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Wywiad z burmistrzem Miasta i Gminy Łapy 
ROMANEM CZEPE

ICnlnrzynsi Droga: Zacznijmy od prezentacji 
nowego burmistrza. Poproszę o informacje o sobie.

Roman C/.cpc: Urodziłem się w 1956 roku 
w Ełku, lecz od dziecka mieszkam w Łapach. 
Pochodzę z rodziny leśników z długoletnimi tra
dycjami w tym zawodzie, co było powodem czę
stej migracji mojej rodziny po kraju. Dziś rodzice 
mieszkają w Białymstoku, a w Łapach nie mam 
rozrosłej sieci, krewnych. Może to i dobrze — 
uniknę zarzutu o forsowanie „swoich”. Mieszkam 
przy ulicy Duboisa. Żona Zofia jest nauczycielką 
języka polskiego w Surażu, wychowujemy czworo 
dzieci.

KD. Dotychczasowe miejsca pracy?
11C. Jest ich sporo. Ostatnio prowadziłem biu- 

■ ' ‘ "fK  NSZZ Solidarność. Wcześniej miałem 
sinych zajęć, pracowałem w „Cukrowni 

^Łapy”, w urzędzie telekomunikacyjnym jako 
monter.

KD. Wykształcenie Pana to nieskończone studia 
teologiczne. Dlaczego Pan ich nie ukończył?

RC. Zawiesiłem je. Z  chwilą, gdy reaktywowa
no „Solidarność” i zaczęliśmy intensywnie dzia
łać, nie mogłem pogodzić obu spraw. Studiowa
łem rzetelnie, tego inaczej się nie da. Bezwzględ
nie jednak skończę ten kierunek.

KD. Dlaczego właśnie teologię?
RC. Po stanie wojennym miałem kłopoty ze 

znalezieniem pracy. Udało mi się zatrudnić 
w cukrowni, początkowo pracowałem tam jako 
robotnik niewykwalifikowany. Chciałem kształcić 
się dalej, lecz uniemożliwiano mi awans i odma
wiano zgody na podjęcie studiów. Władze ze spo
rą dozą złośliwości odpłacały mi w ten sposób za 
sporą dozę aktywności politycznej i związkowej. 
Pozostała'mi teologia — kierunek, który zresztą 
interesuje mnie jako pokrewny filozofii „królowej 
nauk”. Także jako katolik chciałem wiedzieć wię
cej w lej dziedzinie.

KD. Ostatnie pytanie dotyczące ptzcszłości. Pro
szę o ustosunkowanie się do krążącej po Łapach 
plotki na temat Pana choroby psychicznej.

RC. Złośliwości. Prawdą jest, że symulowałem 
chorobę, aby uniknąć powołania do wojska i nig
dy tego nic krylem. Potem zrobiło to kilku moich 
kolegów, co wcale nie było proste. Uważałem, że 
nie jest to w pełni nasze wojsko, nie uznawałem 
tej instytucji w realiach PRL. Był to pierwszy pro
test przeciw tamtej formacji.

KD. Jakie były inne?

RC. To cała historia, ale wrócę jeszcze do 
początków. Po raz pierwszy groźba wojska zaist
niała w połowie lat 70-tych, kiedy nie dostałem się 
na architekturę w Warszawie z braku miejsc. 
Zabrakło mi trzech punktów, choć egzamin zda
łem. Potem nie wyrażono zgody na moje przenie
sienie się z wydziału mechanicznego na tworzoną 
właśnie architekturę w Białymstoku. Wówczas 
wynikła ta sprawa z symulacją. Później, chcąc 
spłacić dług wobec tych, którzy nawet siedzieli 
w więzieniach, aby tylko do tego wojska nie iść 
i nie przysięgać wierności sojuszniczej Armii 
Radzieckiej, odesłałem swoją książeczkę wojsko-
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ŻYCIORYSU
Pan Czesław Kozłowski urodził się 

12.11.1902 roku. w Łapach. Ukończył 
Zasadniczą Szkolę Rzemieślniczą w Białym
stoku. W latach 1923 - 1925 pełni! służbę 
wojskową w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Tam też ukończył kurs i został plutonowym 
Batalionu Elektronicznego Saperów. Po 
ukończeniu służby rozpoczął pracę w War
sztatach Naprawy Taboru Kolejowego 
w Łapach.

Do służby w ZWZ —Armii Krajowej na 
terenie Białostockiego Okręgu w obwodzie 
Wysokie Mazowieckie Cz. Kozłowski, pseu
donim „Grom”, wstąpił w styczniu 1942 
roku . Pozostał na placówce w Łapach, 
zaprzysiężony przez Komendanta II —rejo
nu kpt. Ignacego Troszczyńskiego ps. 
„Zbych" i wyznaczony został na d-cę drużyny 
dywersyjnej na terenie Warsztatów Naprawy 
Taboru Kolejowego. Drużynę zorganizował, 
przeszkolił i dowodził w akcjach sabotażo
wych . Polegały one na niszczeniu urządzeń 
hamulcowych, łożysk, maźnic oraz panewek 
w parowozach i wagonach. W 1943r. został 
dowódcą plutonu na placówce w Łapach, 
a następnie w okresie akcji „Burza” awanso
wany był na dowódcę ochrony i zabezpiecze
nia obiektów kolejowych przed ich zniszcze
niem przez hitlerowców. Olo jak wspomina 
P. Cz. Kozłowski wydarzenie podczas akcji 
„Burza”:

„Niemcy znajdowali się w olszynce w pob
liżu miejscowości Osse. Atakowałem ich ze 
swoim oddziałem w sile 70 ludzi. Niemcy 
wycofywali się ostrzeliwując. Jeden z poci
sków armatnich wystrzelonych przez Niem
ców trafił w ścianę kościoła, w którym znaj
dowała się ludność cywilna. Przy bramie koś
cioła zginął od kul niemieckich mężczyzna 
oraz została ranna kobieta. Wydałem roz
kaz, aby nieżyjącego mężczyznę pochować 
w ogrodzie Pana Kostko. Pan Kostko nie 
chciał pozwolić na pochowanie zabitego w 
swoim ogrodzie więc użyłem siły. Po trzech 
dniach przybyła rodzina zabitego i zabrała 
zwłoki odkopując je. Po wkroczeniu sowie
tów nastąpiły liczne aresztowania i wywózki. 
Zostałem i ja aresztowany. Przesłuchiwano 
mnie przystawiając pistolet do głowy. Dzięki 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności po 
dwóch dniach wypuszczono mnie”.

Cz. Kozłowski za nieugiętą postawę 
i odwagę w walce z hitlerowskim okupantem 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami w listopadzie 1944 roku 
przez dowódcę białostockiego okręgu A. K  
„Mścisława”—ppłk. Władysława Liniarskie- 
go, awansowany do stopnia sierżanta.

