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„KOMISARZOWI CATTANIEMU” 
-gratulacje!!!

Mafia ma się dobrze. Mafia „działa” 
.il wysuwa swoje macki po następne 

oitary. Biada tym wszystkim „szlachetnym 
wojownikom”, którzy się jej naraża! Za zdra
dę, za złamanie zmowy milczenia — omeny 
jest tylko jedna kara. Komisarz Ciułani 
poległ, jednak dzieło przez „najszlachetniej
szych” zostało podjęte. Walka trwa.

I oto objawił się w Łapach a ściślej 
w ZNTK „godny” kontynuator dzieła wło
skiego komisarza. Bezkompromisowy (w 
jego rozumieniu) demaskator niecnych 
poczynań zakładowej nomenklatury — pan 
Bogdan Luczaj.

Zaoszczędzę Szanownym Czytelnikom 
Gazety Łapskiej wyliczanki kto, kiedy, co 
i jak zrobił, powiedział et cctera, et cetcra. 
To już było. Skupmy się na konkretach.

Przeprowadzony konkurs na stanowisko 
dyrektora ZNTK wyłonił dwóch równorzęd
nych kandydatów. Jednym z nich by! dotych
czasowy z-ca dyrektora d/s produkcji, dru- 

• osoba z zewnątrz inż. Wiesław Luka-

szuk. Rada Pracownicza stosunkiem głosów 
12:8 opowiedziała się za inż. Lukaszukicm. 
I lulaj używając słów mojego adwersarza 
„wybuchła bomba”. Kogo reprezentuje 
w tym momencie Rada Pracownicza i w czy
im interesie działa? Czy część członków 
Rady kieruje się doborem zakładu, troski] 
o losy jej załogi, czy też załatwia swoje party
kularne interesy? Takie pytania stawiał sobie 
niejeden z pracowników zakładu. Takimi 
pytaniami zarzucono i mnie. Odpowiedź 
mogła mieć jedni] formę. Była nii] możliwość 
wypowiedzenia się każdego pracownika 
ZNT K, zebranie głosów załogi, ponieważ 
żaden z członków Rady nie uznał za stosow 
ne odbycia spotkania  ze swoim elek toratem  
w lak ważnej dla nas wszystkich sprawie. 
Zebrane w dn. 24 września b.r. podpisy pra
cowników jednoznacznie wskazały pod czyim 
kierownictwem większość załogi chce praco- 
wać. Przyznaję, że użyte do tej całej akcji

c.d. na stronie X

Miło mi zakomunikować naszym czytelni
kom, że Gazeta Łapska ukazała się już 10 
razy. Z tej okazji chciałbym jako wydawca 
podzielić się z Państwem kilkoma uwagami 
i spostrzeżeniami. Nasza gazeta jest chętnie 
czytana i kolekcjonowana. Nakład 1350 
egzemplarzy rozchodzi się prawic w całości. 
Z moich prywatnych wiadomości wynika, że 
każdy numer Dzień Dobry jest wysłany do 
Londynu, Izraela, Australii.

Ile egzemplarzy dociera do USA nie je
sieni w stanic zliczyć. Na lemat Gazety Łap
skiej ukazały się 3 bardzo pochlebne recenz
je w „Kurierze Porannym” i jeden przedruk 
artykułu pi.: „Dziura”. Cieszy nas fakt, że 
wydawnictwa wyżej zorganizowane czerpią 
pomysły od nas — bądź co bądź, amatorów.

Chciałbym ni mocno podkreślić, że Gaze
ta Łapska Dzień Dobry, mimo iż nie ma

lego w tytule jest pismem niezależnym. Mają 
do niej dostęp wszyscy, którzy chcą i mają 
coś do powiedzeniu. Nie jest prowadzona 
żadna selekcja i każdy artykuł lub list, oczy
wiście podpisany przez autora z dokładnym 
adresem jest drukowany (anonimów nie roz
parł ujemy). Jednak dla dobra sprawy 
Redukcja zastrzega sobie prawo (w rażących 
przypadkach) poprawy czystości języka pol
skiego, tzn. stylu i ortografii. Chcielibyśmy, 
aby nasza gazcla była czynnikiem jednoczą
cym społeczeństwo łapskie, a także rozbijała 
wszystkie układy i ukladziki, niestety istnieją
ce jeszcze w naszej rzeczywistości. Zdajemy 
sobie sprawę, że w tej Walce możemy czasem 
dotknąć niesłusznie niektórych obywateli, 
dlatego nasza prośba: jeżeli podane przez 
gazetę informacje są nieścisłe lub nicpraw-

c.d. nu stronic 2

fot. Jerzy Barańczuk 
Fotoreportaż z turnieju na str. 6

SIŁA ZŁEGO..!
„Nakazuje się pozwanemu eksmisję ze 

wspólnie zajmowanego lokalu (...) i wydanie 
go powódce”, niżej następuje adnotacja
0 treści: „rygor natychmiastowej wykona
lności -  17.04. I9S9” . ' ,

Początek małżeństwa pani B. był typowy
1 raczej nic zapowiadał późniejszej tragedii. 
Po kilku latach rodzinnego szczęścia pojawił 
się, jakże częsty wróg zgody w polskich 
domach — wódka. Żona pochłonięta wycho
wywaniem dziecka oraz pracą coraz częściej 
spotykała się z alkoholowymi wyskokami 
męża. Pojawiły się pijackie awantury połą
czone z rękoczynami. Musiała więc wybierać: 
albo tolerowanie męża i próby utrzymania 
małżeństwa mimo wszystko, albo poświęce
nie siebie dla przyszłości syna. Wybrała lo 
drugie. Rozwód uzyskała w kwietniu 19S9 
roku. Wkrótce potem wykupiła mieszkanie, 
które od tego momentu stało się jej własnoś
cią, a były mąż sądownie eksmitowanym sub
lokatorem. Ale lo tylko teoria.

Mąż w dalszym ciągu zajmuje pokój, 
korzysta ze wszystkich urządzeń, nic bierze 
udziału w' opłatach — traktuje to mieszkanie 
jak bezpłatny hotel. Sytuacja jest lak drażli
wa, że pani B. musi wstawić zamki w zajmo
wanym przez siebie pokoju. Nic na wiele się 
lo jednak zditjc — współmałżonek znajduje 
sposoby by je zniszczyć (zapycha np.- otwory 
zapałkami). Z  mieszkania giną różne rzeczy 
(pieniądze też), podczas jednej z awantur,
0 której poniżej, zginęło orzeczenie rozwodu
1 nakaz eksmisji. Syn, jak lo bywa po rowo-
dach jest pod opieką kuratora. Okazuje się 
jednak, że kurator pojawia się bardzo rza
dko, a jego wizyty nic odnoszą skutku. Czło
wiek, który' mógłby pomóc w rozwiązaniu 
trudnych problemów kobiety jest bezsilny 
lub może nie ma ochoty nic robić._________

c.d. nu stronic 6
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OD WYDAWCY Nadzieja
Szkic do portretu Lecha Wałęsy

cii|g (tulszy zc sir. I

dziwę piszcie państwo do redakcji. Niech 
będzie to forma wymiany poglądów na wszy
stkie tematy. Jeżeli okaże się w toku dysku
sji, że napisaliśmy nieprawdę redakcja na 
pewno złoży przeprosiny {do tej pory nic 
było potrzeby). Mieliśmy sygnały, że nie 
powinniśmy pisać to o tym, to o tamtym 
(Elcklromis, Nawrócenie sekretarza, 
Ośmiornica). Otóż każde czasopismo, które 
chce być czytane musi pisać i szukać sensacji. 
Jeżeli będzimy ciągle pisać o kwiatkach i bar
wach jesieni będziemy nudni i nikt nas nie 
zechce czytać.

Chciałbym teraz skorzystać z okazji 
i. podziękować wszystkim przyjaciołom 
naszej gazety. Gdyby nie fakt, że autorzy 
tekstów i redakcja pracują całkowicie spo
łecznie a sklepy sprzedające gazetę nic 
pobierają od nas opłat za dystrybucję, nic 
udałoby sic utrzymać ceny gazety na pozio
mie z ma ja hr. Przypomnę, że pierwszy egze
mplarz — sześć stron — kosztowa! 500 zł, 
a obecnie S stron kosztuje 600 zł. Gazeta 
Łapska jest sprzedawana dzięki uprzejmości 
właścicieli prywatnych sklepów spożywczych 
io jest: Delikatesów przy poczcie, Pana Kon
drackiego t lodziarni w starówce oraz sieci 
sklepów Pana Nawrockiego przy ul. Północ
nej, 11 Listopada, Bistro i ZNTK. Sprzeda
wana jest też w 2 sklepach PSS-u: przy ul. 
Boh. Westerplatte i Cmentarnej oraz 
w kawiarń- MGOK-u i Szpitalu. Specjalne 
podziękowanie składamy Panu Leszkowi 
Truskołaskiemu, klóry nic tylko sprzedaje 
nasza gazetę, ale zawsze funduje nagrodę za 
rozwiązanie krzyżówki. A propos krzyżówki: 
przepraszamy czytelników za błędy drukar
skie. Obiecujemy poprawę.

