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Z GĘ$IEJ NA BINDUGĘ?
\Y (.Irugim numerze Gazety Łapskiej pisa- 

o propozycji pani Wojlak, ulworzcnia 
,'..ch skansenu zabytkowych budynków. 

C zy cos z lego będzie? Pani Wojlak i rwa 
w swoim zamiarze, lecz, boje sie, że w końcu 
zabierze dom z ulicy Gęsiej do Rabend i laki 
będzie finał całej sprawy... Oto przyszedł 
czas rozstrzygnięć i .sytuacja wygląda nastę
pująco: w centrum Łap skansenu nic będzie 
na pewno. Powodem są oczywiście wyglądy 
finansowe, astronomiczne ceny łapskich pla
ców i ubogość miasta. Istnieje natomiast 
możliwość umieszczenia obiektu na terenie 
Bindugi. Zaraz za targowiskiem między dro
gą do dziatek a parkiem jest plac wymarzony 
na taki cci. Plac należy do skarbu państwa. 
Blisko miasta, łatwy dostąp do wody i prądu 
to jego zalety. Nic ma drzew, które trzeba by 
ciąć. Słowem miejsce, które prosi się o pro
jekt pani Wojlak. Projekt zaś pochodzi 
z Kanady, z wystawy wzorcowych propozycji 
lego typu w Toronto. Nazywa się ciągiem 
alej i przedstawia stare budynki wkompono-
----- w piękne ogrody. W Kanadzie spccjal-

Jdujc się takie domy, u nas zabudową 
tworzyłyby prawdziwe, zabytkowe budynki 
z lal trzydziestych. W domach pokoje dla

gości, jadłodajnia z tradycyjnym, polskim 
menu, być może sala bankiclowa. Byłby lo 
zakątek piękny i przynoszący zysk. Oznacza 
możliwość zjedzenia porządnego obiadu, 
podatki dla miasla i ratunek dla zabytków. 
I wreszcie coś oryginalnego, coś, czym Lupy 
mogłyby się szczycić. Nadmienię, że kanadyj
skie paty młode specjalnie przyjeżdżają do 
takich obiektów brać Śluby. Miasto nasze nic 
musiałoby włożyć wiele wysiłku w cale to 
przedsięwzięcie. Pani Wojtak zdecydowała 
się bowiem prywatnie wykonać całą inwe
stycję. Miastu pozostaje: plac udostępnić 
i zezwolić. Ale... Kiedy w Polsce rozpoczyna
ją się „ale” topnieją zamki na lodzie i najbar
dziej realne projekty. Pierwsze „ale” to trud
ności z udostępnieniem placu. Pani Wojlak 
chciałaby po prostu „po zachodniemu", plac 
kupić i budować obiekt. Ale misto nic może 
sprzedać ziemi należącej do skarbu państwa, 
bo jeszcze nic wyszła odpowiednia ustawa. 
Kiedy wyjdzie? W bliżej nieokreślonym ter
minie, bo obecnie wędruje po sejmie i sena
cie. W takim razie miasto może oddać plac 
w wieczyste użytkowanie. Tak, ale czy radni 
zgodzą się na laki „tani” manewr? Lepiej
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Co się dzieje z ZNTK? Czy dojdzie do wyłącze
nia z PKP? Będą zwolnienia? Co z konkursem?

Po mieście i okolicy kursuje na ten temat wiele 
plotek. Pojawiło się i u nas nowe zjawisko — bcz- 
robocic. To co jest normalne w innych krajach 
u nas budzi lęk i niepewność jutra. Stąd wszelkie 
„pewne wieści” trafiają na podatny gr unt. Nowe 
zawsze rod/.i się w bólach. Ci, którzy liczyli, że 
wraz z, upadkiem komunizmu manna spadnie 
z. nieba rozczarowują się do nowej r/eczywisiości. 
Inaczej zresztą być nic mogło. Nic Zachód, nie 
rząd ma nam „dać" lepsze jutro. Ter, co rujnowano 
przez 45 lat nic jest możliwe do odbudowania 
w rok, dwa czy piąć. Zniszczenie samodzielności 
w ludziach, wyhodowanie homo sovieticus, które
mu rząd, „Solidarność", Zachód czy nawet sam 
1’atr Bóg ma coś „dać" w nngaidę za pólwiccznc 
tor tury — oto najtragiczniejsze pokłosie realnego 
socjalizmu.

Jak się lo ma do Zakładów?
Przedsiębiorstwo PKP znajdzie się w trudnej 

sytuacji ekonomiczno-finansowej, przewozy osób 
i towarów spadty a co za tym idzie zmniejszyło się 
zapotrzebowanie na naprawy wagonów towaro
wych. Przy mocach produkcyjnych tut. ZNTK 
wynoszących ok. 11 lys. wagonów rocznic na rok 
91 otrzymają one do naprawy 8823 wagonów, 
w roku 92 — 8210. Oznacza lo brak ciągłości 
produkcji na ok. 3 miesiące. Już w chwili obecnej 
ZNTK Ostróda przejęty część napraw wagonów 
2-osiowyclt. Przewidywane zmiany organizacyjne 
w przedsiębiorstwie PKP mogą doprowadzić do 
wyłączenia ZNTK-ów ze struktury PKP, co jest 
przewidywane na 1.01.1992r. Wiąże się z tym kwe
stia nabytych przez pracowników świadczeń kole
jowych (bilety, deputat węglowy, opieka zdrowot- 
na)itp.) i płacenia przez ZNTK-i dodatkowych 
Świadczeń podatkowych (dywidenta). Związki 
zawodowe są przeciwne pozbawianiu pracowni
ków tych świadczeń. Negocjacje na len lental 
trwają i za wcześnie jeszcze na jakiekolwiek wnio
ski.

Usamodzielnienie się ZNTK-ów pociągnie za 
sobą określone konsekwencje. Dyrekcja General
na PKP zamawiać będzie wngony tam, gdzie 
naprawiane będą one lepiej i raniej. Powstanie 
konkurencja. Lepsi i tańsi pracę będą mieli. Pozo
stałym może grozić korzystanie z. zasiłku dla bez
robotnych i kuchni ministra Kuronia. W Łapach, 
gdzie brak jest nowych miejsc pracy i gdzie duża 
część rodzin żyje z pracy w Zakładach oznaczać to 
może kaiastrofę. Zakład musi przejść gruntowne 
zmiany organizacyjne, kadrowe i technologiczne. 
Podjąć naprawę czy nawet budowę nowych typów 
wagonów towarowych, osobowych. ZNTK podjęty 
się już naprawy wagonów bagażowych i poczto
wych a także towarowych dla NRD. Wobec zapo
trzebowania DG PKP na 3 tys. wagonów towaro
wych typu 215K z suwanymi ścianami rysuje się 
możliwość produkcji do 500 szt. tych wagonów 
rocznie w ZNTK Łapy. Gra warta świeczki, gdyż 
zapewnia pracownikom zatrudnienie na kilka lal. 
Istnieje też możliwość produkcji manipulatorów 
do gniazd obręczowania zestawów kołowych dla 
innych ZNTK-ów a także eksport. Niezbędne jest

c.d. na stronie 8Takie domy znąjdują się w miejscowości Nichium w RFN. Tam nie przeszkadza to w nowoczesności.
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GDZIE POŻYCZYĆ PIENIĄDZE?TALENTY RODEM Z ŁAP
JANUSZ TKACZUK -  artysta rzeź

biarz, asystent w katedrze Rysunku, Malar
stwa i Rzeźby wydziału Architektury Poli
techniki Gdańskiej.

Urodził sii; 22.03.1958r. w Białymstoku. Dzie
ciństwo i lata młodzieńcze spędził w Łapach, 
gdzie ukończył szkolę podstawową i liceum. Stu
dia rozpoczął jesionią I980r. w Państwowej Wyż
szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku i od 
tego czasu związał się z tym miastem. Dyplom 
uzyskał latem 1985r. w pracowni profesora Fran
ciszka Duszcnki. Wkrótce miody artysta rzeźbiarz 
został zauważony i doceniony przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki otrzymując stypendium na rok 
1986. W tymże roku pojawiły się pierwsze znaczą
ce osiągnięcia artystyczne. Na konkursie z okazji 
850-lecia Szkockiego miasta Aberdecn wśród 
zaproszonej tam 11-osobowej światowej plejady 
artystów Janusz Tkaczuk otrzymał 1 nagrodę. To 
osiągnięcie dato mu nie tylko początek światowej 
sławy, ale również powiększyło grono przyjaciół 
o rzeźbiarzy z krajów zachodnich — „ludzi o wiel
kiej wspaniałomyślności i bezinteresowności" jak 
określa ich artysta. Z  pasją wspomina spędzony 
tam czas chwaląc jednocześnie „Szkocką troskę
0 tworzenie artystycznej atmosfery miast i mia
steczek”.

