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urmistrz
Na posiedzeniu w dniu 20. 06. 1990 Rada Miasta i Gminy w Łapach, w 

trzeciej turze głosowania wymaganą ilością 15 głosów (na 28 radnych) 
wybrała burmistrza. Od godziny 11:30 jest nim ROMAN CZEPE.

. DOLARY MA GĘSIEJ
Pani Teresa Wojtak nie jest wprawdzie tak 

bogata jak Piasecka-Johnson, lecz pochodzi z Łap 
i tu chciałaby zainwestować swoje pieniądze. 
Przyjechała z Kanady i przedstawiła miastu niez
wykle intratną propozycję. Otóż pasją pani Woj
tak są stare, zabytkowe domy, których w Łapach 

■ jeszcze kilka znaleźć. Stoją wzdłuż ulicy 
.. . .testu Lipcowego, Średniej, w samym cent
rum miasta. Są w opłakanym stanie — rzadko kio 
zna ich wartość. Miały zostać zburzone ha rzecz 
ciągu handlowego, potem władze zrezygnowały 
z tego pomysłu, gdyż jest on cokolwiek kosztow
ny. Stoją zatem i straszą, a dla pani Wojtak stano
wią wartość szczególną, bowiem obdarza ona 
Łapy ogromnym sentymentem. Nasza krajanka 
z Kanady pojawiła się 12 czerwca na sesji Rady 
miejskiej i stwierdziła: „Przyjechałam ratować 
stare Łapy”. Oto jej plan:

Łapy są punktem—przystankiem na trasie, 
którą tworzy pani Wojtak dla zagranicznych tury
stów. Pierwszą stacją tej trasy są Rabendy koło 
Ostrowi Mazowieckiej. Rabendy są rodzinnym 
miastem maiki pani Wojtak. Cały ich urok stano
wią dziś, zgromadzone tam i odrestaurowane 
zabytkowe domy, takie jak te w Łapach. Jest to 
teren rekreacyjny, urządzony w stylu lat trzydzie
stych, w otoczeniu lasów. Punktem docelowym 
trasy byłaby Białowieża. Pani Wojtak zakupiła 
tam 9 hektarów ziemi, na której planuje odtwo
rzyć lepianki wsi smolarzy. Ma to być skansen, 
umieszczony w buszu, z dala od cywilizacji. Po 
drodze mamy właśnie Łapy. Pani Wojtak propo
nuje utworzenie w centrum miasta prawdziwej 
starówki, właśnie w obrębie ulic: Manifestu Lip
cowego, Cięsicj, Średniej i fragmentu Przechod
niej, Wyremontowane domy, zamienione w hote
le przyciągałyby dewizowych turystów i byłyby

dla nich schronieniem. Pierwszy dom (róg Gęsiej 
i Manifestu) zakupiła już pani Wojtak od prywat
nych właścicieli. Chętnie kupiłaby ich więcej, 
a nawet wszystkie. Właścicielom, którzy chcieliby 
w swoich domach pozostać, pani Wojtak oferuje 
pomoc w remoncie. Ęosiada bowiem specjalną 
maszynę do tego celu i odpowiednią technologię. 
Jeśli chodzi o lokatorki zakupionego już budyn
ku, nowa właścicielka nie ma nic przeciwko temu, 
by mieszkały tam dalej. Przenieść trzeba je tylko 
na czas remontu. Starówka cieszyłaby oczy miesz
kańców Łap, a także mogłaby przynieść duży 
zysk. W czym zatem problem?

Otóż panią Wojtak interesują domy, lecz nie 
chce kupować placów, na których stoją. Ta kwe
stia to zadanie dla nowej Rady Miasta i Gminy. 
Chodzi o to, aby umieścić Starówkę w planie 
przestrzennego zagospodarowania miasta i właś
cicielom placów zaoferować zapłatę lub inny plac 
w zamian. Dotyczy to już pierwszego, zakupione
go domu. Jeśli Rada nie zgodzi się na taki układ, 
pani Wojtak zabierze dom i przeniesie go w przy
chylniejsze miejsce. Jej marzeniem jest jednak 
starówka tu, w Łapach, bo miejsce to „ukochała 
ponad wszystkie inne w świccie”. Mąż pani Woj
tak przeszedł przez Syberię, walczył pod Monte 
Cassino. Wielu jego przyjaciół pragnie odwiedzić 
Polskę. Rodzinne miasto matki chciałyby odwie
dzić także córki państwa Wojlaków, jedna 
z nich jest naukowcem mikrobiologiem w Kana
dzie. Jest wielu innych turystów, którzy by tu 
przyjechali, lecz na razie wolą Florydę od pol
skich „hotelowych bukrów" i miast takich jak 
I-apy. Poszukują małych, zabytkowych domków, 
„perełek" uatrakcyjniających miasteczka, słowem

c.d. na stronie 4

DOMEK
DLA NAUCZYCIELA

N;t terenie posesji SP4 jest dom z drewna, 
lecz podmurowany. Gdy przed czterema laty 
rozpoczęto budowę szkoły, zrealizowano 
wywłaszczenie dotychczasowych użytkowni
ków. Według informacji z Urzędu Miasta 
dokonała tego Wojewódzka Dyrekcja Inwe
stycji Miejskich z przeznaczeniem na cele 
oświatowe. Nie znam kosztów wykupu 
domu.

Zdaniem jednego z sąsiadów posesji, 
budynek jeszcze niedawno prezentował się 
naprawdę dobrze. Byt wodociąg, kanalizacja 
i centralne ogrzewanie.

Mały spacer w słoneczne popołudnie — 
wizja lokalna.

Dom jest gościnny, każdy może wejść, 
ponieważ drzwi powędrowały gdzieś w świat. 
W oknach ani jednej szyby, ani nawet skraw
ka szkła. Brak też drzwi do kuchni i do prze
stronnych pokoi. Piec kuchenny został roz
walony chyba przez skrajnie nadpobudliwą 
istotę. Bezmyślność zniszczeń przeraża. Sie
dlisko obrazu dopełniają pokrzywy.

TELEFON 1
Rozmowa z łapskim Inspekiorem Oświaty 

i Wychowania jest krótka. Budynek jest wła
snością Urzędu Miasta. Wszystko.

TELEFON 2
Pani Dyrektor SP4 potwierdza informację 

dotyczącą obecnego właściciela obiektu. 
Informuje, że dom był pierwotnie przezna
czony dla nauczyciela języka angielskiego, 
muzyki itd. Pani Dyrektor widziałaby możli
wość przemianowania budynku na domek 
służbowy dla dozorcy. Obok jest przecież 
niezabezpieczony skład opału. Można też 
zagospodarować domek na potrzeby mło
dzieży.