T„:. wspomina dzień, w którym ujawnił się 
z oddziałem w Powiatowym Urzędzie Bez
pieczeństwa Publicznego w Wysokiem 
Mazowieckiem:

„9 kwietnia 1947 roku ujawniłem się 
z oddziałem. Weszliśmy do Wysokiego

c.d. na stronic 6

GAZETA ŁAPSKA -  1



WOŁMA ©MBNA W OLNYCH OBYWATELI
c.d. zc sir. 1

wą do MON. To już były lala 80-te. Za karę zo
stałem powtórnie powołany przed komisję woj
skową, wzywany przed kolegium, komornik spisy
wał mi meble. W efekcie naszych protestów zmie
niono przysięgę i wprowadzono możliwość odpra
cowania służby. Nie jestem jednak pacyfistą 
i widzę potrzebę apolitycznego, autentycznie pol
skiego wojska i

KD. Czy zamierza Pan w jakiś sposób odwołać 
tę minioną sprawę „zdrowotne}"?

RC. Przeszłości nie da się zbadać. Mogę stanąć 
przed każdą komisją. Dodam, że sprawę tę roz
propagowano w Łapach już od stycznia. Ktoś 
poświęcił się do tego stopnia, że dotarł do mojej 
karty chorobowej, mimo że takie dokumenty są 
tajemnicą. Trudno nazwać tę zagrywkę nieskazi
telną moralnie. Pytać wolno o wszystko, jednak 
niesmak mój wzbudziło drążenie tej sprawy jako 
koronnego argnmciilu przeciw mnie.

KD. Rozmawiamy zaledwie parę godzin po  
wyborach. Wróćmy na chwilę do tego momentu. 
Jakie było Pana uczucie — radość, czy strach?

RC. Wszystkie te uczucia przeszedłem już 
wcześniej. Na pewno nie miałem uczucia satys
fakcji. Strach? Też nie. Raczej poczucie wielkiej 
odpowiedzialności, bo przecież nie mam patentu 
na uzdrowienie całej tej sytuacji.

KD. Co skłoniło Pana do kandydowania na sta
nowisko burmistrza? Czy uczucie, że nie ma kandy
data, któiy byłby lepszy?

RC. Owszem, by! nim w moich oczach Janusz 
Szymborski. Zresztą przyznam, że bardzo głębo
ko zastanawiałem się kto mógłby być odpowiedni, 
analizowałem wiele nazwisk. Janusz odmówił, 
wówczas zdecydowałem się kandydować.

KD. Co oznaczały słowa, które powiedział Pan 
dziękując Radzie: „Wiem, że nie będę dobrym bur
mistrzem, ale będę się starał”?

RC. Było to skierowane do tych, którzy na 
mnie nie głosowali. Chciałem w ten sposób uznać 
ich racje, lecz także zapewnić, że wcale nie mam 
zbyt wysokiego mniemania o sobie.

KD. Czy nie żywi Pan niechęci do swoich 
przeciwników?

RC. Przeciwnie. Licząc się z przegraną przygo
towałem wypowiedź, gdyż jako przewodniczący 
chciałem i czułem się zobowiązany pogratulować 
nowemu burmistrzowi. Między innymi było tam 
zdanie:„Bardzo proszę tych, którzy głosowali na 
mnie, aby bardzo mocno wspierali nowego bur
mistrza. ” Dlatego, że musimy stanowić jedność.

KD. Jak zatem przewiduje Pan współpracę 
z  Radą?

RC. Myślę, że to będzie dobra współpraca — 
obliguje nas interes Gminy.

KD. Na sesjach Rady wyczuwa się tendencję do 
Ścisłego trzymania się litery prawa, czasem aż męczą
cą. A prawo nie jest jeszcze w pełni zmienione. Jak 
działać, żeby prawo nie stopowało inicjatyw?

RC, Początki są zawsze trudne. To naturalne. 
Myślę, że deliberacje i dyskusje będą zastąpione 
przez działanie. Prawnicy w międzyczasie opra
cowują problem ze swej strony, bo do nieb należą 
zawiłości i subtelności prawa.

KD. Jak ocenia Pan procedurę wyborów bur
mistrza, ustaloną przez Radę?

RC. Żałuję, że nie rozpropagowano bardzo 
wyraźnie trybu wyborów. Zabrakło informacji, 
że można przyjść na sesję i pylać kandydatów 
o wszystko. Nic ustalono także, czy ostateczna se
sja „wyborcza” będzie z przesłuchaniem czy bez. 
W rezultacie, jakby do niego doszło, bez możli
wości repliki. Osobiście propagowałbym chyba

bezpośrednie wybory całej gminy, ale to już 
kwestia ustawy a nie Rady.

ICD. Kogo przewiduje Pan na stanowisku swego 
zastępcy, w zarządzie, kogo w roli doradców?

RC. Dziś na to pytanie nie odpowiem. Poprosi
łem Radę o dwa tygodnie na przedstawienie kan
dydatury swego zastępcy. Prosiłem też o wysłu
chanie mej sugestii co do kandydatów na sekreta
rza i skarbnika.

KD. Czy przewiduje Pan redukcję kadr w Urzę
dzie Miasta i Gminy?

RC. Boję się, że pracownicy boją się skrajnej 
redukcji. Współczuję.

KD. Czy boją się niesłusznie?
RC. Jeśli w pełni wykonują swe obowiązki, są 

kompetentni i mieścić się będą w nowej struktu
rze urzędu, to niczego nie muszą się obawiać.

KD. Tym niemniej problem redukcji nastąpi
RC. Trudno mi mówić w tej chwili o szczegó

łach. Zaprzeczam zdecydowanie, iż jakoby mam 
gotową listę ludzi do zwolnienia. Jest to plotka.

ICD. Przedstawiając się jeszcze jako kandydat, 
zamieścił Pan w swoim programie plan walki 
z resztkami komunizmu w Łapach...

RC. Tak — „Gmina Łapy wolna od resztek 
komunizmu”

KD. Czy jest to także walka z  ludźmi starego sys
temu?

RC. Jest chyba naturalne, że jeśli ktoś zajmuje 
stanowisko tylko dlatego, że był związany z par
tią czy danymi służbami, a nie jest kompetentny 
— powinien odejść. Sądzę, że pewni ludzie sami 
powinni już zrezygnować ze stanowisk.

KD. Pierwszym punktem Pana programu był 
rynek pracy w Łapach. Czy m a Pan już jakieś plany 
w tej kwestii?

RC. Najpierw musimy poznać szczegóły i wyb
rać rozwiązanie optymalne, Nie chcemy przecież 
przyglądać się fikcji gospodarczej. Są różne 
pomysły, ale wolałbym jeszcze o nich nie mówić.

KD. Wiadomo, że wiele problemów można 
będzie rozwiązać dopiero od stycznia, kiedy będą 
pieniądze. Czy widzi Pan takie sprawy, za które trze
ba i można zabrać się od zaraz?

RC. Przede wszystkim trzeba szybko reagować 
na propozycje ludzi. Nie może być zmarnowa
nych inicjatyw! Bez zbędnego gadulstwa i pona
wianych w kółko analiz. Nie możemy liczyć na 
cudowny program. Wygrają te gminy, które będą 
reagować na społeczne zgłoszenia szybko, a nie 
w sposób biurokratyczny i oschły.

KD. Czyli inicjatywa, organizacja i szybkość 
działania?

RC. Tak. Żartując powiem, że jeśli burmistrz 
i Rada nic już nie będą mogli zrobić, to zamiast 
gadać niech lepiej malują krawężniki. Przynaj
mniej będzie widać efekt.