W 1986r. Janusz Tkaczuk wziął udział 
w I Triennale Rzeźby Portretowej Biura Wystaw 
Artystycznych w Sopocie, gdzie ponownie wysta
wiając swe prace w 1989r. zdobył srebrny medal. 
Niezwykle owocny w osiągnięcia byl rok 1988:

— wystawa w BWA w Ustce i w prywatnej 
galerii „Sulmin”,

— zbiorowa wystawa rzeźby kameralnej 
w Budapeszcie w galerii VlGADO,

— Arsenał 88 — Warszawa,
— Salony zimowe 87-88 — Warszawa.
Jak rozwijała się twórczość rzeźbiarska, jakie 

przybierała kierunki i czym artysta zajmuje się 
obecnie?

Janusz Tkaczuk rzeźbi plastycznie w czarnym 
marmurze. Jest to materiał bardzo delikatny, kru
chy i jak stwierdza artysta „wymagający wręcz 
dentystycznej dokładności i cierpliwości”.

W czasie studiów uprawiał „Body Art”. Po 
dyplomie była sztuka figuratywna, o której Jaro
sław Bauć pisał: „Pamiętam pierwsze spotkanie 
z tymi pracami i refleksję jaką wywołały we mnie, 
zdeformowane, wznoszące się lub leżące, sprawia
jące wrażenie nagrobnych płyt ludzkie korpusy. 
W kompozycjach pionowych-dynamicznych — 
przedstawione postacie starają się oderwać od 
miejsca przytwierdzenia, nie udaje się to i pozo
staje im tylko jeden akcent przeciwwagi material- 
ności, która uniemożliwia oderwanie się, zastygły 
krzyk ku niebu, wyrażony ekspresyjnym upozowa- 
niem głowy i wyrazem twarzy. Kompozycje pozio
me to nieme podwojone maski o przymkniętych 
powiekach, materiał, z którego są wykonane rzeź
by powoduje dodatkowy efekt, jest nim wielość 
interpretacji wizerunku psychologicznego portre
towanej osoby. Maska nagrobna wykonana z imi
tacji kamienia oddaje wizerunek człowieka pogo
dzonego z przemijaniem, maska nagrobna wyko
nana z naturalnego kamienia jest wizerunkiem 
człowieka ponadczasowego”.

Od konkursu w Szkocji Janusz Tkaczuk zajął 
się na krótko rzeźbą abstrakcyjną, o której pisa
no: „Są to konstrukcje zbudowane z figur geo
metrycznych, kul, okręgów, graniaslosłupów
1 wiełościanów. Ideą konstrukcji jest poszukiwa
nie geometrycznego wyrazu grawitacyjnej stabil
ności kompozycji, która może zrealizować się 
w jednym, jedynym rozwiązaniu".

Po kilku latach doświadczeń artysta ponownie 
wrócił do rzeźby figuratywnej, a fascynacją stała 
się „twarz ludzka w kondycji człowieka wobec
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Bank Spółdzielczy w Łapach prowadzi 
działalność kredytowo-oszczędnościową 
i obsługę Finansową ludności ora/, jednostek 
gospodarki uspołecznionej.

Podstawowa działalność banku to kredy
towanie rolnictwa i rzemiosła. W roku 1990 
bank udziela następujących rodzajów kredy
tów:

1. Kredyly obrotowe dla rolnictwa
— na zakup środków do produkcji rolnej 

tj. nawozów mineralnych, pasz, nasion i środ
ków ochrony roślin oraz materiału hodowla
nego — rozpłodników, jałówek i loszek 
a także krów, prosiąt i koni. Kredyt udzielo
ny do wysokości 20 min zł z okresem spłaty 
do 1 roku, oprocentowany jest od 1 lipca br. 
18% w stosunku rocznym (1,5% miesięcz
nie).

Kredyty na zakup krów i koni z okresem 
spłaty od 1-go roku do 3 lat oprocentowany 
jest w wysokości 36% w stosunku rocznym 
(3% miesięcznie).

2. Kredyty obrotowe dla rzemiosła, handlu 
prywat nego i usług.

Kredyty na zakup towarów i materiałów 
do produkcji udzielane na okres do 1 roku 
z oprocentowaniem 36% w stosunku rocz
nym. Wysokość przyznawanego kredytu uza
leżniona jest od rozmiarów produkcji i posia
danych środków własnych.

3. Kredyty inwestycyjne dla rolnictwa.
Udzielane są na zakup ciągników, maszyn

1 sprzętu rolniczego oraz na budownictwo 
inwentarskie i skłudczc. Wysokość przyzna
nego kredytu jest uzależniona od ceny zaku
pu maszyny lub wysokości kosztorysu 
budowlanego. Kredyt może być przyznany 
maksymalnie do wysokości 80% kosztów, na 
okres spłaty przy maszynach do 8 lat, a przy 
budowie do 20 lat. Przy spłacie kredytu 
może być udzielana karencja — dla sprzętu 
rolniczego do 1-go roku, a przy budowie do
2 lat. Oprocentowanie kredytu wynosi 36% 
w stosunku rocznym.

4. Kredyly inwestycyjne dla rzemiosła, 
handlu prywatnego i usług.

Udzielane są na budowę zakładów prod
ukcyjnych, usługowych i handlowych oraz na 
zakup maszyn i wyposażenia tych zakładów. 
Kredyt jest udzielany do wysokości 80% 
nakładów inwestycyjnych z okresem spłaty 
do 10 lat, w tym 2 lata karencji. Oprocento
wanie kredyt u wynosi 36% w stosunku rocz
nym.

5. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe.
Bank udziela kredytów na budownictwo mie

szkaniowe przede wszystkim dla rolników i osób 
prowadzących zakłady rzemieślnicze i usługo
we. W miarę posiadanych środków także innym 
grupom ludności. Kredyt może być przyznany 
do wysokości 80% kosztorysu budowlanego. 
Maksymalny okres spłaty do 40 lat w tym 
karencja do 3 lat. Oprocentowanie ód 1 lipca 
br. — 36% w stosunku rocznym. W oprocento
waniu kredytów na budownictwo mieszkaniowe 
przewidziane są preferencje tj. obniżenie opro
centowania w myśl ustaleń Ministra Finansów. 
W 1989 roku ulga ta wynosiła aż 32%.

6. Kredyty gotówkowe,
W miarę posiadania środków kredytowych 

bank może udzielać kredytów dla pozostałej

ludności w wysokości do 10 milionów zł na 
okres spłaty do 3 lat z oprocentowaniem 
36% w stosunku rocznym.

Wypłaty tych kredytów są ograniczone 
i mogą z nich korzystać przede wszystkim te 
osoby, które są członkami banku.

7. Kredyty na zakup ziemi.
Dla rolników bank udziela kredytów na 

zakup ziemi. Wysokość kredytu do 80% 
ceny ziemi. Okres spłaty do 20 lat, a karencja 
do 5 lat. Oprocentowanie 36%.

W oprocentowaniu przewidziane są prefe
rencje.

Wszystkie ‘rodzaje kredytów muszą być 
odpowiednio zabezpieczone. Przy kredytach 
obrotowych i gotówkowych (krótkotermino
wych) poprzez porękę osób materialnie 
odpowiedzialnych, a przy kredytach inwesty
cyjnych przez porękę lub hipotecznie jeśli 
kredyly są udzielane w wysokich kwotach 
i na dłuższy okres spłaty.

Za 7 rn-cy br. bank przyznał ogółem wszy
stkich rodzajów kredytów 5.046 min. w / 

w gminie Łapy 2.860 min. 
w gminie Poświętne 461 min. 
w gminie Suraż 1.725 min.
Jednocześnie Bank Spółdzielczy informu

je, że wszyscy ubiegający się o kredyt rolnicy 
i rzemieślnicy otrzymali je.

Informacje przekazał: 
dyr. Banku Spółdzielczego

Witold Kalinowski

ŻEGNAMY CIĘ 
DARKU

Dnia 31 sierpnia 1990r. zginął tra
gicznie Darek Rodowicz — pracownik 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łapach. Młody, mający zaledwie 
20 lat zatrudniony od niedawna 
w Domu Kultury jako instruktor «V*>. 
upowszechniania nimu. > ■

Młodzi z Łap i okolic znali go dosko
nale.

Był koleżeński, życzliwy, uczynny, 
w pracy sumienny i nienaganny.

Ta tragiczna, nieoczekiwana śmierć 
wstrząsnęła nami do głębi. Utrnciliśmy 
wspanittłego Kolegę, dobrego pracow
nika. W pamięci naszej pozostaniesz 
Darku na zawsze jako człowiek pełen 
młodzieńczego optymizmu, wiary 
w ludzi i pragnienia życia.

Współpracownicy

Wyrazy szczerego I głębokie
go współczucia Rodzicom, 
Rodzinie 1 przyjaciołom 
z powodu tragicznej śmierci 
Dariusza Rodowicza -

składają pracownicy 
MGOK w Łapach
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Z GĘSIEJ NA BINDUGĘ
S T A R E  Ł APY c.d. ze sir. 1

W tej rubryce zamierzamy prezentować architekturę starych Łap. Dzisiaj, ukryty między 
blokami, drewniany dom przy ul. Spółdzielczej — własność p. ETKUN — zbudowany przed 
rokiem 1925.

