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Prokuratorze, zwracam się do Pana, gdyż sądzę, iż jest 
Pan władny powstrzymać ten bezprawny pseudokupiecki pre
cedens. Otóż 12 września 199Ó T. centrala SdRP sprzedała 
Zarządowi PKO obiekt byłej PZPR w Łapach za sumę 1,5 mld zł.
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SZCZĘŚLIWCY
Podobna „li'ansukcj:i” miejsce

w Molikach a także próbowano dokonać 
lego w innych jeszcze miejscowościach. Dob
ry obyczaj choćby nakazywał złożyć lak:; pro
pozycji; najpierw gospodarzom miasta. Roz
sadek zalecał wstrzymać się do decyzji Pro
kuratury Wojewódzkiej badającej sprawę 
własności byłej PZPR na tym terenie. Etyka 
podpowiadała, iż należy wysłuchać racji spo
łecznych: postulatem mieszkańców było 
przeznaczenie gmachu na rzecz miasta. Na 
Dom Kultury choćby, którego nic zafundo
wano nam w ciągli 40-lccia rządów komuni
stycznej partii, nu pracownie dla dzieci i mło
dzieży, nu miejsca spotkań, gdzie odnajdo- 

■żna wartości lepsze niż te, które daje 
i'... . n'u, dworzec i niejednokrotnie przysło
wiowa budka z piwem.

Teren pod budynek wykupiono od rdzen
nych mieszkańców pod przymusem i są na to 
liczne zeznaniu w Prokuraturze. Następnie 
z tzw. „składek” (składał się naród) posta
wiono rezydencję partii — jak w każdym 
mieście. Nasz obiekt różni się tym, iż jest na 
liście nieruchomości posiadających akt nota
rialny. Nie wnikamy w problem niezgodności 
z prawem takiego postępowania — napisano 
na ten temat dostatecznie wiele. Prawo było 
dla tych, którzy je sami sobie stanowili. Roz
ważania jurydyczne o osobowości prawnej 
partii nic interesują normalnych, przecięt
nych ludzi, którzy w życiu kierują się prosty
mi zasadami przyzwoitości i sprawiedliwości. 
A w ich mniemaniu zasady te zostały jaskra
wię pogwałcone i mają oni prawo — zwłasz
cza dzisiaj — oczekiwać przyzwoitego załat
wienia lej sprawy i to odczucie jest także 
moim odczuciem.

c.d. na stronic 5

Pierwszy blok oddany do zagospodarowa
nia na nowych zasadach czynszowych nic 
różni się niczym od sąsiednich osiedlowych. 
Owszem, otoczenie jest zadbane i w miarę 
estetyczne. Lokalizacja budynku nie by!a 
jednak posunięciem trafnym. W  tym właśnie 
miejscu znajdowała się dość duża niecka. 
Podwyższenie terenu było czynnością pra
cochłonną i, rzecz jasna, kosztowną. Miesz
kańcy bloku twierdzą, że została narzucona 
przez byłego naczelnika IJM iO . Szczęśliwcy 
mieli otrzymać klucze w grudniu 1989 r. 
Nastąpiło to jednak dopiero w lipcu bieżące
go roku no i zaczęło się...

Ale zacznijmy od początku. 16 mają br. 
lokatorzy przygotowywanego do zasiedlenia 
bloku otrzymali informację, że po klucze 
będą mogli zgłosić się pod koniec czerwca. 
Koszt I m kwadratowego miał wynieść nie 
więcej niż t milion 900 tysięcy zl. I to razem 
z odsetkami. Spowodowało to pewne zdzi
wienie, ponieważ, jeszcze w kwietniu była 
mowa o 700 — 800 tysiącach za metr kwadra
towy. No, ale radość z długo oczekiwanego 
M-ilcś była wówczas przeogromna. 27 czer
wca szczęśliwcy — otrzymali zawiadomienie 
o obowiązku wpłaty po 2 min 100 tys, za 
metr kwadratowy, liyło to obliczone nieco 
na wyrost a różnica miała być zwrócona po 
realizacji rozliczenia tzw. zadania inwestycyj
nego. Tak więc do 7(1 czerwca należało wpła
cić sumę przeciętnie po 10 min każdy. 17 
września już całkiem nieszczęśliwcy otrzyma
li zawiadomienie, ż.c koszt I m wzrósł do

kwoty 2755 457 07 zl. Termin płatności mijał 
10.10 1000 roku. 'lak więc należało w dość 
królkim odcinku czasu wpłacie sumę, tym 
razem 1 min — 1,5 min zl., w zależności od 
metrażu mieszkania. Po interwencjach grupy 
lokatorów prezes zgodzi! się na przesunięcie 
terminu płatności do grudniu. W  tym też 
czasie zostanie podliczona wysokość tzw. 
premii gwarancyjnych które, rzecz nieco 
dziwna, nic zostały dotychczas wyliczone. 
Czynsz płacony przez lokatorów nowego blo
ku wynosi za np. M -3 400 tys. złotych. Opla
ta czysta wynosi około 100 tys. zl., 80 tys. zl. 
jest sumą spłaty kredytu, zaś 220 tys. zl. sta
nowią odsetki. Jest to zaledwie około 8%  
sumy, którą posiadacz mieszkania powinien 
wpłacać miesięcznie. Aby wysokość należne
go do spłacenia kredytu nie rosła lokator 
powinien płacić 200 tys. zl. miesięcznie! 1 to 
z 70% dotacją rządową. Gdyby jej nie było, 
to należałoby piacie aż 2 min 000 tys. zl mie
sięcznie! Przy 400 tys. zl czynszu niedopłata 
wynosi I min 800 tys. zl i la właśnie suma 
jest co miesiąc dopisywana do koniecznego 
do spłacenia kredytu. Prościej, jeżeli w ubie
głym miesiącu lokator miał do spłacenia 60 
min zl., to w tym miesiącu ma już 61 min 
800 tys. zl. Należy pamiętać, że kredyt jest 
40-pmeeniowy w stosunku 9-miesięcy.nym. 
Oil października oprocentowanie wzrosło do 
cyfry 4<>. 1 pomyśleć, że jeszcze w grudniu 
ubiegłego roku mieszkanie można było
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TADEUSZ
MAZOWIECKI

„Tiultusz Mazowiecki — działacz katolic
ki, publicysta, współtwórca „Solidarności”, 
ma/, sianu. W cni ej swej działalności poli
tycznej z odwagij i rozwag;| poszerzał w Pol
sce granice wolności. Dziś jako kandydat na 
prezydenta, chce być tej wywalczonej wol
ności strażnikiem i gwarantem. Mazowieccy 
herbu „Dołęga" byli w swoim ojczystym 
Płocku rodzin;) łubianą i szunowan;). 
Tadeusz urodził się w l ‘J27 roku. Jego 
ojciec, Uronislaw był znanym lekarzem 
i działaczem Akcji Katolickiej. Matka 
Tadeusza Jadwigi! z domu Szcmbliiiska, 
nauczycielki!, owdowiała na rok przed wybu
chem wojny. Odlad samotnic wychowywała 
jego oraz dwoje rnd/eńsiwa: starszego lirata, 
który zginął zamęczony w SiulliolTie, i siost
rę Krystynę, żyjącą w 1’ loeku do dziś, Uy 
pomóc matce w utrzymaniu rodziny, 14-leini 
Tadeusz podejmuje pracę, jako goniec. Po 
wojnie Tadeusz Mazowiecki studiuje prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 r. 
włącza się w działalność społeczną: przewod
niczy Akademickiej Sp-ni Wydawniczej, 
z której jednak niebawem zostaje usunięty 
za „klerykalizm”. Miody działacz katolicki 
wstępuje do grupy skupionej wokół tygodni
ku „Dziś i Jutro" (późniejszy PAN), z któ
rym zrywa w 1955 roku w proteście przeciw 
instrumentalnemu traktowaniu Kościoła 
i służalczości wobec komunistów. Płaci za to 
bezrobociem. Pisuje cło „Poprosiu” (tygod
nika opowiadającego się za demokratyczny
mi reformami socjalizmu) i do „Tygodnika 
Powszechnego”. W  październiku 1956 roku, 
gdy tylko jest to możliwe, współtworzy war
szawski Kłuli Inteligencji Katolickiej. Mazo
wiecki konsekwentnie difSj do poszerzenia 
i umocnienia obszaru niezależności wywal
czonego w październiku ’56. Nie ufa obietni
com komunistów — tworzy fakty. Kolejnym 
faktem było wejście w 1961 roku w skład 
Sejmu, w którym wraz zc Stefanem Kisie
lewskim, Konstantym Łubieńskim, Stanisła
wem Stommo, Jerzym Za&ieyjskim tworzą 
Kolo poselskie „Znak”. Po raz pierwszy od 
likwidacji PSL w Polskim Sejmie zasiada 
znów opozycja. Najostrzej przeciwstawiła się 
ona komunistom w marcu 1988 roku -  to 
Mazowiecki redagował wtedy słynni) interpe
lację „Znaku” przeciwko biciu studentów 
przez milicję i politycznym pogromom. 
W  PJ7I roku PZPR udaremniła jego inicja
tywę powołania Komisji Poselskiej do zbada
nia zajść na Wybrzeżu. D o wyborów w 1972 
roku Mazowiecki nie zostaje już dopuszczo
ny. W  życiu osobistym przeżywa tragedie. Po 
śmierci pierwszej żony, żeni się ponownie 
z llwi) Proc. W  1970 roku umiera druga 
żona, osierocając trzech synów; najmłodszy 
miał wówczas trzy lala. „Po śmierci mamy — 
wspomina jeden z nich, Wojeiccli — ojciec 
postanowił, że ten dom będzie taki, jak 
przed tym. W  lalach siedemdziesiątych byliś
my poprosili biedni, ojciec pożyczał pienią
dze, żeby nas utrzymać. Ale święta na przy
kład z.iiwsze musiały micćswoj;) oprawę.