KD, Jak kompetentny czuje się Pan w dz. 
ekonomii, sądzę bowiem, że będzie to wiedza 
potrzebna burmistrzowi.

RC. Burmistrz nic musi znać się na wszystkim. 
Pewnie, że ideał to burmistrz wszechstronny 
i wszechwiedzący — lecz to ideał nieziszczalny. 
Kadencja burmistrza trwa 4 lata i musi on umieć 
dobrać sobie fachowców, jeśli trzeba to i ekono
mistę;____________________________________
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SŁÓW KILKA 0 SOBIE
Doczekaliśmy się czwartego numeru „Gazety 

Łapskiej”, czas więc by uporządkować pewne 
sprawy. „Gazeta Łapska” jest dwutygodnikiem, 
dążymy do tego, by ukazywała się około 10-go 
i 25-go każdego miesiąca. Druk gazety jest finan
sowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Łapach. Finanse... Obwieszczamy wszem 
i wobec, iż niestety i wbrew powszechnej plotce, 
pracujemy w „Gazecie" społecznie. Być może 
w przyszłości nasze pismo będzie przynosić 
dochody, lecz wątpliwe jest, by kiedykolwiek 
osiągnęły one astronomiczne sumy, które przypi
sują nam „życzliwi” ludzie. Cena 500 zł nie pokry
wa nawet kosztów produkcji jednego egzempla
rza. Jedyna nasza nadzieja na pieniądze to ogło
szenia i reklamy, ewentualnie bogaty sponsor, 
lecz takiego jeszcze nie wytropiliśmy. Wprawdzie 
przed wyborami samorządowymi dały się słyszeć 
z pewnych kręgów gospodarczych propozycje 
i zapewnienia o pomocy finansowej, ale teraz 
jakoś o tym cicho.

Tymczasem członkowie icuakcji jedzą chleb 
z zupełnie innego rzemiosła. Katarzyna Droga 
i Marian Olechnowicz z nauczycielstwa w LO, 
Adam Okuniewski z fotografii, a Jerzy Maciej- 
czuk — archeolog — z pracy w białostockim 
muzeum. Rozprowadzamy „Gazetę Łapską” 
poza siecią kiosków „Ruchu". Stałe punkty sprze
daży to: cukiernia „U Lecha”, prywatne delikate
sy przy ul. Sikorskiego, sklepy p. Nawrockiego, 
„Pogoni" Łapy i kawiarnia przy Miejsko-Gmin
nym Ośrodku Kultury. Dzięki pomocy przyjaciół 
„Gazeta” dociera też do głównych zakładów pra
cy w mieście, a dzięki młodzieży, która sprzedaje

nasze pismo z tzw. „ręki”, można je kupić w ruch
liwych punktach Łap. Wszystkim, którzy pomaga
ją przy kolportażu, serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także tym, którzy podjęli „wyzwa
nie” współpracy z redakcją. „Gazeta Łapska" nr 3 
jest już bardziej urozmaicona autorsko. Czekamy 
na innych, którzy zapewne ostrzą pióra w ukryciu. 
Proponujemy łamy naszej gazety nie tyttv* 
bom prywatnym, ale stowarzyszeniom, 
partiom i organizacjom społecznym. Zapraszamy 
Kościół, Komitet Obywatelski, zakłady pracy — 
jest tyle form działania, o których przeciętny oby
watel Łap nie wie — a dzięki nam może i powi
nien wiedzieć. Zapraszamy także do współpracy 
Sybiraków, żołnierzy Września, II Korpusu, więź
niów wszystkich obozów i żołnierzy wszystkich 
formacji podziemia: przekażcie swoje wspomnie
nia nowym pokoleniom. A nowe pokolenia — 
młodzież podobno wszędobylska i wszystkowie
dząca — także mogłaby spróbować swoich umie
jętności dziennikarskich.

„Gazeta Łapska" dociera podobno do łapskiej 
emigracji, zwłaszcza w USA. Jeśli jest dla ludzi 
oddalonych od kraju informacją o domu i pocie
szeniem — ogromnie nas to raduje. Będziecie 
wiedzieć co się dzieje w Łapach, bo planujemy 
w naszym piśmie rubiykę „Pytania do radnych”, 
które miejmy nadzieję, nie |>ozostaną bez odpo
wiedzi. Będzie także wypowiadał się na łamach 
lokalnej prasy burmistrz. Żyjemy w ciekawych 
czasach i życie z pewnością każe nam wymyślić 
coś jeszcze.

Redakcja
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CHCEMY ŁADNIE MIESZKAĆ
W ostatnim czterdziestoleciu budowano 

bardzo dużo osiedli mieszkaniowych—ład
nych, bardzo brzydkich i takich sobie. Te, 
które są w Łapach urodą nie grzeszą. Przed 
kilkoma laty przebywałam w Lublinie. Pod
czas prywatnych rozmów pytałam —co u 
nich warto zwiedzić. I o dziwo, po zamku 
i skansenie proponowano mi wycieczkę na 
osiedle mieszkaniowe. Wybrałam się tam 
i muszę przyznać, że byłam mile zaskoczona. 
Moim oczom ukazało się przepiękne, kolo
rowe osiedle, na którym było bardzo dużo 
drzew, krzewów, a także klombów kwiato
wych. Zaskoczeniem dla mnie były wtedy 
ślicznie wymalowane we wszystkie kolory 
tęczy ściany bloków. Znajdowały się lam 
malowidła nawiązujące do realizmu czy 
nawet kubizmu. Na moje pytanie czy to 
spółdzielnia lak ładnie maluje odpowiedzia
no, że w Lublinie organizowane są formy 
festiwali dla malarzy. Spółdzielnia zapewnia 
farby i wszystko co jest potrzebne do malo- 

a artysta pozostawia dzieło.
/aleko, w Supraślu znajduje się szkoła 

plastyczna. Można byłoby nawiązać z nimi 
kontakt proponując zorganizowanie pleneru 
w Łapach. Miasto nasze posiada hotel 
i zapewnienie wyżywienia nie powinno stano
wić dużego problemu. Prawdopodobnie nie 
pomalowaliby naszych obskurnych bloko
wisk, ale może mieliby inne pomysły na upię
kszenie naszych osiedli i terenów zielonych, 
które również są zaniedbane. Jakże przyjem
nie byłoby przez okno zobaczyć rzeźbę czy 
też ładny plac zabaw, a nie rozwalający się 
parkan lub szeregi samochodów. Dlaczego

nikt nic zastanowił się nad tym problemem? 
Przecież w Łodzi na osiedlach mieszkanio
wych, a także przy ulicy Lenina w Białymsto
ku znajdują się garaże szeregowe, dwustron
ne. W Łapach mamy jeden taki obok L.O. 
Czy podobnych nie można wybudować na 
naszych osiedlach? Sądzę, że właściciele sa
mochodów poprą moją inicjatywę. Bo prze
cież takie budki, które znajdują się w róż
nych miejscach nie dodają uroku naszemu 
miastu. Problem ten można rozwiązać na 
wiele sposobów. Mogłaby to budować SM 
i później wynajmować za godziwą, a jedno
cześnie odpowiednią na naszą kieszeń opła
tą.