Dzisiaj proponujemy naszym czytelnikom 
egzemplarz kolorowy. Od czasu do czasu 
będziemy drukować gazetę w kolorze. Jest 
ona droższa, ale za io przyjemniejsza w czy
taniu. Jaka ma być „Gazeta Łapska” — roz- 
trzygną nasi Czytelnicy. Oczekujemy opinii 
państwa na len temat.

Na zakończenie jeszcze słowo o kronice 
towarzyskiej. Jest to siata pozycja którą nale
ży traktować trochę z przymróżenicm oka. 
Kronika ze swej natury' komentuje i rozpo
wszechnia najnowsze plotki i ploteczki oraz 
pewne nasze przyzwyczajenia i zachowania. 
Wiem, że wielu czytelników oczekuje w tej 
rubryce opisywania kto z kim i ile razy, ale 
skoro Gazeta Łapska jest wydawana przez 
dom kultury to ma charakter kulturalny i tu 
zasmucę część czytelników, że rubryki pt: 
„Scx dla ubogich” — na razie prowadzić nic 
będziemy. Przy okazji jubileuszy składa się 
życzenia.

Życzę więc naszym czytelnikom tradycyj
nie zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz 
dużo przyjemności przy czytaniu Gazety 
Łapskiej. Redakcji życzę wytrwałości, saiy- 
slakeji z pisania oraz obfitości dobiych tema
tów.

M urek Mikolowski 
dyrek tor M G OK  Łapy.

Do wyobraźni mojej najbardziej przema
wiaj.! konkrety. Postanowiłem więc, by 
o Lechu mówić ich językiem, unikając pato
su, hurra optymizmu czy mowy-trawy. Poli
tycy wylewają potoki słów ale o ich wielkości, 
karierach i upadkach decydują prawic 
wyłącznic fakty. Im więc oddaję glos.

W grudniu 1970 r. po raz pierwszy w poli
tycznej rzeczywistości Polski i świata zaistnia
łe nowe nazwisko: Lech Wałęsa — jeden 
z przywódców utopionego we krwi strajku. 
Polem przyszedł gorący sierpień 1980 r. 
Znów wypłynęło lo nazwisko, tym razem już 
na dobre: oto widzimy wąsatego elektryka 
z sążnistym długopisem podpisującego w sali 
BHP Stoczni Gdańskiej porozumienie sierp
niowe z władzą. Tym razem robotnicy nie 
byli zdani wyłącznie na siebie. Wsparła* ich 
warszawska inteligencja, głównie członkowie 
działającego od 1976 r. KSS KOR. Grupa 
wielce zasłużonych ludzi, w większości wywo
dzących się z PZPR. Rozczarowani do lej 
partii u tworzyli KSS KOR, zaś A. Michnik 
nazwał lo środowisko -  ukutym przez sie
bie terminem — lewicy laickiej. Znając 
mechanizmy i środowisko ówczesnej władzy 
okazali się bezcennymi fachowcami do walki 
z komunizmem. Toteż Wałęsa w swojej wal
ce oparł się na nich. Wydawało się, że prosty 
elektryk da się poprowadzić za rączkę przez 
uczonych panów. Kiedy jednak okazało‘się, 
iż ów elektryk ma własne zdanie i nie będzie 
sterowaną kukiełką — panowie obrazili się. 
Jcsienią 1980 r. ich próba osadzenia na stoi
ku Wałęsy — A. Gwiazdy nic powiodła się. 
Lewica już wtedy myślała o obaleniu władzy 
komunistów, upojona sierpniowym zwycięst
wem Solidarności na jej czele pragnęła 
postawić uległego jej człowieka i przejąć peł
nię władzy w swoje ręce. Wałęsa próbował

OBWIESZCZENIE
W związku ze sinic pogarszającym się sia

nem sanitarnym i estetycznym naszego Mia
sta i Gminy przypominam wszystkim zakła
dom, insiyiucjom w obrębie swych nierucho
mości Ij. utrzymania czystości na całej szero
kości chodnika przyległego do posesji wraz 
z trawnikiem oraz potową szerokości jezdni 
(dotyczy lo również oczyszczania śniegu i lo
du w okresie zimowym). Podstawa prawna: 
nrt. 177 Kodeksu Wykroczeń w związku z & 
10 pkl 3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30. 09. 1980 r. o utrzymaniu porządku 
w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 24, poz. 91).

B urm istrz  M iasta I gminy Łapy 
K om an Czepe

Z okazji
10-tego num eru Gazety Łapskiej, 

życzenia dalszych równie udanych  
wydań całem u zespołowi redakcyjnemu
składa

Ł apskie Towarzystwo Regionalne

otrzeźwić radykałów-, uświadomić im, że ta 
władza ma jeszcze czołgi i bratnie armie 
chętne pomóc w zdławieniu antysocjalistycz
nej rewolty. 13 grudnia otrzeźwienie nastąpi
ło.

Później było to, co wszyscy znamy: aresz
towania, demonstracje, palki, konspiracja, 
podziemne wydawnictwa, słowem walka 
o prawo do istnienia Pani 8. Wobec wspól
nego wroga musilo dojść do zawarcia pokoju 
w szeregach opozycji.

W roku 1988 wystąpiły dwie falc stajków, 
u sąsiadów od trzech lal trwała pierestrojka. 
Nic chcąc powtórki z sierpniu 80 komuniści 
poszli na kompromis. Magdalenka, okrągły 
stół, Wałęsa przestaje być osobą prywatną. 
Zdjęcia z Lechem i dawna opozycja zasiada 
w poselskich i senatorskich lawach. Jednak 
liderzy lewicowego nurtu Solidarności dalej 
noszą w sobie starą chorobę. Chcą zr 
całą pulę, całą władzę i lo pod szyi-ail 
Związku. Wałęsa przestrzega przed nowym 
monopolem, wola o danie «zuns innym gru
pom, różnym orientacjom. Oto dlaczego 
KPN czy ZCliN popiera dziś jego prezyden
turę. Tymczasem Kiszczakowi desygnowane
mu przez Jaruzelskiego na premiera nie 
udaje się utworzyć rządu. Lewica dominując 
w OKI’ (szefem B. Geremek) w tajemnicy 
próbuje zmontować rząd solidarnościowej 
lewicy z „reformatorami” z 1’ZPIJ (dzisiaj 
Michnik usiłuje temu zaprzeczyć). Kwaśnie
wski, Rakowski... Wałęsa działa szybko i sku
tecznie, przy pomocy braci Kaczyńskich 
niweczy tę misterną grę. Również w tajemni
cy montuje inną koalicję: Solidarność-ZSL- 
SD. Na premiera desygnuje T. Mazowiec
kiego. Rczuliatcm-samorozwiązanic się 
PZPR. Tego już wybaczyć nie można. Roz
poczyna się cicha, podjazdowa wojna przeciw 
Wałęsie, trwająca do chwili obecnej, choć 

I ostatnio prowadzona bardziej elegancko.
Następują kolejno ruchy nu poli. 

szachownicy. Wałęsa szefem „Tygodnika 
Solidarność” mianuje .1. Kaczyńskiego, tak 
jak kiedyś Mazowieckiego. Dawniej krzyku 
nic było, teraz jest: Wałęsa depcze demok
rację. Jeszcze wcześniej '1'. Mazowiecki i J. 
Olszewski chcieli poszerzyć Komitet Obywa
telski o przedstawicieli innych ugrupowań 
politycznych, co Wałęsa poparł. Lewicowa 
większość KO nic zgadza się. Wobec braku 
formalnego przewodniczącego KO (faktycz
nie jest Geremek) Lech powołuje na to sta
nowisko Z. Najdera z zadaniem poszerzenia 
składu KO o inne partie polityczne. W rezul
tacie duża część jego członków rezygnuje 
z uczestnictwa w Komitecie. Gdański elekt
ryk dążąc do zbudowania w kraju systemu 
typu zachodniego popiera tworzenie nowych 
partii. Lewica ma odmienne zdanie: partie to 
przeżytek. Potrzebny jest następny Front 
Jedności Narodu Jiod sztandarem Solidar
ności. Przy poparciu Lecha powstaje Poro- 
zumicnie Centrum, lewica tworzy ROAD.

c.d. na slronić 8
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CZYTELNICY 
O NAS

S T A R E  Ł A P Y

Prezentujemy dzisiaj stary, drewniany dom p. Kisielewskich
•cy przy ul. Sikorskiogo, z  dala od  zgiełku. FOT. JERZY BARAŃCZUK

O szlachectwie współczesnym
Wraca szlachta Uo swych gniazd. Dworki 

i pałace, tc nieliczne, któro się ostały [to czasach 
socrealizmu, szansę na przetrwanie. Nie ma 
chyba szans na wznowienie "Księga Rodu Cham
skiego" Waleriana Nckandy Trepki. Przed wojn:j 
dzieło to mogło ukazać niezbyt chlubne początki 
wielu znamienitych rodów. Powojenna władza 
ludowa również położyła rękę na księgach heral
dycznych i na Trcpce również. Przypomnę, że 
autor opisał rody, które będ;|c pochodzenia 
chłopskiego lub mieszczańskiego, nielegalnie 
uzurpowały sygnet szlachecki. Stjdzę, że w cza
sach nam nastających też o druk wspomnianej 
ksitpżki będzie ciężko. A tymczasem przeświad
czenie o szlacheckim naszym pochodzeniu jest 
coraz powszechniejsze, a jego rzeczywiste propo
zycje uległy dokładnie odwróceniu. Dlatego leż 
posiedlićmy „pańskie" cechy, które wszędzie wy
stępuje i różnią nasz obyczaj od obyczaju innych 
narodów. St.pl leż poślizgiem postszlaclteckiin 

rak głębszych zainteresować intelektttal- 
Mamy leż skłonności odtwórcze, najczęściej 

więc jesteśmy papugą innych narodów. Ale praw- 
d:| jest, że lak jak w czasach szlacheckich, promie
niujemy współcześnie na Litwę, Białoruś i Mosk
wę. Paktem również jest, że obcokrajowcy osied
lający się w Polsce, z fascynacją przyjmuj.'! nasze 
obyczaje.