Dziś synowie st) już dorośli, pozakładali 
rodziny — Tadeusz mu 6 wnuków. Lala sie
demdziesiąte to dla Mazowieckiego okres

coraz intensywniejszej działalności intelektu
alnej i politycznej. Publikuje artykuły i książ
ki. Staje się ważna postaci;) rodzącej się opo
zycji. W 1975 roku współorganizuje protest 
przeciwko wprowadzaniu do Konstytucji 
przewodniej roli PZPR. W  wywiadzie dla 
prasy niemieckiej, jako pierwszy wysuwa ideę 
wolnych związków zawodowych.

W  sierpniu ]9S(i roku Tadeusz Mazowiec
ki staje się doradę;) gdańskiego Międzyzakła
dowego Komitetu Strajkowego. Lechowi 
Wałęsie mówi; „'/.ostanę z Wami do końca”.

Uczestniczy w negocjacjach, staje się 
doradca związku, współtworzy jego strategię. 
Jako redaktor naczelny „Tygodnika Solidar
ność” przestrzega przed nadmiernym rady
kalizmem. Trzynastego grudniu zostaje 
internowany,-u świat obiega fałszywa, pocho
dząca zapewne z SM, wiadomość o jego 
śmierci. / .  inierrtowunia zwolniony zostaje 
jako jeden z ostał nich.

Jak przedtem nic dostał zawrotu głowy od 
sukcesów, lak teraz nie rozpacza z powodu 
porażki. Redaguje raport „Solidarności”: 
„Polska 5 lat po Sierpniu”. Tworzy podziem
ne pismo „21". Nadal doradza Lechowi 
Wałęsie i /.wiązkowi. Organizuje Komitet 
Obywatelski, Nu strujk w Stoczni w maju

Podobno do niedawna rozmowy hulaków 
w końcu trafiały na jeden z trzech tematów: pnli- 
tyka, łóżko lub pogrzeby. Czasem żelaznym tema
tem na ciszę było picie wódki (luli sposoby jej 
wyrobu). Dziś jest prezydent! Na lamach prasy 
i przy rodzinnych stolach. A  ile mamy pretensji 
do swoich kandydatów! Ten ma skrzywiona gębę, 
ów posunięta anemię, tamten siekierę w ręku! 
Ten dorobkiewicz, a tamten ulizany, Podejrzane 
koneksje. Krzykun, nieboraczek i przyslojniaczek 
w wyścigu do stolca prezydenckiego -  i iny 
w sześciu rzędach za nimi ustawieni. X  boku gru
pa obrażonych (ci się nie ustawia) ho.nikt nie 
dorasta do ich ideału. Wielbiciele swoich patrz.) 
z pogarda na innych i krzycz.'): LN LR C.ilA! I« ) / . -  
S Ą D LK ! 1 'IL N IA D /L !  Nasz kredyty z zachodu 
dostanie! Nasz elegancki! Nasz ma pieniądz 
i nam rozda! Są leż, zarzuty i pochwały, o których 
nie wspomnę, ho się wstydzę. Któż. więc len stołek 
wziąć powinien? '/. różnych ankiet yeynika, że cho
dzący ideał w wieku lal co najmniej czterdziestu 
i raczej mężczyzna. Musi wzbudzać zaufanie, 
umieć dobierać doradców, jego zalety to: prezen
cja, odwaga, intelekt ild.

Powyższy zestaw udowadnia, że nikt z. obec
nych kandydatów nie spełnia wszelkich wymagań. 
Co zatem nas czeka? Wybrakowany prezydent 
i wybrakowana opozycja? Nasza wiedza na lemat 
pretendentów także jest wybrakowana — a szko
da i niekonsekwencja, skoro za wzór przyjęliśmy 
Zachód. Drak w Polsce zwyczaju publicznego 
grzebania się w życiu kandydatów. Ilość żon, dzie
ci, kochanek (dyskwalifikuj,]!), samochodów 
i psów, stan konta i drogi dojścia do pieniędzy 
wykiyslnli/.owałyby ich sylwetki. A  lak co? Po/.o-

1980 r. przybywa, juko wysłannik Lpiskopa- 
lu. Zostaje ze strajkującymi do końca, śpi 
z nimi na styropianie. l’o tym strajku przy
chodzi) następne — otwiera się droga do 
„okri|glego stołu”. Mazowiecki współprze
wodniczy negocjacjom „stolika związkowe
go” , które zakończ;] się relegatiżaeja „Soli
darności”. Zostaje ponownie redaktorem 
n uczc I ny m re; i k lywowa nogo „Tygodnika 
Solidarność”.

l ’o zakończeniu obrad „okrągłego stołu” 
powiedział: „Jestem ostrożny w słowach, 
liędę zadowolony wówczas, gdy ludzie będą 
zadowoleni”.

Ale do wyborów nic staje. Nie odpowiada 
mu przyjęta przez Komitet Obywatelski 
zasada „drużyny Wałęsy". Chce, hy te 35 '/ 
demokracji zagospodarować w )(K)'Z 
demokratycznie, uwzględniając wszystkie 
nurty polskiej opozycji, /.-razu reaguje też 
ostrożnie nu koncepcję Adama Michnika 
„Wasz prezydent nasz premier”.

Stanowisko szefa rządu przyjmuje 2 mie
siące później. Decyzja la wymagała wielkiej 
odwagi — dziś widać, że szlakiem reform 
wytyczonych przez Mazowieckiego poszła 
cala Lumpa Środkowa. W  październiku 
1990 r. powiedział; „Nie zapomniałem, co 
zawdzięczam Lechowi Wałęsie, lc" ' iii- 
hym, hy i On pamiętni, co zawdzi , mię 
i takim jak ja ”.

Jest centralni) postaci;) polskiej sceny poli
tycznej — za jego rządów PR1 znów siaki 
się Rzeczypospolitą i zdobywa uznanie świn
ią”.

N a podstaw ie opracow ania  
A d a m a S/.ostkicwic/.a  

W acław  M a jkow ski

Maje wierna plolka-agilalorka, szczególnie oslal- 
niii aktywna.

Mój ideał, zgodny zrcszl;| z powyższo leorii), 
byłby wyposażony jeszcze w czarodziejską róż
dżkę. czapkę-niewidkę i okulary (różowe). Wiem  
już. także na kogo będę glosować, lecz nie 
powiem, bo nie mini to być tekst propagandowy. 
Przepraszam prezydenta (nu wszelki 1 bo
może się okazać mściwtis i bez poczuct.i.....uoi ii)
z;i lekkie potrakiowanie lak ważnej persony. 
Pozwolę sobie także puścić oko w stronę swoich 
znajomych, którzy być może znaleźli lu swoje opi
nie. leli nazwiska znane s;| tylko autorce tekstu.

K a ta rzy n a  Droga

OBWIESZCZENIE
W  związku ze stale pogarszającym się sta

nem sanitarnym i estetycznym naszego Miasta 
i Gminy przypominam wszystkim zakładom, 
instytucjom i osobom pływalnym o ciążącym 
ustawowym obowiązku ulr/ymania czystości 
w obrębie swych nieruchomości i.j. utrzyma
nia czystości na cnlej szerokości chodnika 
przyległego do posesji wraz z trawnikiem oraz 
polowr) szerokości jezdni (dotyczy to również 

oczyszczania ze śniegu i lodu w okresie zimo
wym). Podstawa prawna: arl. 117 Kodeksu 
Wykroczeń w związku z O 10 pkt 3 Rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 30. 09. 19,SI) .r. 
o utrzymaniu porządku w miastach i osiedlach 

(D z. U . N r  24, poz. 91).

STOŁEK DO WZIĘCIA
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W a rsz ta ty  G łów ne

FOT. WŁADYSŁAW PIOTROWSKI

Refleksje przedwyborcze

Zmęczonym artykułami
o szlachectwie należy się tro
chę odpoczynku. Dziś więcej 
o Łapach i obiekcie numer 
jeden, czyli ZNTK.

Zacznę jednak od legendy. Otóż gdy 
budowano linię kolejową, ziemianie surażcy 
uważali, że kolej żelazna ściągać będzie pio
runy, dym, przyniesie szkodę uprawom, kro
wom mleko odbierze, a w ogóle będzie lo 
strata gruntów. Stację usytuowano 
w Łapnch-Uarwikach. Tuż obok była granica 
między tzw. Królestwem Polskim a Obwo
dem Hinlosloekim należącym bezpośrednio 
do Rosji. Sama kolej miała ówcześnie 
bardziej znaczenie stralcgiczno-wojskowc 
niż handlowo-pasażcrskie. Odcinek 
Lapy-Bialystok byl realizowany w lalach 
1860-61 a tragizm budowy godny jest odręb
nego potraktowania. Wraz z budową kolei 
powstawała potrzeba realizacji kolejowych 
obiektów stacyjnych, ujęć wodnych do 
nawadniania parowozów na trasie ich prze- 
b’'-"i,ujak również budowa kolejowych war- 

