura Pracy pani Popiel ukazała się osobą 
uczciwą, poprosiła kuratorium o inną eksper
tyzę - ta była negatywna. Odmówiła więc pie
niążków. W Radzie Nadzorczej Fundacji są ta- 

istaci jak: Boni, Bujak, Celiński, Merkel, 
monit, pani Berling i one to popierały tę 

"inicjatywę", zaś Boni - w razie braku pieniędzy 
na rzeczoną ekspertyzę obiecał "sam zająć się 
sprawą". Zajął się. Kierowniczka Wojewódzkie
go Biura Pracy zagroziła p. Popiel: albo pod
pisze, albo wyleci z pracy. P. Popielowa wy
brała to drugie i poszła do biura interwencji 
senatora Romaszewskiego. Ten zajął się spra
wą. Okazało się, że jedna z autorek ekspertyzy 
poszła na skargę do Kuronia, a ten zadzwonił 
do Woj. Biura Pracy z poleceniem "załatwie
nia sprawy".
"Michał Boni nie zdementował informacji o 
tym, że wspomniane panie były znąfomymi 
Jacka Kuronia, ale podkreślił, że Jego zda
niem nie miało to wpływu na tryb załatwia
nia sprawy. Wg Bonlego organizatorki po
pełniły szereg błędów i dobrze się stało, że za- 
funkcjonował mechanizm społecznej kon
troli, dzięki któremu nie doszło do żadnych 
poważniejszych nadużyć".
"A ino. Cynizm p. Boniego równy jest jego 
wyczynowi sprzed roku, gdy po uchwale lu
stracyjnej nazwał mnie "pajacem sejmowym" - 
a gdy okazało się, że jest na liście (tajnych 
współpracowników SB - B.Ł.), dyplomatycz
nie się rozchorował, budząc litość całej feraj
ny. Teraz pewno zachoruje na frustratę." 
(jkm): "Duo Boni-Kuroń", "NCz!", jw.

•  "Nie ma obecnie lepszego sposobu na znale
zienie darmowej michy i dachu nad głową niż 
wstąpienie do PC. Członkowie tej partii mogą 
liczyć na natychmiastowe aresztowanie, po
przedzone cienkimi aluzjami typu przebijanie 
opon w samochodach, zdemolowanie lokalu, 
wyłączenie światła. W areszcie nie dość, że kar
mią - to jeszcze siłą zmuszają członków PC do 
przyjmowania pokarmów! Dieta ta doskonale 
robi na linię, także programową: PC i rosnące 
szeregi jej sympatyków (słabszy i bity wzbudza 
w narodzie polskim odruch solidarności) [...]. 
Przewodniczący Kaczyński musi być dla wła
dzy nienawistny choćby z tego powodu, że 
uprzedził przymusowe odchudzanie w aresz
cie i sam z własnej woli zrzucił 16 kilogramów. 
Wyręczanie państwa w jego powinności jest 
aktem szyderstwa, anarchii i destabilizacji". A. 
Zięba: "Piękne życie jedynaka", jw.

•  "[...] Mariaż pomiędzy KORem a PZPRem
był do przewidzenia, odkąd Adam Michnik 
otwarcie stwierdził w swojej gazecie: "naszym 
głównym wrogiem jest teraz prawica". Skoro 
głównym wrogiem jest prawica, to komuniści 
prędzej czy później musieli stać się naturalnym i 
cenionym sojusznikiem. Ot, małżeństwo z roz
sądku. Dziwić może najwyżej, że zaloty przebie
gały lak ślamazarnie i zajęły tyle czasu". R.A. 
Ziemkiewicz: "Pożegnanie z wiankiem",
"NCz!", nr 16.

•  "Gazeta Polska" w 1 rocznicę obalenia rządu 
J. Olszewskiego drukuje "Listę konfidentów".
Oto poz.l.
"Lech Wałęsa (Prezydent RP, TW "Bolek") 
Figuruje w KW MO Gdańsk oraz w kartotece 
informacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece 
komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 
29.XII.70 r. pod numerem 12535 przez wydz. 
III KW MO Gdańsk. Akta archiwalne zacho
wane.
19 czerwca 1976 roku zaprzestano kontaktów z 
powodu niechęci "Bolka" do współpracy.
TW "Bolek" od 1970 do 76 r. przekazywał SB 
informacje dotyczące destrukcyjnej działalno
ści niektórych pracowników stoczni. W stycz
niu 71 poinformował m.in. o tym, że jego ko
ledzy z wydziału W-4: Jasiński, Kontor i Po- 
piclawski szykują akcję strajkową. W innym 
raporcie prosił, by SB wzięła go na przesłu
chanie, co pozwoliłoby mu uwiarygodnić się 
przed kolegami.
Za przekazane informacje "Bolek" był wyna
gradzany na łączną sumę 13100 zł.
W czasie prezydenckiej kampanii - przed wy
nikami I tuty - (gdy szefem UOP był Antoni 
Milczanowski) dokonano ekspertyzy zgodności 
pisma Lecha Wałęsy z raportami podpisanymi 
przez TW 'Bolek". Centralne Laboratorium 
Kryminalistyki, które wykonało ekspertyzę 
uchyliło się od wydania jednoznacznej opinii, 
ponieważ dostarczono mu jedynie kserokopie 
raportów, a nic oryginały.
Wśród dokumentów związanych z Lechem 
Wałęsą znajduje się nohtlka służbowa z 1992 
r. podpisana przez dyrektora Zarządu 
Kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowi
cza. Podąjemy jej treść:
"1. Podług kpi. xxx (pracownika merytorycz
nego byłego przedstawicielstwa KGB) oraz 
nyra yyy (rezydenta warszawskiej KGB), 
służba, którą reprezentują jest w posiadaniu 
materiałów świadczących o fakcie współpra
cy Lecha Wałęsy z b. SB, MSW i PRL. 
Zdaniem nyra yyy, grafolodzy nie mieliby trud
ności z potwierdzeniem ich autentyczności 
2. Informacje agenluralne uzyskane w ostat
niej dekadzie, w okolicznościach ceniących