Fol. Jerzy Barańczak

byłoby poczekać na ustawę, teren sprzedać, 
wziąć gotówkę ild. A pani Wojtak czekać nic 
może, bo zobowiązała się opróżnić plac — to 
raz, a po drugie każda kolejna jesień doko
nuje zniszczeć budynku. A tu jeszcze trzeba 
sprawę zmieścić w porządku obrad sesji! 
I nic koniec na tym. Jest trudność najwięk
sza. Plac, o który chodzi ma przecież swoje 
przeznaczenie w planie przestrzennego zago
spodarowania miasta. Zaplanowano tu ciąg 
garaży. Garaże rzecz potrzebna, lecz można 
umieścić je w miejscu mniej rekreacyjnym, 
bliżej ludzi a nic jako tup dla zlodzicji. 
ALE... aby lak uczynić trzeba dokonać 
zmian w planie przestrzennego zagospoda
rowania. Trudno pojąć jakie to karkołomne 
przedsięwzięcie! Wojewódzki Urząd Plano
wania, pisma, ogłoszenia w prasie, zgody 
komitetów osiedlowych... A czas ucieka. Na 
sesji 30-tcgo sierpnia pani Wojtak nic było 
i sprawy w ogóle nic poruszono. Kto wic czy 
pomysłodawczyni nie zniechęciła się wizytą 
w Wojewódzkim Urzędzie Planowania 
w Białymstoku. Obawiam się, że kiedy znów 
odwiedzi Łapy, „zapakuje” swój dom i zabie
rze w bardziej przychylne okolice Ostrowi 
Mazowieckiej. Że też tam sobie poradzono 
z zawiłościami urzędowych dróg! Że też na 
Zachodzie buduje się takie obiekty i to się 
podoba, i opłaca właścicielom...

Katarzyna Droga

Krótki przewodnik... Łopieńscy herbu Lubicz
Dziś mam Czytelnikom do zaoferowania 

mały spacer po regionie północno-wschod
nim w poszukiwaniu pamiątek herbów szla
checkich. Otóż w łomżyńskim już wojcwódz- 

ac wsi Andrzejewo, w gotyckim koście
le z 1520 roku fundacji bpa. Andrzeja Krzyc- 
kiego jest renesansowy grobowiec Szymona 
Jabłońskiego, herbu Jasicńczyk. Poniatowscy 
mogą znaleźć swego Ciołka na płycie żeliw
nej w białostockim Muzeum Okręgowym, 
a także na fasadzie kamienicy przy ul. Rynek 
Kościuszki 5A... Wspomniany w poprzednim 
artykule Korytków herb Jelito błyszczy w Sali 
Rycerskiej białostockiego Muzeum Wojska 
Polskiego. Natomiast na frontonie kościoła 
w Nowodworach koło Ciechanowca jest tzw. 
kartusz ze znakiem Topór Ossolińskich 
(takich nic ma w okolicy) oraz herb Prus 3- 
lio naszych Jabłonowskich. W parku krajob
razowym w Drozdowie zachował się dwór 
Lutoslańskich, pieczętujących się herbem 
Korwin. W niezbyt dalekim Juchnowcu, 
w zabytkowym kościele z 1764 roku, z lewej 
strony ołtarza jest epitafium nagrobkowe 
Ludwika Kruszewskiego herbu Abdank. Zaś 
na ncoromańskim cmentarzu jest kaplica 
gtobowa rodziny Nowickich herbu Nowicki. 
Na zewnętrznej ścianie kościelnej jest też

nagrobkowa tablica Józefa Łazowskiego her
bu Krzywda, deputata i obywatela powiatu 
białostockiego, zmarłego w rdku 1845. 
W Pietkowie na cmentarzu, nieopodal 
cmentarnej bramy jest okazały grobowiec 
rodziny hr. Starzeńskich otoczony tarczą 
z herbem Lis. Innych przykładów oczekuję 
od Czytelników.

Teraz słów kilka o Łopieńskich vcl. Łopiń- 
skich herbu Lubicz z Łopieni. Adam Boniec
ki wspomina, że heraldyk Wittyg przytaczał 
pieczęcie Wojciecha i Stanisława, synów 
Marcina, dziedziców Łopieni w roku 1581 
z herbem Bończa i Wojciech, w krakow- 
skiem w 1571 roju, z herbem Roch IH-ci. 
Heraldyk oparł się na źródłach typu kwity 
poborowe. Nie zawsze jednak płacący poda
tek przykładali swoje pieczęcie. Gdy ich nie 
mieli, pożyczali od sąsiada. Dlatego też dwa 
herby u bliskich krewnych. Do popisu 1528 
w ziemi bielskiej stanęło 24 Łopieńskich, 
a wśród nich: Wawrzyńcewicze, Piotrowicz, 
Andrzejewie/., Szeląg, Pańkowicz, Niemira, 
Jeż, Migurcjowa, Soboczyc, Zubek, Szko- 
pek, Sicdlach, Smerdigroch. Przydomki 
przeplatają się z przezwiskami już w XVI 
wieku. Do wybitniejszych należy zaliczyć 
jedynie Andrzeja, opala w Mogilnie, zmarłe

go w 1549 roku. Kroniki podają, że w 1556 
roku Piotr i Jan współdzicdziczyli w Łopic- 
niach i Grochach. W 1556, w dokumencie 
kupna-sprzedaży źródło wzmiankuje
0 Łopicniach Siodmakach i Kobaskach. 
Wojciech był w 1581 roku woźnym ziem
skim, natomiast Jakub, Wojciech i Jan, syno
wie Erazma, mieli w 1598 r. sprawy przed 
trybunałem aż w Lublinie. Samuel w 1627 
roku powiódł na popis rycerstwa ziemi lwow
skiej poczet Wijciccha Dawidowskiego. Gab
riel podpisał elekcję Władysława IV Wazy. 
Aż czterech Łopieńskich złożyło swój akces 
pod elekcją Michała Korybuta Wiśniowicc- 
kiego. W XVIII wieku weszli w posiadanie 
Piekutów Siodmaków i Kraszewa. Mikołaj 
Łopieński sprzedał w 1752 roku część Łopic- 
ni Szelągów i Brzozowa Panów nieznanemu 
z imienia Brzozowskiemu. W latach 1848
1 1850 wylegitymowali się ze szlachectwa Jan, 
syn Michała i Franciszki Perkowskiej, oraz 
Franciszek — syn Jana i Petroncli Piekutow
skiej. Ciekawostką jest, że część rodziny 
wylegitymowała się jako Łopieńscy Pierog -  
potomkowie Adama Pieroga. Tyle o Łopień
skich jednakiego z Łapińskich herbu Lubicz.

Marian Olechnowicz
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ŁAPSKIE TOWARZYSTWO 
REGIONALNE...

— powstawało długo. Pomysły powołania 
takiego stowarzyszenia pojawiały się na 
początku łat SO-tych w „nocnych rodaków 
rozmowach”. Ich realizacja była możliwa 
dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku. 
W statucie swoim Towarzystwo zapisało 
między innymi realizację następujących 
celów:

— podejmowanie inicjatyw związanych 
z zachowaniem tradycji, obyczajów i historii 
regionu łapskiego,

— ochrony naturalnego środowiska,
— opieka nad zabytkami, pomnikami kul

tury ilp.
nic zapominając o ważnych zagadnieniach 

społecznych, gospodarczych i kulturowych 
naszego miasta i regionu. Za patrona obra
no sobie Stanisława Łapińskiego — żołnie
rza, który w najtrudniejszych czasach walki 
z zaborcami o Niepodległość Kraju w 1918 
roku, pod pseudonimem Nilski — zapisał się 
złotymi literami w historii.

Na nasz wniosek Rada Narodowa miasta 
przywróciła nazwę Nilskiego-Łapińskiego 
ulicy, przy której dotąd istnieje Jego dom 
rodzinny.

Chcielibyśmy aby postać ta stała się moral
nym wzorcem dla młodzieży naszego miasta.

Z wielu pamiątek i dokumentów, fotoko
pii i rysunków jego autorstwa, skompletowa
liśmy fragment wystawy w Domu Kultury 
zorganizowanej w ramach cyklu imprez, 
obok polowcj mszy przy kościele św. Krzyża 
i Apelu Poległych na cmentarzu przy grobie 
Nieznanego Żołnierza — związanych z 70-tą 
rocznicą Bitwy Warszawskiej.

Zapraszamy nauczycieli historii do prze
prowadzenia lekcji na tej wystawie. Sądzimy, 
że kawałek dziejów naszego grodu na tle 
wydarzeń tamtych czasów oraz łapscy ucze
stnicy tamtych walk będą -  mamy nadzieję 
-  przez uczniów szczególnie zapamiętani.