V naprawczych, które lokalizowano 
w miejscowościach położonych w pobliżu 
naturalnych ujęć wodnych. W  roku 1870 
liancusko-bdgijska firma zbudowała 
DliTO , czyli warsztaty bieżącego przeglądu 
parowozów i wagonów. Od 1800 roku istnia
ła l.apska Zcluzno-drogowa Szkoła 2-ktaso- 
wa. |’o 1005 D liT O  wzbogaciło się o nową 
kuźnię i koltarnię. W  lalach I wojny świato
wej cofający się Rosjanie wywieźli część 
maszyn wraz z. załogą w głąb chylącego się 
ku upadkowi imperium carów. Do Łap 
wkroczyli Niemcy. W  latach 1015-1018 zbu
dowali dwie hale parowozowe oraz dział 
mechaniczny. Rozbudowali leż kotlarnię 
przystosowując ją do głównych napraw paro
wozów. W  ten sposób zostały wykonanen 
podwaliny pod dzisiejszo oblicze Zakładów. 
W 1018 roku zniszczeniu uległy urządzenia 
pięknego dworca kolejowego a w Zakładach 
częściowo kol lamia i budynki administracyj
ne. (.‘ale Warsztaty zostały po raz drugi 

i)ne z maszyn i dokumentacji technicz- 
ik ,. Zarząd polski Warsztatów ukonstytuo
wał się 1(1 stycznia 1010 roku. Taka zaczęła 
się Polska. 5 M aja 10 lo roku — w dniu świę
ta państwowego nastąpiło wyświęcenie 
wydziału mechanicznego. Wokół zostały 
pobudowano baraki, na bocznicach ustawio
no wagony mieszkalne. Do l.ap zaczęli 
napływać robotnicy oraz kadra techniczna. 
Właśnie dla nich warszawska firma Wiśniew
ski i Wolski wybudowała w lalach 1021-1026 
osiedle kolejowe w Łapach Osse. Należy ono 
niewątpliwie do unikalnych w kraju. I słusz
nie uczynili konserwatorzy zabytków, wpisu
jąc jc do rejestru obiektów znajdujących się- 
pud ochroną państwa. W  sumie zbudowano 
w ciągu -ł lat 27 budynków, po sześć miesz
kań dwuizbowych w' każdym. Wraz z rodzi
nami mogło więc zamieszkać 700 osób. Rok 
później wybudowane zostały drewniane 
domki (6) na Wygwizdowie. Od 1025 roku 
Warsztaty zostały podporządkowane Dyrek
cji Okręgowej PKP w Wilnie. Zaczął się 
nowy okres w dziejach zakładów i l.ap, które 
w- tym samym roku stały się miastem.

M a r ia n  O lechnow icz

■Jest to ostatni numer naszej gazety, uka
zujący się przed wyborami, będącymi przeło
mowym momentem dla rodzącej się demok
racji. Nie jest tak, iż demokracja rodzi się 
nagle. Proces to wieloletni, mający swe trud
ne czy w ręcz krytyczne chwile. O jego powo
dzeniu decyduje dojrzałość społeczeństwa. 
To nasze, w ostatnim dziesięcioleciu, egza
min z dojrzałości zdało nad wyraz dobrze, 
uważam też, że potrafi i teraz dokonać właś
ciwego wyboru swojej przyszłości.

Jednakże obecna sytuacja polityczny jest 
nieporównanie bardziej skomplikowana. 
Dziś dokonamy wyboru nie na zasadzie: 
„my”i „oni”, ale między „swoimi”. Bowiem 
jest przekonaniem powszechnym, że w walec 
o Belweder liczy się dwóch kandydatów: 
Wałęsa i Mazowiecki. Oprócz lego, który 
z nich zostanie prezydentem liczy się też 
fakt, w jaki sposób lo się odbędzie. Idzie mi 
o styl polityczny, o kulturę walki. O lo, że 
rywale nie musi oznaczać wrogowie. Zwycię
zca może być tylko jeden. Wszakże obie 
strony —po wyborach— dalej będą żyły 
w tym samym kraju i dla jego nadrzędnego 
dobra winny ze sobą wspólpfacować. Tym
czasem doprowadzenie do podziału typu 
wrogość niesie ze sobą niebezpieczne — na 
dziś i jutro — konsekwencje. Warto tego 
unikać, by nienawiść nie zdominowała życia 
publicznego, zwłaszcza, że jej forpoczly 
obserwuję już ud wiosy lir. Ton „Gazety 
Wyborczej’’, której byłem stałym czytelni
kiem, uruchomił moje dzwonki alarmowe; 
okazało się — nie na darmo. Po początko
wych, cichych podjazdach przeciw Wałęsie 
konflikt przybrał charakter jawny. Uważa
łbym go za normalną grę polityczną, gdyby

nic pewne „ale”: metody. Znów ten znajomy 
ton byłej „Trybuny Ludu” i to gdzie, w mojej 
„G W ”. Znów klasyczny, z komuny Jodem 
czarno-biały podział ról: dobrzy i źli, euro
pejczycy i zaściankowcy, oświeceni i ciem
nogród, rozumni i populiści, demokraci 
i dyktatorzy. Co ciekawsze, pisali lak niedaw
ni „uwiclbiaczc” Wałęsy, przerażeni wizją 
jego prezydentur)'. Jak echo wtórowała im 
„Trybuna”. W  tej kwestii zarówno byli (?) 
towarzysze jak i „europejczycy” są solidarni.

A cóż to ma do l.ap? Otóż tamten posiew 
nienawiści zdążył wykielkować i u nas. Nie 
trzeba się wysilać, by to dostrzec. Transpa
rent Cimoszewicza wisi sobie spokojnie — 
i lak być powinno, Tymczasem transparent 
z Wałęsą już po dwóch dniach obrzucono 
czymś czerwonym, a że nic pomogło — prze
cięto przytrzymujące go dwa sznur)'. Zginęły 
też dwie Hagi: narodowa i solidarnościowa.

Nieznani, jak dotychczas, sprawcy musieli 
czuć się bezkarnie, skoro dokonali tego 
w oświetlonym centum miasta i zapewne nie 
bez pomocy czegoś na kształt drabiny. 
Innym przykładem źle pojętej kultury walki 
politycznej (charakter i zakres działań wska
zują na coś więcej niż tylko chuligański wyb
ryk) są zdzierane plakaty wyborcze Lecha, 
bo innych na razie nie zauważyłem. Zastana
wiam się też, które z nazwisk na plakatach 
przed kościołem Św. Krzyża drażniło spraw
cę zamalowania ich? Wyszyński? Wojtyła? 
Wałęsa? A  może wszyscy trzej?

Niewinne są /.lego początki. Nietolerancja, 
którą tak chętnie zarzuca się Wałęsie i jego 
zwolennikom, u nas znajduje laki właśnie

c.d. na sir. 5
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wzór prezentowanej obok. 
Czy u nas coś takiego jest 
realne? Dedykujemy zdjęcia 
tym, którzy będą decydować 
o całej sprawie. Jeśli dobrze 
pójdzie, na wiosnę ruszy 
robota...

Kiitnr/yiiii l)ro^;i

S praw y na G ęsie j — 
c iąg  d a lszy

Stało się. Teoretycznie ist
nieje możliwość, iż „z Gęsiej 
na Bindugę” dom zostanie 
przeniesiony i zapoczątkuje 
budowę ciekawego obiektu. 
Rada Miasta i Gminy prze
głosowała pozytywnie wnio
sek o przemianowaniu w pla
nie zagospodarowania placu 
na garaże — na plac pod 
budowę skansenu. Pozostaje 
drugi etap walki: forma prze
kazania tej ziemi pani Woj- 
tak i cena jakiej zażyczy 
sobie miasto. Czy będzie to 
wieczysta dzierżawa czy 
sprzedaż? Jeśli sprzedaż, to 
wciąż czekamy na ustawę. 
Kiedy wreszcie się narodzi 
(ustawa) i dojrzeje, powsta
nie problem: za ile? Problem 
wcale niebagatelny dla inic
jatorki całego przedsięwzię
cia. Nie łudźmy się bowiem, 
żc pani Wojtak zapłaci za 
ziemię w Łapach cenę jak za 
plac w Berlinie Zachodnim, 
a takie już bywają łapskie

stawki. Może warto „puścić” 
ten plac po cenie wręcz ni
skiej lub symbolicznej? 
Szczególnie biorąc pod uwa
gę siły, które pani Wojtak 
już włożyła w całą tę sprawę 
i fakt, że jej celem nie jest 
prywatny biznes, lecz stwo
rzenie w naszym mieście cze
goś wartościowego i orygina
lnego! Przypomnę, że cza
sem warto stracić, żeby 
w przyszłości zyskać... Tym
czasem, aby „narobić sma
ku”, zamieszczamy kilka 
fotografii przywiezionych 
przez panią Wojtak. Pocho
dzą z kanadyjskiego projek
tu tzw. „Ciągu alej” (v. GŁ. 
nr 7). Widzimy obiekt jesz
cze w stanie przygotowań. 
Wyobraźmy sobie te seg
menty zabudowane i wypo
sażone. Wiem, że w planach 
dom z Gęsiej przeznaczony 
byłby na dom restauracyjny. 
Wśród atrakcji znalazłaby 
się bryczka i kawiarenka na

FOTOGRAFIA ZE ZDIOROW P. J. WOJTAK
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nabyć na własność za dosłownie 2-micsięcz- 
ny obecnie płacony czynsz, Gdyby tylko nic 
byki poślizgu w budowie i wręczeniu kluczy... 
A u k wymagany wkład mieszkaniowy i wyso
ki czynsz, z. licznymi doplniami pozbawił 
lokatorów wszelkich oszczędności a wielu 
wpędził w długi bilansowe. Itank jesl wobec 
swoich dłużników konsekwentny, llrak lej 
konsekwencji wobec samej działalności ban
ku, kióry przypomnijmy, jeszcze nic wypłacił 
izw. premii gwarancyjnych z książeczek mie
szkaniowych. A  przecież nasza finansowa 
codzienna rzeczywistość nie składa się tylko 
z czynszu. To  s;j przecież opłaty za energię 
elektryczny (blok nie posiada kuchni gazo
wych), opłaty za przedszkola, żłobki, za 
radio, telewizor ild. Nie warto tego rozpisy
wać na różnorodne podatki—wydatki. Każdy 