mało prawdopodobną tezę, iż stanowiły ele
ment zaplanowanych działań o charakterze 
inspirująco-dezinformujących".
Oprócz prezydenta i listy 64 posłów współpra
cujących ze służbami specjalnymi PRL (dru
kowanej w ub. roku m.in. w "Najwyższym Cza
sie!" "Gazeta Polska" podaje nazwiska tych 
"wykreślonych w ostatniej chwili" przez A. 
Macierewicza - z powodu braku niepodważal
nych dowodów: Bronisława Geremka (karto
teka "wyczyszczona"), Tadeusza Mazowieckie
go (jego teczkę wyjęto z archiwum przed wy
borami prezydenckimi), Jacka Merkla (mate
riały i mikrofilmy zniszczono w I’90 r.). "Ci, 
którym się upiekło", bo przestali pełnić wyso
kie funkcje państwowe i lustracja ich nie obję
ła: Małgorzata Niezabitowska, TW "Nowak", 
Witold Trzeciakowski, TW "Savoy", Andrzej 
Drawicz, TW "Kowalski", "Zbigniew", Jan Sta
nisław Janowski, TW "Janek", Mariusz Le- 
dworowski, TW "Ledwor" i ksiądz Franciszek 
Cybula, TW "Franko". Co do tego ostatniego 
warto dodać, iż odszedł do Belwederu bez 
uzyskaniu zgody biskupa gdańskiego, ponadto 
Episkopat kilkakrotnie domagał się od prezy
denta odwołania Cybuli. Jak do tej pory - Bel
weder nie odpowiedział na te monity. 
Zaprzeczają współpracy: Leszek Moczulski, 
TW "Lech" (zachowało się 119 notatek sporzą
dzonych i podpisanych przez niego), Krzysztof 
Skubiszewski, TW "Kosk", Antoni Furtak, TW 
"Jonatan", "Platan". "Gazeta Polska", V1’93.

•  Diabli wiedzą, do czego by ta moja nienawiść 
mogła doprowadzić, gdyby nie minister Mil
czanowski i jego dziarscy chłopcy. Tylko dzię
ki nim "Gazeta Wyborcza" mogła donieść z 
satysfakcją, że nienawiść została spałowana. 
[...] Aby nikt nie miał wątpliwości, pan Mil
czanowski zapewnił na konferencji prasowej, 
że pałowano zgodnie z prawem - policja była 
bowiem przez "wyjątkowo agresywny" mot- 
łoch prowokowana i atakowana. Były wypad
ki, że policjantów bito parasolkami i laskami. 
[...] ...co do zadowolenia, jakie pan Milczano
wski ze zdecydowanej postawy swoich pałka
rzy wyraził, to mogę stwierdzić, że jest uzasa
dnione. Jak się zabrali do przywracania po
rządku, to jednemu z najbardziej agresywnych 
manifestantów aż kredki z tornistra wylecia
ły". R.A. Ziemkiewicz: "Na ulicy bez zmian", 
"NCz!" 19. VI.

BOGDAN ŁUCZAJ
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SPORT ®  SPORT
I. ITurnisi Klasyfikacyjny Tenisa Ziemnego w se
zonie 1993 r.

Turniej został rozegrany na asfaltowych kor
tach OKF w dniach 14.05 - 5.06.1993 r. Startowa
ło 15 zawodników. Czołowe miejsca zajęli:

1. Leszek Łapiński
2. Tomasz Sołjan
3. Piotr Perkowski
4. Ryszard Wojciechowski
5. Marian Łapiński
6. Andrzej Osmólski
7. Andrzej Misiewicz
8. Krzysztof Roszkowski
Losowanie II turnieju, z udziałem 19 zawodni

ków, odbyło się w dniu 11.06.1993 r.
II. XXII Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawo
wych w Lekkoatletyce.

W dniu 27,05.1993 r. na stadionie miejskim w 
Łapach odbyła się XXII Olimpiada Młodzieży 
Szkolnej organizowana wspólnie z Zarządem M- 
G Szkolnego Związku Sportowego. Pierwsze 
miejsca w poszczególnych konkurencjach zajęli: 
-biegną 100m-PrzemekŁupiński (SPNrl Łapy), 
-100 m p. płotki - Patrycja Roszko (SP Uhowoj, 
-110 m p. płotki - Marcin Niemczynowicz

(SP Nr 2 Łapy),

INFORMACJA O IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH
- bieg na 300 m - Katarzyna Bielawska (Uhowo),
Przemek Łupiński (SP Nr 1 Łapy),
- 200 m p. płotki - Bogdan Bieliński (SP Nr 1 Łapy),
- bieg na 600 m - Grzegorz Dominiak

(S P N rl Łapy),
- bieg na 1000 m - Adam Koczta (SP Nr 1 Łapy),
- bieg na 2000 m - Rafał Kulesza (S P N rl Łapy), 
-chód na5 km - Wojciech Płoński (SP Daniłowo),
- skok w dal - Przemek Łupiński
i Urszula Nikchen (SP Uhowo),
- pchnięcie kulą - Joanna Walasek (Uhowo)
i Tomasz Roszkowski (SP Daniłowo),
- rzut dyskiem - Joanna Walasek
i Grzegorz Domaszewski (SP Daniłowo),
- rzut oszczepem - Katarzyna Laszuk (Uhowo)
i Piotr Pogorzelski (SP Nr 2 Łapy),
- rzut młotem - Grzegorz Domaszewski

(SP Daniłowo).
W  klasyfikacji zespołowej wśród dziewcząt 

wygrała Szkoła Podstawowa w Uhowie - 117 
pkt, natomiast w kategorii chłopców Szkoła 
Podstawowa Nr 2 Łapy - 200 pkt.
III. Sportowo-rekreacyjny Festyn Zakładów Pracy.

