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Cena 1500 zł Nr 35 Czwartek 6.02 .1992 r

ŁAPY - POŚWIĘTNE - TUROŚŃ K.

Zakład Usługowy 
IITV "ELEKTRON” 

poleca swoje usługi w -zakresie:
— napraw sprzętu RTV
— przestrajania telewizorów
—  montażu zdalnego 

sterowania
—  montażu anten TV, TV— 
SA T oraz CB— RADIO
—  montażu lelegazety

Zakład czynny codziennie
9.00— 17.00

NIE SZUKAJMY OBCYCH WZOROW ...
W dzisiejszych trudnych czasach często brakuje 

nam autorytetu zdolnego podźwignąć ducha, zga
szonego przez utratę nadziei na sprawiedliwość.

Dla tych przygnębionych dedykujemy w odcin
kach fragmenty książki napisanej w naprawdę trud
nych czasach odzyskiwania przez Polskę niepodle
głości po 123 latach niewoli, o walce, cierpieniu i 
nadziei. Napisał ją wychowany w Łapach ppłk Sta
nisław Nilski — Łapiński (1891 — 1922), najsław
niejszy łapiak. Żal tylko, że w 70 lat po jego śmierci 
w rodzinnych Łapach już o nim zapomniano.

Mieszkał przy ul. Fabrycznej, obecnie ppłk Nil- 
skiego — Łapińskiego Nr 31. Nazwę ulicy bezpraw
nie usunięto w 1940 r. i przywrócono dopiero w 
1989.

Był synem kolejarza, zawiadowcy stacji PKP Ła
py i Warszawa Wileńska. Ród jego dla odróżnienia 
od innych Łapińskich przezwany "Kaczorami” mie
szkał tu od wieków. Mały Staś był jasnym blondy
nem z niebieskimi oczami. Wyróżniał się energicz
nym sposobem bycia, koleżcńskością i pewnością 
siebie. Chodził do kolejowej szkoły, która mieściła 
się na terenie, gdzie dziś stoi blok Nr 5 przy ul. 
Sikorskiego. Szkołę średnią ukończył w Białymsto
ku a politechnikę we Lwowie (Wydział Budowy 
Maszyn). W nauce uzyskiwał najwyższe oceny.

Od chwili przyjazdu do Lwowa rozpoczął swą 
służbę dla ojczyzny, która to służba trwała bez prze
rwy aż do śmierci. Był wybitną postacią w Związku 
Strzeleckim, legionach, POW i Wojsku Polskim

oraz dyplomacji. Wszechstronnie utalentowany zaj
mował się również malarstwem. W ten sposób 
utrwalił żołnierzy w akcji na froncie i oficerów w 
obozie internowanych w Beniaminowie. W latach 
1918 — 21 uczestniczył we wszystkich największych 
bitwach decydujących o granicach państwa polskie
go, dlatego wtedy nazwano go "obrońcą wszystkich 
polskich rubieży”. W czasie wojny pełnił funkcje 
szefa sztabu obrony Lwowa oraz oficera sztabowe
go Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, który 
go wysoko cenił i darzył zaufaniem, wysyłając do 
ratowania sytuacji na zagrożonych i najtrudniej
szych odcinkach frontu. Dzięki jego talentowi i od
wadze powierzone zadania kończyły się sukcesami.

Uhonorowany wszystkimi odznaczeniami tam
tych czasów, zmarł w Poznaniu, gdzie był dowódcą 
70 pułku piechoty, w wieku 31 lat w 1922 r. Po 
wybudowaniu Cmentarza Orląt społeczeństwo 
Lwowa zabrało trumnę ze zwłokami. Uroczystości 
żałobne, jakie odbyły się w Poznaniu i Lwowie, a 
opisane w dziennikach krajowej prasy świadczą o 
najwyższym uhonorowaniu, jakie należy się tylko 
bohaterom. Dowodem uznania zasług jest też usy
tuowanie jego grobu w pierwszym rzędzie central
nej części najbardziej zasłużonych obrońców ojczy
zny na Cmentarzu Orląt.

W 1918 r. będąc szefem sztabu obrony Lwowa 
był Nilski — Łapiński wiarygodnym świadkiem 
tamtych dni. Opisał owe dzieje w książce "Listopad 
we Lwowie (1918 r.)”, odkrywając prawdę o wyda
rzeniach dotąd nam nie znanych, ujmując najistot
niejsze fakty bez eksponowania swoich wielkich za
sług i bez nienawiści do przeciwnika.

c.d. na str.9Dom rodzinny St. Nilskiego - Łapińskiego
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liomunikaiy , informacje
3) od pozostałych budynków lub ich części — 

4.000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) od budowli — 2 % ich wartości,
5) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go

spodarczej, z wyjątkiem związanych z budynkami 
mieszkalnymi — 600 zł,

b) pozostałych — 60 zł.
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizy

cznych oraz jednostek organizacyjnych nie mają-

Informacja
z obrad XXII Sesji Rady Miasta i 

Gminy w Łapach w dn. 7.01.1992 r.
Na XXII Sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 7 

stycznia 1992 r. zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała w/s wprowadzenia opłaty administra

cyjnej.
Wprowadza się opłatę administracyjną za czynno

ści urzędowe wykonywane przez organy podległe Ra
dzie Miasta i Gminy, jeżeli czynności te nie są objęte cych osobowości prawnej prowadzony będzie w 
przepisami o opłacie skarbowej. Uchwałą tą Rada drodze inkasa, na terenie sołectw przez sołtysów, 
Miasta i Gminy ustaliła opłaty za czynności urzędo- na terenie miasta przez inkasenta, 
we w następującej wysokości: 5. Uchwala w/s stawek wynagrodzenia prowizyj-

1) za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu nego za inkaso łącznego zobowiązania pieniężne-
— 100.000 zł, go.

2) za sporządzenie testamentu poza siedzibą Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego na
Urzędu — 150.000 zł, terenie miasta i gminy odbywać się będzie w dro-

3) za roztrzyganie sporów sąsiedzkich — 100.000 dze inkasa. Inkasentami na terenie gminy są sołty-
zł, si, w mieście — inkasent. Uchwała ustala wynagro-

4) za komisyjne oszacowanie szkody i inne czyn- dzenie prowizyjne w wysokości 6 %.
ności — 100.000 zł, 6- Uchwała w/s odwołania członka Zarządu p.

Opłata administracyjna płatna jest do kasy Urzę- Janusza Szymborskiego, 
du najpóźniej w dniu wykonania czynności urzędo- W związku z rezygnacją p. Janusza Szymbor- 
wej. Opłatę tę obniża się osobom znajdującym się w skiego z członka Zarządu Miasta i Gminy w Ła- 
trudnej sytuacji materialnej o 50 %. pach Rada podjęła uchwałę o jego odwołaniu.

2. Uchwała w/s określenia wysokości podatku od 7. Uchwała w/s uzupełnienia składu członków
posiadania psów. Zarządu Miasta i Gminy Łapy.

1) od pierwszego psa podlegającego opodatkowa- Uchwała ta była konsekwencją poprzedniej
niu — 30.000 zł, uchwały. W związku z odwołaniem członka Zarzą-

2) od każdego następnego psa — 60.000 zł. du zaszła potrzeba jego uzupełnienia. W wyniku
Podatek ten jest płatny bez wezwania do dnia 31 tajnego głosowania skład Zarządu Miasta i Gminy

marca każdego roku. Pobór podatku z terenu wsi uzupełniony został osobą p. Kazimierza Włosto- 
prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów, z wskiego.
terenu miasta należy wpłacać do kasy Urzędu lub na 
rachunek miasta i gminy, ewentualnie inkasentowi.

3) Uchwala w/s określenia trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwol
nienia od podatku rolnego użytków rolnych, na któ
rych zaprzestano produkcji rolnej — na okres nie 
dłuższy niż 3 lata — które muszą być spełnione łącz
nie:

1) złożenie wniosku,
2) wskazanie rodzaju użytków,
3) wskazanie miejsca położenia działki, jej nume

ru, klasy i powierzchni,
4) podanie rodzaju ostatniej uprawy,
5) podanie ilości inwentarza żywego.
Wniosek zainteresowany składa pod rygorem

Irena Jabłońska

Urząd Miasta i Gminy w Łapach 
informuje

Do obowiązków zarządców i właścicieli nieru
chomości należy utrzymanie porządku i czystości 
nieruchomości oraz wyposażenie nieruchomości w 
urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz 
utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarno— 
porządkowym.

Urząd Miasta i Gminy odpowiada za porządek i 
czystość na nieruchomościach, których jest właści
cielem. Tereny te wyposażone są w kosze i poje
mniki na odpady. Na terenach zielonych i placach 

skutków wynikających z kodeksu karnego i ustawy w okresie zimowym ze względu na warunki atmo- 
kamej skarbowej. sferyczne pojemniki na odpady są zebrane, a już w

4. Uchwała w/s określenia wysokości stawek po- okresie wiosennym zostaną ustawione, 
datku od nieruchomości. Zainteresowanych informujemy o cenach koszy

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomo- j pojemników na odpady.
ści w następującej wysokości: Pojemniki na śmieci:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części — „„„ .
'  . . . .  — 110 1 — z blachy ocynkowanej — cena690 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z pro- 213.000 zł,
wadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 1100 1 z blachy stalowej, malowane 
lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych za- 2.090.000 zł,
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej — — 1100 1 — z blachy ocynkowanej — 2.675.000
20.000 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, zj.

Kosze uliczne:
— w całości z blachy stalowej pomalowanej —

50.000 zł,
— połowa z blachy, połowa z drutu — 45.000 zł.
Szczegółowe informacje o przedsiębiorstwach

produkujących pojemniki można uzyskać w UMiG w 
Łapach w pok. 107, tel. 22—51 wew. 70.

Burmistrz MiG w Łapach 
Roman Czepe

Komunikat
organizacyjny miejsko —  

gminnego turnieju wiedzy o 
tematyce sportowej

I. Organizator, termin i miejsce.
Miejsko — Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łapach organizuje w dn. 19.11.1992 r. (środa) tur
niej wiedzy o tematyce sportowej. Turniej zostanie 
przeprowadzony w lokalu Miejsko — Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15. 
Początek o godz. 16.00.

II. Zgłoszenia.
Zgłoszenia udziału w turnieju na piśmie lub tele

fonicznie (nr 24 — 75) przyjmuje M—GOSiR do 
dnia 14.11.1992 r.

III. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia.
Turniej zostanie przeprowadzony oddzielnie dla

młodzieży szkół podstawowych i oddzielnie dla star
szych.

Pytania będą obejmowały wda następujące tema
ty:

1. Polscy medaliści olimpijscy.
2. Najważniejsze osiągnięcia sportowców miasta i 

gminy Łapy oraz województwa białostockiego w la
tach 1970 — 1992.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawod
ników zostaną przeprowadzone eliminacje pisemne.

IV. Nagrody.
Zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych 

kategoriach otrzymają puchary, nagrody rzeczowe i 
dyplomy.

V. Finansowanie.
Koszty organizacyjne turnieju oraz nagrody finan

suje M—GOSiR. Zawodnicy zamiejscowi przyjeż
dżają na własny koszt.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Krystyna Grabowska

Urząd Miasta i Gminy informuje, że 
umieszczanie reklam i ogłoszeń w pasie 
drogowym wymaga uzyskania zezwole
nia odpowiedniego Zarządu drogi. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 
106, tel. 2766 lub 2251 wew. 15.
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POD HERBEM

Inwestycje przeprowadzane 
wspólnie z mieszkańcami (tzw. 

czyny społeczne) w 1991 r.
Słowo wprowadzenia.
Nazwa czynów społecznych została zdewaluowa- 

na przez politykę partyjnych masówek, które często 
polegały na tym, aby w niedzielne dni wykonać łopa
tami to, co sprzętem mechanicznym robiło się zna
cznie szybciej. Liczyła się jednak propaganda. Tym 
samym ośmieszono prawdziwą społeczną inicjatywę 
i dziś pomimo kryzysu niełatwo toruje sobie ona 
drogę w świadomości obywateli. Tymczasem budżet 
naszej gminy jest dość skromny i przy tak wielkim 
obciążeniu, jakim jest budowa ciepłowni, praktycz
nie niewiele środków pozostaje na realizowanie in
nych planów, a potrzeb jest bardzo wiele. Na po
czątku minionego roku zwróciłem się do Rady MiG 
z wnioskiem o przeznaczenie 1 miliarda, a później 
dodatkowo 0,5 miliarda na inwestycje czynowe. Da
wało to nie tylko dopływ dodatkowych środków (tak 
w gotówce jak i robociinie) i przez to zwiększony 
zakres robót, ale nade wszystko preferowało aktyw
nych, którzy nie chcąc czekać nieraz beznadziejnie 
długo, postanowili zaangażować się sami.