Poruszam tylko dwa problemy, a jest ich 
o wiele więcej. Pragnęłabym, aby czytelnicy 
gazety, którym nie są obce sprawy Łap, 
wypowiedzieli się na ten i inne tematy. Prosi
my o listy do nas. Ciekawe pomysły będzie
my prezentować na łamach naszej gazety. 
Sądzę, że mieszkańcy nie będą stali z boku 
mówiąc „ a co to mnie wszystko obchodzi”. 
Przecież wygląd naszych osiedli jest wizytów
ką nie tylko SM czy sprzątaczki, ale także nas 
wszystkich. Swoje propozycje kieruję do Pre- n 
zesa SM, a także nowej Rady Nadzorczej. 
Mam nadzieję, iż znajdą czas, aby się nad 
tym zastanowić i opracują wiele innych pro
pozycji poprawy jakości naszego otoczenia.
A  oczekujemy na nie. Stara łacińska maksy
ma mówi: „Per aspera od astra”(przez trudy 
do gwiazd) —może wszyscy podejmiemy tę 
odrobinę trudu, aby w naszym mieście mie
szkało sie ładniej.

H. Okuniewska.

Wyraz herb jest pochodzenia niemieckiego, 
gdzie Erben oznacza dziedzictwo. W staropol- 
szczyźnie herb, herbik oznaczał również garb, 

'-"ik, grzbiet. Nasi przodkowie herb rodowy 
klejnotem, również od wyrazu niemiec

kiego Kleinod, znaczącego drogi przedmiot, syg
net. Początki herbów są dość dobrze opracowane, 
lecz prawie wszystkie toną w bajecznych opowias
tkach. Dużą zasługę w zagmatwaniu pochodzenia 
herbów mają leż dawni i trochę bardziej współ
cześni heraldycy. To oni dla pochlebienia snuli 
z bajek całe historie. Według Piekosińskiego wię
cej jest tzw. proklam tzn. nazw herbowych od 
imion osób lub przezwisk (np. Boleścice, Drogo
sławy, Nieczuje), aniżeli proklam topograficznych 
jak (Bogoria, Janina, Pilawa), które przeważnie 
od wsi, nic od rzek, zwykle pochodzą. Stąd należy 
wysnuć wniosek, że herb przede wszystkim ze 
służbą wojskową, lecz nie z posiadaniem ziemi 
był związany. Dopiero w latach panowania Bole
sława Krzywoustego, na początku XII wieku 
rycerstwo uposażone zostało w ziemię, która 
dotychczas była wyłączną własnością panującego. 
Ciekawym jest fakt, że najczęściej wśród herbów 
polskish przedstawia się strzałka, bo 174 razy, 
dalej idzie podkowa w 94 znakach herbowych, 
potem półksiężyc z gwiazdą lub innym dodat
kiem spotykamy 69 razy, półpierścieni jest 29, 
krzyży 23, resztę stanowią znaki widłowate prze
ważnie. Wszystkim tym znakom przypisywano silę 
magiczną i używano ich w różnych okolicznoś

ciach życia powszedniego. Wojak, tak często 
narażany na niebezpieczeństwa, opatrywał oręże 
swoje i chorągwie w znaki czarowne, na wzór 
Rzymian, którzy na czele swych hufców nieśli do 
boju wyobrażenia bogów na drzewcach. Wzorów 
szukano w wyobrażeniach starożytnego wschodu, 
jak herb Leliwa, którego używali Achemenidzi, 
w różnego kształtu krzyżach znanych u nas już 
w czasach przedchrześcijańskich, jak przekonują 
krzyże na urnach znalezionych w Kłecku i Bisku
picach. Takież znaczenie ma herb Aksak, który 
widzimy odciśnięty dokładnie na spodzie popiel
nicy znalezionej w Czechach.

Statut Kazimierza Wielkiego mówił, iż za życia 
ojca syn nie mógł pieczętować się inną, niż jego 
ojciec pieczęcią, tzn. iż po śmierci ojca mógł herb 
odmienić. Do czasów tegoż króla tylko syn naj
starszy dziedziczył herb ojcowski w nienaruszo
nym kształcie, każdy zaś z młodszych synów 
musiał herb ojcowski dla siebie odmienić. Wypły
wało to z przyczyny bardzo praktycznej. Gdy 
bowiem większość rycerzy pisać nie umiała, a zna
ki ich i pieczęcie miały znaczenie podpisów, cho
dziło o to, żeby je między sobą odróżniać. W pra
cach Jana Długosza jest wiadomość tylko o 139 
herbach rodów znaczniejszych. Wszystkich było 
znacznie więcej. Dochowały się wiadomości 
o nich w zapiskach sądowych, na pieczęciach, 
grobowcach i różnych elementach ozdobnych 
dawnej architektury. Jeszcze w XIX wieku Fran
ciszek Piekosiński zebrał około 1000 średniowie-

KRĘGOSŁUP DZIECKA
Do tradycji naszego myślenia i postępowania 

uważanych za typowo polskie z pewnością można 
zaliczyć troskę o dziecko.

Rodzice podporządkowują swe życiowe plany 
interesom i potrzebom dziecka. Niestety, to 
powszechne nastawienie na troskę o dobro dziec
ka nic zawsze łączy się z rozsądnym kierowaniem 
jego rozwojem. Tak jest na przykład często z dba
łością o zdrowie naszej latorośli. W wiciu rodzi
nach dziecko zwraca uwagę na siebie dopiero wte
dy, kiedy pojawią się poważne powikłania choro
bowe, które zmuszają do udania się po poradę 
lekarską. Przejmujemy się wysoką temperaturą, 
lecz prawie nigdy krzywym kręgosłupem lub kacz- 
kowatym chodem. Efektem jest to, że rodzice 
przychodzą do lekarza dopiero wtedy, gdy — jak 
twierdził prof. Bogdanowicz: rówieśnik ich dziecka 
jest cięższy, wyższy i ... zgrabniejszy. Wtedy popa
dają w rozpacz, szukają leków na tzw. apetyt. Ale 
nic martwią się tym, że ich dziecko garbi się, że 
niechętnie się bawi, że jest ospale, to nic, z tego 
dziecko wyrośnie. Najczęściej wyrasta, ale jeszcze 
częściej rośnie krzywo!

Skrzywienie kręgosłupa należy obecnie do czę
sto spotykanych wad postawy. Jak ternu przeciw
działać?