TELEFON 3
Rozmowa z pracownikiem łapskiego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół. Otóż 18. 03. 1989r. ówcześnie urzę
dujący Inspektor zwrócił się z pismem do 

.również ówcześnie urzędującego naczelnika 
Miasta z prośbą o przekazanie domu wraz ze 
środkami na remont w wysokości 1 min. 200 
tys. zł z przeznaczeniem na mieszkanie służ
bowe dla dyrektora — nominata. Odpo
wiedź nadeszła 28. 03. i władze Miasta wyra
ziły zgodę na przeznaczenie domu dla mgr 
M. Ł., lecz dopiero po opuszczeniu budynku 
przez wykonawcę robót. W piśmie nie było 
ani słowa o pieniądzach na remont. Wraz 
z rezygnacją pana M. Ł. z funkcji dyrektora 
sprawa upadła!

TELEFON 4
Sekretariat UMiG w Łapach. Odesłano 

mnie do referatu Geodezji.
TELEFON 5
Referat Geodezji. Zarządcą budynku jest 

Skarb Państwa. Dom był przekazany w użyt
kowanie czasowe wykonawcy robót z prze
znaczeniem na magazyn. Z chwilą zakończe
nia prac budowlanych wykonawca powinien 
był przekazać budynek odpowiedzialnemu 
urzędnikowi Urzędu Miasta i Gminy.

Dokładniejszych informacji mógłby udzie- 
lić naczelnik, lecz gdzie go teraz szukać?

c.d. na stronie 2



ILE ZARABIA BURMISTRZ ZOZŁapy______________

Ostry przypadek
Na sesji 12. 06. 1990 radni przedstawili 

swoich kandydatów na stanowisko burmis
trza Łap. Pragnęli także usłyszeć na jaki 
żywot skazują ewentualnego ojca miasta, „co 
mu grozi” i ile będzie zarabiał. Okazało się, 
że pensja burmistrza wynosi w dzisiejszym 
szacunku 1 min. 200—300 tysięcy złotych. 
W ciągu dwóch tygodni mają nadejść tabele, 
zwiększające tę stawkę. Także Rada ma pra
wo zwiększyć uposażenie szefa miasta, 
korzystając z własnych zasobów. Kogo 
zachęciła lub nie odstraszyła ta suma?

Radny Wiesław Skibko zaproponował 
kandydaturę Romana Czepe. Radny Kamiń
ski zgłosił Wacława Mojkowskiego, radny 
Płoński — Edmunda Suchodolskiego. Rad
ny Marian Łapiński zgłosił czwartą kandyda
turę — Janusza Szymborskiego, lecz ten 
ostatni odmówił, podając jako powód inne 
plany zawodowe. Pozostali kandydaci wyra
zili zgodę i poddali się procedurze „przesłu
chania”. Pytania zadawali członkowie Rady 
i zaproszeni goście. Najdłużej atakowano 
Romana Czepe. Kandydat przedstawił naj
ważniejsze według niego, problemy miasta. 
Pierwszy — to rynek zatrudnienia, bezrobo
cie i zwolnienia z pracy. Drugi — rozwój rze
miosła, ściągnięcie do Łap obcego kapitału 
i inwestorów. Trzeci — usunięcie z miasta 
resztek komunizmu, starych mechanizmów 
myślenia i działania. Roman Czepe chce słu
chać Rady — ale nic bezwolnie. Czuje się 
wolny od miejscowych układów, rodzinnych 
klik, gdyż nie ma w Łapach rodziny, poza 
najbliższą. Na pytanie radnego Truskolaw- 
skiego o sposoby zdobywania pieniędzy dla 
miasta odpowiedział: „o to zapytałbym prze
de wszystkim ciebie...”

Domekdla
nauczyciela

dokończenie ze sir. 1 _________________

Tak więc jest to temat dla nowego samo
rządu i władz Miasta.

Pytania nie dają mi jednak spokoju.
Przede wszystkim kto przekazał dom 

wykonawcy robót i kto przejął budynek po 
zejściu firmy Z placu budowy. I dalej, dlacze
go Inspektor Oświaty i Wychowania walczył 
o domek tylko wówczas, gdy istniała sprawa 
obsady funkcji dyrektora SP4? Nic w tym 
kierunku nie uczynił obecnie zarządzający 
naszą oświatą. Czyżby problem mieszkanio
wy w środowisku nauczycielskim nie istniał?

Najchętniej o losy domku spytałabym 
naczelnika, ale jak to zrobić?

Przypomnijmy: w ubiegłym roku na 
remont dom ■ Inspektor wnioskował sumę 1 
min. 200 tyu. zł. Obecnie koszt remontu jest 
kilkadziesiąt razy wyższy. Kto pokryje 
zaistniałą różnicę

. Marian Olechnowicz

Kandydat Wacław Mojkowski rzekh „nie 
będę działał jako rewolucyjny radykał”. Bur
mistrza widzi jako zarządcę majątku miasta 
i gminy. Zapytany o rozwój rzemiosła obie
cał nie stwarzać trudności tej dziedzinie 
gospodarki. Wieś i miasto traktuje na równi.

Kandydat Edmund Suchodolski nie wywo
dzi się z Komitetu Obywatelskiego. Propo
zycją był zaskoczony i okazał dalekowzrocz- 
ność, gdyż przed podjęciem ostatecznej 
decyzji pragnął sprawdzić sytuację prawną 
ewentualnego powrotu na dawne miejsce 
pracy. Edmund Suchodolski kładzie ogrom
ny nacisk na poszanowanie własności. Uważa 
za ważne zablokowanie rozdziału działek 
i zabierania ludziom ziemi. W wypadkach, 
kiedy jest to konieczne — należy godziwie za 
nią zapłacić.

Który z trzech panów najbardziej spodo
bał się Radzie? Odpowiedź drukujemy na 
pierwszej stronie.

Katarzyna Droga

7 czerwca 1990r. odbyła się pierwsza sesja 
nowej Rady Miasta i Gminy Łapy. Radni zebrali 
się o godz. 10. Możemy się jednak spodziewać, że 
następne sesje będą odbywały się po godzinach 
pracy, gdyż taką decyzję podjęto w późniejszym 
toku obrad. Wyjątkiem ma być sesja — niezwykle 
ważna — na której Rada wybierze burmistrza 
Łap. Na pierwszą sesję, prócz radnych przybyli 
zaproszeni goście: księża z Łap i okolicznych 
parafii, dyrektor łapskiego ZOZ-u, dyrektorzy 
szkół, radni minionej kadencji i inni.

