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W następnych numerach:
•  Informacja burmistrza z wykonania budżetu za rok 1991
•  oraz omówienie budżetu na rok bieżący

Naszemu czytelnikowi
Panu Sławomirowi 
Maciejewskiemu
za nadesłane 
życzenia świąteczne 
serdeczne 
podziękowanie 
składa
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i  ▼»___ GMINIE
Turystyka jest wciąż niedocenianą 

u nas gałęzią gospodarki. W niektórych 
krajach dostarcza ona prawie połowę 
dochodu narodowego. Wiele gmin w 
Polsce chciałoby zainwestować w tury
stykę i czerpać z niej korzyści. Tereny 
na których może rozwijać się turystyka 
muszą odznaczać się: wysokimi walora
mi turystycznymi, dobrą dostępnością 
komunikacyjną oraz powinny posiadać 
tzw. zagospodarowanie turystyczne. W 
1990 r. opracowamy został “Program 
rozwoju turystyki i wypoczynku w gmi
nie Turośń Kościelna” na lata 1990- 
1995", który prezentujemy za zgodą au
tora. Być może tę drogę obiorą również 
sąsiednie gminy leżące na terenie Na
rwiańskiego Parku Krajobrazowego?

Walory turystyczne są celem zain
teresowania turystów. Wyróżnia się 
dwie grupy walorów: wypoczynkowe i 
krajoznawcze. Odpowiadają one kon
kretnym formom uprawiania turystyki.

1. Do walorów wypoczynkowych za
licza się naturalne elementy środowiska, 
tj. ukształtowanie terenu, wody powie
rzchniowe i pokrycie terenu. Kompo
nenty te we wzajemnym powiązaniu 
tworzą atrakcyjny krajobraz.

Ukształtowanie terenu gminy jest 
wynikiem działalności zlodowacenia środ- 
kowopolskiego. Do najwyższych wznie
sień należą: Kosmata Góra -167 m npm, 
Góra Rodzynka - 152 m npm, Kościań
ska Góra - 139 m npm. Deniwelacje 
względne pagórków sięgają kilkunastu 
metrów, w okolicy Dobrowody, Baciut, 
Topilca, Chodor, Niewodnicy. Na pozo
stałym obszarze występuje teren falisty, 
a nad Narwią równina na poziomie 115 
m npm. Tereny o urozmaiconej rzeźbie 
predysponowane są do uprawiania wy
cieczek pieszych, rowerowych a zimą 
narciarskich. Z  punktów widokowych 
można obserwować najbliższą okolicę.

cd na str. 8



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO TERENOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Rozpoczynający się sezon letni to okres 
sprzyjający rozwojowi drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Stwarza to zagroże
nie epidemiczne, może być przyczyną 
powstawania chorób zakaźnych.
Aby zapobiec pogarszaniu się sytuacji 
epidemicznej naszego terenu zwracam 
się do wszystkich osób odpowie
dzialnych za stan sanilarno-porządko- 
wy w zakładach żywności i żywienia o 
wzmożenie reżimu sanitarnego w swo
ich placówkach. Zwracam się również 
do konsumentów z prośbą o zwracanie 
uwagi na to, w jakich warunkach żywność 
jest przechowywana, jak jest pakowana, 
czy jest świeża i nie kupowanie żywno
ści zanieczyszczonej, niewiadomego po
chodzenia i niewłaściwie oznakowanej. 
Dla przypomnienia podaję zalecenia, 
których przestrzeganie może przyczy
nić się do zmniejszenia liczby zatruć 
pokarmowych.
1. Dokładno I często mycio rqk mydłom i wodą, 

w miarę możliwości ciepłą, zawsze przed 
przyrządzaniem i spożywaniem posiłków 
oraz po każdej bytności w ubikacji.

2. Zachowanie czystości w zakładzie i mieszkaniu.
3. Skrupulatne mycie naczyń i sztućców gorą

cą wodą i środkami myjącymi oraz staranne 
ich płukanie. W zakładach żywienia zbioro
wego dodatkowo wyparzanie.

4. Zabezpieczenie studni przed zanieczysz
czeniom (utwardzenie powierzchni wokół

USC informuje
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach w 
kwietniu 1992 r. zarejestrował:
57 urodzeń, 8 małżeństw, 18 zgonów.
SPORZĄDZONO AKTY URODZEŃ: 
Marty Perkowskiej, Rafała Rżący, Mar
leny Michno, Joanny Łapińskiej, Emilii 
Mlynarcz.uk, Marcina Klepackiego, Pio
tra Mateusza Guły, Rafała Dworako
wskiego, Pauliny Płońskiej, Radosława 
Kamińskiego, Marcina Łapińskiego, Da
miana Czarkowskiego, Pauliny Danil- 
czuk, Sebastiana Jarosza, Renaty Skło
dowskiej, Kingi Wałkuskiej, Beaty Mo
dzelewskiej, Patryka Marka Roszko
wskiego, Joanny Opat, Mateusza Bara
nowskiego, Patryka Perkowskiego, Mar
leny Jenda, Daniela Bielickiego, Jacka 
Drągowskiego, Michała Mielecha, To
masza Jabłonowskiego, Adama Puchal
skiego, Diany Topczewskiej, Sylwii Ro
szkowskiej, Karola Olędzkiego, Mateu
sza Adriana Łazowskiego, Artura Klu
czyka, Karoliny Kamińskiej, Karola

WŁAPACH
studni, przykrycie jej szczelną pokrywą, 
umocowanie na stałe wiadra).

5. Spożywanie wody i mleka tylko po przego
towaniu a jarzyn i owoców po dokładnym 
umyciu wodą przegotowaną.

6. Zabezpieczenie produktów żywnościowych 
przed muchami i innymi owadami i gryzo
niami.

7. Utrzymanie w stanie idealnej czystości ubi
kacji, tzn. częste jej mycie i dezynfekowanie 
20% roztworem wapna chlorowanego lub 
5% lizolem.

8. Przechowywanie żywności szybko psującej 
się tylko w urządzeniach i ladach chłodni
czych, w których maksymalna temperatura 
nie może być wyższa od:
-18°C dla wyrobów mrożonych,
+ 4°C dla mięsa, drobiu, ryb,
+ 8° + 10°C dla wędlin, przetworów mle
czarskich, wyrobów garmażeryjnych.

9. Przechowywanie produktów spożywczych 
tylko na podestach lub rogalach, a nie bez
pośrednio na podłodze, z rozdzieleniem 
produktów gotowych do spożycia od pro
duktów surowych lub zanieczyszczonych.

10. Wycofywanie z obrotu produktów o zmienio
nych cechach organoleptycznych oraz po 
upływie terminu przydatności do spożycia.

11. żnkup środków spożywczych z importu tyl
ko z aktualnymi orzeczeniami władz sanitar
nych o braku przeciwwskazań co do ich 
jakości zdrowotnej (ożoczenia wymagano 
są dla każdej partii importowanej żywności).

12. Oddzielenie stanowisk sprzedaży produ
któw surowych (mięsa, drobiu, jaj, warzyw, 
owoców cytrusowych) od stanowisk sprze
daży gotowych wyrobów (wędlin, wyrobów 
garmażeryjnych, przetworów mleczarskich),

13. W miejscach sprzedaży mięsa i drobiu

Jabłońskiego, Marcina Rodowicza, Ka
tarzyny Nowatkiewicz, Izabeli Gierałto- 
wskiej, Elżbiety Kamińskiej, Karola 
Wojtkowskiego, Małgorzaty Kozło
wskiej, Wiolety Jankowskiej. 
Szczęśliwym rodzicom składamy gratu
lacje oraz życzymy dużo zdrowia ich 
pociechom.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARŁY 
NASTĘPUJĄCE PARY:
Andrzej Maciejczuk z Dorotą Zawadzką, 
Marek Grochowski z Elżbietą Piwowarczuk, 
Bernard Kaczyński z Beatą Porowską, 
Jan Bagiński z Marianną Łupińską, 
Bogdan Lenartowicz z Krystyną Wiszowatą, 
Marek Jendruczyk z Renatą Szyluk, 
Tadeusz Duszak z Agnieszką Kaczyńską.

Na nową drogę życia wymienionym 
parom składamy najlepsze życzenia i 
dedykujemy wierszyk:

Góry Cię przyniosły 
Wśród lata zieleni.
Jesteśmy jak widać 
Sobie przeznaczeni.

(produkty surowe) nie wolno sprzedawać 
wędlin: dla wyrobów gotowych musi być 
zapewnione oddzielne stoisko, oddzielne 
haki, waga oraz narzędzia.

14. Ze względu na wysoki stopień zagrożenia 
człowieka pałeczkami Salmonella wystę
pującymi w bitym drobiu I jajach, drób bity 
może byó sprzedawany w sklepach mięs
nych i sklepach drobiarskich. W innych 
miejscach sprzedaży może byó sprzeda
wany tylko drób mrożony w opakowaniach 
foliowych. Należy również przewidzieć wy
dzielone miejsce do przechowywania jaj i 
ich sprzedaży. Jaja powinny być sprzeda
wane wyłącznie w opakowaniach, trzeba je 
pakować na zapleczu, a nie w miejscu 
sprzedaży Innych produktów żywnościo
wych. Jaja przed wybiciem powinny byó 
myte, następnie wyparzane przez 10 sok.