W wolną sobotę 29.05.1993 r. na stadionie 
miejskim w Łapach odbył się festyn łapskich za

kładów pracy o ;■ char burmistrza Mista i Gmi
ny, Startowały trzy drużyny (Zawodowa Straż 
Pożarna, nauczyciele oraz Urząd Miasta i Gmi
ny razem z Zakładem Wodociągów i Kanaliza
cji). które rywalizowały w dziewięciu konkuren
cjach sportowo-rekreacyjnych.

W klasyfikacji ogólnej festyn wygrała drużyna 
Zawodowej Straży Pożarnej gromadząc 31 pkt. 
Drużyna ta wygrała turniej piłki nożnej. przecią
ganie liny, wyciskanie ciężarka i strzały na 
bramkę. Drugie miejsce zajęli nauczyciele - 30 
pkt, którzy wygrali skok w dal, pchnięcie kulą, 
sztafetę biegową i rzut lotką do celu.

Trzecie miejsce zajęła drużyna Urzędu MiG 
oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która 
wygrała konkurs kierowników zakładów (brawa 
dla p. Burmistrza!).

Należy nadmienić, że festyny zakładów pracy 
są doskonalą formą rozrywki i regeneracji sił. 
Wśród poszczególnych drużyn można było za
uważyć dużą mobilizację i integrację w czasie 
zawodów, nawet przelotne deszcze nie prze
szkadzały w przeprowadzeniu konkurencji fe
stynu. Szkoda tylko, że tak mało zakładów wy
startowało w imprezie.

ZBIGNIEW SZEKALSKI

SUKCES WĘDKARZY 
Z CUKROWNI "ŁAPY"
29 maja br. w Lublinie na Zalewie Zembo- 

rzyckim rozegrane zostały Ogólnopolskie Za
wody Wędkarskie Pracowników Przemysłu Cu
krowniczego w dyscyplinie spławikowej. W za
wodach uczestniczyła drużyna Cukrowni "Ła
py” w składzie: Michał Nitecki, Zbigniew Łupiń
ski, Mirosław Buzunowski, Marek Grzybowski, 
Tomasz Popławski. Walka toczyła się w sporto
wej atmosferze przy silnym wietrze i wysokiej fali. 
Ciężkie warunki atmosferyczne zmusiły wędka
rzy do najwyższego wysiłku i w dużej mierze 
utrudniły wędkowanie, jednakże nie utrudniły 
drużynie z Cukrowni "Łapy" odniesienia spekta
kularnego zwycięstwa. Nasza drużyna zwycięży
ła w klasyfikacji drużynowej zdobywając okazały 
puchar, przed drużynami z Cukrowni "Lublin" i 
Cukrowni "Wożuczyn". W  klasyfikacji indywidual
nej kolega Zbigniew Łupiński zajął I miejsce, a 
kolega Mirosław Buzunowski III miejsce - obaj z 
naszej cukrowni. Kolega Zbigniew Łupiński le
szczem o wadze 1850 g zwyciężył także w kla
syfikacji "o największą rybę".

W tym miejscu należą się podziękowania 
Dyrekcji Cukrowni "Łapy” oraz Związkom Za
wodowym Pracowników Przemysłu Cukrowni
czego przy Cukrowni "Łapy" za umożliwienie 
wyjazdu naszej ekipy na zawody do Lublina.

Kapitan Sportowy 
Koła PZW przy Cukrowni "Łapy" 

MAREK GRZYBOWSKI

Pasieka Bzzz 
Bogdan Łuczaj 
ul. Gliniana 24 
18-100 Łapy

poleca
doskonałej jakości świeży miód 
z tegorocznych zbiorów

Przy zamówieniach
■  powyżej 5 kg (m. Łapy)
■  i 10 kg (teren gminy Łapy)

z dostawą do domu klienta

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A
uprzejmie informuje, iż we wszystkich zakładach pracy zatrudniających co najmniej 3 osoby 

prowadzi grupowe ubezpieczenia pracownicze, których przedmiotem jest życie ubezpieczonego 
oraz osób współubezpieczonych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwa
ły uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. PZU na Życie S.A. - zgodnie zzawartą umo
wą wypłaca następujące świadczenia:

Rodzaj świadczenia Procent sumy ubezpieczenia 
określonej w  umowie ubezp.

1. Z tytułu zgonu naturalnego ubezpieczonego 100%

2. Z tytułu nieszczęśliwego wypadku powodującego:
a. zgon ubezpieczonego
b. trwały uszczerbek na zdrowiu:

200%

- za 1 % trwałego uszczerbku 4%
- za 100 % trwałego uszczerbku 400 %

3. Ztyt. zgonu współubezpieczonych:
a. małżonka 100%
b. dziecka własnego, przysposobionego i pasierba 

- bez względu na wiek dziecka
30 %

c. noworodka martwo urodzonego 20%
d. rodziców ubezpieczonego i małżonka lub ojczyma albo macochy 20%

4. Z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu 10%

5. Z tytułu zgonu ubezpieczonego jednorazowe świadczenie dla 
każdego dziecka ubezpieczonego będącego na jego utrzymaniu

40%

Din umów ubezpieczeniu została określona mnksymulnu suma ubezpieczenia:
- 10-krotna wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce 

uspołecznionej ogłaszanego przez GUS (aktualnie 35 min zl). Składka miesięczna wynosi 5.000 - 
od 1 miliona sumy ubezpieczenia.