Od początku mego urzędowania, a jeszcze wcześ
niej dzięki ankiecie, którą zredagowałem na potrze
by Komitetu Obywatelskiego, zetknąłem się z mno
gością problemów naszych mieszkańców — głównie 
z dziedziny infrastruktury. Przychodziło do Urzędu 
wiele delegacji, aby przekonać mnie o konieczności 
realizacji ich zadania.

Większość jednak rozumiała ten prosty, acz mało 
pocieszający fakt, iż potrzeb jest wiele, a środków 
bardzo mało. Musiałem przy tym wymienić dziesiąt
ki innych zadań uważanych także przez lokalne gru
py za najważniejsze. Oczywistym jest, iż przy tak 
skromnym budżecie niektóre inwestycje wykonane 
będą za 5, 10 lub 20 lat. Stąd też w ubiegłych latach 
różne grupy mieszkańców próbowały za wszelką ce
nę przeforsować swoje zadania (wprowadzić do pla
nu na dany rok) na sesjach, przy wsparciu wszelkich 
wpływowych osób i instytucji, z komitetami partii 
włącznie. Odbywało się to w myśl zasady "krótkiej 
kołdry”, każdy ciągnął do siebie, czemu trudno się

Klub Tańca Towarzyskiego ”TAN — TAN” 
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul
tury w Łapach może się już poszczycić dobrymi 
osiągnięciami swoich tancerzy. Dzieci uczestniczy
ły ostatnio w trzech turniejach tańca towarzyskie
go, zajmując niezłe lokaty. Cieszymy się bardzo z 
tego, że widać już efekty ciężkiej pracy trenera pa
na Henryka Małyszko i tancerzy.

Zdjęcia przedstawiają nasze maluchy na turnie
ju w Suwałkach, który odbył się 11 stycznia tego 
roku. W kategorii dzieci do lat 10 Michał Stranc i 
Karolina Waliszewska zajęli w finale V miejsce, a 
Adam Zduńczyk i Marta Rżąca — VII. W katego
rii młodzików Grzegorz Ołtarzewski i Marzena 
Sienkiewicz uzyskali także VII lokatę.

(se)

dziwić. Znajdowali się jednak i tacy, którzy brali 
sprawy w swoje ręce (np. ul. Boczna, Konopki i in
ne), przystępując do czynu społecznego w miejscu 
swego zamieszkania.

Należało to uporządkować, skupiając się na zada
niach głównych i pozostawiając część środków dla 
tych, którzy zaangażują się sami. Rezultaty przeszły 
nasze oczekiwania. Wydaliśmy na roboty czynowe 
około 1,5 miliarda zł i niemal tyle samo w różnych 
formach dołożyli mieszkańcy. Ich udział polegał na 
wpłatach gotówki, dostarczaniu środków transportu 
itp. sprzętu, ale najwięcej jednak na robociźnie. Oto 
niektóre z tych inicjatyw naszych mieszkańców. Na 
początek wymienię ulicę Okopową, gdzie ułożono 
chodniki, krawężnik uliczny i pomagano w budowie 
nowej nawierzchni żwirowej. Dotąd niemal cała ta 
ulica była pokryta grubą warstwą błota. Wspaniała 
inicjatywa. Chodnik przy ulicy Stwosza także wyko
nują mieszkańcy. Z kolei parafianie kościoła Św. 
Krzyża pracowali przy budowie parkingów przy uli
cy Matejki i Chełmońskiego. Dzięki temu problem 
niedzielnego parkowania uległ sporej poprawie. Na 
uwagę zsaługują dwie inicjatywy ze znacznym udzia
łem mieszkańców ul. Dunikowskiego, gdzie wspól
nie wykonaliśmy kanalizację sanitarną (UMiG za
kupił materiały itp.) oraz napowietrzną linię energe
tyczną 0,4 kV (wraz z ul. Makowskiego). Wspólnie z 
mieszkańcami zbudowaliśmy linię wodociągową na 
ul. Spokojnej oraz na ul. Żurawiej i na części ul. 
Długiej, a także w Uhowie (ulice: Borowska, 1 Ma
ja). Czynem wykonany został remont świetlicy OSP 
w Daniłowie. Zaznaczył się również pewien udział 
mieszkańców w budowie Wiejskiego Domu Kultury 
w Gąsówce — Skwarkach (choć cała ta inwestycja 
warta jest osobnego opisania). Mieszkańcy ulicy 
Konopnickiej z powierzonych materiałów wykonali 
kanalizację sanitarną na swojej ulicy, jak również 
wspólnie została wykonana kanalizacja ul. Spół
dzielczej. Czynem wykonano kilka dróg gminnych. 
Od początku sołtysi zostali poinformowani o zaku
pie przez nas żużlu w ZNTK i mogli składać oferty 
udziału własnego, np. transportu, pracy przy rozgar
nianiu itp.

W pierwszej kolejności były załatwiane te wnio

ski, gdzie udział mieszkańców był największy. Warto
więc tu wspomnieć remonty czynowe dróg k. Gą- 
sówki — Oleksin, w Roszkach — Wodźkach, Uho
wie, Łupiance Starej, Płonce Strumiance i innych, a 
także ul. Warszawskiej w Łapach — Osse, gdzie 
ponadto parafianie kościoła Św. Jana Chrzciciela 
odebrali już materiały na budowę chodnika przy ko
ściele.

Do największych inwestycji należy budowa linii 
wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Bokinach 
(wcześniej wspólnie naprawiliśmy tam i wykonali
śmy przystanki PKS oraz. wyremontowaliśmy dro
gę), a także budowa linii wodociągowej z Pluśniak 
do Łap — Dębowiny i Szołajd. Ną Dębowinę i Szo- 
łajdy udało nam się uzyskać ok. 200 min z Urzędu 
Wojewódzkiego, a na Bokiny kredyt z FUNDACJI 
ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ, jednak są 
trudności z poręczeniem bankowym. W obu inwes
tycjach udział mieszkańców wynosi ok. 50 %.  Na 
dodatek społeczność Dębowiny dołożyła 6 min zł do 
wybudowanej właśnie linii oświetleniowej biegnącej 
z Łap. Na trasie tej istniało dużo zagrożeń bezpie
czeństwa pieszych. Było przy tym wiele drobnych 
spraw, jak malowanie ławek, zakładanie przepu
stów, drobne naprawy dróg, których nie wymie
niam. Wyjaśnić też należy, że wspólne inwestycje 
nie obejmują przyłączy domowych przy kanaliza
cjach sanitarnych, wodociągach itp. W dalszym cią
gu otrzymujemy nowe propozycje. Czasem można 
zauważyć brak porozumienia między mieszkańcami. 
Obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie "sanitar
ki” przy ul. 3 Maja (jednocześnie uzgadniamy spra
wę odtworzenia nawierzchni, gdyż jest to droga wo
jewódzka), uzbrojenia ul. Pankiewicza, linii energe
tycznej na ul. Fałata i inne.

Liczymy też, iż uda się w tym roku znów przezna
czyć pewną sumę na czyny. Sądzę, że przykład mi
nionego roku wart jest tego. Jestem ogromnie 
wdzięczny tym wszystkim, którzy ofiarowali swój 
czas, wysiłek, swoje urządzenia bądź pieniądze na te 
wspólne inwestycje społeczne. Tym wszystkim ser
decznie dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Roman Czepe
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M fr ~ m p m m lit
Z Burmistrzem Miasta i Gminy w Łapach 

rozmawia Marian Olechnowicz
M.O. — Panie Burmistrzu — za nami rok

1991, przed nami wielkie 1 małe niewiadome AD
1992.

R.Cz. — Miałem duże obawy przed rokiem 
1991. Był to nasz pierwszy rok samodzielnego bu
dżetu i pierwszy, pełny rok pracy samorządów w 
nowej, wolnej Polsce. Nie wiedzieliśmy, jak sobie 
poradzimy za te skromne pieniążki. Na początku 
roku ubiegłego ”Gazeta Samorządowa” umieściła 
nas w wykazie 139 najbiedniejszych miast—gmin w 
Polsce i to gdzieś w połowie wykazu. W wojewó
dztwie białostockim jesteśmy zdecydowanie naj
ubożsi z byłych miast powiatowych. To był nasz 
punkt wyjścia. Dlatego też od razu zastosowaliśmy 
politykę oszczędnościową i — jak sądzę — skute
czną. Niektórzy z tego powodu nadali mi "tytuł” 
likwidatora, bo konsekwentnie poszukujemy pie
niędzy tam, gdzie się mogą jeszcze znajdować. 
Analizowaliśmy wydatki na przedszkola, żłobek, 
oświetlenie, telefony, itd, itd. Każdej działalności, 
która wymaga pieniędzy, trzeba się na nowo przy
glądać. Gdy jednak zaczynamy analizować czyjeś 
koszty, od razu rodzi się plotka, że to likwidujemy. 
Ostatnio opowiada się plotkę, iż szpitale i przy
chodnie przechodzą pod gminę. I jeszcze "dobrze 
poinformowani” twierdzą, że burmistrz zatrudni 
tylko jednego lekarza i jedną pielęgniarkę. Po to 
uruchomiłem nasze "Wiadomości lokalne” i poda
jemy telefon, aby dzwonić i pytać. I chcę, aby się ta 
tradycja wytworzyła. Nie może być tak, że poważni 
ludzie powtarzają bzdury i straszą się wzajemnie, 
zamiast zapytać u źródła. Wyjaśnię, że ZOZ wspo
mogliśmy kilkudziesięcioma milionami zł na zakup 
węgla dla przychodni, ale nie mamy żadnych pla
nów przejęcia tej działalności. Wróćmy jednak do 
naszych działali minionego roku. Wydaliśmy 7 mld 
zł na ciepłownię, ale nie uruchamialiśmy jej ”na 
pusto”, tj. przed podłączeniem tej strony miasta. 
Wykończamy budynek USC przy Urzędzie, gdzie 
piwnice udało się nam zaadaptować na sklep mięs
ny. Poprawiliśmy stan niektórych dróg, wykonali
śmy trochę kanalizacji sanitarnych i in. M.in. skoń
czyliśmy prace przy słynnym kolektorze na Izw. 
Osiedlu Liściastym, co było niemożliwe przez lat 
15. Wykonaliśmy deszczówkę przy ul. Piwnej i w 
tym roku starać się będziemy położyć tam nawierz
chnię. Cieszy remont ul. Leśnikowskiej do targowi
cy, co także z wielu przyczyn tyło blokowane przez 
wiele lat. Przygotowujemy się do przedłużenia tej 
ulicy w stronę,przejazdu kolejowego. Grunt wyku
piono przed laty, lecz budynki powtórnie zasiedlo
no. Przez rok udało się nam wiele tych rodzin prze
siedlić, co w warunkach braku mieszkań było ogro
mnym problemem i wymagało dużej stanowczości.

M.O. — To są Inwestycje. A plany? One prze
cież leż kosztują.

