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PARK W PIETKOWIE
Nic i?' ,'ijętam jąż, kiedy po raz pierwszy lam się 

7.na':c‘; v, ale musi? ha lo być coś o!:. 10 lat temu. 
Odtąd zacząłem bywać częściej. Urok lego miej
sca, zdewastowanego, zapomnianego, jednak prze
mawiającego silnie tymi resztkami minionej 
świetności - przyciągał. 52 lata braku gospodar
skiej ręki nic zdołały zatrzeć do końca śladów kil- 
kuwiekowej pracy.

Park w Pietkowie, bo o nim mowa, jest jednym z 
najciekawszych zabytków sztuki ogrodowej w na
szym województwie. Jego początki sięgają XV wie
ku, później przechodził on kolejne przebudowy i 
rozbudowy. Największy rozwój nastąpił w XIX w., 
kiedy lo powstał rozległy park o doskonałej kom
pozycji krajobrazowej, która dominuje do dziś, 
choć r.icżna odnaleźć tam ślady jeszcze starszych 

adów przestrzennych.
Tark powoli umiera. Pozostaje zapomniany, nie

znany - podejrzewam, że znacznej części - choćby 
nieodległej społeczności łapskiej. Pytanie, czy war
to to piękno ocalić, jest pytaniem retorycznym. Je
go wartości estetyczne, historyczne i przyrodnicze 
mówią same za siebie.

Na niewysokim wzgórzu, otoczonym z trzech 
stron rzeką Lizą i wpadającym do niej strumie
niem powstała w XV w. siedziba 
średniozamożnego rodu szlacheckiego Pietko- 
wskich. W 1522 r. na przeciwległym do dworskiego 
wzgórzu za rzeką, Mikołaj i Baltazar Pietkowscy 
zbudowali kościół. W sąsiedztwie dworu powstał 
na Lizie staw i młyn, wzmiankowane w 1580 r. 
Przebudowa siedziby dworskiej na wzór innych, re
nesansowych rezydencji średniozamożnej szlachty 
(Białegostoku, Strabli, Buzun, Niewodnicy, Koż- 
an) nastąpiła w latach 1563 - 1572. Później, na

okres ok. półtora wieku, Pietkowo przeszło na 
własność rodziny Brzozowskich, by w 2 połowie 
XVIII w. znaleźć się w rękach znanej na Podlasiu i 
dość bogatej rodziny Kuczyńskich. Zmierzali oni 
do podniesienia rangi centrum swoich dóbr, czego 
wyrazem było dążenie do przekształcenia Pietko- 
wa w miasteczko i przebudowa siedziby rodu. 
Wzniesiono murowany, klasycystyczny pałac i to
warzyszącą mu oficynę, wprowadzono barokowe 
kompozycje przestrzenne ogrodów i terenów do 
nich przyległych. W 1762 r. Leon Kuczyński fundu
je nowy, barokowy kościół, frontem skierowany ku 
pałacowi. Trójkątny rynek przy kościele, miejsce 
środowych targów, także pochodzi z tego okresu. 
Tu miało być centrum przyszłego miasteczka. Kró
lewski przywilej na targi Dominik Kuczyński 
uzyskał w roku 1788. Przy skrzyżowaniu dróg: z 
Wilkowa do Pietkowa i z Wólki Pietkowskiej do

Poświętncgo ustawiono wysoką, murowaną 

kapliczkę w formie latarni zmarłych. Do skrzyżo

wania poprowadzono inne drogi: z pałacu do 

Zwierzyńca i z folwarku Łukawica do folwarku 

Turek. Tak powstało promieniste, ośmioramienne 

skrzyżowanie dróg, które obsadzono drzewami. 

Było to naśladownictwo układów przestrzennych 

występujących w majętnościach magnackich, m.in. 

w Siemiatyczach, Białymstoku, Bokach czy króle

wskich Krynkach. Ogrody pałacowe, drogi i ciągi 

komunikacyjne wzbogaciły się o nowe nasadzenia.
W r.1798 Pietkowo zmienia właściciela. Michał 

Hieronim Starzeński ze Strabli, ożeniony z Bar

barą z Kuczyńskich, zakupił je od Dominika 

Kuczyńskiego. W 1823 r., po śmierci

Starzeńskiego, dochodzi do podziału dóbr
c.d. na str. 6
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f i o m u n i k a t y  ,  i n f o r m a c j e
Urząd Miasta i Gminy w Łapach informuje wszy

stkich mieszkańców miasta i gminy, którzy posiadają 
dowody osobiste bez numeru ewidencyjnego, aby 
zgłaszali się do tut. Urzędu, pokój nr 112 w celu do
konania wpisu.

Nadmienia się, iż wpis jest dokonywany 
bezpłatnie, a jest obowiązkowy.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Roman Czepe

Burmistrz Miasta i Gminy 
informuje

Od 1 stycznia 1992 r. wymagane jest zezwolenie na 
wyrąb drzew pochodzących z zadrzewień rosnących 
na polach, łąkach i pastwiskach (gruntach rolnych), 
natomiast nie obowiązują zezwolenia Urzędu na 
wyrąb drzew w lasach prywatnych.

Burmistrz informuje
Istnieje możliwość uzyskania stypendium nauko

wego na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu 
rozszerzenia swoich kwalifikacji menadżerskich, 
handlowych i finansowych w dziedzinach: ekonomii 
gospodarstw rolnych, zarządzania
przedsiębiorstwami przetwórstwa rolnego, usług 
rolniczych itp.

O stypendia mogą ubiegać się zarówno kobiety 
jak i mężczyźni w wieku 22 - 35 lat (wykształcenie 
średnie) i 26 - 40 lat (wykształcenie wyższe).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
- posiadanie gospodarstwa rolnego lub zakładu 

produkcyjnego, sklepu lub kilkuletniego stażu odpo
wiedniej pracy.

Wybrani kandydaci przejdą najpierw 2-miesięczne 
przeszkolenie językowe (nauka języka angielskiego) 
w okresie 15 czerwiec -15 sierpień i po ostatecznym 
zakwalifikowaniu wyjadą do USA w styczniu 1993 
roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG 
pok. 207, termin zgłoszenia - do końca lutego br.

Burmistrz MiG w Łapach 
_________________________Roman Czepe

Komunikat
Komisja Inwentaryzacyjna 

Rady Miasta i Gminy w Łapach 
informuje, że

stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 

roku - przepisy wprowadzające ustawę o samo

rządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32, poz. 191) - w 

okresie od 26 lutego 1992 roku do 26 marca 1992 

roku w siedzibie Zarządu Miasta i Gminy w Łapach 

ul. Sikorskiego 24, pokój 401 wyłożone będą do pub

licznego wglądu spisy inwentaryzacyjne części mienia 

państwowego, które z mocy prawa stało się mieniem 

komunalnym gminy Łapy.
Sporządzona inwentaryzacja obejmuje działki

położone na terenie miasta Łapy: pod ul. 11-go 

Listopada, częściowo pod ul. M. Konopnickiej i 

ul. Piaskową. Działki rolne przy ul. Żwirki i Wigu

ry, ul. Brańskiej i koło wiaduktu. Nieruchomości 

przy ul. Polnej (żłobek) i przy ul. Cmentarnej 16. 

Grunt przy ul. Żwirki i Wigury (koło cmentarza) 

przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. 

Nieruchomość we wsi Łapy - Dębowina, na której 

znajduje się sklep i klub oraz tereny administro

wane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ener

getyki Cieplnej przy ul. Żwirki i Wigury.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń 

zawartych w wyłożonym spisie inwentaryzacyjnym 

mienia, mogą w terminie od 26 lutego 1992 roku 

do 26 marca 1992 roku zgłaszać zastrzeżenia do 

Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta i Gminy w 

Łapach ul. Sikorskiego 24, pokój 401 w godzinach 

pracy Urzędu.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Burmistarz Miasta i Gminy w 
Łapach

zawiadamia, że w dniach 2-23 marca br. w 
Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 407 wyłożony 
będzie do publicznego wglądu projekt częściowych 
zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodaro
wania przestrzennego miasta Łapy. W okresie 
wyłożenia, w godz. 10.00 - 14.00, zainteresowani 
mogą zgłaszać uwagi i wnioski. W dniu 23 marca 
br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
odb<j*izi(^i£S£otkani^zjiroj(dętantaml_î _ ^ ^ _ _

Podziękowanie
Dzieci i kierownik zespołu wokalno-instrumen

talnego "PEREŁKI", działającego przy Szkole Pod
stawowej nr 2 w Łapach dziękują Panom 
Bolesławowi Rosikowskiemu i Waldemarowi 
ł.apińskiemu za finansowe wsparcie zespołu. 
Jednocześnie "PEREŁKI" proszą o udostępnienie 
lokalu z przeznaczeniem na samodzielną pracownię 
muzyczną. Może to być wolne pomieszczenie w bu
dynku szkoły podstawowej, średniej lub innej insty
tucji. Zespół z nadzieją oczekuje pomocy finanso
wej łapskich sponsorów. Podajemy nasze konto: 
"PEREŁKI"

B.G. O/Łapy 300416-1300-132.
Kierownik zespołu 

Zdzisław Rybicki

Informacja
z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i

Gminy w dniu 31.01.92 r.
Na XXIII Sesji w dniu 31 stycznia br. Rada Mia

sta i Gminy w Łapach podjęła następujące uchwały;
1. Uchwala w/s ogłoszenia konkursu na stanowi

sko dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej w Łapach.

Uchwała ta zobowiązuje Zarząd Miasta i Gminy 
do ogłoszenia konkursu w "Gazecie Współczesnej" 
oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, z ustaleniem i podaniem warunkó'", 
jakim powinien odpowiadać kandydat na stanowisko 
dyrektora oraz o innych uwarunkowaniach konkursu 
wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Uchwala w/s powołania członków komisji I or.- 
kursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowi
sko dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej w Łapach.

Uchwałą tą powołano członków komisji kon1 •— 
sowej z ramienia organu założycielskiego. Są to:

1) p. Janina Mirek,
2) p. Marian Perkowski i
3) p. Marian Łapiński.
3. Uchwała w/s wygaśnięcia mandatu radnego Je

rzego Sokołowskiego.
Rada Miasta i Gminy w Łapach stwierdziła 

wygaśnięcie mandatu radnego Jerzego 
Sokołowskiego wybranego z okręgu wyborczego Nr 
27 w związku ze zrzeczeniem się przez niego manda
tu radnego. W terminie ustalonym przez Zarząd 
Miasta i Gminy odbędzie się zebranie z wyborcami z 
okręgu Nr 27 w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 
ewentualnego przeprowadzenia wyborów radnego 
na miejsce p. Sokołowskiego.

4. Uchwala w/s przekazania mienia komunalnego 
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

Uchwałą tą przekazuje się Zakładowi Wodocią
gów i Kanalizacji w Łapach mienie wydzielę 
Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w 
Białymstoku - stanowiące własność Miasta i Gminy 
Łapy - w postaci trzech wodociągów wiejskich: 
Daniłowo Duże, Płonka Strumianka i Uhowo.

5. Uchwała w/s podziału nadwyżki budżetowej za 
1991 r.

Rozpatrzono wniosek Zespołu Szkół Mechanicz
nych i przyznano kwotę 6 min zł z przeznaczeniem 
na opłacenie dwóch instruktorów muzyki do końca 
roku szkolnego 1992.

Irena Jabłońska

Wiktorowi 1 itwińczukowi i Jego Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia z powodu utraty ojca 
Władysława składają przyjaciele z Łapskiego Towarzystwa Regionalnego w Łapach.

Władysław I .ilwihczuk był największym patriotą nie tylko miasta Suraża i naszego regionu.
Całe swoje pracowite życic poświęcił na zbieranie dokumentów z przeszłości, broni, monet, 

minerałów i wszystkiego, co świadczyło o nasze) kulturze i pochodzeniu. Ocali! i zachował prawdę o 
ciągłości historii i kultury polskiej naszego regionu, od wieków najczęściej grabionego i niszczonego 
przez zaborców.