Na zaściankowym Podlasiu tradycja szlachecka 
trwa w sposób szczególny. I tak na przykład 
w latach pięćdziesiątych były dużo kłopoty z two
rzeniem Gminnych Spółdzielni Samopomocy 
Chłopskiej. Właśnie ze względu na nazwę. Pod 
względcnrczyslości chaty szlacheckie pozostawały 
daleko w tyle za chłopskimi. Kmiece obejścia były 
starannie utrzymane. I w zasadzie domostwo szla
checkie charakteryzowało się jedynie tym, że mia
ło komin, podłogę i bramę wjazdów.-] na podwó
rzec. Nicclittljność posesji w regionie łapskim ma 
więc swój konkretny, szlachecki rodowód.

Typowo szlacheckie są miejscowe wesela, wy
stawne uczty. Powszechnością wręcz krajową jest 
załatwianie różnych spraw przez „bufet”. Nasze 
ekspedientki powoli przechodzą od zasad grzecz
ności „szlacheckiej" do wymaganej precz nowe 
czasy „kupieckiej". Ta szlachecka też była grzecz
nością, lecz dla każdego inną. Adam Mickiewicz 
niegdyś pisał: .... jak nogą zręcznie wierzgnąć,

z uśmiechem witać lada kogo; Bo laka grzeczność 
modna, zda mi się kupiecka Ale nie staropolska, 
ani też szlachecka". Społeczeństwo gardząc 
kupieetwcin żywcem w szlachtę się obracało.
I dlatego lak nam reformy z wolna postępują, bo 
najpierw naród trzeba odszlacłicić, A i wymazać 
z pamięci hasła niegdysiejsze; „szlachcic na 
zagrodzie równy wojewodzie” i drugie „co mnie 
wojewodzie, to nie lobie... " One to psują pracę 
codzienną, serdeczność, a zarazem tworzą ponu- 
ractwo naszych twarzy. Odgradzać się chcemy od 
anonimowych, przechodniów, ludzi -  hołoty: 
Ano właśnie. Skąd to się bierze właśnie ta ponu
rość, surowość nasza w pociągu, autobusie, na uli
cy? Nie wiem. Może z góry płynie, a oblicza jesz
cze — Prezydenta, jeszcze — Premiera? Biedny 
Lech Wałęsa, po szlachecka zapędził się w kozi 
róg tytułomanii. Już 16-krolnym jest doktorem, 
tu przewodniczącym faktycznym, lam honoro
wym... Zagubi się wkrótce i niechybnie zmieni 
nazwisko na np. Walęsowski. Z drugiej jednak 
słony, zza oceanu’napływa do nas idea równości, 
bezpośredniości i „tykania". Mówienie do siebie 
per „ty" jest szlachecką tęsknotą, której pogodzić 
się nie da z wroslym w codzienność wyrazem 
„pan". Nie przyjął się „obywatel", odrażającym 
jest teraz „towarzysz". Przeglądam prasę, i tam 
też poszukuję śladów .szlachectwu. Są one zawal te 
w nekrologach np. październikowego numeru 
Tygodnika Powszechnego. Czytamy, że /maila 
Kiysiynn ż Kamoefcieh Władysławowa Kolesia 
Koziebrocka urodzona w Tworzanicaeli w powie
cie (sic!) leszczyńskim. Na łapskim cmentarzu, na 
niejednym nagrobku jest np. Rozalia z Lup 
Łapińska lub Władysław Łapiński urodzony 
w Lflp.icli. Tak niegdyś szlachta podawała swe 
gniazda rodowe. Chłopi i mieszczanie swych 
gniazd nie mieli. Coraz częściej pojawia się okreś
lenie „li. ohyw. ziemski", a wyraz ziemianin stracił 
swój ncgalywtuł-ktikicki wydźwięk. Jest leż już na 
polskim firmamencie politycznym partia monn- 
rełtisiycz.na. Może jej liderzy nie wiedzą, więc 
podpowiem, że najwłaściwszym pretendentem do 
Ironu jest potomek Stanisława Augusta Ponia
towskiego — p.in Wojciech Grabowski. Nie tylko 
więc w sensie ustroju społecznego oglądamy się 
wstecz. Obyśmy jednak się nie uwsteczniali.

M arian  Olechnowicz

W dniach 9 i U października redakcja 
Gazety Łapskiej przeprowadziła anonimową 
ankietę wśród mieszkańców Łap. Wzięły 
w niej udział 43 osoby. Zwraca uwagę duży 
odsetek naszych c/.ylclników wśród miesz
kańców miasta. Wyniki ankiety dają pewien 
obraz Gazety widzianej oczami czytelników, 
choć silą rzeczy nie należy go t niklować jako 
reprezentatywny. A oto poszczególne pyta
nia.

— Czy jest Pan(i) czytelnikiem Gazety? 
.leżeli tak, ile numerów Pan(i) przeczytana}? 
Na 43 przepytane osoby czytało nas 30, 
wśród których byli czytelnicy 1-2 numerów, 
aie także wszystkich. Średnio wypada na jed
nego czytelnika prawic 6 numerów.

— Co Pana(nią) w Gazecie szczególnie 
interesuje? Przy bardzo częstych odpowie
dziach typu „wszystko" — rekord należy do 
p. Olechnowicza i jego cyklu o historii Łap 
i tutejszych rodach. Zainteresowanie budzi 
wszystko co miasta i okolic dotyczy: stare 
Łapy w fotografii, bieżące życie gospodarcze, 
kulturalne i towarzyskie, działalność burmi
strz; i i rudnych. Spora część ankietowahych 
jest za artykułami na lemat codziennych łap
skich bolączek: obrosły już chyba legendą 
stan dróg, brak Oświetleniu, brud, mokradła, 
chuligaństwo, rozlage.

— Które z tekstów uważa Pan(i) za mało 
interesujące? Tu już mniejsze zróżnicowanie 
wypowiedzi. Aż 16 ankietowanych stwierdzi
ło, że trudno im takie teksty wskazać. Tym 
cenniejsze są uwagi krytyczne: jedna z czytel
niczek uznała za zbędne zamieszczanie’ogło
szeń, inna kronikę kryminalną uważa za 
„zbyt suchą", statystyczną, zaś towarzyską — 
za niezbyt obfitą w fakty i nowinki. Jeszcze 
innej nie podobały się „plotki i pomówienia" 
w lej ostatniej... Mężczyźni — choć nie tylko 
— widzą takie wady jak: zbyt maki liczba 
ogłoszeń, artykuły są zbyt długie, informacja 
o działalności rzemiosłu jest niewystarczają
ca. Kogoś nudzą wspomnienia o postaciach 
zasłużonych dla miasta, zaś osoba, która 
wylosowała lori w nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki uznała go za zbyt słodki i propo
nuje zamienić tę nagrodą na ciastka.

— Gzy powinniśmy drukować program tv?
11 spośród 30 ankietowanych uważa, że nie, 
niektórzy dopuszczają tę możliwość jeżeli 
wzrośnie objętość Gazety.

— Juką tematykę chciałby Pan(i) znaleźć 
w Gazecie? Wnioski generalne: więcej 
o Łapach, ludziach la żyjących i stosunkach' 
międzyludzkich. Więcej informacji od bur
mistrza, o nowych zakładach rzemieślni
czych, zmianach w handlu, na ważniejszych 
stanowiskach, więcej o codziennych bolącz
kach, problemach młodzieży i miejscach 
gdzie może ona spędzie wolny czas. Panic 
chętnie by widziały kącik mody i porady nu 
lematy kulinarne i zw iązane i higieną*.1

Będziemy starali się, w miarę naszych 
możliwości, realizować życzenia Państwa.