Niewątpliwie najbardziej emocjonującymi pun
ktami porządku obrad były wybory przewodniczą
cego Rady oraz terminu i trybu wyborów burmi- 
.strza Łap. Pojawiły się także sprawy sensu stricto 
miejskie. Obrady rozpoczęła pani Janina Mirek- 
Hołościłowicz jako najstarsza radna. Po uroczy
stym ślubowaniu członków nowej Rady głos 
zabrał Jerzy Mojkowski, działający w imieniu 
naczelnika miasta. Zapoznał radnych ze stanem 
dziedzictwa, które przejmują i trudno powiedzieć, 
że był to obraz pocieszający. Kończąc swą wypo
wiedź, naczelnik poprosił radnych o tymczasowe 
powołanie kierownika USC, gdyż wymaga tego 
najnowsza ustawa o podziale kompetencji. Uch
wały w tej sprawie nie podjęto, mimo że istniała 
obawa, iż wszystkie akty prawne wydane przez 
USC będą nieważne. Radni uznali, że nie mają 
podstawy prawnej do podjęcia uchwały, gdyż rze
czony Dziennik Ustaw nie został im przedstawio
ny (piszemy o tym na str 5). Ta kwestia zakończy
ła oficjalną część sesji.

Po przerwie p. Mirek wznowiła prawie pięcio
godzinne obrady, które przyszło jej prowadzić do 
końca, bowiem w trzecim punkcie obrad została 
przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Łapy. 
Wybory odbyły się w tajnym głosowaniu, w któ
rym przewodnicząca otrzymała 15 głosów. Jej 
kontrkandydatami byli radni: Andrzej Osmolski

Niedobrze kształtuje się sytuacja kadrowa 
na oddziale chirurgii łapskiego szpitala. 
Nagła choroba ordynatora spowodowała 
problem obsady lekarskiej przy wykonywa
niu zabiegów. Jak poinformowała pani 
Dyrektor ZOZ, od kilku tygodni przyjeżdża
ją z Białegostoku lekarze-asystenci dr Panka. 
Poważniejsze przypadki są realizowane 
w szpitalu białostockim.

Od sierpnia zostanie zatrudnione małżeń
stwo z Ostrołęki. Doktor Napiórkowski obej
mie etat zastępcy ordynatora chirurgii. Mał
żonka jest specjalistką w dziedzinie medycyny 
przemysłowej. Jeśli fiaskiem zakończą się roz
mowy z Cukrownią, wówczas pani doktor 
obejmie swoją opieką pracowników drobnych 
zakładów miasta i gminy. Pozostaje do dyspo
zycji młody personel oddziału chirurgii. Jednak 
do podejmowania decyzji o tzw. planowany^ 
zabiegach są niezbędne odpowiednie stopnie 
specjalizacji zawodowej.

A do sierpnia jest jeszcze ponad miesiąc...
(om)

(9) głosów i Edmund Suchodolski (5) głosów. 
Nowa Rada wybrała także delegatów na sejmik 
samorządowy. Reprezentować nas będą radni: 
Marian Łapiński i Wiktor Brzosko. Uchwalono 
też ilość zastępców przewodniczącego Rady — 
będzie ich dwóch.

Niezwykle ważnym punktem było ustalenie ter
minu i trybu wyborów burmistrza Łap. Przewod
nicząca Rady przedstawiła trzy możliwe warianty 
wyborów, czyli: 1. dokonania wyborów burmistrza 
już na następnej sesji, 2. wyborów dwuetapowych 
rozłożonych na dwie sesje Rady. Na pierwszej 
odbyłoby się przedstawienie kandydatur, na 
następnej wybory. Trzeci wariant to konkurs 
burmistrza. Radny Truskolawski zaproponował 
„przesłuchanie” kandydatów przez Radę, wnio
sek został przyjęty. Spór wywołał sposób zgłasza
nia kandydatur. Czy kandydat może zgłosić się 
sam? Czy może go zgłosić ktoś spoza Rady? Po 
dyskusji, która ujawniła z jednej strony dbałość 
o demokrację, z drugiej zaś obawę przed „super- 
demokracją”, ustalono następującą formę. Wybo
ry odbędą się dwuetapowo. Na sesji 12. 06 radni 
zgłoszą i przepytają kandydatów. Na kolejnej sesji 
odbędą się wybory. W chwili, gdy będziecie Pań
stwo czytać tę relację, stanowisko to będzie już 
zajęte. Mam nadzieję, że zapytam burmistrza o ile 
ta procedura utrudniła lub ułatwiła mu sukces. Po 
podjęciu uchwały w tej sprawie, Rada powołała 
w jawnym głosowaniu 5-osobową komisję statuto
wą. Na następną sesję odłożono ustalenie komisji 
w Radzie, wybór wiceprzewodniczących, a także 
dwie sprawy przedstawione przez radnego 
Suchodolskiego w wolnych wnioskach. Pierwsza 
wymaga decyzji Rady w sprawie przeprowadzenia 
przez teren gminy linii elektrycznej Stara—Miło
sna — Olsztyn. Druga, to kwestia prywatnej stacji 
CPN, którą pewien obywatel Łap chce pobudo-

c.d. na stronie 4

PIERWSZA LEKCJA DEMOKRACJI



KURZ, BŁOTO
Stan środowiska to nie tylko powietrze, 

woda, ziemia — to również estetyka otocze
nia. A do wyglądu Łap można mieć wiele 
zastrzeżeń. W moich wspomnieniach sprzed 
lat 20 i więcej są barwne kwietniki dywanowe 
szczególnie wzdłuż dworca kolejowego, 
kolorowe kosze na śmiecie na każdym rogu 
(dzisiaj chyba nie znajdę ani jednego pojem
nika). A tak by się chciało, żeby to miasto 
byto barwne, czyste i schludne. W central
nym punkcie straszy odrapany cokół. 
W ubiegłym roku zdjęto pomnik, ale już 
zabrakło energii i chęci aby ten teren upo
rządkować. Proponuję ogłosić konkurs na 
zagospodarowanie tego miejsca. Jeden 
pomysł już mam — można zbudować fon
tannę. Woda znajduje się bardzo blisko. 
Mielibyśmy skrawek terenu z mikroklima-

’ i świeżym powietrzem. Na odpoczynek 
fontannie należałoby zaprosić przede 

wszystkim mieszkańców Łynck, Kołpak 
i innych okolicznych wsi. Oni szczególnie 
odczuwają „przyjemność” jaką daje olbrzy
mie zapylenie pochodzące z wywożonego 
z cukrowni błota. Faktem jest, żc ciągniki 
z SKR-ów są zupełnie nieprzystosowane do 
wywozu tego typu materiałów. W czasie jaz
dy bioto rozrzucane jest po jezdni. A efekty 
tego są bardzo nieprzyjemne — zapylone 
mieszkania, ogródki przydomowe. Już do 
sfery marzeń należy jedzenie owoców prosto 
z krzaka. Duża ilość wapna na drodze 
powoduje również pogorszenie bezpieczeń
stwa jazdy, szczególnie w czasie deszczu — 
mokre bioto na jezdni można porównać

CZY ZIELEŃ?
z rozlaną oliwą. Poślizgi murowane. Co na to 
policja drogowa?