Swą bezinteresowność często poświadczał oddając eksponaty o znacznej wartości historycznej do 
różnych muzeów w kraju.

Utraciliśmy wielkiego człowieka, który zasłużył na wieczną pamięć w naszych sercach.
Przyjaciele z LTR i z M-GOK w Łapach
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CUDZE CHWALICIE ...
risałem już w Gazecie Łapskiej na temat kultu

rystyki, a więc budowania własnego ciała, oraz jakie 
korzyści z uprawiania tej dziedziny sportu może 
uzyskać człowiek.

Wracam do tego tematu, ponieważ nurtuje mnie 
niedokończona odpowiedź - mianowicie: - jak ta 
dziedzina sportu jest uprawiana w naszym 
środowisku przez młodzież?

Aby odpowiedzieć na to pytanie przedstawiam 
Państwu rozmowę - wywiad z dwoma naszymi kultu
rystami, propagatorami tej dziedziny sportu w na
szym środowisku. Są to Panowie: Piotr Brzozowski i 
Marek Perkowski.

- Proszę o garść informacji o sobie.
P. Brzozowski: Jestem pracownikiem ZNTK w 

Łapach. Od 25 lat systematycznie uprawiam 
kulturystykę. Nie żałuję, że wybrałem tę dziedzinę 
sportu, zachęcam młodych i starszych do ćwiczeń 
'łowych. Warto budować swoje ciało, kształtować 
.oj charakter i rozwijać osobowość.
M. Perkowski: Również jestem pracownikiem 

ZNTK w Łapach. Tak, to prawda, że od Piotra 
nauczyłem się tej dziedziny sportu. To on mnie 
zachęcił i do obecnej chwili uprawiamy 
kulturystykę. Będzie to już 15 lat mojej aktywności. 
Uważam, że nie zmarnowałem tego czasu. 
Wzmocniłem swoją osobowość, silną wolę, oraz 
osiągnąłem wymierne wyniki w budowaniu 
własnego ciała, opracowałem popisowe numery 
siłowe dla publiczności. Miałem już taką możliwość 
zademonstrowania tych opracowań. Myślę, że to nie 
koniec moich możliwości. Może uda się nam w 
niedługim czasie wystąpić przed własną 
publicznością, ze swoim programem rozrywkowym 
pt. "Przy muzyce o kulturystyce". Myślę, że 
będziemy mieli komplet zainteresowanych tą dzie

lną sportu.
A gdzie odbywacie treningi?

P. Brzozowski: Może to będzie dziwna
odpowiedź, ale trenujemy w "podziemiu". Dla tak 
pięknej dziedziny sportu zabrakło akceptacji i po 
parcia społeczności, by mogła ona rozwijać się ofi
cjalnie np. w szkołach, korzystając z sal gimnastycz
nych. Jedyną szkołą, która rozumiała innych, nie 
tylko swoich uczniów - było Liceum 
Ogólnokształcące. Dzięki życzliwości Dyrekcji i za
angażowaniu osobistemu mego kolegi i nauczyciela 
WF w tej szkole J.Kisielewskiego mieliśmy zezwole
nie korzystania z sali gimnastycznej. Ale były to 
dawne czasy.

M. Perkowski: Początkowo uprawiałem podno
szenie ciężarów, były to lata siedemdziesiąte 
zajęcia były prowadzone w siłowni LO. Ale (o 
długo nie trwało, zrezygnowałem z podnoszenia 
ciężarów i zainteresowałem się sportem bardziej

estetycznym - kształtującym ciało i psychikę bez 
większych przeciążeń dla organizmu.

- Proszę wyjaśnić, co oznacza w waszym rozu
mieniu trening w "podziemiu"?

P. Brzozowski: Kiedy siłownia w LO została zli
kwidowana rozpoczęliśmy poszukiwania nowego 

pomieszczenia. Przypadkowo, będąc z Markiem u 
kolegi w hotelu cukrowni dowiedzieliśmy się, że w 

tym hotelu są niezagospodarowane piwnice zalane 
wodą. Kiedy oglądałem z Markiem te pomieszcze

nia nie wierzyłem, że uda się nam je wyporządzić i 

zagospodarować pod upragnioną siłownię. Wszy

stko to odbywało się w połowie lat siedemdziesią

tych. A jednak się udało. Dzięki również 

życzliwości Dyrekcji zakładów kolejowych i klubu 

"Pogoń” otrzymaliśmy zezwolenie na wykonanie 

specjalnych urządzeń i maszyn do ćwiczeń kultury

stycznych z materiału staroużytecznego. Obecnie 

jest to ognisko kulturystyczne "Sondow", które pęka 
w szwach od chętnych do ćwiczeń. Nie możemy 
wszystkich pomieścić. Świadczy to o dużym zain

teresowaniu młodzieży. Jest to dobra szkoła życia.
M. Perkowski: Mam nadzieję, że ujawnienie na

szej działalności sportowo-rekreacyjnej społeczności 
łapskiej może spowodować to, że zyskamy sponsora 

lub sponsorów do wspierania nas finansowo, aby 

można było się rozwijać. Mam tu na myśli firmy 
prywatne - Towarzystwo Gospodarcze. Marzymy o 

pomieszczeniu z prawdziwego zdarzenia. A więc 

przy włączeniu się firm prywatnych można by było 
zrobić dobry wspólny interes. A może warto podjąć 

taką inicjatywę? Potrzeba tu człowieka odważnego i 
popierającego sport - zdrowie, czyli kulturę szeroko 
pojętą.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał - Janusz Kisielewski

Jan Tarasiuk 'i i

< Bardzo lubię >
Ręce mam zajęte obie - 

- bardzo lubię Święto Kobiet.

< O młodej żonie >
Dotyk męża sklerotyka - 
- to najbardziej ją dotyka.

< O miłości >
Nie nacieszysz się gromadką, 
skoro czynisz to tak rzadko.

< Się nie dziw >
Czasem jedno krótkie zdanko 
nader przykrą jest czytanką, 

Tvięc się nie dziw Czytelniku, 
jeśli w zamian masz artykuł.

< Pamiętajmy >
Pamiętajmy: stworem bożym 
jest nie tylko boża krówka, 

ale również ów pasożyt, 
co to chodzi nam po główkach.

< Powiedz >
Powiedz moja mała, 

powiedz moja śliczna, 
czemuż jesteś cała 

* taka platoniczna?

< Zastrajkuję >
Zagrodzę ciągnikiem drogę, 

bo swej żonki znieść nie mogę.

< Chroniczny kłamca >
Jest potrzeba czy też nie, 
ciągle musi łgać jak pies. 

Czasem marzę o tym, żeby 
łgał jedynie dla potrzeby.

< O żwawym dziadku >
Jeden z siedmiu cudów świata: 
zaczął dziadek siódmy krzyżyk 
i wciąż żwawy, i wciąż chyży, 

za babkami ciągle lata.
P. Brzozowski (z lewej) 
M. Perkowski (z prawej)
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MO -  zaprasza
Kolumna "MO - zaprasza" dzięki uprzejmości dyrektora M-GOK Bogusława Chwcdynyjcsl moją 

naprawdę niezależną rubryką. Nie jestem więc członkiem zespołu redakcyjnego "Gazety Łapskiej" i 
Sz. P. Czytelnicy niesłusznie kierują zarzuty dotyczące jej kształtu i treści do mnie. Z chęcią zaś 
przyjmę wszelkie uwagi dotyczące kartki, którą redaguję. Mój adres: 18-100 Łapy, ul. Boh. Westcr- 
paltte 8 m 2. Można mnie leż znaleźć w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 w sali nr 72 w łapskim 
LO. Zapraszam.

AK - wprowadzenie do 
trudnego tematu

Bez huku armat, warkotu werbli i łopotu sztan
darów powróciła do Łap AK wypierając skromniut- 
kiego Stanisława Duboisa z tablic równie skro- 
mniutko-krótkiej uliczki. I poza tym epizodem o 
Armii Krajowej cisza. A przecież ci, którym niegdyś 
władza ludowa odebrała prawa do żołnierskiej 
godności, kazała precz wyrzucić kochane pamiątki z 
lat partyzantki, pamiątki z lasu i pól bitewnych, ci 
żołnierze podziemnej armii są wśród nas. Tylko im 
znaną prawdę o latach okupacji i walki coraz 
częściej zabierają do grobu. Żołnierzy Armii Krajo
wej jest coraz mniej wśród nas żywych, w cieniu żyli 
i w cieniu odchodzą. Dzięki uprzejmości przyjaciół 
wspomagających mnie w badaniu historii regional
nej mogłem zapoznać się z dwoma opracowaniami 
zajmującymi się dziejami Armii Krujowcj, również 
w wycinku łapskim. Jedną z nich jest tom II maszy
nopisu Władysława Żarskiego-Zajdlera pt. "Ruch 
oporu w 1. 193944 na Białostocczyżnie” - referat 
programowy z 1968 r. i maszynopis Bronisława Per
kowskiego pt. "Śladami konspiracji AK w Obwodzie 
Wysoko-Mazowieckiem w latach 1939-45". 
Przejrzałem także barwne wspomnienia cichocie
mnego kpi. Alfreda Paczkowskiego ps. "Wania".

Pisząc o historii AK należy przytoczyć fakty 
podręcznikowe, lecz niezbyt upowszechnione.

Łapy wraz z okolicą należały do Inspektoratu II 
AK "Podlaskiego", obwodu Wysokie Mazowieckie. 
W czerwcu 1944 r. sztab Inspektoratu Podlaskiego 
przedstawiał się następująco:

Inspektor - mjr "Maciek" Stanisław Żukowski, 
z-ca Inspektora - mjr "Zew" Mieczysław Wałecki, 

adiutant Inspektora - por. "Niemen" Józef 
Niemeński,

szef Biura Informacji i Propagandy - por. "Dra- 
gojlub" Tadeusz Komar,

kurier - chor. "Czyżyk" Mieczysław Waszczuk, 
kurierka - "Twarda" Apolonia Kostro, 
łączniczka - "Grażyna" Bronisława Porowska.
Na terenie Inspektoratu przygotowywano do od

tworzenia 76 pułk piechoty i 2 pułk ułanów spieszo
nych. W akcji "Burza" 76 p.p. działający w naszym 
obwodzie wysoko-mazowieckim wystawił jedną 
kompanię i pluton CKM, razem 200 żołnierzy. 2 
p.p. przeprowadził koncentrację w rejonie Brańska.

W 1944 roku działać w strefie przyfrontowej, w 
terenie pozbawionym dużych kompleksów leśnych 
było ciężko. A i wcześniej też nie było łatwo. We 
wszystkich gminach były posterunki żandarmerii i 
policji. W przybliżeniu siły niemieckie wynosiły: 
żandarmów i schutzmanów - 450, wojsk wartowni
czych - 350, SS - 20, Bahnschutzów - 60. Razem 
ponad 1000 umundurowanych i uzbrojonych Nie
mców.

Zalążki konspiracji sięgają roku 1939, czyli oku
pacji radzieckiej. Do pierwszych, którzy nie upadli 
na duchu i podjęli walkę, należeli por. Czesław 
Gołębiowski "Gołąb", ppor. Bronisław Bronisław 
Perkowski "Gniazdo", plut. Tadeusz Wcstfal 
"Karaś". Każdy z nich wart jest osobnej biografii. 
Pierwszym komendantem Obwodu był por. 
Czesław Gołębiowski, w 1941 r. zastąpił go por. 
Stanisław Żukowski, od 1942 r. por. rez. Stefan Bia- 
Iik "Lida", w 1943 r. p.o. komendanta objął por. Ta
deusz Westfal a wreszcie w 1944 r. por. Wiktor Le- 
szko "Witold". Łapy stanowiły jeden z 4 rejonów 
obwodu. Były tu 3 placówki: Łapy - 3 plutony, 
Poświętne - 5 plutonów, Sokoły - 4 plutony. I znowu 
trochę nazwisk. W maju 1944 r. w rejonie II - Łapy 
komendantem był kpi. "Zbych" Ignacy 
Troszczyński, d-cą placówki Łapy por. c.w. "Dzia
dek" Hieronim Perkowski, d-cą placówki Sokoły 
chor. "Sokół" Franciszek Roszkowski, d-cą placówki 
Poświętne ppor. c.w. "Kaps" Władysław Kamiński". 
Natomiast por. "Huzar" Kazimierz Kamiński był 
wówczas d-cą placówki w Piekutach i zarazem sze
fem uzbrojenia w komendzie obwodu.