Opracował Ł.I5.
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

CMENTARZ POGARDY
W  bramie połykam się o resztki 

Kamiennego krzyża. Deptać po nim 
można, depczą leż zapewne miejscowi 
pijaczkowie. Obok, głęboko w trawie, 
muszą ją rozgarnąć, potłuczony frag
ment obelisku: „Ukochanemu mężowi

żona”. 1 nikt nigdy się nie dowie, kim 
byli. A jeszcze w ubiegłym roku na tym
że kamieniu można było odczytać leż 
prośbę o Zdrowaś Maryjo. Teraz to 
poduczone, zarosłe trawą, i o modlit
wie nikt nic musi pamiętać. A na wszy
stkim kładzie się trawa prawic stepowa, 
podsuszona. Wśród bzów, akacji i klo
nów postument nagrobny w różowym 
kolorze: F. Finek gcb. 22 febr. 1821 zm. 
1902. Prosi o „Ruhe Sanft”, zapewne 
ewangelik. Szeroko rozłożyły się płyty 
grobowe rodziny Tydclskicii. Nie może 
trawa wgryzać się w beton, dlatego 
miejsce wygląda na nieco zadbane. 
Pokój ich duszy. Obok krzyż bez 
ramion i Chrystusa. Nic zawinił tu 
w dewastacji czas lub przyroda, lecz 
człowiek. Zapewne wierzący. Krótką 
drogę życiową przemierzyła Maria 
Augustowna Sereda urodzona w miej
scowości Garder (?) w 1S78 a zmarła 
w 1908 r. Znowu po krzyżu jest zaled
wie nikły ślad. Dalej nieco, w gęstym 
poplątaniu krzewów, krzyż wielki, 
drewniany z Chrystusem — więźniem 
splecionym rdzewiejącym drutem. Syn

Ojca Niebieskiego w niemym bólu 
wyciąga ramiona w kierunku pobliskiej 
katolickiej świątyni. Blaga o litość czy 
oskarża? Przedzieram się przez gąszcz 
młodych bzów. Wśród nich krzyż drew
niany prawic stuletni, u obok łatwy 
jeszcze do odczytania nagrobek Rozalii 
Tenson zmarłej w 1933 roku. Sam grób 
ginie wśród ścielących się traw. Nie 
wiem czy po nim nic stąpam. Tuż obok 
ktoś, kiedyś odnowił tablicę pośmiertną 
Piotra Korwella. Jest czytelna. W ogro
dzeniu, w zadrzewieniu krzyż dwura- 
mienny, metalowy, surowo ubogi jesz
cze wznosi się ponad ogarniającymi 
wszystko krzewami bzu. Obok krzyż 
wielki pełen aniołków. Jakość kowal
skiej roboty wprost zdumiewa. I tylko 
trzy groby Klepaczów widać, że są 
zadbane. Przedzieram się od grobu do 
grobu, od krzyża do krzyża, od smutku 
do smutku. Klują akacje, przeszkodą 
trudną do pokonania są wszędzie pięk
ne, tylko nic tu, bzy i klony. Wiem, że 
zarządcą cmentarza jest Cerkiew. Jed
nak obok znajduje się kościół, całkiem 
niedaleko szkoła. Tuż, tuż po drugiej 
stronic ulicy jest osiedle kolejowe. 
Tam mieszkają ludzie wierzący i prak- 
tykujący.

Plonkow ski cmentarz przykościelny, 
opisany przed dwoma tygodniami, 
zmuszał do refleksji o przemijaniu.

FąI. ADAW -OKUNIEWSKI

pogardy żywych wobec zmarłych, wie
rzących wobec wiaty...

P.S. Administratorem cmentarza
jest proboszcz parafii prawosławnej w 
Topilcu i, jak dotychczas, nie wyraził 
zgody na jakiekolwiek działania
porządkowe.

M arian  O lcdiiwm irz
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Międzynarodowy 
Turniej Tańca 
Towarzyskiego

12 październiki! w godzinach wieczornych 
powiało w Łapach Europ:). l’o raz pierwszy 
w naszym mieście odbył się turniej tańca 
towarzyskiego. Impreza zgromadziła, oprócz 
zawodników polskich, pary z Czechosłowacji, 
Litwy, Leningradu, Moskwy. Tancerze wy
stępowali wśród scenografii przygotowanej 
przez dum kultury w Łapach. W obydwu 
klasach — „S” i „A” — zwyciężyła drużyna 
litewska (z Kowna).

Ponieważ byłoby rzeczą nierozsądną opi
sywanie tańca i urody występujących dziew
cząt — popatrzcie państwo, a zwłaszcza 
panowie na zdjęcia i jeśli nie byliście możecie 
się rzuć bardzo pokrzywdzeni. Ci, którzy 
byli, wiedzą o czym piszę.

Out)
FOT. JERZY BAFIAŃCZUK, ADAM OKUNIEWSKI
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Na marginesie „Ośmiornicy”
Mamo chwalą nas,

wy mnie, a ja was...
Przyznaję rację p. B. Łuczajowi, że akcję 

zbierania podpisów od osób wypowiadają
cych się za inż. Ekicrlcm nic można nazwać 
referendum. Wywód w tym miejscu bytby 
bez zastrzeżeń, gdyby riie miał cech niccle- 
ganckicj (skromnie określając) złośliwości. 
Podkreślenie z łaskawym rozgrzeszeniem, żc 
można mu tę nieumiejętność, jako robotni
kowi, darować, budzi niesmak, a nawet pew
nego rodzaju litość nic w  stosunku do robot
nika. Czyżby absolwent Technikum Mecha
nicznego (wykształcenie p. H. Żochowskie- 
go) i absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
(wykształcenie p. B. Łuczaja) to .. różnica 
powiedzmy jak między szkółką przyzakłado
wą a magistratem? Wiadomo, absolwent 
absolwentowi nie musi być równy, ale „wyż
szość” w ten sposób podkreślana budzi 
smętną zadumę. To są budowniczowie 
demokracji? To są członkowie związku 
NSZZ „Solidarność”? No i następny zwrot 
pod adresem II. Żochowskiego — „jak na 
zwykłego robotnika — to niezły przywilej” 
-  . Prawdą było i jest, żc rzemieślnik każdej 
specjalności, to konkretny zawód, stokroć 
lepszy, niż żaden zawód. Łatwo piąć się po 
schodach (kiedy odwaga jest tania) zbudo
wanych między innymi przez zwykłych robot
ników. Dużo Pan widzi w'okół siebie budow
niczych tych schodów? a obecnie „działa
czy”? Nic jest to jednak najistotniejsze, choć 
ogromnie smutne, w wywodach p. 13. Lucza-

cian dalszy ze str. 1

Wydawać by się mogło, żc pani B. powin
na w tej sytuacji otrzymywać pomoc i wspar
cie ze strony ludzi i instytucji do lego powo
łanych. I znów tylko teoria.

Pewnego popołudnia pani B. zajęta była 
kolejną naprawą zamka przy drzwiach, gdy 
pojawił się jej były mąż z bratem oraz z sie
kierą i łomem do pomocy. Ponieważ kobieta 
podejrzewała, żc zechce tych narzędzi użyć, 
poprosilii sąsiadkę o wezwanie milicji (wtedy 
obowiązywała jeszcze ta nazwa). Pojawili się 
dwaj panowie... Po upływie kilku tygodni 
pani 13. otrzymała wezwanie do stawienia się 
na rozprawę w kolegium za nieuzasadnione 
wezwanie policji (wtedy obowiązywała już ta 
nazwa). Pomińmy szczegółowy przebieg roz
prawy, która nawet dla zupełnego laika jed
noznacznie pokazywała o co rzecz idzie. 
Ważne jest, żc przewodniczący kolegium 
wydał jedyny, zdawałoby się, słuszny werdykt 
-  uniewinniono panią 13. Ale policja nic 
daje za wygraną, odwołuje się od wyroku 
kolegium do sądu. I znów, żeby pomóc 
kobiecie, informuje się jej zakład pracy

ja. Jedźmy więc dalej. I1. Łuczaj sugeruje, żc 
podpisy na listach są tak liczne, bo podpisu
jący „niecną manipulacją” zostali wprowa
dzeniu w błąd. Przypuszczali bowiem, żc ten
że II. Źochowski działa z ramienia Zarządu 
NSZZ „Solidarność”. Dziwne, bowiem 
w tym samym dniu tj. 24 .09 .90  było już zna
ne stanowisko Rady Pracowniczej popierają
cej kandydaturę inż. Łukaszuka. Przy tym na 
pismach do załogi podpisał się tylko II. 
Źochowski, w swoim imieniu a nic w imieniu 
czyimś. 'Ib już nic te kita, kiedy robi się 
z tata wariata. Za kogo ma Pan robotników 
ZNTK? Za bezmyślną masę, za zniewolone 
umysły? A przy tym ile zarozumiałości — 
człowiek występujący rzekomo w imieniu 
Zarządu, działa jak magia wobec „plcbsu”. 
Nie on oczywista, ale ma być tą magią 
Zarząd.