R.Cz. — Każda inwestycja w Łapach ma swą 
długą historię. Może tu zrodzić się jakaś nowa 
dziedzina wiedzy, np. historia planistyczna albo ar
cheologia inwestycyjna lub futurologia budowlana, 
Mnóstwo planów i projektów zalega w szufladach 
Urzędu straciwszy swą aktualność. A decyzje szły 
czasem obok lub wbrew planom. Np. tak doszło do 
zaasfaltowania ul. Spółdzielczej, przed położeniem 
tam kanału sanitarnego. Jakiś etetowy towarzysz 
wyznaczył sobie cel, aby pochód pierwszomajowy 
szedł po asfalcie. Protesty społeczności nie zdały 
się na nic. Dopiero teraz mogliśmy przy finanso
wym udziale mieszkańców wykonać kanał sanitar
ny korzystając z tego, że obok robiliśmy kanał de
szczowy. Wolę jednak nie wdawać się w rozmowy o 
przyszłych planach. Nie lubię składać obietnic. 
Wkrótce okaże się, jaki mamy budżet i na co nas 
stać.

M.O. — Wróćmy więc do ubiegłego roku. Ja 
kieś radości, Jakieś smutki?

R.Cz. — Generalnie był to rok ciężkiej pracy. 
Inaczej być nie może, jeśli się liczy na efekty. W 
pracy bardzo często nie było czasu na czytanie do
kumentów, analizę projektów itd. Praca zwykle 
przenosiła się do domu. Za jakiś czas, gdy się to 
wszystko uporządkuje, przeorganizuje i ustabilizu
je, będzie to dużo spokojniejsza praca. Cieszy 
mnie dobra zwykle współpraca z pracownikami 
Urzędu (chociaż nie jest to sielanka), jak i z wielo
ma instytucjami, także pomoc wielu radnych, zaan
gażowanie wielu sołtysów. Nie czuję jakiegoś spe
cjalnego oporu materii w Urzędzie. Pobory pra
cowników mogłyby być znacznie większe, aby 
ściągnęły fachowców do naszej Gminy. Przy oży
wieniu gospodarczym i te nie wystarczyłyby do za
trzymania najlepszych. Dziś jeszcze się wahają. Co 
było przykre? Najbardziej dokuczliwie odczułem 
nie zmaganie się z merytoryczną złożonością 
spraw, ale sam status człowieka publicznego, obga
dywanego, krytykowanego bez sprawdzenia, "ko
panego” nawet. Może to jest margines, ale nie by
łem na to zahartowany. Z  pewnością jest to nor
malne, ale bolesne i trudno się do tego przyzwy
czaić. Na początku zwłaszcza. Trudno mi było 
przywyknąć do złośliwych plotek. Cóż, z ósmego 
przykazania sami siebie nałatwięj rozgrzeszamy. 
Czasami kłamliwie powoływano się na "moje” sło
wa. Oczywiście, powtarzam, to jest margines, ale 
dotkliwy. Niektórym ludziom tak łatwo przychodzi 
kłamstwo. O tym chcę dziś więcej powiedzieć, bo 
to urasta do zjawiska. Na to samo skarży się wiele 
aktywnych osób — na zjawisko bezinteresownego 
oczerniania bliźnich. Mówił o tym K. Zanussi w

TV, że można przecież krytykować, ale u nas wylało 
się tyle zawiści i jadu. Nikt się nie cieszy z tego, co 
dobre, ale z tego, co złe u kogoś. Coś w tym jest. 
Ostatnio "życzliwi” twierdzili, że jestem udziałow
cem MPGK i M lub maniakalnie powtarzali, że wy
kupiłem mieszkanie w budowanym bloku przy ul. 
Kopernika (nawet moje dzieci były o to nagabywane 
w szkole) — pomimo wyjaśnienia w Gazecie. Ponad
to dobrze poinformowane osoby wskazywały moje 
"ostatnie” kochanki, a wytrwali tropiciele prawdy 
orzekli, że burmistrz już "bierze”... itd.

M.O. — Jako historyk wiem, że to dobrze, Jeżeli o 
osobie publicznej ludzie mówią. Gorzej jest, gdy 
milczą.

R. Cz. — Są jednak granice. Niektórzy twierdzą, 
że człowiek musi być kopany, aby wiedział, że żyje. 
Trudno mi się z tym zgodzić. Lubię jedynie cywilizo
waną walkę na argumenty. Nawet pewną inteligentną 
ironię, ale nie poniżej pewnego poziomu. I nie znoszę 
anonimowości w krytykowaniu innych, gdyż wtedy ła
twiej o fałsz i zjadliwość. Przeciwko takim anonimom 
zza węgła wypowiadałem się w Gazecie. Choć, gdy 
jednym zdaniem wytknąłem pewnemu autorowi brak 
podpisu pod artykułem atakującym drugą osobę 
(choćby najsłuszniejszym), w odpowiedzi zaatakowa
no mnie całym artykułem, w którym piszący umiesz
cza "poetyckie” zdanie o piesku podnoszącym nóżkę 
i w końcu pisze po to, aby wyjaśnić, dlaczego się jed
nak podpisze. Zresztą kolega i pedagog.

M.O. — Może wykreślić ten fragment?
R. Cz. — Nie. To jest ten nasz poziom. Podaję to 

jako przykład, a myślę, że już nikt nie pamięta tamtej 
"polemiki”. Nie w pełni zgadzałem się z Pana "Dziu
rami”, bo nie od razu da się odrobić 40—lecie, brak 
jest często właśnie drobnych firm i tanich technolo
gii, ale Pan się podpisywał i można było polemizo
wać.

M. O. — Zawsze podpisuję swoje myśli, aby nikt 
Inny nie mógł się podszyć.

R. Cz. — W łapskim dwutygodniku jest miejsce na 
różne artykuły, polemiki, pytania, krytyki, ale ważne, 
aby przynajmniej część repliki mogła się znaleźć się 
w tym samym numerze, gdy to tylko możliwe. Aby
śmy od razu poznali stanowisko obu stron. Była już 
taka pierwsza jaskółka w sprawie zapalonego światła 
w dzień — pytanie i odpowiedź "elektrowni” w tym 
samym numerze. Przy dwutygodniowym lub miesię
cznym cyklu wydawniczym to wręcz konieczne, gdyż 
ogromna większość czytelników nie pamięta treści 
odniesienia.

M. O. — Temat zaczyna krążyć niebezpiecznie 
wokół "Gazety Łapskiej”, z którą sani niegdyś by
łem silnie związany...

R. Cz. — W moim odczuciu "Gazeta ” jest ważna 
i w wypadku kryzysu nie dopuszczę, aby upadła. 
Mam swoje spostrzeżenia, ale nie ingeruję.

M. O. — Ja swoje uwagi przedstawiłem na ła
mach w sierpniu 1 odpowiedzi nie otrzymałem żad
nej.

R. Cz. Mam nadzieję, że po prostu Wydawca i
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Redakcja zrobią takie spotkanie w szerszym gronie 
i podzielimy się swoimi uwagami z pozycji uważ
nych czytelników. Natomiast przeciwny jestem op
łacaniu artykułów, ponieważ Gazeta mogłaby stra
cić swój kulturotwórczy charakter. Niektórzy piszą
cy powinni przedzierać się na łamy gazet białostoc
kich.

M. O. — A Jeżeli ci, którzy grożą komercją, z 
powodu społecznego pisarstwa odejdą?

R. Cz. — Sądzę, że pisze się lub porzuca pisanie 
bez względu na te drobne grosze. Niech próbuje 
pisania każdy, niech to nawet będzie czasem chro
powate, ale wnoszące coś nowego. W stylu zresztą 
można dopomóc. Całe życie gminne może odzwier
ciedlać się na kartkach naszego pisma.

M. O. — Proponuję zmienić temat. Rok bieżący
umiirrzrnia.
R. Cz. — Największy wydatek będzie stanowić 

sieć ciepłownicza, a przy tym tak będziemy musieli 
rozkładać to zadanie w czasie, aby stać nas było 
jednocześnie wykonywać sieć gazową. Ale o pla
nach porozmawiajmy przy okazji zmagania się z bu
dżetem. Okaże się, na co nas stać. Dobrze, aby były 
znów pieniądze na inwestycje wspólne z mieszkań
cami, gdyż w ubiegłym roku przyniosły one wspa
niałe efekty. Napiszę o tym osobno. Obietnic nie 
chcę składać.

M. O. — A zagospodnrownnie miasta?
R. Cz. — Nie oczekujmy natychmiastowych re

alizacji. Sądzę jednak, że widać już pewne zmiany w 
dziedzinie architektury. Zachęcamy do inwestowa
nia, służymy wszelką pomocą, ale jednocześnie pra
gniemy dbać o ład przestrzenny. Będziemy aktuali
zować szczegółowy plan zagospodarowania prze
strzennego "Centrum”, może też uda się w tym ro
ku zaktualizować plan ogólny. To bardzo ważne. 
Chcemy zagospodarować plac przy ul. Głównej i 
Piaskowej. Posunie się budowa prywatnych ka- 
mienniczek koło ul. Gęsiej i Średniej. Nalegamy, 
aby kontynuowano roboty przerwane w kilku pun
ktach miasta. Rozważamy przedłużenie "Starówki” 
w kierunku CPN. Chcemy przysłonić jednym rzę
dem mniej efektowną od tyłu zabudowę ul. Rze
mieślniczej. Są rozbiórki, które winno się wyegze
kwować. Niestety i przepisy budowlane i planowa
nia przestrzennego są stare, a na lepsze przyjdzie 
pewnie poczekać dłużej. Długo by o tym wszystkim 
mówić.

M. O. — Zapominamy trochę o drugiej części 
Łap.

R. Cz. — Niestety, w centrum miasta mamy 
ZNTK i taki układ urbanistyczny, jaki jest. Ta dru
ga strona powinna była mieć zaplanowane swoje 
centrum, skoro już jest ten podział, ale teraz jest to 
już sprawa bardzo trudna. Pewnym wyjściem jest 
tzw. mała architektura, ale muszą być zachowane 
rygory estetyczne.

M. O. — Estetyka miasta, to szereg spraw.
R. Cz. — To także czystość. Tutaj dużo zależy

od policji, ale nade wszystko od dobrej woli miesz
kańców. Pisałem o tym w Gazecie (Nr 27). Jest 
wiele brudu, a przecież właściciele posesji mają 
konkretne obowiązki. Jednak, gdy policjant wypisze 
mandat, zaraz zaczynają się wielkie pretensje, a po
winno być zawstydzenie. Czy tak trudno wziąć 
miotłę i posprzątać kawałek chodnika przed do
mem i zebrać trochę piasku z ulicy przy chodniku7

M. O. — Może to duma szlachcica przeniesio
nego do miasta?

R. Cz. — Nie wiem. Zagubiliśmy dobre tradycje. 
Na Zachodzie widziałem, jak ludzie nawet myli 
chodniki. Nie odbijajmy piłeczki i nie traćmy czasu 
na jałowe dyskusje. Po prostu sprzątajmy. Jest wie
lu, którzy od lat dbają o czystość, bo po prostu 
lubią żyć w czystości i nie potrzebują nakazów. Dla
czego inni nie mieliby tak czynić?

To miasto i tę ziemię albo się kocha albo nie. 
Ten jest prawdziwym łapiakiem, kto się utożsamia z 
tym miejscem. U nas pokutują różne podziały, np.: 
pomiędzy obecnymi dzielnicami czyli dawnymi wio
skami, pomiędzy północną a południową częścią 
miasta, pomiędzy szlachtą a nieszlachtą, pomiędzy 
przyjezdnymi a tubylcami, pomiędzy tymi ze wsi a 
tymi z miasta itd. Oczywiście mówię to nieco żar
tobliwie. A przecież możemy być zgodną społecz
nością ludzi troszczących się o to miejsce naszego 
wspólnego życia. To jest nasza mała ojczyzna.

M. O. — Pana sojusznicy — co mógłby Pan 
powiedzieć?

R. Cz. — Ci wszyscy, którzy mi pomagają w tej 
pracy i robią cokolwiek dobrego dla naszej łapskiej 
ziemi. Jest ich wielu, ale oczywiście nie będę dzisiaj 
wymieniał żadnych nazwisk. Wszystkim dziękuję.

M. O. — Przeciwnicy?
R. Cz. — Niewątpliwie są i są potrzebni — dla 

higieny i przeciwwagi. Czasem trudno mi dociec 
powodów, dla których ktoś mnie zwalczał. Nie była 
to opozycja ani ideowa, ani merytoryczna. Ot, ktoś 
przegrał jakieś wybory, ktoś nie przeforsował swego 
prywatnego interesu lub czyjeś ambicje nie zostały 
spełnione.