Autor monografii wspomina o daninie krwi, jaką 
zapłacili nasi żołnierze Polski Podziemnej. I tak: 
"Na terenie placówki Sokoły zginęli: Kazimierz Mi
rek wywieziony do obozu koncentracyjnego, Józef 
Roszkowski zamęczony gdzieś w Prusach w 1943/44 
roku".

Natomiast pobliskie Wanicwo było bazą przerzu
tów poczty, broni itd. Dynamicznie działał tam w 
konspiracji st. sierż. rez. Stanisław Janeczko.

"... W marcu 1943 r., w czasie przygotowywania 
się do akcji mającej na celu zarekwirowanie kontyn
gentów, które miały być wiezione szosą, oddział wy
znaczony do akcji przebywał w Waniewie, w jednym 
z domów obok kościoła. Na skutek doniesienia żan
darmeria z Sokół napadła niespodziewanie na te
nże dom". Wywiązała się strzelanina, podczas której 
żołnierze AK zaczęli wycofywać się w kierunku Na
rwi. W czasie przeprawy zginął kpr. Wacław Manoś, 
ciężko rannego dobili żandarmi strzałem z rewol
weru. Padli również: Kazimierz Trzeciak i Franci
szek Roszko z Kowalewszczyzny. Ocalał jedynie st. 
sierż. Stanisław Janeczko, który osłonił kolegów a 
później skrył się w przybrzeżnych zaroślach.

Wspomnieć tu należy i o żołnierzach innego 
frontu walki z nieprzyjacielem - nauczycielach. Pan 
Władysław Igliński nauczał w Jamiołkach i 
Kłosach, Godziębach, Świetlikach a także 
Stypułkach-Giemzin i Ixśniewie -Niedźwiedź. 
Szkolił też żołnierzy i ochraniał radiostację party
zancką.

W Kruszewie k/Kobylina z grupką prawie 30

dzieci pracowała Jadwiga Chaszczanka, w Kaczynic 
Starym Maria Kaczyńska, w Pszczółczynie Róża i 
Władysław Czarnoborscy oraz pan Łabiewski (?)

W Waniewie i okolicy objęto nauczaniem prawie 
wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Edukacją pod
stawową kierował Aleksander Grochowski a gimna
zjalną Adam Filoniuk. W sumie, w obrębie dawnego 
pow. Wysokie Mazowieckie tajnym nauczaniem 
objęto około 1469 uczniów szkół podstawowych i 
143 w zakresie szkół średnich ogólnokształcących.

Wymienione monografie zawierają wiele, bardzo 
wiele nazwisk i faktów. Jest to z pewnością niecała 
prawda o podziemnej walce z okupantem. Tym bar
dziej niepełna, że nie zawiera materiałów z lat 1939-

Zanim sięgnę po stare, łapskie kroniki harcerskie, 
przypomnę się niektórym dorosłym już 
mieszkańcom Łap i okolic, a w latach siedemdziesią
tych jeszcze dzieciom - zuchom i harcerzom.

W latach moich studenckich nosiłem mundur har
cerski, bez stopni instruktorskich, szkoleń, kursów, 
ot tylko po to, aby pracować z dziećmi. Z  dwoma 
kolcgami-druchami-studentami: Wojtkiem
Karpińskim i Alkiem Tichoninkiem stanowiliśmy 
chyba niezłe trio kadry obozowej. Alek ze swą 
nieodłączną gitarą 12-strunową był wręcz ider' 
druhenek, Wojtek błyszczał dowcipem a ja to wv._, - 
slko ubierałem w realizowane pomysły. Przez "na
sze" harcerskie ośrodki wczasowe przewinęło się 
ponad 2500 młodzieży z całego województwa. 
Mogłem więc spojrzeć przekrojowo na poziom, 
inteligencję, humor, harcerskość itd. plejady dzieci z 
różnych wsi i miasteczek.

Była młodzież dobra i zła. O tym, co złe, pisać już 
nic warto. Ludzie wydorośleli, zmienili się, a jeżeli 
nic to i lak nic już ich nie zmieni.

Dużo mam miłych wspomnień z pracy z 
młodzieżą z Moniek, Knyszyna, Michałowa, 
Białowieży. Rosły indywidualności piosenkarskie, 
aktorskie, gospodarskie. A to na obozach jest za
wsze widoczne i leż zawsze się liczy. Ale to było 
harcerstwo z dalszych stron. A przecież nieraz 
też grupy zuchów i harcerzy z Łap, Turo... . 
Kościelnej, Tołcz, Pomygacz, Suraża, Poświęlncgo, 
Sokół, Brańska, Bociek i Wyszek. Gdyby tak 
doszukiwać się wspaniałego harcerstwa, to z pra
wdziwą łezką w oku wspominam zastępy z Turośni 
Kościelnej, Brańska i Bociek.

Ach te Boćki, Boćki z Ewą Osmólską, ten Brańsk 
z liskowską - ile zdrowia kosztowały, ale bez humo
ru nie ma obozu, nie ma. Zaś Agata Łajkowska z 
Suraża przepięknym śpiewem kupiła serca wszy
stkich. Do dziś pamiętam jej Harcerski Krzyż i 
Donnę... Maluszkicm z piątej klasy była wówczas a 
dziś, jak mówią mi, jest nauczycielką. Pozdrawiam.

A Bogdan Lis - dwa turnusy na moich obozach 
zaliczył. Trudny chłopak, a i wspaniały. Cały Suraż 
dał mi się we znaki, ale rozbroili niegdyś popularną 
piosenką Africa Simona - "Balanga". Oj pamiętam, 
pamiętam.

Gdzieś tam w zeszycie starym, z piosenkami 
wpisała się Iwusia z Łap. Próbuję rozszyfrować, 
przypomnieć - chyba to była Iwona Maleszko, czyli 
zimowisko 1978 r. Absolutnie nie pamiętam Baśki 
Jankowskiej, ani też Dorotki. Ulka z Łap,
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41. Ogólnikowe wzmianki nic mogą wypełnić obrazu 
okupacji sowieckiej. A la również na "ziemi łapskiej" 
wycisnęła swe piętno. Dlatego po raz kolejny proszę o 
listy, wspomnienia, poprawki i wszelkie materiały po
mocne w pełnym przypomnieniu nam, współczesnym, 
czynu zbrojnego sprzed półwiecza prawic. Bo przecież 
tak wiele prawd czeka na swe odkrycie a fałszu histo
rycznego na wytępienie.

Marian Olechnowicz
P.s. Warto chyba wystawę pt. Ruch oporu na 

Białostocczyżnie, prezentowaną w białostockim Mu
zeum Wojska ściągnąć do Łap. Chyba to zrobią...

pamiętam, że była przyboczną. Chyba nie taką jed
nak jak Beata Łazowska z Turośni Kościelnej. I 
dziś ją poznaję i jej braciszka Jacka. Tentu to piłka 
nożna była w głowie a obiad zjadał w locie. Elżbie
ta Kondzior dwukrotnie była na moich obozach-ko- 
loniach. Może się mylę, ale jak pamiętam było to 
dziecko o bujnych blond włosach. 1 wymowę miała 
miękką. Małgosię Bujnowską spotykałem kilka
krotnie w Białymstoku, a była już gimnazjalistką. 
Lucynka Kobryrt - też z Turośni. Cóż ja z nią 

iprzckomarzałcm się. Wierzę, że była wzorową 
uczennicą i już skończyła studia. Przeglądam notat
ki i zastanawiam się, czy te piękne włosy miała Elż
bieta, czy Jolanta Kondzior. Nazwisko jedno, lecz 
dziewczęta były dwie... Kaśka Zacharów, z tym swo
im słabym "r" bardzo łatwa do zapamiętania. Ale 
to chyba nie Kaśka, lecz Jolka Szewko dołożyła mi 
w meczu tenisa stołowego. Ciekaw jestem, czy

a na obozien &

podrosła nieco nam Jola. Kaśka przypomniała się 
w pierwszym roku mojej pracy w Łapach, gdyż 
kończyła właśnie LO. Po Jolce zostały ślady w 
szkolnych kronikach. Basia Wróblewska była gdzieś 
spod Turośni. Nie bardzo pamiętam Anię 
Jastrzębską, chociaż wiem, że też była na obozie 
harcerskim. Pamiętam zaś doskonale Danutę 
Kosińską a Anię Czaczkowską chyba w ubiegłym 
roku spotkałem w Łapach. Po 13 lalach jednak

.dno rozpoznać, gdy z dziecka prz.coblekla się w 
kobietę. Pamiętam też Dankę z Turośni i fajnych 
chłopaków-bliż.niaków gdzieś spod Łap. Teraz to 
już stare chłopy - od lal już ich nic widuję w 
Łapach. Byl też dobry ehlopak-harcerz. Marek z 
Suraża lub Uhowa i jego wysoki kolega. Byli, byli, 
czas zaciera pamięć, chociaż młodzież była 
wspaniała. A my?

Alek przepadł wśród gromadki własnych dzieci 
w Hajnówce. Wojtek jest poważnym prawnikiem 
firmy Amicus w Białymstoku. Ja zaś mieszkam i 
pracuję w Łapach i lubię historię, nawet tę niezbyt 
odległą. Obozy harcerskie, te moje, to już historia 
przecież. A czy tym dzieciom wówczas, zuchom i 
harcerzom, coś ze wspomnień pozostało?

B. druh Marian Olechnowicz

Z zeszytu Janiny C>
Piszę ten artykuł w dzień pochmurny, nie tylko 

pod względem auty. Niektórzy za czasami idioty
zmu i ludożerczego ludowładztwa nie tylko łezkę 
nieraz już uronili, ale i głos swój oddali, więc nie
co wspomnień się należy. Stąd też poniższy tekst.

Mam oto na swym biurku zeszyt do prasy 
uczennicy J.C. z klasy siódmej. Rok był wówczas 
1949/50. Poczytajmy. Październik 1949. Może naj
pierw coś ze świata.

" Londyn - lud angielski nigdy nie weźmie 
udziału w agresji przeciwko ZSRR." I jeszcze le- 
piej:”ZSRR staje w obronie suwerenności 
Bułgarii, Węgier i Rumunii." A we Francji stwier
dzono dwudziesty dzień kryzysu rządowego. Nie
co lepiej było na Węgrzech, gdzie tylko wykonano 
wyroki na 4 zdrajcach narodu węgierskiego.

Ciekawostki z kraju są tak smakowitym 
kąskiem czytelni
czym, że podam je 
w całości:

"Zamanifestuje 
my głębokie przy
wiązani e do wiel
kiego nauczyciela 
międzynarodowej 
klasy robotniczej.
Uchwała KC 
PZPR w sprawie 
obchodów 70-lecia 
urodzin Towarzy
sza Józefa Stali
na"- tfu! "Fabryki 
Lubelszczyzny 
walczą o wykona
nie planu" - znowu tfu! A tu perełka: "Uroczysta 
akademia w Warszawie w :>-lą rocznicę wyzwole
nia Belgradu przez Armię Radziecką." Nieważny 
jest tu sam Belgrad, najważniejsze, że wyzwoliła 
niezwyciężona armia ludu pracującego miast i wsi 
ZSRR. O partyzantach Tity już ani słowa, bo i 
sam marszałek był już wówczas mocno na cenzu
rowanym. A tu aż łezka w oku się kręci i serce 
drży inaczej: "Hasła WKP(b) z okazji 32 rocznicy 
Wielkiej Rewolucji Październikowej: Niech żyje 
XXXII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolu
cji Październikowej”. Że też polonistów-stylistów 
cholera nie wzięła. No, ale kierunkowym był już 
wówczas bratni język rosyjski. Natomiast "załoga 
huty "Batory" zdobyła sztandar pracy". Dyrekto
rzy zapewne "odznaczyli" się, pochleli a czarny ro
bol jeszcze bardziej poczerniał. A z wydarzeń w 
województwie uczennica Janina C. wpisała lako
nicznie, czyli po spartahsku: " Postępy mechaniza
cji rolnictwa”. Koniec, kropka, fakt stwierdzony.

