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KSIĄDZ W SZKOLE
września br. do szkól polskich 

,ua religia. Jest lo przedmiot nadobo
wiązkowy, kończący się zaliczeniem. 
W Łapach, jeżeli problem różnic wyznanio
wych istnieje, to zapewne w zakresie margi
nalnym. W miejscowym LO i ZSM młodzież 
składała pisemne deklaracje uczcsiniclwa. 
W szkołach podstawowych zastosowano for
mę podobną. Problemy lokalowe zostały 
w zasadzie rozwiązane. Krótki termin wpro
wadzenia religii do szkół stał się przyczyną 
kłopotów kadrowych. Katechezą zajmuje się 
sześciu księży, siostry zakonne a także osoby 
Świeckie, które w roku bieżącym objęte zo
staną kursem przygotowania do pracy kate
chetycznej z dziećmi i młodzieżą. W Liceum 
Ogólnokształcącym, od 3 września nieobec
nego ks. proboszcza Józefa Wyznera zastę
puje ks. diakon Józef Łapiński, alumn 
Seminarium Duchownego w Łomży. Pierw
sze lekcje, pierwsza praca duszpasterska 
i dużo refleksji.

„Religię w szkole — mówi ksiądz diakon 
' ' '  ~r ■ widzę jako szansę na wspólny prog- 

sowawczy, wspólne działanie księ- 
u#.,i i nauczyciela w procesie kształcenia 
postaw. Sądzę, że proces jednoczenia działań

uformuje się dość szybko. Teraz trwa wza
jemne odkrywanie się, tak jakbyśmy wrócili 
z dalekiej podróży. Duchowny w sutannie 
powoduje w pokoju nauczycielskim, wśród 
pedagogów, jeszcze jakby lekkie zdziwienie, 
skrępowanie, ale następują też pierwsze roz
mowy. Niektórzy nie mają jeszcze odwagi 
powiedzieć sobie i innym, kim są, jeszcze 
oglądają się w przyszłość. Staram się rozma
wiać ze wszystkimi, do każdego na chwilę 
przysiąść. W pewien sposób skazani jesteśmy 
na bycie razem, a cele przed nami wspólne. 
Aby właściwy kierunek wychowawczy docze
kał się efektów, potrzeba żmudnej, wielolet
niej pracy Kościoła i szkoły. Duchowny ucze
stniczy w iwor/cniu twórczego człowieka. 
Przecież religia Chrystusowa określa jasno 
cel, kształtuje styl życia. Moim zdaniem 
szkoia powinna nic tylko dawać młodemu 
człowiekowi potny zakres wiedzy, lecz przede 
wszystkim określony styl życia. Przecież 
absolwenci wielu tzw. renomowanych liceów 
nic posiedli większej wiedzy, lecz mają naj
częściej określony kierunek swych zamie
rzeń, wiedzą czego pragną. Maja. też. umic-
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•  Suraż — Daniłowo str.3
•  Przedstawiamy cmen
tarze -  Pietkowo str. 4
•  „Nie umieraj pode mną,
Cecilu!” str. 6
•  Dziura II str. 6

BURMISTRZ
INFORMUJE

Z  pytaniami o nowe wydarzenia i decyzje 
zwracam się do burmistrza Miasta i Gminy 
Łapy po upływie ponad pięciu tygodni od 
ostatniej rozmowy' w sierpniu (5 Nr G. Ł.). 
Dziś burmistrz zaczął od podziękowań: 
Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie 
tym wszystkim, którzy >»> różnych formach 
składali mi tyczenia z  tytułu objęcia stanowi
ska burmistrza. Spotykam się z tym do dziś, 
bywają to akty wzruszające. Korzystając 
z lamów gazety, dziękuję pewnej anonimowej 
osobie, która zamówiła na Jasnej Córze mszę 
vi’ intencji mądrego kierowania na tym stano
wisku.

Burmistrz podjął także temat, który ostat
nio budzi w Łapach sporo emocji. Chodzi 
mianowicie o zwolnienia urzędników 
w UMiG. Zwolnionych, jak dotąd, jest 
6 osób z urzędu i dwie spoza. Pozostawienie 
tych osób na swoich stanowiskach, czyli 
w Ośrodku Opieki Społecznej i w Bibliotece 
Miejskiej wg burmistrza byłoby bezcelowe. 
Nie jest to żadna złośliwość, do nikogo nie 
mam prywatnych pretensji, skoro mam być 
szefem, patrzę na to jak szef — powiedział 
burmistrz. Przyszłość przyniesie podobne 
decyzje i korpus osób pracujących w UMiG 
zeszczupleje. W najbliższym czasie 5 osób 
przejdzie na emeryturę a 6 do Rejonu. Są to 
początki zmian, gdyż do końca września 
musi być zrobiona nowa struktura i kilka 
osób będzie musiało odejść. Czasem będzie 
to zmiana osób, czasem ilości etatów. Usta
wy dotyczące Urzędu wejdą od stycznia 
1991 r., trudno więc dziś przewidzieć wszyst
ko. W każdym razie burmistrz zapowiada 
małe „trzęsienie ziemi” w UMiG, twierdząc, 
iż. naieży dać szansę innym, lepszym, czasem 
odmłodzić kadry. Ostateczną „burzę"przewi
duję za pół roku, może za rok, po tym jak 
przyjrzę się pracy całego Urzędu. Temut ten 
wywołuje różne opinie i domysły. Pragnę sko
rzystać z Gazety, aby zdementować plotki krą
żące po Łapach w tej sprawie — powiedział 
burmistrz. Płotka ma w naszym mieście 
ogromny zasięg. „Gazeta Plotka” jest jeszcze 
silniejsza niż „Gazeta Łapska”. VViełe plotek 
dotyczy Zarządu, mnie samego, zwolnień 
z pracy... Przy okazji plotki burmistrz wyjaś
ni! kwestię swojej pensji, która została w spo
łecznych domysłach nieco zwielokrotniona.

c.d. na stronie 2
Występuje młodzieżowy zespół taneczny z Domu Kultury w Łapach. 
O festynie kolejarskim piszemy na stronie 5. FOT. JERZY SIWICKI
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Burmistrz informuje
ciąg dalszy zc sir. 1

Rada Misia i Gminy zaaprobowała propo
zycję zarządu w tej sprawie i burmistrz otrzy
muje w tej chwili pensję w wysokości 2 <5fi0
000 /.I. Sam wyłączyłem się z debaty na ten 
moich zarobków i z  mojej strony nie padła 
żadna propozycja — stwierdził burmistrz. 
W sprawie UMiG dodał: Cieszy mnie sygnał, 
iż zmieniło się podejście do klienta w Urzę
dzie Miasta. Kto nie będzie umiał dopasować 
się do nowego systemu będzie musiał nas 
pożegnać. Tym niemniej burmistrz zapew
nia, iż nic będzie dawał wiar)' niesprawdzo
nym informacjom i skargom. Podobno 
bywają stali petenci Urzędu, którzy wymaga
ją stalowych nerwów i których sąsiedzi
1 rodziny ścicrpicć nic mogą. Że sprawami 
„bieżącymi” w naszym mieście bywa różnic. 
Burmistrz z niechęcią odnosi się do „list 
pobożnych życzeń”. Wciąż powtarza się te 
same oklepane postulaty zrobienia w ł  apach 
różnych rzeczy. Tymczasem przy braku fun
duszu można zrobić to, co jest możliwe. Rzu
cać hasło jest najłatwiej, a często czynią to ci, 
którzy wcześniej byli u władzy lab blisko niej. 
Uważam, że to ja mógłbym ich zapytać 
O przyczyny pewnych spraw. Z  taką postawą 
będę wałczył, a zawsze będę pomagał tym, 
którzy nam pomagają. Teraz liczą się pienią
dze, mądre decyzje, skuteczne działanie. Mar
twi mnie także ogólny regres i apatia i*1 kraju, 
brak poczucia zmian. Ryć może dlatego moje 
decyzje wywołają emocje. Mało się dzieje 
a utworzenie rejonów> uważam za błąd. Drak 
też najpilniejszych ustaw.

Ze spraw aktualnych:
Burmistrz dąży do uwolnienia Zarządu 

miejskiego od obsługi spraw ZUS-u. Jak 
dotąd urząd funkcjonuje na zasadach filii 
ZUS-u. Załatwianie spraw tej instytucji

ODPOWIEDZI
Każdy przyzna, że czystość miasta nie jest 

sprawą błahą. To po prostu wizytówka na 
zewnątrz. Właśnie dlatego rejonowe biuro 
pracy rozpoczęło zatrudnianie młodych bcz- 
robomych, ale sęk w tym, że nic widać z ich 
strony entuzjazmu dla takich celów. Gorzej 
z koszami na śmieci. Nic wątpię, że i one 
znajdą się na naszych ulicach, gdyby tylko nic 
zmieniały miejsca lub w' ogóle nic znikały. 
Zarząd Urzędu Miasta i Gminy zna treść 
tych potrzeb, a dysponując funduszami 
(minimalnymi — smutne, ale prawdziwe) 
rozpatrzy z całą pewnością kolejność ich 
zaspokajania.