Pracę nad prawidłową postawą należy prowadzić 
już. od lat przedszkolnych i szkolnych i nie wolno 
tym obowiązkiem obarczać jedynie placówek oświa
towych. Przede wszystkim musi dbać o to dom 
rodzinny. To rodzice w pierwszym etapie rozwoju 
dziecka są przy nim i z nim. Rodzice powinni czu
wać i stwarzać możliwości do zapewnienia swemu 
dziecku odpowiedniej porcji ruchu. Bardzo ważne 
jest również ukształtowanie właściwego nawyku 
przy odrabianiu lekcji, by przedramiona miały pra
widłowe punkty podparcia. Należy dbać, aby 
dziecko nic pochylało się zbyt nad zeszytem czy 
książką. Przede wszystkim dom powinien wykształ
cić te nawyki. W czasie oglądania telewizji dzieci 
często przybierają dla siebie wygodne pozycje cia
ła, ale jakże zgubne dla rozwoju prawidłowej 
postawy. Kręgosłup deformuje się w sposób nie
odwracalny. Powinniśmy zapewnić też dziecku 
możliwość pełnego wyżycia się ruchowego. Nie 
mówmy: nie biegaj, bo się spocisz, odpocznij, 
posiedź... Dziecko samo usiądzie, odpocznie, jeśli 
odczuje, że jest zmęczone. To ono jest dla siebie 
samoregulatorem. Właśnie ta, czasami przesadna,

c.d. na stronic 4

cznyclt herbów szlachty polskiej. Gdy w XV wie
ku upowszechniło się tworzenie nazwisk szla
checkich od majętności dziedzicznych, wiele ro
dów z jednego herbu pochodzących, zaczęło nosić 
rozmaite nazwiska. Szlachta jednego herbu, lecz 
różnych nazwisk nazywała sie „stryjcami”, na 
znak istniejącego, choć często w niewiadomym 
już stopniu, pokrewieństwa. Stąd poszedł po
wszechny zwyczaj u szlachty nazywanie starszych 
ludzi po przyjacielsku „stryjku”, co lud wiejski 
przechował dotąd. Herb składał się z pola tj. tar
czy, i z hełmu nad tarczą i koroną. Oprócz nazwy 
herbu tj. odnoszącej się zwykle do rysunku rody 
współklejnotników, idących na wojnę pod jed
nym znakiem miały wspólne zawołanie, czyli 
okrzyk. W czasie turniejów rozpoznawano rycerzy 
w spuszczonych przyłbicach po ich tarczach. Her
by miały znaczenie, o ile nadawane były za 
poświęcenie dla kraju i wieczność. Stanisław 
Orzechowski w XVI wieku powiadał: „Herby 
wasze szlachectwa a nie szlachectwo. A  jak gdy 
piwo kwaśnieje iak też i ty zrzuć herb, gdy się 
szlaHi"-*wo twoje złotrzyło”. I dodam, że jeśli 
czujesz, czytelniku, żeś szlachcic niezłotrzony 
wyciągnij, wypoleruj swój herb, niech błyszczy 
swym starożytnym blaskiem. W następnym nume
rze o herbie Łapińskich.

Na podstawie Encyklopedii Staropolskiej 
Zygmunta Glogera napisał 

Marian Olechnowicz.
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Takagmina 
Wójt z poświętnego

Po wielu lutach rządów przewodniczących, sek
retarzy, naczelników, gminy znów mają swoich 
wójtów.

Kim jest?
Stanisław Milewski, absolwent SGGW-AR 

z roku 1974, magister inżynier. Pochodzi z gminy 
Suchowola, najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. 
Ma 42 lata, żonaty — żona również jest absolwen
tką SGGW; czworo dzieci w wieku od 7 do 11 lat, 
trzy dziewczynki i chłopiec. Prowadzi 10-hektaro- 
wc gospodarstwo w Wilkowie — uprawia czarne 
porzeczki i truskawki.

Wybory
Do wyborów stanęło dwóch kandydatów: były 

naczelnik i On. Na 18-lu radnych uzyskał 14 gło
sów przeciw, I nieważny.

Plany
— zwiększenie produkcji rolnej; chciałby aby 

uprawiano porzeczki, truskawki i inne owoce, 
wzorem jest p. Grzybowski — rolnik, który ma 
takie właśnie gospodarstwo w Marynknch,

— osiągnięcie pewnej stabilizacji w gminie, 
dokończenie rozpoczętych inwestycji: wodociąg, 
drogi,

— opracowanie nowego statutu gminy i odzy
skanie jej mienia.

— zmiana struktury zatrudnienia, zmniejszenie 
liczby etatów,

— uruchomienie funduszu socjalnego wsi 
i zwiększenie wydalków na cele społeczne.

Pomoc
Bardzo liczy na radnych, ale także na ludzi 

młodych i wykształconych.
/mt/

KRĘGOSŁUP DZIECKA
dokończenie ze sir. 3

troska, cieplarniane warunki w domu, prowadzą 
do przykrych konsekwencji w rozwoju dziecka.

Nasuwa się więc refleksja. Rodzicom niezbędna 
jest wiedza o drogach wiodących do zdrowia 
i sprawności fizycznej dziecka. Można to osiągnąć 
jedynie przez stale poszanowanie ogólnie znanych 
zasad kształtowania rozwoju młodego człowieka 
oraz przez systematyczny kontakt z lekarzem 
i nauczycielem wychowania fizycznego.

Jak wynika z badań Instytutu Matki i Dziecka, 
około 40% dzieci i młodzieży wymaga stałej opie
ki lekarskiej.

W Łapach nie jest lepiej. Oto kilka danych licz
bowych:

Si’ 1 — uczniów ogółem 948 — 55 posiada 
trwale uszkodzenia narządu ruchu i zaburzenia 
statyki ciała.

SP 2 — 1020 uczniów, a w tym 50 osób z poważ
nymi odchyleniami od normy.

W łapskim LO na 542 uczniów 70-citi jest 
zwadami postawy.

W Zespole Szkól Mechanicznych — na 1462 — 
schorzenia i wady kręgosłupa ma 60-ciu uczniów.

Nie dysponuję danymi z przedszkoli i szkół 
znajdujących się w terenie. Tam z pewnością nie 
jest lepiej.

Na szkolę spada tylko część odpowiedzialności 
za kręgosłup dziecka. Dom i rodzina powinny 
wypełnić istniejącą lukę. Szkoła może jedynie 
wspomagać i współuczestniczyć. A musimy pamię
tać o najważniejszym: o prostym kręgosłupie 
decyduje prosta postawa kształtowana ciągle 
w naszym codziennym życiu. Praktykujmy tę zasa
dę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ...

Janusz Kisielewski

Listy czytelników
Chrońmy młode talenty

W okresie burzliwych przemian w święcie 
dorosłych, jakby na chwilę zapominamy 
o naszych dzieciach. W pogoni za europej
skim standardem życia, szczególnym intere
sem kraju, potrzebującego intensywnego 
rozwoju, "powinno stać się zainteresowanie 
dziećmi zdolnymi i utalentowanymi. My 
dorośli, zaangażowani w walkę o lepsze jut
ro, mamy także obowiązek stworzyć warunki 
do rozkwitu talentów naszych następców. 
Niecił więc obecny samorząd, mieszkańcy 
naszego miasta, nauczyciele, rodzice połączą 
siły w jak najwcześniejszym wyławianiu 
małych geniuszy i czuwaniu nad ich rozwo
jem.