Potrzebna to wystawa. Tak jak potrzebna 
była wystawa o Katyniu — zbrodni Stalina 
na oficerach polskich w odwecie za klęskę 
roku 1920. W mogile katyńskiej leżą również 
lapiacy, ich postacie przybliżyliśmy na tej wy
stawie naszemu społeczeństwu, a otworzył ją

Zawiadamiamy wszystkie stworzenia duże 
i małe w Łapach, a także właścicieli stwo
rzeń, że lecznica zwierząt w naszym mieście 
przestaje istnieć. Wojewódzki Zakład Wete
rynarii wysyła pracownikom wypowiedzenia, 
a budynek przechodzi w ręce Urzędu Miasta 
i Gminy w Łapach.

I co dalej z tym fantem? Mittslo nic będzie 
dotowało weterynarii, a sama nie jest w sta
nic się utrzymać. Być może, że w małej częś
ci budynku powstanie prywatny punkt lecze
nia zwierząt. Co natomiast stanie się z resztą 
budynku i mieszkaniami nad lecznicą? Bur
mistrz twierdzi, iż jest skłonny obiekt wyna

p. Paczkowski więzień — internowany w Sta
robielsku — żyjący — bo z urodzenia Pozna
niak — na mocy porozumienia pomiędzy 
sojusznikami przekazany Niemcom na jenie
cki los na moście w Brześciu, a mieszkający 
od bez mała dwudziestu lat w naszym mieś
cie.

Szkoda, że wystawę tę zwiedzali przede 
wszystkim ludzie starsi. Czyżby młodzież 
miała wyłącznie inne zainteresowania? 
A może młodzi uważają — jak to niektórzy 
mówią — że są to „tematy zastępcze w trud
nych czasach uczenia się demokracji” i zma
gań z codziennością.

Ci „niektórzy” nie mają racji — rzeczywi
stość jest jednak bardziej prozaiczna. Jej 
miarą jest choćby zakaz kąpieli w Narwi i to 
na obszarze Parku Krajobrazowego od 
Suraża po Żółtki, na zorganizowanych 
kąpieliskach w Uhowie i na Sosence, w rze
ce, w której już prawie nie ma wody. Ci, któ
rzy budować mieli nowy most w Uhowie, 
zrobią przepust pod drogą. Wystarczy. 
A przecież sędziwi „trzydzieslolatkowic” 
pamiętają jaka była to wspaniała rzeka — 
halsowały tu „maki” i pływaliśmy na nartach 
wodnych. Dzięki radosnej działalności „mc- 
liorantów” obecnie można tu brodzić 
w wodzie po kostki, a rodzimym „agrotcch- 
nikom” użyźniającym nadnarwiańskie łąki 
metodą wypalania wiosną traw, coraz mniej 
ptaków możemy zobaczyć nad rzeką. Zbul
wersowani skalą tego zjawiska w roku bieżą
cym prosiliśmy prokuratora wojewódzkiego 
o interwencję. Nie znamy jej skutku bo nic 
otrzymaliśmy na nasze pismo odpowiedzi. 
Od wiosny!!!

Zachowanie się części ludzi w gminach 
nadnarwiańskich i dyrektorów firm „trucicie
li” sprawia wrażenie jakby hołdowali zasa
dzie — że po nas choćby potop.

Brak jest również działań organizacji 
„proprzyrodniczych” jak Polski Związek 
Wędkarski, Liga Ochrony Przyrody, Polskie 
Towarzystwo T u rystyczno-Krajoznawcze
wyjąwszy może Polski Związek Łowiecki, 
którego dwa koła na terenie miasta i gminy

jąć lub sprzedać, a najlepiej oddać w trzylet
ni zarząd PSS-owi. Z  przeznaczeniem na 
rzeźnię. A zatem możliwe, że obok malej 
lecznicy zwierząt powstanie rzeźnia. Co 
powie na to SANEPID, a co mieszkańcy 
budynku? Zwierzaków nic pytamy, bo nic 
mają głosu w naszym cywilizowanym społe
czeństwie. Wiadomo, że rzeźnia leż gdzieś 
być musi, lecz czy akurat koniecznie tu? Jak 
mieszkać nad rzeźnią, jak leczyć obok zwie
rzęta? Decyzje jeszcze nie zapadły. Może 
ktoś wpadnie na pomysł równie opłacalny 
a lepszy? Jeszcze jest czas.

(kd)

istnieją. Zachęca to do nonszalancji w podej
mowaniu decyzji związanych z przyrodą.

Przy okazji chcielibyśmy wiedzieć co legło 
u podstaw decyzji o sposobie zlikwidowania 
„zapachowo atrakcyjnego” rowu przy Banku 
Spółdzielczym przez przykrycie go betono
wymi kręgami. Sądzimy, że zlikwidowanie 
źródła zanieczyszczeń kosztowałoby dużo 
taniej i to w czasach kiedy brakowało pienię
dzy na latanie dziur w chodnikach. Ale może 
się mylimy i „wnikliwa analiza i szczegółowy 
rachunek ekonomiczny” uzasadnia tę wielo
milionową przed dwoma laty inwestycję!

Abyśmy mogli być skuteczni, musi być nas 
dużo. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
współpracy z nami. Zgłosić się można oso
biście, korespondencyjnie, telefonicznie 
podając personalia, adres i zainteresowania 
w Domu Kultury pl. XX-lccia, lei. 23 — 00 
wgodz. 8 —15.

____________________ Bogdan Zarzecki

Przedstawiamy Państwu fotografię kapliczki 
w Gęsówce Osse. Figurka wykonana jest 
z drewna z bardzo już widocznym wply 
wieloletniego przebywania na wolnym pov,_. 
rzu. Kto zna okoliczności jej postawienia?

Prosimy o informacje nawet pozornie niei
stotne. Zapowiadamy rozpoczęcie starań o jej 
uratowanie. Nie wątpimy, że znajdziemy sojusz
ników w parafianach nowej parafii Łapy Osse. 
Prosimy korespondencje na ten temat kierować 
na adres Łapskie Towarzystwo Regionalne, 
Łapy, pl. XX-lccia 15 (Dom Kultury).

— Staniały bilety do USA!
rys. Katarzyna Fornahl

RZEŹNIA W LECZNICY
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FINAŁ BITWY BIAŁOSTOCKIEJ 1920
(3)

Od południa szła bolszewicka nawala. 
Skromne siły l pułku legionów rozłożyły się 
na obrzeżach Białegostoku. Wróg wtargnął 
luką między Bażantarnią a Zwierzyńcem. 
Zatrzymany został dopiero przy murach 
pałacu Branickich. Bój był przerażająco bez
pośredni, ponieważ polskie kompanie, osz
czędzając resztki amunicji, nic mogły wstrzy
mywać przeciwnika na większą odległość. 
Bardzo krwawa i zaciekła walka wręcz rozeg
rała się kilkakrotnie o koszary pod Bażantar
nią (WOP). Rosjanie zastosowali duży 
napór w kierunku dworca kolejowego. Na 
Wysoki Stoczek broniony przez polską kom
panię nieprzyjaciel rzucił cały pułk kawalerii. 
Polacy cofnęli się do zabudowań przy szosie 
Żółtkowskicj.

„...Ppor. Nowicki krzyknął: pod ploty! 
Strzelać! Kawaleria rosyjska nic przyjęła wal
ki. Galopem popędziła dalej, wpadając do 
północnej części miasta”. Żołnierze kompa
nii nic rozbiegli się nic wbili bagnetów w zic- 

■?cz odgryzając się na wzór osaczonego 
ciz.iNii wycofali się w kierunku dworca kolejo
wego. A tam rozgrywało się istne piekło. 
Bohaterstwo Polaków, aczkolwiek niesku
teczne, sięgnęło szczytów. Niech przykładem 
będzie sl. leg. Franciszek Grzybko, który 
z przestrzeloną piersią osłaniał do ostatka 
odwrót swej kompanii. Polskie pododdziały 
wycofały się wzdłuż torów w kierunku dwor
ca kolejowego na Wygodzie. Kilkakrotnie 
doszło do potyczek na bagnety. Wówczas to 
został ciężko ranny ppor. Mieczysław Lcpcc- 
ki, późniejszy adiutant Marszałka, a żołnie

rze utknęli w rejonie wsi Białostoczck. 
W tym też czasie trwał bój w centralnych uli
cach miasta, a walka toczyła się tak, że ofice
rowie strzelali z pistoletów — broni przezna
czonej do walki na bliską odległość. Broniła 
się pod Zarządem Miejskim garstka zdespe
rowanych legionistów z umiłowanym dowód
cą — kpi. Mariańskim. Z  osaczonej tam 
grupki, tylko ppor. Kneebok zdołał wydrzeć 
się z rąk wroga. Inni ponieśli śmierć. Nato
miast skutecznie broniły swych pozycji pluto
ny zamknięte w rejonie Rynku Kościuszki. 
Rosjanie jednak zdołali zrobić wyłom w kie
runku Wasilkowa. W tym też czasie na 
dworcu kolejowym pocisk armatni spowodo
wał potężny kilkakrotny wybuch stojących 
tam wagonów z amunicją rosyjską, co zwięk
szyło chaos walki.