Zawiera umowy ubezpieczenia z zakładami pracy oraz "od ręki* wypłaca stosowne świadczenia 
Przedstawicielstwo PZU na Życie S.A. w Łapach, ul. Gen. W.Sikorskiego (parter, pokój nr 3).

i n r r A  _  Rok zał. 1920
»  A  Towarzystwo Ubezpieczeń 

i Reasekuracji

Z "WARTĄ" bez obaw!
UBEZPIECZENIA

•  OSOBOWE •  KOMUNIKACYJNE •  MAJĄTKOWE •  
•  ZAGRANICZNE •  ROLNE •

TUiR "Warta" ŁAPY ul. A. KRAJOWEJ 1
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*  W  okresie od 8 do 10 maja br. w Łapach nie
znany sprawca, po uprzednim wyłamaniu 
drzwi w podpiwniczeniu, wszedł do jednego 
z domów przy ul. Bocznej, a po wyłamaniu 
drzwi wejściowych do mieszkań dwóch ro
dzin zamieszkujących w tym domu i spene
trowaniu pomieszczeń skradł magnetowid, 
radiomagnetofon, złotą biżuterię i inne przed
mioty wartości 10 min zi. Dzięki pomocy biało
stockich policjantów ustaliliśmy, iż sprawcą 
tego włamania jest wielokrotnie karany za po
dobne przestępstwa białostocczanin, który 
o kilka miesięcy przedłużył sobie kilkudnio
wą przepustkę udzieloną przez zakład kar
ny, gdzie odbywał kilkuletni wyrok za takie 
"skoki". Został on już zatrzymany i osadzony 
w areszcie, w którym swój pobyt przedłuży 
zapewne "łapskim skokiem" o następne lata.

*  W dniu 10 maja w godzinach rannych, mie
szkaniec jednej ze wsi w gminie Poświętne 
tak się spieszył do pracy w Łapach, że już w 
mieście na ul. Gen. Sikorskiego najechał

irowerem marki "Komar" na tył jadącego 
pized nim i hamującego sam ocł^ lu  m-ki 
“Syrena", kierowanego przez mieszkańca 
Łap Osse. Motorowerzysta dotkliwie odczuł 
zderzenie z samochodem, albowiem doznał 
złamania ręki i urazu głowy.

*  W dniu 16 maja, zaraz po północy, czterech 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 uzbrojo
nych w szewski młotek wybrało się na ul. 
Piaskową w Łapach w celu dokonania "sko
ku" na znajdujący się tam kiosk “Ruch"-u. 
Nieletni mogliby zaliczyć ten "skok" do uda
nych, gdyby nie pojawili się w pobliżu miej
scowi policjanci, którzy udaremnili zamiary 
młodzieniaszków, ale jeszcze przed zatrzy
maniem sprawdzili kondycję fizyczną na
szych policjantów. Na skutek nocnej wizyty 
niepoprawnych chłopców ucierpiała jedna 
ze ścian kiosku, w której zdążyli oni wybić 
młotkiem dziurę.

*  W dniu 17 maja około godz. 15°° siedmiolet
ni chłopiec z ul. Spółdzielczej tak niefortun
nie przebiegał przez jezdnię ul. Piaskowej w 
** —h, Że dostał się pod nadjeżdżający z

_ lewej strony motocykl m-ki "CZ-350", 
kierowany przez młodego mieszkańca Łap. 
W wyniku potrącenia przez motocykl nielet
ni doznał ogólnych potłuczeń ciała.

*  Tego samego dnia wieczorem na drodze 
Bojary - Uhowo doszło do kolejnego wypad
ku drogowego. Kierujący samochodem m-ki 
“Polonez" mieszkaniec Białegostoku nie za
uważył jadącej przed nim nieoświetlonej fur
manki. Na skutek zderzenia "rozleciała się" 
furmanka, a jadący nią mieszkaniec Uhowa 
oraz mieszkaniec Łap doznali niegroźnych 
obrażeń ciała,

*  Następnego dnia po południu w Łapach, na 
skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego i Leśni- 
kowskiej, kierujący samochodem m-ki "Ła
da" młody mieszkaniec Łap podczas ma
newru wyprzedzania potrącił rowerzystę, 
starszego mężczyznę, także mieszkańca 
Łap, który na skutek tego doznał poważnych 
obrażeń głowy i został umieszczony na od
dziale chirurgii miejscowego szpitala.

*  W dniu 20 maja w południe, w Łapach, na 
skutek zwarcia w instalacji elektrycznej po
wstał pożar w jednym z drewnianych do
mów przy ul. Nilskiego-Łapińskiego. Dzięki 
sąsiadom i szybkiemu przybyciu strażaków