M. O. — Trudno w jednym wywiadzie zmieścić 
wszystkie pytania i odpowiedzi. Wachlarz spraw 
jest wielki. Dziękuję...

R. Cz. — To ja dziękuję. Jest to też dla mnie 
okazja niejako do rozmowy z czytelnikami. Napra
wdę jest wiele spraw do przekazania, ale i czas nie 
pozwala i ograniczone łamy. Nigdy się jednak nie 
uchylam przed wywiadem, jak i przed zaproszeniem 
na różne spotkania z mieszkańcami. Nie unikam 
bezpośrednich konfrontacji, wręcz przeciwnie. W 
miarę naszych możliwości i umiejętności staramy 
się informować naszych obywateli o bieżących 
sprawach gminy. Obok komunikatów wprowadza
my "Wiadomości lokalne”. Podajemy tam telefon, 
aby rzeczywiście dzwonić z pytaniami. Zapocząt
kowujemy dobrą tradycję informowania mieszkań
ców i chcemy to robić coraz lepiej.

Chciałbym, aby ten rok przyniósł nam wszy
stkim choć nieco więcej spokoju i radości i w tym 
trudzie, który nas czeka — nie łudźmy się — aby 
jednak chociaż odrobinę okazał się pomyślniejszy. 
Dziękuję przy tej okazji za wszystkie kartki i tele
fony z życzeniami. Jest to miłe, i budujące, i sym
patyczne.

M. O. — Dziękuję za rozmowę.

P.S. do artykułu pt. "Historia zapisana w kronice 
szkolnej”. Oczywiście druh pisze się przez h, ks. 
Skrzeczkowski był łapskim proboszczem po wojnie, 
starosta wysoko—mazowiecki nazywał się Demido- 
wicz—Demidecki a panie: Sabina Rogulska i Sabi
na Grundl to po prostu jedna i ta sama osoba, tyl
ko że przed i po zamążpójściu.

Humor —
wybrał Marian Olechnowicz.

*

W szkole mały Jasio pyta panią nauczycielkę:
— Proszę pani, co to jest: na trzy litery, działa, 

gdy jest naprężony?
— Ależ Jasiu, powinieneś się wstydzić.
— To łuk, proszę pani, ale podoba mi się pani 

tok myślenia

*

W łapskim szpitalu
— Panie ordynatorze, jaka jest w waszym szpita

lu śmiertelność? — Taka jak wszędzie. Na jedną 
śmierć przypada jeden pacjent.

*

Mały Radek chce spać. Ojciec siada przy jego 
łóżeczku.

— Będę ci opowiadał bajeczkę, żebyś zasnął.
— Dobrze tatusiu.
Ojciec opowiada bajeczkę, opowiada, opowia

da... Wreszcie zapada cisza. Matka siedząca w są
siednim pokoju pyta cicho:
' — Śpi?

Radek odpowiada:
— Tak, wreszcie zasnął.

*

Przewodnik oprowadza po Rynku Starego Mia
sta grupę turystyczną z Łap.

— Obecnie mijamy najstarszą i najsłynniejszą 
warszawską winiarnię Fukiera.

Jeden z turystów:
— Dlaczego mijamy?
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Turkmenia granicząca z Afganistanem i Iranem, od zachodu przylegająca do 
Morza Kaspijskiego, leży w tej samej strefie klimatycznej co Egipt i Kalifornia. 
Oznacza to, że jest tu ponad dwieście pięćdziesiąt dni słonecznych w roku. Tempe
ratura przekracza wówczas pięćdziesiąt stopni Celsjusza w powietrzu, zaś tempe
ratura piasku na pustyni ponad siedemdziesiąt pięć stopni. Na olbrzymiej wię
kszości kraju rozciąga się Nizina Turańska, a na niej pustynia Kara — kum, 
jedna z największych w świecie.

Geolodzy na pustyni szukają nafty i gazu, ale 
przede wszystkim chcą znaleźć wodą. To właśnie w 
turkmeńskiej pustyni Kara — kum zrodziło się po
wiedzenie: ”Nie ziemia rodzi, lecz woda...” Ponad 
95 % gruntów rolnych w Turkmenii nawadnia się 
sztucznie. Żeby urodził się kilogram ziarna, trzeba 
dostarczyć zbożu około czterystu litrów wody. Sia
no potrzebuje aż siedemset litrów. Każda roślina, 
każde zwierzę chce pić. I ta bezkompromisowa po
trzeba określa znaczenie, jakie ma woda dla kom
pleksu gospodarki żywnościowej. Zdawano sobie z 
tego sprawę w Turkmenii, toteż pustynia Kara — 
kum jest jak na razie jedyną, gdzie woda dotarła 
najdalej w głąb pustyni korytem największej sztu
cznej rzeki na świecie — kanałem Karakumskim. 
Kanał ten ciągnie się na długości 850 km przecina
jąc Kara — kum na południowym wschodzie i pły
nąc wzdłuż podnóży Kopet — dagu aż poza Asz- 
chabat do Geok — Tepe.

Nawodnienie związane z budową kanału obej
mują łącznie ok. sześciuset tysięcy hektarów ziemi, 
nadającej się pod uprawę bawełny, melonów, gra

natów i winorośli. Kanał sprawił także, że na pu
styni wybudowano wiele szos. W Aszchabadzie ży
je wielu ludzi pamiętających czasy, kiedy jedynym 
środkiem lokomocji w bezbrzeżnych piaskach Ka
ra — kum był wielbłąd, nazywany okrętem pusty
ni. Wielbłądem jeździło się między innymi do 
Czardżou. Później zbudowano tam z niewiarygod
nym trudem linię kolejową, wciąż zasypywaną pia
skiem pustyni. Tory zbudowane jednego dnia — 
drugiego znikały pod wydmą. Teraz chronione są 
takimi samymi płotami jak linie kolejowe i drogi w 
Polsce przed śnieżnymi zaspami.

Staram się dociec, dlaczego mimo upału ludzie 
na pustyni noszą na głowach baranie czapki lub na 
koszulach grube wełniane swetry. Stary Turkmen 
kwituje to jednym zdaniem: ”W Azji mówią: jeśli 
jest ci gorąco, nie zdejmuj niczego, co masz na 
sobie. Bo będzie jeszcze goręcej, a wtedy skóry z 
siebie nie zdejmiesz”.

W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się w życiu 
Turkmenów. Ci z nich, którzy zamieszkują obrze
ża pustyni Kara — kum, nadal tradycyjnie zajmują

się hodowlą owiec i wielbłądów. Przestali jednak 
już być koczownikami. Wprawdzie wędrują jesz
cze ze swoimi stadami na letnie pastwiska, ale wę
drówki te odbywają się samochodami i na wielb
łądach, a na pastwiskach budują prymitywne sza
łasy, do których przenoszą się na lato wraz z ro
dzinami.

Stały napór współczesnej cywilizacji radzieckiej 
doprowadził w końcu do nieodwracalnych prze
mian obyczajowych, kulturowych i socjalnych. 
Turkmeni poczęli osiedlać się w miastach , zarzu
cać hodowlę wielbłądów i owiec i imać się zajęć 
zupełnie dla nich nietypowych. Z  roku na rok za
nikają tradycyjne zwyczaje, ginie turkmeński fol
klor, a szkoda.

Dziś już niewiele pozostało z tradycyjnych jurt, 
tak charakterystycznych dla dawnego krajobrazu 
Turkmenii. A i te skazane są na zagładę. Jeszcze 
trochę, a budownictwo wielkopłytowe zdominuje 
pejzaż miast i małych miasteczek. Cóż, wszyscy 
chcą mieć wodę, kanalizację.

Miałam szczęście przyglądać się jurcie. Podob
na Jest do wielkiego namiotu, tyle że wielobocz- 
nego, zbliżonego jednak do koła. Na lekkiej, skła
danej konstrukcji rozpostarty jest wojłok, pokryty 
nieprzemakalnym brezentem. Brezent chroni 
przed deszczem, wojłok przed zimnem, a latem 
podwinięty od dołu ułatwia przewiew powietrza. 
Nie ma w niej żadnych mebli typu szafa, tapczan, 
itp. Dywany, dywany i jeszcze raz dywany. Naj
bardziej niezbędne przedmioty ułatwiające życie: 
grube koce służące jako posłanie i przykrycie, że
lazny piec, na którym gotuje się strawę, a który 
zimą stoi na środku jurty, w lecie zawsze przed 
wejściem, miski, czarki do picia czaju, których 
Turkmen chociażby miał i sto to uważa, że nigdy 
ich nie ma za wiele. Napić się gorącej herbaty to 
prawdziwa rozkosz Turkmena. Herbatę piją sta
rzy i najmłodsi, ale wszystkim smakuje jednako
wo.

Oprócz Kanału Karakumskiego, ropy naftowej 
i gazu ma Turkmenia jeszcze jedną rzecz, z której 
słynie w całym świecie. To najmistemiejsze i naj
piękniejsze ze wszystkich dywany. Historia turk- 
meńskich dywanów ginie w mrokach dziejów. 
Sztukę tkactwa dywanów troskliwie przekazuje 
się z pokolenia na pokolenie. Jak wielką jest to 
sztuką wystarczy powiedzieć, że na jeden metr 
kwadratowy wiąże się ręcznie ok. 1,5 min węzłów. 
Taki dywan przetrwa całe pokolenia. "Rozłóż 
swój dywan — mówi przysłowie — a zobaczę two
je serce”. U Turkmenów z dawien dawna istnieje 
jeszcze takie przysłowie: "Utkać dywan to jakby 
ułożyć pieśń”.

W Muzeum Dywanów w Aszchabadzie znajdu
je się największy dywan świata. Ma on dwieście 
metrów kwadratowych, waży blisko tysiąc kilogra
mów i ma sześćdziesiąt min węzłów. Wykonały go
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dwadzieścia trzy Turkmenki, po półtora miliona 
węzłów związała każda z nich.

Nie byłoby nic dziwnego na targowisku w Kras- 
nowodsku czy Aszchabadzie, gdyby nie ich 
wschodni koloryt, bogactwo mowy i gestów, niepo
wtarzalna atmosfera. Przejdźmy się po bazarze. 
Mijać tu będziemy kolorowo ubranych starców, 
kobiety i młodzież. Ludzie ci mają swoje przyzwy
czajenia, które nam Europejczykom nie zawsze 
mieszczą się w głowie. W największy upał potrafią 
chodzić w koszuli, a na nią nakładać sweter i dwa 
długie, kolorowe chałaty przewiązane chustą. Męż
czyzna z kolei nosi na głowie turban albo czapkę 
karakułową, podobną do tych, jakie u nas spotyka 
się w zimie. Starszy Turkmen bez "czapki” to jak 
sędzia bez togi. Często "czapka” jest trzy lub czte
rokrotnie większa od głowy. Ale co kraj to obyczaj. 
Złośliwi mówią, że Turkmeni nie zdejmują czapek 
nawet do spania. Nie jest to prawda. Ale jeśli 
czapkę włoży się rano, zdejmuje dopiero przed 
snem. Podczas obiadowej sjesty , picia herbaty, 
składania wizyt itp. Turkmen nie zdejmuje czapki. 
Chcąc odpocząć mężczyźni i kobiety siadają ze 
skrzyżowanymi nogami.

Aszchabadzkie białe melony są najsmaczniejsze 
ze wszystkich rodzących się w Azji. Rozkrojone — 
wypełniają pięknym zapachem cały pokój. Ale ku
pić melona w Azji, to cały rytuał. Sama przez to 
przeszłam. Trzeba opukać co najmniej 15 — 20 
melonów, często poprosić kupującego obok, aby 
także "posłuchał” melona i dopiero wówczas decy
dować się na kupno.