Teraz trochę o zieleni. Mini park obok 
Delikatesów ma szansę być bardzo przyjem
nym miejscem odpoczynku. Ale należałoby 
go doprowadzić do odpowiedniego stanu. 
Nie potrzeba na to dużych pieniędzy, a jedy
nie dobrej woli. Bo przecież usunięcie śmie
ci, zasianie trawy, zasadzenie żywopłotu, 
pomalowanie ławek to nie są wielkie inwe
stycje. Również niewielką, a jednocześnie 
bardzo potrzebną miastu inwestycją jest 
utworzenie tzw. „zielonego rynku”. A wów
czas handel uliczny byłby mniej dokuczliwy 
dla sprzedających i kupujących. Oczywiście 
jeden warunek musi być spełniony — to 
powinno znajdować się w centrum Łap.

Łapy są małym, ale posiadającym sporo 
zieleni miastem. Troska i dbałość o jego 
wygląd na pewno poprawiłoby samopoczucie 
jego mieszkańcom. Pozwolę sobie na koniec 
zacytować fragmenty wypowiedzi jednego 
z radnych, p. L. Truskolawskicgo, który 
mówił w wywiadzie dla Gazety: „(...) Marzę 
przede wszystkim o mieście czystym i este
tycznym, tonącym w zieleni. Przecież to nie 
wymaga nakładów. Sami powinniśmy dbać 
o tę czystość wokół siebie. Jest też możliwość 
wykorzystania bezrobotnych. To dziwne, 
żeby ludziom płacić za nic zamiast tworzyć 
im warunki pracy na rzecz miasta. (...) 
A poza tym Łapy nie potrzebują wielkiego 
centrum. Niechaj będą takie kameralne, ale 
czyste i schludne. O takie będę walczył!” 
Trzymamy za słowo.

H. Okuniewska

DLACZEGO 
SOBIE SZKODZĘ?

Sporo jest, niestety, ludzi pozbawionych poczu
cia umiaru. Zaabsorbowani pracą i kłopotami nie 
zwracają uwagi na pierwsze sygnały przemęczenia 
i wyczerpania. A  przecież wiedza o zmęczeniu, 
przemęczeniu, wyczerpaniu, znużeniu to cała 
nauka. Znajomość pierwszych ich objawów musi 
być powszechna, bowiem wczesne rozpoznanie 
jest kardynalnym warunkiem profilaktyki i lecze
nia tych stanów, prowadzących jakże często do 
inwalidztwa, poważnych chorób (zawał serca, psy
chonerwica).

Współczesna technika i związane z nią procesy 
narzucają człowiekowi przyśpieszone tempo rea
gowania. Pośpiechowi towarzyszy napięcie ner
wowe, wygórowane niejednokrotnie ambicje, 
zawiść -  powiększają je. Ważne jest zatem, żeby 
odpoczywać codziennie, systematycznie. Żeby 
sprawa wypoczynku uznana była za równie istotną 
jak odżywianie i praca.

Co należy robić, aby wypoczynek był skutecz
ny, regenerujący nasze siły? Otóż trzeba przesta
wić swe tradycyjne myślenie, że wypoczywać po 
pracy to zapewnić sobie wygodny fotel, tapczan 
albo wyjechać samochodem do lasu lub nad rze
kę. Jest to wypoczynek bierny, a nasz organizm, 
aby żyć musi mieć dostarczoną odpowiednią 
porcję ruchu. Bo ruch, jak twierdzi prof. Dega 
jest najskuteczniejszym, naturalnym Ickiem. Cho
dzi o to, by panować nad własnym organizmem, 
być kowalem własnego zdrowia.

Chorobę traktujemy ciągle jeszcze jako fatum, 
jako coś co spada na nas, niewinnych, w sposób 
zgoła nieoczekiwany. A przecież tyle jest chorób, 
na które w pełni zasługujemy, na które „pracuje
my uczciwie", systematycznie niszcząc swe zdro
wie. Skwapliwie przy tym powołujemy się na siły 
dziedziczne i nieszczęsny splot okoliczności.

Wynika to nic tylko z niewiedzy i złych warun
ków życiowych, ale też z lenistwa, słabej woli, 
biernego ulegania nałogom i niehigienicznym

c.d. na stronie 4

POGARDA LUDNOŚCI
.,aszc wyobrażenia o kulturze i obycza

jach szlacheckich są ftlmowo-sienkiewiczow- 
skic. Dzieje panów braci w naszym obrazie 
tkwili wyłącznic w wieku XVII, bo przecież 
autor umiejscowił postacie Wołodyjowskie
go, Kmicica, Zagłoby i waćpanny Basicńki 
właśnie w połowie tegoż stulecia. Stan szla
checki przechodził długotrwałą ewolucję 
i o modelowy obraz trudno się pokusić. 
A warto!

Tymczasem wspomnieć należy, że odro
dzona w 1918r. Rzeczpospolita odcięła się 
od szlacheckiego spadku ustawą znoszącą 
tytuły rodowe. Słynna konstytucja kwietnio
wa z 1935r. zlikwidowała art. 81 paragraf 2 
swej poprzedniczki z 1921r. i tytuły, poza 
kontrolą państwa, zaczęły się mnożyć jak 
grzyby po deszczu. Artykuły i paragrafy we 
współczesnej nam konstytucji pozostają nie
wzruszone, preferując jedynie pochodzenie 
robotnicze, chłopskie lub w prostej linii 
z inteligencji pracującej!

W terenie jednak coś drgnęło. Dawni zie
mianie otwarcie poczuwają się do swego sta
nu, oglądają zrujnowane przez postępową 
władzę rodzinne siedliska... Jednak ci najwy
bitniejsi z zawstydzeniem jakby powracają

do życia publicznego. Może mają poczucie 
własnej wartości, a zarazem świadomość pół- 
wiecznego poniżenia. Ruszyła natomiast 
drobna szlachta i ci wszyscy, którym pocho
dzenie podbudowałoby status już uzyskany. 
I znów nowobogaccy rozglądają się za tytuła
mi, pseudostarożytnością rodu, aby pode
przeć moralnie prawo do posiadania dóbr. 
Szlachta, która dobra potraciła już dawno, 
zaczyna cenić utracone, lecz łatwiejsze do 
odzyskania i społecznie nie bardzo szkodliwe 
tytuły. Czsy przedwojenne wracają nam 
w całej pełni. Na mocnym gruncie stanęła 
powszechna wręcz pogarda ludności i ... wła
snej przeszłości. Oto krótki spacer retro
spektywny po naszych mieszkaniach. Wszę
dzie podobne regały Puszcza, za szybą te 
same Duralcxy, w kuchni też podobnie. 
I gdyby nie własna żona w tym jakimś M-4, 
naprawdę nie wiedzielibyśmy, czy jesteśmy 
u siebie, czy u sąsiada. Czy jednak do przyję
cia jest stary babciny samowar, moździerz do 
pieprzu, kołowrotek pięknie rzeźbiony, sece
syjna lampa naftowa? Nie, ponieważ wszy
stkie ślady wiejskości pochodzenia trzeba 
•zatrzeć. I nieważne , że właśnie te stare 
przedmioty mogą świadczyć o trwającej od