Czuję zdenerwowanie pytającego w sło
wach „kiedy wreszcie każdy radny spotka się 
ze swoimi wyborcami”. Słusznie. Sprawa ta 
była poruszana na ostatniej sesji Rady 
i z całą pewnością spotkania te będą sukce
sywnie organizowane. Oby tylko frekwencja 
dopisała, bowiem w spotkaniach przedwy
borczych lokale świeciły pustkami.

Czas odbywania sesji Rady jest sprawą dy
skusyjni). Były już dwie sesje w godzinach

kosztuje kilka etatów. Urząd może się tym 
zajmować ale odpłatnie, w' przeciwnym razie 
ZUS niech przejmie własne sprawy w swoje 
ręce.

Trwają strania aby uporządkować targowi
cę i stworzyć tam codzienne centrum hand
lowe. Jednocześnie uruchamia się targowi
sko w mieście. Handlarze, jak narazić, dzia
łają na swoich starych miejscach, gdyż stoły 
i zadaszenia są jeszcze w trakcie wykonania. 
Okazuje się, że wandalizm to jeden z poważ
niejszych problemów Łap. Nieznani sprawcy 
zniszczyli tablicę na nowym targowisku, tab
licę o zakazie kąpieli na Bindudzc, tablicę na 
wysypisku śmieci. Ostatnio zostały zniszczo
ne ławki oraz został skradziona płyta od stu
dzienki kanalizacyjnej.

Burmistrz przewiduje szerszy plan rozwo
ju miasta. Położenie urbanistyczne mamy 
fatalne. Jedyny możliwy kierunek rozwoju to 
strona Dębowiny i Kołpak, lecz nawet tu jest 
już cukrownia a planuje się oczyszczalnię 
ścieków. Jedynie możliwa wizja to połączenie 
okolicznych wsi-zaścianków, poszerzenie 
granic miasta. Łapy Kołpaki, Szołajdy, 
Dębowina, Łynki stanowiłyby naturalną 
część miasta.

Na sesji Rady podjęto uchwałę o rozdzieleniu 
miasta i wsi. Oznacza to, że okoliczne wsie będą 
stanowiły odrębną wiejską gminę. Burmistrz twie
rdzi, iż. chęć wsi do samodzielności wynika raczej 
z urazów i pozostałości wieloletniej polityki. Uwa
żam, żc jeśli clicą powinni być samodzielni, cho
ciaż o podziale administracyjnym powinna decydo
wać władza państwowa. Jest to jeszcze jeden bała
gan. Dla mnie jako bunnistrza odłączenie wsi jest 
ułatwieniem w pracy. Podatki ze wsi to bardzo nie
wielka część budżetu. Przeczuwam, żc po odłącze
niu gmina wiejska straci na tym. Hanie sprawy 
organizacyjne, urzędnicy, budynki urzędu, ośrodki 
kultury, telefony pochłoną im wiele finansów.

Doszło wreszcie do rozwiązania sprawy kolek
tora na osiedlu Liściastym. W tej chwili jest 
robiony społecznie projekt kanalizacji, miasto
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popołudniowych, trwały do późnych godzin 
wieczornych, a po dwóch, trzech godzinach 
sala gości była pusta. Po dniu pracy zawodo
wej i w pośpiechu zjedzonym obicdzic, obra
dowanie przez kilka godzin powoduje zmę
czenie. Zaczyna się pośpiech, a nic jest on 
dobrym doradcą. Dlatego też nazywam tę 
sprawę dyskusyjną, ale nie jest ona całkowi
cie przesądzona i zapewne będą też sesje po 
południu. Prosimy jednak o wyrozumiałość, 
informuję także, żc terminy sesji wraz 
z porządkiem dziennym były wywieszone na 
tablicy przy Urzędzie Miasta i Gminy, a obe
cnie będą umieszczone na pozostałych tabli
cach informacyjnych miasta jak i w zakła
dach pracy. Następna sesja wyznaczona na 
dzień 28.09.90 o godz. 9. Podaję także do 
wiadomości, żc protokoły z sesji, zgodnie 
z przyjętym regulaminem obrad, jak też 
treść podjętych uchwał przez Radę są do
stępne każdemu mieszkańcowi w biurze 
Rady (Urząd Miasta i Gminy, pokój 107). 
A więc czekamy i życzymy naszym mieszkań
com wszelkiej pomyślności.

Janina Mirek 
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

R O A D - 
— Porozumienie 

Centrum
Jesteśmy świadkami dość złożonej i dla 

wielu mało czytelnej sytuacji politycznej 
w kraju. Z  obozu solidarnościowego wyłoniły 
się dwa ugrupowania: ROAD (Ruch Oby- 
walclski-Akcja Demokratyczna) i porozu
mienie Centrum.

W obliczu wielkiego przeciwnika —PZPR 
Solidarność musiała skupić się na jego poko
naniu. Zadanie to zostało wykonane, PZPR 
przestała istnieć. Nieuniknionym wówczas 
stał się podział sil w obozie Solidarności na 
różne opcje polityczne. Zjawisko normalne 
i pożądane,wręcz niezbędne dla zdrowego, 
pluralistycznego społeczeństwa. Tymczasem 
wywołało to zaniepokojenie przyzwyczajone
go do jedności narodu. Czy słusznie?

Demokracje parlamentarne funkci 
na bazie systemu partii politycznych, od lewi
cy po prawicę, co ma miejsce w rozwiniętych 
państwach Zachodu. Jest to gwarancją ist
nienia demokracji. U nas—jej rozwoju. Stąd 
wszelkie nawoływania do jedności i zaprze
czanie konieczności istnienia tych partii stwa
rzają niebezpieczeństwo powstania nowego 
monopolu władzy.

Dla wszystkich uważnie obserwujących 
polską scenę polityczną nic ulega wątpliwości 
lewicowy charakter ROAD-u, zapleczem 
którego są, jakże zasłużeni działacze KSS 
KOR i katolickiej lewicy, związanej z kra
kowskim i warszawskim KIK-icm. Wypowie
dzi A. Michnika i innych przedstawicieli lego 
ugrupowania negują w ogóle sens podziału 
lewica-prawica. Jeśli mamy jednak wrócić do 
Buropy nic odrzucajmy jej fundamentalnych 
podziałów politycznych, które i u nas się kry
stalizują. Inaczej ciągle będziemy bliżsi Azji. 
Po 45 lalach rządów lewicy ludzie mogą 
mieć ich dość, co jednak nic upowa;>'' ’ 
zacierania w oczach narodu własne., . 
mości ideowej. Rozumiem lęk Michnika -  
wybory tuż. Ale leż tego formatu intelektua
lista winien pamiętać, żc na dłuższą metę 
kłamstwo obraca się przeciw jego autorowi. 
Dowód na kłamstwo? Między innymi jego 
własna książka, wydana jeszcze w podziemiu 
przed Sicrpniem’80 „Kościół, lewica, dialog.” 
Czy to nic Michnik w imieniu lewicy laickiej 
proponował dialog Kościołowi?

Odpowiedzią na próby przejęcia całkowi
tej władzy w kraju przez lewicę (próba pod
porządkowania Komitetów Obywatelskich, 
kampania prasowa pomawiająca Wałęsę 
o wszelkie możliwe wady—murzyn zrobił 
swoje, murzyn może odejść — próba utwo
rzenia rządu solidarnościowej lewicy z „re
formatorami” z PZPR etc.) było utworzenie 
się ccntro-prawicowcgo Porozumienia Cent
rum. Na jego czele stanął senator Jarosław 
Kaczyński. Poparł je Wałęsa. Mylne jest 
utożsamianie Wałęsy z Centrum. Poparł je 
zgodnie ze swoją wizją Polski: nasz polski

c.d. na sir. S
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S T A R E  Ł A P Y

Dom Kasy Slefczyka ~  stoi przy ul. Manifestu Lipcowego. Zbudowany przed rokiem 1934, po woj
nie mieścił Liceum Ogólnokształcące, obecnie należy do Zespołu Szkól Mechanicznych. W parte
rowym budynku z  prawej strony przed wojną byl dom nauczyciela. FOT. JERZY BARAŃCZUK

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Łapy zawiadamia, żc w dniach 25.IX — 16.X br. w siedzibie tut. 

Urzędu w pokoju nr 406 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany w planie 
zagospodarowania części terenu zieleni parkowej A3ZP oraz terenu urządzeń obsługi komu
nikacji (garaży) A9KS przy targowicy pod skansen architektury drewnianej z funkcji) uslugo- 
wo-rckrcncyjna. W okresie wyłożenia projektu zmiany planu wgodz. 10 — 14 udzielane będij 
niezbędne wyjaśnienia, a zainteresowani mog;) zgłaszać uwagi i wnioski.

W ostatnim dniu wyłożenia tj. 16.X o godz. 10 w' sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi
ny odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem zmiany.