Prawdę pisała Różańska w swej książce "Azja o 
zmierzchu dnia”, że Allach miał dobry dzień, kiedy 
stworzył Turkmenów. A ich dziewczęta! Niemal za 
każdą trzeba obejrzeć się na ulicy, chociaż to nie
zbyt ładnie. O kobietach turkmeńskich mówi się, 
że chodzą jak królowe i to jest chyba najbardziej 
trafne określenie. Zgrabność sylwetki Turkmenek 
podkreśla malowniczy strój. Sukienki ich są szero
kie i powiewne, w pomarańczowym, czerwonym, 
żółtym lub błękitnym kolorze. Idąc ulicą zamiatają 
nimi ziemię, stąpają lekko.

Każda Turkmenka nosi dużo srebra, złota i szla
chetnych kamieni. Na pięknych, wzorzystych suk
niach, przy smukłych sylwetkach i kruczych wło
sach ozdoby te wyglądają nadzwyczaj pięknie. I — 
co charakterystyczne — nie są to stroje od święta. 
Tak ubrane Turkmenki chodzą do pracy, na pobli
ski suk (czyli bazar), do urzędów, na spacer. Pra
wdopodobnie w żadnej z byłych radzieckich re
publik nie można spotkać takiego przywiązania do 
narodowych strojów, jak właśnie w Turkmenii.

Młoda Turkmenka wychodząc za mąż otrzymu
je w prezencie od przyszłego męża złotą biżuterię 
w postaci kolczyków, korali i nadzwyczaj pięknej 
broszki, najczęściej wysadzanej turkusami. Turkus 
jest ulubionym kamieniem Turkmenek. Oprócz 
biżuterii młody Turkmen przekazuje jeszcze rodzi

com dziewczyny około 20 000 rubli. Prawda jest 
taka, że najczęściej nie posiada on tych pieniąż
ków, więc zapożycza się. Po zawarciu związku mał
żeńskiego młodzi małżonkowie muszą dość długo i 
ciężko pracować, aby oddać pożyczone pieniądze. 
No cóż, taki obyczaj przetrwał do dnia dzisiejszego 
i nie chcą odstąpić od niego zwłaszcza rodzice có
rek turkmeńskich, ale czy można im się dziwić?

Chodząc po ulicach Aszchabadu przyglądałam 
się młodym Turkmenkom. Zastanawiało mnie, co 
one dziś wiedzą na temat dawnego kodeksu ro
dzinnego, kiedy to kobieta nigdy nie odważyła się 
zrzucić parandży (zasłony okrywającej twarz), kie
dy zakutana od stóp do głów w stary strój, była 
zawsze dodatkiem do mężczyzny. Przecież do mę
skiej części domu kobiecie wolno było wejść tylko 
wówczas, gdy podawała jedzenie. Ale nie siadała 
przy stole, podawała i wychodziła.

No cóż, zmieniają się czasy i zmieniają się lu

dzie. Nie są tymi samymi, którymi byli dawniej. 
Odrzucają to, co złe, zabobonne.

"Achsz” — znaczy po turkmeńsku miłość. Asz- 
chabad — miasto miłości. Kto i kiedy wymyślił tę 
nazwę, nie wiadomo. Jedno tylko wydaje się pew
ne. Gdy wymyślał nazwę miasta musiał patrzeć na 
Turkmenki, a może był oczarowany ich urodą.

Szkoda tylko, że podczas odbudowy miasta 
(Aszchabad został zniszczony w 80 % przez trzę
sienie ziemi) zapomniano o meczetach. Bez wąt
pienia stało się to dlatego, że z punktu widzenia 
władz miejskich , kłócą się one ze wwspółczesno- 
ścią.

W Turkmenii, gdzie istnieje tak silny splot sta
rych tradycji i nowej rzeczywistości, ta ostatnia co
raz bardziej nadaje ton współczesnej cywilizacji 
radzieckiej.

Barbara Krasicka
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TU R O S S  E O S C n m
Śladami prawosławia nad Narwią 

Baciuty i Topilec
Okolice Łap to w przeszłości teren wpływów róż

nych kultur i narodowości, których naturalną gtani-

Korony, co jeszcze bardziej utrwaliło ich tożsamość. 
Po unii brzeskiej w 1596 r. wraz z klasztorem supra- 
skim, gdzie później umieszczono biskupstwo unic
kie, stali się wyznawcami tej religii. W roku 1834 w
wyniku kasacji zakonu bazylianów w Supraślu przez

cą była rzeka Narew. Na jej wschodnim brzegu . . . , . n . , , „ori
J 11  6 cara i postanowień soboru w Połocku z 1839 r. w

osiedlała się ludność litewska i ruska, na zachodnim 
mazowiecka, z pewnymi wyjątkami, gdzie dochodzi

większości zostali zmuszeni do przyjęcia wiaty pra
wosławnej. Pod względem administracyjnym przy-

Załącznik nr I do uchwały nr XIII/72/91 Rady 
Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie dni i go
dzin otwierania i zamykania placówek handlu 
detalicznego 1 zakładów usługowych na terenie 
gminy.

Lp. Właściciel, miejscowość, godziny otwarcia.
ło do przekroczenia rzeki przez te narodowości. 
Dosyć kontrowersyjną sprawą jest ustalenie dokład
nej granicy zachodniej wpływów kultury wschodniej, 
charakterystycznej dla ludności wyznania prawo
sławnego i unikiego. Jej najdalszy zasięg wyznaczały 
lokalizacje cerkwi w Hodyszewie i Tykocinie. Pier
wsza z nich stała się później unicką a następnie ko
ściołem rzymsko-katolickim, drugą spotkał podob
ny los z tym, że została przeniesiona na cmentarz 
rzymsko—katolicki do Sokół. Są również dowody na 
istnienie cerkwi w Surażu, Łapach i prawdopodob
nie w Wysokim Mazowiecku. Do dzisiaj zachowały 
się enklawy wyznawców prawosławia nad Narwią, 
skupionych wokół cerkwi w Topilcu i kaplicy w Ba- 
ciutach. Natomiast granica zwartego osadnictwa wy
znawców tej religii przesunęła się na wschód na linię 
Białystok — Zabłudów — Bielsk Podlaski.

Skąd zatem wzięli się wyznawcy prawosławia w 
dwóch wsiach nad Narwią, tj. w Baciutach i Topilcu, 
żyjący w mniejszości i oderwaniu od swoich współ
braci na wschodzie? Swymi początkami sięgają pra
wdopodobnie wieku XIII, kiedy to wybudowali 
wśród niedostępnych wówczas bagien nad Narwią 
kaplicę—cerkiew, być może na miejscu obecnej 
cerkwi z XIX w. w Topilcu. Położenie to sprzyjało 
obronności tego miejsca oraz swego rodzaju izolacji 
od wpływów innych kultur. Pierwszą wzmianką hi
storyczną o nich jest nadanie m.in. wsi Topilec i Ba
ciuty — klasztorowi w Supraślu w 1506 roku. Dobra 
te stanowiły enklawę woj. trockiego, należącego do 
Litwy, w woj. podlaskim należącym od 1569 r. do

należą dzisiaj do parafii w Choroszczy, gdzie znaj
duje się również cerkiew.

Najstarszym zabytkiem religijnym wyznawców 
prawosławia znad Narwi jest kaplica pounicka z 
XVIII w. w Baciutach. Znajduje się ona u zbiegu 
dróg wychodzących z Baciut w kierunku Chorosz
czy, jedną z nich prowadzi żółty szlak turystyczny, 
drugą obwodnica turystyczna Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego. Kaplica zbudowana jest na rzucie 
kwadratu, w bryle zbliżona do prostopadłościanu, w 
niej drzwi z klepki i dwa okienka. Nakryta jest czte
rospadowym dachem z blachy zdobionej nacięciami 
i zwieńczona krzyżem z charakterystyczną pochyłą 
poprzeczką. Ogrodzona jest kamiennym murem, w 
którym znajduje się furtka zwieńczona łukiem. 
Miejsce to jest otoczone opieką, zostało pięknie 
odrestaurowane i doskonale eksponuje się z pobli
skiej szosy wśród drzew. Obok postawiony został na 
przełomie XIX i XX w. żeliwny krzyż oprawiony w 
głazie z napisem w języku rosyjskim.

Prawosławna kaplica p.w. św. Jerzego znajduje 
się również na cmentarzu pod Topilcem, dokąd za
prowadzi nas żółty szlak turystyczny. Zbudowana 
została w latach trzydziestych tego wieku na rzucie 
prostokąta, z dwuspadowym dachem zwieńczonym 
niewielką kopułką z charakterystycznym krzyżem 
obrządku wschodniego. Stojąc na cmentarzu wśród 
mogił i drzew popada w zapomnienie, o czym świad
czy jej zły wygląd.

W odległości około 300 m od cmentarza, na 
wzgórzu wśród drzew widoczne są kopuły cerkwi w 
Topilcu. Zbudowana została w połowie XIX w. na 
planie krzyża greckiego, prawdopodobnie na miej
scu dawnej kaplicy. Nad wejściem do cerkwi znajdu
je się fresk podobizny św. Mikołaja, pod wezwaniem 
którego świątynia ta powstała. Budowla jest muro
wana, otynkowana, z charakterystycznymi ornamen
tami wschodnimi nad wejściem i oknami. Obecnie 
świątynia jest remontowana wewnątrz, ale niedługo 
jej podwoje zostaną otwarte dla nielicznych już 
wiernych.

1. Gminna Spółdzielnia ”SCh” — Łapy, Turośń 
Kość.- sklep spożywczy, dni powsz. 7.00 — 17.00, 
soboty 8.00 — 12.00.

2. ”Frulex” — Jerzy Walesieniuk, Turośń Kość. 
dni powsz. 8.00 — 16 00, soboty 8.00 — 13.00.

3. "Frutez” — Jerzy Walesieniuk, Turośń Kość. 
dni powsz. 8.00 — 16.00, soboty 8.00 — 13.00

4. Sklep spoż.—przem. Dryl Loretta, 1'urośn 
Kość. dni powsz. 8.00 — 16.00, soboty 8.00 — 14.00, 
niedziele 10.00 — 12.00 i 13.00 — 14.00.

5. GS Łapy — ajent Oniśko Krystyna, Turośń Do
lna dni powsz. 8.30 — 15.00, soboty 8.30 — 12.00.

6. Kiosk spoż. — przem. Augustynowicz Kazi
mierz, Turośń Dolna wiosna, lato 7.00 — 10.00 i
15.00 — 20.00, jesień, zima 7.00 — 11.00 i 15.00 —
18.00, dzień wolny — piątek.

7. Krynicki Edmund — sklep spoż. — przem., 
Chodory dni powsz. 8.00 — 21.00, dni świąteczne
14.00 — 21.00.

8. Sklep spoż. — przem. Opat Bronisława, Cho
dory dni powsz. 7.00 — 21.00.

9. Gminna Spółdzielnia "SCh” Łapy, Borowskie 
Michały dni powsz. 9.00 — 12.00 i 13.00 — 16.00.

10. Sklep spoż. — przem., Borowskie Michały dni 
powsz. 7.00 — 20.00, dni świąteczne 12.00 — 18.00.

11. Sklep spoż. — przem. Naumowicz Henryk, 
Sobczak Krzysztof, Czaczki Wielkie od 8.00 — 12.00 
i od 14.00 — 18.00.

12. Sklep spoż. — przem. Ryhorczuk Andrzej, Ba
ciuty dni powsz. 11.00 — 17.00, dni świąteczne 11.00 
— 15.00.

13. Sklep spoż. — przem. "Monar”, Zawady dni 
powsz. 8.00 — 16.00, dni świąteczne 11.00 — 14.00.

14. Sklep spoż. — przem. GS ”SCh” Łapy, Trypu- 
cie dni świąteczne 8.30 — 15.30.

15. Sklep spoż. — przem. ajent GS Łapy Bagińska 
Irena, Tołcze, dni świąteczne 11.00 — 15.00, soboty 
8.30 — 13.30, dni powsz. 8.30 — 15.00.

16. Sklep spoż. — przem. Waliński Leszek, Niecki 
dni powsz. i soboty 7.00 — 18.00, niedziela 13.00 —
18.00.

17. Szostko Andrzej sklep spoż. — przem., Pomy- 
gacze dni powsz. 7.30 — 16.00, soboty 7.30 — 16.00 
i 19.00 — 22.00, niedziela 10.00 — 15.00.