15. Zabezpieczenie żywności przed zanieczy
szczeniem przypadkowym w czasie trans
portu. Dotyczy to w takim samym stopniu 
transportu do sklepu czy zakładu gastro
nomicznego, jak i transportu ze sklepu do 
kuchni w domu.

16. Osoby zatrudnione przy żywności rr"'-' - * 
mieć zawsze czyste ręce, czystą C 
ochronną oraz nakryte włosy.

17. Osoby cierpiące na zaburzenia żcśądkowo- 
jelitowe muszą byó odsunięte od bezpo
średniego kontaktu z żywnością.

18. Zatrudnieni przy krojeniu i rozważaniu żyw
ności nie mogą pobierać pieniędzy.

Przestrzegając powyższych zale
ceń powinniśmy uniknąć kłopo
tów zdrowotnych.
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny

w Łapach 
lek. Wiesłsw Łapiński

ZMARLI:
Jerzy Jakowlcw, Janina Płońska, Feli
cjan Januszyk, Zbigniew Jan Bagiński, 
Helena Perkowska, Stanisława Ro?,-'" 
wska, Felicja Niewińska, Anna Jamioł
kowska, Zolla Klim, Stefania Truskolaska, 
Henryk Łapiński, Stefania Duda, Adela 
Garbowska, Kazimierz Stanisław Janu
szyk, Maria Makar, Stefania Kowalewicz.

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy 
współczucia.

Elżbieta Bruszewska 
Grażyna Łapińska

W związku z rezygnacją z funkcji reda
ktora naczelnego “Gazety Łapskiej” 
Adama Okuniewskiego, chcę Panu zło
żyć serdeczne podziękowania za dwu
letnią pracę nad naszym pismem.

Burm istrz Miasta i Gminy 
Roman Czepe

Burmistrz Miasta i Gminy w Łapach in
formuje, że 7. dniem 15.V. 1992 r. upływa 
termin płatności 11 raty podatku od nie
ruchomości. Po upływie tego terminu bę
dą pobierane odsetki za zwłokę.

Roman Czepe
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Informacje lokalne 
Urzędu Miasta i Gminy 

w Łapach
1. Wzorem innych gmin z początkiem 
maja na terenach wiejskich dokonane zo
staną wyłączenia oświetlenia ulicznego. 
Spowodowane jest to bardzo wysokimi 
opłatami za energię elektryczną. Ponowne 
włączenie nastąpi we wrześniu. Prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość.
2. Przypominamy, że właściciele posesji 
mają obowiązek sprzątania chodnika przed 
domem i ulicy do połowy jezdni. Prosimy 
także o stałe zachowywanie w czystości 
swoich nieruchomości. Właściciel nieru
chomości ma też obowiązek podcinania ga
łęzi występujących nad chodnikiem, tak, 
aby nie utrudniały ruchu pieszego.
3. Przypominamy, iż w naszym wojewó
dztwie obowiązuje całkowity zakaz upra
wy maku i konopi. Należy liczyć się z 
kontrolą ogrodów i pól.
4. Urząd Miejski w Łapach informuje, żc 
na terenie byłego Zakładu Produkcji Po
mocniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Remontowo-Budowlanego w Łapach przy 
ul. Mostowej 13 prowadzi działalność spół
ka pracownicza pod nazwą “Przedsiębior
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
”MEDREX". Nieruchomość zajmowana 
przez, spółkę nic posiada uregulowanego 
stanu prawnego - sprawa o zasiedzenie te
renu toczy się w Sądzie Rejonowym w Bia
łymstoku od maja 1991 r. - z tego powodu 
Wojewoda Białostocki odmówił przeka
zania nieruchomości na własność Gmi
nie Łapy. Decyzją z dnia 24 grudnia 
1991 roku mienie należące do Miejskie
go Przedsiębiorstwa Remontowo-Bu
dowlanego w Białymstoku, znajdujące

W dniu 3 maja br. w Liceum Ogólnokształcącym miała miejsce uroczystość 
przekazania tamtejszej drużynie harcerskiej sztandaru drużyny im. Romualda 
Traugutta, o której pisze “Krzysztof’ w poprzednim i niniejszym numerze na
szej gazety w artykule pt. “Całym życiem pełnić służbę”.

się w Łapach przy ul. Mostowej 13 zostało przekazane Gminie Białystok na włas
ność. Odwołanie od decyzji złożone przez Zarząd Miasta i Gminy w Łapach do 
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nie zostało uwzględnione - zatem Zarząd 
Miasta złożył skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej do Naczelne
go Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dotychczas Naczelny Sąd Administra
cyjny nie zajął stanowiska w tej sprawie. Z  informacji zamieszczonej w czasopi
śmie “Wspólnota” wynika, że NSA zawiesił załatwianie skarg na decyzje Krajo
wej Komisji Uwłaszczeniowej do czasu ustalenia przez Trybunał Konstytucyjny 
powszechnie obowiązującej wykładni odpowiedniego artykułu ustawy, w oparciu 
o który były wydawane decyzje.
5. W dniu 30 marca 1992 r. roztrzygnięto przetarg na przekroczenie pod ukła
dem torowym sieci ciepłowniczej. Trwające od kilku m-cy pertraktacje pozwoliły 
na obniżenie kosztów inwestycji do 1,5 mld zł (początkowo kształtowały się one 
na poziomie 3,6 - 7,7 mld zł). Wykonawcą będzie Olsztyńskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych “Inżynieria”. Jest to inwestycja niezbędna dla sieci cie
płowniczej a ta z kolei warunkuje uruchomienie ciepłowni miejskiej.
6. W związku z zainteresowaniem mieszkańców realizacją zadań z ich udziałem, 
tradycyjnie zarezerwowano w budżecie niewielką ilość środków na len cel. Obec
nie są realizowane takie zadania jak: remonty dróg w Płonce Kościelnej, Gąsów- 
cc Osse i Łupiance Starej., jak również wykonanie nawierzchni żwirowej i ułoże
nie chodnika na ul. Gen. Maczka. Mieszkańcy ul. Wita Stwosza i ul. Warsza
wskiej zadeklarowali również ułożenie chodnika.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR XXTV/124/92 

Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 26 marca 1992 r. 

w sprawie budżetu miasta i gminy 
na 1992 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie tery
torialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 
późniejszymi zmianami) - Rada Miejska 
w Łapach uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się dochody i wydatki budżetu na 
1992 r. w następujących kwotach:
- dochody 27,620.400.000 zł,
- wydatki 27.620.400.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 2a.

§ 2
Uchwala się przychody i rozchody zakładów 
budżetowych na 1992 r.
- przychody 11.712.202.000 zł.
- rozchody 13.875.025.000 zl
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

53
Dotacje na zadania z zakresu administracji rzą
dowej zlecone gminie wynoszą 2.009.904.000 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§4
Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian 
w budżecie, z wyjątkiem przeniesień wydatków 
między działami.

55
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

56
Uchwala- wchodzi w życia z dniem powzięcia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 1992 r. i 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę
du Miejskiego.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy 

m gr Janina M irek
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do uchwały Nr XXIV/124/92 
z dnia 26 marca 1992 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
DOCHODÓW MIASTA I GMINY 

ŁAPY NA 1992 r. (w tys. zł)
Treść, rozdz., 5, kwota, uwagi.
Dział 40 - Rolnictwo -1.000 
Zwalczanie chorób zakaźnych zw,, 4404, 64,
1.000
Różne opłaty, 4404, 64,1.000 
Dział 45 - Leśnictwo 8.500 
Pozostała działalność, 4995, 18, 8.500 
Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy 
składników majątków. Skarbu Państwa lub 
mienia komunalnego, 4995, 18, 6.500 
Dział 61 - Handel wewnętrzny 170.000 
Pozostała działalność, 6595, 59,170.000 
Podatek od posiad. psów i opł, lokalne (opłata 
targowa), 6595, 59,170.000 
Dział 70 - Gospodarka komunalna 1.050.000 
Zakłady gospodarki komunalnej, 7011, 72,
1.050.000
Nadwyżki zakładów budżetowych, 7011, 72,
1.050.000
Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz nie
materialne usługi komunalne 2.350.000 
Opracowania geodezyjne i gospodarka terena
mi w miastach, 7551, 18, 2.350.000 
Dochody ze sprzedaży i dz. skład, majątk. 
Skarbu Państwa lub mienia komunalnego, 
7551, 18, 2.350.000
Dział 79 - Oświata i wychowanie 810.732
Szkoły podstawowe, 7911,89,810.732 
Dotacje celowe otrzymane z budź. państwa na

