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CUD NAD W ISŁĄ

„A wówczas Dziadek przegonił bolszewi
ków lak, że zwiewali do siebie, zostawiając 
tylko swąd dziegciu i gubiąc buty”. Tak opo
wiadało nam starsze pokolenie, bo socjali
styczne podręczniki historii milczały o wojnie 
polsko-sowieckiej 1920 — lub, w czasach 
bardziej liberalnych wspominały półgębkiem.

Sierpień — ten letni miesiąc szczególnie 
obfituje w historyczne rocznice. Sierpień to 
powstanie warszawskie, to rok 1980. to właś
nie cud nad Wisłą, rocznice niemiłe sercu 
byłego systemu... W sierpniu 1990 możemy 
uczcić je oficjalnie i głośno powiedzieć o ich 
wadze dla Polski i Polaków. Z  lej okazji pro
ponujemy państwu specjalne wydanie Gaze
ty Łapskiej. Pierwszy sierpniowy numer 
w dużej części poświęcamy historii sprzed 
70-ciu lat, bitwie warszawskiej, określonej 

nad Wisłą.

Rok 1920, sierpień. Trwa wojna polsko- 
sowiecka, mimo iż w 1918 r. Rosja Radziec
ka zadeklarowała swój pokojowy stosunek 
do Polski. Okazało się jednak, iż pod pretek
stem krzewienia zwycięstw rewolucji i walki 
o władzę ludową Rosja zdecydowała się na 
rewindykację ziem, które wchodziły w skład 
Rosji Carskiej, a nawet daleko poza jej gra
nice. Podjęto hasło Trockiego -  ofensywę 
na Zachód. Polska dyplomacja starała się 
zapobiec groźbie wojny, lecz na próżno. Rok 
1919 był rokiem przygotowań obu stron. 
Z  początkiem lipca 1920 r. rozpoczęła się 
ofensywa bolszewicka na zachód, początko
wo zwycięsko. 28 lipca Rosjanie opanowali 
Białystok i Hajnówkę. Wkraczali do central
nych ziem polskich godząc bezpośrednio 
w stolicę Rzeczypospolitej — Warszawę.

c.d. na stronie 3

BURMISTRZ
INFORMUJE

CZY ŁAPY BĘDĄ REJONEM? 
CO DALEJ Z  COKOŁEM PO NOWOTCE? 
CZY BĘDZIEMY MIEĆ NOTARIUSZA?

CIEPŁOWNIĄ ULICE, PLACE...

Z  mojej rozmowy z burmistrzem Łap 
wynika, iż pracę i podejmowanie decyzji 
utrudniają w tej chwili głównie problemy 
natury prawnej i finansowej. Trwa oczekiwa
nie na nowe akty prawne — choćby na usta
wę podatkową, ustawę dotyczącą gospodarki 
gruntami, czy choćby na ustawę o trzeźwoś
ci. Dopóki nie ma nowych przepisów nie 
można załatwić wielu spraw, z którymi przy
chodzą petenci Urzędu Miasta i Gminy. 
Wiadomo już natomiast, że w Łapach nic 
będzie rejonu, tak jak np: w Mońkach. Kon
sekwencją tego faktu jest niepewna sytuacja 
w strukturze Urzędu Miasta i Gminy. Cho
dzi o ilość i jakość referatów a także samo
dzielność finansową mitista. Napięcie to 
potrwa jeszcze miesiąc, w Lej chwili jednak 
pracownicy Urzędu żyją w zawieszeniu. Być 
może Łapy będą rodzajem filii, trudno jed
nak określić zasady i strukturę pracy. „Uwa
żam, że łapiacy zbyt mało walczyli o region. 
Zrobiłem co mogłem, lecz nikt mnie nie 
wsparł".

W kwestii wielkich inwestycji, takich jak 
ciepłownia czy Szkoła Podstawowa nr 4, oka
zuje się, że Gmina Łapy nie ma na nic wła
snych pieniędzy, lecz otrzymuje sumy 
z budżetu wojewódzkiego, które w dodalku 
nie napływają na czas i w potrzebnej ilości.

Na ciepłownię potrzeba dziś 7-8 miliardów 
złotych, a obiecane mamy w budżecie 3 mld. 
Inwestycje te są straszliwym obciążeniem dla 
miasta i, jak twierdzi burmistrz — najlep
szym wyjściem byłoby, gdyby miasto nie było 
ich głównym inwestorem, lecz kontrolerem. 
Inwestorem powinny być powołane do lego 
firmy wykonawcze, a finanse mogłyby czer-

c.d. na stronie 2

ZAPRASZAMY NA
-  wystawę „Udział Łapiaków 

w walce o wyzwolenie w latach 1918- 
1920 Otwarcie 14.08. o godz.16 
w Domu Kultury przy Placu XX-lecia 
czynna do 20.08.1990 roku.

— Mszę Św.dziękczynną na cmen
tarzu przy Kościele Św.Krzyża 
w Łapach — /Ę8.08.1990 roku 
o godz.18-połączoną z Apelem 
Poległych prowadzonym przez Kom
panię Honorową i orkiestrę Wojska 
ruisKiego z Białegostoku. Po uroczy

ści przejazd samochodami{kto
może) na cmentarz grzebalny i złoże
nie kwiatów na Grobie Nieznanego 
Żołnierza.

Komitet Organizacyjny
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Z prac Rady 
J E S T  Ź L E  -

Właśnie — jak będzie? Okazuje się, źe 
odpowiedź na to pytanie nie jest ani pro
sta,ani optymistyczna. Ale po kolei. Z  tema
tyki ostatniej sesji Rady wybrałem dwie spra
wy: sprawozdanie komendanta policji oraz 
problematykę wynikającą z interpelacji rad
nych.

Sprawozdanie przedstawił zastępca 
komendanta por. Pawlik (na marginesie:zro- 
bił to w ostatnim dniu swojej pracy 
w Łapach). Na terenie działania RUSW 
a wkrótce komisariatu,nastąpił znaczny 
wzrost przestępczości-o ponad 180% i jest to 
jeden z najwyższych wskaźników w woj. bia
łostockim. Jednocześnie wykrywalność jest 
również znaczna-wynosi 73%. Przeważają 
kradzieże z włamaniem do obiektów pań
stwowych i prywatnych, rozboje, bójki. Są 
sklepy,które cieszą się szczególną „popular
nością” wśród wtamywaczy-odwicdzają oni 
te same miejsca nawet dwa razy w tygodniu.

Większość przestępstw jest popełniana 
przez zwolnionych z zakładów karnych na 
mocy amnestii oraz przez będących na prze
pustkach za dobre sprawowanie. Ponad 60%
— zwłaszcza włamań — jest dziełem nielet
nich. Ostatnim ich wyczynem jest unierucho
mienie wszystkich samochodów Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej. Szczegól
nego wydźwięku nabiera tu fakt pobicia 
trzech funkcjonariuszy przez krewkich rodzi
ców podczas zatrzymywania ich latorośli. 
Żeby dopełnić tego niezbyt wesołego obrazu 
wspomnieć należy o wzroście wypadków dro
gowych, w których zostało rannych 28 osób, 
a śmierć poniosły dwie. Powody? Oczywiście 
te same co zawsze i widoczne na ulicach 
i drogach-nadmierna szybkość,nieostroż
ność,stan nietrzeźwy. W tym roku zatrzyma
no już 96 pijanych kierowców. Nadziei na 
polepszenie sytuacji nie ma-w tej chwili 
w Łapach brakuje 20 pracowników policji, a 
ci,którzy są większość czasu poświęcają na 
pracę papierkową.

Radni zadawali pytania dotyczące bieżą
cej działalności policji: weryfikacji pracowni
ków SB — dwie osoby przeszły przez ten 
sprawdzian, wyposażenia technicznego 
komisariatu — podobno jest wystarczające, 
niewykonywania podstawowych obowiązków 
przez dzielnicowych, zachowania się niektó
rych funkcjonariuszy policji drogowej — 
policjant „zapraszający” kierowcę do swego 
samochodu nic postępuje zgodnie z przepi
sami, powinien kontrolować stojąc przy 
samochodzie (podczas każdej pogody).