dawna zamożności domu. Tylko ludzi boga
tych stać było na piękny samowar z Tuły lub 
bogato zdobioną lampę naftową. Posażnc, 
malowane kufry powędrowały do pieca lub 
do piwnicy. Natomiast w dobrych, warsza
wskich domach wyzbytych kompleksu wiej
skości stoją dumnie w pokoju lub chociażby 
w korytarzu. A już naprawdę nie znajdzie 
miejsca w nowym, naszym mieszkaniu 
kołowrotek lub pięknie haftowany ręcznik. 
Szkolne muzeum w LO posiada w swych 
zbiorach ponad 30 żelazek na węgiel lub na 
tzw. duszę. Ile ich jest w naszych kuchniach? 
Przecież to pamiątka rodzinna, cenny przed
miot, niestandartowa ozdoba. Wyzbyliśmy 
się wiejskości, tworząc nową spółdzielczo— 
willową. Ten ma w domu tylko nowe meble, 
kto stanął mocno na nogach w czasach 
późnopeerelowskich. Nie wiemy, bo wiedzieć 
nie chcemy, że wiejskość nie oznacza chłop- 
skości, chociaż i tej wstydzić się nie należy. 
Tak niewiele nam z historii matrialncj zosta
ło, co najlepsze zmiotły zawieruchy wojenne 
i sąsiedzi. To, co zostało, powinniśmy usza
nować, odszukać. Niech to będzie nasze 
wrastanie w z trudem odzyskiwaną tożsa
mość...



KOGO TYPOWALIŚMY NA BURMISTRZAWAKACJE
W

KULTURZE?
Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się, że 

okres lipca i sierpnia nazywany był w kultu
rze sezonem ogórkowym. Ponieważ w bieżą
cym roku w wakacje większość dzieci i mło
dzieży naszego miasta z przyczyn ekono
micznych będzie wypoczywać w Łapach, dla
tego nie będzie przerwy w pracy Łapskiego 
domu kultury. Przewidujemy w tym okresie 
zwiększoną działalność w celu zorganizowa
nia wypoczynku w mieście. Będzie nauka 
tańca towarzyskiego, wakacyjne kino, dysko
teki, nauka języka angielskiego i wiele innych 
atrakcji. Dokładny harmonogram podamy 
później. Prosimy serdecznie zakłady pracy, 
instytucje, które mogą nam pomóc, głównie 
finansowo, o zainteresowanie się ideą wypo
czynku w domu kultury. W zamian za 
sponsorowanie, nawet skromne, zobaczymy 
uśmiechnięte i wypoczęte nasze dzieci. Jest 
to tym bardziej potrzebne, że instytucje, któ
re w ostatnich latach organizowały akcje let
niego wypoczynku w większości już nie ist
nieją, a nowych jeszcze nie ma.

Chcielibyśmy w /  rocznicę „Cudu nad 
Wisłą” zorganizować wystawę poświęconą 
udziałowi Łapiaków w wojnie 1920 roku. 
Zwracam się tą drogą z apelem do czytelni
ków o dostarczenie zdjęć i pamiątek z tego 
okresu. Gwarantujemy dyskrecję i zwrot 
dokumentów. Prosimy o kontakt w tej spra
wie z Łapskim Towarzystwem Regionalnym 
bądź z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kul
tury w Łapach Plac XX—lecia 15, tel. 23-00.

Marek Mikołowski, 
dyr. MGOK Łapy

LEKCJA DEMOKRACJI

dokończenie ze str. 2

wać na przeciw oczyszczalni ścieków. Inwencja 
wymaga zgody Rady. Sprawa CPN-u została 
odebrana jako „test dla nowej Rady”, która chce 
popierać potrzebne miastu inicjatywy.

Nie pokuszę się o żadną ocenę ich decyzji 
i skuteczność działań. Na pewno widać już najak
tywniejszych radnych. Prócz głosu przewodniczą
cej słychać było panów: Mariana Łapińskiego, 
Wiktora Brzosko, Suchodolskiego, Skibko, 
Czarkowskiego, Majkowskiego, Markowskiego. 
Widać dbałość o demokrację i ścisłe trzymanie 
się litery prawa. Sesja nie przyniosła żadnej decy
zji dotyczącej spraw miasta — czekają one na 
działanie. W ostatnim numerze Gazety Łapskiej 
Komitet Obywatelski, dziękując wyborcom 
zadeklarował: „Jesteśmy do waszej dyspozycji. 
Wszyscy razem sprostamy wyzwaniu, jakie niesie 
czas”. Czekamy z nadzieją.

Katarzyna Droga

„Burmistrz, z niemieckiego Burgermeister, po 
łacinie prokonsul, przełożony w urzędzie miej
skim nad (sic!) sprawami radzieckimi.

Według prawa niemieckiego magdeburskiego, 
burmistrz stał na czele rady i by! głową rządu 
miejskiego, przewodnicząc wszelkim czynnościom 
i mając pierwsze miejsce w ratuszu, w kościele, na 
procesjach i wszelkich zebraniach miejskich. 
Jemu też powierzona była piecza i używanie pie
częci miasta... Dekretami królów były zastrzeżone 
i opisane uchwałami, następujące obowiązki bur- 
misłrza i rajców: codziennie, lub w miarę potrze
by na ratusz się schodzić, o rzeczy publicznej 
radzić, spory między ludźmi rozsądzać i godzić, 
sierot i wdów uciśnienia i wszelkiej sprawiedli
wości bronić, wedle najwyższego rozumu baczyć, 
aby drogości jedzenia i picia w mieście nie było, 
miary i wagi sprawiedliwej przestrzegać, picka- 
rzów, rzeźników, kramarzów doglądać, jako też 
i przekupniów, którzy by przeciw pospolitej uch
wale wykraczali, gry nadmierne i pijaństwo 
powściągać i wykorzeniać.

W drugiej połowie XVII wieku tytuł burmis
trzów zachował się tylko po miastach małych, 
w większych zaś zaczęli się tytułować prezydenta
mi" — tyle napisał o godności burmistrza w swej 
„Encyklopedii Staropolskiej” Zygmunt Gloger.

Kto więc zostanie „przełożonym nad sprawami 
radzieckimi” w łapskim urzędzie miejskim? Oto 
nasz sondaż.