Idąc śladami rozumowania p. Łuczaja 
przyjąć należy, żc gdyby nie członkowie 
OPZZ, parę osób z nomenklatury oraz 
„podstępne” działanie II. Żochowskiego nie 
byłoby innych podpisów. Nie jest to ani 
uznanie, ani komplement dla inż. Ekierlu. 
Nic przyjęłabym także ani jako uznanie, ani 
komplement w stosunku do wyżej wymienio
nego „proroctwa” p. Łuczaja. Otóż w' myśl 
tegoż proroclwtt czerwona szycha czycłia na 
stanowisko wicc-dyrcktora, jeśli inż. Ekicrt 
zostanie dyrektorem. Należy więc przypusz
czać, że dyr. Ekicrt może „capo di tutti capi”

0 tym fakcie — jeszcze przed zapadnięciem 
wyroku sądowego.

Niełatwo jest pisać o łasic człowieka, któ
remu nic można pomóc. Jeszcze trudniej, 
gdy zachodzi obawa, że można zaszkodzić. 
Ale czy może być coś gorszego od gehenny 
bycia pod jednym dachem z mężem pija
kiem? Rozwód miał przynieść spełnienie 
marzeń o spokoju — stało się inaczej.
1 dziwnym jest, że nie ma takiej siły, by były 
mąż wypełnił sądowy nakaz eksmisji. Nato
miast jest taka siła, która potrafi „uprzyjem
nić” codzienne kłopoty pani B. Nasza 
odważna i honorowa policja nie może daro
wać znękanej zmartwieniami kobiecie, nieu
zasadnionego — zdaniem policji oczywiście 
— wezwania. A honor nic pozwala uznać 
uniewinniającej decyzji miejscowego kole
gium. Chociaż w wielu wypadkach łapskiej 
policji można wytknąć opieszałość czy wręcz, 
tchórzostwo, tutaj jej działania są nad wyraz, 
konsekwentne. Czy dlatego, że z tej strony 
nie polecą kamienic?

M arian  Olechnowicz.
Adam Okuniewski

zaproponować na swego z-cę (winszuję! ale 
nie zazdroszczę!). Temu stawiać będzie czo
ło Rada Pracownicza i słusznie. Tylko wyda
je mi się, że takiej okazji się nic doczeka. Nie 
dlatego, żc p. Łuczaj przestrzegał, tylko dla
tego, że ten pan ma rozum. Niemniej składa 
się goiowaść współpracy z dyr. Ekicrlcm i to 
cieszy. Znikoma to jednak rekompensata po 
tym, co się napisało. Ta oferta przypomina 
raczej powiedzonko — Panu Bogu świeczkę 
i diabłu ogarek. Przyznam, że słyszałem
0 takiej wróżce — proroku. Zwała się Pytia
1 urzędowała w Delfach (proszę mi darować 
jeśli Pan dostrzeże nieścisłości, mam już ten 
wiek i tylko uniwerek). Otóż la Pytia nigdy 
się nie myliła. Na pytanie matki, czy jej syn 
wróci z wojny, zwykła była odpowiadać -  
„wróci nic zginie” -  Jeśli więc syn zginął 
„proroctwo” należało rozumieć: — „wróci 
nic — zginie”. Jeśli natomiast wrócił syn 
z wojny należało przyjąć: „wróci — nie zgi
nie”. Zawsze warto się zabezpieczyć,

Nic mogę się też oprzeć chęci przekazania 
wypowiedzi zwykłego robotnika ZNTK (tym 
razem nic H. Żochowskiego), który tę całą 
syluację określił: „pani, co oni wypisują, abo 
to Ekicrt głupi i będzie stawiał typa ir ’ ;-go 
z-cę? Prawdę powiedziawszy Ekicr. . ,>ra- 
cę w Zakładzie i zna ludzi, prędko go się 
w maliny nie wpuści. Pani wic, jakby przy
szedł cudzy, no to z kim by gadał? Wiadomo 
z Radą ze Związkami, a dalej wie pani, jak 
to jest... Ale z Heńka robić podlizańca, 
nomenklaturę, głupka to pani tylko...” nie 
dokończę, zbyt było dosadne. Dla poparcia 
swego stanowiska o niecnych kontaktach II. 
Żochowskiego podaje się w artykule, żc zna
lazł się on w pokoju kadrowca i był tam też 
zdymisjonowany dyrektor. Tłumaczenie II. 
Żochowskiego, że dyrektor znalazł się tam 
przypadkiem (w ogóle nie rozumiem, dlacze
go się tłumaczył) kwituje autor filozoficzni! 
odzywką „bez komentarza”. Niemniej jest to 
już ostrzeżenie — chyłkiem panowie, lylko 
chyłkiem wchodzić do „gabinetów” kadry 
kierowniczej i należy dobrze oglądać się 
wokół!

Mimo łych smuinych refleksji muszę p. 
Łuczajowi przyznać rację, żc anąr M  
z przeszłością (lylko bez małpiej zla>....oŚci), 
walka z ukladzikami, walka z.sytuacją „rącz
ka rączkę myje” jest konieczna. Mówiąc 
szczerze w Łapach jej nie widać, poza zdję
ciem dyr. Karwatowicza. Jest więc pole do 
popisu. Miliardowe nadużycia i lylko kara 
upomnienia? Dzisiaj padają głowy z niedaw
nego świecznika (mała przenośnia), a lulaj 
taka tolerancją? A wie o tym prokurator? 
Umorzył dochodzenie? Panowie działacze, 
jak się napisze „a” — należy napisać także 
„b”. Tylko do tego są potrzebne dowody — 
dowody! Wierzę, że o tym dowiemy się kon
kretnie. Dzięki Pana artykułowi, p. Łuczaj, 
wznosić trzeba modły — niech zginie 
nomenklatura i oby nic powstała nowa!

Na zakończenie wyrażę pewność, żc treści 
artykułu p. Łuczaja, przed jego wydrukowa
niem, nic znaki ani Rada Pracownicza, ani 
Zarząd Związku NSZZ „Solidarność”, bo 
inaczej należałoby zakończyć — mamo 
chwalą nas, wy mnie, a ja was.

Ja n in a  M irek

SIŁA ZŁEGO...
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Listy do redakcji
W sprawie śmietnika

Nawiązując do zamieszczonego w ostat
nim numerze „Gazety Łapskiej” zdjęcia 
obrazującego stan sanitarny nic zidentyfiko
wanego śmietnika wyjaśniam, że za utrzyma
nie porządku w śmietnikach odpowiada nic 
Przedsiębiorstwo GKiM w Łapach lecz 
administracja zasobów mieszkaniowych (SM 
„Kolejarz”, ZNTK, PKP, P.P. Cukrownia). 
Przedsiębiorstwo ma zawarte umowy 
z wymienionymi administracjami na opróż
nienie i wywóz śmieci z pojemników.

Niewielka ilość pojemników w śmietni
kach powoduje wysypywanie przez użytkow
ników śmieci bezpośrednio na posadzkę. 
Szczególnie dotyczy to dni przedświątecz
nych, wolnych sobót i niedziel. Ustawienie 
większej ilości pojemników częściowo prob
lem len rozwiązałoby, ale to już leży w gestii 
jednostek posiadających zasoby mieszkanio
we i wiąże się z zakupem nowych pojemni
ków

' dużej mierze utrzymanie porządku 
w śmietnikach zależy leż od samych miesz
kańców i użytkowników. Często śmiecie 
wysypywane są obok pustych pojemników 
a nawet przed śmietnikiem.

Pani D. Maleszko zamieszczając w gazecie 
zdjęcie z „dedykacją” winna głęboko się 
zastanowić nad właściwym jej skierowaniem.

D yrektor 
iiiż. W itold Roszkowski

Od redakcji: Identyfikacja śmietnika jest 
sprawą drugorzędną — wszystkie wyglądają 
podobnie. Ten akurat znajduje się przy ul. 
Piwnej 5. Jeżeli natomiast panowie dyrekto
rzy nic mają okazji, by ze sobą porozmawiać 
i podjąć doniosłe decyzje o częstszym opróż
nianiu istniejących pojemników to grajmy 
dalej tą piłeczką: pozdraw iam y prezesa 
Spółdzielni M ieszkaniowej „K olejarz” 
w Łapach.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko — 
patron Solidarności

Biały, brzozowy krzyż z fotografią księdza 
Jerzego i blaszana tabliczka z napisem: „Pa
miętaj! — ksiądz Jerzy Popiełuszko oddal 
swe życic, abyśmy byli solidarni.” Taki krzyż 
znajdował się na cmentarzu grzebalnym 
w Łapach, tuż za bramą wejściową, przy gro
bach księży aż od dnia 27-2S września. 
W tych właśnie dniach został złamany i usu
nięty. Pozostał w ziemi tylko mały pień. Kto 
to uczyni!?... Posłać księdza Jerzego jest 
nam tak droga, że na miejscu zniszczonego 
krzyża postawimy nowy.

Zbliża się szósta rocznica śmierci (19 paź
dziernika) tego szlachetnego i odważnego 
głosiciela prawdy, obrońcy Solidarności! 
Uczcijmy ją godnie.