Interpelacje radnych dotyczyły tym razem
— prawic w całości — stanu łapskich ulic 
i chodników. Jakie są — każdy widzi, jakie 
będą w najbliższym czasie — takie jak są. 
Powodem jest oczywiście brak pieniędzy. 
Brak pieniędzy na nowe nawierzchnie i na 
remonty starych, brak pieniędzy na sprząta
nie, brak pieniędzy na naprawę chodników, 
na zakup sadzonek krzewów, na położenie 
nowych rur wodociągowych (przypadek ul. 
Przechodniej), na zasypanie dziury w jezd
ni... A budujące w tym jest jedno — wszyst
kie zainteresowane strony są zgodne, że trze
ba coś zrobić.

Miasta i Gminy
B Ę D Z I E  . . .
Lecz cóż można zrobić jeśli ułożenie lm 

wodociągu — jak poinformował dyrektor 
PGK — kosztuje 1 milion? Może jest to 
zgodne z zasadami ekonomii socjalistycznej, 
ale czy ze, zdrowym rozsądkiem?

Adam Okuniewski

ZAPOWIEDŹ NOWEGO CYKLU

T alenty rodem zŁap
Po przeczytaniu „listu” zamieszczonego 

w nr 3 „Gazety Łapskiej" znajomi zadawali 
mi pytania:

— Czy rzeczywiście z naszego małego 
miasteczka może wywodzić się jakiś tancerz, 
malarz,aktor czy inny oryginalny człowiek?

Jak wiele może być takich ludzi pochodzą
cych z Łap?

— Czy znam takie osoby?
Pytań było więcej. Skłoniły mnie one do 

podjęcia poszukiwań takich osób. Proponuję 
czytelnikom mającym wątpliwości oraz 
tym.któiych temat interesuje (w szczegól
ności utalentowanej łapskiej młodzieży, żeby 
śmiało czerpała wzory), rubrykę „Talenty 
rodem z Łap”. Pierwsza prezentacja już 
w następnym numerze.

Dziś kilka informacji teoretycznych i staty
stycznych. Zainteresowanie ludźmi utalen
towanymi sięga starożytności. Już wtedy Pla
ton, Kwintylian, Sokrates dawali wskazówki 
jak należy troszczyć się o rozwój dziecka.- 
„Wiek dziecięcy jest giętki i plastyczny, 
a w miękką „zdolną” duszę nauka głęboko 
się wdraża, jak na miękkim wosku pieczęć, 
tak na duszy wyciskamy talent”.

Co należy rozumieć pod terminem talent? 
wg wybitnego znawcy tej problematyki 
B. I-Iornowskiego jest to „najwyższy stopień 
rozwoju uzdolnień specjalnych; przejawia się 
on w działalności twórczej lub odtwórczej; 
jest to połączenie uzdolnień ze specjalnymi 
zainteresowaniami, które stwarzają możli
wości twórczego wykonywania działania 
w najwyższym stopniu”. Sławny pedagog W. 
Okoń talent dedfiniujc bardzo prosto: „jest 
to wybitne uzdolnienie do jakiejś dziedziny 
twórczości: naukowej, literackiej, plastycz
nej, muzycznej sportowej i in.” Na podstawie 
przeprowadzonych badań psychologicznych, 
którymi na terenie naszego regionu (również 
w Łapach) zajmuje się W. Panek, stwierdza 
się, że wśród dzieci w wieku nr/cdszkolnym 
i wczesnoszkolnym ok. 4 'zieci wybit
nie zdolne.

Proponuję więc rodzicom lekturę „Vade- 
mecum dla rodziców dzieci od lat 6 do 10", 
w którym znajduje się artykuł W. Brcjnak 
„W jaki sposób wykrywać i wspomagać roz
wój uzdolnień mojego dziecka?” Pracując 
nad naszymi pociechami, być może w przysz
łości powiększymy procent sław wywodzą
cych się z naszego miasta. A od następnego 
numeru „Gazety Łapskiej” proponuję pre
zentację już istniejących talentów rodem 
z Łap.

Ewa Ołtarzewska

B U R M I S T R Z
I N F O R M U J E

c.d. ze str. 1

pać z kredytów, budować np: ciepłownię bez 
wtrącania się miasta.

Istotną kwestią jest sprawa dróg w Łapach, ich 
stanu i wyglądu. Sytuację tę określa burmistrz 
jako katastrofalną i niełatwą do naprawienia. 
„Były budowane pośpiesznie, dla efektu, na byle 
jakich ruchomych podbudowach betonowych, 
często asfalt kłdziony był na ziemi. Zrobioną 
w tym roku ulicę Handlową także trzeba popra
wić. Partactwa lat ubiegłych nie zlikwiduje się 
doraźnym łataniem dziur.” Burmistrz planuje 
opracowanie wypisu dróg w Łapach i rzetelne 
egzekwowanie wykonywanych robót. Perspektywy 
wielkiej poprawy w tym roku są nierealne. Jeszcze 
gorzej prezentuje się sprawa kanalizacji. Jest 
w Łapach albo kanalizacja sanitarna, albo burzo
wa, albo żadna. Pachnie kryminałem fakt, że całe 
ciągi domów podłączone są do kanalizacji burzo
wej na dziko. Ścieki z domów płyną wraz z desz
czówką do rzeki (w 3-clt miejscach do Narwi). 
W jednym miejscu natomiast obok jest ujęcie 
wody do ZNTK. Spragnieni pracownicy zakładów 
piją wodę ze ścieków! Burmistrz zapowie 
rolę wszystkich, którzy w tern sposób poz^ „aja 
się domowych nieczystości. Wywóz szamba nie 
jest drogi i można sprawdzić kto jest rzetelny, 
a kto nie.

Podobnie wygląda sprawa dzikich wysypisk 
śmieci w lasach. Walka z nimi to nie tylko sprzą
tanie lasów, lecz także kontrola. Ci, którzy wywo
żą śmieci na wysypiska mogą okazać kwit, ci któ
rzy zakopują — miejsce, a reszta? Warto by 
sprawdzić wszystkich — od radnych począwszy — 
zapowiada burmistrz.

Jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości i dy
sponowanie działkami, trwa oczekiwanie na usta
wę, która pozwoli miastu sprzedawać swoje dział
ki „Mam zamiar jak najwięcej zyskać, ale nie lak, 
aby nic nic powstawało" twierdzi burmistrz. 
Kupiec działki proponuje projekt, który musi być 
zaakceptowany lub przyjąć proponowany przez 
miasto. Są już 4 zgłoszenia o pozwolenie na 
postawienie budek drewnianych. Burmistrz twier
dzi, iż zezwolenia takiego nie wyda. Miasto nasze 
i tak bowiem wygląda jak wieś i drewniane budki 
nic przysparzają mu uroku.

Nie chcę budkowych Łap. Jeśli Rada zezwoli na 
nic, będę musiał się dostosować, jestem ; 
nak przeciwny. Zachęcam państwa do clrlt> . p„  
rzastej zabudowy, którą mogliby budować w kilka 
osób." Wygląd architektoniczny określa bur
mistrz jako straszny. Przydałoby się Łapom biuro 
planowania przestrzennego, złożone z dobrych 
architektów — na razie jest to jednak przedsięw
zięcie zbyt kosztowne. Burmistrz zamierza przy
stąpić do długofalowej wizji miasta, zaprojekto
wania jego organizacji, miejsca na centrum prze
mysłowe, sportowo-rekreacyjne itd.

Powołany został i jest w trakcie organizacji 
miejsko-gminny ośrodek opieki społecznej. Przy
jęto już pracowników, istnieją natomiast trudnoś
ci z lokalizacja. Najlepszy byłby budynek po 
PZPR -  lecz ten ciągle dzierży partia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji to odrębny prob
lem w Łapach — ostro skrytykowany przez rad
nych. Burmistrz szuka ludzi chętnych do pracy 
w tej dziedzinie.