Około godziny 18 ppor. Chmura wprowa
dził do walki skromny 100-osobowy odwód 
pułkowy wsparty kilkudziesięcioma ochotni
kami cywilnymi. W rejonie Zarządu Miej
skiego natrafił na czterokrotnie przeważają
ce siły wroga. I, o dziwo, Rosjanie po krót
kiej wymianie ognia złożyli broń. 800-osobo- 
wa kolumna jeńców znalazła się pod lufami 
nielicznej polskiej eskorty. Ppor. Chmura 
zdobytym samochodem ciężarowym 
z wmontowanymi karabinami maszynowymi 
zaczął oczyszczać centrum miasta. Trzy 
kompanie wyparły Rosjan ze Zwierzyńca. 
Masy jeńców przeszły najśmielsze wyobraże
nia. Kilka uchodzących dzisiejszą ulicą Sien
kiewicza oddziałów rozproszył ogniem pan- 
ccrno-ciężąrowego samochodu wspomniany

1939
— Już nic mamy! Zginęła. A jednak wciąż żyje, 

jak pies uwiązany łańcuchem obroży. Tylko 

wskoczyć na budę — Zadzieram pysk. Wyję. 

I czuję zmęczony, że przestać nie mogę. 

Ochrypłem. Skarlałem. Ogłuchłem na wrzawę. 

Robactwo stoczyło już brzegi sumienia — 

Więc krzyczę — Ja żyję — o chlebie

łaskawym —

A jednak masz rację — Jeszcze nie zginęła

Autor urodzeniem swoim związany jest 
z naszym regionem. Historyk z wykształce
nia, nauczyciel z zawodu, poeta z duszy 
i wreszcie, niestety, emeryt.

Trwa na swój sposób we wrześniowej 
przeszłości. To Wrzesień i to wszystko co po 
nim nastąpiło, kreśli życiorysy pana Eugeniu
sza i jego rówieśników. Smutne to życiorysy, 
jak smutna jest ciągle odkrywana prawda

Nie zderzam się ze snami 

Od 1939 roku odmierzam śmiech na płacz. 

Zamknięty w nic nie wiem, poza pamięcią, 

poza jutrem

Eugeniusz Szulborski

ppor. Chmura. Około godz. 20 nieprzyjaciel 
został wyparty z miasta, zaś Polacy otrzymali 
wzmocnienie ze strony 7 pułku ułanów. Bój 
miał się ku końcowi. Żołnierze popadli 
w stan odrętwienia. Rannych odwożono do 
szpitala w pałacu Branickich, jeńców odesła
no do Bielska. Nieprzyjaciel, omijając Biały
stok, odpływał w stronę pruskiej granicy. 
Niektóre mocno przerzedzone oddziały 
przedzierały się w stronę Wolkowyska. Stra
ty rosyjskie w bitwie białostockiej wyniosły: 
600 zabitych, prawic 8000 jeńców... Żołnie
rze polscy zdobyli 1 samolot, 22 działa, 124 
karabiny maszynowe, 3 pociągi towarowe... 
Długo trwało wyłapywanie niedobitków bol
szewickich po okolicznych lasach. Po stronic 
polskiej poległo 2 oficerów, 3 podoficerów, 
15 legionistów. Rannych zostało około 150 
żołnierzy. Większość poległych spoczęła na 
cmentarzu zwierzynieckim.

Bitwa była ciężka, bardzo ciężka w swej 
specyfice walki ulicznej, w niesłychanym 
zmęczeniu żołnierzy po 261-kilomctrowym 
marszu bezpośrednio przed bojem.

Wódz naczelny przyznał 18 bohaterskim 
żołnierzom srebrne Virtuli Militarii i 90 
Krzyży Walecznych. Jest to również swego 
rodzaju oceną ważności bitwy. W 1931 roku 
przy szosie Żóllkowskicj w Białymstoku 
odsłonięto uroczyście dwa krzyże — pomniki 
zwartym przypomnienia napisem:

„Cześć Walecznym Żołnierzom z 1 pp 
legionów, poległym w walce z bolszewikami 
w obronie miasta Białegostoku, 22 VIII 
1920 roku”.

Bo przecież białostockie zmagania były 
elementem i konsekwencją Cudu nad Wisłą 
i o tym powinniśmy wiedzieć i pamiętać.

Marian Olechnowicz

o naszym ostatnim pięćdziesięcioleciu. Wra
stali w dojrzałość w II Rzeczypospolitej. Ta 
współczesna wysyła ich na boczny tor. 
A między dwiema Rzeczypospolilymi wpisa
ne jest ich życie. Teraz mają czas na rozpa
miętywanie swojego Września, naszego 
Września...

(om)
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OGRODKI,
PlflC€ ZflBAUU,

ZI€LON€ SAL6
Dla prawidłowego rozwoju psychicznego 

i fizycznego dziecka konieczny jest pobyt na 
świeżym powietrzu. Właściwej atmosfery do 
zabawy dostarczyć może jedynie odpowied
nio urządzony i zagospodarowany każdy 
skrawek zieleni wśród betonowej pustyni 
miejskich zabudowań. Gorąco popieram 
apel M. Olechnowicza o tworzenie ogrodów 
jordanowskich. Nazwa pochodzi od nazwiska 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Henryka Jordana (1842—1907), który 
w roku 1888 na Błoniach pod Krakowem 
utworzył własnym kosztem park miejski 
przeznaczony na bezpieczne zabawy, sport 
i odpoczynek dla dzieci i młodzieży. Sądzę, 
że obecnie istnieje ogromna potrzeba wyko
rzystania w naszym mieście tej idei — Plac 
XX-!ecia aż się o to prosi — bowiem z racji 
zawodu znam problemy przedszkolaków.

Czy hasło „Oświata jest jedna, a wszystkie 
dzieci są nasze" ma w Łapach prawo bytu? 
Oto przedszkole nr 1 przy ul. Polnej — 
główne miejsce zabaw naszych dzieci. Na 
większej powierzchni placu betonowy chod
nik, nieopodal kilka rabatek kwiatowych 
i piaskownica usytuowana w pobliżu śmietni
ka. Ale oto obok, na terenie Szkoły Podsta
wowej nr 1 ogrodzona wysokimi, solidnymi 
plotami „zielona sala”. Niestety, przedszko
laki nic mają do niej dostępu. W pobliżu 
mieści się także Biblioteka Pedagogiczna 
otoczona bujną trawą — i tu dostępu bronią 
płoty.

Oświata szczyci się wspaniałym placem 
zabaw obok stadionu. Nikt jednak nie 
pomyślał o tym, że dla trzy- czterolatka trzy-

dziestominutowa droga bez chodnika, 
w kurzu i po „kocich łbach” jest nic tylko 
bardzo męcząca ale i niebezpieczna. Sam 
plac zabaw usytuowany w tym miejscu pozo
stawia wiele do życzenia. Brak na nim pod
stawowych wymogów bezpieczeństwa i higie
ny dla maluchów: toalety, wody oraz drzew 
lub altanek, które dawałyby odrobinę cienia. 
Mam jednak propozycję: przenieśmy plac 
zabaw na „zieloną salę”, a tę z kolei na plac 
zabaw. Będzie to z. korzyścią dla wszystkich 
— sprawimy wielką radość i przysporzymy 
zdrowia nic tylko przedszkolakom, ale także 
uczniom klas O —III, którym również zaba
wa na świeżym powietrzu jest potrzebna.

A teraz sprawa filii przedszkola mieszczą
cej się przy Placu XX-lccia. Tu także króluje 
jedna piaskownica. Wprawdzie wśród wspa
niałych drzew mnóstwo cienia, ale gliniaste 
klepisko nic zachęca do zabaw, dlatego leż 
dzieci chętnie korzystają z trawnika przy blo
ku. I tu zaczyna się problem. Przedszkolaki 
są stamtąd przeganiane, płyną skargi do 
dyrekcji przedszkola. A oto reakcja byłej 
dyrekcji: „Nic możemy wchodzić w konflikt 
ze społeczeństwem”. Pytam więc — czyje 
dzieci tam się bawią jak nic społeczeństwa? 
Zamiast się cieszyć, że 6-latki właśnie tam 
mogą bezpiecznie i zdrowo odpoczywać owo 
społeczeństwo, które jak sądzę z myślą 
o dzieciach posiało tę trawę oburza się, gdy 
one z tego dobrodziejstwa korzystają.

Poprzyjmy więc apel M. Olechnowicza, 
a może znajdzie się bogaty sponsor, któremu 
sparwy dzieci nic są obojętne?

Ewa Ołtarzewska

BIEGAJMY Z BUSEFEM
W  naszym społeczeństwie nie wyrobiliśmy 

trwałych nawyków uprawiania sportu dla zdrowia 
ani wśród młodzieży, ani wśród dorosłych. Chęt
ni, którzy chcieliby poćwiczyć, biegać, pograć — 
najczęściej mają spore kłopoty ze znalezieniem na 
to miejsca. Dziś słyszymy gwałtowne wołanie 
o aktywność fizyczną, jesteśmy bowiem jednym 
z najbardziej schorowanych społeczeństw Euro
py, a jednocześnie nie potrafimy czerpać radości 
z uprawiania sportu.