Kartka następna: " Niechaj Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe poniesie w masy płomienną 
żagiew walki o podstęp /sic!/ i pokój". Oj, oj, ko
leżanko Joasiu, niechby ten błąd został do
strzeżony przez klasowego ZMP-owca.

A co w grudniu? - "Rosną szeregi aktywistek 
wiejskich w województwie białostockim". Lub z 
innej beczki: "Pocztowcy białostoccy wezwali do 
współzawodnictwa kolegów z Nowego Targu" -

tak daleko moja wyobraźnia nie sięga. A w su
mie, to również były dobre wyniki skupu zbóż. 
Rząd zaczynał żywić się sam.

Z kraju. Jeszcze w grudniu 1949 roku: "Załoga 
T-72 melduje Prezydentowi RP o wykonaniu 
500.000-go głośnika radiowego". Meldunek T-72 
przekazał J-23. A "Roczny plan wyrobów walco
wanych wykonany w 16 dni przed terminem". 
Smacznego! "Roczny plan produkcji maszyn i 
sprzętu górniczego wykonany!". Cieszyli się więc 
górnicy... radzieccy. No i "W Warszawie wzniesio
no pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej". Pomni
ków wrogości polsko-amerykańskiej nie zbudo
wano. Pod datą 21 grudnia figuruje hasło: "Niech 
żyje Towarzysz Stalin - wódz światowego obozu 
pokoju, wolności i socjalizmu, wielki przyjaciel 
narodu polskiego" - to zamiast tradycyjnych

życzeń 
świątecznyc 
h. A tak w 
ogóle to 
29.XII.1949: 
"wzrost kadry 
wykładowców 
szkól partyj
nych woj. ka
towickiego". 
Zaczynały się 
WUML-e 
/rodzice niech 
dzieciom 
wyjaśnią/. 
Analfabetycz 
no-socjalisty

czni dyrektorzy podczepiali się pod inteligencję. 
Ta zaś szła w odstawkę. 30 grudnia towarzysz Ro
man Zambrowski dokonał otwarcia Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Partyjnego w Warszawie. 
Wiodąca siła narodu tworzyła towarzyszom 
własny system oświaty, z własną hierarchią magi- 
sterków, docencików i profesorów nadzwyczaj
nych. Powstał system studiów, w którym studenci 
wyznaczali egzaminatorom daty egzaminów i 
przewidywane oceny... Znowu tfu.

A wświecie u schyłku roku działo się źle. Otóż 
"Titowska banda próbowała hamować rozwój go
spodarczy Bułgarii", we Francji powstały "dwa 
obozy literackie". Na szczęście "Masy pracujące 
krajów kapitalistycznych nigdy nie wystąpią prze
ciw braciom w ZSRR i krajach demokracji ludo
wej" - to pod datą 28.XII.1949 roku.

Na następnej już kartce zaczyna się rok 1950. 
Przeglądam zeszyt, czytam jako źródło historycz
ne i patrzę zarazem za siebie, na swą pracę histo
ryka. Jakim źródłem historycznym są lub będą 
zeszyty moich uczniów? Nie do mnie należy 
odpowiedź. Warto jednak przeglądać stare zeszy
ty i warto też pamiętać, że inni je też mogą 
przejrzeć. I ocenić.
Pa!

Marian Olechnowicz
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PARK W PIETKOWIĘ
dokończenie ze str. 1
pomiędzy jego synów. Józef otrzymuje Pietkowo, 
Maciej Ignacy - Strablę i w ten sposób ród 
Starzeńskich podzielił się na dwie gałęzie: piet- 
kowską i strabelską.

Wydarzenia polityczne 1 poł. XIX w. odbijają się 
na życiu pietkowskiej społeczności. W 1815 r. piet- 
kowskie dobra zostają rozdzielone granicą 
państwową między Królestwo Polskie i Imperium 
Rosyjskie, która biegnie rzeką Lizą. Pałac i ogrody 
znalazły się w Rosji, wieś, kościół, iynek, wzmian
kowany wyżej promienisty zbieg dróg i większość 
gruntów dworskich - do Kongresówki. Dla nich to 
obok zbiegu dróg powstaje nowy folwark, w II poł. 
XIX w. pr/ekomponowany i nazwany Gabrysinem 
na cześć córki Kazimierza Starzeńskiego - Anny 
Gabrieli, żony hrabiego Komara.

Centrum tej kompozycji stanowił pałac, przy któ
rym zbiegały się drogi-aleje: ze wsi Pietkowa, Strab- 
li, Gabrysina, osady młyńskiej oraz droga do lasu i 
stawów. Od północnego-zachodu pałac otaczał 
podjazd, otoczony drzewami i krzewami ozdobny
mi. Przeciwległą stronę pałacu zajmowało duże tra
wiaste wnętrze z kępą kwiatów, otoczone różnoga- 
tunkową roślinnością: egzotycznymi drzewami, mo
drzewiami europejskimi, lipami, grabami, klonami i 
jesionami. Z  okien pałacu roztaczał się widok na 
duży staw na Lizie i usypaną nań kwadratową 
wyspę. W sąsiedztwie pałacu i na północ od drogi z 
Gabrysina widniały dalsze części parku krajobrazo
wego, z krętymi dróżkami spacerowymi wśród lip, 
klonów, kasztanów, świerków, jesionów, grabów, 
brzóz, sosen, topól i innych ozdobnych drzew i krze
wów, zgrupowanych w grupy i klomby. Na skraju 
parku, nad odnogą Lizy - Młynówką urządzono 
"łazienkę", ogród kwiatowy i alpinarium. Na obsa
dzoną kwiatami kępą w widłach Młynówki i Lizy 
wiódł drewniany mostek. Tuż obok wzniesiono mu
rowane budynki dwóch oranżerii i dom ogrodnika. 
Pomiędzy oranżeriami mieściła się ananasarnia. 
Sad od ogrodu warzywnego oddzielała grabowa ale
ja. Opodal, w cieniu lip i klonów kryła się altana. 
Zredukowano część gospodarczą, w sąsiedztwie 
podjazdu pozostawiając jedynie stajnię i wozownię.

Po 1964 roku układ wzbogaciły dwie osady for
nali. Obok osady młyńskiej wzniesiono gorzelnię. 
W 2 poi. XIX w. założono jeszcze dwa nowe, sateli
tarne folwarki: Maiynki i Józefin. Ze względu na 
trudności przygranicznej komunikacji wytyczono 
nową drogę do Wólki Pietkowskiej. Także w 2 poł. 
ubiegłego wieku na wschód od parku powstał wiel
ki kompleks stawów rybnych o łącznej powierzchni 
173 ha. Niektóre z nich otrzymały nazwy tworzone 
od imion członków rodziny Starzeńskich. Te bez
imienne użytkowane były jako narybkowe i tarliska. 
Kazimierz Starzeński (ur. 1816, zm. 1899) jeszcze za 
swego życia podzielił majętność pomiędzy dwie cór
ki: niezamężną Marię (otrzymała część z Marynka- 
mi) i Annę Gabrielę, żonę hr Józefa Komara, któ
rej przypadła pietkowska siedziba. Po niej 
właścicielką dóbr stała się Elżbieta z Komarów 
Krasicka (ur. 1874, zm. 1943), zarządzająca nimi z

synem Witoldem (ur. 
1902, zm. 1982). Do 
1939 r. założenia parko- 
wo-ogrodowe były tro
skliwie pielęgnowane, 

uzupełniane nowymi nasadzeniami. W latach 30- 
tych XX w. po spaleniu drewnianego, barokowego 
kościoła wzniesiono nowy, modernistyczny, nawią
zujący do form barokowych. W okresie 
międzywojennym rozbudowie uległa gorzelnia.

Zmierzch świetności obiektu pałacowo-parkowe- 
go nastąpił wraz z wkroczeniem wojsk sowieckich w 
1939 r. Z  opowiadań pamiętających te czasy wynika, 
że konie w tej armii musiały być w cenie, skoro 
urządzono im stajnię na pałacowych posadzkach 
(parkietach?), podczas gdy sołdaci zajmowali mniej 
prestiżowe lokale. Największych jednak zniszczeń 
dokonano po 1944 r., w latach 50-tych rozebrano 
pałac, oficynę, 4 czworaki, łazienkę, młyn, zdewa
stowano oranżerię i dom ogrodnika, rozebrano mu
rowane ogrodzenie. Za to znów rozbudowano 
gorzelnię. Cegły z rozbiórki okoliczni chłopi wyko
rzystali do budowy kominów. W ramach parcelacji 
część parku zajęły chłopskie zagrody, pozostała do 
dziś nie ma użytkownika.«Już ponad 50 lat obiekt 
pozbawiony jest gospodarskiej ręki. Po młynie 
pozostały jedynie resztki fundamentów. Staw zarósł 
roślinnością, uległ spłyceniu. Wyspę porósł ols i 
krzewy. Na pałacowym wzgórzu ani śladu budynku. 
Grabowa aleja niezłomnie trwa nadal, oddzielając 
dawny ogród warzywny od sadu, w którym 
pozostało sporo starych drzew owocowych, nadgry
zionych zębem czasu-, mrozu i chorobami. Na 
ścianie b. stajni widnieją jeszcze podpisy krasnoar- 
miejców z ich powtórnego pobjrtu w 1944 r.

W ogóle drzewa oparły się czasowi najskutecz
niej. Potężne lipy, klony, kasztany, wznliankowane 
wyżej modrzewie po południowej stronie pałacu. 
Od ub. roku na rzece Lizie, od północy i wschodu, 
wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, mające 
gromadzić zapas wody w okresie jej wiosennego 
nadmiaru. Jej brak w lecie powodował, że stawy - 
jeszcze rok temu - wykorzystane były tylko w 
połowie.

Pietkowski park jest jednym z najcenniejszych za
bytków tego typu w województwie białostockim.

Stanowi przykład wysokich umiejętności 
kształtowania krajobrazu. Zachował się układ 
wnętrz, część dróg, kompozycja alei i różnogatun- 
kowych grup, stajnia, dom ogrodnika, ruiny oranże
rii, gorzelnia i magazyn przy niej, dom gorzelniane
go, 3 czworaki. Spotkać tu można wiele drzew sta
rych i kilka rzadkich gatunków. Na terenie parku 
występuje 51 gatunków i odnjian drzew, krzewów. Z 
drzew (w* tym rzadkich): lipa amerykańska, buk 
zwyczajny odmiany czerwonolistnej, iglicznia trój- 
cierniowa, skrzydłoorzech kanadyjski. Większość zc 
starych drzew pochodzi z końca XIX w. i 1 poł. XX 
są też okazy z 1 poł. XIX w. a nawet z XVIII.

Park - położony tak blisko Łap - zdaje się nii 
budzić sobą zainteresowania, na które niewątpliwa 
zasługuje. Także - na przywrócenie jego dawnej 
świetności. Szczytem marzeń byłoby zrekonslruo 
wanie i odbudowanie pałacu. Czy zachowały sic 
gdzieś jego zdjęcie, rysunki? Może takowe są w 
rękach rodziny hrabiów Starzeńskich? Żle by się 
stało, gdyby i ta cząstka naszej narodowej kultury 
podzieliła los innych odchodząc w zapomnienie w 
kraju, który w wyniku tylu kataklizmów wojennych 
tak wiele ze swych zabytków utracił.

Tymczasem mogę polecić Czytelnikom naszej ga
zety bliższe poznanie parku, np. podczas niedf' 
nych spacerów. A jeśli popuści się wodze wyobrv 
"jak to drzewiej .bywało''... By nie było tak, że "Cu
dze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co 
posiadacie".