W sprawie cokołu po Nowotce burmistrz jest 
zdecydowany zdjąć go zupełnie. Stawianie na tym 
miejscu Piłsudskiego lub kogokolwiek innego 
będzie kojarzyło się z poprzednikiem. Być może 
zostanie tam wtopiona tablica z nazwą placu.

W Łapach brak notariatu, burmistrz poszuku
je  notariusza — wówczas będzie można stworzyć

c.d. na stronie 6
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REKORONACJA W PŁONCE
W kaplicy płonkowskiego kościoła znajduje się 

malowany na płótnie obraz Matki Boskiej Pień
kowskiej pochodzący z 1658 r. Czczony przez wie
rnych byl od roku 1673, a 30 czerwca 1985 r. 
koronowany przez prymasa Józefa Glempa. 
W październiku 1989 insygnia koronacyjne stały 
się łupem nieznanego do dzisiaj sprawcy (spraw
ców?).

15 sierpnia odbyła się ponowna koronacja. 
W samo południe, po wyprowadzeniu obrazu 
z ko.<cioła i umieszczeniu go w ołtarzu połowym, 
pr/yłryłyclt pielgrzymów i gości powitał ks. prałat 
Władysław Grodzki. Obecni byli biskupi diecezji 
łomżyńskiej: Juliusz Pet/., Tadeusz Zawistowski, 
Edward Samsel, przedstawiciele diecezji sąsied
nich w Drohiczynie, Olsztynie, Warszawie oraz 
zaproszeni goście z Rzymu, Francji, USA, a także 
siostry i bracia zakonni.

W słowie wstępnym ks. biskup J. I'elz przypo
mniał wydarzenia związane z koronacją i kradzie
żą. Podziękował również ks. Grodzkiemu za szyb- 

rzcprowadzcnic ponownej koronacji. Pod- 
ki iii także zbieżność ważnych wydarzeń doko
nujących się w Polsce w tym samym czasie: 
w przeszłości, obecnie i w przyszłości. A są to — 
rocznica bitwy warszawskiej i Powstania Warsza
wskiego, utworzenie „Solidarności”, wizyta Jana 
Pawła II na ziemi łomżyńskiej w przyszłym roku.

Kazanie nawiązujące do tradycji kultu Matki Bo
skiej Płonkowskicj w Polsce wygłosił ks. prałat Cze
sław Oleksy, wikariusz kurii biskupiej w Łomży.

Rekoronacji obrazu dokonał, w asyście bisku
pów pomocniczych, ordynariusz biskup J. Petz. 
Tak więc Matka Boska Plonkowska ponownie 
jest w koronie,

***
Na marginesie tej uroczystości kilka refleksji 

natury niezupełnie marginalnej. W porównaniu 
z rokiem 1985 uroczystość z 15 sierpnia zgroma
dziła o wiele mniej osób. Natomiast znacznie 
zwiększyła sic ilość kramów, straganów i punktów 
tzw. handlu obwoźnego. Kupić można było rzeczy 
różne — od figurki Matki Boskiej po piwo I łcr- 
bowc, sprzedawca którego zainstalował swój 
samochód dyskretnie w końcu kolejki handlow
ców za to w pobliżu ocienionego i trawiastego 
podwórka. Tam też szybko utworzył się wianu
szek spragnionych i zmęczonych „pielgrzymów'1.

Ponieważ plac przy kościele nie pomieści! 
wszystkich wiernych część z nich stała na ulicy, 
zamkniętej zresztą dla ruchu. Właśnie — ale nic 
dla wszystkich. Młodzieńcy na motocyklach para
dowali przez cały czas w obie strony. Nie tylko 
oni — młódź, płci obojga spacerowała przez cały 
czas prowadząc niespieszne rozmowy, jedząc 
lody, paląc papierosy. Mamusie, ubrane na tę 
okazję niezmiernie odświętnie, pchały wózki ze

swoimi pociechami. Bardzo popularne były lor
netki i trudno dociec w jakim celu zostały przy
niesione, bo usłyszałem również taki radosny 
okrzyk dziewoi stojącej z lornetką przy oczach na 
masce samochodu: „Ty, tam jest kibel!". Wszyst
ko o czym tu piszę działo się w czasie mszy, 
w odległości ntożc 50—70 metrów od ołtarza.

Następnego dnia przejeżdżałem przez Płonkę 
— wzdłuż ulic, na skrawkach trawy sterty papieru 
i śmieci — piknik dobiegi końca.

Adam Okuniewski

Laskam i Słynący Obraz M a ik i Boskiej Płonkowskicj

BITWA BIAŁOSTOCKA 
1-GO PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW (2)

... 22 sierpnia o godz. 2 nad ranem ppor. 
Chmura z i pp legionów złożył dowódcy 
meldunek, że droga na Białystok jest wolna. 
Główne siły pułku znajdowały się wówczas 
w rejonie Kurian. Stan bojowy wynosił 45 
oficerów, 1800 bagnetów i około 50 karabi- 

maszynowych. Stan fizyczny żołnierzy 
jrcicdla fakt, że od dnia 16 sierpnia do 

22 tegoż miesiąca przemaszerowali w ciąg
łych potyczkach 261 km. Żołnierze spali 
czterokrotnie po 4 godziny. Siły bolszewickie 
były trudne do określenia.

Oto wyjątki z relacji o przebiegu walk:
„... Rozwidniało się już, choć poranek byl 

późny i chłodny, nicho pochmurne, gdy 3 kompa
nia ogarnęła szperaczami zabudowania majątku 
'lojlidy. Po wychyleniu się ubezpieczeń kompanii 
z zabudowań dworskich ... rozległy' się strzały od 
strony przedmieścia Skorupy, gdzie na pagórkach 
przy szosie okopała się tyraliera przeciwnika.

... W kilku miejscach doszło do zaciętych starć 
na bagnety... Wzięto jeńców z 492-g o  pułku 
strzelców sowieckicłi. Z  polskiej strony poległ 
ppor. Soja Michał."

1 i 4 kompania wpadły na dworzec towaro
wy. Panował tam istny sądny dzień. Odjeżdżał 
z niej właśnie pociąg, do którego ładowali się 
tłumnie żołnierze rosyjscy. Oblepiony wojskiem 
uszedł w stronę Wotkowyskn, lecz jęczał po zwło
kach swej załogi, strąconej pod szyny ogniem 
karabinów maszynowych polskich kompanii, któ
re chwyciły na stacji ogromną zdobycz."

Po godzinie 7 dwa plutony kompanii ppor. 
Czarneckiego zajęły dworzec osobowy..,. W trak
cie zajmowania węzła kolejowego oraz obsadza

nia przedmieścia Wysoki Stoczek nad rzeką Bia
łą, wyniosłości pod kolonią Marczuk, i wzgórza 
pod Bażantarnią podjechał do miasta torem od 
ła p  sowiecki pociąg pancerny, poprzedzony lyra- 
lierką piechoty. Plutony 2 kompanii, wsparte 
karabinem maszynowym wstrzymały piechotę 
wroga, artyleria zaś zmusiła wkrótce nieprzyjacie
lską pancerkę do odwrotu. Druga pancerka —po
ciąg nadjechała od strony Wolkowyska,

„... Pluton artylerii polskiej zaczął pracować, 
bijąc granatami na pancerkę. Załoga pociągu roz
sypała się, by natarciem,odrzucić polską kompa
nię. Ppor. Chmura wykorzystał to, że załoga pan
cerki została związana ogniem kompanii, pod- 
kradl się z kilkoma żołnierzami bokiem do pan
cerki, przeszedł za lor pod kołami stojącego 
pociągu i nagłym napadem z południowej strony 
opanował parowóz, zabijając maszynistę.