18. GS Łapy sklep spoż. — przem., Zalesiany dni 
powsz. 8.30 — 15.30.

19. Sklep spoż. — przem. Ajent GS Czekałow Ma
rek, Niewodnica Kość. dni powsz. 8.00 — 16.00, so
bota 8.00 — 13.00, niedziela 8.00 — 13.00.

20. Zajkowska Elżbieta sklep spoż. — przem., 
Niewodnica Korycka dni powsz. 8.30 — 12.00 i
14.00 — 18.00, dni świąteczne i soboty 11.00 —
16.00.

21. Kiosk spoż. Jerzy Walesieniuk, Bojary dni 
powsz. 8.00 — 11.00 i 15.00 — 18.00, niedziela 14.00 
— 17.00.

Sławomir Halicki
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NIE SZUKAJMY OBCYCH WZORÓW ...
dokończenie ze str. 1

Fragmenty tej książki będzie drukowała "Gaze
ta Łapska” mając nadzieję, że społeczeństwo Łap 
pomoże nam wydać ją w całości. Historycy dopi
szą dodatkową część poświęconą jego życiu i zma
ganiom na innych frontach. Poznając jego postać 
szczycić się będziemy udziałem naszego mieszkań
ca w tak ważnej sprawie odzyskania niepodległo
ści i zrozumiemy, że patriotyzm polega na bez
interesownej służbie dla Polski.

Zapraszam również do obejrzenia pamiątek hi
storycznych po nim, jakie przechowała najbliższa

rodzina, a które będą wyeksponowane w Muzeum 
Wojska Polskiego w Białymstoku w marcu br.

Na koniec warto zacytować jedno z wielu prze
mówień wygłoszonych nad jego trumną: ”... Zoł- 
nietzu bez zmazy i trwogi! Jeśli kiedy spadną na 
Ojczyznę naszą ciężkie chwile, gdy w bojach roz- 
trzygać się będzie przyszłość nasza i naszej ojczy
zny, wtedy do Ciebie zwracać się będziemy, byś 
nam udzielił swego spokoju, twardego opanowa
nia i tej niezłomnej wiaty w zwycięstwo, jakie Cię 
stale cechowały. Pochylcie się sztandary!...” Zano
tował Dziennik Poznański Nr 81 z dn. 
10.IV.1934r.

Kto z łapiaków znał go bliżej ten wie, że dziś też 
by walczył, o dobro Polski, o sprawiedliwość i po
jednanie.

Książka "Listopad we Lwowie (1918 r.)” skła
da się z dwóch części:

1) opisu nastrojów ludności Lwowa przed przy
stąpieniem do obrony, napisanej przez kolegę 
Nilskiego, Aleksandra Krona,

2) opisu walk w obronie Lwowa, napisanej 
przez Stanisława Nilskiego — Łapińskiego.

Łapy, 1992.01.27
Danuta Skibko

LISTOPAD WE LWOWIE
(fragmenty)

[...] W nocy z 31. października na 1. listopada wojska ukraińskie obsadziły wszystkie ważniejsze 
punkta w mieście: ratusz, bank dworzec Główny i Czerniowiecki, pocztę, koszary na ulicy Zyblikiewicza 
i Jabłonowskich i na Łyczakowie. We Lwowie znajdowały się jeszcze oddziały neutralne austrjackie, 
złożone z węgrów, niemców i innych narodowości. Otrzymały one polecenie popierania ruchu ukraiń
skiego. Pomimo tego zachowywały się one na ogół neutralnie, nie występowały przeciw Polakom. [...]

Po dokonanym fakcie, polski czyn zbrojny 
mógł się przejawić w trzech formach: 1. demon
stracji zbrojnej, 2. walki o Lwów do  chwili nade
jścia pomocy i 3. wypędzenia własnemi siłami 
Ukraińców. Najsłabszym przejawem jego byłaby 
demonstracja zbrojna. Zamanifestowała i krwią 
niejako stwierdziłaby ona prawa polskie do Lwo
wa, a kwestję roztrzygnięcia przynależności poli
tycznej pozostawiłaby ona do roztrzygnięcia tym, 
klórzyby wykreślali granice w Europie. A  na tym
czasem trzeba było stworzyć jakieś modus viven- 
di, zawrzeć jakiś pakcik z ominięciem słowa: su
werenność ukraińska. [...]

Walka z Ukraińcami o Lwów mogła być prze- 
prowadzona w różny sposób. Przez kilka dni koła
tał się w Naczelnej Radzie plan przeniesienia cen
trum pracy w najbliższe okolice Lwowa, tam zor
ganizowanie sił zbrojnych i stąd rozpoczęcia ofen- 
zywy na miasto. Byłby to krok fałszywy. Nie wszy
scy, którzy znaleźli się w szeregach obrońców 
Lwowa, poszliby do organizujących się wojsk w 
Rzęśnie Polskiej czy innych Sokolnikach. Walka 
straciłaby charakter walki o gniazda rodzinne, 
która podwoiła liczebnie i duchowo siły załogi 
lwowskiej. Zabrakło by materjału wojennego. 
Zdobycie Lwowa od zewnątrz, nawet w łączności 
z powstaniem wewnątrz, byłoby operacją bardzo 
trudną. Oddziały polskie po za Lwowem mogły 
być łatwiej zgniecione, niż we Lwowie, gdyż równe 
szanse miały one wobec wojsk ukraińskich, które,

złożone z wieśniaków, mniej pewnie czuły się w 
mieście. [...]

Chciałem, aby dowóctwo znajdowało się bliżej 
walczących, tem bardziej, że liczyłem się z możno
ścią oblężenia rejonu opanowanego przez nas, 
dlatego zaproponowałem przeniesienie kwatery z 
ulicy Romanowicza na ulicę Nabielaka. Por. R ut
kowski ofiarował swe mieszkanie. Ppłk. Mączyń- 
ski zgodził się na moją propozycję.

Echa walk dnia 1. listopada obiegły całe miasto 
i wznieciły pośród wszystkich zapał i chęć do wal
ki. Zgłosiła się masa ochotników. Tworzyły się na 
własną rękę oddziały. [...]

Na skutek umowy, zawartej pomiędzy przed
stawicielami ludności polskiej Lwowa i ludności 
ukraińskiej, a którą podyktowała niewiara we 
własne siły, nastąpiło około godziny 5 po południu 
zawieszenie broni. Nacz. Kmda. była postawiona 
przed dokonanym faktem, przedstawiciel jej nie 
brał udziału w rokowaniach. Nie byłem w chwili, 
gdy nadeszła wiadomość o tem, w kwaterze Nacz. 
Kmdy. i o zawieszeniu broni dowiedziałem się w 
momencie, gdy można było tylko żałować, że tak 
się stało. [...]

Około południa rozpoczęły się na nowo walki. 
Nadeszły wiadomości o przybyciu większych sił 
ukraińskich i o wywagonowaniu ich na Persen- 
kówce. Donoszono o 3 pociągach, którymi przyje
chali strzelcy siczowi. [...]

Na ten temat rozwinęła się dyskusja w Naczel
nej Komendzie. Trwała ona prawie całą noc z 3.

na 4. Na zadawane mnie pytania, czy jestem pew
ny zwycięstwa, odpowiadałem tak jak sumienie 
nakazywało. Na wojnie nikt nie może przewidzieć 
wypadków. Nasze położenie pozwala na odparcie 
ataku. Wysłanie parlamentarzy do Ukraińców 
osłabi nas samych wewwnętrznie i naszą sprawę. 
Trzeba wierzyć w zwycięstwo i zdecydować się na 
bój.

Wyszedłem, by obejrzeć odcinek, by porozu
mieć się z dowódcą domu Techników. Pominio 
przedstawienia przez niego sytuacji w ciemnych 
barwach, nie zmieniłem decyzji.

Gdy powróciłem było już nad ranem. Lada 
chwilę miał się rozpocząć bój. [...]

W nocy z dnia 4. na 5. ku memu najwyższemu 
zdziwieniu i oburzeniu dowiedziałem się, że zosta
ło zawarte bez mojej wiedzy zawieszenie broni po
między Ukraińcami a Polakami. Zawieszenie na 
nędznych warunkach, które wiązało nam ręce, nie 
pozwoliło wyzyskać owoców zwycięstw dnia 4. li
stopada, które było wstępem do rokowań z Ukra
ińcami i sprowadzało nasz czyn do manifestacji. 
Nie spodziewałem się, że rokowania, w ten sposób 
toczone, mogły wydać jakieś korzystne rezultaty. 
To było zaprzepaszczeniem naszej sprawy.

Postawiłem sprawę na ostrzu miecza. Skorzy
stać z nadarzającego się pretekstu i zerwać zawie
szenie broni. Wywiązała się gorąca dyskusja na 
ten temat w Naczelnej Komendzie.

Ostatecznie zawieszenie broni zostało zerwane.
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Miejsko — Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wspólnie z redakcją Gazety Łapskiej "Dzień D o
bry” ogłaszają Plebiscyt na 6—ciu Najpopularniej
szych Sportowców Miasta i Gminy o puchar ”GŁ”.

Spośród 21 zawodników zgłoszonych przez klu
by, szkoły i organizacje sportowe powołana komisja 
wybrała 12 kandydatów. Wybierać mogą wszyscy, 
którzy nabędą 35 numer "GŁ” i prześlą (lub do
starczą) w terminie do 25.11.1992 r. wypełnione, 
oryginalne kupony plebiscytowe na adres: Gazeta 
Łapska "Dzień Dobry”, ul. Nowy Rynek 15, 18— 
100 Łapy. Ważne będą tylko kupony wycięte z GŁ i 
typujące całą szóstkę zawodników wybranych spo
śród dwunastu przedstawionych kandydatów.

Prawidłowo wytypowane kupony będą brały 
udział w losowaniu trzech wartościowych nagród 
rzeczowych.

Przedstawiamy kandydatów w kolejności alfabe
tycznej:

1. Adam Bargielski — ur. 1962 r., zam. w Ła
pach. Reprezentuje M—G OSiR Łapy w tenisie 
stołowym. Trzykrotny drużynowy mistrz Polski pra
cowników PKP. Sześciokrotny drużynowy mistrz 
województwa Zrzeszenia LZS, indywidualnie 2 razy 
II i 2 razy III miejsce. Czołowy zawodnik drużyny 
ligi międzyokręgowej LZS Łapy, która dwukrotnie 
wywalczyła prawo udziału w barażach o wejście do 
II ligi. Członek drużyny M—G OSiR Łapy, która 
wygrała ligę wojewódzką ostatniego sezonu. Aktu
alnie po czterech rozegranych wojewódzkich tur
niejach klasyfikacyjnych zajmuje III miejsce.

2. Jarosław Bukłaho — ur. 1953 r., zam. w Ła
pach. Reprezentuje M-G OSiR Łapy w tenisie sto
łowym. Trzykrotny drużynowy mistrz Polski pra
cowników PKP, indywidualnie II i III miejsce. Sie
dmiokrotny indywidualny i sześciokrotny drużyno
wy mistrz województwa Zrzeszenia LZS. Najlepszy 
zawodnik drużyny ligi międzyokręgowej LZS Łapy, 
która dwukrotnie zdobyła prawo gry w barażach o 
II ligę. Członek drużyny M—G OSiR Łapy, która 
wygrała ligę wojewódzką ostatniego sezonu. Aktu
alnie po czterech rozegranych wojewódzkich tur-
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ejach klasyfikacyjnych zajmuje II miejsce.

3. Tadeusz Dziarnowski — ur. 1971 r., zam. in
Łapach. Reprezentuje ZJ&pół Szkół Mechanicz

ternat ZSM Łapy. Reprezentuje Zespół Szkół Me
chanicznych w Łapach w L—A i sportach obron
nych. Czołowy średniodystansowiec okręgu. Zdobył 
I miejsce w ogólnopolskich zawodach "Sprawni jak 
żołnierze” w konkurencji indywidualnej i drużyno
wej.