właściciel mieszkania, po niedużym remon
cie, może dalej zamieszkiwać w tym domu, 
gdyż częściowemu spaleniu uległo wnętrze 
pomieszczenia kuchni.
W dniu 20 maja miało miejsce zdarzenie, 
bardzo rzadko spotykane na naszym tere
nie. Tego dnia po południu jeden ze współ
właścicieli stawów rybnych w Pietkowie za
uważył, że na jednym ze stawów czterech 
nieznanych mu mężczyzn, bez jego zezwo
lenia, łowi wędkami karpie. Gdy wraz ze 
swoim kolegą zbliżył się do tych mężczyzn, 
stwierdził, iż są to Cyganie. Na widok właści
ciela stawów Cyganie podjęli próbę uciecz
ki. Nie udało się uciec jedynie jednemu z 
tych mężczyzn, którego właściciel stawów 
ze swoim kolegą zatrzymał i wraz ze złowio
nymi karpiami oraz wędkami przekazał, po 
dowiezieniu do Łap, miejscowym policjan
tom. Cyganie, którym udało się uciec ze sta
wów, dotarli do swoich kolegów przebywa
jących na biwaku w jednym z ośrodków 
wczasowych w Doktorcach, gdzie zorgani
zowali grupę do odbicia zatrzymanego kole
gi. Zatrzymany na kradzieży ryb ze stawu 
mężczyzna, po przesłuchaniu w Komisaria
cie Policji powrócił na teren stawów, aby za
brać pozostawiony tam samochód, którym 
wcześniej wraz z kolegami przyjechał łowić 
ryby. W międzyczasie na stawach pojawił 
się drugi ze współwłaścicieli stawów, aby 
strzec je przed niepowołanymi wędkarzami. 
Po odjeździe ze stawów zatrzymanego Cy
gana obaj właściciele stawów postanowili 
zobaczyć, gdzie ten mężczyzna uda się po 
zabraniu swego samochodu i za odjeżdża
jącym samochodem udali się swoim m-ki 
"Polonez Caro" w kierunku Daniłowa. Współ
właściciele stawów po wyjechaniu z Pietko- 
wa w drodze do Daniłowa minęli się z dwo
ma szybko jadącymi w kierunku tej pier
wszej wsi samochodami przewożącymi po 
kilku pasażerów. Auta te wzbudziły u nich 
podejrzenia i dlatego też postanowili oni 
przed wjazdem do Daniłowa zawrócić, by 
powrócić na teren swoich stawów. Gdy 
przed wjazdem do Daniłowa zatrzymali się 
chcąc zawrócić, wówczas spostrzegli, iż sa
mochody, z którymi wcześniej mijali się wra
cają z Pietkowa, a jeden z nich szybko zaje
chał drogę samochodowi jednego z właści
cieli stawów, chcąc w ten sposób uniemożli
wić zawrócenie. Wtedy też z dwóch samo
chodów wybiegło około 6-8 mężczyzn naro
dowości cygańskiej uzbrojonych w jakieś 
pały, pistolet i kamienie, aby wziąć odwet za 
zatrzymanie ich kolegi. Obaj współwłaści
ciele stawów po wyjściu z samochodów,wi
dząc, że Cyganie obrzucają ich samochód 
kamieniami, grożą im pozbawieniem życia i 
strzelają do nich z jakiegoś pistoletu, zaczęli 
uciekać od swojego samochodu w pola, Wi
dząc natarczywość tych mężczyzn i obawia
jąc się spełnienia ich gróźb jeden ze współ
właścicieli stawów z posiadanej przy sobie 
broni myśliwskiej oddal w powietrze dwa 
strzały ostrzegawcze, a gdy i to nie ostudziło 
zapału Cyganów - wymierzył z dubeltówki w 
nogi atakujących ich Cyganów. Dwoma 
strzałami z dubeltówki zostało zranionych w 
nogi dwóch Cyganów i to dopiero przerwało 
atak na współwłaścicieli stawów. Koledzy 
zabrali ranionych i swoim samochodem 
odwieźli ich do szpitala w Łapach, zaprzy-

sięgając winnemu zranienia śmiertelną zem
stę. Przeprowadzone przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Białymstoku i Ko
mendanta Komisariatu Policji w Łapach roz
mowy z wójtami rodzin cygańskich przeby
wających na biwaku w Doktorcach ostudziły 
żądnych zemsty Cyganów, którzy spokojnie 
powrócili do miejsca biwakowania i nie po
dejmowali już zemstnych działań. Dwaj 
postrzeleni w prawe podudzia Cyganie, po 
opatrzeniu w naszym szpitalu ran, dołączyli 
do grona swoich przyjaciół. Spotkanie z Cy
ganami jeden ze współwłaścicieli stawów 
przypłacił niegroźnymi obrażeniami głowy i 
koniecznością wydatkowania znacznej su
my pieniędzy na odnowienie swego samo
chodu. Aktualnie w tej sprawie prowadzimy 
postępowanie karne.

*  W nocy z 24 na 25 maja z Białegostoku do 
Łap przybył w celu "nabycia" jakiegoś samo
chodu młody technik samochodowy, uprze
dnio wchodzący w konflikt w prawem za 
"niekonwencjonalne nabywanie” takich po
jazdów. Po przyjeździe do Łap udał się na 
spacer w rejon parkingów przy ui. Polnej i 
Osiedlowej. Na jednym z parkingów upa
trzył sobie "Poloneza" i gdy otworzył go śru
bokrętem i "na krótko" zwarł wyrwane ze sta
cyjki przewody instalacji elektrycznej zdziwił 
się, iż niezawodna dotychczas metoda za
wiodła go całkowicie. W taki to sposób wła
ściciel tego samochodu montując dodatko
wy wyłącznik prądu uchronił swój pojazd 
przed kradzieżą. Czego nie udało się poko
nać przy tym samochodzie, to udało się w 
samochodzie tej samej marki stojącym na 
parkingu przy ul. Osiedlowej. Tym razem 
blokada kierownicy nie była dlań przeszko
dą w kradzieży drugiego pojazdu. Po usu
nięciu blokady kierownicy niespełna rocz
nym "Polonezem" "nabywca" powrócił do 
Białegostoku, gdzie w jednym z zagajników 
"przerejestrowai" go z łapskich numerów na 
belgijskie. Wyjeżdżając z tego “referatu ko
munikacji" nowy właściciel samochodu tak 
niefortunnie cofał, że rozbił znacznie tył pojaz
du. Nowo nabytym "Polonezem" mechanik 
dojeżdżał z miejsca zamieszkania do miejsca 
pracy, parkując go przed jednym z urzędów 
pocztowych. Gdy po pracy wrócił do swego 
samochodu i chciał nim odjechać do domu 
zdziwił się, iż powrót uniemożliwiają mu po
jawiający się nagle białostoccy policjanci. 
Zamiast powrócić do domu mechanik mu
siał udać się wraz z policjantami do biało
stockich komisariatów policji, a samochód 
do swego prawowitego właściciela do Łap.