Ksiądz w szkole
dokończenie ze sir. 1

jętnie przez szkolę kształtowany zmysł 
poszukiwania, dociekania wiadomości i fak
tów niezbędnych w określonych sytuacjach. 
Tak więc przede wszystkim, niezbędne jest 
wychowanie, które nic może być zamknięte 
w sztywnych zasadach podstaw kultury oso
bistej, lecz w ksztaltowniu umiejętności, 
w znalezieniu sw-ojego miejsca wśród innych 
ludzi. A cóż to za religia, która nic kształtuje 
postaw? Współpraca szkoły i Kościoła jest 
więc naturalną konsekwencją nowych cza
sów'. Jestem pewny, choć doświadczenia 
mam niewiele, że przygotowanie knlcchc- 
lyczno-pcdagogicznc księży jest w pełni wy
starczające do pracy z młodzieżą. A mło
dzież? Jest nieco inna, niż przewidywałem. 
Licealista, to w perspektywie student, lecz 
czy najczęściej? Oczekiwałem większej 
żywiołowości i dyskusji. Rozumiem też trud 
pracy' uczniów w szkole: szcściogodzinnnc 
a nawet 7-godzinne zajęcia są wyczerpujące. 
Praca własna, przygotowanie do zajęć, zaj
muje mi około 1 godziny. Współczuję więc 
młodym, ambitnym nauczycielom.

Co pragnę osiągnąć w spotkaniach kate
chetycznych z młodzieżą? Pragnąłbym 
w przystępny sposób mówić o Bogu. Obser
wuję słuchaczy i widzę w nich swoją lekcję. 
Przyznam, że jest to praca niełatwa, wymaga 
uczciwego wysiłku i wielkiej dbałości o słowo 
i... słowa, wyrazistość wymowy, umiejętność 
panowania nad dużymi zespołami ludzi, 'len 
miesiąc pracy w szkole traktuję jako służbę 
Bogu i ludziom, a także jako ważne doświad
czenie w przyszłej pracy duszpasterskiej.”

Notował M arian  Olechnowicz

Suraż—Dan iłowo
. . Lap nierozerwalnie połączone są z hi

storią pobliskiego Suraża. Łapy swym blaskiem 
promieniują mniej lub bardziej na okolicę. Pobli
ski gród nad Narwią błyszczy przede wszystkim 
swoją historią. Suraż należy do najstarszych miast 
Podlasia, krainy położonej Ł ubam i, pod 
lasem lub wywodzącej swój rodowód od jaćwic- 
skicli Polekszan. Najstarsze źródła pisane wspo
minają o zamku suraskim, który w 1241 roku do
stał się do rąk Erdzislawa litewskiego, a następnie 
samego księcia Giedymina i jego syna Kiejstuta. 
Czternastowieczny dokument pokoju litewsko- 
krzyżackiego zabezpieczył Suraż przed groźbą 
najazdów zakonnych. W roku 1382 książę Janusz 
Mazowiecki zajął „Surasz, Byelsko, Kamycnccz, 
cl Brcstensi..." Natomiast dokument z 1391 syg
nowany pieczęcią Władysława Jagiełły potwierdza 
przynależność tych grodów do Janusza Mazo
wieckiego. Już wówczas, z całą pewnością, gród 
pełnił funkcje nic tylko obronne, lecz i administ
racyjne. Niedługo pobyt Suraż, w granicach 
Mazowsza, Litwa tu trzymała się mocno. W 1440 
roku Kazimierz Jagiellończyk nadal Surażowi 
prawo magdeburskie. Wielki książę litewski, 
Aleksander, w 1581 ustalił obszar gruntów miej
skich i uregulował powinność miasta. Sześć lat 
później miasto otrzymała na własność królowa 
I lelcna. Jeszcze w pół. 17 wieku Suraż stal się sta
rostwem. U schyłku panowania Zygmunta Augu

sta Suraż został miastem powiat owy nr ziemi biel
skiej i tu właśnie odbywały się sądy ziemskie. 
Wick XVII przyniósł wojny, regres systemu go
spodarczego i upadek miasta. Suraż leży po obyd- 
wu stronach Narwi, w pobliżu ujścia do niej 
rzeczki Lizy. Położenie obronne było idealne, jeś
li się weźmie pod uwagę wyższy stan wód w 13 — 
14 w. W wieku XVI miasto obejmowało obszar 
4679 ha, zaś rynek byt prawie dwukrotnie większy 
niż d/.iś. Były też: kościół i cerkiew św. Piotra, 
ratusz, zamek, cztery młyny, cegielnia, a nad rze
ką slodownia. Do miasta natężały folwar ki: Dani- 
lowo i Ugowo (Ueliowo), sioła: Kowale, I (ruski 
(nie istnieje), Pietkowo i Bojary, uroczyszczn — 
Pfszczcwo (nic istnieje), Bohomole (nie istnieje), 
Kamień i Maslówka, sześć zaścianków, dwór Pro- 
kuratowszczyzna kolo sioła Kowale, pasz Chu- 
dziabin (Doktorce). Do starostwa należały 4 wój
tostwa: Za wyki (Zawykowskic), Zawyki Rynki 
(Rymki), Dupki (nic istnieją), Oziabły (nie istnie
ją)-

2. Dorożki (Doroskowskie), Dorczki, Wyprot- 
ka Mienka (nie istnieje)

3. Tryczówka (Tryczowskie), Tryczówka Zapo
lic (nic istnieje), Rostowce.

4. Pomygaczc (Pomy grackic), Pomygacze 
Mionki (nie istnieją), Cickuny (nic istnieje) i Kle
pacze.

W Surażu zamieszkiwała przede wszystkim lud
ność zajmująca się rolnictwem. Część jednak lud
ności trudniła się rzemiosłem. 1 lak: było 3 pieka
rzy, 3 rybaków, 4 szewców, 5 kramarzy, 6 prze
kupniów, 7 kuśnierzy, 8 zdunów, 9 krawców, 10 
postrzygaczy, II kowali, 12 cieśli, 13 siodlarzy, 14 
r/eźników. Tak bytów 1580 roku. Dokument tzw. 
pomiary włócznej p. Dziewialtowskiego zawiera 
również opis należącego do miasta sioła Danilo- 
wo. Ziemie danilowskic graniczyły z posiadłościa
mi ziemian: Piontkowskicgo, Grochowskiego. 
Jednym swym krańcem dochodziły do rzeczki 
Węgiówki. Warto tu przytoczyć nazwiska miesz
kańców Danilowa z. roku 1562: Maciej Burzyć/, 
Michał Łapa (tego nazwiska jest kilku mieszkań
ców), Jan Sokotek, Andrzej Zdrod, Szymon Kra
szewski, Jakub Lutra, Bartłomiej Krajewski, Mar
cin Kościuk, Marcin Krakówka, Stanisław Steczo- 
wicz, Wojciech Grcda, Szczęsny Gąsowski, Slani- 
stwa Kompc/yc, Wojciech Piergonicz, Wojciech 
Michałowicz, Szczęsny Lubicz, wdowa Łapińska, 
Grzegorz Opalenia, pani Matysowa, Tomkewicz, 
Zimny, Jakub Maciejowic/, Jan Cltudy, Maciej 
Srohewicz i Stanisław Mojszczcsowicz z bracią.

Ile w tyin nazwisk, a ile przydomków, facho
wiec może tytko określić. Czy współcześni miesz
kańcy mogą odnaleźć w 16-wiecznym spisie swo
ich historycznych przodków?

Życzę int z całego serca.
M uriun Olechnowicz

Na podstawie opracowania Józefa Kazimier
skiego „Rejestr pomiarowy miasta Suraża" 
z 1562
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y, Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie ”

Cmentarz 
w Pietkowie

Przez Piclkowo prowadzi zielony tury
styczny szlak zwany leż Szlakiem Kolejarzy, 
wiedzie on kolo zabytkowego cmentarza 
grzebalnego parafii św. Anny.

Cmentarz najprawdopodobniej założony 
został przed 1720 r. Jest jogo opis z końca 
XIX wieku. Dla grzebania ciał wiernych 
zmarłych jest cmentarz oddzielony za wsią 
Turkiem położony, obwiedziony wkoło 
murcm kamiennym układanym, zamkniętym 
zawsze bramą. Na cmentarzu dla grzebania 
ciał wiernych zmarłych jest miejsce oddzielne 
dla chowania ciał dzieci bez chrztu ŚW. zmar
łych, jak również na grzebanie ciał innowier

Stare
Niedawno, na prośbę jednaego z miesz

kańców Łap, wystosowałam w jego imieniu 
pismo do Prezydenta Rzeczpospolitej Pol
skiej z prośbą o wskazanie, jak może on 
wykorzystać książeczkę PKO z wkładem 50 
złotych, którą otrzyma! w roku 1937 od Pre
zydenta — Ignacego Mościckiego, jako dzie
cko wielodzietnej rodziny. Wiadomo było, że 
sprawa ta została prawnie uregulowana dek
retem z 25.10.1948 r. o reformie bankowej, 
co obejmowało wszystkie książeczki oszczęd
nościowe. Wypłat z nich dokonano od 
26.05.1951 do 8.06.1954 r. Sprawę załatwio
no kategorycznie choć istniały obiektywne 
przeszkody do złożenia książeczek w ozna
czonym terminie, niemniej, mimo świado
mości przegranej, pismo zostało wysłane i to 
nie tylko w imię zasady "sztuka dla sztuki”, 
ale dla wznowienia lematu, że nadszedł 
czas, w którym sprawy rzekomo pogrzebane 
-  ożywają. Po pewnym czasie z satysfakcją 
przeczytałam w jednym z ostatnich numerów 
tygodnika „Prawo i 'Życic”, że sprawa istot-

ców i katolików nie spieniających obowiąz
ków religijnych. Nic zachowały się akty zgo
nu z XVIII wieku. W roku 1809 pochowano 
na tym cmentarzu 17 zmarłych.