finansowanie własn. zadań bieżących gmin, 
7911,89, 810.732
Dział 86 - Opieka społeczna 1,736.000 
Zasiłki i pomoc w naturze, 8613, 88,1.352.000 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na finansowanie zadań bieżących zleconych 
gminom, 8613, 88, 1.352.000 
Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej, 8615, 
88, 384.000
Dotacje celowe otrz. z budź. pań. na fin. zadań
bież. zlec. gminom, 8615, 88, 364.000
Dział 90 - Dochody od osób prawnych i od
osób fizycznych 16.957.000
Wpływy z podatku rolnego oraz z pod. i opłat
lokal, od osób prawnych, 9013, 55, 5.200.000
Podatek od nieruchomości, 9013, 55,
5.000. 000
Podatek od środków transportowych, 9013, 61,
200.000
Wpływy z różnych rozliczeń, 9014, 61,70.000 
Odsetki, 9014, 81,70.000 
Udziały w podatkach, 9015, 81,8.300.000 
Podatek dochodowy (od osób fiz.), 9015, 16,
8.000. 000
Podatek dochodowy (od osób prawnych), 
9015, 16, 300.000
Podatki i opłaty od osób fizyczn., 9019, 16,
3.387.000
Podatki i opł. od gospod. rolnych, 9019, 51,
550.000 ,
Podatek leśny, 9019, 51,10.000
Wpływy z karty podatkowej, 9019, 52,
1.000.000
Podatek od nieruchomości. 9019, 55, 200.000 
Podatek od spadków i darowizn, 9019, 56,
75.000
Opłata skarbowa, 9019, 58, 1.000.000
Pod. od posiad. psów i opł. lok., 9019, 59,
2.000
Podatek od środków transportowych, 9019, 61,
550.000
Dział 91 - Administracja państw, i samorząd.. 
643.904
Urzędy wojewódzkie, 9142, 88, 273.904 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na finansowanie zadań bieżących zleconych 
gminom, 9142, 88, 273.904 
Urzędy gmin (miast), 9146,18, 370.000 
Dochody ze sprzedaży, najmu, dz. składników 
majątk. SP lub mienia komunalnego, 9146, 18,
170.000
Różne opłaty, 9146, 64, 100.000
Różne dochody od jednostek budź., 9146, 77,
100.000
Dział 94 - Finanse 700.000 
Odsetki od środków na rachunkach banko
wych i od kredytów, 9492, 81,700.000 
Odsetki, 9492, 81,700.000 
Dział 97 - Różne rozliczenia 3.193.264 
Subwencje ogólne dla gmin, 9711, 90, 
3.193.264
Dochody razem 27.620.400

ZAŁĄCZNIK NR 2 
do uchwały Nr XIV/124/92 

z dnia 26 marca 1992 r. 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

WYDATKÓW MIASTA I GMINY 
ŁAPY NA 1992 r. (w tys. zł)

Dział, nazWa działu, kwota, uwagi 
40, Rolnictwo, 850.250 
45, Leśnictwo, 2.500 
50, Transport, 250,000 
61, Handel wewnętrzny, 170.000 
70, Gospodarka komunalna, 9.420.594 
74, Gospodarka mieszkaniowa oraz niemate
rialne usługi komunalne, 1.811.050 
79, Oświata i wychowanie, 3.505.732 
83, Kultura i sztuka, 1.600.000

85, Ochrona zdrowia, 940.000
86, Opieka społeczna, 2.422.218
87, Kultura fizyczna i sport, 400.000 
89, Różna działalność, 265.402
91, Administracja państwowa i samorządowa,
4.035.000
96, Dotacje, 1.600.000
97, Różne rozliczenia, 347.654 
Ogółem wydatki 27.620.400

ZAŁĄCZNIK NR 2A 
do uchwały Nr XIV/124/92 

z dnia 26 marca 1992 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Lp., Zadanie, limit środków na 1992 r., zakłada
ny zakres rzecz.

Dział 40.
1. Wodociąg Bokiny, 350.000.000 zł, stacja uz
datniania wody i pozostałe roboty.
2. Wodociąg Łapy Dębowina - Łapy Szołajdy,
500.000.000 zi, wodociąg.

Dział 50.
1. Droga Wólka Waniewska, 30.000.000 zl, dofi
nansowanie do doprowadź, budowy ze środ
ków Urzędu Wojewódzkiego.
2. Droga Roszki Włodki, 50.000.000 zł, droga 
gminna żwirowa.
3. Pozostałe drogi gminne, 170.000.000 zl, w mia
rę zgłaszanych potrzeb także z udziałem czynów.

Dział 70.
1. Wodociąg Danilowo, 536.000.000 zl, linia 
przesyłowa 237 ujęcia wody Danilowo - Ł. 
Pluśniaki, Ł. Dębowina - Łapy, rozbudowa i 
modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody 
dla celów zaop. w wodę miasta.
2. Ulica Przechodnia, 500.000 zł, wodociąg w 
ulicy (inwest. uwarunk. środkami na całość uz
brojenia ulicy.
3. Ul. Leśnikowska, Spółdzielcza, 14.000.000 zł, 
przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni 
po wykonaniu s. wodnej w ul, Leśnlkowskiej i Spół
dzielczej oraz ujęcia wody do ul. Spółdzielczej.
4. Gazociąg, 1.000.000.000 zł, gazociąg średnie
go ciśnienia 980 mb. ze stacji redukcyjnej II sto
pnia (w rejonie ulic Cmentarnej i Żwirki i Wigury).
5. Sieć ciepłownicza, 1.800.000.000 zł, przej
ście pod układem torowym w rejonie kładki dla 
pieszych o długości 56 mb. z komorami cie
płowniczymi.
6. Ciepłownia i kanał ciepłowniczy, 2.300.000.00C’ 
zł, ograniczona kontynuacja robót.
7. Ulica Piwna, 445.594.000 zł, przełożenie kabli 
energet, częściowo telekomunikacyjnych oraz wy
kup terenu, wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Dział 74.
1. Osiedle Barwiki, 134.000.000 zł, pełna doku
mentacja na osiedle Barwiki I i II.
2. Kanał deszczowy, linia energetyczna i wodo
ciągowa, sieć elektryczna kablowa, kanał sani
tarny, 940.000.000 zł, w osiedlach mieszkaniowych 
z udziałem czynu społecznego.
3. Wykup gruntów, 600.000.000 zł, rezerwa na 
wykup gruntów.
4. Dokumentacje, nadzory, 76.000.000 zł, koszty 
dokumentacji i nadzoru nad inwestycjami w/w.

Dział 91.
1. Urząd Stanu Cywilnego, 600.000.000 zl, rozli
czenie końcowej faktury wynikającej z rozliczenia 
budowy wspólnej z PZU oraz wyposażenia USC.
2. Centrala telefoniczna, 60.000.000 zl, zakup i 
zamontowanie centrali telefonicznej w Urzędzie. 
Dział 40 - Rolnictwo 850.000.000 zł
Dział 50 - Transport 250.000.000 zł 
Dział 70 - Gosp. Komunalna 6.595.594.000 zł 
Dział 74 - Gosp. Mieszkań. 1.750.000.000 zł 
Dział 91 - Administracja 660.000.000 zł 
Razem 10.105.594.000 zł.

Przewodniczący Rady Mlejskie|
m gr Janina M irek-Hościtowicz
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Całym życiem pełnić służbę (cz. II)

Różne są koleje losu tych ludzi: druh Dzie- 
mianowicz 30 września 1939 r, dostaje się do 
niewoli kolo Zakroczymia, wywieziony zostaje do 
Stalagu I A - Guzken, otrzymuje nr więźnia 
31720. Druh Kamiński po kapitulacji Warszawy 
wraca do Łap. Ponowne spotkanie obu nastąpiło 
w 1942 r. Obaj zostali żołnierzami konspiracyj
nego Wojska Polskiego - Armii Krajowej, działa
jąc na wyznaczonych stanowiskach.

Następuje okupacja sowiecka Łap, później 
niemiecka i w 1944 r. znów sowiecka. Tak ze 
strony jednego jak i drugiego okupanta giną 
wartościowi ludzie: Bolesław Gordziuk, Józef 
Zakrzewski, Mieczysław Mirek, Eugeniusz Nie- 
munis (zamordowany w Katyniu), Leon Dzie- 
mianowicz (aresztowany 19.VII.1946 r. przez 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Wys.-Mazowieckiem), Eugeniusz Karpiesiuk 
(ginie w obozie koncentracyjnym), Mieczysław 
Barcikowski i Stanisław Roszkowski (areszto
wani przez Gestapo giną w więzieniu białostoc
kim), Witold Sałata (aresztowany przez Gesta
po za tajne na
uczanie, nie wró
cił), Kazimierz 
Mirek (ps. "Pa
tryk", ginie w 
obozie koncen
tracyjnym, od
znaczony po
śmiertnie Krzy
żem Walecz
nych), Wacław 
Kazuro i Euge
niusz Bogdaje- 
wicz (giną pod 
Monte Cassino),
Leopold Roszko
wski (ranny pod 
Monte Cassino, 
umiera w kraju),
Jan Chojnacki 
(ginie w powsta
niu warsza
wskim), Stani- 

ąw Mieczko
wski, Kazimierz 
Jabłoński, Le
szek Kuszlis, Ry
szard Ratman,
Wacław Kijewski, Henryk Markowski, Bogusław 
Markowski, Jan Lewandowski, Stanisław Ła
piński, Władysław Roszkowski, Stanisław Mar
kiewicz, Zygmunt Jancewicz, Jan Jarosiński, 
Piotr Kamiński, Andrzej Wróblewski, Janusz 
Godlewski, Ignacy Jankowski, Leonard Łapiń
ski, Tadeusz Łapiński, Jan Łapiński, Jan Solo- 
wiński, Stanisław Stokowski, Józef Płoński, Jó
zef Perkowski, Adam Mystkowski (aresztowani 
przez Gestapo w marcu 1944 r. zginęli w róż
nych obozach koncentracyjnych), Witold Woj
ciechowski (zginął w czasie wojny obronnej 
1939 r.).