W 1988 roku przez park PTTK poprowadziło 
szlak turystyczny w kolorze zielonym. Rozpoczyna 
się on w Łapach Osse a kończy się w Surażu i nosi 
nazwę "Kolejarzy". Park można zwiedzić udając się 
szlakiem turystycznym wyznakowanym w kolorze 
zielonym o długości 20 km. Nosi on nazwę koleja
rzy, ponieważ łączy osiedle kolejowe w Łapach Os
se z ośrodkiem wypoczynkowym w Surażu.

Na podstawie artykułu Ewy Bończak-Kucharczyk 
i Józefa Maroszka "Ogrody Białostocczyzny. Piet
kowo." - "Białostocczyzna", nr 1 (13) z 1989 r, 
opracował

Bogdan Łuczaj
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Punkiem wyjścia do racjunulnego gospodaro

wania ziemią na danym terenie lub w gminie po
winno być rozpoznanie i znajomość funkcjono
wania środowiska przyrodniczego. Świadomość 

łych zagadnień pozwala uniknąć wielu proble
mów czy leż konfliktów z zakresu planowania 

przestrzennego.
Poniżej prezentujemy opracowanie pt. "Stu

dium ochrony środowiska Gminy Turośń 

Kościelna".
I. Podstawowe dane o gminie.
Gmina Turośń Kościelna położona jest w 

północno-wschodniej Polsce, w województwie 
białostockim. Miasto Białystok położone jest 3-5 
km od granic gminy, która w całości wchodzi w 

skład kształtującej się aglomeracji. Północno- 
wschodnie fragmenty gminy wchodzą w skład 

leśnej otuliny Białegostoku. Zachodnia część gmi- 
V  znajduje się w granicach Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego, a pozostała część w granicach je 

go otuliny.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa o 

znaczeniu międzynarodowym: Warszawa-Lenin- 
grad (Petersburg) oraz dwie drogi o znaczeniu 
krajowym: Białystok-Wysokie Mazowieckie i
Łapy-Tołcze. Powierzchnia gminy jest niewielka i 

wynosi 14030 ha. Rozciągłość południkowa wynosi 

15 km, równoleżnikowa 12 km.
Struktura użytkowania ziemi w gminie wskazuje 

na jej rolniczy charakter, z tendencją do zmiany na 
charakter podmiejski. Duży procent nieużytków w 
zachodniej części gminy to głównie szuwaiy i bag

na o dużej wartości ekologicznej, z przeznacze
niem na rezerwat przyrody.

Gmina liczy ok. 5 tys. mieszkańców. Średnia 
-ęstość zaludnienia wynosi 36 osób/km2. Ludność 
■supiona jest w 38 osiedlach, z których największa 
Niewodnica Kościelna liczy ok. 1.000 mieszkańców. 
Saldo migracji za ostatnich 5 lat jest ujemne i wy
nosi - 60 osób z powodu odpływu ludności do po

bliskiego Białegostoku. W najbliższym czasie 
będzie ono zrównoważone a nawet dodatnie po 
wybudowaniu kilku osiedli mieszkaniowych.

Liczba zawodowo czynnych mieszkańców gminy 

wynosi blisko 3.000 osób, z czego ok. 1.000 osób 
pracuje poza terenem gminy w pobliskich mia

stach: Łapach i Białymstoku. Dominuje zatrudnie
nie w sektorze prywatnym, około 2.000 osób.

Podstawową funkcją gminy jest nadal rolnictwo, 

zatrudniające 50 % ludności i gospodarujące na 60 
% powierzchni gminy na gruntach I1I-VI klasy. 

Dominuje tradycyjne rolnictwo prywatne o 
średniej wielkości gospodarstwa 6,2 ha o kierunku 

zbożowo-hodowlanym. Wzrasta znaczenie kierun

ku hodowli drobiu i jaj oraz uprawy warzyw i owo
ców charakterystycznych dla strefy podmiejskiej.

Funkcją uzupełniającą gminy staje się ostatnio 
tuiystyka. Istnieją tu dogodne tereny dla wypo
czynku w postaci Narwiańskiego Parku Krajobra
zowego, zajmującego 30 % powierzchni gminy. 
Prowadzą tędy trzy szlaki turystyczne: piesze, kaja
kowe i obwodnica NPK.

II. Warunki naturalne terenu gminy.

Pomnikowy jałowiec pomiędzy Turośnią 
Dolną i Kościelną

Podłoże geologiczne stanowią tu skały krystali

czne z ery prekambryjskiej spoczywające na 
głębokości ok. 2.000 m. Przykryte są one utworami 

paleozoicznymi i mezozoicznymi o miąższości 

około 1.500 m, głównie osadami morskimi tj. wa
pieniami. Na nich spoczywają pokłady piasków i 

iłów trzeciorzędowych.
Utwory powierzchniowe stanowią osady trzech 

zlodowaceń: podlaskiego, południowopolskiego, 
środkowopolskicgo. Są to warstwy glin, piasków i 

żwirów o miąższości około 120 m. W 
czwartorzędzie powstały po ustąpieniu lodowca 

osady rzeczne tj. piaski i torfy w dolinach 

większych rzek: Narwi, Czaplinianki, Turośnianki.
Współczesna rzeźba terenu gminy powstała 

podczas zaniku ostatniego zladowaccnia na tym te
renie tj. środkowopolskicgo. Doszło wówczas do 

akumulacji utworówpolodowcowych w formie mo
ren, kremów i ozów o przebiegu równoleżniko
wym. Stanowią one obecnie najwyższe wzniesienia 

o wysokości 150-170 m npm. Podczas zlodowacenia 

bałtyckiego, które tu nie sięgnęło, miały miejsce 

procesy peryglacyjne prowadzące do niszczenia i 

równania form terenu. Odpływające wody poło- 

dowcowe uformowały najpierw pradolinę Narwi, a

później doliny rzek: Czaplinianki, Turośnianki 
wpadających do Nanyi. Szerokość pradoliny Narwi 
wynosi około 3 km, a wysokość zboczy 25 m. Doli
ny mniejszych rzek nic przekraczają 100 m, przy 
nachyleniu zboczy 10 stopni. Znajdują się tu naj
niższe tereny w gminie na poziomie 115-120 m 
npm.

Teren gminy położony jest w dorzeczu gómej 
Narwi i jej dwóch dopływów: Turośnianki i Czapli
nianki o długości 30 km. Rzeki odprowadzają wo
dy z terenu gminy w kierunku zachodnim. W doli
nie Narwi występują tereny bagienne okresowo za
lewane podczas wiosennych roztopów. Ze zbiorni
ków powierzchniowych są tu stawy hodowli ryb w 
Topilcu, Niewodnicy, Turośni Kościelnej o łącznej 
pow. około 50 ha. Wody podziemne odprowadza
ne są poprzez system melioracyjny z 60 % obszaru 
gminy.

Występowanie zwierząt na terenie gminy uwa
runkowane jest w dużym stopniu typem 
roślinności. W zachodniej części gminy, gdzie 
występują naturalne łąki oraz szuwary w dolinie 
Narwi znajdują się miejsca lęgu i żerowania około 
180 gatunków ptaków, w tym wielu gatunków rzad
kich i przelotnych. Tereny leśne głównie na 
północnym zachodzie i wschodzie oraz południu 
to ostoje takich zwierząt jak: łoś, sarna, lis, dzik, 
kuna, zając. W korytach rzek bytują bobry, piżma
ki oraz występuje kilka gatunków ryb. Pola upraw
ne i miedze zasiedla kuropatwa, zając, drobne gry
zonie. Niewielkie fragmenty lasów sosnowych roz
rzuconych równomiernie po terenie gminy stano
wią również miejsce schronienia zwierząt.

Występujący tu klimat ma charakter kontynen
talnego. Świadczy o tym amplituda roczna tempe
ratury ponad 22 oC oraz długa zima i lato po 
około 100 dni. Średnia temperatura lipca + 18 
oC, stycznia - 4,5 oC. Opady wynoszą tu od 550 do 
600 mm, pokrywa śnieżna utrzymuje się zwykle 
przez 90 dni.

Rzeźba terenu i wody powierzchniowe modyfi
kują tu specyficzny mikroklimat. Charakteryzuje 
się on większym udziałem wiatrów wschodnich w 
stosunku do Polski środkowej. Dominują wiatry 
zachodnie znad doliny Narwi, napowietrzające do
liny rzek: Turośnianki i Czaplinianki. Wynoszonę, 
wilgotne masy powietrza nad wysoczyznę powo
dują opady i burze.

Sławomir Halicki

ciąg dalszy w następnym numerze
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T ( J R O S I V  K O Ś C I E L N A
Śladami osadnictwa

BOJARY I DOBROWODA
Bojaiy i Dobrowoda to niewielkie wsie leżące w 

odległości 3 km od siebie. Cechą wspólną, wyróż
niającą je spośród innych wsi gminy Turośń 
Kościelna jest najstarsze osadnictwo na tym tere
nie, sięgające jeszcze XIII w.

Bojaiy swą nazwę wywodzą od osadników - bo
jarów litewskich lub ruskich, których ekspansja 
rozpoczęła się od grodu suraskiego. Suraż był od 
1440 r. miastem granicznym, składającym się z 
części lewobrzeżnej tzw. lackiej i prawobrzeżnej 
tzw. ruskiej. Na wschodnim brzegu Narwi 
rozwijało się więc osadnictwo litewsko - ruskie, 
które dało początek takim wsiom jak: Chodory, 
Czaczki, Zimnochy, Szerenosy itp. Zdarzały się i 
wyjątki, do których należą między innymi dawne 
zaścianki drobnoszlacheckie: Borowskie Michały, 
Borowskie Wypychy, Borowskie Olki, Borowskie 
Żaki. Również z osadnictwa mazowieckiego swoją 
genezę wywodzi Dobrowoda, nazwana od rzeki 

nad którą powstała.
Śladami najstarszego osadnictwa w gminie 

Turośń Kościelna są cmentarzyska 
średniowieczne w Bojarach i Dobrowodzie. Znaj
dują się one w pobliżu tych miejscowości, ukryte w 
lasach i zapomniane. Nie zawsze nawet 
mieszkańcy okolicznych wsi wiedzą o ich istnieniu 
i zupełnie nieświadomie przyczyniają się do ich 
dewastacji. A przecież są to miejsca pochówku 
przodków, które należy otoczyć szczególną 
opieką. Ewidencja cmentarzysk średniowiecznych 
w Bojarach i Dobrowodzie znajduje się w kartote
ce Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ar
cheologicznych w Białymstoku.

Stanowisko w Bojarach znajduje się po lewej

Cmentarzysko średniowieczne w 
Dobrowodzie

stronie drogi prowadzącej ze wsi do przystanku ko
lejowego Bojary. Ma postać wyspy drzew otoczo
nych polem ornym. Wśród zarośli znajduje się kilka 
kamiennych płyt nagrobnych, o czym świadczą wy
ryte na nich znaki przypominające kształty krzyży. 
W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca rośnie 
pomnikowy jałowiec oraz spoczywa dużych rozmia
rów głaz narzutowy, a nieco dalej na horyzoncie 
widnieją zarysy wiatraka. Są to jakby znaki zapo- 
wiednie tego tajemniczego miejsca.

Z Bojar do Dobrowody zaprowadzą nas niebie
skie znaki szlaku turystycznego "Włókniarzy", pro
wadzącego przez te miejscowości z Doktorc do 
Fast. Cmentarzysko nieopodal Dobrowody posiada 
nieco inny charakter. Zlokalizowane jest w lesie na 
wyniesieniu, gdzie jeszcze przed wojną znajdowało 
się kilkanaście Stelli kamiennych. Obecnie doszukać 
się można zaledwie kilku głazów, ale o miejscu tym 
informuje specjalna tablica wystawiona z inicjatywy 
PTTK w Białymstoku. Napis głosi, że "spoczywają 
tu pierwsi mieszkańcy Dobrowody, osady 
położonej u źródeł rzeczki o tej samej nazwie, 
którą nadali osadnicy mazowieccy w XIII w. Pier
wsze wzmianki o Dobrowodzie pochodzą z 1506 ro
ku, kiedy to nadana została przez króla Kazimierza 
Jagiellończyka Mikołajowi Radziwiłłowi".