Stanisław Łapiński, kierownik warsztatów 
szkolnych ZSM w Łapach. Burmistrzem powi
nien być rodowity Łapiak, wrośnięty w miasto 
i jego problemy. Raczej młody, taki niewiele 
powyżej 35 lat. Zamiast przynależności partyjnej 
ważniejsze są umiejętności doboru ludzi i własna 
fachowość. Powinien także być dobrym pomysło
dawcą i organizatorem, człowiekiem z charakte
rem do kierowania ludźmi. Takim właśnie jest 
nasz dyrektor E. Kiejzik. Poza naszym szefem 
takiego nie widzę w Łapach.

DLACZEGO 
SOBIE SZKODZĘ?

dokończenie ze str, 3

zwyczajom narzucanym przez środowisko. Dopie
ro groźne sygnały zdolne są przypomnieć o pod
stawowych obowiązkach względem siebie.

Człowiek jest przede wszystkim istotą biolo
giczną — by żyć musi wypełniać podstawowe pra
wo natury jakim jest ruch. Człowiek powstał wiele 
tysięcy lat temu i przez całe swoje gatunkowe 
życie musiał walczyć o fizyczne przetrwanie. 
Potrzebne mu do tego były: siła, szybkość, wytrzy
małość. Dziś dzięki swemu rozumowi stworzył 
maszyny, które za niego pracują, wybudował 
domy, ale biologicznie jest to ten sam człowiek, 
który przed laty gonił z maczugą mamuta. Dalszy 
postęp cywilizacyjny może uwolnić nas od pracy 
fizycznej, ale natuiy nie da się oszukać. Ruchu 
i wysiłku fizycznego nie zastąpimy niczym.

Zatem musisz sam, rozumiejąc potrzeby swego 
organizmu, zatroszczyć się o to, by nie ulegać 
degradacji; tak organizować swe życie, by ruch, 
ćwiczenia fizyczne czy umiarkowany bieg były sta
łym jego elementem. Lepiej biegać dla przyjem
ności niż do apteki po eliksir zdrowia.

Janusz Kisielewski

Stefania Roman, dyrektor ZO Z w Łapach. 
Miastem powinien zarządzać zasiedziały Łapiak, 
prawnik orientujący się w gąszczu przepisów, 
potrafiący dobierać doradców zgodnie z przysło
wiem „mądry król musi mieć dobrych doradców”; 
musi więc być sam najpierw właśnie mądrym... 
Przede wszystkim konsekwentny, n takim jest mgr 
Marian Łapiński.

Edward Śmigielski, nauczyciel LO, Burmis
trzem powinien być rodowity Łapiak, miody, 
zawód i wykształcenie obojętne lecz niezaspoko
jony w dążeniach, potrafiący oprzeć się na 
własnych siłach i pomocy dobrze zorganizowane
go zespołu ludzi. Ważne! Kandydat powinien 
mieć ustabilizowaną sytuację rodzinną czyli 
kochającą żonę i dwoje dzieci. Moim typem jest 
mgr Marian Łapiński, chociaż nic w pełni odpo
wiada powyższym kryteriom.

Krystyna Mcntecka, naczelnik Urzędu Tele
kom. w Łapach. Bezwzględnie Łapiak, raczej pR 
co starszy, z doświadczeniem zawodowym i ; 
wym. Musi umieć dbać o miasto. Moim kandyua- 
tem jest inż. Edmund Suchodolski.

Józef Dąbrowski, pracownik Banku Spółdziel
czego w Łapach. Moim kandydatem jest mgr 
Marian Łapiński. Jest miody, z właściwym praw
niczym wykształceniem, rodowity Łapiak, bardzo 
konsekwentny.

Marian Jurkin, pracownik Szkoły Podstawowej 
nr 2. Moim kandydatem jest człowiek doświad
czony, z właściwym dla potrzeb stanowiska bur
mistrza wykształceniem, stojący poza układami 
a zarazem powszechnie znany — inż. Edward 
Suchodolski.

Wśród innych moich rozmówców przewijały 
się tylko te dwa nazwiska. Niestety nie mamy 
możliwości wydrukowania wszystkich wypowiedzi. 
Sondaż byl realizowany przed przesłuchaniami 
wytypowanych kandydatów na posiedzeniu nowej 
Rady.

(om)

DOLARY 
NA GĘSIEJ

dokończenie ze str. 1

— chcą egzotyki. Mamy ogromną szansę, aby 
coś takiego stworzyć. Jest to dla Łap okazja 
jedyna. Propozycja pani Wojtak niesie ze 
sobą wiele. Po pierwsze — zysk. Czemu nie 
mielibyśmy czerpać zysku z turystyki? Po 
drugie — estetykę i oryginalność. Dziś Łapy 
są po prostu brzydkie i nie mają nic, absolut
nie nic do pokazania. Po trzecie — chlubę 
z faktu, że mamy wartościowe zabytki i umie
my je wykorzystać. Radni mają czas do 25 
lipca, aby zdecydować w tej sprawie. Czeka
my zatem na wyrok. A jako ciekawostkę 
podam, że koło wodospadu Niagara stoi 
atrakcja - dom wybudowany na wzór nasze
go, z ulicy Gęsiej i tam się podoba. Za tym 
naszym, łapskim chyli się ku upadkowi jedyny 
w swoim rodzaju dom czynszowy, jakiego nie 
ma nawet muzeum w Ciechanowcu.

Katarzyna Droga



KRONIKA TOWARZYSKA...
W sobotę 9 czerwca w łapskim USC wzięło 

ślub sześć młodych par. Wszystkie otrzymały ślub 
nieważny — w myśl najnowszej ustawy kompeten
cyjnej z dn. 17. 05 .1990r. Dotyczy to zresztą rów
nież innych spraw, jakie załatwiamy w USC — 
oświadczeń o uznaniu dziecka, aktów zgonu itp. 
Są nieważne, bo w/w ustawa wprowadza pewne 
zmiany w podziale kompetencji osób o szczegól
nych uprawnieniach, a należą tu: kierownik USC, 
naczelnik miasta i inspektor wydziału oświaty 
i wychowania. W myśl tej ustawy, wydrukowanej 
w Dzienniku Ustaw 34, art. 39 z chwilą powołania 
nowych władz terenowych, a więc od 28 maja br. 
kierownik USC nie jest osobą kompetentną do 
udzielania ślubów i innych aktów prawnych (chy
ba, że Rada ponownie mianuje kierownika USC, 
choćby chwilowo). Rada Miasta i Gminy na swo
jej pierwszej sesji nie podjęła żadnej uchwały 
w tej sprawie. Powodem był brak Dziennika 
Ustaw, a informacji telefonicznej, przekazanej 
naczelnikowi z Białegostoku, nie uznano za pod
stawę prawną. Rolę kierownika USC mógł, zgod- 

:'  z nowym prawem, przejąć naczelnik miasta, 
J  ten, jak wjadomo jest w Łapach nieobecny. 