*  W dniu 31 maja w Płonce Kościelnej, w mie
szkaniu swego znajomego spotkali się dwaj 
skłóceni ze sobą starsi mieszkańcy tejże 
wsi. Celem ich wizyty w tym mieszkaniu mia
ło być odwiedzenie chorego, a że obaj byli 
"podchmieleni" - postanowili wyjaśnić sobie 
przy okazji sąsiedzkie nieporozumienia. Do
brze by się stało, gdyby to przedstawianie 
swoich racji odbywało się w formie dialogu, 
ale sąsiadzi dosyć szybko przeszli do ręko
czynów, używając do tego jeszcze meta.v 
wego wiadra i kociołka. Efektem sąsiedzkie
go spotkania były poważne obrażenia głowy

dokończenie na stronie 14
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KRONIKA KRYMINALNA cd.
jednego z nich i nieco mniejsze drugiego. 
W jaki sposób "pogodzi" skłóconych sąsia
dów za obopólne uszkodzenia ciała sąd - 
dowiemy się za kilka miesięcy.

*  W  dniu 1 czerwca na drodze Płonka Kościel- 
na-Łapy mieszkaniec Łap, kierując samocho
dem m-ki "Fiat 125 P", podczas wyprzedzania 
rowerzysty zjechał z jezdni do przydrożnego 
rowu, gdzie zderzył się z drzewem. Skutki te
go zderzenia odczuli zarówno kierowca jak i 
dwoje pasażerów, którzy doznali poważnych 
obrażeń ciała i zostali umieszczeni na oddzia
le chirurgii naszego szpitala.

*  W  dniu 3 czerwca po południu wŁapach, na 
skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego i Krzywej 
doszło do wypadku drogowego, w czasie 
którego młoda mieszkanka Łap, kierując sa
mochodem m-ki "Łada" i wykonując manewr 
skrętu w lewo z ul. Sikorskiego w ul. Krzywą 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadą
cemu ul. Sikorskiego motocyklowi m-ki "MZ- 
250", kierowanemu również przez młodego 
łapiaka i po zajechaniu mu drogi doprowa
dziła do czołowego zderzenia się pojazdów.

Motocyklista na skutek tego wypadku do
znał skomplikowanych złamań rzepki i lewe
go podudzia, wymagających długotrwałego 
leczenia szpitalnego.

*  Tego samego dnia wieczorem trzech tego
rocznych absolwentów Technikum Mecha
nicznego w Łapach, po uczczeniu alkoho
lem zdanego egzaminu maturalnego, udało 
się na ul. 3 Maja w Łapach. Idąc tą ulicą za
uważyli stojący na jednej z posesji samo
chód marki "Wartburg" i wtedy też postano
wili urządzić sobie przejażdżkę tym pojaz
dem. Widząc, że nikogo w pobliżu samo
chodu nie ma i posiada on otwarte drzwi, 
wypchnęli go z posesji na ulicę, a następnie 
uruchomili sposobem "na krótko", chcąc 
nim odjechać. Warkot silnika znajomego sa
mochodu był alarmem dla jego właściciela, 
który wybiegł z domu wraz z przebywają
cym u niego znajomym i obaj zdążyli jesz
cze powstrzymać od jazdy młodzieńca sie
dzącego za kierownicą tegoż samochodu. 
Zatrzymanego kierowcę przekazali przyby
łym niezwłocznie policjantom, którzy zatrzy
mali jeszcze pozostałych zbiegłych dwóch 
towarzyszy kierowcy. Przejażdżkę samo

chodem zafundowali tym maturzystom poli
cjanci, odwożąc ich swoim samochodem do 
Izu/ »*/'. £• Srień w Białymstoku, a jednego 
"trzeźwiejszego" do aresztu.

*  W dniu 4 czerwca w Iwanówce gm. Turośń 
Kościelna, około godz. 15°°, autobus prze
wożący pracowników budowy stacji "Trafo" 
potrącił czteroletnie dziecko, które nagle 
wybiegło z posesji wprost pod nadjeżdżają
cy autobus. Niewielka szybkość pojazdu 
przyczyniła się do tego, iż uderzone przez 
zatrzymujący się autobus dziecko doznało 
lekkich potłuczeń ciała. Fakt ten powinien 
wpłynąć na zwiększenie opieki przez rodzi
ców i opiekunów nad dziećmi, zwłaszcza do 
lat 7, mogącymi bez ich opieki przebywać 
na drogach publicznych. Nie chcielibyśmy, 
aby w takich przypadkach jak ten w Iwa
nówce, oprócz troski o zdrowie swoich po
ciech - ofiar wypadków drogowych, musieli
byśmy na rodziców i opiekunów kierować 
wnioski o ukaranie do Kolegium ds. Wykro
czeń za niedopełnienie obowiązku wynika
jącego z art. 89 kodeksu wykroczeń.

TADEUSZ BOKINIEO

ROZKŁAD JAZDY PKP STACJA ŁAPY
Przyjazd | Miejscowość Odjazd

120P; 303P; 439D; 541P; 629; 657; 741P; 909; 
l l l9D; 1141P; 1329; 1432D; 1441P; 1513; 
1541PA; 1ó14D' 17h ; 1740P; 1842D; 1920; 
1941P; 2039; 2157PC; 2257

Białystok 144P; 330PA; 441PB; 507; 542D; fi42; 7 15D; 743; 
837P; IO07, I()37P; 1247; I307P; 1426D; I525D; 
1640P; 16 , 1756; 1837P; 1912; 2 0 l5D; 2037P; 
2142; 2336P

303P Ełk 330PA; 837P; 2337P

440PB Gliwice 2158PC

1941P Grodno | 1037P

2036P Kielce 542P

143P; 1836P Łódź Fabryczna 121P; 1442P

143P; 329PA; 440P; 541: 641; 742; 836P; 10°6; 
1036P; 1246; 1306P; 1639P; 1655; 1755; 1836P; 
19u ;2036P;2141;2 3 36P

Małkinia 121P; 304P; 440D; 542P; 630; 742P; 910,*," ‘ 
1330; 1442P; 1514; 1542PA; 1615D; 17^; IT^P; 
1921; 1942P; 2<)40; 2158PC