W końcu XIX w. wzniesiony został grobo
wiec rodziny Starzcriskich -  właścicieli dóbr 
Pictkowo i kolatorów kościoła parafialnego. 
Ze wzniesieniem grobowca wiąże się rów
nież wytyczenie alejek głównych. Dominują
cym elementem cmentarza jest ta właśnie 
kaplica grobowa zbudowana około roku 
1900. Murowana, na rzucie prostokąta, lico 
muru wyłożone granitowymi ciosami. Nad 
wejściem tablica inskrypcyjna, inkrustowana 
ołowiem, nad nią kartusz z herbem Ogoń- 
czyk.

Na obszarze cmentarza zachowało się kil
ka interesujących nagrobków. Najstarszym 
jest neogotycki pomnik z 1867 r. Zofii Roni- 
ker z hr. Slarzcńskich wykonany z piaskow
ca. Jeszcze w r. 1982 najstarszą była marmu
rowa płyta na grobie guwernantki Slarzcń- 
skich — Teodory Millcrówny. Leżała to od 
roku 1863 — dzisiaj nic ma po niej śladu. 
Innym, również interesującym i pięknym jest 
ncoklasyczny żeliwny nagrobek z roku 1883 
Anny Uwrcjnoff. Tego typu nagrobki można 
spotkać na cmentarzach w Sidrze i Boćkach,

Teraz, w roku 1990 wszystkie obiekty są 
zarośnięte akacjami, śnieguliczkami. Stare 
mogiły trudno zidentyfikować. W kaplicy hr. 
Starzcńskich ktoś wybił szyby w drzwiach. 
Miejscowy proboszcz, ksiądz Józef Bagiński,

Po lewej: główny akcent cmentarza — kaplica
rodzinna hr. Starzeńskich
Po prawej: najstarszy zachowany pomnik
nagrobny Zofii Ronikor
FOT. ADAM OKUNIEWSKI

wielokrotnie prosił mieszkańców o uporzą
dkowanie cmentarza i terenu wokół niego. 
Apele księdza pozostały bez echa. Utrzyma
nie cmentarza i prace konserwatorskie kosz
tują — ktoś jednak powinien na to znaleźć 
i pieniądze i sposób. W tej chwili obok nas 
ginie wspaniała karla historii. Czyjeś życie 
zamknięte w kamieniach1 odchodzi, a prze
cież ci ludzie jeszcze nic tak dawno byli 
razem z nami. Mieliśmy podobne problemy, 
podobne kłopoty — teraz odchodzą w zapo
mnienie. Nic pozwólmy na to, bowiem „gdy 
gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamie
nie”. Niech więc kamienic na cmentarzu 
w Pietkowie znów zaczną mówić. Jak ten 
z grobu Seweryna Bcrtochowskicgo z roku 
1890 — „Na tej ziemi zrodzony w obce stro
ny los go rzucił, długim życiem umęczony 
na spoczynek tu powrócił". ,

Marta Jaworska

rodzinne papiery
nic nic jest całkowicie pogrzebana, a nawet 
przytoczony został fragment naszego pisma. 
Jak się okazało niezrealizowane przedwojen
ne książeczki KKO i PKO (Komunalna Kasa 
Oszczędności i Pocztowa Kasa Oszczędnoś
ci) io tylko część znacznie szerszego zagad
nienia. Dowiadujemy się, że wszelkie zadłu
żenia obywateli w stosunku do państwa zo- 
slały niedługo po wojnie z aptekarską dok
ładnością Ściągnięte w relacji 7 kwintali żyta 
za 400 zł. Zadłużenia tc pochodziły z zaciąg
niętych przed wojną pożyczek. Natomiast 
obywatel, który był wierzycielem RP — 
kupując np. obligacje złotówkowe lub dola
rowe, nic został lak prosto załatwiony. A jeśli 
miał miejsce pozylywny wyłom, to dziato się 
to po cichu w połowie lat 70-lych i obejmo
wała tylko obligacje dolarowe. Stało się lak 
na wyraźne żądanie USA, jako warunek 
udzielenia dalszych pożyczek.

Zupełnie już „sprawiedliwie” załatwiono 
sprawę książeczek oszczędnościowo-inwcsty- 
cyjnych Społecznego Funduszu Oszczędza

nia. Był to zwykły przymus oszczędzania, 
wygodny dla rządzących, krzywdzący obywa
tela, a szczególnie osoby z sektora prywatne
go. Dla przykładu: kłoś miał dziedziczyć 
w spadku młyn — młyn zawłaszczono, a nie
doszły właściciel otrzymał wpłatę na ksią
żeczkę oszczędnościowo-inwcstycyjną. Właś
cicieli takich książeczek rozliczano w len spo
sób, żc wkłady nakazano zamieniać na obli
gację Narodowej Pożyczki Rozwoju Sil 
Zbrojnych. Kołomyja, a gotówki jak nic 
było, tak nie było.

Wszystkie takie sprawy załatwiano tylko 
dekretem, a może by tak wrócić na salę sej
mową dla załatwienia ustawą? Ukazanie się 
lego tematu na lamach tygodników specjali
stycznych świadczy, żc można mieć nadzieję 
na pozytywny finał.

Warto więc przechowywać stare papiery 
i rodzinne dokumenty — mogą się jeszcze 
przydać.

Janina Mirei.
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Festyn
kolejarski
Jak co roku w dniu 06.06.1990 r. rozpoczął się 

maraton sportowo-rekreacyjny pracowników 
ZNTK Łapy uświetniający 120 rocznicę powsta
nia ZNTK Łapy. W  rozgrywkach udział wzięli 
pracownicy 6 podstawowych wydziałów.

Jako pierwsi na boisko wyszli zwolennicy piłki 
nożnej i po trzech miesiącach zmagań sportowych 
wyłoniono mistrza ZNTK. Po raz pierwszy został 
nim wydział Z —7 wzmocniony jedynym „stranie- 
ri” ligi — Andrejem Isajcnko z ZSRR. Dalsze 
miejsca zajęli: Nar/.ędziownia, Z —5, DE, Z —3 
iZ —1.

W tym czasie odl>yly się rozrywki turniejowe:
— w piłkę koszykową — zwycięstwo drużyny 

Z  —5 przed Narzędziownią,
— w tenisa stołowego — ponowne zwycięstwo 

Z —5 przed Administracją,
— w strzelaniu z kbks-u po raz trzeci zwycięst-

w T/.cd Administracją.
Po zakończeniu rozgrywek turniejowych w dn. 

9.IX.I990 r. na stadionie MGOSiR w Łapach 
odbył się wielki finał VI spartakiady połączony 
z Festynem Kolejarskim. O dziwo, wbrew przewi
dywaniom synoptyków z telewizji organizatorom 
i licznie zgromadzonej publiczności dopisała 
pogoda i mógł być zrealizowany bogaty program 
imprezy. Przeprowadzono liczne konkurencje 
rekreacyjne: bieg na szczudłach, strzały w oponę, 
bieg tyłem na dystansie 30 m, podnoszenie cięża
rka. Popisową konkurencją festynu było kręcenie 
kolami hula-hop, w którym brylowały panie. Padł 
nawet jeden rekord spartakiady (1,5 minuty) 
w wykonaniu zawodniczki wydz. Z —5. Smaczku 
i dodatkowej motywacji w realizacji spartakiado
wej dodała nagroda specjalna dla najlepszych 
drużyn — 100 litrowa beczka piwa rodem z Łom
ży. Po podliczeniu wyników okazało się, że I miej
sce w VI spartakiadzie zajęła reprezentacja wydz. 
Z —5 — 580 pkl. przed wydz. Z —7 — 575 pkt. 
i Narzędziownią — 545 pkt. Dalsze miejsca zajęli: 
Administracja — 405 pkt., Z —3 — 205 pkt., Z — 
1 — 80 pkt. Radości i wiwatom nic było końca. 
Nic przeszkodziła temu nawet ulewa, która 
v eh południowych przeszła nad stadio-
nenz.