Sławomir Halicki

Informacja

o aktualnej sytuacji w handlu i 
usługach na terenie gminy 

Turośń Kościelna
Ustawa z dn. 23.XII.1988 r. (Dz.U.Nr 41 z 1988 

r. poz. 324) o działalności gospodarczej umożliwia 
każdemu na równych prawach podejmowanie i 
prowadzenie działalności gospodarczej w celach 
zarobkowych.

Podjęcie takiej działalności wymaga zgłoszenia 
do ewidencji prowadzonej przez wójta gminy, któ
ry wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej.

Fakt wpisania do ewidencji uprawnia już do 
prowadzenia działalności gospodarczej, a w ciągu 
14-tu dni podmiot gospodarczy obowiązany jest 
zgłosić do Urzędu Skarbowego i ZUS swoją 
działalność. Niektóre rodzaje działalności gospo
darczej wymagają dodatkowo zezwolenia, np. 
sprzedaż alkoholu lub też uzyskania koncesji, któ
re wydaje w zależności od rodzaju działalności od
powiednie ministerstwo. Np. na przetwórstwo i

obrót metalami szlachetnymi koncesję wydaje Minister 
Przemysłu i Handlu, na wytwarzanie wyrobów tytonio
wych i wyrób wódek koncesję wydaje Minister Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej.

Wprowadzenie tej ustawy ożywiło również i naszą 

gminę. I tak w roku 1989 zarejestrowaliśmy 63 podmio

ty, w 1990 - 37, w 1991 - 49, w 1992 - 7 podmiotów 

gospodarczych. Jednak z chwilą wprowadzenia 

większych podatków w Urzędzie Skarbowym wiele pod

miotów wykreśliło swą działalność z ewidencji. Na 156 

zaewidencjonowanych do dnia dzisiejszego wykreśliło 

się 44. Wiele zgłosiło przerwę w działalności.
Stan podmiotów gospodarczych w poszczególnych 

działach przedstawia się w sposób następujący:
- działalnością handlową zajmuje się 38 podmiotów, 

w tym stałych punktów 18 i 20 to obwoźna sprzedaż 

artykułów głównie spożywczych pochodzenia krajt!

go i zagranicznego,

- usługi w zakresie mechaniki pojazdowej -10,
- usługi stolarskie -19,
- usługi budowlane - murarstwo i betoniarstwo -12,
- usługi transportowe -11,
- usługi weterynaryjne - 2,
- usługi jeździeckie -1,
- montaż żaluzji okiennych -1,
- usługi w zakresie malowania i tapetowania - 2,
- przewijanie silników -1,
- układanie glazury, boazerii i terakoty -1,
- młynarstwo -1,
- mechanika maszyn biurowych -1,
- introligatorstwo -1,
- tartacznictwo -1,
- produkcja zabawek i szycie elementów wyposażenia 

wnętiz -1,
- usługi elektroinstalacyjne -1,
- zakup i ubój żywca -1,
- fryzjerstwo -1.
Pomimo, że działalność gospodarcza na terenie gmi

ny jest dość zróżnicowana to nadal brakuje takich usług 
jak: naprawy agd i rtv, szewstwo, krawiectwo, na terenie 
gminy nie ma ani jednego zakładu wykonującego usługi 
w tym zakresie.

Działalność handlowa.

Na terenie gminy znajdują się 22 stałe punkty sprze
daży detalicznej, w tym 4 sklepy GS - Turośń Kościelna, 
Tiypucie, Borowskie Cibory i Zalesiany, 8 sklepów wy
dzierżawiono osobom piywatnym i 8 sklepów mieści się 
w budynkach własnych osób prywatnych, 2 kioski 
"Ruch"-u prowadzone są przez osoby prywatne - w 
Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej. Godziny i dni 
otwarcia placówek handlowych zostały ustalone przez 
Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/72/91 z dn. 30.XII.1991 
r.

Wszystkie sklepy mają profil spożywczo- 

przemysłowy. Alkohol sprzedawany jest w 17 sklepach, 

do 4,5 % w 16 punktach i powyżej 4,5 % w 5 punktach.

Elżbieta Dryl
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ŚWIĘTA WODA 
W DOBRO WODZIE

Jakie znaczenie w życiu człowieka i przyrody 
spełnia woda, chyba nikogo nie trzeba 
uświadamiać. Człowiek od najdawniejszych czasów 
osiedlał się nad rzekami i wodami stojącymi, do
starczającymi mu pożywienia, schronienia, a także 
możliwości komunikowania się. Nic więc dziwnego, 
że pierwsze osady wywodziły swoje nazwy od rzek, 
jak np.: Turośń od Turośnianki, Czaplino od Cza- 
plinianki, Dobrowoda od Dobrowody itp. Z  wodą 
związane są również nazwy innych miejscowości na 
terenie gminy Turośń Kościelna, np. Niewodnica 
czy Topilec.

Nadmierna ingerencja człowieka w środowisko 
przyrodnicze doprowadziła do znacznego ograni
czenia zasobów wody. Przeprowadzona w ostatnich 
latach regulacja rzeki Narwi oraz melioracja grun
tów rolnych spowodowała obniżenie poziomu wo
dy gruntowej w dorzeczu Narwi. Zjawisko to 
spotęgowane zostało dodatkowo wyjątkowo suchy- 

latami i bezśnieżnymi zimami, będącymi efe

katolickiego i prawosławnego. Aktu poświęcenia 
wody dokonał ks. proboszcz Franciszek Wilczewski 
a asystowali mu proboszczowie sąsiednich parafii: 
ks. Eugeniusz Bida z Turośni Kościelnej oraz ks. 
Sławomir Jakimiuk z parafii Topilec. W 
uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele 
władz gminy Turośń Kościelna na czele z wójtem 
mgr Andrzejem Jurczakiem i przewodniczącym 
Rady Gminy mgr inż. Zygmuntem Piętką. Zapro
szeni byli również mieszkańcy wsi: Baciuty, Barsz- 
czówka i Dobrowoda, które to wsie zostały 
połączone wspólną siecią wodociągową. Inwestycja 
ta powstała dzięki 30 % wkładowi środków finan
sowych zainteresowanych osób oraz wydatnej po
mocy Urzędu Gminy, który to uzyskał pozostałe 
fundusze dzięki oszczędnemu gospodarowaniu bu
dżetem gminy oraz dofinansowaniu z Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku.

Realizatorem budowy tego wodociągu był EL- 
TOR Białystok pod kierownictwem pana

ktem tzw. efektu cieplarnianego, czyli zanieczysz
czeniem atmosfery ziemskiej. Zatrucie ściekami 
rzek a nawet już całych mórz czyni nieprzydatnymi 
zasoby ich wód dla człowieka. Dlatego zaczyna on 
sięgać coraz głębiej, gdzie znajdują się jedynie jesz
cze czyste i zasobne pokłady wód. Ale czy i one 
starczą na długo w wyniku rabunkowej działalności 
człowieka, który zaczyna traktować ją jako środek 
do życia a nie jako podmiot życia?

Pozytywnym przykładem przywracania znacze
nia wody dla życia człowieka niech będzie 
uroczystość poświęcenia nowej hydroforni i wodo
ciągu w miejscowości Baciuty na terenie gminy 
Turośń Kościelna. Nadanie religijnego charakteru 
nowemu źródłu wody powinno przyczynić się do jej 
racjonalnego użytkowania, tj. oszczędności i zacho
wania czystości. Święto to miało również charakter 
ekumeniczny, gdyż brało w nim udział 
duchowieństwo i społeczeństwo wyznania rzymsko

Stanisława Bieleckiego. Po uroczystości 
poświęcenia wodociągu wszyscy zebrani udali się 
do mieszkania pana Kazimierza Brzezińskiego, 
gdzie przy tradycyjnej lampce szampana dzielono 
się nie tylko darami stołu przygotowanymi przez 
panią Grażynę Brzezińską, ale i uwagami ze wspól
nie wykonanej pracy.

Na terenie gminy Turośń Kościelna realizowany 
jest obecnie wodociąg dla miejscowości Niewodni
ca, również przy znacznym udziale społeczeństwa. 
Dzięki takiej współpracy przewiduje się jeszcze w 
bieżącym roku budowę hydroforni i wodociągu dla 
wsi: Turośń Dolna, Bojary, Stoczki, Piecki, Boro
wskie. Niedługo można spodziewać się 
dokończenia podobnych inwestycji w Zalesianach i 
Chodorach. Ostatnim zamierzeniem mieszkańców 
i władz tego terenu jest podłączenie do sieci wodo
ciągowej w Trypuciach gospodarstw z Baciut Kolo
nii, Zawad i Topilca z kolonią.

Sławomir Halicki

Sprzedam budynek o powierz
chni 300 m2 w tym mieszkanie 2 
pokojowe z kuchnią i łazienką, 
centralne ogrzewanie, siła, z 
działką o powierzchni 1800 m2 w 
ŁAPACH przy ul. Łąkowej.

, ,, Wiadomość: teł. 2865
M śG O

MŁODZI ARCHIEKCI PRZYJMĄ PRACE 
Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA

•  domków jednorodzinnych
•  sklepów
•  wystroju wnętrz
•  reklamy (m.in. szyldów)
•  projektowanie ogrodów (ogr. skalne, baseny)
•  kominków
•  organizujemy wykonawstwo

tel. Białystok 412800 lub 
Uę ul. Zachodnia 8 ,

No w o o tw a rty 
sklep

OGRODNIC!
Łapy, ul. Piaskowa 1

poleca:
✓  kwalifikowane nasiona warzyw i 

kwiatów znanych firm polskich i 
holenderskich w dużym wyborze

✓  cebulę dymkę (owsik)
✓  środki ochrony roślin
✓  ziemię do produkcji rozsady warzyw 

i kwiatów
✓  nasiona ziół i kwiatów niezbędnych 

w ogródkach biodynamicznych
✓  oraz narzędzia ogrodnicze
Z a p ra sza m y  ju ż  od  27 s tyc zn ia  

w  godz. 8.00 - 16.00
Zapew niam yt

olral<cyj»ie c e n y  i fn c k o w g  obsługę! II

W nawiązaniu do ogłuszeniu Rejonowej Kolum
ny Transportu Sanitarnego w Lipach z Nr 35 "GŁ" 
informujemy, że numer 999 jest nieaktualny. Pro

simy dzwonić pod numer 23-69 lub 24-32.
A$  O O j RKTS w Łapach

Wypożyczalnia 
sukien ślubnych 

czynna w dni 
powszednie 

w godz. 9.00 -17.00 
Łapy, ul. Łąkowa 7

Zaprasza
^oo0
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K A LE N D A R Z  IM P R E Z  SPORTOW O - R EK R EAC YJN YC H
Nazwa imprezy, szkolenia - Termin i miejsce im

prezy - Współpraca fin.- org.
I. TENIS STOŁOWY
1. Dokończenie cyklu turniejów klasyfikacyjnych 

o mistrzostwo miasta i gminy w sezonie 1991/92 - 
14.1.; 18.11.i 3.I1I.92 r. SP Nr 4 Łapy.

2. Dokończenie rozgrywek I rundy ligi miejsko- 
gminnej sezonu 1991/92 - styczeń, SP Nr 4 Łapy, 
świetlice.

3. Rozgrywki II rundy ligi miejsko-gminnej sezo
nu 1991/92 - II-III.92 r., j.w.

4. Mistrzostwa miasta i gminy młodzików junio
rów i seniorów na 1992 r. - 10-13.III.92 r., SP Nr 4.

5. Udział dwóch drużyn M-GOSiR w rozgry
wkach ligi wojewódzkiej TKKF - I-III.92 r.,ter. wo- 
jew. - Ognisko TKKF "Gentikus".

6. Wojewódzki turniej dla zawodników niezrze- 
szonych w PZTS o puchar Burmistrza MiG - luty 
92 r., SP Nr 4 Łapy.

7. Międzyhufcowe mistrzostwa szkół podstawo
wych w grach pojedyńczych, podwójnych i miesza
nych dziewcząt i chłopców - kwiecień, SP Nr 4 
Łapy - ZHP Hufiec Łapy.