625; 931; 1403D; 1820 Ostrołęka 706; 1404O; 1526D; 1947

120P; 741P; 1141P; 1740P; 2157PC Suwałki 144P; 441PB; 837P; 1307P; 1640P

143P; 329PA; 440P; 541: 641; 742; 836P; 10°6; 
1036P; 1246; 1425D; 1639P; 1655; 1755; 1836P; 
19u ; 2036P; 2141;2 3 36P

Szepietowo 121P; 304P; 440D; 542P; 630; 742P; 9 10; 1120D; 
1142P; 13J0; 1442P; 1514PA; 1615D; 1715; 
1741P; 1921; 1942P; 2040; 2158PC; 2258

l 43p. ąWpg; 836P; 1036P; 1306P; 1639P; 1836P; 
203óP; 233ćP

Warszawa Zach. 121P; 304P; 542P; 742P; 1142P; 
1442P; 1741P; 1942P;2158PC

329PA Lublin 1542PA

303PR; 1141PR Szestokai 1640PR; 2337PR

Oznaczenia:
D - kursuje w dni robocze oprócz sobót 
A - kurs. po ogłoszeniu 
B - do Suwałk i Ełku od 25 VI do 31 

VIII a w 1 ,6 ,7  dzień tygodnia

od 3 IX do Białegostoku 
C - do Suwałk i Ełku od 25 VI do 31VIII, a 

w 5,6,7 dzień tygodnia z Białegostoku 
P - pociąg pospieszny

O - kursuje do Olsztyna 
R - rezerwacja
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
WŁAPACH

INFORMUJE:
NOWE PRZEPISY O A LK O H O LU

19 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z 17 
kwietnia o zmianie ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. Nr 40 z 19 maja).

Najważniejsze zmiany dotyczą:
- ustawa znosi limit napojów alkoholowych do 4,5 % 
alkoholu (piwa) oraz limit napojów alkoholowych 
do spożycia w miejscu sprzedaży (w gastronomii),
- limit napojów alkoholowych powyżej 4,5 % al
koholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 
ustala rada gminy w drodze uchwały (poprze
dnio wojewoda),
- rada gminy określa w drodze uchwały zasady 
usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych (poprzednio 
obowiązywało Rozp. Min. Handlu Wew. i Usług).

W dalszym ciągu na sprzedaż i podawanie 
wszystkich asortymentów napojów alkoholo
wych obowiązują zezwolenia wydane przez 
Burmistrza po zasięgnięciu opinii Zarządu Mia
sta i Gminy.

Ustawa wprowadza również większe upraw
nienia organom samorządu terytorialnego w 
zat < cofnięcia zezwolenia w przypadku:
- nieprzestrzegania zasad obrotu napojami 
alkoholowymi, zawartymi w ustawie, a w szcze
gólności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
i nietrzeźwym,
- powtarzające się zakłócenia porządku publicz
nego w miejscu sprzedaży,
- wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoho
lowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
- nieprzestrzegania warunków określonych w 
zezwoleniu.

Ponieważ na najbliższej sesji Rada Miejska 
podejmie uchwałę w sprawie określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alko
holowych i liczby sprzedaży napojów alkoholo
wych, dlatego też przedkładając swoje propo
zycje Radzie chciałbym uwzględnić i Państwa 
uwagi w tej sprawie.

Proszę o kontakt z Działem Handlu pok. 
207, tel. 23-80.

BURMISTRZ 
ROMAN CZEPE

< Sejm rozwiązany? > < Sposób na urok >
Dawniej był sejm "niemy", 

dzisiaj sejmu nie ma, 
można by "poemy" 

tworzyć na ten temat.
Cóż! Poemat w matni,

bowiem składam wierszyk: 
"Sejm to nasz ostatni, 

a może i pierwszy..." 
Porządku nie zmienię 

zadając pytanie:
"Kiedy poronienie - 

- kiedy rozwiązanie?"

Przymknij tylko oczy, 
a wnet ujrzysz 

świat uroczy.

< Sam zapłaci >
Przepięknie haftuje, 

piękniej od swych braci, 
ale za te hafy

nikt nie chce mu płacić.

Sam zapłaci... zdrowiem, 
kto z kielichem w zmowie.

< Teściowa w sejmie >
Zanim fraszkę skończyć zdążę, 

sejm nasz nowy się rozwiąże, 
bo wyborca dał mi słowo - 

odda głos swój na teściową.

< Na chirurga >
Przyznam się, że cenię 

sprawność pana Tyla; 
mógłby z powodzeniem  

złożyć i motyla.
Uśmiechu zaś tyle 

na twarzy mu gości, 
że o wiele milej 

łamać sobie kości.

< Człowiek dla człowieka >
Nie ma w Bośni wielkiej ropy, 

nie ma też w Hercegowinie, 
więc pod "pieczą" Europy

zamiast ropy krew wciąż płynie.

Nikt nie zbije tam kokosów, 
toteż palcem nikt nie ruszy - 

- może tylko dla patosu, 
dla spokoju własnej duszy.

Człowiek człowiekowi - pies, 
Europy nadszedł kres?

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4) efekt pędzenia, 8) narodowy poeta, 9) sprzęt gimnastyczny, 

10) miejsce na guzik, 11) obecnie jest Ukraińcem, kiedyś był Pola
kiem, 15) świta, 18) czołg, 20) zarodek ognia, 21) matka wynalaz
ku, 23) strefa, 26) wśród flisaków, 28) kichawiec, 31) atrybut kawa- 
lerzysty, 32) region z Turynem (Włochy), 33) miasto na Pojezierzu 
Pomorskim (skojarz z borami), 34) elektryczne.