W tej sytuacji ślubów udzielała kierowniczka

USC - J. Szenfeld, która zdecydowała się praco
wać mino wszystko. Rada załatwiła tę  sprawę 
dopiero na sesji 12 czerwca, USC działało więc 
nieprawnie 15 dni. Gdyby nie decyzja kierownika 
USC, młode pary zostałyby odprawione spod 
drzwi urzędu z kwitkiem. I co dalej?

Cóż, pary, którym w ciągu paru tygodni zbrzyd
ło pożycie małżeńskie ostrzegam, a te, które są 
zadowolone ze swego stanu pocieszam, że ich ślu
by zostaną zalegalizowane przez Urząd Rady 
Ministrów. Tymczasem za całe zamieszanie nale
ży obwiniać głównie Dziennik Ustaw nr 34, który 
nie dotarł do Łap na czas.

Skoro przy ślubach jesteśmy — tych „nielegal
nych” zawarto do 16 czerwca 16 (od początku 
roku 61), natomiast zupełnie legalnie (chyba?) 
urodziło się 26 nowych obywateli samorządnej 
gminy Łapy.

Wszystko wskazuje na to, że serial „Dyrekto
rzy” ma swój ciąg dalszy. Fotele zmieniają właści
cieli, załogi przedsiębiorstw pozbywają się niewy
godnych zarządców — słowem wiosenne porządki 
nabierają tempa. Odnotujmy więc dla porządku 
i poniekąd zaspokojenia ciekawości: w Szkole 
Podstawowej nr 4 miejsce p. Roszkowskiej zajął

Jerzy Łapiński, dotychczas pracował jako nauczy
ciel w Zespole Szkół Mechanicznych; w cukrowni 
— po odwołaniu dyr, A. Kurowskiego — tymcza
sowo obowiązki pełni W. Sobieszuk, dotychczaso
wy dyrektor techniczny, w ZNTK Rada Pracow
nicza 20 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi 
się wyraziła wotum nieufności dyr. Karwatowiczo- 
wi; inni trzymają się mocno.

Równic mocny zespół najmłodszych wystąpił 
na wojewódzkich eliminacjach konkursu recyta
torskiego dla przedszkolaków „O złotą Różdżkę 
Dobrej Wróżki”. Maciej Mikołajczyk z Przed
szkola nr 3 otrzymał 1 nagrodę — liczy sobie 
zaledwie 5 lat. Wyróżniona została sześcioletnia 
Justyna Ciechanowska ze Szkoły Podstawowej nr 
2.

Nic chcielibyśmy, żeby czytelnicy odnieśli wra
żenie, że Gazeta powstała tylko po to, by źle pisać 
o PSS-ic. Dlatego w tym numerze nie planowaliś
my żadnych materiałów o tej szacownej instytucji, 
by dać Zarządowi czas na zebranie sił i odpo
wiedź na kilka postawionych już prostych pytań. 
Ale życic, jak zwykle zresztą, przerosło kabaret. 
Oto przed świętem Bożego Ciała, jak to bywa 
w Łapach przed świętami, zabrakło w godzinach 
popołudniowych chleba. Mamy więc znów dwa 
proste pytania - dlaczego? i kto jest za to odpo
wiedzialny? Kierujemy je  tym razem do prezesa 
Zarządu PSS Społem.

(kd, ad)

...I KRYMINALNA

W poprzednim numerze pisaliśmy o przestęp
czości wśród nieletnich. Dzisiaj przykład działal
ności jednego z nich — A. K. — sprawcy 38 czy
nów karalnych, popełnionych na terenie działania 
tutejszej jednostki. Potwierdza on w pełni tezę 
o źródłach demoralizacji tkwiących w rodzinie 
o rysach patologicznych oraz pogłębianiu się tego 
procesu i nabywaniu przestępczej rutyny w kon
sekwencji nieskutecznych działań resocjalizacyj
nych.

Problemy wychowawcze z nieletnim wystąpiły 
już w 1987r., kiedy to po raz pierwszy dokonał 
kradzieży mienia prywatnego. Dołączyły się do 
tego trudności dydaktyczne oraz niesystematycz
ne uczęszczanie do szkoły. Nie przyniósł zmiany 

postawy sprawowany nadzór kuratora.

Przedmiotem działalności A. K. stały się sklepy 
spożywcze, prywatne kioski warzywne, garaże, 
piwnice, mieszkania prywatne. Łupem padały 
artykuły spożywcze, pojazdy mechaniczne, odzież, 
butle gazowe, sprzęt rtv.

W grudniu 1988r. Wydział Rodzinny i Nielet
nich Sądu Rejonowego w Białymstoku wydał 
decyzję o umieszczeniu nieletniego w zakładzie 
wychowawczym. Na wykonanie tego postanowie
nia A. K. oczekiwał od września 1989r. w Pań
stwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Białymsto
ku, skąd systematycznie uciekał. Każda ucieczka 
owocowała dokonaniem kolejnego czynu karalne
go. W dniu 22 maja br. A. K. postanowieniem 
sądu umieszczony został w Schronisku dla Nielet
nich, gdzie oczekuje na zakończenie postępowa

nia o kolejne czyny i nieuchronną decyzję o umie
szczeniu go w zakładzie poprawczym. Obecnie 
chłopak ma 15 lat. Jaki osiągnie wiek, gdy powró
ci do macierzystego środowiska? Jaki bagaż doś
wiadczeń życiowych przyniesie ze sobą?

Działalność policji ukierunkowana na przeciw
działanie przestępczości nieletnich rozbija się 
o szereg barier trudnych do sforsowania — opie
szałość Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w orzekaniu środków wychowawczo 
-poprawczych, mała ich skuteczność (szczególnie 
najczęściej stosowanego jakim jest nadzór kura
tora), przewlekłość postępowania wykonawczego, 
brak miejsc w placówkach resocjalizacyjnych. 
•Wszystkie te błędy wystąpiły w krótkim lecz boga
tym życiorysie A.K. Stwierdzić należy, że jego 
przypadek nie jest jedyny; w którymś momencie 
życia zawiodła rodzina, zaś inne instytucje, mimo 
swych możliwości ustawowych, również się nie 
sprawdziły.

Maria Sakowicz

KRZYŻÓWKA
Poziomo; 7) amator żabich udek lub pogardliwie o Francuzie, 

8) latająca zabawka na uwięzi, 10) koleżanka Azerbejdżanki, 11) 
postać mitologiczna znana ze swojej nici, 13) imię męskie, 14) 
część oka. 15) żółta choroba tropikalna, 16) poczet, asysta, 17) 
ksiądz, 21) Irena, piosenkarka, 24) miasto wojewódzkie nad Pro
sną, 26) strumień, 27) gazela lub gnu, 28) pracownik banku, 30) 
partyjne pranie brudów, 31) kwaśna, czerwona jagoda na przetwo
ry, 32) lokum do picia, 33) odmiana, wersja.