Podczas festynu odbył* się również mecz 
o Super puchar, w którym reprezentacja ligi 
zakładowej wygrała z mistrzem ligi zakładowej — 
drużyną Z —7 2:1. Uczestnikom festynu przygry
wała niezawodna zakładowa orkiestra dęta pod 
batutą Wincentego Stabińskiego. Śpiewem i tań
cem uprzyjemniały czas zespoły ludowe z Płonki

*

Zwycięzcy. FOT. JERZY SIWICKI

Kościelnej i Lupianki Starej oraz dziecięcy zespól 
taneczny z MGOK w Łapach. Podobał się rów
nież zakładowy zespól muzyczny „Atari” i „ICF". 
Organizatorzy festynu zadbali aby większość 
uczestników spartakiady otrzymała pamiątki 
w postaci proporczyków, znaczków i reklamówek 
oraz pucharów i nagród rzeczowych. Sądzimy, że 
udana impreza przyczyniła się do aktywizacji rek
reacyjno-sportowej pracowników ZNTK a orga
nizatorów całego 6-lctnicgo cyklu spartakiad 
w osobach kol. kol. Grzegorza Iłryniewickicgo, 
Jana Jabłońskiego, Ryszarda Francke i niżej pod
pisanego przy poparciu Dyrekcji ZNTK i związ
ków zawodowych zmobilizuje w następnym roku 
do poszerzenia formuły rywalizacji o inne zakłady 
pracy, któiyih 'w Łapach przecież nie brakuje. 
Korzystając z okazji organizatorzy festynu i VI 
spartakiady dziękują zawodnikom, innym pracow
nikom ZNTK oraz MGOSiR i MGOK w Łapach 
za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego duże
go przedsięwzięcia jakim jest bez wątpienia VI już 
spartakiada zakładowa.

Andrzej Nowak

ROAD -  CENTRUM
dokończenie ze str. 2

stół nie może stać na jednej, lewej tylko 
nodze. Porozumienie startuje z gorszej pozy
cji: ROAD obsadził swymi zwolennikami 
rząd, środki masowego przekazu. Jednocześ
nie podjął oslrą kampanię oczerniania Wałę
sy i Porozumienia Centrum w prasie krajo
wej i zagranicznej. Lech, gdyby był „posłusz
ny" mógłby zoslitć prezydentem z poparciem 
ROAD-U. Jeśli jednak nic zgodził się na 
monopol lewicy-otrzymał epitety nacjonali
sty, szowinisty, anlysemity, populisty, ciem
nogrodu etc. Oczywiście ROAD to europej
czycy, ludzie światli, demokraci. Jak to pogo
dzić z nazwaniem przez Europejczyka Roku 
swoich przeciwników „świniami” — nic 
wiem.

Ostatnie wieści ze świata polityki wskazu
ją, iż nastąpiło otrzeźwienie liderów ROAD 
i skłonni są oni do kompromisu. Pod naci
skiem opinii publicznej przejęli większość 
postulatów Centrum, także oprotestowane 
wcześniej „przyśpieszenie”. Wałęsa wygrał 
jeszcze jedną bitwę na drodze ku demokra
cji. Wynik następnej zależy od nas wszystkich 
a na imię jej wybory. Preludium już otrąbio
no. .Jaruzelski musi odejść!” To pierwszy 
postulat Centrum, pod którym zbierane s ą -  
lakże w Łapach—podpisy i warunek rozpo
częcia następnego etapu drogi do Europy. 
Społeczeństwo jest niezadowolone i ma w tym 
dużo racji. Zbyt wielu kacyków z poprzednich 
ekip (i nic tylko) blokuje ten marsz.

Aby jednak pluralizmowi stało się zadość 
chętnie bym widział na łamach „GŁ” wypo
wiedzi zwolenników ROAD. Redakcja chy
ba nie odmówi miejsca.

Bogdan Łucznj

Przedstawiciel Porozumienia Centrum wzywa 
do składania podpisów pod apelem Jaruzelski 
musi odejść". Informację i deklaracje wstąpienia 
do tworzącej się nowej partii politycznej, bazującej 
na nauce społecznej Kościoła, można otrzymać 
przy ul. Glinianej 24 w Łapach lub w MKK Soli
darność przy ul. Si kotskiego 54. Tam również 
można składać podpisy pod apelem Porozumienia 
Centrum.

Listy czytelników
Szanowna Redakcjo!
Czy pozwolisz na zmianę tonacji? Coś niby 

humor, niby satyra pt. „Philogelos — albo 
śmieszek”

Jak to dawniej było, oczywista się zmieni
ło.

Działacz: Leci. Telefonuje. Wita się. Prze
mawia. Wnosi poprawki. Chwali, gani, gro
mi. Żegna się. Znika.

program biurokraty: W poniedziałek 
konferencja, we wtorek audiencja, w środę 
obrady, w czwartek narady, w piątek wyjazd 
do Bielska (...), we wtorek (następny) in
spekcja, w środę następna protekcja... itd.

deklaracja biurokraty: tylko oceniam, tyl
ko zagajam, tutaj prostuję, tam się powicrcę, 
tu coś uzgodnię, tam coś zatwierdzę itd.

praca biurokraty: referent rano poszedł 
do miasta do kierownika, lecz go nic zastał 
bowiem kierownik poszedł do miasta do in
spektora, lecz go nic zastał, bowiem inspek
tor poszedł do miasta do naczelnika, lecz go 
nic zastał... itd.

Na to petycje społeczeństwa:
Uroczyście protestują, wszyscy niżej pod

pisani: Ladwinowicz z Czcrbichowa, Klysk 
z Podwodzisk Szurgoń z Wierpska

Z  Białych Mogił Ilalcckowa i z Czerwiny 
Kwasisierpska, Antałkowski z Dbbrogajców, 
Dułdujcwicz za Małgocina Rańcuchowski 
z Księżych Skałek i Bugajska z Odrzygaick 
itd....

Historia jednego dnia — zasłużony odpo
czynek (biurokraty)

Pewien mankowicz, będąc jednocześnie 
karierowiczem, dostał urlop. Stał się więc 
urlopowiczem. Wsiadł do pociągu i pojechał 
na wczasy. Stał się więc wczasowiczem. Jako 
wczasowicz poszedł na spacer po Sopocie, 
przekształcając się w spacerowicza. Jako pla
żowicz o mały włos nic utonął, bo się oglądał 
za biznesmenem... małe manko.

Historia jednego wieczoru — zasłużony 
odpoczynek obywatela przed domowym 
ekranem, odpoczynek wielce intelektualny, 
aż nie do przyjęcia. „Chcę dać tylko kilka 
wyjaśnień, które pozwolą wyświetlić mój sto
sunek do abcracji genetycznej aklimatyki 
w relacji do konstruktywislyczno-matcriali- 
styczncj syntezy. Jeśli wieźmiemy sublima- 
tywną metamorfozę rapiddalncgo przcpcrcy- 
powania percepcji nadsurcalnyeh, okaże się, 
j;ik na dłoni itd. ...” brzmi „swojsko” tekst 
znawcy sprawy.

Odpowiadamy:
oczywista chętnie patrzę w telewizor, bo 

umożliwia mi to absorpcję reperdyskusji glo- 
sów świata. To przecie takie zrozumiale!!!

Jak to brzydko dawniej było
Teraz przecie się zmieniło?!

łj.m.)
(nazwisko znane red.)
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„N ie umieraj pode mną, Cecilu!”
W kręgu moich znajomych, na ulicy, 

w sklepie, w pociągu, słowem wszędzie toczą 
się od pewnego czasu dramatyczne, burzliwe 
dyskusje na jeden temat. Opanował on 
zupełnie większość mieszkańców Łap, 
a mam prawo sądzić, że i ogromną część 
naszych rodaków. Cóż to takiego?

Myli się ten, kto sądzi, że polityka, w Wę
dzie są Ci, którzy myślą o cenach, mieszka
niach, burmistrzu, rocznicy Cudu nad Wisłą, 
czy o czymś jeszcze innym. Ten temat to po 
prostu bohaterowie i wydarzenia supcrscria- 
lu telewizji amerykańskiej, ze znacznym spó
źnieniem emitowanego u nas -  „Dynastia”.

Godzina 18.15 — pustoszeją podwórka, 
napięcie „na łączach" wzrasta, rozWyskują 
ekrany odbiorników. Ileliosy, Sanyo, Fhilip- 
sy, Rekordy, Panasonici święcą swój tryumf. 
Przez 45 minut przykują wzrok tysięcy ludzi. 
Tych wykształconych i nic, łych 70-Ictnich 
i tych ledwie odrosłych od ziemi. Wśród 
widzów dominuje płeć żeńska, ale i grono 
zafascynowanych mężczyzn wcale nie jest 
malc. (Mam dowody!)