(nazwisku znane redakcji)

Pytania do radnych

Informuję, że możemy mieć nadzieję na 
wykonanie pochylni (wjazd dla w'ózków) na 
kładkę nad torami i ZNTK, jeżeli Urząd 
Miasta i Gminy Łapy wyrazi zgody na częś
ciowe pokrycie kosztów wykonania. Zgodę 
na wykonanie pochylni i pokrycie kosztów 
projektu, materiałów oraz montażu wyrazili: 
z-ca naczelnika Oddziału Drogowego w Bia
łymstoku i dyrektor ZNTK w Łapach. Urząd 
Miasta i Gminy Łapy pokryłby tylko koszta 
robocizny.

Stanisław  M arkowski 

radny

Duch w ZNTK

Ostatnie wydarzenia w moim zakładzie, 
z którym związany jestem uczuciowo od 
ponad dwudziestu sześciu lat, skłoniły mnie 
do tej oto publicznej wypowiedzi na lamach 
gościnnej Gazety Łapskiej.

Zapylałem w myślach samego siebie: jak 
mogło dojść do tego, że w zakładzie o dłu
gich i bogatych tradycjach kolejarskich, któiy 
właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 120. 
lat swego istnienia — w przeciągu zaledwie 
kilkunastu dni wystąpiła seria pełnych dra
ni a l yzm u wyd a rzc ń ?

Pierwsze — to pełna zajadłości, wrogości 
i kłamstw akcja kliki zakładowej wymierzona 
przeciw godnemu konkurentowi inż. Ekicrla
0 stanowisko dyrektora.

Drugie — wykryła przez Izbę Skarbową 
w Białymstoku afera gospodarcza.

Trzecie — tragiczna i bolesna śmierć 34- 
letniego mężczyzny, który pozostawił żonę
1 troje dzieci.

Odpowiedzi:! na to swoje pytanie dzielę się 
z Wami, drodzy Czytelnicy, a czy mam rację 
może mi odpowiecie — będę bardzo wdzię
czny.

Być może nu te i inne wydarzenia mniej 
lub bardziej tragiczne mają wpływ lata nie
woli pod jarzmem trzech zaborców, ciemne 
lata okupacji hitlerowskiej i nie mniej ciem
ne czasy komunizmu w 1’RL-u. •

Sądzę jednak, że największym sprawcą 
tych ludzkich, bo w końcu ludzi dotyczących, 
tragedii jest mechanizm represji psychicznej 
— zręcznie zawoalowany — będący dziec
kiem totalitarnego systemu społecznego: 
zakłamanej opinii, społecznej nietolerancji, 
pscudomoralności i obyczajowości z całym 
bagażem małostkowości i obojętności na 
ludzką krzywdę. Mechanizmu tego, niestety, 
nic wyzbyli się niektórzy członkowie kierow
nictwa ZNTK w Łapach, bo o ten zakład tu 
chodzi. Kierownictwo demokratyczne i tole
rancyjne nic zmusza pracowników do wypie
rania przemocą i gwałtem wrogości i złych 
skłonności poza świadomość, lecz stwarza 
dogodne warunki do wyrażania życzliwości

i otwartości, które lepiej służą rozojowi i fun
kcjonowaniu osobowości. Niestety, w moim 
zakładzie rządzonym totalitarnie nadal część 
jego kierownictwa przyczyniła się do kształ
towania osobowości pracowników bezwol
nych i zakłamanych, których przed wypowie
dzeniem kilku słów prawdy o bałaganie 
panującym w zakładzie paraliżuje strach na 
myśl o czekających ewentualnie szykanach. 
Trudno się zresztą temu dziwić, bo jakże 
często przecież pracownikowi w dobrej wie
rzy krytykującemu panujące w zakładzie złe 
stosunki między kierownictwem a załogą 
przypina się lalkę pieniacza. Kierownictwo 
oczekuje od pracowników' uznania w slo- 
wnch absolutnie nic biorąc tego pod uwagę 
co oni naprawdę myślą i czują. To też jest 
deprawacja moralna i skrzywianie osobowoś
ci, sprzyjające obłudzie i cwaniactwu. A od 
lego już tylko krok od nadużyć gospodar
czych, do zaniedbań w zakresie organizacji 
i ochrony pracy, które polem zbierają niepo
żądane tragiczne żniwo.

„Istotny sens godności człowieka, który 
mu Stwórca nadal — mówi Jan Paweł II — 
leży w pierwszeństwie etyki przed techniką, 
w prymacie osoby względem rzeczy, w pierw
szeństwie ducha przed materią”.

Czyż nie to powinni nade wszystko zaofe
rować kierownictwu zakładu pracownicy, 
związkowcy i członkowie samorządu, i lego 
się od kierownictwa domagać?

Dobrą okazją po temu będzie Msza Św. 
w intencji 9. rocznicy poświęcenia sztandaru 
NSZZ „Solidarność” w ZNTK.

ltolulaii Slypulkowski

Od redakcji:

Czytelnika podpisującego się pseudoni
mem Łapiński 215. prosimy o podanie 
nazwiska. Anonimów nie drukujemy.

Sprostowanie

W numerze 9 do artykułu „Ośmiornica” 
zakradły się błędy koreklorskic. Odpowied
nie zdanie powinno brzmieć: „... pan na 
„stołku” za milionowe nadużycia otrzymywał 
aż upomnienie”, (było „miliardowe”). 
W jednym z akapitów zmieniono też nazwi
sko dyr. Karwatowicza. Za pomyłki przepra
szamy osoby zainteresowane i czytelników.

Komitet Wyborczy Lecha Wałęsy

mieści się w Łapach w siedzibie MKK 
„Solidarność” przy ulicy Sikorskiego 
54, teł. 29-03.

Można tu otrzymać wszelkie infor
macje oraz zadeklarować poparcie dla 
kandydata.
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„KOMISARZOWI CATTANIEMU”
-gratulacje!!!

określenie „rererendum” stanowi lapsus, 
moja wina.

S[Xłśród 1799 pracujących w tym dniu 
1475 a więc 82% poparło swoim podpisem 
kandydaturę inż. R. Ekierta. To są fakty, 
obok których nic można przejść obojętnie. 
Dorabianie ideologii o manipulacji, zmowie 
nomenklatury, wprowadzeniu ludzi w błąd, 
rozpuszczaniu plotek i oszczerstw dyskredy
tujących inż. Łukaszuka pozostawmy 
ludziom niezadowolonym z takiego obrotu 
sprawy. Są i t a c y .  Autor „Ośmiornicy” 
zapomina, a może nic chce pamiętać, żc ja 
swoich oświadczeń jak i apeli nic podsuwa
łem jako członek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” ponieważ V-ce Prze
wodniczący związku odmówił zwołania 
komisji.

Najpierw więc zwróciłem się do Zarządu 
Związku!!! Kłamliwe sugeslie mają krótki 
żywot. Ale zastanówmy się jak wyglądają 
„Oświadczenia Komisji Zakładowej NSZZ  
„Solidarność”, podpisywane przez obecnego 
Przewodniczącego w sytuacji gdy brak było 
wymaganego statutem ipiorum na posie
dzeniu Komisji. Czy nie jest to przypad
kiem manipulacja i podszywanie się pod 
etos związku'.’ Pisze Pan, źc TI. Żochowski 
„zbierał te podpisy, rozpuszcza! plotki 
i kłamstwa”.

Drogi Panic proszę wskazać chociaż jed
nego pracownika, który to potwierdzi!!!

W przeciwnym razie jest Pan kłamcą. 
Zresztą nic jest to w tekście jedyne przekła
manie. Twierdzi Pan, żc Dyrektor Ekicrt 
winą za niskie zarobki obarcza poprzednią 
Dyrekcję, a więc ekipę, w której sam się 
znajdował. Wydaje się, żc nic będzie zbyt

ciąg dalszy ze sir. 2

I to jest to: każdy występuje pod własnym 
sztandarem w nadchodzących wyborach pre
zydenckich.

Następnym ruchem Wałęsy jest kurs na 
przyśpieszenie przemian w kraju. Znów 
sprzeciwy, ośmieszanie. Rezultat? W chwili 
obecnej rządowy ROAD uznał te postulały 
za swoje: wcześniejsze wybory prezydenckie 
i parlamentarne, wycofanie wojsk sowicc- 
kicch z Polski, uchwalenie ustawy o prywaty
zacji, nowa konstytucja uchwalona będzie 
przez w pełni demokratyczny a nic obecny 
Sejm. Smutne ale prawdziwe: trzeba to było 
wymuszać. Ostatnie aresztowania wśród 
generałów też nasuwają smętne myśli. Dla
czego dopiero teraz, w parę dni po decyzji 
premiera o kandydowaniu na prezydenta? 
Przypadek? Czy chęć pozyskania wyborców 
dla Mazowieckiego?- Przypomina to stare 
czasy, kiedy głodnemu sprawiedliwości spo-

przyjemną rzeczą wysłuchanie co o tym myśli 
inż. Ekiert. Jest to już jednak Pana zmart
wienie.