4. Mariusz Kamiński —- ur. 1967 r., zam. w Ła
pach. Reprezentuje MKS ”Juvenia” Białystok w 
L—A. Posiadacz najlepszych wyników w regionie 
na dystansach: 3000 m, 5000 m, 3000 m z przeszko
dami oraz drugiego wyniku na 1500 m. Ponadto w 
roku ubiegłym zwyciężył w ogólnej klasyfikacji bie
gów w województwie. Zajął IV miejsce w halowych 
mistrzostwach Polski seniorów w biegu na 3000 m, 
IX miejsce w biegu na 3000 m z przeszkodami na 
mistrzostwach Polski seniorów w Kielcach z wyni
kiem 8.50,85 sek. Wynik ten jest rekordem okręgu 
(białostockie, łomżyńskie i suwalskie), X miejsce na 
mistrzostwach Polski seniorów w biegu przełajo
wym na dystansie 6000 m.

5. Bogusław Koslcki — ur. 1972 r., zam. w 
Łapch. Reprezentant Zespołu Szkół Mechanicz
nych w Łapach w L—A (skok wzwyż). Posiada II 
klasę sportową z rekordem życiowym 2,06 m. Czte
rokrotny finalista Ogólnopolskiej Spartakiady Mło
dzieży i Mistrzostw Polski Juniorów. III miejsce w 
Mistrzostwach Polski Juniorów, II miejsce w mi
strzostwach halowych. Zdobył I miejsce w Mistrzo
stwach Polski SZS oraz I miejsce w mikroregionie.

6. Agnieszka Łupińska — ur. 1972 r., zam. w 
Gąsówce—Osse. Reprezentuje M—G OSiR w Ła
pach w warcabach 100—polowych. Srebrna i brązo
wa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek. Zdo
bywczyni IX miejsca w Polsce w kat. seniorek. Od 
kilku lat najlepsza warcabistka w województwie.

7. Jan Macłejuk — ur. 1972 r., zam. w internacie 
ZSM w Łapach. Reprezentuje Zespół Szkół Me
chanicznych w Łapach w L—A  Trzykrotny finali
sta Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży i Mi
strzostw Polski Juniorów. Uczestnik finałowego 
biegu na 2000 m z przeszkodami. Zajął III miejsce 
w mikroregionie w biegu na 10 000 m. Posiada czo
łowy wynik w okręgu na 10 000 m — 32.15,5 sek.

8. Arkadiusz Maleszewski — ur. 1972 r., zam. w

nych w Łapach w L—A  Zajął II miejsce w Mistrzo
stwach Polski SZS oraz II miejsce w mikroregionie 
w rzucie dyskiem — rekord życiowy 41,56 m. Trzy
krotny zwycięzca w otwartych mistrzostwach miasta 
i gminy w sześcioboju kulowym.

9. Mirosław Michalski — ur. 1958 r., zam. w 
Łapach. Reprezentuje KKS "Pogoń” Łapy w piłce 
nożnej. Przez trzy sezony reprezentował barwy klu
bu w rozgrywkach III ligi centralnej. Wieloletni 
czołowy napastnik I zespołu klasy okręgowej senio
rów. Zdobywca 15 bramek w rundzie jesiennej se
zonu 1991/92.

10. Leszek Nowacki — ur. 1957 r., zam. w Ła
pach. Reprezentuje KKS "Pogoń” Łapy w podno
szeniu ciężarów. Posiada I klasę sportową. Wielo
krotny mistrz okręgu w wadze 100 kg z wynikiem 
310 kg (140 kg — rwanie + 170 kg — podrzut). 
Najstarszy zawodnik sekcji. Jest wzorem dla innych 
zawodników.

11. Marek Nowacki — ur. 1964 r., zam. w Bia
łymstoku. Reprezentuje KKS "Pogoń" Łapy w pod
noszeniu ciężarów. Najlepszy zawodnik sekcji pod
noszenia ciężarów. Brązowy medalista Indywidual
nych Mistrzostw Polski w 1991 r. Uzyskał w wadze 
110 kg wynik w dwuboju 340 kg (160 kg — rwanie 
+ 180 kg — podrzut). Posiada mistrzowską klasę 
sportową. Mistrz okręgu białostockiego. Jest za
wodnikiem o nienagannej postawie.

12. Marian Piekut— ur. 1960 r.,zam. w Łapach. 
Reprezentuje KKS "Pogoń" Łapy w piłce nożnej. 
Przez trzy sezony reprezentował barwy klubu w roz
grywkach III ligi centralnej. Wieloletni czołowy roz
grywający I zespołu klasy okręgowej seniorów. 
Zdobywca 5—ciu bramek w rundzie jesiennej sezo
nu 1991/92.

Organizatorzy plebiscytu zwracają się z apelem 
do Łapskiego Towarzyslwa Gospodarczego, biznes
menów i zakładów pracy o sfinansowanie nagród 
dla wybranej szóstki zawodników. Oferty sponsoro
wania plebiscytu można zgłaszać do M—G OSiR w 
Łapach, tel. 24 — 75.

Zbigniew Szekalski
Kupon plebiscytowy na stronie 13.
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JAN TARASIUK

Hi
< Do Jaonny >

Nawet i Joannie D ’ Arc 
nie dam sobie wejść na kark.

< Kondołencje złóż >

Kondolencje złóż Bożenie, 
bo się wkrótce z nią ożenię.

< Na Mariana >

Brak to wychowania, 
brak to dobrych manier, 

kiedy jak ten maniak 
rzuca się na Manię.

< O brzydkiej Zosi >

Mając dziś na względzie 
wizerunek Zosi, 

chyba trzeba będzie 
o ratunek prosić.

< O aby —  aby >
Czynić masz tak aby — aby, 

lepiej odsuń się od baby.

< Nie zawadzi >

Kiedy auto twe prowadzi 
pirat z jednym tylko okiem, 

wtedy chyba nie zawadzi 
księdza z Bogiem mieć pod bokiem.

< Czy wypadać wypada? >

Wiesz zapewne, boś nie durny: 
cztery rogi są u trumny, 

czterech ludzi więc potrzeba, 
żeby dotrzeć wnet do nieba. 
Lecz niestety: jeden pada, 

trzech za mało — trumna pusta, 
bo nieboszczka z niej wypada 

krzycząc — Pogrzeb czy rozpusta? 
Pogrzeb czy też zbiegowisko! 
Jakim prawem tu tak ślisko?!

< Każdy brzydal... >

Każdy brzydal wniebowzięty, 
kiedy prawią komplementy.

Jak onegdaj bywało. •  •

Listy do redakcji

Czas zastany.

Już nie mamy kontraktowego Sejmu i rządu z 
naleciałościami okrągłego stołu, lecz sytuację 
mamy wyjątkowo trudną. Ci, co znaleźli się na 
"górze” lub tam się utrzymali, zachowali się nie 
jak gospodarze lecz jak szabrownicy, albo ich, 
świadomi czy nieświadomi sprzymierzeńcy. Skut
kiem tego mamy ogromne straty, skomplikowaną 
sytuację — i brak winnych. Już cząstka społe
czeństwa żyje na granicy i pod granicą ubóstwa 
— lecz to nie jest najgorsze. Gorsze jest to, że 
nie ma możliwości nagłego podźwignięcia kraju z 
kryzysu i nie ma już kredytu zaufania, który zo
stał wyczerpany do dna przez poprzednie ekipy 
rządowe, zostawiając nowemu rządowi — jeno 
sznur. Słuszne żądania płacowe grup społecznych 
sprowadza się do wyszarpywania resztek słab
szym, bowiem ci, co umieli nagarnąć wiedzą, jak 
to utrzymać, jak i gdzie znaleźć wpływowych ob
rońców świętej własności. Pan Prezydent mówił, 
że puści ich w skarpetkach, lecz nie radzę niko
mu brać tego poważnie. Trudna sytuacja nie po
zwala na zachowanie spokoju, lecz w tej nauko
wej gmatwaninie Balcerowicza trudno określić, 
przeciwko komu należy buntować się. U władzy 
mamy ludzi wydźwigniętych przez "Solidarność”, 
duchowo higienicznego prezydenta. W Sejmie i 
Senacie mamy samych swoich — i wolność wol
nego najmity. W tej sytuacji nie ma innego wyj
ścia, jak tylko zaufać nowemu rządowi i wyciszy
wszy protesty powodujące straty, dać mu szansę 
próby odbicia się od dna. Mówił Napoleon: le
pszy jest dowódca zły niż dwóch dobrych. Nic nie 
wskazuje na to, że w naszych warunkach, po ko
lejnej przepychance, może powstać coś skutecz
niejszego. Trzeba pomóc rządowi poparciem, 
choćby dlatego, że nie miał on kiedy pokazać 
złych czy dobrych stron swych zamierzeń. Ze 
strzępów wiedzy o premierze mogę powiedzieć, 
że nie jest on klęczącym mięczakiem, jak jego 
poprzednicy. Najmniejszy sukces będzie praco
wał na jego charyzmę i w ten sposób negatywne 
sprzężenie zwrotne (po spirali w dół) może zmie
nić się w pozytywne (po spirali do góry), 
dźwigające nasz kraj z kryzysu. Sytuacja nie jest 
beznadziejna, zostały tylko kompetencja i dobra 
wola ludzi, którym winniśmy — zaciskając zęby 
— jeszcze raz zaufać, nim ostatecznie pogrążymy 
się ze swymi strajkami w obszar Trzeciego Świata 
i kapitalizm z "Germinalu” Zoli.

Łapy, dnia 13.1.1992 r.
Franciszek Szydłowski

Święta Bożego Narodzenia, czyli tzw. Gody, 
obchodzono w dawnej Polsce niezwykle uroczy
ście. Uroczystość owa polegała na tym, iż ”całe- 
mi dniami i nocami pito i jedzono tak wiele, 
tłusto i pieprzno”, że np. Francuzi, należący do 
świty królowej Marii Ludwiki, w czasie jednej z 
takich uczt "siła sobie gęby poparzyli i nietylko 
jeść ale i gadać nie mogli”...

Spiżarnia i kuchnia, owe "szkopuły szlachec
kiej substancji” panowały nad dworem szla
checkim tak, jak w dawnej Polsce — racją stanu 
mogła być tylko racja brzucha — która niejedną 
pochłonęła fortunę. Nabijanie żołądków pod
czas świąt pielęgnujemy starannie, nie zdając 
sobie sprawy, że owa "staropolska” tradycja li
czy sobie nie setki, a tysiące lat. Że sięga okresu

człowieka przedhistorycznego, który od czasu 
do czasu zbijał się w gromady, niczym zgłodnia
łe wilcze stado i polował zarówno na zwierzęta, 
jak i na ludzi. Po szczęśliwym zakończeniu ło
wów (gdyż wojnę traktowano właśnie jako łowy) 
następowało święto pożerania. Te same zresztą 
obyczaje zaobserwowali zresztą podróżnicy 
wśród ludzi znajdujących się na niższych 
szczeblach rozwoju kulturalnego.

Wiele wody upłynęło od czasów sławetnych 
"Godów” staropolskich, lecz przyzwyczajenia 
Polaków nie uległy zmianie. Rodowity Polak 
szczęście znajduje przed telewizorem z napeł
nionym żołądkiem. Charakterystyczną cechą 
naszej mentalności jest obżarstwo. Niestety...

Beta
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Okres karnawałowy to nie tylko bale i zabawy, ale również tra
dycyjne kolędowanie. Niestety, stary polski zwyczaj zanika coraz bar
dziej. Już rzadko gdzie spotkać można kolędników z szopką, wędru
jących od domu do domu, śpiewających i składających życzenia ich 
mieszkańcom. Ostatnio obserwuje się jednftk powrót do tej tradycji, 
ale w nieco zmienionej formie, tj. "Jasełek”. Jedno z takich przed
stawień odbyło się 12.01.92 roku w Pomygaczach podczas imprezy
choinkowej zorganizowanej przez tamtejszy Wiejski Dom Kultury.