Po losach Isaury, Tary Wells, panny dzie
dziczki (nic sposób wszystkich spamiętać) 
mamy kolejnych idoli. Nic będę próbować 
dojść przyczyn takiego zainteresowania 
serialami o wątpliwej jakości artystycznej, to 
problem socjologów, psychologów i innych 
mądrzejszych ode mnie. Nic jest moim 
celem również wydawanie opinii na temat 
„Dynastii” -  nic mam wystarczających kwa
lifikacji, a poza tym bałabym się konfrontacji 
ze znajomymi (zakrzyczcliby mnie!). Cieka
we, co Lapiaka fascynuje w tym filmie?

Na pewno tak zwany wielki świat; olśnie
wające stroje, wspaniale budynki, jeszcze 
wspanialsze ich wnętrza, samochody, o któ
rych można pomarzyć. Wszyscy ludzie są 
wyjątkowo piękni, od starzejącego się Placka 
począwszy, na jego owiniętym koronkami 
i tiulem wnuku skończywszy. Ciągle imponu
je nam len Zachód, do którego chcemy się 
zbliżyć, a on wciąż jest tak daleko...

A ileż się w tym ekranowym Edenie dzie
je!... Trudno się zorientować kto się w kim 
kocha obecnie, kogo kochał kiedyś, można 
jedynie typować kto z kim zostanie. Miłość, 
nienawiść, fałsz, obłuda, szczerość i prostota, 
narodziny, śmierć, zabójstwa, policja, sądy, 
intrygi a wszystko w święcie, w którym rządzi 
jedyny Bóg — DOLAR.

Uzupełnienie do...
Nic przeczę, prawdą jest, żc kobiety często 

cofają swoje oskarżenia wobec męża, który niez
byt ceni swoją silę fizyczną, a może nawet wicko- 
wy(clioć nic jak przekonywujący) nimb „wyższoś
ci pici męskiej". Zapewniam, żc nic piszę tego 
w sensie rykoszetu do zdania autora — „potwier
dza to niejednokrotnie już wypowiedziane zdanie 
o naturze kobiet, którego tylko przez szacunek 
nie będę cytował". Jedną z wielu odpowiedzi są 
dosadne może i zapewne humorystyczne słowa 
starej piosenki "ach te baby, spróbuj jednak bez 
nich żyć". Reprezentując płeć „słabą" dziękuję za

Jakże nic wzruszyć się cierpieniami nie
winnej Crystcl, jak nic marzyć o upadku 
podlej Alcxis, która w uniesieniu miłosnym 
wykrzykuje: „Nic umieraj pode mną, Ccci- 
lu!” Uff!!!

Kochani współmieszkańcy! Nic martwcie 
się, nasz świat wcale nic jest lak zupełnie 
inny! W naszych Łapach też są ludzie 
o pozycji i możliwościach Blacka Carringto- 
na, intryg, plotek również nie brakuje, może 
ich nawet więcej (wszyscy się znamy), do 
dolarów dostęp mamy zupełnie łatwy. Może
0 nas też ktoś nakręci kiedyś film?

Na razie pozostaje nam śledzenie ekrano
wych bohaterów i domysły na temat rozwią
zania wszystkich wątków. Oto moja propo
zycja: Alcxis zostanie publicznie wychłostana
1 skazana na banicję do krajów Trzeciego 
Świata, Crystcl otrzyma Pokojową Nagrodę 
Nobla. Z  powodu agresji Iraku na Kuwejt 
interes z ropą naftową przestanie być opła
calny, wobec czego Black Carrington zain
westuje w łapskie ZNTK, zajmie się wyglą
dem naszego miasta i będziemy mieli Ame
rykę u siebie. Dziecko Falon odnajdzie się 
w pobliskiej wiosce i pokocha pracę na roli. 
Dość...

I jeszcze jedno, tak zupełnie na zakończe
nie. Funduję nagrodę pierwszemu dziecku, 
które w USC w Łapach otrzyma imię Black, 
Falon, Alcxis, itd. W połączeniu z nazwi
skiem Łapiński-a, będzie to bardzo intrygu
jące...

Iwona Jaźwińska

słowa szacunku, to mile, ale chyba i obowiązują
ce.

Wracając jednak do „domowych piekieł" 
i związanych z tym interwencji policji, zadaję 
pytanie, czy takie interwencje były zawsze właści
we? Wiadomo, są to sprawy drastyczne, a /emoc
jonowane strony nic zawsze pomagają w ustaleniu 
prawdy, to jednak nic są one „złem koniecznym" 
i nic winny nigdy być tak traktowane. To wspania
ła rola społeczna, profilaktyczna, to wielki 
pomost łączący społeczność z policjantem. Wyda
je się, żc praca policji, to nic praca straży poża
rnej, która gasi pożar nic w zarodku, lecz gdy 
ogień pali się na całego. To też prognozowanie 
zjawisk negatywnych dla społeczeństwa i praca 
zapobiegawcza. Wierzę, żc to nie moje imagina- 
cjc, wszak tak wypowiada się też Nadkomisarz 
Włodzimierz Maciejewski.

Na zakończenie wyznać muszę, bardzo jestem 
zainteresowana sprawą, rozpatrywaną przez tutej
sze Kolegium, a związaną także ż interwencją poli
cji w mieszkaniu prywatnym. Sprawę na wokandę 
skierował Komisariat z zarzutem — bezpodstawne
go wezwania. Kolegium uniewinniło, policja złożyła 
odwołanie do Sądu i dalszy ciąg nastąpi. Działanie 
powyższe musi być oparte na świadomości, żc 
kobieta uczyniła to z nienawiści (chyba do byłego 
męża) lub swawoli. Interwencji w tym mieszkaniu 
było już wiele, stan faktyczny winien być znany i czy 
naprawdę tylko „bezmyślna" nienawiść mogła być 
przyczyną wezwania policji? Nic uprzedzajmy jed
nak ostatecznego orzeczenia.

Wiem jedno, że trudno było I jest powiedzieć 
„mca culpa”.

Janina Mirek

„Dziurawy" temat w Łapach to jak pieśń bez 
końca. Otóż i mamy obiecany placyk targowy 
w centrum miasta, przy ul. Manifestu Lipcowego. 
Pan burmistrz słowa dotrzymał. Nieco wcześniej, 
oczami wyobraźni widziałem schludny placyk, 
z ładnie wyrównaną nawierzchnią, oczywiście 
ogrodzony estetycznym parkanem. Sądziłem leź. 
żc drobnemu handlowi w Łapach można przygo
tować stoły z zadaszeniem, przy' nich choćby naj
skromniejszy chodniczek. Jest jednak to, co jest. 
I bardzo dobrze: jakie centrum, taki plac targowy, 
jakie miasto, taki handel.

Właśnie, znowu dziura — gdzież to centrum? 
Owszem, do miejskich symptomów zaliczyłbym 
schludny (?), duży dworzec PKP. Może jeszcze 
dwa okoliczne budynki, lecz dwa kroki dalej jest 
skandaliczna ulica Piwna. Próbuje ją doścignąć 
ulica Kopernika z placowymi przyleglościami. 
Z łezką w oku, żalem za czasem minionym, wspo
minam przepiękne łapskie manewry OC. Rozry
wały się między blokami petardy, lud popadł 
w panikę, a uczestnicy w arcybalagan. No, ale 
miejmy nadzieję, że takie absurdy w nowyr 
mic miejsca nie znajdą, a plac czas nd, _ 
zagospodarować.

Ładnie prezentuje się cukiernia „U Lecha", 
pięknieje coraz bardziej kompleks Domu Rze
miosła. A tuż za nim od dawna straszy fundament 
wstrzymanej budowy. Też czas coś z tym zrobić!
I tak doszliśmy do budynku policji. Wielką dziurą 
jest biuro paszportowe. Biedni petenci wyczekują 
godzinami przeszkadzając dyżurnemu policjanto
wi. Pracownicy biura przewracają stosy dokumen
tów w warunkach arcytrudnych — pokoik maty, 
teki akt leżą na podłodze, piec kaflowy dusi się 
w swej starości. A tymczasem działająca chyba 
w podziemiu łapska socjaldemokracja mocno 
dzierży popartyjny Biały Domek. Że też nic ma 
takiej siły, która mogłaby odebrać kilku postko
munistom to, co się bezsprzecznie należy miesz
kańcom.

Ładnie nasze przedsiębiorstwo komunalne 
poprawiło estetykę ul. I landlowej i otoczenia blo
ku naprzeciw apteki. Dziurą są natomiast zarośla 
po lewej stronic tejże ulicy, tuż za Hermesem. 
Miejskie chodniki od dawien dawna wołaja 
o pomstę do nieba. Bóg może wysłucha wiec la 
o tym pisać nic będę. Ostatnio dowiedzia' 
dlaczego zwały piachu i brudu zalegają na łap
skich ulicach. Otóż, owszem, MPGK posiada 
samochód, Izw. śmieciarkę, lecz jak sama nazwa 
wskazuje len pojazd śmieci. Dołem zbiera, a górą 
wywala wszelkie brudy na zewnątrz. Właściciele 
prywatnych posesji też dokładają się do anlyestc- 
tyki miasta. Niewiele jest ładnych parkanów, czy
stych chodników przed domami. Jaskółką nowych 
czasów jest zgrabny, ogrodzony trawniczck na sty
ku ulic Manifestu Lipcowego i Boh. Westerplatte 
przed sklepikiem towarów „kolonialnych". Nieźle 
prezentują się dwa nowe parkany przy ul. Dolnej. 
A no właśnie! Na tej ulicy od lat jest poważna 
przcszkoda-pulapka dla samochodziarzy. Dwie 
betonowe płyty przykrywające ściek są ułożone 
wręcz skandalicznie. Starzy kierowcy kręcą tu 
zawadiacko kółkiem, obcy przeklinają. Ja pod
chodzę do tej sprawy ze zrozumieniem, bo prze
cież ułożyć je we właściwym poziomic, trudność 
to nie lada. I dalej — miejscowym zbieraczom 
zielska polecam łapskie trawniki. Ziół tam moc, 
a i latoś ładnie porosły.