na realia życia. Najbardziej ponurym 
jest laki, że dług lokatorów wobec banku 
gwałtownie rośnie i po 2-3 latach stantj się 
oni wręcz niewypłacalni. Co wtedy? A  te ich 
wymarzone M -s luli więcej nie s;j znowu 
gniazdkami rozkoszy. Otóż na przykład 
drzwi wejściowe do mieszkań maja prawie 
1 -  1,5 cm szczeliny. W  pokojach odklejają 
się tapety. Fachowcy twierdza, że to z powo
da wzrostu temperatur po uruchomieniu 
centralnego ogrzewania. 1 znowu lokatorzy 
maj:] dylemat, co wybierać: ciepło czy este- 
lyczne ściany? Na balkonach odpada ze 
ścian farba, Niech lam. któż to zimą będzie 
przesiadywał na balkonie? Gorzej jest 
z posadzkami. Wystarczy popal rżeć na 
szczeliny między segmentami regałów. Mój 
znajomy hyl najbardziej zdumiony faktem 
różnicy między długością podłogi i sufilu. 
Kar niszę okienną wymierzył na podłodze 
a ta, cholera, pod sufitem nie chciała się 
zmieścić. Hyla za długa az. o 5 cm! Znajomy 

na II piętrze. Giekaw jestem jaką 
powierzchnię ma podobne M-3 na piętrze 
czwartym. Dość długo blok hyl pozbawiony 
cieplej wody. Prezes obiecał zwrot pieniędzy 
za niewykonaną usługę. Nikt nie pokryje 
strat mieszkańców wynikłych ze zwiększo
nych poborów cnergi elektrycznej- A  miał to 
być najlepszy blok pod względem jakości. 
I znowu słowa i obietnice siaty się przysło
wiowym wodolejstwem, jak la woda w piwni
cach pechowego bloku. Problem mieszkań
ców bloku przy ulicy Konopnickiej w ł apach 
nie jesl rzeczą przypadku, .lesi to problem 
ogólnokrajowy i trudno mieć zarzuty do 
Zarządu SM Kolejarz. Jednak do lego wszy
stkiego nie bardzo pasuje mi samo pojęcie 
..spółdzielnia” i spółdzielczość. Zajrzałem  
więc do Iencyklopedii PWN. I co? ,,Spół
dzielnia — dobrowolne i samorządne zrzesze
nie o nieograniczonej liczbie członków 
i zmiennym funduszu udziałowym... Celem 
jest stale podnoszenie materialnego i kultu
ralnego poziomu życia i świadomości człon
ków spółdzielni”.

Samorządność, fundusz, podnoszenie lego 
i owego jesl. Tylko iroclię nam kierunki się 
pokręciły. I w tym całym nieszczęściu lak 
krótko szczęśliwych lokatorów, pocieszająca 
jest jedynie nazwa ulicy przy której tkwi ich 
blok. Maria Konopnicka liyla autorką poczy- 
nych książek dla dzieci. Może krasnoludki są 
jeszcze na święcie i pomogą będącym 
w potrzebie.

M a r ia n  O lechnow icz

Refleksje
przedwyborcze
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wyraz — zamykania ust myślącym inaczej. 
Skąd my to znamy?

Szanowni Nieznani Sprawcy. Czy nie lepiej 
by było, byście zgłosili własnego, odpowiada
jącego Wam kandydata na prezydenta? 
Wszak taką możliwość macie, także i tę, by 
przekonać do niego 50% plus jednego 
wyborcę. A rozplakatować go choćby 
w milionach egzemplarzy. Postępowanie, 
jakie ostatnio prezentujecie, nie tylko niszczy 
czyjąś pracę ale też w przyszłości nieraz już 
było sygnałem rodzących się dyktatur czy sy
stemów totalitarnych, których to systemów 
cechą wspólną liyla między innymi nienawiść. 
Ta sama, kiórej ofiarą padł patron „Solidar
ności", ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Niewinne są złego początki...

Itogdun Lucznj

. , ca mm mmmrnmmmm

Dyrekcja i Rada Peda
gogiczna LO w Łapacli
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I prosi sympatyków |
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odpłatne przekazywanie . 
zbędnych telewizorów, 
które będą wykorzystane f 

 ̂ w szkolnej telewizji kab 
|  lowej.
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Nie potrafimy zrozumieć dlaczego rdzenni 
mieszkańcy l.ap, których zmuszono do 
sprzedania ziemi dla P /.PR , ci z których 
ciężkiej pracy wybudowano „Komitet Par
tii", którzy latanii wbrew własnej woli utrzy
mywali aparat partyjny, który ponosili tysiące 
wyrzeczeń — mają się teraz pogodzić z lak
iem, iż tym sposobem SdRP spłaca koszty 
ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Czym 
zatem spłaci długi w wyborach prezydenc
kich, wszak z naszego okręgu wystawia się 
kandydaturę Pitna Cimoszewicza. Są lo długi 
wobec PKC >, o długach wobec narodu milczy 
się uparcie, o spłacie tych długów nikt już. nie 
mówi.

Hyla P /.PR  odchodząc zachowała się lu 
właściwie. W  grudniu PJKU r. podpisaliśmy 
porozumienie, iż obiekt przeznaczony zosta
nie rut cele społeczne. Nie respektowało tego 
jednak KW  P/.PR i nie uznaje SdRP, licząca 
tutaj kilkunastu członków (nie prowadzą 
ewidencji). Miasto podpisało nawet umowę 
na dzierżawę części obicklu, z realizacją jej 
jednak wstrzymuje się do ostatecznej decyzji 
Prokuratury i Parlamentu. Zwrot budynku 
byłej P /.PR  na rzecz, miasta nie jest żadnym 
aktem sprawiedliwości dziejowej — to zbyt 
górnolotne. To po prostu powstrzymanie 
u samego końca długiego okradania społe
czeństwa. Uważamy, iż w ubóstwie naszym 
nie możemy się godzić na utratę lego co jest 
jeszcze do zagospodarowania.

Mieszkańcy l.ap twierdzą, iż nie uwierzą 
w żadne zmiany, dopóki budynek po byłej 
PZPR nie stanie się prawowitą własnością 
Miasta. Zycie w P R I. winno się już zakoń
czyć.

Z  w yraza m i szacunku  
b u rm is trz  M ia s ta  i (•m in y  

R om an Czepy

Komunikat 
Komitetu Wyborczego 

Lecha Wałęsy w Łapach
Komitet Wyborczy Lecha Wałęsy 

w Łapach informuje, że podczas kampanii 
zbierania podpisów pod kandydaturą Lecha 
Wałęsy na Prezydenta RP na terenie l.ap 
zebrano ponad 1400 podpisów.

Wszystkim, którzy udzielili swego poparcia 
naszemu kandydatowi oraz wyjęli udział 
w akcji zbierania podpisów składamy ser
deczne pt idz i ę kow; i n i e.

Jednocześnie informujemy, że Komisja 
Zakładowa N S Z Z  „Solidarność” w PKP 
Z N T K  w Łapach również, udzieliła poparcia 
kandydatowi na Prezydenta -  Lechowi 
Wałęsie. Dziękujemy.

Przewodniczący

K o m ite tu  W yborczego Lechu W ałęsy  
w  Lupach  

Itogdun Lucznj
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Zdjęcie grupowo 42 pułku piechoty

Legioniści i I pułku. Kazimierz Raciborski 
(z prawej) mieszka w Łapach i Józef Perkow
ski z Brzozowa Chrzczonów — nic żyje.

Mjr Ignacy 
Perkowski — 
legionista 42 
pp, uczestnik 
bitwy warsza
wskiej.
W 1920 r. 
komendant 
stacji PKP 
w Grodnie. 
Przed 1939 r. 
komendant 
Związku 
Rozerwistów 
WP
w Łapach, 
zginął
w Buchenwal- 
dzie.

Jan Porowski — legionista I pp. Przeszedł 
szlak bojowy pułku, dowódca plutonu AK ps. 
„Rykoń"

Stanisław Woj
ciechowski — 
poborowy, wal
czył w I Pułku 
Saperów 
Kaniowskich, 
ranny w bitwie 
na Wołyniu. Po 
powrocie do 
zdrowia od 12 
marca 1920 r. 
podoficer kwa- 
terunkpi**' kom
panii', 
woj. Przed 
1939 r. prezes 
Niezależnej Par
tii Chłopskiej — 
mieszka 
w Łapach.

Sianislaw Grochowski 
— poborowy, walczy i 
w armii Hallera w 45 pp 
15 dywizji pod Zamoś
ciem i Równym. Mieszka 
we wsi Gasówka Olcksin.
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...óslaw Koslro — od I sierpnia 1915 r. żoł
nierz POW. Zajmował się zbieraniem broni 
i  amunicji, organizowaniem ćwiczeń wojsko
wych. Po 11 listopada 1918 został skierowany 
przez Komendę Wojskową w Łomży do Powia
towej Komendy Uzupełnień w Wysokiem Mazo
wieckiem gdzie pracował do czasu przejścia 
do organizacji starostwa. Mieszka w Łapach.

Jan Kowalczyk — starszy ułan. 
Ochotnik w Bobrujsku ułanów 
Dowbór Muśnickiego. Od 
1918 r. ułan 10 pułku w II pluto
nie którego dowódcą był por. 
Henryk Dobrzański. Przeszedł 
szlak bojowy 10 pułku, ukoń
czył Centralną Szkolę Jazdy 
w Grudziądzu. W 1939 r. broni 
Ojczyzny pod komendą majorą 
H. Dobrzańskiego „Hubala". 
Pseudonim „Mścislaw" i  UCyp- 
rus", kołnierz AK w czasie oku
pacji, udaremnia liczne akcje 
niemieckie w Łapach. Towarzy
szył H. Dobrzańskiego w wyjaz
dach na zawody jeździeckie, 
mieszka w Łapach.

Ulan And
rzej Łapiń
ski (w środ
ku) -  
poborowy 
z 1919 r. 
Przeszedł 
szlak bojo
wy I dywi
zji 12 Puł
ku Ulanów 
Podolskich 
— mieszka

Legioniści bracia Kosiccy: stoi Józef 42 pp, 
‘siedzi Franciszek — plutonowy, uczestnik wyp
rawy kijowskiej

w Łapach.

Koszary 12 pułku 
Ułanów Podol
skich w Krzemień
cu. Na ogrodzeniu 
Andrzej Łapiński.