Pionowo: 1) wóz i konie, 2) pojemnik na kwiaty, 3) zielony po 
Wielkanocy, 4) zasłona, 5) koronny na rozprawie, 6) imię twórcy 
„Mony Lisy”, 9) Ramzes II lub powieść Prusa, 11) stan w USA, 
12) tytuł hiszpańskich następców tronu, 18) afisz, 19)... z krainy 
czarów, 20) zakład, w którym się woduje, 21) atak kawalerii, 22) 
kancelaria rejenta, 23) dział huty, 24) piec przystosowany do spa
lania koksu, 25) przeciwnik w dyskusji, 29) pierwiastek che
miczny.

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji:
PI. XX-lecia 15 do dnia 5 lipca. Tylko jedna nagroda! - tort ufun
dowany przez cukiernię „U Lecha".



Rada Pracownicza PKP ZNTK w Łapach | 
ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora PKP ZNTK w Łapach |
Warunki udziału w konkursie:

o preferowanywiekdo501at, |
•  minimum 6-letni staż pracy,
•  wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
•  predyspozycje do kierowania dużymi zespołami

pracowniczymi, |
•  umiejętność stosowania zasad ekonomicznych w nowych

warunkach gospodarowania, I
© dobry stan zdrowia, |
® pożądana znajomość języków obcych. |

Oferty powinny zawierać;
•  podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,
© życiorys,
•  odpis dyplomu,
•  opinię z miejsc pracy z ostatnich 5 lat, I
•  świadectwo lekarskie o stanie zdrowia. i

Oferty z dopiskiem „Konkurs” należy składać w terminie 14 dni od 1 
daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: f

Rada Pracownicza PKP ZNTK w Łapach |
ul. płk. Nilskiego-Łapińskiego 29 I

18-100 Łapy |

Szczegółowe dane o zakładzie kandydaci mogą uzyskać po zakwa- j 
lifikowaniu ich do udziału w konkursie. |
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Po zapoznaniu się z ofertami, zastrzega się dowolny wybór kandy- 1 
data lub nieskorzystanie z żadnej oferty. I

Wszystkim, którzy chcą dobrze sprzedać, 
kupić, zamienić, poinformować o jubileuszu, 
ślubie, chrzcie lub innym ważnym wydarzeniu 
rodzinnym proponujemy nasze usługi.

Ogłoszenia drobne -  płatne 500 zł za słowo, 
ogłoszenia o charakterze reklamowym - 700 
zł za 1 cm 2 powierzchni.

GAZETA ŁAPSKA -  DZIEŃ DOBRY 
— dwu tygodnik wydawany przez 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
PI. XX-lecia 15, tel. 23 00. 

Redakcja: Katarzyna Droga, Jerzy Maciej- 
czuk, Adam Okuniewski, Marian Olechno
wicz. Nakład 1100 egzemplarzy.
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„Hej, Sobótka, Sobótka... ”

Tradycyjnie w najdłuższy dzień i najkrót
szą noc możesz oddać się harcom i zabawom 
nad Narwią w Uhowie.

23 czerwca już  od godziny 18 na plaży 
w Uhowie będzie ze sobą rywalizować Uho- 
wo I i II w konkurencjach sportowo-rekre
acyjnych (przeciąganie liny, wyścigi kaja
ków).

Idąc na imprezę upleć wianek, by pokazać 
go jury, zdobyć nagrodę i puścić na wodę. 
Czas między konkurencjami umilą Ci kapela 
z Płonki Kościelnej i zespół z Łupianki Sta
rej.

Przy ognisku w rytmie dyskotekowych tań
ców możesz szaleć do białego rana. Nie siedź 
w domu, przyjdź do Uhowa „na Jana”!

(8)

Sport___
Festyn w Uhowie

Z  okazji Tygodnia Kulimy Fizycznej odbył się 
w Uhowie festyn sportowo-rekreacyjny, którego 
organizatorem by! miejscowy LZS „Rclax” przy 
finansowej pomocy rady miejsko-gminnej LZS 
w Łapach. Na dobrze przygotowanym, zaopatrzo
nym w bufet, obiekcie w poszczególnych konku
rencjach zwyciężyli: turniej piłki nożnej -  LZS 
„Re!ax" Uliowo, przeciąganie liny -  LZS Szoiaj. 
dy, rzut lotką do celu -  LZS „E*pres” TuroSń 
Dolna, sztafeta 4 x boisko -  LZS „Exprcs” 
Turośń Dolna, żonglerka piłką nożną - LZS „Re- 
lnx” Uliowo, wyciskanie ciężarka -  LZS „Relax” 
Uliowo. Klasyfikacja ogólna: 1 -  LZS „Rclax” 
Uliowo 27 pkt., 2 -  LZS Szolajdy 22 pkt., 3 -  
LZS „Exprcs" TuroSń Dolna 19 pkt., 4 -  LZS 
Pietkowo 5 pkt. Zdobywcy I i II miejsca otrzymali 
puchary i dyplomy pamiątkowe.

Sprawni ja k  żołnierze 
Sukcesy łapskiej 
młodzieży

Już od kilku lat chłopcy z Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Łapach pod kierunkiem 
prof. Józefa Iwanejki i prof. Romana Łudzia 
odnoszą nienotowane sukcesy w zawodach 
sportowo—obronnych pod nazwą „Sprawni 
jak żołnierze”. W ubiegłym roku mieliśmy 
okazję oglądać w Łapach finał centralny tych 
interesujących zawodów.

Do chłopców z „Mechaniaka”, którzy 
przed rokiem po raz czwarty zdobyli złoto, 
dołączyły dziewczęta z Liceum Ogólnok
ształcącego, które w swoim pierwszym star
cie na szczeblu ogólnopolskim sięgnęły po 
medalowe miejsce.

W dniach od 1 do 3 czerwca odbyła się 
w Toruniu XIII edycja tych zawodów. 
W gronie najlepszych i najsprawniejszych 
były znowu dziewczęta z LO i chłopcy 
z ZSM. Nic zawiedli!

Jerzy Lupa, Tadeusz Dziarnowski, 
Perkowski, Jarosław Konopka i Jacek Ba.no- 
szuk zdobyli piąty złoty medal.

Izabela Złotkowska, Marzena Sokołow
ska, Urszula Bańkowska, Agata Borowska, 
Elżbieta Szckalska i Renata Zdrodowska po 
pięknej walce zdobyły III miejsce.

Opiekunami i trenerami tych dziewcząt są 
profesorowie Józef Gołaszewski i Edward 
Śmigielski, a kierownikiem zespołu prof. 
Witold Maciejczuk.

( ------------------------------------------------------- 'N

Prywatne Delikatesy
przy ul. Sikorskiego 42

polecajg
wszystkim klientom

atrakcyjne artykuły spożywcze.
v ------------------------ .----------------------------