I na koniec coś optymistycznego. Ostatnie 
deszcze pozwoliły mi odkryć nowy urok Łap — 
miasta, które nazwałbym Wenecją północy. Oczy
wiście po deszczu. No, ale bez tych drobnych 
dziur żyłoby się nam po prostu smutniej. l'a!

M arian  Olechnowicz
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KRONIKA TOWARZYSKA...
Tym razem rozpocząć trzeba od informa

cji o wynikach konkursu na dyrektora w cuk
rowni. Wygra! go pełniący dotychczas obo
wiązki dyr. technicznego W. Sobieszuk. 
Nadal pozostają nicobsadzonc stanowiska 
dyrektora ekonomicznego i technicznego. 
Natomiast w ZNTK, w atmosferze tajemni
cy ciągle trwa konkurs-gigant. Pracują sądy 
konkursowe, specjaliści przy pomocy kom
puterów analizują każdą odpowiedź i decyzję 
kandydata. Bezkrólewie zatem trwa, a znają 
państwo przystowic o kocic i myszach? Właś
nie — czy ta góra czasem myszy nic urodzi?

Pocieszającą wiadomość mam do przeka
zania z USC. I3o łask wracają imiona żeń
skie tradycyjnie kojarzące się z pięknymi 
paniami: Beata, Paulina, Katarzyna i prowa
dzące zdecydowanie w ostatnim miesiącu —

Anna. Zarejestrowano od początku roku 
457 urodzeń, ślubowało dozgonną miłość 
i wierność małżeńską 110 młodych par.

Jeśli mówimy o ślubach warto przy okazji 
wspomnieć o zjawisku, które ostatnio znacz
nie się nasiliło. Grupy małolatów, bardzo 
bojowo nastawione, dotychczas w sobotnie 
popołudnia i wieczory okupowały wejścia do 
zakładów fotograficznych, by wyżebrać od 
nowożeńców wcale niemałe sumy w zamian 
za kwiatki zerwane na skwerze lub pobliskim 
ogródku (po otrzymaniu cukierków lub 5 
tys. bluźnili niezadowoleni jak stare wygi 
spod budki z piwem). Teraz obsadzili dodat
kowo wejście do USC. Mam wrażenie, że 
pora już na interwencję odpowiednich służb 
jeśli rodzice tolerują ten proceder.

Na zakończenie scenka z naszej poczty, 
bardzo towarzyska bo pachnie kawą. Rzecz 
dzieje się 11 września roku bieżącego około 
godziny 16. Przy okienku nr 3 (wpłaty, wyp
łaty) kilkuosobowa kolejka. W drzwiach od 
zaplecza pojawia się damska głowa i zadaje 
konkretne pytanie: „Kawę będą pić?”. 
W odpowiedzi słyszy równic konkretne: 
„Tak, ale nic lurę”. Dwie z trzech pracownic 
udają się następnie w czeluść zaplecza, żeby 
zapewne konsumować ową kawę. Pozostała 
męczy się z interesantami, zwłaszcza, że 
wynika drobny problem, wyjaśnienie którego 
wymaga pójścia na... zaplecze. I już lam 
rączo podąża ale jednak w porę reflektuje 
się, zawraca i stwierdza: „Muszę tu zostać 
i popilnować”. Oczywiście nas, klientów. 
Prosimy zatem zwierzchników tych pań, by 
nic stwarzano im lak stresujących sytuacji 
i żeby, w miarę swoich możliwości, „zabez
pieczyło” im kawę lepszej jakości. (ad)

...I KRYMINALNA
i';,-.- tcolwiek w prowadzonych dyskusjach 

p i\  .poruszają problem wiarygodności 
własnego resortu zajmują jednakowe stano
wisko: nikt nic wymaga uwielbienia i miłości 
od społeczeństwa, oczekuje jedynie szacun
ku, przynajmniej dla munduru. Słuchacz 
z boku słusznie może wtrącić swoje pięć gro
szy mówiąc, że na szacunek nawet policjant 
musi zasłużyć, zapracować w taki sposób, 
aby słowa uznania obrazowały jego rzeczywi
stą postawę. I oczywiście będzie miał rację, 
a laki pogląd winni podzielać sami policjanci, 
przynajmniej ci szanowani. Problem ten jest 
jednak bardziej złożony niż mogłoby się 
wydawać. W lej kwcsii, jak w widu innych, 
wszystko uzależnione jest od samych ludzi, 
w tym wypadku noszących takie, a nic inne 
mundury. A ludzie są wszakże tylko ludźmi.

Oczywiście w dobie policji wymagania sta
wiane kandydatom określają, źc winni oni 
reprezentować najlepsze cechy fizyczne, 
umysłowe i moralne. 1 dlatego oraz wziąwszy 
pod uwagę kompleksowość zadań, wybór

kandydata na funkcjonariusza policji powi
nien być dokonany z największa wnikliwoś
cią. Należy oceniać nic tylko to co kandydat 
może robić, ale również to, co będzie robił: 
przewidzieć czy będzie mógł przebrnąć pod
stawowe przeszkolenie, czy będzie w stanic 
wykorzystać w praktyce pobrane nauki 
i rady, czy swą postawą, którą winien cecho
wać silny charakter, zrównoważenie psy
chiczne, sumienność, obiektywizm i dojrza
łość nic przyniesie ujmy resortowi. Są 
bowiem tacy policjanci, którzy po pierwszym 
wyjeździć na miejsce zabójstwa, przeżywają 
takie stres, że powinni z zawodu zrezygno
wać. Ale są inni, którzy rezygnują z awansu, 
większego wynagrodzenia, byle tylko praco
wać w policji kryminalnej. W przypadkach 
takich postaw funkcjonariuszy—dochodze
nie prawdy, ściganie tych, którzy zagrażają 
ludziom, może stać się pasją uczciwego 
i wrażliwego człowieka.

Jestem przekonany, że niezwykłą trudnoś
cią okaże się dla każdego zbudowanie podło

ża do obicklywncj oceny policjantów. Społe
czeństwo jest z gruntu rzeczy nieobiektywne 
wobec zawodów konfliktowych, do których 
z całą pewnością należy zaliczyć zawód polic
janta, nic potrafi zachować sprawiedliwej 
bezstronności. Prostym przykładem może tu 
być stosunek rodziny i najbliższego otoczenia 
przestępcy, którzy zawsze będą mieli preten
sje do policji o to, źc go przymknęła. Wynika 
to z rozdwojenia postaw — czym powinni 
zająć się raczej psycholodzy, a w szerszym 
znaczeniu tego zjawiska socjolodzy — gdyż 
ludzie psioczą dopóki nic zostaną pokrzyw
dzeni przez tych, za którymi niejednokrotnie 
się ujmowali. W tym miejscu nic wypada, 
aby policjant prosił, bądź apelował o szacu
nek dla siebie. Wypada jednak, co wynika 
z pozbawionego obiektywizmu rozumnicnia 
roty ślubowania, być boy’cm, chłopcem na 
posyłki. To wypada.

Na podslawic artykułu II. Makarskiego
oprać. Zbigniew Łapiński
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Poziomo: 4) gwiżdżący ssak górski, 8)afrykański telegraf, 9) dekiel, 
10) publiczny ustęp, 12) przewóz ładunków, 13) port nad Jcnisicjcm, 
15) król w niebezpieczeństwie, 17) zagadka rysunkowa, 19) apel, 2.1) 
bankructwo, upadek, 22) inflacyjny, 27) sąsiadka z Zachodu, 28) napój 
orzeźwiający, 29) imię męskie, 30) środek przcciwmalaryczny, 31) „bo
gactwo” Sahary, 32) kończy rękaw koszuli.