C/ęŚĆ załogi poddała się, reszta rozbiegła się 
w popłochu. Miasto zostało zdobyte już o godzi
nie 7. Łupem padło 11 bolszewickich dział polo- 
wycli, 2 ciężkie, kilkadziesiąt karabinów maszyno
wych, przeszło 2000 jeńców, 3 pociągi naładowa
ne materiałami wojennymi".

Kontruderzenie sowieckie nastąpiło jeszcze 
tego samego dnia. Rosjanie zaatakowali wzdłuż 
szosy od strony Baciut i toru kolejowego z Łap. 
Siły nieprzyjaciela były nieproporcjonalnie wiel
kie.

„... O godzinie jedenastej Rosjanie, zgrupo
wawszy silne oddziały w laskach pod Slarosiclca- 
mi, ruszyli kilkoma pułkami do potężnego natar
cia na odcinku 3 kompanii. Mimo zaciętej obrony 
wróg, nic zważając na ogień, o godzinie 11,45 
dotarł do jej stanowisk i rzucił się tłumnie do 
szturmu, gdy kompania nic miała już czym strze
lać. Ciężko ranny został jej dowódca por. Józef

Harasimowicz. Bohatersko ratował sytuację 
dowódca batalionu kpt. Mariański i kolumna 
wroga zastała zatrzymana w wąskich uliczkach 
przedmieścia.”

O godzinie 13 Rosjanie dostali się na wzgórze 
pod Bażantarnią. Kontruderzenie polskie prowa
dził kpi. Wenda wspomagany przez ppor. Orli
ka—Broniewskiego. 8 kompania uderzyła z rejo
nu parku, poprzez, lasek zwierzyniecki. 7 kompa
nia natknęła się w ulicy Legionowej na pułk pie
choty wroga, któty szedł od strony koszar kawale
ryjskich. Do akcji weszły kompanie 2 i 8 idąc na 
bagnety. Żołnierze nieprzyjaciela rozbiegli się po 
okolicznych ogrodach i zaułkach. Odcinek frontu 
został odzyskany, lecz. z powodu szczupłych sil 
własnych była luka w rejonie Zwierzyńca. Mżył 
deszcz, zbliżało się popołudnie. Od południa ciąg
nęły' przebijające się z kierunku warszawskiego 
rosyjskie związki taktyczne.

Szosa od Białegostoku w stronę Wysokiego 
Mazowieckiego była zatłoczona taborami i grupa
mi zdemoralizowanych żołnierzy dziewięciu dywi
zji nieprzyjaciela. Wszyscy dążyli do jednego celu 
— by ujść jak najdalej na północny—wschód, 
wybiec spod ciosów przeciwnika, który pod Bia- 
łymstokicm wyprzedził sowietów i pochwycił wę
zeł dróg odwrotu.

„... Pozostało nam tylko jedno — wspominał 
dowódca 27 dywizji strzelców — a mianowicie 
wywalczyć drogę przez Białystok, żeby przepuścić 
całą tę masę na wschód, w granice rozłożenia 
armii...”

Rosjanie podjęli zamiar wyrzucenia sil pol
skich z Białegostoku.

Rozpoczął się akt drugi bitwy...
M arian  Olechnowicz



JUŻ PRZEROBIENI?
„Taka gmina”
Wyobraźnia a rzeczywistość 
czyli optymizm Wójta
Wiijl Stanisław Milewski uśmiecha się słysząc 

pytanie — czy miesiąc pracy na stanowisku gospo
darka gminy w Poćwięłnem nic powoduje zniechę
cenia, c?y rzeczywistość jaką zastał nic jest strasz
na aby się z. nią zmagać?

— Jestem mile zaskoczony stanowiskiem ludzi, 
ich podcjScicm do codziennych spraw w swoich 
miejscowości a cli. Okazuje się, że czyny społeczne 
to nic przeżytek, to nie celto stałych poleceń daw
nej władzy. Ludzie bardzo chętnie pomagają sobie. 
Oto jeden z przykładów. W ciągu tego miesiąca 
udało się poprawić stan dróg na siedmiu odcin
kach -  Józefin, Pietkowo, Wilkowo, zkntonic, 
PorośI, Zdrody Nowe i Stare. Co ciekawe — 
w tych pracaclt biorą udział również pracownicy 
Urzędu Gminy. Postawiliśmy na gospodarność 
i oszczędność — ceny za usługi są ustalane w dro
dze targów (udaje się uzyskać obniżkę o około 
30%). Potrzebny sprzęt jest wynajmowany, 
a przedsiębiorstwom płaci się za efektywną godzi
nę pracy maszyny.

Jestem również konsekwentny w innych poczy
naniach. Zapowiadałem redukcję etatów — tizy 
osoby otrzymały już wypowiedzenie, dalsze będą 
we wrześniu.

Zawsze mam czas i staram się aby mieli go moi 
pracownicy dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Cieszę się, że do Urzędu przychodzi wielu ludzi 
z różnymi problemami, niektóre rozwiązywane są 
natychmiast. Wszyscy muszą wiedzieć, że Urząd 
Gminy pchli rolę służebną. Bezsilny jestem tylko 
jeżeli rolnicy pytają — co ze skupem zboża?

.Stanisław Milewski stara się być optymistą 
w dalszej działalności. A optymizmu i sil będzie 
mu potrzeba wiele, bo w najbliższym czasie do 
wykonania są trzy zadania:

— spis mienia komunalnego, odzyskanie tak 
bardzo potrzebnych gminie zakładów: gorzelni 
i stawów hodowlanych.

— bezkonfliktowe przekazanie rolnikom — 
użytkownikom działek wchodzących w skład ich 
gospodarstw; właścicielami tych działek są emeryci 
i renciści.

— zagospodarowanie baz będących wcześniej 
„w rękach”SKR—ów.

Wiele Jest do zrobienia w naszej gminie, ale 
jeżeli ludzie zrozumieją, że pomngąjąc innym 
pomagąją sobie — wyobrażenie stanie się rzeczy
wistością, bo optymizmem p. Stanisława można 
się zarazić!

(mt)

Burząc pomniki oszczędzajcie cokoły, zawsze mogą 
się przydać

Su J. Lec
(pozostałość po pomniku M. Nowotki)

„Chłopcy, co wy dziś wszystkie takie ład
ne” pyta mnie pani z kiosku podając „Repo
rtera”. I rzeczywiście nawet ci, którzy na co 
dzień pełnią służbę w zdrowo wytartych 
dżinsach i koszulkach polo swymi białymi 
koszulami, lśniącymi spod mundurów pod
kreślali wagę lego dnia. Nieczęsto, przynaj
mniej w ostatnich latach można było zoba
czyć cały stan osobowy łapskiej policji 
w galowym umundurowaniu, i nie dlatego, 
że brakowało ku temu okazji lecz ciągła 
„bieganina” spowodowana nawałem pracy 
eliminowała laką formę świętowania. Jedna
kże piątek -  10 sierpnia z jednej sirony miał 
być jeszcze jedną formalnością w służbowej 
karierze, z drugiej zaś ponownym „egzami
nem dojrzałości”. Akt ślubowania według 
nowej roly stanowił właśnie len wymóg, 
bowiem każdy funkcjonariusz policji dając 
dowód swego oddania „sprawie" winien ją 
wypowiedzieć. Tradycyjnie już każdemu ślu
bowaniu towarzyszy podniosła atmosfera 
w jednostce, a obecność wyższych przełożo
nych, Posła Ziemi Łapskiej oraz gospodarzy 
miasta w osobach Przewodniczącej Rady 
Miejskiej i Burmistrza niewątpliwie podnio
sła jeszcze rangę uroczystości.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, 
świadom podejmowanych obowiązków polic
janta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, 
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpo
spolitej Polskiej porządek prawny, strzec 
bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, 
nawet z narażeniem życia....”