Przychodzi upragniony dzień wyzwolenia 
Łap w dniu 8 sierpnia 1944, nieopisana radość 
mieszkańców naszego miasta, radość z powo
du klęski okupanta hitlerowskiego. Organizowa
ne są rozmaite organy władzy administracyjnej.

Prowadzone są rozmowy Kazimierza Kle
czkowskiego ze strony administracji z druhem 
H. R, Franciszkiem Kowalskim w sprawie po

wołania do życia przerwanej pracy harcerskiej. 
Druh Kowalski wskazuje druha H.R. Hieronima 
Dziemianowicza, który z miejsca wyraża zgodę 
na powrót do pracy harcerskiej. Zorganizowa
ny zostaje hufiec, na którego czele staje w 
1945 r. do czernica 1946 r. ks. phm. Czesław 
Rakowski. W czerwcu 1946 r. do 13 maja 1949 
r. komendantem Wysoko-Mazowieckiego Huf
ca Harcerzy w Łapach zostaje druh H.R. Hie
ronim Dziemianowicz. Powstają znów drużyny 
: l-sza Im. Romualda Traugutta, II im. Stefana 
Czarnieckiego i III im. Karola Chodkiewicza. 
Drużynowymi zostają: l-szej druh Stanisław 
Średziński, później Adam Kijewski i następnie 
do 1949 r. Jerzy Brzozowski, drużyny II druh 
Kazimierz Kosicki, następnie Zdzisław Łapiń
ski, Ili Bogusław Perkowski (1947-48), nastę
pnie Wiktor Grygianiec, Drużyna im. Żwirki i 
Wigury w Sokołach - 1946 r. druh Edward Kali
szewski, 1947-49 Włodzimierz Szyszko. Druży
na im, Tadeusza Kościuszki w Wys.-Mazowiec
kiem -1946-49 druh Janusz Dworakowski. Dru

żyna im. Romualda Traugutta w Szepietowie -
1946 r. druh Eugeniusz Płoński, 1947-49 Piotr 
Gradowski. Drużyna im. Bartosza Głowackiego 
w Pietkowie - 1946-49 druh Bolesław Wysocki, 
Drużyna im. Tadeusza Kościuszki w Uhowie - 
do 1947 r. druh Zdzisław Bieionko. Drużyna 
im. Tadeusza Kościuszki w Dworakach - 1946 
47 druh Jabłonowski, 1948-49 druh Edward 
Kiejzik.

Rok 1945/46 byt okresem stabilizacyjno- 
organizacyjnym drużyn, odbywały się szkole
nia zastępowych i drużynowych. Dopiero rok
1947 przynosi udział naszego hufca w Zlocie 
Chorągwianym . Otrzymał on przydział lokali
zacyjny w Woszczelach nad jeziorem Sawinda 
k. Ełku - uczestniczy 220 osób. Komendantem 
naszego podobozu jest druh H.R. Hieronim 
Dziemianowicz, zastępcą druh H.R. Franciszek 
Kowalski. Sąsiadami naszymi z jednej strony 
jest Hufiec Łomżyński, na wyspie jeziora druży
ny żeglarskie z Białegostoku. W połowie turnu
su zmuszony jest do wyjazdu komendant Huf

ca Łomżyńskiego druh ks. phm. Dobkowski. 
Komenda Chorągwi poleca druhowi H.R. H. 
Dziemianowiczowi objąć również komendę nad 
tym podobozem. Początkowo druhowie Hufca 
Łomżyńskiego niezbyt przychylnie tę nomina
cję przyjęli wobec dotychczasowej konkurencji 
- rywalizacji między obu hufcami. Ale tu rola 
właściwego podejścia druha Dziemianowicza 
spowodowała zmianę stosunków za wzajemne 
zaufanie.

Organizowane jest wspólne zdobywanie 
sprawności i stopni harcerskich do Harcerza 
Orlego. Turnus zakończono wręczeniem przez 
Hufiec Łomżyński druhowi Dziemianowiczowi 
pięknej główki jelonka z różkami, oczywiście spre
parowanej, z bardzo harcerską dedykacją. Chara
kterystyczną sprawą druha Dziemianowicza było 
werbowanie młodzieżu drużyn wiejskich na 
akcję letnią - to mu zjednywało rodziców, dyre
kcje szkół, a w szczególności młodzież.

I tak po powrocie do domu myślimy już o 
Akcji Letniej 1948. To już poważniejsza akcja,

bowiem miejsco
wość Ziębice 
położona jest 
100 km za Wroc
ławiem. Trwa 
okres intensyw
nych przygoto
wań. Ma nastą
pić wyjazd całej 
Chorągwi Biało
stockiej.

Aż przycho
dzi upragniony 
termin wyjazdu. 
Drużyny zabiera
ją prowiant na 
pierwszy ty
dzień, szykują 
sienniki wypcha
ne słomą lub sia
nem. W Łapach 
młodzież odpro
wadzana jest
przez rodziny, 
znajomych, 
przyjaciół, kole
jową orkiestrę 

dętą, bowiem oj
cowie są kolejarzami i członkami orkiestry. Zbli
ża się skład pociągu towarowego ciągniony 
przez dwie lokomotywy. Kolejarze doczepiają 
cztery nasze wagony. Wiara lokuje się ze śpie
wem. Powstaje niezwykła sytuacja: mamy plą
czą, koleżanki i koledzy żegnają okrzykami i 
śpiewem, gra orkiestra i wreszcie pociąg rusza. 
W Raclborach doczepiają następny wagon, 
wsiadają harcerze Dworaków i Sokół. I wreszcie 
analogia: znów doczepia się wagon z harcerza
mi Szepietowa i Wys.-Mazowieckiego. Mimo 
wyznaczenia przy każdym wagonie służbo
wych druh Dziemianowicz musi osobiście do
pilnować porządku, aby nie było żadnego wy
padku. I wreszcie Wrocław - Ziębice, naszym 
najbliższym sąsiadem jest podobóz Suchowola z 
ks. Wilczewskim na czele.

Tu po rozbiciu obozu otrzymujemy przy
dział pracy, dwie, frzy godzinki zbioru grochu w 
miejscowym PGR, oczywiście odpłatnie, a na 
rzecz miasta porządkowanie parku polegające

Rok 1948. Zlot drużyn harcerskich Hufca Wys.- Maz. w Łapach
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Całym życiem pełnić służbę
dokończenie ze str. 5

na oczyszczaniu alejek, które zasypane byty 
liśćmi, nie porządkowane od końca wojny, czy
szczenie stawu w miejscowym parku. Orga
nizowaliśmy wspaniałe ogniska, ściągając na 
nie cale społeczeństwo Ziębic. Druhowie zdo
bywali sprawności i stopnie harcerskie.

Druh Dziemianowicz, po uprzednim uz
godnieniu z dyrekcją szkoły w Jeleniej Górze 
robi wypad z mocniejszą młodzieżą 
do tego miasta, stamtąd na 
Śnieżkę Bierutowice, Wambierzyc 
do Czermnej, zwiedzamy tu kaplicę 
zbudowaną z kości i czaszek ludz
kich. Pozostałości wojny ze Szwe
dami.

O jednym nie można nie wspo
mnieć, pomimo konieczności cof
nięcia się do roku 1946. Komen
dant hufca - druh Dziemianowicz 
zbiera grupę harcerzy i wyrusza z 
nią do Warszawy, pragnąc poka
zać im ogrom zniszczeń stolicy po
zostawiony przez okupanta. Niesa
mowite wrażenie z tego cmentarzy
ska gruzów, młodzież wstrząśnięta 
tym, co zobaczyła.

Ale wracajmy do Ziębic. Tu w 
czasie wycieczki młodzież tak dru
żyn miejskich jak i wiejskich zoba
czyła góry w całej swej krasie. Gó
ry, które pomimo swych skalnych 
podłoży dały z siebie świerki i inne 
górskie drzewa i krzewy, wyrastają
ce ze szczelin skalnych. Młodzież 
po powrocie do swoich domów 
miała wiele wrażeń, którymi dzieliła 
się ze swoimi bliskimi, z wychowawcami. Ro
dzice serdecznie dziękowali za wspaniale prze
życia swych pociech.