Prowadzę
podatkowe księgi przychodów i rozchodów 

oraz księgi rachunkowo—handlowe 
Tel. 27—09 (po 16.00)

—

Naprawa

maszyn do szycia
Łapy Okopowa 8

V__________________ I_______  J

Nie czekaj na specjalną okazję

v>am era
to filmowanie przy każdej okazji 

Łapy tel. 21—27 
ul. B. Westerplatte 16 m 6  ■

MAGNETIC BELT 
Filmuje

wszelkie wydarzenia z Państwa życia 
Dzięki MAGNETIC BELT 

Będą mieli Państwo pamiątkę 
która nie pozwoli zapomnieć o wielu 
ważnych miłych i wesołych chwilach 

Postaw na MAGNETIC B ELT! 
Będziesz zadowolony 

ADRES:
DANIEL STYPUŁKOWSKI 

ul. Górna 1 m. 14 Łapy 
tel. 21—48
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WDK mieści się w dawnym budynku poszkol- 
nym usytuownym w centrum wsi, naprzeciwko za
bytkowej kaplicy p.w. św. Rozalii z 1930 r. Przez 
wiele lat WDK w Pomygaczach był zastępczą sie
dzibą Gminnego Ośrodka Kultury dla gminy Tu
rośń Kościelna.
Przyczyny tego 
stanu rzeczy były 
przynajmniej 
dwie: przedłużają
cy się remont za
bytkowego dwor
ku na siedzibę 
GOK—u w Tu- 
rośni Kościelnej 
oraz sponsor w 
osobie byłego 
Wojewody Biało
stockiego, wywo
dzącego się z ...
Pomygacz. Obiekt WDK uzyskał wówczas swój 
obecny wygląd i był jednym z najlepiej wyposażo
nych w województwie. Posiada on dosyć dużą salę 
widowiskową z podestem oraz garderobą, a także 
estetyczne zaplecze kuchenne, łazienki i świetlicę 
na parterze. Na piętrze znajdują się pokoje z mo
żliwością zaadoptowania na miejsca noclegowe dla 
około 50 osób. Przylegający do budynku teren 
sportowy daje możliwość zabaw na świeżym po
wietrzu, np. dla zorganizowanych tu kolonii. Doty
chczas WDK wykorzystywany był na uroczystości 
rodzinne typu weselnego, a także na imprezy dys
kotekowe, sylwestrowe. Gościł tu m.in. popularny 
piosenkarz z Białegostoku Janusz Laskowski, któ
ry miał swój recital połączony z wydaniem jego 
najnowszej płyty. Z  dużym powodzeniem odbył się 
również seans bioenergoterapeuty z Gdańska — 
pana Lisieckiego.

Ostatnią imprezą, jaką zorganizowała pani Wie
sława Woźniuk, pracownik WDK w Pomygaczach 
oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, była 
choinka noworoczna dla dzieci.

Gwoździem programu były "Jasełka”— przed
stawienie uczniów szkoły podstawowej w Turośni

Kościelnej, przygotowane przez ks. Alfreda Butwi- 
łowskiego. Treścią tego spektaklu było odtworze
nie historii narodzin Jezusa Chrystusa, urozmai
cone śpiewem kolęd. Wystąpili więc i aniołowie, 
pastuszkowie, trzej królowie niosący dary, okrutny

król Herod, 
którego zabie
rają do piekła: 
diabeł i śmierć 
— chyba najle
piej ucharakte- 
ryzowane po
stacie. Jest 
oczywiście 
Święta Rodzina 
eksponowana 
podczas ślicz
nej kolędy "Lu
lajże Jezuniu” 
śpiewanej przez 

Matkę Boską, oraz akcenty patriotyczne w wyko
naniu harcerza i żołnierza. Na widowni można by
ło zaobserwować radość dzieci i wzruszenie star
szego pokolenia z powodu powrotu do kultywowa
nia dawnej polskiej tradycji, tak zaniedbanej i dys
kryminowanej w czasach władzy komunistycznej.

Po prawie godzinnym spektaklu "Jasełek” na 
salę przybyli dwaj Mikołajowie, co prawda nie z 
Laponii, ale pobliskiego Białegostoku. Zwrócili na 
siebie uwagę najmłodszego pokolenia dźwiękiem 
dzwoneczka umieszczonego na pastorale, a także 
dużymi workami pełnymi prezentów. Po zajęciu 
przez nich honorowych miejsc rozpoczęły się roz
mowy z dziećmi i wręczanie prezentów, które 
trwało prawie kolejną godzinę. Kiedy worki okaza
ły się puste, zaczęła się wspólna zabawa przy cho
ince, trwająca do godziny 18—tej.

Na koniec należy pogratulować organizatorom i 
bohaterom tej uroczystości, bo do takiej rangi na
leży ją podnieść, za stworzoną atmosferę ciepła, 
której tak nam brakuje we współczesnych czasach.

Sławomir Halicki
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Topola — pesymista — 4—8.02; l —14.05; 
5—13.08.

Dekoracyjna, mila dla oka, w ogóle nie starzeje 
się. Jest zupełnie pozbawiona tupetu, odważna 
tylko w decydujących momentach, czuje się zwy
kle jakby na przegranej pozycji.

Czas w jej życiu odgrywa ważną rolę, zaciąża 
na jej ramionach, obdziela ją na przemian do
brem i złem. Odczuwa potrzebę życzliwości, przy
chylnego otoczenia, w ludziach przebiera, jest wy
bredna, stąd często pozostaje osamotniona. Wiel
ka wrażliwość utrudnia jej kontakty międzyludz
kie. Swoje przeżycia chowa głęboko w swoim 
wnętrzu. Na swój los patrzy coraz ostrożniej, ule
gając na przemian nastrojom pesymizmu i entu
zjazmu. Śmiało stawia czoło w obronie własnych 
poglądów, w ogóle nie jest łatwo jej dogodzić. Po
siada niespokojne serce, zdolne do wielce szla
chetnych uczuć, których efekt rzadko daje jej sa
tysfakcję.

Natura artystyczna, dobry organizator, trochę 
filozof. Posiada wartościową cechę: stanowi wy
próbowaną podporę w ciężkich chwilach. Swego 
partnera traktuje niezwykle poważnie. W małżeń- 
stwwie raczej nie dopuszcza do rozbicia. Chociaż 
podkreśla swoją niezależność w miłości, staje się 
w praktyce miękką i uległą.

Uwaga!!!
1. Naprawa samochodów osobowych

H 2. Wynajem NYSY dostawczej (z uprawnieniami do 
przewozu towarów niebezpiecznych)

3. Przewóz osób karetką pogotowia ratunkowego na 
żądanie klienta w dowolnie wybrane miejsce

Tel. 999 czynny całą dobę|
■•v--|gj:|

Proponuje:
Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Łapach 

ul. Piaskowa 4 tel. 24-32

UKOŚNIK
Prawoskośnie:

1) pomoc 3) Edward, rysownik z "Butiku” 5) 
zasłona 7) trwoga, lęk 9) turecka niewola 11) 
morski żarłacz 13) czarnoksiężnik 15) cieplarnia 
17) wśród kamieni szlachetnych 19) czyn 20) ty
betańska odmiana buddyzmu 22) (155 — 235) 
historyk rzymski 24) miejsce sprzedaży przeką
sek 25) część złotego

Lewoskośnie:
2) targ 4) roślina z kolbami 6) wybieg prawni

czy, wykręt 8) kontrabanda 10) T  — 55 12) lewy 
dopływ Warty 14) miasto z fabryką "SAN—ów” 
16) ryba śledziowata, tiulka 18) radość, zachwyt 
19) larum 21) tusz 23) potocznie: stan niemoż
ności 24) gruby głos 26) część piosenki

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 

dni od daty ukazania się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nu

meru 34 "Gazety Łapskiej” nagrodę w postaci 
słodyczy z cukierni "U Lecha” wylosowała Alicja 
Reducha zam. w Łapach przy ul. Sikorskiego 
46/ 1.

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cu
kierni w dn. 14 lutego w godz. 14 — 16.
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Zakład Szklarski 
ul. Orzeszkowej 4
(od ul. Polnej za żłobkiem) 
poleca wysokiej jakości 

&  lustra RFN
(paroodporne, kryształowe) 

do łazienek i w ramy 

oraz usługi:
— szklenie ram okiennych 
— szlifowanie szkła
— wiercenie otworów

Dostojnemu Jubilatowi
ZYGMUNTOWI
ŁAPIŃSKIEMU

z  okazji 80—tej rocznicy 
urodzin

długich lat życia 
i wszelkiej pomyślności

życzą
syn Stanisław z żoną 

oraz wnuki

J k  Skorzystaj
z okazji !!!

Ogłoszenia do Nr 36 
naszej gazety

jeszcze po starej cenie!
Od Nr 37

— za słowo (ogłoszenia drobne)— 1,5 tys. zł.
2

—  za 1 cm  — 2 tys. zł.

— kawiarnia Domu Kulluty
— cukiernia „U Lecha”
— delikatesy, ul. Sikorskiego 42

(p. Piotrowski)
— sklep spożywczy, pl. Niepodległości

(p. Kondracki)
— sklep spożywczy, ul. M. Lipcowego

(p. Zarzecki)
— sklep spożywczy, ul. Przechodnia

(p. Roszkowski)
—sklep spożywczy, ul. Północna (p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. Świerczewskiego

(p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. M. Konopnickiej

(p. Nawrocki)
— sklep spożywczy, ul. Cmentarna
— sklep spożywczy, ul. Boh. Westerplatte
— sklep mięsny, ul. Nowa
— sklep spożywczy, ul. 11-go Listopada 
(p.Roszkowski)
— niebieska budka Pl. Niepodległości

(p.Swat,Roszkowski)
— kiosk „Ruch” PKP
— sklep spożywczy p.R.Kusznerko,Uhowo
— GS - Poświętne
— sklep spożywczy ul.Sikorskiego 3
— GOK w Turośni Kościelmej
— sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K

Dziękujemy

Ogłoszenia drobne
1. Dom do rozebrania za materiał z odzysku 

(cegła). Tel. 3(1—28,29—82.
2. Wyposażenie i wystroje wnętrz sklepów, 
zakładów, kuchni, korytarzy z płyt laminowanych 
— informacja Łapy tel. 28—49 po 16.00.
Krótkie terminy.

ZOSTAŃ PRZEWODNIKIEM 
TURYSTYCZNYM 

PO NARWIAŃSKIM PARKU 
KRAJOBRAZOWYM!

Zarząd Narwiańskiego Parku Krajobrazowego 
Miejsko—Gminny Ośrodek Kultury w Łapach 

Miejsko— Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łapach 
Polskie Towarzystwo Turystyczno—Krajoznawcze Kolejarz"  w Łapach

organizują kurs przewodników
po  Narwiańskim Parku Krajobrazowym 

w terminie luty—maj 1992 
w M—GOK w Łapach ul. Nowy Rynek 15

Kurs rozpocznie się p o  zgłoszeniu się minimum 15 osób 
Zajęcia odbywać się będą ok. godz. 18 w M —GOK  

Odpłatność tylko 300 tys. zŁ

3. Kupię działkę budowlaną. Łapy Piwna 5 m. 13.
4. Działkę budowlaną w Łapach kupię.
Tel. 24—34.

5. Sprzedam kiosk. Tel. 32—19.
6. Sprzedam działkę w Sokołach 300 tn2. 

Wiadomość: Łapy tel. 34—46.
7. Działkę budowlaną w Łapach sprzedam. 

Nowowiejska 11.
8. Prywatny gabinet neurologiczny, przyjmuje spe- 

f cjalista—neurolog Urszula Bagińska—Giedrojć, piąt- 
| ki 14.00—16.00 ul. Sikorskiego 42 (obok poczty).

9. Dom drewniany z placem kupię. Teł. 26-57.

GAZETA ŁAPSKA "DZIEŃ DOBRY”

dwutygodnik wydawany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury

ADRES: Łapy, ul.Nowy Rynek 15 tel. 23-00 
REDAKCJA: Marta Jaworska, Bogdan Łucząj, 
Katarzyno Lubińska, Adam Okuniewski,
SKŁAD: Sławomir Krassowski, Łapy, ul.
M.Konopnickiej 6 m 12
DRUK:Żak!ad Poligraficzny, Białystok ul.Szosa 
Pln.-Obwodowa 5 tel. 751-505 
Nakład:1100 egz.
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