Pionowo: 1) autor ,,1’rzcstróg dla Polski”, działacz. Sejmu Czterolet
niego, 2) kłopoty, trudności, 3) skrzyneczka na kosztowności, 5) pora 
roku, 6) zgryzota, zmartwienie, 7) naczynie na zlolą rybkę, 11) nuro- 
gęś, 14) część mowy, 16) Józef, prozaik i publicysta, autor „Krzyża 
Walecznych”, 18) autor „Kaczki dziwaczki”, 20) córka Kraka, 23) 
oddziela ziarno od plew, 24) zna się na jedzeniu, 25) krzyżyk z wizerun
kiem ukrzyżowanego Chrystusa, 26) dobytek.

oprać. Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania — tylko na karłach pocztowych — prosimy przesyłać do dnia 4 

października na adres redakcji: Łapy, pl. XX-lecia 15. Nagrodę funduje p. L. 
Truskolawski.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 6.
Poziomo: prusak, ratusz, lalkarz, szpada, upadek, kwadrat, proces, nocnik, 

ostatki, sawanna, Ukraina, motor, ptactwo, cebulka, wyraz, lordoza, aksamit, 
grzałka, popiół, rzepak, obrońca, ananas, węgiel, koszula, ekstra, nektar.

Pionowo: rezerwa, stancja, klakson, aliant, zakręt, rzutnik, trakcja, Siemion, 
samowar, aktorka, kurczak, sopel, wiatr, netto, rebus, islam, amant, osobnik, 
dzianet, zgłoska, karawan, alergik, Izabela, zarost, Łańcut.

Nagrodę — słodycz* ufundowanie przez Lechu — wylosowała Irena Mielcza
rek z i-np, uL Piaskowa 2c/20. Po odbiór nagrody prosimy zgłosić sie dnia 25 
września w godz. 14 — 16 do redakcji lub do cukierni.
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Burmistrz informuje
dokończenie ze str.2

„obmyśla” sprawę wykonawstwa. Oczywiście są 
kontrowersje — mówi burmistrz — niektórzy 
chcieliby od razu mieć wykonaną ulicę. Tego ni 
jesteśmy w stanic zrealizować. Chciałbym uzyskać 
publiczne wyjaśnienie od ludzi odpowiedzialnych 
za to, że dotąd nic zrealizowano ulicy do wylotu 
Matejki i kolektora do ulicy Polnej przy skrzyżowa
niu z  ulicą Manifestu Lipcowego. Będzie wykonany 
kolektor przy ul. Broniewskiego, myślę też o ulicy 
Sokołowskiej. Będziemy poprawiać ulicę Waryń
skiego na tyle, na He się uda, w tym wypadku uzy
skaliśmy finansową pomoc ZNTK. Dzięki temu 
zakładowi będzie także zlewnia ścieków dla wozów 
asenizacyjnych.

Została już przeniesiona kawiarnia WSS. Stary 
budynek zostanie wkrótce rozebrany. Miało to 
nastąpić już w 1985 r. być może trochę szkoda 
powierzchni, lecz jeśli nie zaczniemy rozbierania 
ohydnych budynków, nigdy nie zmienimy Łap.

Trwają rozmowy z Policją aby uzyskać zgodę 
na kontynuację ciągu starówkowego (vis ś vis 
byłej kawiarni). Problemem w Łapach są te miej
sca, na których nie można nic budować, bo stoją 
tam straszliwe budy, a w nich po kilka rodzin, któ
rych nie ma gdzie pomieścić. Wiąże się z tym 
kolejny problem Łap — mieszkania. Na wykona
nie czeka około 20-tu eksmisji, 20 podań o miesz

kania i około 50-ciu rodzin, które trzeba prze
nieść, ze względu na stan budynków, w których 
zamieszkują. Mieszkania to problem na odrębny 
temat...

Sprawa następna to podatki rolnicze i składki 
na ubezpieczenie rolników. Ciągłe prośby o odro
czenie wpłat, bowiem rolnicy nic mają czym pła
cić. Np. mleczarnia od lipca zalega z wypłatami za 
mleko. Burmistrz informuje, że do miesiąca soł
tys może odroczyć spłatę świadczeń.

Cierpimy na brak policjantów. Burmistrz zapra
sza do pracy w tym resorcie, Do przywilejów policji 
należy zwolnienie z obowiązku służby wojskowej.

Ogromnie ważnym problemem jest utworzenie 
drugiego ujęcia wody na Witach. Jest to kosztow
ne, lecz ważne przedsięwzięcie jeśli w przyszłości 
chcemy uniknąć kłopotów z wodą.

Podkreślam wagę czynów społecznych samych 
mieszkańców Lap, którzy nie czekają na działanie 
miasta. Popieramy tych, którzy chcą sami coś zro
bić. Tak jest z  propozycją pana Ołtarzewskiego te 
sprawie kolektora przy ulicy dochodzącej do ul. 
Ślatejki,.poprawą drogi do Bokin. Są to dziś naj
cenniejsze inicjatywy. Wyjaśniam także, iż na skutek 
poważnej awarii samochodu nic mogę być wszędzie 
obecny, a chciałbym widzieć każdą rzecz na miej
scu. Niestety moi poprzednicy nic pozostawili służ
bowego pojazdu. Mimo to wpraszam się na wszel
kie zebrania, których organizatorzy widzą potrzebę 
mojej obecności. Chętnie będę odpowiadał na 
pytania i tłumaczy! swoje decyzje — powiedział na 
zakończenie burmistrz Miasia i Gminy Łapy.

Katarzyna Droga

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

kol. Elżbiecie 
Borowskiej

z powodu śmierci

OJCA
składa grono przyjaciół

Wyrazy szczerego współczucia 
kol. Henryce Sawickiej
z powodu tragicznej śmierci

MĘŻA
skladąją koleżanki 1 koledzy 
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SPROSTOWANIA
W  nut nerze 6 Gazety na str. 4 notl zdjęciem nr 4 

podpis powinien brzmieć: Józef Łapiński ochotnik 
z 1919 r. i dalej bez zmian.

W numerze 7 w rubryce Wabuejszc telefony 
w Łapach: oddział położniczy po godz 15.00 ma nr 
28-37;

— zamiast Domu Starców powumo być: Pań
stwowy Dom Pomocy Społecznej.

W tymże numerze na str. 5 pominięto nazwisko 
autora zdjęć czerwonoarmisty i żołnierza niemiec
kiego. Jest nim p. Władysław Piotrowski.

Przepraszamy wszystlach zauUercsowanych.

PRVUJflTNE DEUKATESV 
przy ul. SIKORSKIEGO 42 

poiecfljR
UUSZVSTKIM KIKNTOM 
ATRAKCYJNE ARTYKUIY

spożywcze
V______________ __________________ /

Polecamy ogłoszenia 
w Gazecie Łapskiej!

Mimo wzrostu cen paliw u nas ceny 
się nie zmieniły — 500 złotych za 

słowo przy ogłoszeniach drobnych 
oraz 700 złotych za 1 cm2 przy ogło
szeniach okolicznościowych, rekla

mach, zawiadomieniach itp. 
Zapraszamy!

Nie bąd i skąpy laki 
Kup u Żeni mrożone flaki.
Goście się najedzą,
Długo nie posiedzą

Plac XX-lecia 15

Dom Kultury
w Łapach

•  Zaprasza po wakacjach wszystkie dzieci 
uczęszczające do Szkoły Tańca Towarzyskie
go. Zajęcia jak zawsze w soboty w grupacli 
i godzinach jak w czerwcu. Prowadzi nauczy
ciel tańca — Hentyk Malyszko.

•  Ogłasza zapisy dzieci w wieku 6 i 7 lat do 
Szkoły Tańca Towarzyskiego. Odpłatność od 
października -  tyiko 10.000 zl miesięcznic.

•  Ogłasza zapisy na kursy języka angiel
skiego prowadzone przez Spóikę „Lektor" 
z Białegostoku. Kurs zerowy dla dzieci 6—8 
lat, młodzieży 9 — 15 lal i dorosłych. Kurs pie
rwszego stopnia dla uczestników kursów zero
wych zakończonych w lipcu i wrześniu.

Zapisy chętnych — do 30 września, 
e Dyskoteki:
czwartki — w godz. 19.00 -1.00
soboty — w godz. 20.00 - 2.00
niedziele — tylko dla dzied w godz. 16.00 - 20.00

| Helenie i Czesławowi 
I Czaczkowskin

z okazji

j 60 rocznicy ślubu
? życzenia wszelkiej pomyślnoś- 
l ci składa syn Rysiek z  synową, 

wnuki i prawnuki

DO NACZELNIKA STACJI 
PKP W ŁAPACH...

Panic naczelniku, doceniamy Takt zamieszcze
nia informacji o wielkości opóźnień pociągów 
przyjeżdżających z Warszaw)’. Nadal jednak brak 
informacji czy to pisanej, czy mówionej, które 
pociągi jadące do Warszawy przybędą ' 
śnieniem I juk duże ono będzie. Tylko , Ł 
jesteśmy bliżej Europy.

Ton ziemniak, który poszczególnym kolegom  
(i koleżance) w redakcji różnie się kojarzył 
wykopała w  swoim ogródku p. Teresa Jarmo- 
łowicz. Mogą państwo oglądać go z  różnych 
stron, ale tylko jedna pozycja jest prawidłowa. 
FOT. WIESŁAW ŁAPIŃSKI
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