Od niedawna mamy w mieście M iejsko- 
Gminny Ośrodek Kuliury, kióry od począ
tku swego istnienia za błyszczał aklywną dzia
łalnością i może w sposób radiowy opieko
wać się talentami. Dołączam się do apelu 
Marka Mikoiowskiego zawartego w artykule 
pt. „Wakacje w kulturze”. Muszę jednak 
stwierdzić, iż przez skromność pan dyrektor 
nie pochwalił się dotychczasową działalnoś
cią na rzecz dzieci ulalenłowanych w różnych 
specjalnościach. Pierwsze efekty pracy zdol
nych tancerzy w „kóiku tanecznym” prowa
dzonym od niespełna roku przez nauczyciela 
larica kategorii 5-tej — pana Henryka 
Malyszko i przez panią Helenę Szuhalską 
mieszkańcy Łap mogli zauważyć na festynie 
przedwyborczym. Sporadycznie zaznacza się 
już działalność plastyczna — w okresie ferii 
zajęcia takie prowadziła Ewa Stranc. Warto 
jednak rozpocząć systematyczną pracę 
z małymi plastykami. Rozumiem, że 
potrzebne będą do tego środki finansowe. 
Można będzie je zdobyć np. przez organizo
wanie aukcji prac dzieci na festynach. Trady
cji zaczyna nabierać konkurs recytatorski 
w M-GOK dla naszych milusińskich pod kie
runkiem Katarzyny Lubińskiej. Są już tego 
pierwsze efekiy, o czym dowiedzieliśmy się 
z. „Kroniki Towarzyskiej”. Z takich małych 
aktorów można by utworzyć lcótko teatralne, 
które zarobi na swoją działalność występami 
dla dorosłych i dla rówieśników (np. z okazji 
Święta Babci, Dnia Matki, Dnia Kobiet itp.)

Dopomóżmy M-GOK w dalszej działal
ności, a może w przyszłości Polska będzie się 
szczycić wspaniałymi tancerzami, malarzami, 
aktorami, których korzenie sięgają Łap.

Żeby tak się stało, należy rozpocząć dzia
łalność samorządową troską o najmłodsze 
pokolenie, o  dzieci w wieku przedszkolnym.

Zdolności nic p o j a w i a j a a g l c  i choć zale
żą od predyspozycji wrodzonych jednostki, to 
ksztattują się i rozwijają pod wpływem środo
wisk;;. Samo wyłonienie dzieci zdolnych nie da 
rezultatów, gdy nie będziemy mieli możliwości 
skierowania ich do specjalistów, którzy pokie
rują dalszym rozwojem talentów.

Stąd wniosek dla społeczeństwa naszego 
miasta, że taka instytucja jak M-GOK musi 
istnieć i rozwijać się kosztem wszystkich 
mieszkańców i dla ich wspólnego dobra.

Ewa Ołtarzewska

WOLNA GMINA 
WOLNYCH OBYWATELI

dokończenie ze str. 2

KD. Czy zna Pan języki obce?
RC. Średnia znajomość angielskiego pozwoliła 

mi swobodnie poruszać się po Europie. Sądzę, żc 
bardziej będzie musiał znać języki obce dyrektor 
większego zakładu niż burmistrz.

KD. Na co może Uczyć wieś?
RC. Wieś bardzo leży mi na sercu. Liczę na jej 

pomoc i inicjatywę, zachęcam ją do walki o swoje 
sprawy. Przy tak ograniczonym budżecie wygrają 
ci, którzy wskażą konkretne możliwości i sami 
podejmą inicjatywę.

KD. Jaki jest Pański stosunek do Łapskiego 
Towarzystwa Gospodarczego? Proszę o ocenę ich 
programu i wizję współpracy.

RC. Oceniać chciałbym po działaniu, gdyż zna
ny nam program byl programem działania i teraz 
obliguje iclt do pracy. Uparłem się, aby przedsta
wiciel ŁTG byl na naszej liście, gdyż sądziłem, że 

|  inaczej Towarzystwo może nic mieć przedstawi
ciela w Radzie i nie mieć też okazji do prezentacji 
swego stanowiska. Nie jest on jedynym przedsta
wicielem sektora prywatnego. Na pewno znaj
dziemy wspólne pole działania, jeśli tylko b"T ie 
w tym interes Gminy.

KD. Jak Pan widzi przyszłość KO i kto teraz 
będzie przewodniczącym?

RC. O tym zadecyduje Komitet Obywatelski. 
Bardzo zależy mi na tym, aby Komitet w tej czy 
w innej postaci dalej pracował. Niech stanowi 
bazę dla Rady, niech wpływa, pomaga, rozlicza, 
jeśli mu wolne. Taka formacja społeczno-poli
tyczna jest potrzebna, gdyż prywatni ludzie przy
chodzą na ogół tylko z własnymi sprawami. 
A marzeniem byłoby, aby były tu i inne formacje, 
aby prowadziły klasyczną watkę polityczną — na 
argumenty, nic na wybite szyby. Słowem — plura
lizm i kultura polityczna.

KD. Czy zamierza Pan wypowiedzieć walkę zfytn 
mechanizmom, jakie wytworzyły się w naszym społe
czeństwie: klikom, układom, starym mechanizmom 
myślenia? Co sądzi Pan o naszej społeczności?

RC. Widzę wspaniałość ludzi, przywiązanie do 
wąt łości, do tradycji, więzi z Kościołem. Sam, kie
dy w stanie wojennym byłem w ciężkiej sytuacji, 
doświadczyłem szlachetnej pomocy i zawsze 
wspomnienia te będą mnie wzruszały. Rzecz 
w tym, iż to miasto nie miato szczęścia do gospo
darzy i dlatego jest tak zaniedbane. Sytuacji, któ
rą mamy, winni są ci, którzy decydowali n nir 
teczeństwo, Z  układami, klikami należy ^ i c ^ ć ,  
jeśli ma się oczywiście dowody iclt bezprawnej 
działalności. Społeczeństwo jest jeszcze strachli- 
we, stąd pokutuje plotka i anonimy i oczekiwanie, 
że ktoś to za nas załatwi.

ICD. Słowo na temat „ Gazety Łapskiej”.
RC. Popieram. Zależy mi na tym, żeby się roz

wijała i aby czym prędzej stała się tygodnikiem. 
Nie ukrywam satysfakcji, że zainicjowałem to 
przedsięwzięcie. Jestem wrogiem plotki, a gazeta 
ma okazję plotkę dementować i propagować rze
telną informację.

KD. Co chciałby Pan przekazać naszym czytelni
kom?

RC. Liczę na wsparcie mieszkańców Łap, na 
iclt inicjatywę i chęć działania. Mamy prawo mieć 
lepszą, własną wizję gminy. Teraz, w okresie 
przejściowym, gdy zewsząd brak pieniędzy, tak 
bardzo będzie się liczyła inicjatywa każdego z nas 
i wspólny wysiłek. Zapraszam wszystkich do 
współpracy a radny i burmistrz też mogą zakasać 
rękawy... Tworzymy wolną gminę wolnych obywa
teli.

KD. Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Droga
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KRONIKA TOWARZYSKA...
No i nie udały się „sobótki” w Uhowie! 