Rozbuchana wyobraźnia podsuwa autoro
wi „La Piovry” (ośmiornicy) upiorne obrazy 
powrotu Dyrektortt Karwalowicza na stano
wisko zastępcy. Miejsce spisku — pokój kad
rowca. Spiskowcy to „mózg całej akcji” R. 
Karwatowicz elegancko określony jako „zdy
misjonowana czerwona szycha”, zakładowy 
zabójca — kadrowiec i posłuszny mafiozo II. 
Żochowski. Cel — odwołać obecną Radę 
i wybrać „posłuszną”. Wybaczą państwo ten 
żartobliwy ton, ate ręce opadają gdy z faktu 
przypadkowego spotkania wysuwa się zbyt 
daleko idące wnioski. Człowieka złych myśli 
nic przekonują slarc wyświechtane praktyki. 
Kto jest tą straszną nomenklaturą. Może 
Panowie odważnie wskażą te stanowiska 
i walczą — to nawet jest wskazane. Swoją 
drogą polecam odszukanie hasła nomenkla
tura np. w słowniku wyrazów obcych i zwro
tów obcojęzycznych Władysława Kopaliń
skiego. Daję Panu słowo robociarz zajrzał 
tam, żeby „coś niecoś zaimponować absol
wentowi Sorbony”.

Wracając do rzeczy, czyli działalności 
zakładowej mafii należy stwierdzić, że macki 
(ej ośmiornicy dotarły również do autora 
zamieszczonej w „GL” publikacji. Tylko nic 
wyssały z niego żadnych soków, a wręcz 
przeciwnie osłaniały przed „uciążliwościami 
życia”. Stanowiły swoistą tarczę ochronną. 
Czy nic jcsl prawdą, żc la „mafia” przyjęła 
Pana do pracy i po upływie kilku miesięcy, 
gdy stan Pana zdrowia uległ gwałtownemu 
pogorszeniu zapewniła wygodną, ciepłą 
posadkę.

Nadzieja
leczcńsiwu czerwoni władcy — w krytycz
nych dla siebie momentach — usiłowali się 
przypodobać, rzucając paru prominentów na 
pożarcie. Urząd Antymonopolowy w tym 
samym czasie nakazał obniżyć ceny na FSO- 
1500 i Polonezy. Znów przypadek?

25 listopada będę glosował na Wałęsę. 
Nic przeszkadza mi jego nieco chropawy 
język. Z Helmuta Kohla także kpiono. Gru
by, niezgrabny, tak jak Wałęsa nic znający 
języków obcych, słoń w składzie porcelany. 
Dawni oponenci musieli w końcu uznać wiel
kość kanclerza Niemiec kiedy len dowiódł, 
żc jest politykiem wielkiego formatu i spełnił 
marzenie Adcnaucra o jedności. Działacz 
związkowy R. Regan, a nic pięknie się wysła
wiający inteligenci (wyraz nieznany Zachod
owi, do poziomu którego chcemy równać) 
odrodził potęgę Ameryki i doprowadził do 
upadku komunistyczną ośmiornicę, macka
mi ogarniającą świat.

Dziwna to mafia, która za taką „przysłu
gę” nic chciała przyjąć z rąk Fana haraczu 
w' postaci stoika miodu i 5-ciu dolarów, któiy 
to haracz gestem „pańskim” postawił Pan na 
biurku i musiał zabrać z powrotem. Ta sama 
mafia nie stawania zbyt dużych przeszkód 
gdy znudzony „ciężką pracą” postanowił Pan 
podjąć zajęcie jako pracownik administracyj
ny Rady Pracowniczej.

Kłania się art. 35 ustawy o przedsiębior
stwie państwowym „Polskie Koleje Państwo
we” mówiący, żc działalność w organach 
samorządu ma charakter społeczny. Łatwo 
jest z tej pozycji zamieszczać artykuły 
w „GL” o konieczności uczciwej, nicpozoro- 
wancj pracy. Trudniej spojrzeć na to, co się 
robi samemu. Używając „terminologii ula” 
żywię jak i Pan nadzieję, żc czas trutni minął, 
a przyszła pora na pszczółki, nie wiem jak 
Pan wybrnie z takiej prawdy. Wracając 
ponownie do mafijnych rozrachunków chcę 
uspokoić Pana obawy. Gapo di tutti capi 
ba nie naślc na Pana swojego mordowy. 
Gdyby na chwilę poważnie myślał o jakiejś 
zemście nic pisałby Pan tego — po prostu ze 
strachu. Nic należy więc snuć kasandrycz- 
nych wizji.

Czasami tylko niech Pan pomyśli, żc 
ludzie mogą mieć inne zdanie, i będą chcieli, 
żeby ich glos został usłyszany. Nic musi to 
oznaczać otwartej wojny, pomówień i znie
wag. Wystarczy zrozumieć intencję. Dlatego 
leż niech odrzuci Pan swoje demaskatorskie 
zapędy, bo będąc lubą innych może Pan być 
przez, nią wessany i nawet kapci, w  których 
Pan tak lubi chodzić — nic pozostanie.

Henryk Żochowski

Wałęsa nic popełni! pomyłki w żadnej 
poważniejszej sprawie. W działaniu udowod
nił swoją skuteczność, wykazał się poczuciem 
realizmu, jak dotychczas osiągnął zamierzo
ne cel. Jest odważny, ale zarazem ostrożny 
i rozważny. I — jak żaden z pozostałych kan
dydatów — twardy, dynamiczny, przebojowy 
i szybki w decyzjach. Nic skorzystał z pewnej 
szansy, by za cenę zgody na nowy monopol 
zostać prezydentem. I to mnie ostatecznie 
przekonuje, że jcsl także uczciwy. Nie ślepa 
wiara a konkretne działanie tego człowieka, 
który na drodze do prezydentury nic wszedł 
w żadne kliki i układy dają mi gwarancję, że 
owe kliki legną wreszcie pod siekierą elektry
ka z Gdańska. I trawestując poetę — prawo 
zawsze znaczyć będzie prawo a sprawiedli
wość — sprawiedliwość.

Dlalcgo 25 listopada będę glosował na 
Wałęsę.

Bogdan Łucznj
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mowaliśmy między innymi o naszym wystą
pieniu do Prokuratur)' Wojewódzkiej z proś
by o interwencję w sprawie wiosennego 
wypalania traw w obszarze Narwiańskiego 
Parku Krajobrazowego w rejonie Uhowa 
i Bokin, które w tym roku przyjęły zastrasza
jące rozmiar)'. Wspomnieliśmy również, że 
w chwili zamknięcia numeru byt wrzesień 
(nic otrzymaliśmy na nic odpowiedzi).

Otóż z przyjemnością możemy poinfor
mować PT Czytelników, że odpowiedź jest. 
Pozwoki Państwo, źc zacytuję fragmenty 
tego osobliwego dokumentu.

„(...] W loku czynności sprawdzających 
przeprowadzonych w tej sprawie ustalono na 
podstawie informacji Komendy Rejonowej 
Straży Pożarnej w Łapach, iż w 19... (?) na 
terenie parku miało miejsce 9 pożarów. Ich 
rozmiary zamykały się w granicach I ha, 
a ‘ -ie przy nich zaliczono do interwen
cji. . -noczcśnic zakwalifikowano je do 
nieużytków (kogo? pożary nieużytkami? — 
pm), dl;i których nic nalicza się wymiernych 
strat. Również Urząd Miasta i Gminy poin
formował o znacznym wycieku mazu tu 
w Cukrowni w dniu 30. 10. 1986 r. Postępo
wanie w tym zakresie było prowadzone przez 
Prokuraturę Rejonową i zostało merytorycz
nie zakończone.

Burmistrz Miasta i Gminy nie otrzyma! 
innych sygnałów, w  tym o pożarach, które 
zagrażałyby mieniu. Zarząd Narwiańskiego 
Parku Krajobrazowego stwierdził, iż Przy
czyną większości pożarów były warunki 
meteorologiczne (p. m.) oraz podpalenia 
nieumyślne okolicznych mieszkańców....”

Dniej P. Prokurator informuje, że obok 
warunków meteorologicznych, sprawcami 
podpalenia byli okoliczni mieszkańcy oraz, 
że ich ujęto i ukarano, mimo że straty przez 
nich spowodowane nie dały się zakwalifiko
wać '■<' urt. 138 §2 kk. Zniszczenia bowiem 
z iw .aliczono do grupy nieużytków, 
W konkluzji prokuratura zgodnie z art. 258 
§ 1 kpk odmówiła wszczęcia postępowania.

Ze smutkiem stwierdzamy, że intencje 
nasze nic zostały, zrozumiane, a pismo 
wywarło dokładnie odwrotny skutek.

Zostaliśmy poinformowani przy okazji 
przez p. Prokurator o wycieku mazutu 
w 1986 r. i konsekwencjach (wiemy, pamię
tamy — z pracy w Cukrowni odszedł pra
cownik, ale zdaje się nic len co trzeba). 
Możemy przypomnieć ze swojej strony 
o wielokrotnie większym wycieku mazu tu 
przed przeszło 10-cioma laty i genialnym 
w swej prostocie sposobie jego usunięcia 
(pamiętają państwo płonące przez wiele dni 
łąki pomiędzy Zięciukami i Ossem, ze slu
pem czarnego „aromatycznego” dymu pod 
chmury — i wówczas nikt z pracy nic 
odszedł).