W swej początkowej treści rota określa 
każdego kto nosi, nie wiem dlaczego jakże 
skompromitowany mundur milicjanta, choć 
samego człowieka określa się już policjan
tem. Dyktuje mu szereg obowiązków ze spe
cyficznym określeniem, nic mającym swego 
odpowiednika w zakresie obowiązków 
irinych zawodów, wymownym w rzeczywi
stości „narażeniem życia”. •

„... Wykonując powierzone mi zadania, 
ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować

1. Czy l kiedy w Łapach będzie czyś
ciej? Brak koszy na śmieci zmusza nawet 
porządnych obywateli do śmiecenia na 
ulicach...

2. Czytelnicy uskarżają się na brak lub 
nieczytelność tablic informacyjnych 
z nazwami ulic. Znać adres -  to 
w Łapach za mało by trafić... C zj można 
zmienić ten smutny I niewygodny fakt?

3'. Czy można mleć nadzieję na taki luk
sus jak dwie szyny na schodach na kład
ce nad ZNTK? Taki „wjazd" ułatwiłby 
życie matkom dźwigającym przez most 
sy/oje pociechy w wózkach. Skorzystaliby 
tarvźe rowerzyści.

4. Czy I jak zostanie zagospodarowany 
park przed Domem Kultury?

wierności konstytucyjnym organom Rzecz
pospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny 
służbowej oraz wykonywać rozkazy i polece
nia przełożonych....”

Nic wiem jak demokratyczne już społeczeń
stwo odbierze fakt dochowania wierności przez 
Policję „konstytucyjnym organom”. Czy nic 
będzie to kojarzone z dotychczasową podleg
łością i zależnością „komendanta” o d ,„sekreta
rza”. Wziąwszy pod uwagę, a sytuacja temu 
sprzyja, że dołączy do nich „ksiądz” to wierna 
służba narodowi postawi niejedno pytanie, na 
które nikt nie znajdzie odpowiedzi.

„Ślubuję strzec tajemnicy państwowej 
i służbowej, a także honoru, godności i dob
rego imienia służby oraz przestrzegać zasad 
etyki zawodowej.”

Pozostaje jedynie troska Samych policjan
tów o dobre imię służby, zachowanie postr>. 
wy godnej funkcjonariusza jako osoby 
licznej i prywatnej zarazem.

I tak wiele można by mówić o nowym 
ładzie w resorcie, sytuację którego można 
kojarzyć z naszym krajem, gdzie wszyscy 
odczuwamy niedosyt i nowe obawy spowod
owane zmianą systemu gospodarczego i ust
roju. Najważniejszym jednak warunkiem 
powodzenia jest tu postawa społeczeństwa, 
samozachowawczy instynkt każdego obywa
tela, nakazujący mu zmianę formy na naj
bardziej oplymaln;|, odpowiadającą nowe
mu, spowoduje widoczne zmiany w niedłu
gim czasie. Tak i w naszym środowisku, jeże
li my sami nic pojmiemy treści roty i nic 
uświadomimy sobie sensu zawartych w niej 
„ślubów” nie osiągniemy nigdy jakże oczeki
wanego i potrzebnego nam zaufania społe
czeństwa, jego pomocy i poparcia. W tym 
wszystkim najbardziej zaslanawia to ilu z nas 
podoła tym zadaniom: czy ktoś zrozumie, że 
tak nic potrafi, czy będzie musiał pod[ 
dkować się „swemu głosowi przeznaczenia

Zbigniew Łapiński

5. Kiedy wreszcie każdy radny spotka 
się ze swoimi wyborcami, aby zda-' spra 
wę ze swoich działań i wysłuchać opinii 
I zgłoszeń?

6. O której godzinie będą odbywać się 
sesje Rady? Czy można mieć nadzieję, że 
rzeczywiście po południu, aby przeciętny, 
pracujący obywatel mógł w nich uczestni
czyć?

7. Czy możliwe jest, aby zamiast zapro
szeń na sesję Rady drukowano i propa
gowano obwieszczenia o termipie I porzą
dku sesji, do wiadomości wszystkich oby
wateli?

Czekamy na kolejne pytania i, oczywiś
cie, na odpowiedzi.

PYTANIA DO RADNYCH



ROCZNICA
c.U. ze sir. 1

szy glos zabrał ks. prób. Józef Faltyn. M.in. 
powiedział: „My, kapłani jesteśmy dumni, że 
wSród krzyży jest leż krzyż postawiony na grobie 
księdza Skorupki. Jest też na tym cmentarzu dru
gi symboliczny krzyż, poświęcony księdzu Jerze
mu Popicluszce, który zginął po to, abyśmy dzi
siaj mogli, wolni, uczcić tamtych bohaterów.”

„Cieszymy się, że jesteście wśród nas” — zwró
cił się ksiądz do żołnierzy — „bo to najlepsza lek
cja patriotyzmu dla Was i dla młodych pokoleń 
Polaków”. Kończąc, ksiądz Faltyn wezwał zebra
nych do odśpiewania w intencji poległych pieśni 
Anioł Pański.

Następnie glos zabrał poseł Jan Beszta—Bo
rowski. Przypomniał jak obfitujący w zdarzenia 
historyczne, klęski i zwycięstwa jest polski sier
pień.

„Dziś zebraliśmy się aby uczcić tych, którzy 
naszą ojczyznę krwią i ofiarą swego życia przed 
najazdem bolszewickim obronili" powiedział 
jios-l Cytując słowa Naczelnego Wodza Józefa 

Jego, Jan Beszta—Borowski przypomniał 
historię i wagę wydarzeń sierpnia 1920 roku. 
Wspomniał także bezskuteczną próbę zaszczepie
nia w Polsce komunizmu przez Komitet Rewolu
cyjny z Dzierżyńskim i Marchlewskim na czele, 
o ich klęsce i sromotnej ucieczce z Białegostoku 
w sierpniu 1920 roku. Jan Beszta—Borowski 
przypomniał także późniejsze wydarzenia histo
ryczne, lata wojny i powojenne 45 —lecie aż po 
sierpień 1980. Wspomniał zapomnianą postać 
Pilawskiego, uczestnika wojny 1920 rpku 
a późniejszego, dobrowolnego więźnia obozu 
w Oświęcimiu oraz historię powstania grobu Nie
znanego Żołnierza w Warszawie. „I oto oddajmy

jeszcze raz hołd naszym obrońcom na wszyskich 
kontynentach” — zakończył poseł.

Następnie odbył się najważniejszy punkt uro
czystości — Apel Poległych prowadzony przez 
Kompanię 1 Ionorową Wojska Polskiego z Białe
gostoku. Podniosła ta chwila zakończyła się odda
niem salwy honorowej i złożeniem wieńców 
i kwiatów na grobie poległych żołnierzy. Wieniec 
ufundowany przez Łapskie Towarzystwo Gospo
darcze w imieniu mieszkańców Łap złożyli: poseł 
Jan Beszta—Borowski, burmistrz Miasta i Gminy 
Łapy Roman Czepc, przewodnicząca Rady Mia
sta i Gminy Janina Mirek, Leszek Truskolawjki, 
Mieczysław Sakowicz, Bogdan Zarzecki i komba
tanci wojny polsko-bolszewickiej. Wieńce złoży
ła także łapska straż pożarna oraz mieszkańcy 
miasta. Uroczystość zorganizowana przez Spo
łeczny Komitet Obchodów 70—tej rocznicy bitwy 
warszawskiej można nazwać cenną i udaną, a dla

Wieniec ufundowany przez Łapskie Towarzystwo 
Gospodarcze

wielu ludzi zapewne wzruszającą. Gratulujemy 
organizatorom przedsięwzięcia.

3. Wtedy też świeciło słońce...
W  niedzielę, w gminie Poświętne uroczyście 

obchodzono rocznicę wojny polsko-sowieckiej. 
Kilka dni wcześniej w urzędzie odbywały się deba
ty nt. „Jak ma to wyglądać.” Rozmawiano z ludź
mi pamiętającymi wydarzenia roku 20 —tego, 
poszukiwano materiałów w domowo—strycho
wych poszukiwaniach. Starano się znaleźć ludzi, 
którzy nadadzą uroczystości ostatni szlif.