Czas na powrót, w-drodze zwiedzamy Wy
stawę Ziem Odzyskanych, Wrocław i jego 
ogród zoologiczny. W Szepietowie, Raciborach 
i Łapach rodzice spotykają swoich milusiń
skich opalonych i uśmiechniętych.

Po powrocie organizujemy wypady do So
kół, Dworaków - tam czeka na nas młodzież z 
gronem pedagogicznym, rodzicami. Uroczyste 
przyrzeczenie na wypożyczony z Komendy 
Chorągwi I Drużyny Pożarnej w Białymstoku 
sztandar, które odbiera druh Dziemianowicz. 
Analogiczny wypad do Dąbrówki Kościelnej - 
uczestniczą drużyny z Szepietowa i Wys.-Ma- 
zowieckiego - znów ćwiczenia harcerskie, og
nisko, przyrzeczenie.

ł znów - ćwiczenia drużyn łapskich w rejo
nie Pietkowa zakończone ogniskiem, przyrze
czeniem harcerskim przy huku strzałów grupy 
operacyjnej tam działającej; rano wracamy do 
Łap.

Niezwykłego przeżycia doznajemy w dniu 
wyświęcenia sztandaru I Drużyny Harcerskiej 
im. Romualda Traugutta, odnowionego po 
okresie wojennym. W uroczystości uczestniczył 
komendant Chorągwi druh hm. Stanisław Mo
niuszko, hufcowy Białegostoku Miasta phm Fe
liks Łoś, starosta powiatu Wys.-Mazowieckie
go, dyrekcje miejscowych szkół z p. Filoni- 
kiem, przedstawiciele miejscowych organizacji, 
zakładów pracy. Uroczystość poprzedził raport 
drużynowych drużyn uczestniczących w uro

czystości, składany druhowi H.R. Hieronimowi 
Dziemianowiczowi, komendantowi Wys.-Mazo- 
wieckiego Hufca Harcerzy w Łapach, nastę
pnie odbyła się Msza św., wyświęcenie sztan
daru, wbicie pamiątkowych gwoździ i defilada 
drużyn żeńskich i męskich. Prowadził ją druh 
ćwiek Jerzy Brzozowski, drużynowy I Drużyny 
Harcerzy w Łapach, która tradycyjnie otrzymu
je sztandar

W grudniu 1948 r. druh Dziemianowicz 
skierowany zostaje na kurs hufca w Górkach 
Wielkich k. Opola, organizowany przez Naczel
nictwo Związku Harcerstwa Polskiego, z za
świadczeniem o jego ukończeniu.

W maju 1949 r. druh Dziemianowicz wy
znaczony zostaje przez Komendę Chorągwi na 
komendanta Akcji Letniej 1949 r. Komendy 
Wys.-Mazowieckiego Hufca Harcerzy w Ła
pach 1 hufca z Suchowoli. Jogo zastępcą ma 
być druh Puchalski z Suchowoli. Niestety, zły 
los chce inaczej: wychodzącego wraz z Innymi 
uczestnikami kursu z Teatru Węgierki ze sztuki 
"Tu mówi Tajmyr" druh Dziemianowicz zostaje 
na stopniach wylegitymowany i zatrzymany 
przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Państwowego. Na jego pyta
nie, dokąd jest prowadzony odpowiedziano 
mu, że na spacer. Z tego "spaceru" wrócił do
piero we wrześniu 1953 r,

Obowiązki komendanta objął druh H.R. 
Franciszek Kowalski. Wcześniej, rozkazem L. 1 
z dnia 15 lutego 1949 r. Naczelnictwa ZHP on i 
druh Dziemianowicz podniesieni zostali do sto
pnia podharcmistrza,

Od maja 1949 r. praca harcerska zaczęła 
się psuć i rok 1950 przyniósł całkowite rozwią
zanie ZHP.

Pismem Komendy Hufca w Łapach z 1957 
r. druh Dziemianowicz ponownie wezwany zo
stał do pracy harcerskiej w Komendzie. Od tej 
pory rozpoczął swoją działalność trwającą do 
dnia dzisiejszego. 20 lipca 1980 r. mianowany 
został harcmistrzem.

Druh Dziemianowicz jest czynnym instru
ktorem w chorągwianych komisjach rewizyjnej i 
historycznej. Wielokrotnie odznaczany za zasłu
gi dla harcerstwa. Druh Franciszek Kowalski 
swą pracę w ZHP rozpoczął w 1926 r., cały czas 
był czynnym instruktorem, odszedł z pracy w 
1982 r., obecnie nie żyje. Pozostawił po sobie 
szeregi wychowanków.

Tu również należy podać instruktorów, któ
rzy w trudnych warunkach lat 1945, 1950-1992 
pełnili zaszczytne obowiązki komendantów Huf
ca Łapy:
1. 1945-1946 druh phm. ks. Czesław Rakowski,

2. 1946-1949 druh phm. Hieronim Dziemianowicz,
3. 1949-1950 druh phm. Franciszek Kowalski,
4. druhna phm. Helena Lichura,
5. druhna phm. Halina Średnicka,
6. 1973-1978 druhna hm. Teresa Łapińska,
7. druh hm. Jerzy Wrzosek,
8. druhna hm. Danuta Milewska,
9. druh pwd. Jerzy Szalecki,
10. druhna pwd Marzena Skrobańska,
11.1988-1989 druh pwd Krzysztof Warakomski,
12. druhna hm. Regina Owczarczuk,
13. 1991-1992 druh hm. Włodzimierz Jankowiak.

I tak zbliżamy się do uroczystości związa
nych z 71 rocznicą Związku Harcerstwa Polskie
go na terenie Łap, które planowane są na dzień 
3 maja 1992 r. Głównym motorem oddanym ca
łym harcerskim sercem organizowaniu tej wiel
kiej uroczystości jest druh Komendant Hufca 
hm Włodzimierz Jankowiak, który kieruje cało
ścią przygotowań organizacyjnych uroczysto
ści.

Przedstawiając niniejszy skrócony materiał 
pracy harcerskiej w łapskim środowisku pragnę 
pokazać pracę kilku pokoleń harcerzy, instru
ktorów, którzy nie szczędząc sił ni czasu osobi
stego, a nieraz i środków finansowych, szli z 
młodzieżą w różnych okresach dziejowych Na
rodu Polskiego i ginęli, a ci co pozostali są da
lej na posterunku zasad ideologii prawa I przy
rzeczenia harcerskiego: "Całym życiem pełnić 
służbę” .

“ Krzysztof"
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Z cyklu Archiwum Łyczakowskie
Znów mamy perełkę - artykuł wspa

niałego, niezastąpionego tropiciela lo
sów krainy za lwowskim Styksem, prof. 
STANISŁAWA SŁAWOMIRA NICIEI. 
Dziękujemy! Jak zawsze jest to interesu
jąca pozycja. Zapraszamy do lektury!

Moje książki o Cmentarzu Łyczakowskim i 
ludziach tam spoczywających, są nadal księ
gami otwartymi, wymagającymi wielu uzupeł
nień i sprostowań. Okres, który upłynął od 
chwili ich ukazania się, to czas wielu moich od
kryć biogralicznych, najczęściej dzięki kore
spondencji z rodzinami i przyjaciółmi spoczy
wających na Łyczakowskim Santo Campo oraz 
poszukiwaniom w archiwach polskich i zagra
nicznych, głównie w Londynie. Nim ukażą się 
nowe, poszerzone i poprawione wersje mono
grafii o słynnym lwowskim cmentarzu pragnę 
podzielić się z czytelnikami "Gazety Lwo
wskiej" najnowszymi ustaleniami dotyczącymi 
ludzi, których powinniśmy zachować w naro
dowej pamięci.

Zastępcą dowódcy obrony Lwowa w 1918 
r. byl Stanisław Łaplński-Nilski. Mimo, że w bo
jach o miasto odegrał wówczas, obok komen
danta Czesława Mączyń- 
skiego, rolę pierwszo
rzędną, spotkała go nie
wdzięczność historyków i 
kronikarzy. Został niemal 
kompletnie zapomniany.
Nawet w słynnym, wyda
nym w latach trzydzies
tych albumie “Semper Fi- 
delis”, ostatnio wznowio
nym w postaci reprintów, 
wymieniono go tylko raz i to marginalnie, przy 
opisie zbiorowej fotografii. Pozbawiono go 
przy tym imienia i prawdziwego nazwiska, po
dając tylko pseudonim Nilski. Z kolei w innym 
podstawowym źródle do dziejów walk o Lwów, 
w znanym, opracowanym przez Eugeniusza 
Wawrzkowicza i Józefa Klinka III tomie "Obro
ny Lwowa" z 1939 r. w lakonicznej wzmiance o 
Łapińskim, popełniono duży błąd skracając 
mu i tak krótkie życie o sześć lat. Ten błąd po- 
rzeniknąl też do mojej książki o Cmentarzu Or
ląt. Obecnie, dzięki pomocy pani Danuty 
Grabowsklej-Skibko z Łap, córki przyjaciela 
Łapińskiego (podkreśl, red.), mogę przybliżyć 
postać zapomnianego dowódcy I przypomnieć 
jego pogrzeb na Cmentarzu Orląt w 1934 r.