Stanisław Kurek — 
legionista, żołnierz 
POW, rozbrajał Niem
ców w Warszawie. 
Uczestnik walki legio
nowych i bitwy war
szawskiej. Odznacze
nia: Polska Swemu 
Obrońcy, Za Wierną 
Służbę Kolejarz z Łap 
Osse, aresztowany 
przez NKWD 
w 1939 r., więziony 
w Brześciu Litew
skim, nie wrócił.

opracowała Danuta Skibko
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Listy do redakcji

.Jeszcze ośmiornica
Droga Redukcjo! Jestem czytelnikiem 

Waszej gazety ale przeczytałem tylko pięć 
numerów, w tym dwa ostatnie dały mi dużo 
do myślenia o niektórych autorach zamiesz
czonych artykułów. l‘o dokładnym przemyś
leniu i kilkarolnym przeczytaniu dwóch arty
kułów (bo za pierwszym razem niewiele zro
zumiałem) tj. „Komisarzowi Callanicmu” 
i „Mamo chwal;) nas”, doszedłem do pewne
go wniosku (choć nie jestem pewny czy właś
ciwego i dlatego pragnąłbym usłyszeć opinię 
redukcji i szerszego grona czytelników). 
A mój wniosek jest loki, że zarówno robo- 
ciarz pan I lenio Żochowski jak i absolwent
ka uniwerku pani Janina Mirek (...) korzy
stali chyba z usług jednej sekretarki, a może 
i jednego redaktora tych artykułów, bo oba 
s;( nacechowane małpi;) złośliwości;), jedna
kowym duchem i stylem i zbyt uczone mają 
wyrażenia jak np. „I.a piewra” (nie wiem co 
to za zwierzę i na jakim żyje kontynencie, po 
co je importować jak mamy swoje małpy 
i ośmiornice?). Idąc śladami rozumowania 
pani Janiny Mirek potwierdzam jej jedno 
zdanie, że „trzeba wznosić modły — niech 
zginie nomenklatura i aby nie powstała 
nowa” (...)

Chciałbym jeszcze dodać, że moim skrom
nym zdaniem na baczną uwagę zasługuje 
artykuł pana Bogdana Stypulkowskiego. 
Oby więcej takicli ukazywało się w Gazecie 
Łapskiej. Nawiązując do wypowiedzi, którą 
pan Stypulkowski dzieli się z czytelnikami 
oświadczam, że podzielam zdanie pana Sty
pulkowskiego. A od siebie dodaję, że Soli
darność łapska zarówno w Z N T K  jak 
i w całych Łupach (oczywiście moim zda
niem) przeżywa głęboki kryzys, a może roz
łam i obecnie jaskrawo uwidacznia się w niej 
brak solidarności i odpowiedzialności.

(n azw isko  i adres do w in ił. re d a k c ji)

Nieciekawa refleksja
Nie czytałem G L, dopiero nr 10 znalazł się 

na moim biurku. Przyniesiono mnie go 
z ulotkami (walęsiakami) jakie pojawiły się 
w /.N T K . Na początku bytem zafascynowa
ny poziomem druku i nogami tancerek, leot 
kilka artykułów popsuło mi optymizm. Skąd 
w ludziach tyle zawziętości? Polska to jedyny 
kraj na kuli ziemskiej tak zdominowany 
przez, organizację kościelną opartą o normy 
moralne chrześcijaństwa. Szanując czytelni
ków nie będę wyjaśniał co te normy znaczą.

Drodzy autorzy artykułów G L, przyjmijcie 
do wiadomości, że napastliwość osiąga 
przeciwne skutki w stosunku do zamierzeń.

22 lipca! Zapewne postąpiono w myśl ogól
nie obowiązujących wtedy wytycznych.

Gzi o wiek zbesztany nawet słusznie, nie 
poprawia się, tylko przyczaja się, by jeszcze 
większego wywinąć orla. Tak nie można — 
jak braknie słów to go słoikiem. Łon spokoj
ny jest skuteczniejszy, bowiem nie potęguje 
zadrażnień. Liczą się udowodnione fakty 
a nie słowa z języka obcego którego się nic 
zna. I jeszcze — do autora „Nadziei”. Niech 
Pan nie trawestuje poetów (to gorsze niż 
palowanie). Nie oni winni temu, że Pan 
Wałęsa, absolwent zawodówki, nie umie pić 
wina (słyszałem jak się skarżył w T V ). Do 
łapskiej zawodówki (wiem ho uczyłem) wielu 
przychodzi z tą umiejętnością. W  klasach 
starszych, wielu z nich, przechodzi na żytnią, 
a dla Pana Wałęsy to problem na szczeblu 
prezydent my. Jakaś słaba zawodówka, nie to 
co łapska.

1\ Szydłow ski

Kiedy zmieniono 
nazwy ulic?

Jako rodowity lapiak oraz obsolwenl tutej
szej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Lice
alnego (do I94S r.: Pnńsiwowc Gimnazjum 
i Liceum ( )gólnokszaleąec), klórą ukończy
łem w 1951 r., z wielkim zainteresowaniem 
ezylam artykuły Mariana Olechnowicza 
z przeszłości Łap i okolicznych miejscowości. 
Interesu ję się lą icmalyką dlatego, gdyż jako 
gimnazjalisia, a później uczeń szkoły ogól- 
nokszalcącej zamieszczałem w „Życiu Biało
stockim” informacje z ważniejszych wyda
rzeń mojej szkoły i dobywających się na jej 
terenie uroczystości, wyniki imprez sporto
wych (nie tylko z meczów piłki nożnej), 
a także informacje o bolączkach mieszkań
ców lut)').

Wśród skolekcjonowanych 70 wycinków 
prasowych mojego autorstwa natrafiłem 
ostalnio niespodzianie (w trakcie pracy nad 
kroniką rodzinną) na pochodzącą z nowszej 
historii l.ap notatkę, której treść nie pocho
dzi spod mojego pióra, (tematy wybierałem 
sam i z reguły pisałem o tym co mnie intere
sowało). Notatce lej nie nadano wstydliwie 
żadnego szumnego tytułu. Oto ireść bulwer
sującej obecnie nas wszystkich informacji, 
która ukazała się w „Życiu Białostockim” 19 
lipca 1949,roku:

„ŁA P Y . — Uchwalą plenum Miejskiej 
Rady Narodowej w Łapach zostały zmienio
ne nazwy niektórych ulic. Ul. Długa —na ul.
I.udwika Waryńskiego,ul. Główna— Manife
stu Lipcowego, ul. Kolejowa —Marszalka 
Stalina, ul. Kościelna —Gen. Karola Świer
czewskiego, ul. 11 Listopada— 1 Maja, ul. 
Piękna—Czerwonej Armii, ul. Przechod
nia—Marcelego Nowotki, ul. Żwirki i Wigu
ry—Stanisława Dubois.”

Ze względu na ważność tematu i pilność 
sprawy musiała ukazać się koniecznie przed

Z  pow ażaniem  K iig en iiisz  K osicki

Warszawa
P.S. O  biletach żywnościowych, którymi 

posługiwaliśmy się w tamtych latach, zamieś
ciłem dłuższą notatkę, której treść mogę 
przekazać na życzenie Redakcji.

Wykształcenie
Piłsudskiego

Dnia 4 listopada dowiedzieliśmy się od p. 
Wierzbickiego za pośrednictwem telewizji, 
że były nasz Naczelnik Państwa — Marsza
lek Piłsudski nie posiadał wykształcenia i Dyl 
jedynie samoukiem. Nic wiem jak la złośliwa 
i szkodliwa propaganda p. Wierzbickiego zo
stała odebrana przez społeczeństwo. W  każ
dym jednak razie myślę, że większość społe
czeństwa przyjęła to nie tylko z oburzeniem 
ale i potępieniem. Wydaje mi się, ż.i 
w lakieh sytuacjach jak wybory prezydent„n. 
s;| jakieś hamulce przeciwko celowo złośliwej 
propagandzie, uwłaczającej godności ludz
kiej bez względu na pochodzenie. z\by zadać 
temu kłam, postaram się naświetlić stan 
wykształcenia Marszalka w oparciu o histo
rię Instytutu Józefa Piłsudskiego z roku 
19.47, która to historia mówi, że na wiosnę 
1.SN5 r. .Józef Piłsudski w wieku 17 lal życia 
ukończył Gimnazjum Wileńskie, a 24 lipca 
LSN5 r. wniósł podanie do Uniwersytetu 
Charkowskiego o zaliczenie w poczet słucha
czy wydziału lekarskiego (dosłowną treść 
podanie pomijam). Niezadowolenie 
z warunków bytowania w Charkowie, skłoni
ło Piłsudskiego do przeniesienia się p<> ukoń
czeniu dwóch semestrów na uniwersytet 
w Dorpacie. Kiedy już. wszystkie przeszkody 
urzędowe wstąpienia na uniwersytet w Dor
pacie zostały usunięte, nagle nastąpiło aresz
towanie w związku z niedoszłym zais. 
petersburskiej grupy Narodowej Woli na 
cara Aleksandra III. Pierwszego kwietnia 
Piłsudski znalazł się w Petersburgu w twier
dzy pietropawlowskiej, a 2(1 kwietnia został 
skazany na 5 lut zesłanie do wschodniej 
Syberii z wyznaczeniem pobytu w Kiereńsku 
nad rzeką Leną. W  tym momencie już jakby 
się urwała nić i brak danych co do dalszej po 
łych wydarzeniach nauki Marszalka. W  każ
dym raziem nie zapominajmy, że nauka 
Marszalka odbywała się 105 lal temu, wtedy 
kiedy w dużym osiedlu wiejskim używano 
krów do zaprzęgu, przy świecy trzeba było 
szukać pana Konstantego czy pana Jacente
go (tak się obowiązkowo tytułowało każde
go) dla przyjścia z pomocą niepiśmiennej 
mamie w napisaniu listu do syna w Ameryce. 
Wydaje się, że komentarze są zbędne co do 
bzdurnych o prowokacyjnych wystąpień 
w telew izji p. Wierzbickiego.