Pionowo:
1) ma równe boki, 2) ptak - symbol wieczrtych piór, 3) krótkie 

spodenki, 4) skład drukarski odbity do korekty, 5) ... Polo, 6) wło
ski dyktator mody, 7) ignorant, 12) obłąkany, 13) zdobywana w 
szkole, 14) wśród jonów, 16) zażalenie, 17) w płucach, 19) wśród 
elektrod, 22) Canaletto, 24) lekarz od nowotworów, 25) kłopot, 27) 
krętacz, 28) kostny, 29) nad Ropą, 30) cukierek w rulonie.

JANUSZ JAMIOŁKOWSKI

Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty uka
zania się numeru.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 5/51 nagrodę - 
ufundowaną przez p. Lecha Truskolawskiego - w postaci słodyc?y 
z cukierni "U Lecha" wylosował Tadeusz Jarząbski, zam. w Białym 
stoku ul. Pod Krzywą 26.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cukierni w dniu 13 
lipca br. w godz. 14-16.

GAZETA ŁAPSKA 15



KANCELARIA USŁUG 
PRAWNYCH

15-264 BIAŁYSTOK, UL. CIOŁKOWSKIEGO 24 
TEŁ. 412 412

Kancelaria Usług Prawnych "IUS s.c. w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 
24, uprzejmie informuje, iż z dniem 1 czerwca 1993 roku otwiera swój Oddział 
w Łapach. Siedziba Oddziału mieści się przy ul. Sikorskiego 18 (budynek 
Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Paszportów).

Prowadzimy usługi prawne w następującym zakresie:
■  pełna obsługa podmiotów gospodarczych,
■  doradztwo prawne,
■  przekształcenia własnościowe,
■  zakładanie spółek,
■  prowadzenie spraw na zlecenie,
■  postępowanie egzekucyjne, 
ffi pośrednictwo.

O  Gwarantujemy fachową i sprawną obsługę prowadzoną przez rad
ców prawnych z różnych specjalności.

□  Prowadzimy pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych 
wszelkiego rodzaju w oparciu o umowę-zlecenie.

□  Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.
D  Zajmujemy się również sporządzaniem wszelkich pism procesowych, 

projektów umów, oraz pism do urzędów.
□  Obsługujemy kontakty handlowe zarówno na terenie kraju jak i za granicą

Oddział Naszej Kancelarii 
czynny będzie od poniedziałku do czwartku włącznie 

w godzinach 9.00 -14.00.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
na Życie S.A.

z przykrością stwierdza, iż ze 
względu na utrzymującą się niesta
bilną sytuację finansową państwa za
warte w latach ubiegłych w "starym" 
PZU  jednostkowe ubezpieczenia na 
życie, tzw. posagowe na niskie sumy 
ubezpieczenia nie spełniają właści
wych im ról ułatwienia startu życio
wego dorastających dzieci.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
na Życie S.A., który w wyniku usta
wowej reorganizacji PZU w 1991 r. 
przejął te ubezpieczenia zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do na
szego Przedstawicielstwa w Łapach, 
ul. Gen. W.Sikorskiego 18 (parter, 
pok. nr 3) z polisą ubezpieczenia i 
dowodem ostatniej wpłaty składki w 
celu omówienia warunków dalszej 
kontynuacji tych ubezpieczeń bądź 
odbioru stosownej kwoty zebra
nych składek.

Przedstawicielstwo Zakładu 
Ubezpieczeń na Życie S.A. 

w Łapach
ul. Gen. W.Sikorskiego 18 

(parter, pok. nr 3) 
uprzejmie informuje:

•  aktualnie obowiązującą maksymal
nie sumą ubezpieczenia w indywi
dualnie kontynuowanych ubezpie
czeniach na życie jest kwota 10 
milionów zł,

•  podwyższona suma ubezpieczenia 
zaczyna obowiązywać po 6 miesią
cach od zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia,

•  składka kwartalna od 1 miliona 
podwyższonej sumy ubezpiecze
nia wynosi 18.000 zł.
Wszystkich zainteresowanych tym

ubezpieczeniem zapraszamy do naszego 
Przedstawicielstwa z polisami-książecz- 
kami opłat składek, gdzie "od ręki" doko
namy zmiany warunków ubezpieczenia.

Równocześnie proponujemy zawar
cie ubezpieczenia na życie osobom w tzw. 
wieku produkcyjnym, nie posiadającym 
stałego zatrudnienia w zakładach pracy.

Punkty sprzedaży Gazety Łapskiej
□  cukiernia „U ' echa”
□  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 Zakład<^v 

Mięsnych, ul. Sikorskiego
□  sklep spożywczy, Suraż, ul. Zab łudów -,3 

(p. Zajkowski)
□  sklep spożywczo-przemysłowy, Łapy- 

Szołajdy (p. E. Szczerbowski)

Dziękujemy

Ogłoszenia drobne
1. Sprzedam dom w Białymstoku, tel. 8-279- 

54 po godz. 19°°.
2. Sprzedam lub wydzierżawię kiosk w Ła

pach przy ul. Sikorskiego, tel. 21-65 po 
1800.

3. Sprzedam używaną amerykańską maszy
nę do prażenia kukurydzy "POPCORN". 
Łapy, ul. Kopernika 4/22.

4. Zamienię mieszkanie w Warszawie-Pradze 
60 m2, wszelkie wygody, II piętro, telefon, na 
podobne lub mniejsze w Łapach blisko cen
trum. Wiadomość telefoniczna lub listowna 
ul. Wileńska 67/10, tel. 19-94-54, Bogum;'.

5. Ja, Helena Kaulina, nr dowodu f\,ł* »p 
□F 0033933 oświadczam, że nie o-. r  la- 
dam za długi mojego syna Jerzego. Matka.

SPRZEDAM 
KOMPUTER IBM A

□  75 MB
□  ROCZNY MAŁO 

UŻYWANY *

®  23-00
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