Stanisław Łapiński urodził się 24 stycznia 
1891 r. w Warszawie, na Pradze. Pochodził ze 
starego rody szlacheckiego Łapińskich, herbu 
Lubicz, mającego swe posiadłości w Łapach, 
leżących na trasie Warszawa-Bialystok. Mając 
sześć lat, wrócił z rodzicami do rodzinnej miej
scowości. Tam też ukończył szkołę podstawo
wą. W Łapach do dziś stoi dom, w którym się 
wychował, a na miejscowym cmentarzu są gro
by jego rodziców: Tomasza i Rozalii z Poro
wskich. Następnie uczęszczał do rosyjskiego 
gimnazjum w Białymstoku. W tym czasie, ra
zom z przyjaciółmi z jednej klasy, Stanisławem 
Zwierzyńskim i Aleksym Nehringiem, prowadził 
Intensywne samouctwo, aby poznać dzieje i li
teraturę polską. Dyskutując nad przeczytanymi 
książkami, spędzał wiele godzin w malowni
czej altance ogrodu państwa Zwierzyńskich. 
Jego świadectwo maturalne wypełniają same 
oceny celujące, oprócz języka rosyjskiego.

W 1910 r. trzej przyjaciele: Łapiński, Zwie
rzyński i Nehring udają się do Lwowa na stu
dia. Wybierają wydział budowy maszyn na 
Politechnice Lwowskiej, przeżywającej wów
czas apogeum swej świetności. Gdy teraz, po 
80 latach, przeglądam indeks studencki Łapiń
skiego, w wykazie wykładowców znajduję tam 
tak świetne nazwiska uczonych jak profesoro
wie: Kazimierz Bartel (geometria wykreślna), 
Zdzisław Krygowski (matematyka), Alfred Deni- 
zot (mechanika), Wiktor Syniewski (chemia), 
Zbigniew Pazdro (prawo), czy Roman Dzieśle- 
wski (elektrotechnika).

W czasie wakacji Łapiński zarabiał na 
utrzymanie, pracując m.in. w fabryce Simensa 
w Wiedniu (sierpień-wrzesień 1912) iw  fabryce 
olejów mineralnych w Drohobyczu (lipiec- 
paźdzlernik 1913 r.).

Lwów czasu studiów Łapińskiego jest pol
skim Piemontem. Kotłuje się w nim wręcz od 
różnego rodzaju organizacji patriotycznych, 
przygotowujących się do walki ostatecznej o 
niepodległość. Łapiński wstąpił wówczas do 
Związku Strzeleckiego i ujawnił wybitny talent 
wojskowy. Przyjął pseudonim “Nilski” . Wraz z 
przyjaciółmi Zwierzyńskim ("Sław") i Nohrin- 
giem ("Luty"), spędzał wiele godzin na poligo
nie na Błoniach Janowskich. Szybko awanso
wał w hierarchii swej paramilitarnej organizacji.

Po wybuchu wojny Łapiński 4 sierpnia 
1918 r. rozpoczął w Krakowie służbę w szere
gach przyszłej I Brygady Piłsudskiego. Wy
szedł w pole jako dowódca plutonu. 9 
października w Jakubowicach Piłsudski miano
wał go podporucznikiem w I Pułku Piechoty 
Legionów. W bitwie pod Łowczówkiem w noc 
wigilijną, dostał kulą w pierś. Przyjaciele sądzi
li, że to jego koniec, Stanisław Falkiewicz napi
sał, że "przeleciało po nim kilka fal tyraliery ro
syjskiej".

Tymczasem Łapiński przeżył. Z pola bitwy 
podniósł go patrol sanitarny i zabrał do chaty. 
Po założeniu opatrunku, patrol poszedł dalej 
szukać rannych. Wówczas jeniec zwlókł się 
barłogu i słaniając się, dotarł do pobliskiego 
osiedla, skąd na drugi dzień, w przebraniu, z 
córką gospodarza pojechał do okupowanego 
przez Rosjan Tarnowa. Tam leczył się i ukrywał 
przez cztery miesiące. W maju 1915 r., po wy
cofaniu się Rosjan na wschód, wrócił do I Bry
gady Legionów. Przydzielony do 2 pułku, wal
czy! w pościgu za ustępującymi Rosjanami. 
Przeszedł Lubelszczyznę, Podlasie I Puszczę 
Białowieską. Wiosną 1916 r. walczył w lasach i 
błotach Polesia pod Stachodem i Styrem. 4 li
pce 1916 r. w straszliwym boju o Polską Górę 
pod Kostiuchnówką, został ranny. Przeżył jed
nocześnie dramat śmierci swych przyjaciół z 
gimnazjum białostockiego - kapitana Zwierzyń
skiego i ppor, Nehringa , którzy zginęli na jego 
oczach.

W 1917 r. wstąpił do Szkoły Sztabu Gene
ralnego w Warszawie. Ukończył ją szybko z 
wyróżnieniem. Po powrocie na front został in
ternowany w Beniaminowie za solidaryzowanie

się z Piłsudskim, który odmówił przysięgi na 
wierność cesarzowi Austrii.

Po odzyskaniu wolności, Łapiński rozpo
czął pracę w POW jako instruktor kursów ofi
cerskich. Wrócił wówczas do Lwowa, aby kon
tynuować studia na Politechnice. W listopadzie 
1918 r., gdy rozgorzała walka o miasto, wspól
nie z Czesławem Mączyńskim i Antonim Ja- 
kubskim utworzył Naczelną Komendę Obrony 
Lwowa. Początkowo byl zastępcą Mączyńskie- 
go, a później szefem jego sztabu. W najcięż
szych chwilach osobiście sprawdzał linio pla
cówek i posterunków, ich czujność i gotowość 
bojową. Wyróżnił się w bojach w Ogrodzie Je
zuickim i podczas walk o Cytadelę, gdzie zo
stał ranny po raz trzeci. Swój udział w walkach 
o Lwów opisał wspólnie z Aleksandrem Kro- 
nom w książce pt. "Obrona Lwowa". W perso
nelu dowódczym w czasie walk o Lwów, byl 
jednym z nielicznych żołnierzy, mających po
rządne oficerskie wykształcenie,

26 grudnia 1910 r. Łapiński został przerzu
cony na front zachodni do Poznania, aby 
wsparł swym doświadczeniem powstanie wiel
kopolskie. Wypierając Niemców kładł podwali
ny organizacyjne pod 15 dywizję piechoty, 
gdzie był szefem sztabu. Następnie brał udział 
w wyprawie wileńskiej jako oficer operacyjny w 
sztabie naczelnego wodza. 28 kwietnia 1919 r.

wobec kontrataku bolsze
wickiego na Wilno, kiero
wał grupą kilku baonów, 
ratując sytuację, następnie 
brał udział w wyprawie na 
Kijów, w bitwie nad Bere
zyną, oraz w obronie War
szawy w sierpniu 1920 r. 
Uczestniczył też w kontr
ataku od Mińska Mazo
wieckiego na tyły XV armii 

bolszewickiej oraz w walkach pod Lidą. Za bo
haterstwo został odznaczony orderem Virtuti 
Militari.

Po wojnie polsko-bolszewickiej Łapiński z 
15 dywizją piechoty wrócił do Wielkopolski, 
kontynuując pracę organizacyjną i oświatową. 
8 sierpnia 1921 r. już jako podpułkownik został 
dowódcą 70 pułku piechoty w Poznaniu. Umarł 
niespodziewanie w wieku 31 lat 16 lutego 1922 
r. w Pleszewie po przeziębieniu szkarlatyny. 
Pochowano go na cmentarzu w Poznaniu.

W listopadzie 1933 r. prasa doniosła, że 
zawiązał się komitet, który ma na celu ekshu
mację zwłok ppłk. Łapińskiego-Nilskiego i 
przewiezienie ich do Lwowa na Cmentarz Or
ląt. 8 kwietnia 1934 r, w Poznaniu społeczeń
stwo wielkopolskie uroczyście pożegnało prochy 
bohaterskiego dowódcy. W ogromnym kondukcie 
z cmentarza garnizonowego na poznański dwo
rzec kolejowy uczestniczyli m.in. wojewoda 
poznański, hrabia Roger Raczyński, generało
wie Tadeusz Malinowski i Franciszek Wład, 
prezes Związku Legionistów, profesor Uniwer
sytetu Poznańskiego Antoni Jakubski oraz licz
ni oficerowie, młodzież i duchowieństwo.