8. Udział w indywidualnych mistrzostwach WZ 
LZS Białystok - kwiecień ZSR Dojlidy - WZ LZS 
Białystok.

9. Turnieje klasyfikacyjne o mistrzostwo MiG 
Łapy sezonu 1992/93 - 27.X; 17.XI i 15.XII.92 r., SP 
Nr 4 Łapy.

10. I runda ligi miejsko-gminnej sezonu 1992/93 
- XI-XII.92 r., SP Nr 4 Łapy, świet.

11. Drużynowe mistrzostwa rejonu Łapy Zrze
szenia LZS - listopad 92 r. - SP Nr 4 Łapy - WZ 
LZS Białystok.

12. Udział w wojewódzkich turniejach klasyfika
cyjnych TKKF - cały rok, Białystok - ZW TKKF 
Białystok.

13. Mistrzostwa Zesp. Szkół Mechanicznych w 
tenisie stołowym - marzec 92 r., SP Nr 4 Łapy - 
ZSM Łapy.

14. Udział w drużynowych mistrzostwach WZ 
LZS Białystok - grudzień 92 r., ZSR Dojlidy - WZ 
LZS Białystok.

15. Zajęcia szkoleniowe:
- szkółka tenisa stołowego dla dzieci w wieku 

9-14 lat - 3 razy w lyg., g. 15-17,
- treningi dla mieszkańców miasta i gminy - 3 

razy w tyg., g. 17-19.
II. TENIS ZIEMNY
1. Gry szkoleniowe dla mieszkańców miasta i 

gminy na asfaltowych kortach M-GOSiR zgodnie z 
harmon. gramem - IV-X.92 r., stadion Łapy.

2. Turnieje klasyfikacyjne dla młodzików, junio
rów i seniorów o awans do czołowych ósemek swo
ich kategorii wiekowych - 9.V; 13.VI; 4 i 18.VII 
oraz 1.VIII.92 r., stadion Łapy - sponsorzy prywat
ni.

3. Mistrzostwa miasta i gminy z udziałem

czołowych ósemek zawodników w poszczególnych 
kategoriach - 15-30.VIII.92 r., stadion Łapy - spon
sorzy prywatni.

4. Udział zawodników M-GOSiR w wojew. tur
niejach klasyfikacyjnych w Białymstoku - w/g ter
min., Białystok - ZW TKKF Białystok.

5. Otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar 
Burmistrza - 11-13.IX.92 r., stadion Łapy.

III. PIŁKA NOŻNA
1. Halowy turniej o puchar Dyrektora M-GO- 

SiR dla szkół podstawowych - 22.11.92 r., SP Nr 4 
Łapy.

2. Otwarty halowy turniej piłki nożnej o puchar 
Burmistrza - 7.III.92 r., SP Nr 4.

3. Narada robocza działaczy i kierowników drużyn 
w celu opracowania regulaminu i terminarza rozgrywek 
ligi miejsko-gminnych -25.IV. 92 r., biuro M-GOSiR.

4. Opieka oraz obsługa finansowa drużyny 
kl."A" LZS Uhowo oraz kl."B" LZS Łapy-Szołajdy 
- I runda - wiosna, II runda - jesień 92 r. - rady 
LZS.

5. Miejsko-gminny turniej szkół podst. "piątek" - 
5.V.92 r., stadion LO - Zarząd M-G SZS Łapy.

6. I runda ligi miejsko-gminnej dla drużyn nie- 
zrzeszonych w OZPN - V-V1.92 r., boiska LZS i 
M-GOSiR.

7. Rejonowe eliminacje ogólnopolskiego turnie
ju "Piłkarska Kadra Czeka" - 16.V.92 r., Uhowo - 
WZ LZS Białystok.

8. Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych w 
piłce nożnej - V-V1.92 r., stadion Łapy - ZSM 
Łapy.

9. II liga rundy miejsko-gminnej drużyn niezrze- 
szonych w OZPN - VII-VIII.92 r., boiska LZS i 
M-GOSiR.

10. Udział mistrza ligi m-g w turniejach o mi
strzostwo WZ LZS - IX-X.92 r. , do ustal. - WZ 
LZS Białystok.

IV. LEKKOATLETYKA
1. Mistrzostwa podrcjonu Łapy w czwórboju L- 

A szkół podstawowych - 30.IV.92 r., stadion Łapy - 
Zarząd M-G SZS Łapy.

2. Miejsko-gminna olimpiada młodzieży szkol
nej w L-A - 21.V.92 r., stadion Łapy - Z  MiG , 
SZS, ZSM Łapy.

3. Otwarte mistrzostwa miasta i gminy w L-A we
teranów sportowych - 26.VII.92 r., stadion Łapy.

4. I Bieg Sobieskiego w rocznicę zwycięstwa pod 
Wiedniem o puchar Burmistrza - wrzesień 92 r., 
Płonka Kość., Łapy - ZSM Łapy.

5. Miejsko-gminne indywidualne biegi 
przełajowe szkół podstawowych - wrzesień 92 r., 
Binduga - Zarząd MiG, SZS Łapy.

6. Miejsko-gminne sztafetowe biegi przełajowe 
szkół podstawowych - 10.X.92 r., Binduga, Zarząd 
MiG, SZS Łapy.

V. PIŁKA SIATKOWA
1. Otwarty miejsko-gminny turniej szkół podsta

wowych - II-III.92 r., SP Nr 4 Łapy - Zarząd MiG, 
SZS Łapy.

2. Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych w 
piłce siatkowej - II-III.92 r., ZSM Łapy - ZSM 
Łapy.

3. Mistrzostwa rejonu Łapy Zrzeszenia LZS - 
24.X.92 r., SP Nr 4 Łapy - WZ LZS Białystok.

4. Udział w finale mistrzostw WZ LZS 
Białystok - listopad 92 r., do ustal. - WZ LZS 
Białystok.

5. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
mieszkańców miasta w poniedziałki g. 17-19 - 1- 
IV.92 r., SP Nr 4 Łapy - Zaw. Straż Poż. Łapy.

VI. PIŁKA KOSZYKOWA
1. Mistrzostwa Zesp. Szkół Mech. w piłce koszy

kowej - I-II.92 r., ZSM Łapy - ZSM Łapy.
2. Liga miejska piłki koszykowej dla dorosłych - 

III-IV.92 r., szkoły Łapy.
VII. INNE IMPREZY
1. Zimowisko dla młodzieży szkół pods 

wych - 27.I-8.II.92 r., - stadion, M-GOK, SP Nr 4 
Łapy - M-GOK, M-G Ośr. Pom. Społ,

2. Miejsko-gminny turniej wiedzy o tematyce 
sportowej - 19.11.92 r., M-GOK Łapy - M-GOK 
Łapy.

3. Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca 
miasta i gminy o puchar "Gazety Łapskiej" - I-II.92 
r., l.III-podsum., M-GOK Łapy - "Gazeta 
Łapska".

4. Olimpijka szkół podstawowych klas i-IV, pod- 
rcjon Łapy - II-III.92 r., SP Nr 4 Łapy - Zarząd 
MiG, SZS Łapy.

5. Finał sportowo-rekreacyjnego
współzawodnictwa szkół podstawowych "Łapska 
Olimpijka" - 19.III.92 r., SP Nr 4 Łapy - M-GOK, 
SZS zakł. pracy.

6. Otwarte mistrzostwa miasta i gminy w 
sześcioboju kulowym - 2.V i 22.VIII92 r., st,
Łapy.

7. Święto sportu szkolnego dla młodz. szkół 
podstawowych i średnich - czerwiec 92 r., stadion 
Łapy - szkoły.

8. Festyny sportowo-rekreacyjne LZS w Uho- 
wie, Łapach-Szołajdach i Łapach - VI-VIII.92 r., 
M i G- rady LZS.

9. II Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny 
Osób Niepełnosprawnych "Łapy 92" - 20-21.VI.92 
r., stadion Łapy - M-GOPS, RW "Start".

10. Sportowo-rekreacyjno-kulturalna impreza 
sobótkowa w Uhowie - 24.VI.92 r., Uhowo - WDK 
Uhowo.

11. Mistrzostwa miasta i gminy w szachach i war
cabach 100-polowych - 13.XII.92 r., M-GOK Łapy 
- M-GOK Łapy.

Krystyna Grabowska 
Zbigniew Szekalski
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PORAŻKA ZWYCIĘSTWA
Wczoraj padał puszysty śnieg... 

Pamiętasz?
Wczoraj też zauważyłam Twoje oczy w 

blasku płomieni.
To było ognisko poczęte z zapałki. 
Oboje kupiliśmy jedną iskierkę od 

"Dziewczynki z Zapałkami".
Ona uśmiechnęła się, a Andaresen 

lekko zmrużył powieki.
Było cicho...

Jak to dobrze, że wróciłeś!
Jak to dobrze, że jesteś Ty ze 

wzgardzoną miłością!
Mój śmiech?!? - on był,

To był śmiech z mego wielkiego 
zwycięstwa.

Wybacz... Dobrze, że wstąpiłeś do tej 
samej rzeki...

Wiesz? - zrozumiałam, że wtedy 
poniosłam straszliwą porażkę... 

Teraz bądź w tej zapałkowej iskrze!

ZARDZEWIAŁE SZCZĘŚCIE
Nie, tym razem wyszarpię życiu swoje 

szczęście.
Tym razem odnajdę swój klucz.

- Zgubiłaś go wietrzna istoto! - powie
życie.

Nie, ja go mam. Tak, mam go.
Jest tylko trochę przyrdzewiały.

- Rdza... mówisz..., a widzisz, Twoje
szczęście jest zardzewiałe! - 

- wyjaśnia życie.
O, nie! Ja odnajdę wreszcie tę bramę 

obrośniętą bluszczem. 
Słyszysz?!? Tam jest też klucz. Ów 

zardzewiały klucz...
- Śmieszna jesteś! - wyśmiewa się życie. 

Nie! Ja już znalazłam drogę do 
ogrodu...

Ja potrafiłam oszukać Ciebie, kochane 
życie,

Które potrafiłeś ofiarować mi tylko 
nieszczęsne poszukiwania 

Szczęścia w chosie nieszczęścia.
O !!! - widzę już klucz. Próbuję 

otworzyć...
Coś się zacina...

Nie, nie chcę już wrócić do tamtego 
życia, słyszysz?!? 
Odwróciłam się...

To znów był szary, beznadziejny dzień.
/A g ./

matez
Tobie wielkich słów mówić nie trzeba, 
kobietą i matką dla swych dzieci jesteś 
i nie możesz usiąść z książką w dłoniach, 
bo musisz obiad i kolację podać.

Dzieci do snu ułożyć trzeba, 
bajkę do poduszki powiedzieć maleńkiej, 
śpij snem radosnym w ciszy nocnej, 
gdy oczka zamkniesz, powita cię wiosna. 

Kobieta nie boi się pracy żadnej, 
w znoju czy trudzie podniesie swą głowę, 
czasem pot oczy zalewa jej w ciszy, 
bo to jest matka ogniska domowego.

Któż bardziej kocha kobietę czy matkę, 
kto powie dzień dobry we śnie i na jawie, 
który kwiat domowy promieniem się stanie, 
gdy trzeba dłoni - one Chlebem się staną. 

Kobiecie i matce róże dajcie, 
dajcie swe dłonie, podarujcie swe serce, 
uśmiech i ciepło, mowę naszą dajcie, 
niech będzie im miłość - promieniem z miecza.

Kobieta to życie w modlitwach i pieśniach, 
Kobieta to żona na dni złe i dobre.

Kobieta to anioł ze skrzydłami tego nieba. 
Kobieta to Rzym małego rycerza zagubionego

nocą.
Kobieta to perła - sznur korali po wieczne czasy 

tej ziemi.
Kobieta to pierścień, który chronić trzeba jak 

relikwie - miłości.

J.R. Milczarek

Układanie glazury, terakoty, mozaiki, 
parkietu, drobne prace hydrauliczne, 
uszczelnianie okien pianką, usuwanie 

pęknięć i malowanie sufitów. 
Wszystko na materiałach zachodnich. 