Ostatnie zachowane dziewice z Łap i okolic, 
przybyłe nad Narew z wiankami, rozpędził 
deszcz. Pozostał cały rok niepewności — 
zajedzie jakowyś w „marmurkach” na czer
wonej „Ładzie”, czy nie zajedzie. Powiezie 
potem do Urzędu i Kościoła w asyście moto
cykli (też czerwonych, a jakże), czy pozosta
nie jedynie oglądanie koleżanki, która miała 
więcej szczęścia i już czuje miękkość siedzeń 
BMW, czy „Mazdy” — siedząc u boku wy
brańca przebranego na tę okoliczność 
z „marmurków” w półfrak?, pólsmoking?, 
garnitur a’ la Hanaoka?, czy Bóg wie co jesz
cze i czującego się jak udzielny książę. Gwoli 
sprawiedliwości dodać należy, że bywa też 
odwrotnie — to ona jest księżną, a on chciał
by niemal podnóżkiem być u jej stóp — 
wszystko zależy od warunków wcześniejsze
go kontraktu, a i od tego kto był w większej 
potrzebie.

Maj br. zapisał się smutną statystyką 5-ciu 
wypadków drogowych oraz 5-ciu kolizji. 
W wyniku tych zdarzeń obrażenia ciała 
odniosło 7 osób, w tym kobieta w 9-tym mie
siącu ciąży oraz 3-letnie dziecko. W 2 na 5 
zaistniałych wypadków drogowych kierujący 
pojazdami byli w stanie po użyciu alkoholu.

W ostatnim okresie notuje się dwie głów
ne przyczyny naruszania zasad bezpieczeń
stwa w ruchu drogowym — kierowanie 
pojazdami w stanie po użyciu alkoholu 
(przypadków takich w maju br. stwierdzono 
28) oraz bezmyślna fantazja kierujących 
objawiająca się nadmierną szybkością jazdy.

W czerwcu br. liczba wypadków drogo
wych spadła do 3, kolizji drogowych zanoto-

Dotychczasowe doświadczenia tutejszej 
policji drogowej wskazują, że najbardziej

Wcześniej jeszcze część sobótkowej mło
dzi świętowała z innej okazji. Po 10-ciu mie
siącach trudu i znoju, nieprzespanych no
cach, pełnych zdenerwowania dniach oraz 
heroicznym wręcz uporze w dążeniu do trój
ki z jednej strony, a wysiłkach na miarę Syzy
fa, by tej trójki nie postawić, z drugiej, rok 
szkolny dobiegł szczęśliwie końca. Jak zwykle 
w takich sytuacjach wygrała strona trzecia — 
właściciele kwiaciarni, bowiem wdzięczność 
wychowanków nie miała granic.

Kwiaty, a dokładniej kosz róż, były też 
dowodem uznania i sympatii w zgoła innej 
sytuacji. Przed paroma dniami odchodziła na 
emeryturę p. Ludwika Dola. Pracę rozpo
czynała w roku 1953 w laboratorium biało
stockiego oddziału CPN. W 1957 r. przerwa
ła pracę zajmując się przez 6 lat wychowa
niem syna i córki. Potem praca w ZNTK do 
1974 r. i dalej, już przez 16 lat, w nowo zbu
dowanej oczyszczalni ścieków, początkowo 
jako kierownik laboratorium, a ostatnio na

zagrożonym miejscem jest trasa Łapy — Bia
łystok. Na drodze tej występuje duże nasile
nie ruchu, stąd też wymóg zachowania szcze
gólnej ostrożności przez użytkowników. Apel 
o zachowanie ostrożności podczas jazdy 
dotyczy oczywiście nie tylko korzystających 
z tej trasy.

Stoimy u progu sezonu urlopowego. 
Pozostawimy puste mieszkania mogące sta
nowić potencjalny cel włamywaczy. W związ
ku z tym zadbajmy o solidne zabezpieczenie 
własnego mienia. Pracowników policji dziwi 
niefrasobliwość posiadaczy znacznego mająt
ku, którzy nie robią niczego, aby swój stan 
posiadania zabezpieczyć w należyty sposób. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że więk
szość przestępstw przeciwko mieniu skiero
wanych jest na nieprawidłowo zabezpieczone 
obiekty. Stanowi to znakomite ułatwienie dla

stanowisku zastępcy kierownika wydziału 
łapskiego WPWiK w Białymstoku. A  teraz 

pani Ludwika twierdzi, że zajmie się 
wnuczkami i znajdzie trochę czasu na dzia
łalność społeczną.

Jeszcze jedno rozstanie, tym razem na 
zawsze. Odszedł od nas pan Tadeusz Gro
dzki, piekarz. A  przecież nic tylko z racji 
swego, solidnie wykonywanego zawodu, był 
znany w Łapach. To w dużej mierze dzięki 
Niemu i Jego wytrwałości powstał w Łapach 
Ossc kościół. Był obecny przy jego wznosze
niu, wspierał tę budowę nic tylko moralnie. 
I chyba jako człowiek związany z tym przed
sięwzięciem pozostanie w pamięci mieszkań
ców.

*  *  *

Dotarły do nas pewne, niesprawdzone 
jeszcze, wieści na temat podróży naszych 
ulubionych dyrektorów i prezesów. Nic 
podajemy zatem szczegółów, ale jeśli okaże 
się to prawdą to . . .  drżyj Ameryko, socjalizm 
już na Brooklynie!

A  w Łapach — mafia. Szczegóły już za 
dwa tygodnie.
______________________^____ /ad/
włamywaczy, którzy bez uciekania się do 
wyrafinowanych metod przestępczych, przy 
użyciu prostych narzędzi — osiągają swój 
cel. Przy odrobinie inwencji można postarać 
się o wykonanie odpowiedniego zabezpiecze
nia bez względu na koszty, które i tak będą 
niewspółmierne wobec utraty całego dorob
ku. Pamiętajmy też, że nawet najnowocześ
niejszy alarm elektroniczny nie zastąpi dob
rego i czujnego sąsiada.

Maria Sakowicz

Dostojnym Jubilatom 
Mariannie i Henrykowi 

Dąbrowskim
z okazji

50-lecia pożycia małżeńskiego
długich lat życia i wiele szczęścia 

życzą
córki i syn z rodzinami

...I KRYMINALNA

KRZYŻÓWKA
POZIOMO: 1. przeciwieństwo orła, 7. cęgi kowalskie, 8. miasto 

państwa Gucwińskich, 9. pracownik propagandy, 10. układ w silniku 
sterujący zaworami, 11. pada na sylabę, 12. gorszące zajście, 15. 
porasta brzegi jezior, 18. węgierski autobus, 21. główny element 
elektrowni jądrowej, 22. banku lub namiotu, 23. specjalista od 
upraw, 24. brydżowa umowa, 25. ósma godzina w zakładzie pracy, 

PIONOWO: 1. strona medalu, 2. w ustach niemowlaka, 3. fute
rał na strzały, 4. „babcina” instytucja, 5. kolega Austriaka, 6. paso
żyt, 7. prostokąt o równych bokach, 12. instrument muzyczny 
drewniany choć wykonany z blachy, 13. ćwiczy na trapezie, 14. oso
ba nagrodzona, 16. wyraz powstały z przestawienia liter innego 
wyrazu, 17. utrata sił spowodowana chorobą, 19. bardzo twardy 
wyrób cukierniczy, 20. pajda Chleba.