Niedziela, piękny słoneczny ranek. W kościele 
parafialnym w Poświętnem miejscowy ksiądz pro
boszcz odprawia mszę. Msza rozpoczyna uroczys
tość. Padają słowa o ofierze krwi,o zatrzymaniu 
bolszewików; mówi ksiądz lecz starzy parafianie 
pamiętają tamte dni. Czasami słychać w kościele 
szept... tak, panie, pamiętam te czasy, jak te cho
lery przyszły... I znowu cisza...a jak panie uciekali, 
tylko przez dziury w portkach słońce widać było... 
Msza św. dobiegła końca. Ksiądz zaprosił ludzi na 
plac przykościelny. Tam zebrała się grupa dzieci 
ze szkoły w Poświętnem, obok stała pani Stanisła
wa K. historyk z tej szkoły i pan Sasinowaki — 
organista i od kilkunastu dni nauczyciel muzyki 
(przygotowywał dzieci muzycznie do tej uroczy
stości). Znowu słychać było echo tamtych dni. 
Piosenki i wiersze trafiały do uszu miejscowej 
młodzieży — czasami opornej w zdobywaniu wie
dzy. Tu i ówdzie odzywały się głosy aprobaty, nie
którzy, byli zdziwieni, słysząc, że wojna przetacza
ła się przez ich ogródki i podwórka. Uroczystość 
dobiegła końca. Jeszcze brawa, jeszcze ksiądz 
dziękujący tym, którzy uroczystość przygotowali, 
jeszcze ostatnie westchnienia... dobrze panie, że 
poszli..., jeszcze „Boże coś Polskę” i słońce świe
cące coraz wyżej.

Obchody rocznicy zakończyły się. Niektórzy 
mówili krótko — wiesz, nawet mi się to podobało. 
Inni o czymś głęboko myśleli.

Katarzyna Droga 
Marta Jaworska

Raz jeszcze o Łapińskich... Korytko herbu Jelita
(2)

i Boniecki w swym „Herbarzu pol
skim” wydanym w 1899 roku pisał o Łapiń
skich herbu Lubicz z Łap, w ziemi bielskiej, 
że pierwotnie nazywali się Łappami, lecz 
w wieku XVI część stała się właśnie Łapiń
skimi. Pan Boniecki poszukiwał danych 
źródłowych najczęściej szperając w księgach 
sądowych i parafialnych.

Otóż Jan, Mikołaj i Adam, synowie Miko
łaja z Łap mieli sprawy sądowe w latach 
1580 i 1584 aż w Lublinie. W księgach ziem
skich znalazł, że Feliks Szczęsny Łappa był 
dziedzicem Bursiat w 1581 roku. Natomiast 
Jan syn Michała z Łap Baranków w 1591, 
a synowie Michała Barana Łapińskiego oraz 
synowie Franciszka z Witów w latach 1594 
— 1598 procesowali się w Trybunale Lubel
skim. Wojtasz z Łap Rcchów miał synów 
Stanisława i Michała — o nich wspominają 

, źródła w latach 1546 — 1553. Najstarszy syn 
dziedziczył już zaścianek Łapy—Wojtasze.

Andrzej Łapiński z Łap był burgrabią Kra
kowa i dworzaninem królewny Anny 
Wazówny.

Wdowa po Jakubie z Łap Zięcinek Wojta- 
szów Łappic, Małgorzata z Porowskich

darowała Łapy Zięcinki synom swoim 
w 1626 roku. Starszy — Szymon był komor
nikiem bielskim, syn jego Marcin przejął 
urząd po ojcu.

A w dokumentach sejmiku w Wiszni było 
zatwierdzenie sum na wykup Łapińskiego 
z niewoli (tureckiej?) w 1621 roku.

Jan syn Wojciecha sprzedał bratu swemu 
Wojciechowi w 1632 roku część Dembowiz- 
ny i Rcchów. Tenże Jan został przez sejm 
1631 roku skazany na banicję, a służył 
wcześniej w rocie niejakiego Szmelinga.

Trzech Łapińskich — z ziemi bielskiej, 
lubelskiej i aż z Księstwa Żmudzkiego złoży
ło swe podpisy pod elekcją Michała Korybu- 
ta Wiśniowieckiego. Jakub Tomasz Łapiński 
miał plac wraz z małym dworkiem na Pra
dze. Posiadłość sprzedał w 1725 roku. 
Mateusz był cześnikicm bracławskim w 1741 
roku, zaś Antoni Piotr stolnikiem bracław
skim i mielnickim. Ignacy Łapiński nabył 
w 1808 roku Sułów w Galicji. Tam też ożenił 

\ się z Józefą z hrabiów Ankwiczów wdową po 
Antonim hr. Ponińskim. Do biedaków więc 
pan Ignacy zapewne się nic zaliczał. Andrzej 
był oficerem wojsk tzw. Królestwa Polskiego

i figuruje w spisach wojskowych z roku 1824.

O Pawle Łapińskim Adam Boniecki pisze, 
że był kawalerem Legii Honorowej i Virtuti 
Militari. Był zapewne uczestnikiem epopei 
napoleońskiej a czyny wojenne miał zasz
czytne, że największych się doczekał hono
rów.

W latach 1836—1850 szlachectwo swe 
wywiodło 47 rodzin Łapińskich.

O Łapińskich jeszcze wkrótce, a dla uroz
maicenia zakończę cytatem z Herbarza... 
Kacpra Niesieckiego: „Dom Korytków sta
rodawny, których przodki także wspominają 
listy różne zasłużonymi Rzeczypospolitej, 
jako w spisie szlachty ruskiej, z roku 1427 
wisi pieczęć Jelita, a na tzw. appensie te sło
wa STANISLAUS KORITKO dc PACZA- 
OVICZ. Litewski to więc herb i nazwisko, 
szlachta z krwi i kości. Mniej powszechne 
liczebnie łapskie nazwiska też znajdą w tej 
rubryce swe należne miejsce.

Marian Olechnowicz



Ł A P 1 A C  
W L E G I O N

1. Bolesław Kuberski
Żołnierz PO W, ochotnik t 1919 r., brał 

udział w rozbrajaniu Niemców w Łapach, 
Sokołach i Wys. Maz. Bronił Wilna, Lwowa, 
Grodna, Święcian i Baranowicz. Brał udział 
w bitwie warszawskiej.

Wykaz obrońców Polski 
wiatach 1918-1921 

Legionistów, POW i innych 
polskich służb wojskowych 
i pomocniczych, poległych, 
pomordowanych i zmarłych, 
mieszkańców Łap i w Łapach 
pochowanych.

Polegli, pochowani na cmentarzu 
w Lapacli:

1. Rozmanilh Stanisław — ułan z 1918
2. Starybrat Leon
oraz 20 —tu nieznanych żołnierzy poleg

łych w okolicach Łap w 1920 r., pochowa-
cl: w Grobie Nieznanego Żo!:':crza.
Legioniści i ochotnicy z Łap zamordowa

ni w czasie II wojny światowej:
1. Kpt. Ignacy Perkowski — ochotnik
2. Kpt. Marcin Borowski — ochotnik
3. Por. Edward Grtindl — legionista, 

POW 33 pp
4. Łapiński Aleksander — ochotnik, ułan
Nieżyjący Lapiacy legioniści, ochotnicy

i poborowi
1. Łapiński Nilski Stanisław — legionista, 

POW
2. Łapiński Stanisław — legionista
3. Harasiuk Dominik — wachmistrz 33 

pp —leg, POW
4. Maliszewski Stanisław — 33 pp, POW
5. Skibko Franciszek — legionista, POW

6. Kuberski Bolesław -  legionista, POW
7. Milewski Józef — legionista, POW
8. Porowski Jan — legionista, POW
9. Rodowicz Florian — ochotnik wojsk 

pancernych
10. Idźkowski Leoncjusz — ochotnik
11. Franckicwicz Józef — legionista
12. Jabłonowski Feliks — legionista «■
13. Łapiński Bolesław — legionista, (pie

chota)
14. Ambur Józef — ochotnik, ułan 10 puł

ku żandarmerii polowcj
15. Markowski Henryk — hallerczyk
16. Perkowski Franciszek — powstaniec 

śląski
17. Grabowski Władysław — ochotnik, 

prezes „Strzelca”

2. Józef Ambur
plutonowy żandarmerii potowej 10 pułku 

ułanów, ochotnik.