Tylko co to ma wspólnego — oprócz oczy
wiście dymu — z płonącymi w tym roku 
łąkami w Uhowie. Wątpliwie satysfakcjonują 
nas również sukcesy w karaniu sprawców

podpaleń przez Kolegia d/s Wykroczeń 
w przeszłości. Przeraża natomiast traktowa
nie obszarów NPK jako nieużytków. Wyda
wało nam się bowiem, że dlatego powołano 
Park Krajobrazowy, bo na tych terenach ist
nieją wymierne wartości w postaci przedsta
wicieli fauny i flor)', które są majątkiem NPK 
i są niejako na jego stanic, choć nic posiada
ją szczegółowej specyfikacji i nic znajdują się 
pod kluczem w magazynie.

I oto okazuje się, że są one nieużytkami, 
bo nic da się bowiem wyliczyć w złotówkach 
wartości istniejącego na nim życia i bogactwa 
przyrody. Tym bardziej, że nic da się'ustalić 
rozmiarów zniszczeń w sztukach spalonych 
zwierząt i nicwyklulych ptasich jak. Ich życic 
nie ma wartości i nie jest chronione kk. 
Jednocześnie 9 pożarów na obszarze 1 ha 
każdy, nie zagrażały życiu i mieniu w znacz
nych rozmiarach jak wymaga lego dyspozyc
ja art. 138 § 2 kk. A od ilu pożarów i na 
jakim obszarze art. 138 § 2 kk mógłby być 
zastosowany? Proszę wybaczyć, ale powaga 
urzędu prokuratorskiego powstrzymuje od 
komentarzy -  przesiany bowiem materiał 
jest wyborną ku temu okazją. A nieużytki za 
parę miesięcy będą znowu płonęły. Żaden 
paragraf kodeksu karnego i pozostałych 
kodeksów nie chroni życia zwierząt w NPK,

I  T u r n i e j  
T e n i s a  

Z i e m n e g o
Organizatorem turnieju byt Miejsko- 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łapach. Mieszkańców miasta poinformo
wano o turnieju przez rozplakatowanie ogło
szeń. Turniej został rozegrany na asfalto
wych kortach stadionu miejskiego w Łapach. 
Z powodu niesprzyjających warunków atmo
sferycznych mecze były rozgrywane przez 
okres siedmiu dni (27. IX. — 3. X .1900 r.).

Czołowe miejsca w turnieju zdobyli:
1. Jacek Łapiński — Łapy ul. Nowa 5 — 

3:0 9:1
2. Janusz Karpowicz — Łapy ul. Cmentar

na 32 -  2:1 7:3
3. Zenon Perkowski — Łapy ul. Żwirki 

i W. 24 -  1:2 3:6
4. Eligiusz Sienkiewicz — Łapy ul. Osied

lowa 7/19 -  0:3 0:9
W/w zawodnicy otrzymali puchary i dyplo

my wręczone przez Burmistrza Miasta 
i Gminy.

a instytucje do tego predystynowane oczeku
ją matematycznych wyliczanek, lak jakby 
walory krajobrazowe same w sobie nie posia
dały wartości. To może by lak zaorać Tatry 
— to także nieużytki i nie wiadomo do lego 
dlaczego takie wysokie.

liogclan Zarzecki

fot. Dorota Maleszko

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 8.

POZIOMO: świstak, tam-tam, pokrywa, szalet, transport, Igarka, szach, rebus, zew, 
krach, nawis, Niemka, lemoniada, Aleksy, chinina, piasek, mankiet.

PIONOWO: Staszic, ambaras, kasetka, wiosna, strapienie, akwarium, tracz, rzeczow
nik, Hen, Brzechwa, Wanda, wialnia, smakosz, pasyjka, mienie.

Nagrodę otrzymuje p. Krystyna Plichta, Gąsówka Osse 58. Po odbiór słodyczy 
prosimy zgłosić się do cukierni „U Lecha" dn. 23 października w godz. 14-16
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ogłoszenia drobne
Sprzedam  kurtkę z lisów. Części do samo
chodu „Tarpan” i „Żuk” Adres: Łapy 
ul. Boczna 7
Kierowco! przeczytaj — zapamiętaj — zano
tuj! Ładowanie, sprawdzanie, sprzedaż, 
przeglądy i konserwację gaśnic oferuje tech
nik pożarnictwa — Śrcdziński Franciszek — 
Uhowo, ul. Borowska 10, lub Straż Pożarna 
Łapy tcl. 27-00. Usługi w tym zakresie pole
cam zakładom pracy i instytucjom

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Łapach

zaprasza na zawody sportowe 
o Puchar Gazety Łapskiej w sześcio- 
boju kulowym. Zawody zostaną prze
prowadzone na stadionie rrliejskim 
w Łapach w dniu 28. 10. 1990 
o godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmuje 
OSiR te!. 24-75 w godz. 8 —14 oraz 
w dniu zawodów do godz. 10,00

REPERTUAR TEATRU DRAMATYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 
NA PAŹDZIERNIK 1990 r.

17.10.1990 r.
SCENA MAŁA: „OSKARŻA SIĘ CI IRISTIANE F.” -  godz. 10.00 
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00 .

18.10. 1990 r.
SCENA MAŁA: „OSKARŻA SIĘ CHRISTIANE F ” -  godz. 12.00.
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 18.00

19.10.1990 r.
SCENA MAŁA: „OSKARŻA Sil- CI IRISTIANE F.” -  godz. 12.00 
SCENA X; „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

20.10.1990 r.
SCENA MAŁA: „OSKARŻA SIĘ CHRISTIANE F.” -  godz. 10.00 
SCENA X! „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

21.10.1990 r.
SCENA IMPRESARYJNA
„POLSKA SZOPKA CAŁOROCZNA” — program kabaretowy z udziałem Ewy Wiśniewskiej Jerze

go Kryszaka, Marcina Wolskiego, Andrzeja Zaorskiego — godz. 11.00,19.00
22.10.1990 r.

SCENA IMPRESARYJNA
„POLSKA SZOPKA CAŁOROCZNA” -  godz. 17.00,19.00

23. 10.1990 r.
SCENA MAŁA: „O Janku, co psom szyi buły, Pani Twardowska” (bajka) — godz 10 00 
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

24.10.1990 r.
SCENA MAŁA: „O Janku co psom szyi buty, Pani Twardowska” (bajka) — godz 10 00 
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

25. 10. 1990 r.
SCENA MAŁA: „O .Tttnku, co psom szyi buły, Pani Twardowska” (bajka) -  godz 10 00 
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

26. 10.1990 r. , ' V
SCENA MAŁA: „O Janku co psom szyi buty, Pani Twardowska” (bajka) — «odz To oo 
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00

27.10: 1990 r.
SCENA X: „KURS MISTRZOWSKI” -  godz. 17.00 
Uwaga:
SCENA X -  spektakl jest grany w Muzeum w Choroszczy, widzów dowozimy własnym autokarem

Dom Kultury w Łapach 
informuje:

-  Ogłaszamy zapisy na naukę tańca 
towarzyskiego dla dzieci w wieku od 6 -  
10 lat. Pierwsze zajęcia w dniu 20. X. 
1990 r. o godz. 10.00. Zajęcia zawsze 
w sobotę w grupach: 6-7 lat i 8-10 lat,

Odpłatność — 10.000 miesięcznie od 
osoby.

Zajęcia prowadzi nauczyciel tańca 
towarzyskiego -  Henryk Małyszko

-  Organizujemy kurs tańca towarzy
skiego dla młodzieży i dorosłych. Zaję
cia odbywać się będą w poniedziałki 
i środy od godz. 19.30. Czas trwania kur
su -  9 tygodni. Za 75.000 zl uczestnicy 
nauczą się tańczyć 14 tańców -  mile 
widziane pary...

Pierwsze spotkanie -  29. X. 1990 r. 
o godz. 19.30.

Zajęcia prowadzić będzie -  Henryk 
Małyszko.
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Zaprasza państwa do zakupu towarów przemysłowych 
prosto od producentów.

Oferujemy szeroki asortyment w sklepach 
w Łapach ul. Manifestu L ipcowego 36

•  odzież •  obuwie sportowe i skórzane
•  kosmetyki •  zabawki •  torby •  ceramikę

w Białymstoku Handlowiec III paw. 88 
ul. K. S. W yszyńskiego 2

•  tapety firmy BORGES (RFN) i innych
•  komplety łazienkowe
•  DURALEX i OCTIME (komplety obiadowe 

i kawowe)
TO WSZYSTKO JUŻ OD 15-X-1990 r.!!! 

UWAGA!!! SKLEPY i HANDEL OBWOŹNY 
Prowadzimy sprzedaż hurtową Dura leku*""*- 

i innych asortymentów 
Cena Duralexu 44 -  300.000 z! 

PAMIĘTAJ! MY JESTEŚMY DLA CIEBIE

10 -  GAZETA ŁAPSKA