Żwirki i Wigury 40 m 25 
Wystawiam rachunki.

3CoV' >

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 
Łapach organizuje III stopniowy kurs tańca 
towarzyskiego. W programie nauka tańców 
stylu angielskiego, latynoamerykańskiego i 

modeme. Zajęcia potrwają 9 tygodni, a 
odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 
godziny. Cena kursu wynosi 200 tys. zł od 

osoby. Rozpoczęcie zajęć uwarunkowane jest 
uczestnictwem w nich co najmniej 30 osób. 
Kurs poprowadzi pan Henryk Małys/.ko.

Po kursie - wielki bal.
Czekamy na zgłoszenia

Nowo otwarta

HURTOWNIA "JAR" 
oferuje:
• Konserwy rybne, mięsne i pod

robowe
• Wyroby cukiernicze
• Kawa i herbata
• Napoje chłodzące
• Inne artykuły spożywcze
ZAPRASZAMY:

wgodz. 8-16 
sobota 8- -12

Łapy, ul. Konopnickiej 2
(osiedle przy cmentarzu)

U  0 0 3

Węgiel, koks. 
materiały budowlane.

U lęgieL koks od  2  t  
tra n s p o r t  b e zp ła tn y  
cem ent od  5 t  o ra z  

n iższa  can a

Rolmis
ul. Brańska ZA

(przy  W iadu kcie )
tel. 2570 fkOsO

s: Zakład betoniarski z długoletnią praktyką 

proponuje Państwu swoje usługi w zakresie 

wyrobu pomników, parapetów, schodów oraz| 

innych elementów lastryko w/g wzorów 

własnych oraz klienta 
® ceny ubiegłoroczne
•  wysoka jakość
•  krótkie terminy
•  dwuletnia gwarancja
•  bezpłatny transport na terenie gminy
Zakład mieści się przy ul. 3-Maja 23|

I  tel. 3055
: - 55::' ..

Droga "Młodzieży Ł ap "

Macie odwagę pisać krytycznie o na
szej łapskiej rzeczywistości? Brawo! Ale 
czyżby zabrakło Wam jej, by list 
podpisać? W obecnej postaci nosi on 
znamiona anonimu, a tego rodzaju te
kstów nie drukujemy. Możecie 
zachować nazwisko do wiadomości re
dakcji - dyskrecję gwarantujemy. Prosi
my o kontakt, nasz adres i telefon - w 
stopce.

Redakcja
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Z dniem 1 marca br. rozpoczyna działalność 
Pośrednik Biznesu Lokalnego w Łapach - 

kontakt telefoniczny 15-28-49 (14.00 -19.00)
Zgłoszenia typu kupna - sprzedaży od osób 

prywatnych, spółek, hurtowni na towary, samochody, 
nieruchomości i inne przyjmowane na miejscu u klienta

8.00 - 13.00 (oprócz niedziel).
Zgłoszenia są aktualne miesiąc i jeśli nie dojdzie do transakcji, po tym

terminie należy zgłaszać ponownie.
Gwarantowana solidność, zniżka stałym klientom,

konkurencyjne ceny.
Drobne usługi pośrednictwa ludziom źle sytuowanym - bezpłatnie.

W razie zapotrzebowania możliwe jest rozszerzenie zakresu 
pośrednictwa o pisanie pism urzędowych, krótkoterminowe

pożyczki pod zastaw.
Inne propozycje usług pośrednictwa można zgłaszać telefonicznie.

oOO

Uwaga!!!
1. Naprawa samochodów osobowych.
2. Wynajm NYSY dostawczej (z uprawnieniami 

do przewozu towarów niebezpiecznych).
3. Przewóz osób Karetką  ̂Pogotowia Ratunko

wego na żądanie klienta w dowolnie wybrane 
miejsce (tel. 23-69 czynny całą dobę)

, Proponuje:
■' cHzi \ Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego

w Łapach ul. Piaskowa 4 tel. 2432

W r \

Biblioteka Publiczna Miasta Język niemiecki:
1) Intensywny kurs języka niemieckiego - 24Gminy w Łapach prowadzi za nie

wielką opłatą wypożyczanie kaset 
do nauki języków obcyh:

Język angielski:
1) Intensywny kurs języka angielskiego - 24 ka

sety z zeszytami.
2) Język dla każdego - 3 kasety.
3) Język angielski dla dzieci - 8 kaset.

kasety z zeszytami.
2) Język dla każdego - 3 kasety.
Kasety moana wypoayczyę w Czytelni 

dla Dorosłych codziennie od 10.00 do 
18.00, w środy od 10.00 do 15.00, w soboty 
od 8.00 do 16.00

Serdecznie zapraszamy

PRYWATNY 
GABINET

NEUROLOGICZNY
SPECJALISTA 
NEUROLOG 

Urszula Bagińska
(z Kliniki Neurologicznej PSK w Białymstoku) 
.  diagnostyka i terapia chorób układu 

nerwowego,
.  leczenie bólów głowy,
.  leczenie bólów kręgosłupa,
.  bólów korzeniowych,
.  chorób naczyniowych mózgu,
.  wizyty domowe.
ZAPRASZAM w piątki 14.00 -16.00 

Łapy, ul. Sikorskiego 42 
(obok poczty)

Proszę o zgłoszenia telefoniczne: 
Białystok tel. 616-521

ft>Q 0§Q

Tanio sprzedam regał i 
suknię ślubną.

At 00.0 Tel*23 76
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HOROSKOP - DRZEWA MÓWIĄ

Wierzba - melancholik 

(1-10.03; 4-13.03)
Piękna, lecz smutna. Jeśli jest kobietą, uderza 

w niej naturalny wdzięk. Mężczyźni "wierzby” 
cieszą się względami kobiet. Ogólnie rzecz biorąc 
"wierzba” okazuje ogromną wrażliwość w konta
ktach międzyludzkich i w sferze uczuciowej. Ma 
zdolności artystyczne, kocha piękno w każdej po
staci. Marzy o stylowym domu, ładnych strojach i 
biżuterii. Ciągnie ją świat, podróże, turystyka, a 
jednocześnie przywiązuje się do domu i rodziny. 
Są w niej jakby dwie natuiy: jedna sentymentalna, 

czuła, druga zmienna, pełna niepokoju.
To usposobienie nie koliduje z jej rzetelnością 

i prawym charakterem. Jeśli zachodzi potrzeba,
Jejmuje trudniejszą drogę. Daje sobą 

powodować osobom bardzo bliskim, ale życie z 
nią nie należy do łatwych. Kapryśna, wymagająca, 
podlega nastrojom do histerii włącznie. Posiada 

talent czy intuicję tak wyczuloną, że przewiduje 
wydarzenia, czym zadziwia swoje otoczenie. 

Często doznaje wielu cierpień w miłości, ale bywa 
też tak, że w małżeństwie znajduje prawdziwą 
przystań. Wtedy jednak skrycie uważa się za nie

zrozumianą i niedocenioną.

□ i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i a
|  W Y T N I J !  Z A C H O W A J !

Wash Service
i Naprawa pralek automatycznych 
| wszystkich typów w domu klienta.
= T e l .  2 8 - 1 2  i 2 0 - 9 4
1 M  ow 1Di i i i i i i i i ..........u m i l i l i ...........m m m m i i ......... .

GABINET LEKARSKI 
PRYWATNY:

•  zaburzenia psychiczne,
•  nerwice,
•  alkoholizm.

Specjalista psychiatra
Anna Rzepko - Piełyszuk

czwartki, godz. 9.00 -11.00

Łapy, ul. Sikorskiego 7
(przychodnia PKP)

( /i o o O

| |  OGÓUIOBRANŻOWE KRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO j

Stacja Paliw ŁAPY, ul. Harcerska 5
m

UL

(dawna baza PKS)
oferuje paliwa:

Etylina 98-5100 zł/l 
Olej Napędowy - 3400 zł/l

ZAPRASZAMY
w godz. 700 - 1900

UKOŚNIK Prawoskośnie:
1) warzywo w ząbkach, 3) np. Polska, 5) tramwajowy garaż, 7) miej

sce na ordery, 9) rezerwa, 11) bohater w czarnej masce, 13) ischias, 15) 

francuska lub październikowa, 17) w przenośni: pole działania, 19) 

wśród warzyw, 20) znawca, 22) wysokość ściany bocznej ostrosłupa 

prawidłowego, 24) elektroniczny "zawór" jednokierunkowy, 25) "bab

ka" pługa.
Lew oskośnie:

2) mózg armii, 4) najwyższy stopień wojskowy, 6) kawlerzysta uz

brojony w lancę; ułan, 8) rzymska bogini utożsamiana z Ateną, 10) 

"zarost” kawału, 12) część twarzy, 14) ruchomy element poruszany 

przez elektromagnes; kotwica, 16) potomek dawnych emigrantów 

hiszpańskich urodzony w Ameryce Łacińskiej, 18) obraz małego for

matu, 19) pas skoszonej trawy, 21) odpryski, odłamki, 23) epos, 24) 

potocznie: najniższy stopień wiedzy, 26) prezydent USA w latach 1797 
-1801.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w terminie 10 dni od daty ukazania

się numeru.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 35 naszej gazety 

nagrodę w postaci słodyczy z cukierni "U Lecha" wylosowała 

Małgorzata Praczuk, zam. w Łapach przy ul. Kopernika 4/7.
Po odbiór nagrody prosimy zgłosić się do cukierni w dn. 10 marca w 

godz. 14 - 16. Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wyłącznie na kar
tkach pocztowych.
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Jeśli chcesz wziąć udział w 
tegorocznym losowaniu wiz 

emigracyjnych do USA przyślij 
zaadresowaną do siebie kopertę 

wraz ze znaczkiem na adres:

18-100 Łapy, 
skr. poczt. 67

Super Okazja!!!
dla mieszkańców Łap i okolic

ZACHODNIA ODZIEŻ 
NA WAGĘ

Łapy, ul. Sikorskiego 17
(dworzec PKP, dawny WARS)

Sklep czynny w godz. 10°° - 1800
. . i n ()0 , - 0 0w soboty 10 -15

Ceny zmienne - wstąp, zobacz, a na pewno zostaniesz 
naszym klientem!

Akh  tso 0

Sprzedam działkę pod budownictwo 
usługowe przy os. Konopnickiej.

Sienkiewicza 19

—

jr£

/ —”---- -B —
nu mu litr

V - . .

PRACOWNIA ZŁOTNICZA "DUKAT"
Łapy ul. Gęsia 2

Informuje o rozszerzeniu działalności.
Już od lutego przyjmujemy w komis:

•  Biżuterię złotą i srebrną oraz inne artykuły przemysłowe
•  Prowadzimy skup biżuterii złotej i srebrnej, kamieni szlachetnych oraz 

srebra i złota.
•  Na specjalne życzenie klienta sprowadzamy i oprawiamy kamienie na

turalne: brylanty, szafiry, szmaragdy i inne.

Zapraszamy

.......................................................................... '........................ ......... ;........ : .......................PUNKTY
SPRZEDAŻY

GAZETY ŁAPSKIEJ
— kawiarnia Domu Kultury
— 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.Swal,Roszkowski)
— kiosk „Ruch” PKP
— sklep spożywczy p.R.Kusznerko,Uhowo
— GS - Poświętne
— sklep spożywczy ul.Sikorskiego 3
— GOKwTurośni Kościelmej
— sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K.

Dziękujemy

OKULARY
na receptę i prywatnie

ul. Sikorskiego 48/2 
(koło poczty)

Ogłoszenia drobne
1. Dwie pracujące, miłe dziewczyny poszu

kują stancji; tel. 35-37.

2. Sprzedam działkę pracowniczą z komfor

towym domkiem i wszystkimi wygodami. H a 

alna na relaks i wypoczynek dla rodziny oraz 

samotnych, tel. 30-55. " 1 ^

3. Dostarczam chlcb i bułeczki z

Białegostoku. Szukam odbiorców. Tel. 2842. 
________________________________ /10  0 0 0

4. Sprzedam mieszkanie własnościowe M4.

Łapy ul. Piaskowa. Dzwoń 33-58. ^)QO-0
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