Proponuję Państwu naturalną formę ruchu 
jakim jest bieg. Badania fizjologów i lekarzy 
wykazały, że oprócz różnych form aktywności 
fizycznej, równie skuteczną formą ruchu jest 
właśnie bieg na świeżym powietrzu. Ze względu 
na walory zdrowotne, naturalność i prostotę 
ruchu oraz możliwość stosowania w każdych 
warunkach bieg winien stać się podstawową for
mą ćwiczeń w ramach podnoszenia fizycznego 
zdrowia społeczeństwa. Bieg jest naturalnym spo
sobem poruszania się, uaktywnia i usprawnia pra
cę całego organizmu, a szczególnie takich narzą
dów jak serce, płuca, wzmacnia ponadto mięśnie 
kończyn dolnych. Zajęcia biegowe powtarzane sy
stematycznie powodują lepsze ukrwicnic płuc, 
serca, mózgu i mięśni szkieletowych.

Pozwala to na szybsze usuwanie zmęczenia 
pracą umysłową. Bieganie kształtuje również siłę 
woli, wytrwałość, odporność. Chcę wzkazać tu na 
dwie postacie — O. Busha i Jana Pawła II. Pod

czas wizyty w Polsce, mimo bardzo napiętego 
programu, ó5 letni prezydent odbył przed kolacją 
trening biegowy w Parku Łazienkowskim. Zapy
tany czy biega systematycznie — odpowiedział: 
„Sport rekreacyjny nic może być uzależniony od 
czasu. Jak go mam to pójdę na basen. Nic mam 
— nic idę. To tak jak byśmy powiadali: zjem śnia
danie czy kolację, jak będę miał czas. Nic mam go 
np. przez tydzień. Więc przez tydzień nic jem...?"

Także i papież Jan Paweł II uważa, że dla 
sprawności umysłu i całego organizmu systema
tyczny trening fizyczny jest koniecznością. Kiedy 
wyniesiono Go na tron stolicy piotrowej szybko 
rozeszła się wiadomość, że nowy papież truchta 
alejkami ogrodów watykańskich, wykonuje ćwi
czenia gimnastyczne i pływa w basenie, który 
kazał szybko zbudować.

Na zakończenie swoich rozważań pragnę uczu
lić panie, a szczególnie panów po czterdziestce. 
Do tej formy aktywności trzeba podchodzić 
z umiarem, stosując zasadę stopniowania trud
ności. Bieg mogą uprawiać wszyscy zdrowi ludzie, 
osoby z pewnymi dolegliwościami powinny upra
wiać tę formę ruchu w ścisłym związku z leka
rzem. Biegać po zdrowie to znaczy zaczynać 
zawsze od biegu w umiarkowanym tempie (truch
tu). Życzę udanej próby.

Janusz Kisielewski

Lubię szukać dziury w całym. Moje prowincjo- 
nnlnie-dziennikarskic nieszczęście polega na tym, 
że w Łapach trafiam wyłącznic na dziury'.
0  nawierzchni ulic pisać nawet nic warto, cho
ciaż... Byłem niedawno w Siemiatyczach. I tam, na 
dopiero co budującym się osiedlu domków jedno
rodzinnych zobaczyłem ulice przepięknie wyasfal
towane, wykrawężnikowanc. I tylko chodniki 
pozostały do ułożenia. Tak, tak, całkiem inny 
świat. Dowiedziałem się, że w Siemiatyczach pie
czę nad drogami sprawuje La pin k rodem. 
Widocznie nic mieścił się w naszych miejscowych 
realiach i... układach. Siemiatycze w swym rozwo
ju zwróciły oblicze w kientnku sztucznego akwe
nu wodnego. Łapy odwróciły się plecami i czym 
tam jeszcze się da od naturalnego nurtu rzeki 
Narwi. Odgrodziły się zwałami gruzu, siatką ogro
dzeniową niby— Nadnarwinńskicgo Parku Kra
jobrazowego i cuchnącym bardzo niezdrowo 
bagienkiem. A tak niewiele trzeba wyobraźni, aby 
miasto odwrócić twarzą do rzeki. W jakiejś lam 
przyszłości, obym jej dożył, zbudować ciąi*
roWy do sobotnio-niedzielnych wyciecz, 
my do centrum. Rozumiem, że jest obiektywna 
zwloką w wykonaniu nawierzchni między Placem 
Niepodległości a ulicą Piwną. Niezbyt jednak czę
sto w centrum jakiegoś miasta jest wysokiej klasy 
tor crossowy! O ulicy Pjwnej pisać nawet nic war
to. Szukajmy dalej.

Jest niedaleko łapskiej poczty Muzeum... Obu
wia, czyli niby-sklep GS SCh w Łapach. Estetyka 
wnętrza odpycha klienta, a do podanych na tab
liczce godzin otwarcia sklepu zaufania żadnego 
nie mam. Innych placówek ta kwestia również 
dotyczy. Mały spacer w rejon zaplecza pijalni 
piwa (też mi placówka!) Straszy lam postępująca 
ruina drewniana, wokół jest dachów sięgający 
śmietnik. Mieszkające niedaleko siostry zakonne 
mają małą Golgotę. Z  niecierpliwością czekam na 
zagospodarowanie placu do drobnego handlu. 
Znając realia ostrzę już pióro na kąśliwe uwagi. 
Na razie cieszy nasze oczy cygański murek pod
1 lermesem.

I dalej. W piątki, świątki i szczególnie w soboty 
wołać się chce pełnym głosem: Chleba jv—~vo't. 
niego daj nam dziś Panic. Wielkie dzięk. 
wi Truskolawskicmu za smaczny chlebek 
z makiem, lecz kochana PSS drąży co tydzień 
dziury w naszym systemie nerwowym. I wreszcie
0 warzywach i tynku warzywnym słów kilka. 
W Łapach co raz brak pomidorów, ogórków, 
marchwi itd. W samym środku sezonu nie ma 
witamin. Przez prawie dwa miesiące pobytu poza 
Łapami na szczęście wypocząłem, bo lam gdzie 
wczasowałem, owoce i warzywa po prostu byty. 
Niechaj więc mi handlowcy wyjaśnią istnienie łap
skiej dziuty owocowo-warzywnej.

A jak tam w oświacie? Jest dziura? Jest. Obco 
językowa. Jak grotn z jasnego nieba spadł na 
szkolne dyrektorstwa obowiązek znalezienia—za
trudnienia nauczycieli języków zachodnich. 
Zaczęło się więc szukanie, dreptanie, dzwonienie, 
proszenie, namawianie. 1 co? Filolodzy-niagistro- 
wic nic chcą zjechać. Do Białegostoku zresztą 
również. Tym razem absurdalną dziurę z dnia na 
dzień zrobiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
1 lak by można dalej i dalej bez końca. Czas więc 
najwyższy rozejrzeć się wokół siebie, tupnąć nogą, 
a przede wszystkim zacząć od siebie. Bo któż te 
dziury robi, jeżeli właśnie nic my sami?

Marian Olechnowicz
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KRONIKA TOW ARZYSKA...
W tym wypadku na pewno można powiedzieć, 

że temat zaprząta uwagę wielu rodzin w Polsce. 
Od kiedy sięgam pamięcią początek roku szkolne
go zawsze łączył się ze wzmożonymi zakupami, 
pogonią za różnymi drobiazgami (i nie zawsze tyl
ko drobiazgami), wizytami u fryzjera — straszne 
wspomnienia — i dyskusjami domowymi oraz 
podwórkowymi. Ze względu na miejsce ich tema
tyka była diametralnie różna. Można do tego 
dodać jeszcze uczone lub pełne ubolewania wywo
dy w prasie, radiu i tv na temat niczakończonych 
remontów szkól, zreformowanego programu (bo 
przecież ciągle byl reformowany), nowych celów 
i zadań w wychowaniu młodzieży dla dobra...

I podobno w tym roku ma być inaczej. Minister 
Samsonowicz ogłosił wszem, że chodzi o to, „żeby

szkoła przestała być katorgą dla młodzieży”. Mło
dzież zapewne przyjmie to z. entuzjazmem, zwlasz- 
ca jeśli to zalecenie czy też życzenie będzie wpro
wadzane w czyn przez nauczycieli. Ale znając 
postępowoSć kadry pedagogicznej i jej otwartość 
na wszelkie nowości — bardzo wątpię, by minister 
i uczniowie byli usatysfakcjonowani po upływie 10 
miesięcy. A rodzice? Oni, jak zwykle, będą „zabie
gać". Ponieważ wszyscy wiedzą o co, więc i pisać 
o tym nie warto.