B olesław  K o s tn i 

żo łn ie rz  P O W
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11 listopada -  niedziela -  chłodny, jesienny dzień roku 1990... Jak 
wyglądał ten dzień przed siedemdziesięciu dwoma laty, jakie uczucia targały 
ludźmi, którzy po licznych trudach i cierpieniach osiągnęli cel, do którego dążyły 
całe pokolenia. Po wielu zmaganiach z zaborcami nadeszła upragniona wolność.

Minęły kila... 11 lisi opada sial się dniem 
refleksji i zadumania nad przeszłości;! pań
stwa polskiego. Dla mieszkańców l.ap byl on 
dniem szczególnym, ponieważ na pomniku 
znajdującym się przy Liceum Ogólnokształ
cącym został umieszczony Orzeł w koronie 
— godło Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem pań
stwowym w wykonaniu orkiestry LO. Dyrek
tor liceum Jadwiga Maciejewska, podzięko
wała zebranym za przybycie, jednocześnie 
podkreśliła wagę daty 11 listopada. Następ
nie słuchaliśmy recytacji uczniów: Agnieszki 
Kusnerz, Katarzyny Wasilewskiej i Piotra 
Klewinowskicgo. Drogę Polaków do nicpod- 
ji'"'Mśei przedstawiła Katarzyna Ignatowicz. 

; .wa mówiły o ogromnym patriotyzmie, 
zaangażowaniu i jedności Polaków w spra
wach dotyczących naszej Ojczyzny.

Ogólnokształcącego. Poleczenie ich ślubo
wania z obchodami rocznicy odzyskania nie
podległości nabrało specyficznego charakte
ru, a słowa przyrzeczenia wypowiedziane 
przez młodych Polaków utwierdzaj;) w prze
konaniu, że nie darmo setki ludzi przelało 
krew i oddało swe życie. Uroczystość zakoń
czono „Rot;)”, następnie w kościele Św. 
Krzyża odprawiona została uroczysta msza 
św. z udziałem chóru i orkiestr)'.

Zastanawia mnie tylko, dlaczego w dniu 
lak szczególnym na uroczystość przybyła tyl
ko nieliczna grupa lapiaków. Czy aby powoli 
nie zapominamy o tym dniu? Czy otaczająca 
nas ponura rzeczywistość i codzienne proble
my powoduj;) obojętność nawet wobec 
spraw lak ważnych jak to Święto?...

Iw ona W u jk u

Przypomniano także mieszkańców l.ap, 
którzy uczestniczyli w tych zrywach niepod
ległościowych, a niektórzy z nich byli również 
obecni na uroczystości; padły nazwiska — K.
Raciborski, M. Dobkowski, A. Łapiński, J.
Kowalczyk, U. Kostro, IK Piotrowski, II.
Golabowski, J. Hcmumowska, M. Porowska.
Punkiem kulminacyjnym było odsłonięcie 
wspomnianego wcześniej Orla w koronie.
Odsłonięcia dokonał Bolesław Kostro — 
żołnierz. POW, a proboszcz kościoła Św.
Krzyża ksiądz Józef Wyżne r poświęcił 
pomnik.

Niedziela ta była również, szczególnym 
dniem dla uczniów klas pierwszych Liceum lot. A. Okuniewski
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W  Łapach coś drgnęło. Nic, nie myślę tu 
o cyklu ośmiornicowym. Po każdym z łych 
artykułów zastanawiam się nad naszym cha
rakterem i szansami na prawdę. Hardziej 
więc interesuj;! mnie nieskomplikowane rea
lia naszej skomplikowanej rzeczywistości, 
czyli znowu D Z IU R Y !

I tu mile zaskoczenie. Otóż na przykład 
płyty przykrywające ściek przy ulicy Dolnej 
zostały wreszcie właściwie ułożone. Dwie 
godziny pracy i po kłopocie. Na ten cud 
przyszło nam czekać cale dziesięciolecie. 
Problem maja teraz kierowcy, którzy z nawy
ku przez lala ukształtowanego, w dalszym 
ciągu kręcą piruety kółkiem kierownicy. 
Lepsze to niż złamany resor. Cieszy fakt, że 
nam dyrektor Gospodarki Komunalnej się 
spisał, smuci nieco, że mój kolega doktor 
może za wspomniany nawyk podpaść policji. 
Nie wiem kto to uczynił, ale niezbyt trafio
nym pomysłem było wyżwirowanie ulicy Piw
nej i Kopernika. Szalejąca wichura rozdmu
chała piasek na cztery strony świata a wyboi- 
slość terenu urozmaicona została okazałymi 
kamieniami. Ot i jednak dziura, i w dodatku 
kamienista. Cieszy zaś laki urządzenia este
tycznego, szerokiego chodnika przy łapskim 
cmentarzu. Jak grzyby po deszczu rosną tuż 
przy cmentarnym murze prywatne garaże. 
Panowie Rada, ja stanowczo protestuję. 
Dość już w' Łapach prowizorek. I  to w takim 
miejscu! Za wzór więc stawiam ciąg garażo

wy przy ulicy Szpitalnej, Bardzo dobrze, że 
wreszcie nawierzchnia ulicy Żwirki i Wigury 
została nieco poprawiona. Rozumiem, że to 
z powodu Święta Zmarłych. Tak więc zmarli 
pomagają żywym... Niezbyt fortunnie podpi
sane zdjęcie śmietnika prezentowane 
w naszej G L  również przyniosło już efekty. 
Na osiedlach zostały dostawione nowe 
pojemniki. A  i wokół śmietników jest nieco 
czyściej. Wróćmy do centrum. Serce ściska 
się w głębokim żalu za czymś utraconym, 
trudnym do odzyskania, gdy patrzę na zgrab
ną elewację Domu Rzemiosła. Nawet o roku 
powstania inwestycji nie zapomnieli budow
niczowie. Mnie, historykowi regionalnemu 
będzie kiedyś lżej. A  te schodki metalowe, 
misterne... Czy ktoś zauważył, że wykonane 
są z myślą o zimowych ślizgawicach? Właści
cielom gratuluję pomysłu. Czego mi więc 
żal? Ano lego, że tych schodków nic można 
było zbudować wcześniej. Gdyby więc nie 
len socjalistyczny eksperyment, Łapy byłyby 
nieco inne, ładniejsze, czystsze, bliższe l :.uro
py i... naszemu lepszemu samopoczuciu. Są 
leż wreszcie stoły targowe. Słusznie, że dwa 
zostały ustawione przy „kładce”. Solidnie 
prezentują się również i te przy ulicy Manife
stu Lipcowego — niegdyś Głównej — niech 
mnie starzy łupiący poprawią. Zrobiło się 
ciekawie, odpustowo. Niektórzy po staremu 
handlują pod I lermesem-nomen omen 
bogiem kupców i złodziei. Uolą mnie nic

ruszone dotychczas dwa problemy. Postępu- 
je ruina domku przy Szkole Podstawowej 
N R  4. Niechaj to pozostanie bez komenta
rza. Niezmiernie ważną kwestią jest tzw. 
park naprzeciwko słynnej Łapianki. Już
0 tym kiedyś pisałem. Teraz nieco szczegó
łów. W  pobliskim budynku SM „Kolejarz” 
jest placówka przedszkolna. Jest tam grupa 
5-lalków i tzw. zerówka. Dzieci nic mają 
żadnego placu zabaw, najmniejszej nawet 
piaskownicy. Bawią się więc w tym niby 
zadrzewiony skwerku, pełnym pijaków 
wysiadujących na połamanych ławkach. 
Z  obserwacji, nic tylko moich, wynika ż.c 
coraz częściej dzieciarnia znajduje porzuco
ne strzykawki. Komentować nie muszę, 
odpowiedzialnych nie wskazuję. Niech sami 
poczują się do obowiązku. Jednak czy 
naprawdę tak ciężko wykonać ogrodzenie, 
przygotować piaskownicę, zmontować kon
strukcję do zabaw dziecięcych... Trzeba 
wreszcie zlikwidować tę melinę pod chmur
ką. Przecież to jest nie tylko kwestia bezpie
czeństwa przedszkolaków. T l u my dzieci
1 młodzieży uczestniczą w różnorakich kur
sach tanecznych, językowych itd. Łapskiego 
Domu Kultury'. Ale też i my, spoh \ -  
watelc nie czujemy się w tym pscuóo1„„KO- 
wym miejscu najlepiej.

Zakończyć chcę akcentem optymistycz
nym. Miejscowa GS Samopomoc Chłopska 
ostro wzięła się za remont skrytykowanego 
przeze mnie Muzeum Obuwia, czyli sklepu 
znajdującego się między ulicą Piwną 
a przejściem w kierunku poczty. Pytanie, czy 
wreszcie w sklepie tym będzie nieco ładniej, 
czy też. firma przygotowuje nową wystawę 
stulą. No i tyle na dziś. Czołem!

M a r ia n  O lechnow icz
P.S. Dylem przy ul. Piwnej. Kamienie leż 

wywiało i znowu pozostały tylko dołki. 
W  Muzeum Obuwia jest już. po remoncie, 
ekspozycja pozostała bez zmian.
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Poziomo: 3 -  młokos, 8 -  potrzebne dla podejrzanego,9 -  „mate
riał" na czarny kawior, 10 — dofinansowanie przez, sponsora, 11 -  na 
kopercie, 12 -  pantera, 10 -  żona radży, !<S -  „łapski" zawód 10 -  
pierwszy lotnik, 21 -  skrzynia, 23 -  ze spalonego teatru, 1 ,a 
słodkowodna, 26 -  zdobi kobietę, 30 -  linia na mapie oznacza jnca 
jednakowe ciśnienie, 3 i -  walizka, 32 -  parlament lokalny w Niem
czech, 33 -  stojące lustro, 34 -  „słodka” duma Łap,

Pionowo: ! -  prywatny „kwitnie” w Łapach, 2 -  nazwa jednego 
z łapskich sklepów, 3 -  opieka, 4 -  dostęp, dojście, 5 -  ludzie z och
rony, 6 -  element prasy, 7 -  osoba popełniająca błędy, 13 -  okres 
czasu, 14 -  sprzęt turystyczny, 15 -  miasto w ZSR R  nad Oką, 16 -  
linka z ciężarkiem, ułatwiająca przerzut, 17 -  ppłk. Stanisław Łapiński, 
20 -  budowlana klamra, kotew, 21 -  początek Wielkiego Postu, 22 
-  urzędnik państwowy rozliczający dłużników, 25 — pod zarządem 
opatii, 26 -  pierwiastek chemiczny, 27 -  magnet o wklowa, 28 -  mała 
poduszka lub duża fasola, 29 — pasibrzuch.