Prochy wieziono na lawecie armatniej. 
Żegnając swego kolegę, drugi zastępca ko
mendanta obrony Lwowa prof. Jakubski pod 
poznańskim Pomnikiem Wdzięczności powie
dział m.in.: "Żołnierzu, boz zmazy i trwogi. Je
śli spadną kiedy na ojczyznę naszą ciężkie 
chwilo, gdy w bojach rozstrzygać się będzie 
przyszłość nasza i naszej Ojczyzny, wtedy do 
ciebie zwracać się będziemy, byś nam udzielił

c. d. nastr. 10
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c.d. ze str. 1
Wody powierzchniowe na terenie 

gminy tworzą rzeki: Narew i jej dopły
wy - Turośnianka, Czaplinianka, Grą- 
dówka. Przebieg tych rzek został wyty
czony w okresie formowania się doliny 
Narwi po ustąpieniu lodowca. Narew 
odwadnia gminę w kierunku północ
nym, a za pośrednictwem swoich dopły
wów w kierunku zachodnim. Rzeka 
Narew ze swoimi odnogami nadaje się 
znakomicie do uprawiania kajakarstwa 
i wędkarstwa. Natomiast do kąpieli le
psza jest Turośnianka i Czaplinianka 
ze względu na mniejsze zanieczyszcze
nie. Ze zbiorników wodnych występują 
tu stawy rybne w Topilcu, Niewodnicy, 
Turośni Kościelnej i glinianki w 
Markowszczyźnie. Walory wodne moż
na powiększyć podpiętrzając o 2-3 m 
poziom Czaplinianki w okolicy Nie
wodnicy dla celów rekreacyjnych.

Atrakcyjne dla 
turystyki pokrycie 
terenu w gminie 
tworzą lasy. Naj
większe ich kom
pleksy występują 
na południu gminy 
w okolicach wsi 
Dołki i na północy 
koło Topilca. Są to 
lasy państwowe o 
funkcji gospodar
czej, ale mogą być 
również odwiedza
ne przez turystów.
Duże powierzch
nie lasów prywat
nych występują ko
ło Borowskich 
Gzik, Pomygacz,
Bojar, Dobrowody.
Obok pozyskania drewna są miejscem 
zbioru runa leśnego. W Niewodnicy la
sy spełniają ponadto rolę otuliny Białe
gostoku. Największe znaczenie dla tu
rystyki mają siedliska borowe, które 
dominują na terenie gminy. Siedliska 
łęgowe i olszowe nie są przydatne do 
wypoczynku ale spełniają ważną rolę 
ekologiczną w dolinach rzek.

2. Walory krajoznawcze są obiektami 
zainteresowań wycieczkowiczów. Są też 
elementami wyróżniającymi dany teren. 
Należą do nich: osobliwości przyrodni
cze, zabytkowe budynki, miejsca history
czne, folklor, a także współczesne 
osiągnięcia mieszkańców.

Do najważniejszych osobliwości przy
rodniczych występujących na terenie gmi
ny należy Narwiański Park Krajobrazo
wy. Żyje tu około 180 gatunków ptaków, 
w tym wiele rzadkich. W okresach wio- 
senno-jesiennych przelotów jest to jed
no z największych skupisk ptaków w

Europie Środkowej. Szata roślinna re
prezentowana jest przez 52 zespoły, 35 
gatunków to rośliny lecznicze, a 8 to 
gatunki chronione. Rzeka tworzy tu 
bogatą sieć odnóg i starorzeczy, w któ
rych żyją 22 gatunki ryb. Z  innych obie
któw występują tu zabytkowe parki w 
Ttirośni Kościelnej, Markowszczyźnie, Reń- 
szczyźnic. Pomnikowe jałowce rosną ko
ło Bojar, Dobrowody, Baciut, Turośni 
Kościelnej. Duże głazy narzutowe leżą 
w Niewodnicy, Dobrowodzie, Chodo- 
rach, Topilcu, Bojarach.

Do najcenniejszych zabytków budow
li na terenie gminy należy dwór myśli
wski z II połowy XVIII w. i kaplica w 
Baciutach z XVIII w. Do zabytków sa
kralnych należą: kościół p.w. Św. Trój
cy z II połowy XVIII w. z dzwonnica w 
Turośni Kościelnej i kościół p.w. Św. 
Antoniego w Niewodnicy Kościelnej z 
końca XIX w., cerkiew p.w. Św. Miko

łaja z połowy XIX w. w Topilcu. Z in
nych obiektów sakralnych na terenie 
gminy znajdują się kaplice w: Pomyga- 
czach, Iwanówce, Turośni Dolnej i licz
ne krzyże przydrożne z początku tego 
wieku. Dosyć zaniedbany jest dwór w 
Markowszczyźnie z 1820 r. związany z 
lokalizacją pierwszej fabryki włókienni
czej na Białostocczyźnie. Ponadto za
chowały się drewniane wiatraki w Tu
rośni Dolnej, Pomygaczach, Bojarach i 
drewniane domy w wielu wsiach. Stare 
budynki murowane znajdują się w Tu
rośni Kościelnej, Pomygaczach, Iwa
nówce, Tołczach, a także w Bojarach, 
Markowszczyźnie, Nieckach.

Do najstarszych śladów życia czło
wieka na terenie obecnej gminy należą 
cmentarzyska średniowieczne w Boja
rach i Dobrowodzie. Późniejsze pomni
ki upamiętniające wydarzenia history
czne znajdują się m.in. w Topilcu z 
1915 r., w Juraszkach i Niewodnicy - 
postawione w ostatnich latach.

Na terenie gminy przetrwał dawny 
folklor. Tworzy go m.in. zespół śpiewa
czy “Zalesianki” występujący od kilku 
lat na różnych festiwalach. Do znanych 
malarzy ludowych należy Władysław 
Zdanowicz z Zawad, którego obrazy 
zdobią ściany wielu domów na terenie 
gminy. Dość powszechnie jeszcze wyra
bia się rękodzieło ludowe, takie jak: 
plecionki, dywany, wyroby stolarskie i 
inne. Folklor przetrwał w kultywowa
niu obrzędów religijnych, używaniu 
strojów ludowych podczas procesji i 
uroczystości. Zachowała się również 
dawna mowa: tzw. tutejsza, charaktery
styczna dla wyznawców prawosławia z 
okolic Topilca i Baciut. Używa się rów
nież nazw ludowych przedmiotów i 
czynności, zanikających wraz z tradycją.

Ze współczesnych osiągnięć gminy 
należy wyróżnić takie obiekty jak cen
trum administracyjno-usługowe w Tu

rośni Kościelnej, tere
ny rekreacyjne nad rze
ką Turośnianką, sta
dion czy szkołę. Wy
budowano również no
we szkoły w Boro
wskich, Czaczkach 
Małych, Tołczach. 
Nowe remizy strażac
kie powstały w Boro
wskich, Trypuciach, 
Chodorach z ciekawą 
ekspozycją dawnego 
wozu strażackiego. 
Budowana jest duża 
remiza w Turośni Ko
ścielnej.

Tereny o dużych 
walorach turystycznych 
będą odwiedzane przez 
turystów pod warun

kiem ich łatwej dostępności. Na terenie 
gminy Turośń Kościelna funkcję tę peł
ni gęsta sieć dróg kołowych z komuni
kacją PKS i dwie linie kolejowe. Ruch 
turystyczny wyznaczają dwa szlaki pie
sze, jeden kajakowy, obwodnica tury
styczna NPK dla zmotoryzowanych, 
proponowana ścieżka przyrodnicza.

Największe znaczenie dla ruchu ko
łowego przez gminę mają dwie drogi 
krajowe: nr 678 Białystok-Wysokie 
Mazowieckie i nr 682 Tołcze-Łapy. 
Umożliwiają one dotarcie turystom 
zmotoryzowanym na teren gminy z po
bliskich miast w ciągu kilku minut, z 
zagranicy zaś od 1 do 8 godz., z cen
trum kraju w ciągu 3-4 godz. Regularne 
połączenie autobusowe gwarantuje 
PKS, z 20-toma przystankami na tere
nie gminy i około 30 kursami dziennie. 
Dogodny dojazd posiada Turośń Ko
ścielna z Białymstokiem przez Pomyga- 
cze, Niecki, Turośń Dolną. Z Łapami
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przez Turośń Dolną, Borowskie, Suraż, 
Za wyki. Istnieje również połączenie 
gminy z Choroszczą przez Baciuty, Za- 
wady i z Sokołami przez. Baciuty. Brak 
jedynie połączenia w kierunku wschod
nim. Komunikację autobusową uzupeł
nia autokar szkolny, dowożący dzieci 
do Turośni Dolnej i Kościelnej z Topil- 
ca, Zawad, Baciut, Dobrowody, Boro
wskich. Dla ruchu kołowego należałoby 
wyznaczyć parkingi w takich miejscach 
jak: Baciuty PKP, Topilec, Turośń Dol
na, Borowskie Michaly, Zalesiany. W 
niedalekiej przyszłości należy oczeki
wać połączenia linią podmiejską Białe
gostoku z gminą.