W tym roku mamy jeszcze jeden problem — 
religia w szkole. Jedni żywią nadzieję, że pojawił 
się sprzymierzeniec, inni przewidują niemal trzę
sienie ziemi i wojny religijne. Jak będzie okaże się 
już po kilku tygodniach. Na razie narzekamy na 
wysokie ceny książek i zeszytów. /Me jeśli zeszyt

...I KRYMINALNA
W poprzednim numerze Gazety sąsiad z górnej 

rubiyki zarzucał mi milczenie w przedmiocie waś
ni rodzinnych, a dokładniej ujmując problem — 
agresywnych postaw obojga pici połączonych wie
cznymi ślubami. Otóż w bieżącym roku, jak 
dotychczas znalazło się tylko 11 niewiast, które 
pozbawione jakichkolwiek zapasów cierpliwości,

’ !c na utratę kilku garści włosów i ubytków 
in.-..orka w zasiniałych oczodołach postanowiły 
położyć kres małżeńskiej gehennie. Dotychczaso
we analizy przestępczości przeciwko rodzinie, 
określonej art. 184 § 1 kodeksu karnego i doty
czące fizycznego i moralnego znęcania się nad 
członkami rodziny wykazują, że główną przyczyną 
tego stanu jest nadużywanie alkoholu i alkoho
lizm. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż owe 11 
przypadków nic są współmierne do rzeczywistych 
rozmiarów zjawiska. Powszechny jest brak jakiej
kolwiek konsekwencji w postępowaniu kobiet 
przeżywających „domowe piekło”, po kilka lal 
łudzących się poprawą postawy małżonka, który 
z kolei słowa przeprosin i nowych obietnic cedzi 
jak grzeczne dzieci paciorek. Mało, nagminne są 
wręcz wypady poszkodowanych do białostockiej 
prokuratury, gdzie odwoływane są wcześniej skła
dane wnioski o ściąganie, bądź nabieranie wody 
w usta podczas rozprawy sądowej. Potwierdza to 
niejednokrotnie już wypowiadane zdanie o natu
rze kobiet, którego, tylko przez szacunek, nic 
będę cytował. Szkoda tylko, że dzieci stają się 
bogatsze o nowe i niepotrzebne doświadczenia.

Zapewne ubiegły tydzień można zaliczyć do 
jednego z niewielu czarnych tygodni na łapskich 
drogach. I chociaż w całym minionym miesiącu 
zatrzymano 22 osoby prowadzące swe pojazdy po 
spożyciu alkoholu, to właśnie w tych dniach 
zatrzymano ich najwięcej. Wydarzyły się również 
trzy wypadki, z których najbardziej tragiczny, 
z ofiarą śmiertelną miał miejsce w ubiegły piątek. 
W pozostałych — dwie osoby zostały ranne. 
Zastanawia mnie tylko, ile jeszcze trzeba wypo
wiedzieć słów, jakich użyć argumentów i czyjego 
autorytetu abyśmy zrozumieli, że wszystko to co 
na pozór jest tak odlegle okazuje się bardzo bli
skie, niekiedy za bliskie..., że wszystko co się dzie
je zależy od nas samych — nawet na drogach.

W ubiegłym wydaniu Gazety prezentowałem 
sylwetkę komendanta łapskiego Komisariatu. 
Jednocześnie z komendantem został mianowany 
jego zastępca. I tak „drugim po Bogu” w łapskiej 
policji jest aspirant Gcnntliusz Marlyszcwski. 
Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął 
w 1980 roku na stanowisku milicjanta Posterunku 
Kolejowego MO w Łapach. Następne kilka lal na 
stanowisku dzielnicowego pozwoliło mu na 
poznanie środowiska łapskiego. Bogatszy o te 
doświadczenia w bieżącym roku został mianowa
ny zastępcą komendanta Komisariatu Policji 
w Łapach. Podobnie jak sam komendant konty
nuuje rodzinne tradycje. Obecnie jest słuchaczem 
111 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ma 
35 lat, przemiłą żonę Zenobię i dwóch synów 10- 
letnicgo Marka i 9-lclnicgo Krzysztofa. Wszyscy,

kosztuje równowartość jednej paczki papierosów 
pseudolepszcj jakości to czy rzeczywiście jest to 
cena wysoka?

Sezon na grzyby od dawna w pełni, a w ostat
nich dniach również na arbuzy. To oczywiście 
okazja dla przedsiębiorczych rodaków. W sprze
daży chodnikowej i rynkowej można trafić na 
arbuzy i grzyby przywożone z terenu Białorusi. 
Dlatego lojalnie ostrzegamy czytelników — na 
podstawie przekazanych nam informacji ze źródeł 
raczej dobrze poinformowanych — że ich spożycie 
może skończyć się, szczególnie dla osób bardziej 
wrażliwych, zatruciem organizmu, narażona jest 
przede wszystkim wątr oba. Zanim więc zagłębimy 
zęby w apetycznie wyglądającym arbuzie, zasta
nówmy się czy warto. Ołów i pestycydy do spółki 
z herbicydami nie są najlepszym pożywieniem.

___________________________________ M )

podobnie jak i komendantowi tak i jego zastępcy 
życzymy aby podejmowane przez niego decyzje 
przynosiły pozytywne i oczekiwane efekty w zwal
czaniu przestępczości i utrzymaniu ładu i porzą
dku na terenie Łap i gminy.

Zbigniew Łapiński

MAŁO NAS MAŁO NAS...
O tym co jest i czego nie ma w Policji, mówi się 

nie tylko pod Hermesem i Delikatesami lecz 
wszędzie. Wśród wielu spraw z jakimi boryka się 
obecnie resort spraw wewnętrznych jest problem 
naboru nowych kadr. Jak na razie zmianie nic 
uległy dotychczasowe wymogi stawiane kandyda
tom: wiek do 35 lat, wykształcenie średnic (co 
najmniej), niekaralność (zupełna), dobry stan 
zdrowia oraz uregulowany stosunek do służby 
wojskowej. Jednakże, co na pewno zasługuje na 
szczególne podkreślenie, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej nie dotyczy poborowych. 
Muszą oni jednak swą chęć pracy w Policji zgłosić 
przed otrzymaniem karty powołania do służby 
zasadniczej. I nie należy tego kojarzyć jako odby
wania zastępczej służby wojskowej lecz jako nor
malną, czyniącą podejmującego pracę pełnopraw
nym funkcjonariuszem Policji, otrzymującym 
wynagrodzenie wg zaszeregowania. Jest to z pew
nością okazja do uniknięcia wojska i podjęcia cie
kawej pracy. Oczywiście zainteresowani sami 
dokonują wyboru.

(zl)

Poziomo: 4. węgierski taniec, 10. panika, 11. żołnierze zawodowi, 12. w żółtym 
czepku,13. mebel do siedzenia, 14. odcięta część pędu do sadzenia, 15. Smurf, który 
nie cierpi, 19. pies pokojowy, 23. postać z „Zemsty”, 24. materiał budowlany na 
dachy, 25. produkt z mleka, 26. szkliwo, 27. pracuje w ubojni, 28. czynność z krosna
mi, 29. imię męskie, 33. np. mężczyzna, 37. między piętrami, 39. część, składnik, 40. 
papierowy statek powietrzny, 41. część grzyba, 42. hrabia w spódnicy, 43. spódnica 
i żakiet.

Pionowo; 1. Jan Suzin, 2. przedmiot użytkowy, 3. wymioty, 4. twardy, błyszczący 
metal, 5. twórca, 6. w parze z Goliatem, 7. powieść Zapolskiej, 8. do zapuszczania 
kropel, 9. popularyzator, propagator, 16. warszawski teatr kojarzący się z Ateną, 17. 
szacunek, poważanie, 18. sklep z lekami, 20. ogól adwokatów, 21. leczy gardło, 22. 
zacofanie, wstecznictwo, 30. bałagan, 31. utwór liryczny o smutnym nastroju, 32. 42 
m2 powierzchni mieszkalnej, 34. z kapitana na majora, 35. Troja (skojarz z dziełem 
Homera), 36. właściwość, 38. sfilmowana powieść Zoli.

Rozwiązania — lylko na kartach pocztowych — prosimy przesyłać do dnia 20 
września na adres redakcji: Łapy, pl. XX-lccia 15 z dopiskiem „Krzyżówka z nume
ru 7”. Do wylosowania — słodycze od „Lecha”.

Oprać. J. Jamiołkowski
Rozwiązanie ukośnika z numeru 5
Prawoskośnie: oszczep, obornik, kontakt, Huczek, organ, Janosik, brzytwa, kru

czek, Okęcie, karnet, kombajn, krwotok, Korsyka, opłucna, Curie.
Lewoskośnie: pstrąg, obyczaj, pogrzeb, złotnik, oczko, natrysk, przodek, krzywik, 

tkactwo, kościec, trąba, korozja, apostoł, kukułka, ściana.
Nagrodę wylosowała Iwona Ke.szula z Łap, ul. Głucha 3/5 m. 1.
Po słodycze ufundowane przez Lecha prosimy zgłosić się 12 września w godzi

nach 14 -16 do redakcji lub do cukierni.
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D Z IŚ  I  J U T R O  Z N T K
dokończenie ze sir. 1 ____________

też wykorzystanie wszelkich możliwości świadcze
nia usług i sprzedaży wyrobów na lynck.