Oprać. Juliusz Jamiołkowski
Rozwiązania tylko na kartach pocztowych prosimy przesłać na adres: 

Łapy, pl, XX-!ccia 15 do dnia 24 listopada
Rozwiązanie z. poprzedniego { 11) numeru:
Poziomo: poszwa, Łapianka, pastor, Kurczaki, Ernest, zydel, brak, 

barak, Nowotko, koncern, Narew, most, krasa, tokarz, apostrof, 
Saturn, Szołnjdy, woulku

Pionowo: Baloty, liście, annal, papier, Soscnka, wiorsta, rabunek, 
Zcnoft, Dewar, Lilawor, brokat, rzeka, kania, awokado, Lmanuel, sza
nsa, ret man, Szozda, Pogoń.

/.a poprawne rozwiązanie nagrodę wylosowała p.Jadwiga Szczyt ko- 
wsktt Łapy ul. Boh. Westerplatte 16/34.

Po jej odbiór prosimy zgłosić się do cukierni „U Lecha” w dniu 20 
listopada w godz. 14-16

10 -  GAZL.TA ŁAPSKA



KRONIKA TOWARZYSKA...

„W NAUCE NIE MA

W  dniu 12 października bieżącego roku 
prof. Mieczysław Górski zosial uhonorowa
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski. Jeszcze raz składamy gratulacje 
i w prezencie zamieszczamy len tekst, który 
przypomni może Panu Profesorowi lala pra
cy w LO.

x x x
Moi rówieśnicy, ja i wszyscy, których uczył 

prof. Mieczysław Górski mówili na Jego 
widok -  dzieti dobry’ — i oczekiwali na to 
najważniejsze czego nikt inny w ich obecnoś
ci nie robił — na pochylenie głowy, uniesie
nie kapelusza bądź czapki. Ciąg dalszy też 
był inny — zawsze z uśmiechem, bardzo 
wyraźnie choć cicho powiedziane — dzień 
dobry. Spotkanie z. Panem Profesorem na 
ulicy zawsze było komentowane i zawsze
...... '/o  cieszyło. Stawaliśmy się wtedy jacyś

iiejsi, bardziej podobni do Człowieka.
Gdy po raz pierwszy weszłam do budynku 

l.iceum wiedziałam dużo o niektórych nau
czycielach. Starsze rodzeństwo, znajomi 
z podwórka kończyli tę szacowną szkolę, 
stąd wiele uwag, przykazań, opowieści zmu
szona byłam wysłuchać. Już wtedy w tłumie

ŁATWYCH DRÓG”

pseudonimów, przezwisk wyraźnie słyszałam 
jedno nazwisko. Wymawiane licz zaciskania 
zębów, pięści, licz obłędu w oczach, bez 
drwiny i śmiechu, właśnie nazwisko i to 
z dodatkiem -  pan Górski. Opowiadający 
mówił je jakoś delikatnie, czasami uśmiecha
jąc się. I to było wszystko. O Panu Górskim 
wiedziałam najmniej.

Spotkanie pierwsze i wiele innych.
Miałam szczęście (dzisiaj wiem to z całą 

pewnością), że fizykę wykładał ten nauczy
ciel. Spotkanie pierwsze to oglądanie i słu
chanie. Już sposób poruszania się Pitna pro
fesora n;isiroił mis uspokajająco: nauczyciel 
szedł powoli, z godnością i wielkim przeko
naniem, że zdąży. Hardzo elegancki, spokoj
ny i uśmiechnięty. Weszliśmy do pracowni, 
każdy zajął swoje miejsce...

Teraz spotykaliśmy się bardzo często na 
korytarzu, na lekcji, na ulicy. Coraz więcej 
wiedzieliśmy o sobie. Chociaż my — ucznio
wie przychodziliśmy na fizykę nieprzygoto
wani nigdy z ust Pan Górskiego nie słyszeliś
my obrażliwyeh epitetów, nigdy histerycznie 
na nas nic wrzeszczał, nie mówił, że i lak nig
dy nic nie zrozumiemy, nie szarpał naszych

zeszytów, nie drwił, nie groził piątą dwóją 
(obok których na półrocze pojawiałaby się 
nagle ocena dobra). Nasz „llzyk” wyciągał 
kartkę, stawiał lam jakiś znaczek i tylko cza
sami mówił, że „...przyszedłeś jak robotnik 
z gitarą na budowę”. Czasem też. wskazywał 
nam wiszące w klasie hasło „W  nauce nie ma 
łatwych dróg” i już się nie uśmiechał. Zaczy
nałam wreszcie rozumieć dlaczego moi zna
jomi tak inaczej mówili mi o tym nauczycie
lu, dlaczego nie ma przezwiska. Hyl Człowie
kiem, dzięki Niemu zaczynałam rozumieć, 
że nie tylko w nauce nie ma łatwych dróg, 
nie ma ich również w życiu. Życie to wieczna 
nauka, u „prawda jest córką czasu”.

Pan prof. Górski powiedział nam na ostat
niej lekcji fizyka, że On nie mógł nas nau
czyć, że jest to zbyt szczytne marzenie. On 
nam tylko próbował wskazać drogi uczenia 
się. Wprowadzał nas na kręte i trudne drogi 
nauki. Za te drogowskazy nie potrafiliśmy 
Panu wtedy podziękować. Coś lam tylko nie
wyraźnie mamrotaliśmy.

Spotkanie raz jeszcze.
Dzisiaj, gdy spotykamy się na ulicy mówię 

Panu — dzień dolny — i oczekuję, że stanie 
się „to” — dzień dolny — powiedziane cicho 
i wyraźnie, w dłoni uniesiony kapelusz i ten 
niezapomniany uśmiech. A ja odchodząc 
myślę: w nauce i życiu nie ma łatwych dróg 
— i cicho mówię — dziękuję Panie Profeso
rze.

M a r ta  Jaw orska .

...1 KRYMINALNA

„SPOTKANIE DWÓCH JÓZEFÓW”
Jest poniedziałek — 5 listopada, godzina 9  

rano. Józef S. powróciwszy autobusem 
z Białegostoku, gdzie udał się częściowo 
w interesach, częściowo po zakupy zdążył już 
w rodzinnym Surażu rozpić pól litra z. trzema 

i. ymi przy przystanku kolegami. 
Następnie żwawym krokiem skierował się ku 
swemu domostwu, gdzie oczekiwany byl 
jako mąż i ojciec. Gdy znajdował się w parku 
(chyba wszyscy wiedzą jaki to park jest 
w Surażu) podszedł do niego inny, niemalże 
ze szkolnej lawy kolega — imiennik Józef L. 
Nie mówiąc „cześć” ani „pocałuj w d...” 
w sposób szczególnie zuchwały — jak okreś
la to art. 20S kk — wsadził swą rękę za pazu
chę kurtki Józefa S. i wyciągnął z niej portfel 
z kwotą 550 tys. złotych, w którą to Józef S. 
hyl wyposażon przez swoją żonę. Dramat 
całego zajścia w oczach Józefa S., którego 
zachowanie się, bądź. co bądź, kolegi zupeł
nie sparaliżowało, okazał się większy gdy ten 
wyszarpnął mu z ręki torbę wypełnioną 
zakupami. I gdy w okradzionym odezwało 
się poczucie krzywdy, wówczas przemówił 
Józef l.„ który jakiekolwiek zapędy pobu
dzone instynktem samoobrony swej ofiary 
zgasił jednym słowem — „sp...” 

l*o poinformowaniu miejscowego Poste
runku Policji (lak się akurat złożyło, żc i ja 
byłem lam obecny) Józef S. co mu się pierw

szy raz w życiu zdarzyło, całą swą duszą i cia
łem wspierał poczynania policjantów 
w odnalezieniu Józefa L. Dopiero po pól 
godzinie, podczas drugiej w tak krótkim cza
sie wizyty w domu Józefa I.. zostaje on 
zatrzymany. W domu oprócz poszukiwanego 
od kilkudziesięciu minut napastnika znale
ziona zostaje torba, stanowiąca własność 
Józefa S. Pieniędzy jednak nie znaleziono,
i dziwiłbym się Józefowi 1.. — a znam go od 
ładnych paru lat — gdyby je  ukrył gdzieś 
przy sobie. Wersji wyjaśnień składanych 
przez Józefa L  było kilka. W  końcu zaproto
kółowano: „... pieniędzy żadnych nie brałem,
ii torlię wziąłem w zastaw, gdyż Józef S. byl 
winien mi 200 tys. złotych. Powiedziałem 
więc mu, gdy przyniesie mi pieniądze, 
oddam mu torbę”. Wyjaśnienie w miarę 
logiczne, gdyby nie fakt, żc Józef S. dopiero 
teraz dowiedział się', że pożyczał jakieś pie
niądze. Jitk już wspomniałem dziwiłbym się 
Józefowi I.. gdyby posiadał przy sobie skra
dzione pieniądze, jednak nic zdziwiłem się 
gdy jeden z prokuratorów poinformowany 
w sposób szczegółowy o zajściu, wiedząc, żc 
w przypadku Józefa I,. czyn len lo recydywa 
oficjalnie nie wzbraniał wnioskować policjan
tom o zastosowanie aresztu, jednakże nad
mienił, że okaże się lo jedynie zafundowa
niem Józefowi L. przejażdżki do Białegosto

ku na koszt resortu. Po przesłuchaniu Józef 
I.. został zwolniony. Pod gmachem miejsco
wej Policji oczekiwał już. z utęsknieniem jego 
koleś od brudnej roboty Krzysztof L.