18. Kowalewski Stanisław — legionista
19. Łapiński Józef — poborowy
20. Grodzki Józef — legionista
21. Grabowski Mieczysław — ochotnik 

z 1919 r.
22. Kosicki Franciszek -  ochotnik
23. Kosicki Bronisław — ochotnik
24. Łapiński Bolesław — ułan 10 pp, 

legionista
Obrońcy Polski z lat 1918 — 1921 miesz

kający w Łapach
1) Legioniści
1. Kazimierz Raciborski — 1 pułk. legio

nów
2. Marceli Dąbkpwski — 33 pp.
2) Ochotnicy z 1919 r.
1. Łapiński Andrzej
2. Kowalczyk Jan
3) Żołnierze POW

Y
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3. Łapiński Bolesław z Dc; bo winy i Jabło
nowski Feliks z Szolajd. Legioniści.

1. Kostro Bolesław
4) Poborowi 1919
1. Roszkowski Władysław
5) Ochrona kolei (Wilno)
1. Golubowski Henryk
2. Piotrowski Władysław
6) Służba pomocnicza — pielęgniarki 

szpitali legionowych w Łapach
1. llcrmanowska Jadwiga
2. Borowska Maria

4. Łapiński Bolesław ochotnik z 1919 r. 
Ułan 10—lego pułku. Przebywał na froncie 
od 15.03. 1919 r. do 1.12. 1921 r.

oprać. Danuta Skibko
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KRONIKA TOWARZYSKA...
Jak wielokrotnie już dawaliśmy temu 

wyraz, staramy się reagować na wszelkie syg
nały od czytelników. W ostanim czasie nieja
kie zaniepokojenie i oburzenie wzbudzii 
felieton w Kronice Towarzyskiej dotyczący 
między innymi imprezy sobótkowej w Uho- 
wie. Ponieważ redakcja bierze na siebie po 
części odpowiedzialność za opublikowane 
teksty wyjaśniamy, że nie było zamiarem 
autora pisanie o jakiejkolwiek konkretnej 
osobie lub osobach; nie chciał on też limito
wać ilości ślubów jak też innych związków 
intymnych w ciągu najbliższego roku. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że bardzo zależy 
nam na prznajmniej poprawnych stosunkach 
(towarzyskich — rzecz oczywista) z Czytelni
kami, a zwłaszcza z czytelniczkami, zdecydo

waliśmy się pouczyć naszego kolegę, żeby 
w przyszłości w swoich felietonach nie uży
wał wyrazów i zwrotów mogących różnie się 
kojarzyć czytelnikom, jako to np. dziewica 
(a już szczególnie — ostatnia zachowana 
dziewica”), miękkość siedzeń, Mazda, duża 
lub większa potrzeba.

Zwróciliśmy również mu uwagę, że reda
gując kronikę towarzyską musi w większym 
stopniu orientować się w modzie — przecież 
żaden szanujący się młodzieniec nie nosi już 
—marmurków” — teraz obydwie płcie 
(przepraszamy za wyraz) paradują w —pira
midkach”. Mamy nadzieję, że po tych wyjaś
nieniach nie będzie już zadrażnień towarz- 
skich na linii czytelnicy—redakcja, a wszyst
kim pannom, które nie zdołały puścić wianka

tym roku życzymy jak najszybszego 
zamążpójścia.

Redakcja

Tak pouczony przekazuję najświeższe infor
macje statystyczne uzyskane w USC. Do pierw
szego sierpnia urodziło się 379 dzieci, zawarto 87 
małżeństw, odeszło od nas 156 osób.

Co do mafii, o którą dopytują się cztelnicy- 
proszę państwa, z natury swej i definicji jest to 
przecież organizacja tajna, istniejąca dla ochrony 
interesów określonych grup. Z  tego chyba wzglę
du przeniknięcie w jej szeregi nie jest łatwe. 
Dotychczs udało mi się ustalić, że z dwóch poda
wanych przez Encyklopedię Powszechną PWN 
kierunków działania — rozboje, szantaż-miejsco- 
wi mafiosi zajmują się raczej tym drugim. Tak 
więc ludzie o czystym sumieniu mogą spać spo
kojnie. A  w miarę napływania informacji będę je 
przekazywał czytelnikom.

(ad)

...I KRYMINALNA

Zbliża się sądny dzień 10 sierpnia wyzna
czony mocą uchwały na ostatni dzień „porzą
dków” w resorcie spraw wewnętrznych. Jed
nostki terenowe urok przemian poznały 
zaledwie kilka dni temu,bo dwa i pół miesią
ca zajęły boje o stołki „na górze”. Pozostałe 
dwa tygodnie dały o sobie znać sporządza
niem różnych wykazów, oddolnych projek
tów (w rzeczywistości przez nikogo nic uwz
ględnianych), przetasowaniami kadrowymi 
oraz wykonaniem w ciągu 4 dni specyficz
nych zdjęć fotograficznych do nowych, spe
cyficznych legitymacji służbowych. Odmien
ność ta będzie wymagała dodatkowego 
wyposażenia policjanta w lupę, bo jedynie

ona pozwoli na identyfikację fizjonomii na 
zdjęciu. Nie zmienia się tylko jedno: wszyst
ko musi być gotowe „na wczoraj rano”.

Panujący pośpiech w dokonywaniu wszel
kich zmian i poszczególnych posunięć w wie
lu przypadkach pozbawiony jest trafności, a 
motywowanie niektórych decyzji tymczaso
wością budzi wśród samych policjantów brak 
zaufania. Zaistniała sytuacja rodzi wiele nie
potwierdzonych wizji przemian wśród struk
tur łapskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. 
Jak zwykle (to też się nic zmieniło) osoby 
najbardziej zainteresowane, a więc sami fun
kcjonariusze z ust mieszkańców naszego 
grodu dowiedzieli się o likwidacji stacjona

rnej Grupy Ruchu Drogowego i zastąpienie 
jej patrolami białostockiej drogówki. Wziąw
szy pod uwagę fakt,że najmłodszy funkcjo
nariusz tego ogniwa zatrzymał w miesiącu 
lipcu osiem praw jazdy — pozwala sobie 
oficjalnie podważyć zasadność tej decyzji. 
Ponadto stan oczekiwania na nowe kierow
nictwo przyszłego Komisariatu Policji 
w Łapach jest powodem kolejnych spekula
cji nie tylko wśród samych policjantów lecz 
również ludzi spoza resoriu, aczkolwiek „ży
wo interesujących się” codzienną egzystencją 
jednostki. Kandydatów „krążących po mieś
cie” jest kilku. I Bogu dziękować jedynie 
należy, że niektóre osoby mogą kierować 
łapską policją jedynie w plotce.

Zbigniew Łapiński.