Dokonać tego mogą ludzie myślący inaczej niż 
dotychczas, zdecydowani dostosować sit; do 
warunków gospodarowania w systemie rynkowym. 
Tkwienie na wygodnych posadkach (sposoby zna
lezienia się na nich to odrębny temat) i samozado
wolenie -  „dobrze jest lak jak jest" — nieuchron
nie doprowadzi wielu kolejarzy do statusu bezro
botnego.

Postulowane przez zakładową Radę Pracowni
czą i NSZZ „Solidarność" zmiany nie znalazły 
odbicia w rzeczywistości, stąd też w dn. i  czerwca 
1990r. Rada Pracownicza 20 glosami „za”, przy 1 
„przeciw” i 2 wstrzymujących się uchwaliła „Sta
nowisko”, w którym wyraziła votum nieufności dla 
dotychczasowego Dyrektora Naczelnego ZNTK
i wnioskowała o jego odwołanie. Poparła ją  zakła
dowa „Solidarność”.

W chwili obecnej trwa konkurs na stanowisko 
dyrektora ZNTK w Łapach. Z  uwagi na obw iązu
jącą w takich przypadkach poufność postępowania 
konkursowego informacje na len temat są skąpe. 
Wiadomo, że o to stanowisko ubiegało się 6 kan
dydatów, do konkursu dopuszczono 5. Ok. 20 
wizeSnia konkurs powinien zostać zakończony, 
w terminie i różniejszy ni Dyrektor Generalny PKP 
po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej mianuje 
dyrektora ŻNTk w Łapach.

Obecna sytuacja ma to do siebie, że nic ma 
w niej nic pewnego. Tzw. „Ekonomia socjalistycz
na” na całym świccie poniosła tolalną klęskę. Jak 
na razie nikt nic wymyślił lepszego sposobu na 
godne i zamożne życie niż. gospodarka tynkowa. 
Złudzenia koszlują drogo, zwłaszcza gdy ch<\ł/.i
0 los narodu i państwa. A na len los składa się lakżc 
pomyślność łapskich Zakładów i związanej z nimi 
społeczności. Kierunek jest więc znany, metody 
musimy wypracować sami, bo choć z komunizmu 
wychodz.ićzaczęliśmy jako pierwsi lecz wcale nie jest 
powiedzin ne, że jako piet ws i zeń wyjdź iemy.

Bogdan Łucznj
i f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]
ii W  tym roku mija 120 lat od ;
1 powstania Zakładów Napra
li wczych Taboru Kolejowego 
ii w Łapach.

W ramach obchodów tego święta i
i odbędzie się szósty już, finat Spartakia

dy Zakładowej pracowników ZNTK. i
| W niedzielę 9 września br, w godz, r 

10.00 -14.00 na stadionie OSiR przewi
dziano wiele konkurencji rekreacyj- j 
nych, występy artystyczne. W czasie | 

; trwania imprezy czynne będą stoiska ji 
handlowe z atrakcyjnymi, jak zapewnia- f

ii ją handlowcy, towarami.
\ Serdecznie zapraszamy nie 
tylko rodziny kolejarskie, ale i 

i wszystkich mieszkańców Łap. i
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TALENTY RODEM Z ŁAP

dokończenie ze sir. 2 ,

1 otaczającej rzeczywistości”. Stwierdza także: „Je
stem klasykiem, a moja sztuka wymaga wielu ref
leksji. Nic wiążę sztuki z polityką. Obecnie pracu
ję nad cyklem pt. «MCMLXXXVIII» (1988) na 
któiy będzie składać się 10 rzeźb”.

Jakie plany i marzenia ma rzeźbiarz na przyszłość?
Asystentura na uczelni jest pewną koniecznoś

cią, wiąże się (o ze stalą pensją. Jednak w przysz
łości marzy o małym domku na wsi, gdzie „mógł
by stworzyć wiasną pracownię i miejsce do życia”. 
Jak mówi żona Mirosława (nauczycielka biologii): 
„Janusz nadzwyczaj poważnie traktuje rzeźbę 
i stawią ją na pierwszym miejscu, a rodzina 
(mamy 5-letniego syna Jakuba) jest zaraz potem 
— na drugim”.

Co roku Janusz Tkaczuk przyjeżdża do Łap 
odwiedzić rodzinę, jednak stwierdza, że brakuje 
tu pewnego klimatu. To twierdzenie w pełni usp
rawiedliwione jest prawdziwie arlysłyczną dusza

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ

SALYEO
proponuje Paniom i Panom 

w każdym wieku:
•  rewelacyjne odchudzanie bez diety cud 

•  masaże modelujące wybrane 
fragmenty sylwetki 

•  usuwanie blizn, zmarszczek 
•  opalanie w solarium 
z filtrem kobaltowym 

(eliminuje szkodliwe promieniowanie)
•  akupunktura laserowa 

Zapraszamy od godz. 10 do 18 
Białystok, ul. Sienkiewicza 77 

tel. 75-13-89,15-13-77 (do godz. 15) 
SALVEO TO PRZYJEMNOŚĆ BEZ 

WYSIŁKU!

Ogłoszenie drobne
Sprzedam dom drewniany z placetij 

w Łapach tel. 27-91

PRVUURTN€ D€UHRT€SV > 
PRZV ul. SIKORSKIEGO 42 

POIECRJR
UJSZVSTKIM KLIENTOM 
RTARKCVJNE RATVKULV

spożywcze.

Kino „Kolejarz” w Łapach
terminarz filmowy 
na wrzesień 1990r.

1 -2. „Wpływ księżyca” USA od lat 15 
4-6. „Marcowe migdały” poi. od lat 15 
7-9. „Trzech ojców” franc. od lat 15 
11-13. „Cobra” USA od lat 15 
14-16. „Akt zemsty” USA od lat 18 
18-20. „Nie kończąca się opo
w ieść” RFN h/o 
21 -23. „Frantic” USA od lat 15 
25-27. „Emmanuelle I” franc. od lat 18 
28-30. „Imperium słońca” USA od lat 15

i wyglądem naszego miasta. Zapylany, czy gdyby 
ktoś zaproponował Mu wykonanie rzeźby na 
miejscu pustego cokołu odpowiedział, że nutsi ło 
być konkretna propozycja, przeciwny leż jest 
zastępowaniu jednych postaci innymi. Być może 
gdyby nasze obecne władze wyszły z taką inicjaty
wą do rzeźbiarza — talentu rodem z Łap -  
zaczęlibyśmy wspólnie tworzyć nastrój naszego 
miasteczka, a rzeźbiarzowi życzymy dalszych suk
cesów artystycznych i odszukania „miejsca do 
tworzenia i życia". sv pobliżu Łap.

*** *
3 1.08.1990r. w czasie Mszy Św. z okazji X rocz

nicy powitania Solidarności Prymas Józef Glemp 
powiedział: „Talent jest darem Bożym, nie można 
Żadnego talentu zakopać, trzeba się z niego rozli
czyć przed Bogiem”. Przypomniał także przypo
wieść Chrystusa o talentach, której główną myślą 
było -  postawa człowieka nie może być bierna 
wobec dolna osobistego i społecznego więc 
i talent powinien służyć zarówno dobru osobiste
mu jak i społecznemu.

Ewa Ołtarzewska

TO Cl SIĘ MOŻE PRZYDAĆ! 
WAŻNIEJSZE TELEFONY 

WŁAPACH

Bank Gdański -  Filia 26-64
Bank Spółdzielczy 24-/1
Cukrownia -  centr. 22-71
Cukiernia „U Lecha" 34-13
Dom Starców 28-91
Dworzec PKP -  centr. 22-11
Gminna Spółdz. 22-61
Kino 27-81
Komitet Obywatelski 29-03
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 23-00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publ. 23-49
Policja -  centrala 22-31
Parafia św. Krzyża 26-58
Parafia św. Piotra i Pawła 27-40
Szpital oddz. położniczy 28-31

(godz. 9 - 1 100 i 1800-2Cf °)
„Społem” PSS 27-24
Spółdzielnia Mieszkaniowa 34-41
Szkoła podstawowa nr 1 o/1 ■»«»
Szkoła podstawowa nr 2 ił,„
Szkoła podstawowa nr 3 23-31
Szkoła podstawowa nr 4 29-30
Liceum Ogólnokształcące 27-02

24-14
Technikum Mechaniczne 28-21
Urząd Miasta i Gminy 22-51
Burmistrz 26-47
Zakład Energetyczny 22-01
ZNTK — centr. 22-81
Zamawianie gazu 23-50

dJanl, unaczny L zdrowy 
iniadaniow y.

YP  owi£.)n d i  na usz/ło, 
że Ło fzieczons. icdr(ludzko
Tylko Zenia taki ma 
w Domu Kultury w Łapach
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