Opracował: Janusz Jamiołkowski 
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji:Łapy, pl. XX- 

lecia 15 w terminie do 20 lipca 1990 roku.
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P S S  W Y J A Ś N  IA

M ie j s k o  - G m in n y  
Ośrodek Kultury 

w Łapach ’’ 
iiitb.nmye i^apńisżn:

**> zajęta plastyc^ie diąd2ieci 
ponistiziaik'1 lJśtódy 
w goclz. 11.00-14.00 

- .  ą R90l<a tąńca towarzyskiego 
wtorki octn.OOd 3.00 
(oai7iipćai990r) . 
projekcje filmowe 

. piątki od 1 £0047,00 dia dżieci 
od 18,00-2200 dla dorosłych 
dyskoteki dla dzieci 
czwartki t niedziele od 16 00-19.30 

-  dyskoteki dla dorosłych
czwartki i Otóćtzfólś od 20.00-24.CQ 
soboty od 20.00-2.00 

- zajęcia teatralne dla dzieci
. środy i piątki od 17,0049.00

Oprócz tego czynna $a pracownie •

fotograficzna. - M-GOK Łapy 
muzyczna £  WDK w Lihowie

Pizyjthlijśńiy zapisy na naukę języka 
angiefskiega:Kurś,'0" rozpocznie:się:::::; 
1 sierpnia 1990r. W grupach  od M u r  
do  Oittiu laCod S-ciu do 13-tu

Sprostowanie
W poprzednim numerze pojawił się przy

kry błąd. Tytuł artykułu Mariana Olechno
wicza powinien brzmieć „POGARDA 
LUDOWOŚCI” a nie „Pogarda ludności”. 
Pominięto również nazwisko autora. Prze
praszamy także za brak numeracji stron 
w catym numerze.
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Informatyczno - Edytorskich, 
DAUHAUS Białystok, Lipowa 6

„Społem” PSS w Łapach odpowiada na 
pytania pod naszym adresem zamieszczone 
na łamach gazety.

Jakość produkcji i obsługi klienta jest 
naszym głównym kierunkiem działania 
szczególnie obecnie przy intensywnie rozwi
jającej się konkurencji, która z jednej strony 
zdejmuje z nas „obowiązki monopolisty”, 
z drugiej mobilizuje do intensywnych działań 
z pożytkiem dla Spółdzielni i klientów.

Ze względu na handel obwoźny i prywat
nych producentów mogą występować w cią
gu dnia wahania popytu. Dlatego może zda
rzyć się, że zaistnieje konieczność wykorzy
stania przygotowanego wcześniej kwasu do 
mniejszej ilości chleba co z kolei powoduje 
niewielkie zmiany jego kwasowości (w ra
mach normy).

Powyższy problem w najbliższym czasie 
podejmujemy przy współudziale władz miej
skich uzyskując odpowiedź na pytanie kiedy 
i ile trafi pieczywa na nasz rynek z innych 
źródeł.

Wędliny produkowane przez naszą masar
nię różnią się od produkowanych przez nie
których rzemieślników czy Białostockie 
Zakłady Mięsne smakiem, częściowo wyglą
dem i to właśnie obecnie, gdy zaistniała taka 
możliwość zmieniamy tj. zwiększamy przy
prawy w kiełbasach popularnych stosownie 
do upodobań smakowych klientów i powra
camy do własnych starych receptur np. rola- 
dy, boczki faszerowane itp.

Podejmujemy również działania w celu 
pozyskania surowca mięsnego o jak najlep
szej jakości od naszych dostawców (nie 
posiadamy ubojni). Planujemy zorganizować 
ubojnię na bazie produkcyjnej, o ile uzyska
my pozytywną opinię władz sanitarnych.

Prosimy również klientów o zgłaszanie swo
ich uwag o pracy naszych placówek bezpośred
nio do Zarządu Spółdzielni (tel. 27 24) co 
pozwoli nam szybciej i konkretniej reagować 
na zaistniałe fakty z obopólną korzyścią.

Podpisał: Prezes Zarządu 
inż. Wiesław Bruszewski.

FRAGMENT 
PEWNEGO ŻYCIORYSU

dokończenie ze str. 1_____________________
Mazowieckiego udaliśmy się do kościoła, 
gdzie zamówiliśmy Mszę Świętą, w której 
uczestniczyliśmy. Następnie Jnym wypo
sażeniem udaliśmy się do PU13P celem zło
żenia broni”.

Cz. Kozłowski powrócił do Łap i podjął 
pracę w ZNTK na stanowisku mistrza. 
W 1963 roku przeszedł na emeryturę. Jest 
członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajo
wej Zarządu Głównego w Krakowie. Jak 
sam twierdzi, zbyt słaba pamięć nie pozwala 
mu na odtworzenie wszystkiego co przeżył 
i czego był świadkiem.

W. Płoński.

Sport
Festyn w Uhowie

Sport
RYBY JESZCZE BIORĄ
Od 1980 roku przy cukrowni w Łapach 

istnieje koło wędkarskie, którego założycie
lem i pierwszym prezesem był Jerzy Biernat. 
Koło zajmuje się różnorodną działalnością 
na rzecz wędkarzy, natomiast w ostatnim 
okresie skierowało swoje zainteresowanie na 
młodzież. W 1988 r. zorganizowało i prowa
dzi młodzieżową szkółkę wędkarstwa. Jej 
celem jest zapoznanie młodzieży w wieku 
szkolnym z arkanami wędkarstwa i ochroną 
przyrody.

W zajęciach uczestniczy 21 młodych ludzi 
w wieku od 7 do 17 lat, zajęcia prowadzą 
Zbigniew Łupiński, Marek Grzybowski -  
członkowie kota zakładowego oraz Tomasz 
Popławski, członek PZW kola SKISZ w Bia
łymstoku. Wszyscy posiadają stopnie in
struktorów wędkarstwa młodzieżowego. Do 
szkółki przyjmowani są wszyscy chętni, rów
nież dzieci rodziców nic będących pracowni
kami cukrowni. Zajęcia odbywają się w klu
bie wędkarskim w hotelu robotniczym cuk 
równi, informacje znajdują się także w gab
locie na terenie cukrowni.

10 czerwca na Narwi w Szolajdach odbyły 
się towarzyskie zawody spławikowe, w któ
rych uczestniczyło 7 osób (6 poza konkur
sem), sędzią głównym był T. Popławski. 
I miejsce zdobył Zbigniew Cepowicz — 235 
pkt., II — Piotr Jamiołkowski — 205 pkt., 
III — Adam Grochowski — 55 pkt. Wręczo
no dyplomy i nagrody.

Informację przekazał prezes koła 
Michał Nitecki.

W siedzibie Miejsko - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łapach PI. X X —lccia 15 

w pokoju nr 4 znajduje się

Księgarnia VERSUS
czynna od godz. 8.00 — 17.00 
środa od godz. 8.00 — 15.00 
sobota nieczynna 

Polecamy:
o najwartościowsze tytuły 

światowej literatury pięknej 
o pisma autorów emigracyjnych 
9  pisma „solidarnościowe” i niezależne
•  znakomitą publicystykę i eseje
•  bestsellery literatury

Zapraszamy

PRVUUfiTN€ D€LIKflT€SV

przy ul. Sikorskiego 42

po lecajq

wszystkim klientom 
atrakcyjne artykuły spożywcze.
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