Przedstawiony z niewielką dozą humoru 
opis czynu przestępczego wydawać by się 
mógł przeciętnym opowiadaniem na niedzie
lne popołudnie, z jednej strony uwidacznia
jącym bezczelność, zdecydowanie i zuchwa
łość napastnika, z drugiej zaś nieporadność 
samoobronną przeradzającą się we współ
czucie pokrzywdzonemu. Innym aspektem, 
niezbyt zaznaczonym w opisie jest charakte
rystyczna postawa osoby pokrzywdzonej, 
jakże nacechowana chęcią niesienia pomocy 
policjantom, choć wielokrotnie dotychczas 
osoby takie pozostawiały ślepe i głuche na 
dokonywane przestępstwa, będąc ich świad
kami (pomijam już. jakże pomocne anoni
mowe przekazywanie nawet zasłyszanych 
informacji).

Dotknięcie kwestii prokuratorskiej i uka
zanie finału sprawy w takim świetle nic miało 
na celu zrzucenia odpowiedzialności na Pro
kuraturę. Chciałbym jedynie uzmysłowić, iż 
policja, jako organ wykonawczy poleceń pro
kuratury w większości przypadków (pomija
jąc te doraźne) nie posiada jakichkolwiek 
kompetencji, o co większość społeczeństwa 
ją posądza i łagodnie rzecz ujmując „wiesza 
psy”.

Zb ig n iew  Łapiń ski
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SPORTOWE PLANY
Dotychczasowi! działalność Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w I apach zmierzała w czterech naslępują- 
cych kierunkach:

— wykonywanie bieżącej konserwacji oraz 
remontów posiadanych obiektów: stadionu 
miejskiego w Łapach, plaży i boiska do piłki 
nożnej w Uhowie,

— wypracowywanie dochodów własnych, 
głównie przez odplatnij organizację wycie
czek, kolonii, wczasów, spływów i innych 
imprez oraz z prowadzenia wypożyczalni 
sprzętu sportowo-turystycznego,

— świadczenie hczplalnych usług dla KKS 
„Pogoń” l.apy w zakresie przygotowywania 
boisk, grzania wody do kąpieli, dokonywania 
opłat za energię elektryczni] i pobór wody 
oraz udostępniania pomieszczeń na mecze 
i treningi pięciu drużyn piłkarskich,

— organizowanie życia sportowo-rekrea
cyjnego dla zakładów pracy, młodzieży szkol
nej i dorosłych mieszkańców miasta i gminy.

Najbardziej zaniedbanym i krytykowanym 
przez społeczeństwo był czwarty kierunek 
działalności Ośrodka. Dlatego nowa dyrek
torka oraz pracownicy postanowili zmienić 
utarty przez, lala „władzy ludowej” profil 
działalności Ośrodka. W dn. 8. IX . 90 r. 
z udziałem burmistrza, odbyło sie spotkanie 
działaczy sportowych, poświęcone odnowi 
życia sportowo-rekreacyjnego na terenie 
miasta. Wypracowane wnioski zaczęliśmy 
szybko realizować. W  ciągu jednego miesią
ca przeprowadziliśmy dwa turnieje tenisa 
ziemnego, dwa tenisa stołowego, zawody 
w szcśeioboju kulowym o puchar „Gazety 
I apskiej" oraz turniej piłki nożnej dla szkól 
podstawowych podokręgu łapskiego. Dzięki 
wyrozumiałości pani dyrektor Szkoły Podsta
wowej N r 2, we wtorki, środy, czwartki i piąt
ki w godz. 17.30—20.00, sala gimnastyczna 
tej Szkoły z czterema wyczynowymi stolami 
„Tajfun” jest udostępniona dla chcących 
uprawiać tenis stołowy, /organizowana liga 
pracownic"/;! rozpoczęła już rozgrywki I run
dy.

Wprawdzie ilość startujących w dotych
czas zorganizowanych imprezach była jesz
cze niewielka jednak jesteśmy pewni, że 
będzie w przyszłości szybko rosnąć.

W  najbliższym czasie planujemy przepro
wadzenie cyklu turniejów klasyfikacyjnych 
w tenisie stołowym, szachach i warcabach 
100-polowych dla wszystkich chętnych oraz 
dla młodzieży ze szkól podstawowych, linio
wy turniej piłki nożnej i sportowo-rekreacyj
ne współzawodnictwo międzyszkolne p.n. 
„Łapska Olimpijka”.
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Pełne rozwiązanie działalności Ośrodka na 
rzecz środowiska łapskiego jest znacznie 
hamowane z. powodu narzuconego przez 
dawne władze, a naszym zdaniem niewłaści
wego, trzeciego kierunku działalności 
Ośrodka. Samodzielny i posiadający własne 
fundusze Kolejowy Kłuli Sportowy powinien 
sam obsługiwać swoje drużyny piłkarskie 
i ponosić koszty ich utrzymania. Kondycja 
małego, nie mającego w swych szeregach 
zawodników kadry narodowej, klubu sporto
wego nie może zależeć od dotacji budżeto
wej przyznawanej Ośrodkowi na inne cele. 
Czerpanie funduszy prz.cz takie kluby 
z. budżetu jest sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami finansowymi.

Mamy nadzieje, że doceniający rolę sportu 
masowego i rekreacji, burmistrz naszego 
miasta pomoże nam zdjąć ten gorset nie 
pozwalający na pełne rozwinięcie działalnoś
ci, do której Ośrodek został powołany.

Zbigniew Szckałski

TENIS
W  dniach 14, 10, 17 i 18 października 

w' Szkole Podstawowej N r 2 w Łapach odby
ły się mistrzostwa miasta i gminy Łupy 
w tenisie stołowym. Organizatorem zawod
ów oraz fundatorem pucharów i dyplomów 
był Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rek
reacji przy pomocy organizacyjnej sekcji 
tenisa stołowego I.ZS  Łapy. W  kategorii 
zawodników niezrzeszonycli w PZTS zwy
ciężył Leszek Krasodębski (Cukrownia 
Łapy); kolejne miejsca zajęli: lidward Roż
nowski (Oczyszczalnia ścieków — Łapy), 
Dariusz Grzelak, Zbigniew Kulesza, Marek 
Kamiński, Leszek Łapiński, Arkadiusz Droz
dowski, Dariusz Szckałski (zakład IZncrgc- 
tyczny). W  kategorii zawodników zrzeszo
nych w PZTS i powołanych niezrzeszonycli 
zwycięstwo przypadło Jerzemu Szył likowi 
— sekcja I.ZS liliowo; na dalszych miej
scach uplasowali się: Jarosław Buklaho, 
Grzegorz Łapiński, Adam Bargielski, Zbig
niew Szckałski, Lligiusz Sienkiewicz, Paweł 
Sienkiewicz — wszyscy LZS Uhowo, Leszek 
Krasnodębski — Cukrownia Łapy

(zs)

SZEŚCIOBÓJ KULOWY
Pomysł zorganizowania zawodów w  sześ- 

cioboju kulowym wyszedł od burmistrza 
Miasta i Gminy. (Jego kolega Andrzej I.clig- 
dowiez, archeolog z Warszawy ożeniony 
z lapianką, organizuje podobne zawody, tak

że o charakterze mistrzowskim, już od kilku 
lal). Odbyły się one dnia 28 października na 
stadionie miejskim w Lupach. Program imp
rezy przewidywał rzut kulą o wadze 5 kg 
wykonany sześcioma sposobami: pchnięcie 
prawą ręką, pchnięcie lewą ręką, rzut obu
rącz zza głowy do przodu, rzut oburącz 
z rozkroku do przodu, rzut oburącz z. roz
kroku do tylu i rzut oburącz, przez głowę do 
tyłu. Organizatorem zawodów był Miejsko- 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy 
współpracy z. redakcją Gazety Łapskiej 
i Miejskim Domem Kultury. Startowało 12 
zawodników z. terenu województwa biało
stockiego. Zwyciężył Arkadiusz Malcszcw- 
ski — ZSM  Łapy — 63,(15 nt, drugie miej
sce — Roman Czepu — burmistrz Łap — 
58,61 iii, trzecie — Piotr Zdrojowski — 
ZS M  Łapy — 56,92 iii, czwarte — Stani
sław Uszyuski — Białystok — 56,54 iii, pią
te — Grzegorz Trojanowski — ZSM  Łapy 
— 54,76 iii, szóste — Jerzy Szyluk — I.ZS  
liliowo — 54,60 iii.

Zwycięzca otrzymał z  rąk dyrektora 
Domu Kultur)' Marka Mikułowskiego pięk
ny, kryształowy puchar Gazety ' Gej, 
natomiast zdobywcy II i III nić., . — 
puchary dyrektora Ośrodka Sportu i Rekre
acji. Warto zaznaczyć, że burmistrz swój 
zdobyty za II  miejsce puchar przeznaczył dla 
zwycięzcy następnej, organizowanej przez 
OSiR, masowej imprezy.

(zs)
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( D t w e e ,  fn z y /n a w y , m ro ż o n k i,

O ito J i/ c z y  w y [ r o i w ie  [ h i !
Plac XX-leeia 15 
(dawniej Nowy Rynek)

j Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRATIS”
w Łapach uJ. Grottgera 9. tel. 31-01

j oferuje:
•  Hurtowq sprzedaż art. spożywczych
•  Usługi transportowe krajowe

i międzynarodowe samochodami 
o ładowności do 24 ton j

z a t r u d n i  j
wykwalifikowanych pracowników o zawodach: 

sz waczk a, tokarz, frezei^śl usarz, spawacz,_ kierowca. ■
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