UKOŚNIK
Prawoskośnie:
1- sprzęt sportowy do r/.utów, 3-naturalny wąwóz, 5-łączność, 

styczność, 7-w parze z moździeżem, 9-narząd lub urząd, 11-zbójnik 
tatrzański, 13-zamiast żyletki, 15-wybicg prawniczy lub pogrzebacz, 
17-warszawskie lotnisko, 20-abonament na imprezy rozrywkowe, 
21- wielocznnościowa maszyna rolnicz, 22-silnc krwawienie, 24-wy- 
spa, miejsce narodzin Napoleona, 26-okrywa płuca i ścianę klatki 
piersiowej, 28-jcdno z nazwisk odkrywczym radu i polonu,

Lewoskośnie:
2- ryba z czystych, górskich potoków, 4-tradycyjny sposób postę

powania,zwyczaj, 6-pochówck, 8-wyrabia przedmioty z metali szla
chetnych, 10-gra do 21, 12-prysznic, 14-część chodnika w kopalni 
lub antenat, 16-przyrząd do wykreślania linii krzywych, 18-wyrąb 
tkanin z przędz, 19-szkielct, 23-ma ją słoń, 25-zżera stal, 27-jeden 
z dwunastu, 29-ptaszck z zegara, 30-między pokojami.

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji, p!.XX-lecia 15 
do dnia 20 sierpnia. Nagroda jak zawsze jedna i jak zawsze słody
cze ufundowane przez właściciela cukierni ”11 Lecha”. 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 3.
Poziomo:
reszka, kleszcze, V?: yhw , agitator, rozrząd, akcent, skandal, tatarak, 

Ikarus, reaktor, rozbicie, anionom, kontrakt, zmiana.
Pionowo:
rewers, smoczek, kołczan, melina, Szwajcar, szkodnik, kwadrat, saksofon, 

akrobata, laureat, anagram, astenia, suchar, kronika.
Nagrodę otrzymuje Karol Iłowej ko, zam. w Łapach przy 

ul.Łąkowej 26. Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się dnia 
14.08.1990 w godz.14-16.

Opracował J. Jamiołkowski
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ALEKSANDROWI
OKUNIEWSKIM

Z  O K A ZJI 45 R O C Z N IC Y  ŚL U B U  
Ż Y C Z E N IA  W SZELK IEJ 

P O M YŚLN O ŚC I 
SK ŁA D A

SYN  Z  RO D ZINĄ  
V______________ ____________

Prywatne Delikatesy
przy ul.Sikorskiego 42  

polecają
wszystkim  klientom

atrakcyjne artykuły spożywcze

Uwaga posiadacze 
O W C  ”H lL IO & r NEPTUN . 

Zakład telą-radiom echanik!
Bog&isław Łapiński 

Łapy ul.WI.Lipcowego 112 A
Jjjfc te L 21 -1S
oferuje mo i uklicntA 
: u kład u zdąłnego sterowania 

•: tiraz dekodera-PAL.
Zakład gwarantuje ••f§|f§ 
wysoką jakość usług 

i konkurencyjne eony
i

\ ”...i niech tak zostanie Twój taniec na żyletce S
• out i down'
j -śmierć? -waż ją sobie legce.” ;
3 Wszystkich, którzy choć przez jedną |
■ godzinę pragną znaleźć się w klima-; 
| cie piosenki aktorskiej M-GOK w Łapach \ 
i zaprasza na koncert Grażyny Łapińskiej, j
■ który odbędzie się 11 sierpnia o godzi-1 
I nie 19.oo w sali widowiskowej O środka!

Kultury w Łapach. W stęp wolny -

O ^O SZ E N IA D R O B N  E
Sprzedam motorower marki HONDA 
tel.36-63
Wiejski Dom Kultury w Uhowie wydzierża
wi pomieszczenie o pow. 50 m 2 na kawiar
nię. Szczegółowych informacji udziela 
Dyrektor MGOK w Łapach teł. 23-00. 
Znaleziono pieniądze wiadomość w Domu 
Kultury w Łapach.
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ODWOŁANIE DO ODWOŁANIA

Do swoich licznych sukcesów — brudne 
wagony, wybite okna, niczamykającc się 
drzwi — Polskie Koleje Państwowe co jakiś 
czas dodają pasażerom niespodzianki w posta
ci odwołanych pociągów. Oto kolejna:

o w niedzielę, święta i dni wolne od pracy- 
Białystok-Małkinia o 5.12 Biniystok-Łapy 
p.6.45, Łapy-Bialystok o 7.43, Szepietowo- 
Bialystok p.14.21, Białystok-Łapy p.14.41,- 
Łapy-Biatystok o p. 15.26, Białystok-Szepic- 
towo p. 16.27,

•  od dnia 11 sierpnia odwołano pociągi do 
Białegostoku o 14.21 i 15.26 oraz z Białego
stoku o 14.41 i 16.27,

•  do odwołania Białystok-Łapy p.22.01 
i Łapy-Białystok o 22.25.

Pozostaje współczuć pasażerom dojeżdża
jącym do pracy i z powrotem po południu, 
ale tracą przecież tylko półtorej godziny.

j Każdy znajdzie coś |
j smacznego, 
j wedle gustu i kieszeni, 
j w kawiarence u Żeni. |

Dom Kultury w Łapach. I

1 1

Sport
„POGOŃ” przed sezonem

Stadion M.G.O.SiR. uI.Lcśnikowska 18A 
tel.24-75, poj.3 tys. widzów.

Rok założenia -  1927.
Barwy biało-granatowo-bordowe. 

Prezes-Ryszard Ekiert 
Prezes d.s.p.n.-Jan Jabłoński 
Kierownik sekcji-Kazimierz Jabłoński 
Kirownik drużyny-Bogdan Idźkowski 
Trcner-Stanislaw Szwejkowski 
II Trener-Janusz Kisielewski 
Bramkarze — Maciejewski Andrzej, Wisz

niewski Adam
Obrońcy — Leja Robert, Kamiński 

Dariusz, Markowski Krzysztof, Płoński 
Tomasz, Bruszewski Robert, Kućmirowsia 
Piotr, Gąsowski Michał 

Pomocnicy -  Dębicki HenrykHajducze- 
nia Zbigniew, Perkowski Adam, Czech 
Maciej, Roszkowski Jarosław, Sobecki 
Janusz, Roszkowski Artur 

Napastnicy — Zubowski Stanisław 
mieć Artur, Kaczyński Marek, Gąsowsta 
Leszek

Ubyli -  Łapiński Henryk, Kul Czesław, 
Łapiński Marek, Bartelski Wiesław,Piekut 
Marian, Piekut Krzysztof, Bajda Bogdan, 
Michalski Mirosław.

Zespół w 50% odmłodzony poprzez swo
ich wychowanków
18-100 Łapy ul. Nilskiego-Łapińskiego 29, 
tel. 27-81.

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okręgowej 
woj. białostockiego i łomżyńskiego sezonu 1990/91 —  /  runda jesień

Dnia 26 sierpnia 1990roku
Włókniarz B-stok-Pogoń Łapy.............................................. godz.15

Dnia 2 września 1990roku
Pogoń Łapy-Narew Choroszcz............................................. godz.13

Dnia 9 września 1990 roku
Włókniarz Wasilków-Pogoń Łapy...........................................godz.15

Dnia 16 września 1990 roku
Pogoń-Łapy-Unia Ciechanowiec.....;......................................godz.13

Dnia 23 września 1990 roku
Tur Bielsk Podlaskl-Pogoń Łapy ...................... .'...................godz.15

Dnia 30 września 1990 roku
Pogoń Łapy-Sokół Sokółka................................................... godz.11

Dnia 7 października 1990 roku
Grom Czerwony Bór-Pogoń Łapy .......................................... godz.15

Dnia 14 października 1990 roku
Pogoń Łapy-Warmia Grajewo............................................... godz.11

Dnia 21 października 1990 roku
Pogoń Łapy-Ruch Wys.Mazow............................................... godz.12

Dnia 28 października 1990 roku
ŁKS Łomża-Pogoń Ła p y ........................................................godz.13

Dnia 4 listopada 1990 roku
Husar Nurzec-Pogoń Łapy .................................................. godz.11

Drużyny wymienione na pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów.

W CUKIERNI „U LECHA”
kupisz także własnej produkcji chleb i bułeczki z makiem  

inne punkty sprzedaży: sklepy nabiałowe i prywatne sklepy spożywcze 
ZAPRASZAMY