Przez teren gminy przechodzą dwie 
linie kolejowe. Pierwsza o znaczeniu 
międzynarodowym - St. Petersburg 
(Leningrad) - Berlin i druga o znacze
niu krajowym - Białystok - Lublin. Od
bywa się po nich również ruch osobo
wy, umożliwiający dojazd do najbliż
szych miast w ciągu kilku do kilkunastu 
minut. Na terenie gminy znajdują się 
następujące przystanki kolejowe: Boja- 
ry, Baciuty, Trypucie, Niewodnica i 
Holówki na trasie Białystok - Lublin. 
Pierwsza linia jest zelektryfikowana, o 
dużej częstotliwości kursowania pocią
gów, druga linia o mniejszej częstotli
wości. W sumie przez teren gminy 
dziennie kursuje kilkanaście pociągów. 
Są one przewieźć o wiele większą liczbę 
turystów niż PKS i stanowią pewniejszy 
środek lokomocji.

Szlaki turystyczne umożliwiają ska
nalizowanie ruchu turystycznego. Są 
również wynikiem zainteresowania tu
rystów danym terenem. Prowadzone są 
przez miejsca krajoznawcze i przyrod
nicze z możliwością wyżywienia i dojaz
du. W 1988 r. z inicjatywy PTTK wy
znaczono przez gminę dwa szlaki pie
sze. Szlak “Włókniarzy” w kolorze nie
bieskim łączy BZPB “Fasty” z ośrod
kiem wypoczynkowym w Doktorcach. 
Ogólna długość 60 km, w tym 20 km na 
terenie gminy do której wchodzi z Cho- 
roszczy, biegnąc przez Niewodnicę, 
Tołcze, Markowszczyznę, Dobrowodę, 
Bojary, Borowskie Żaki do Suraża i da
lej. Po drodze miejsca związane z po
czątkami przemysłu włókienniczego na 
Białostocczyźnie i osobliwości Na
rwiańskiego Parku Krajobrazowego.

Szlak “Nadnarwiański” wyznakowany 
w kolorze żółtym, o długości 25 km z 
Baciut do Paniek. Rozpoczyna się ze 
stacji PKP Baciuty i prowadzi przez 
wieś Zawady, Topilec, Topilec Kolonia 
i po 12 km wychodzi z terenu gminy. Po 
drodze zabytki sakralne i osobliwości 
Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. 
Oba szlaki wytyczono w ten sposób, aby 
można łatwo dotrzeć do nich środkiem

komunikacji i dalej kontynuować wę
drówkę pieszo, rowerem lub na nartach 
w zimie. Jak dotychczas na ich przebie
gu przez gminę brak jest miejsc nocle
gowych. Do tego celu można by urzą
dzić niewielkim kosztem schroniska w 
nieczynnych budynkach szkolnych w 
Baciutach, Topilcu, ewentualnie wy
znaczyć kilka pól biwakowych dla wę
drujących z własnym namiotem.

Szlak wodny Narwi - kajakowy, opły
wa gminę od zachodu w okolicach Bo
rowskich i Uhowa, a następnie w okoli
cach Baciut i Topilca. W Uhowic ist
nieje możliwość wypożyczenia kajaka i 
i zwiedzenia najbardziej egzotycznych 
przyrodniczo fragmentów gminy. Rze
ka Narew tworzy tu liczbc odnogi 
wśród których łatwo pobłądzić. Dlatego 
szlak poprowadzono głównym korytem, 
z którego istnieje możliwość przybicia 
do brzegu. Najbardziej właściwe miej
sce do noclegu to dawna szkoła w To
pilcu, którą należy przystosować na 
schronisko-stanicę wodną. Łąki pod 
Topilcem nadają się również na urzą
dzenie co najmniej 2 pól biwakowych.

Obwodnica turystyczna NPK dla 
zmotoryzowanych prowadzi jego grani
cami, wzdłuż dróg. Przez teren gminy 
prowadzi ona przez Zawady, Baciuty, 
Dobrodowę, Turośń Dolną, Borowskie. 
Można tędy podróżować samochodem 
bądź rowerem, zwiedzając po drodze 
obiekty krajoznawcze i oglądając pano
ramę doliny Marwi. W miejscach prze
cięcia się ze szlakami komunikacyjnymi 
należałoby wyznaczyć parkingi, np. w 
Baciutach, Turośni Dolnej.

Nową propozycję trasy turystycznej 
stanowi ścieżka przyrodnicza z Uhowa 
do Suraża o długości 6 km. Będzie ona 
miała na celu naukę przyrody bezpo
średnio w terenie, gdzie należy ustawić 
tablice informacyjne o spotkanych po 
drodze roślinach i zwierzętach. Przez 
gminę, ścieżka prowadziłaby na długo
ści 2 km wśród łąk i szuwarów z przej
ściem przez odnogę rzeki po kładce.

Uprawianie turystyki jest możliwe 
dzięki temu, że trasy, po których poru
sza się turysta są wyposażone w urzą
dzenia umożliwiające zaspokajanie 
podstawowych potrzeb, jakie odczuwa 
on w czasie swojej podróży. Potrzeby te 
zaspokaja tzw. baza materialna turysty
ki, na którą składa się: baza noclegowa, 
zaopatrzenie żywnościowe i urządzenia 
towarzyszące.

1. Bazę noclegową uważa się za decy
dujące ogniwo zagospodarowania tury
stycznego. Jest ona również 
wskaźnikiem funkcji turystycznej na da
nym terenie. W gminie Turośń Kościel
na wskaźnikiem tym jest m.in. osiedle

domków letniskowych w Niewodnicy- 
Topolach. W ten sposób funkcja tury
styczna uzupełnia dominującą* funkcję 
w gminie, którą jest rolnictwo, dając 
możliwość wypoczynku i intensywnej 
uprawy najsłabszych gleb w ogródkach 
działkowych. Przeznaczenie mało war
tościowych terenów dla rolnictwa na 
ogródki działkowe przynosi zysk wy
mierny ich użytkownikom. Na terenie 
gminy istnieją możliwości zlokalizowa
nia działek rekreacyjnych na gruntach 
wsi Zawady, Dobrowoda, Turośń Ko
ścielna. Tereny pod ich lokalizację oprócz 
niskiej przydatności rolniczej muszą 
charakteryzować się atrakcyjnym krajo
brazem, tj. sąsiedztwem lasu, wody itp.

Bazę noclegową na terenie gminy 
można stworzyć niewielkim nakładem 
środków, przystosowując do tego nie
wykorzystane budynki poszkolne lub 
jedno z ich pomieszczeń. W Topilcu, w 
dawnej szkole funkcjonowało schroni
sko znakomicie spełniając swoją rolę. 
Podobnie może funkcjonować schroni
sko w Baciutach. Oba budynki znajdują 
się na skrzyżowaniu szlaków turystycz
nych: kajakowego, obwodnicy turysty
cznej NPK i szlaku “Nadnarwiańskie- 
go”. Duży budynek szkolny, obecnie 
nie użytkowany znajduje się w Boro
wskich. Jego usytuowanie i kubatura, 
dobry stan zachowania predysponuje 
go do urządzenia w nim np. ośrodka 
wypoczynkowego lub zajazdu. Szkoły w 
Niewodnicy i Turośni Kościelnej wypo
sażone w kuchnie mogą pełnić rolę 
ośrodków kolonijnych. Miejsca nocle
gowe dla turystów wraz z wyżywieniem 
mogą proponować mieszkańcy gminy 
posiadający takie możliwości, ale we 
wsiach atrakcyjnie położonych, np. To
pilec, Baciuty, Bojary, Dobrowoda, Tu
rośń Kościelna. Najprostszym sposo
bem stworzenia bazy noclegowej jest 
wyznaczanie pól biwakowych dla wypo
czywających z własnym namiotem. Te
ren taki powinien być wyposażony w 
“WC”, stół, ławy, ewentualnie w wiatę, 
mieć dostęp do wody. Takie pola na
miotowe należałoby urządzić przy szla
kach turystycznych w takich wsiach jak 
Niewodnica, Bojary, Borowskie Żaki, 
Topilec, Dobrodowa, Baciuty. Dla 
zmotoryzowanych podobną rolę powin
ny spełniać kempingi, np. w Topilcu i 
Niewodnicy.

2. Zaopatrzenie w żywność na terenie 
gminy jest możliwe dzięki sieci skle
pów. Znajdują się one w następujących 
wsiach: Zawady, Baciuty, Niewodnica, 
Tołcze, Turośń Dolna i Kościelna, Bo
rowskie, Chodory, Pomygacze. Ważną 
kwestią jest również zaopatrzenie sa
mych sklepów, które może ulec popra
wie po uruchomieniu drobnych zakła-
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ZAPOMNIANY DOWÓDCA 
Z CMENTARZA ORLĄT

swego spokoju, twardego opanowania i tej nie
złomnej wiary w zwycięstwo, które Cię stale ce
chowały. Pochylcie się sztandary! Oddajcie 
cześć szczątkom wielkiego żołnierza" (...)

Odchodzisz od nas w triumfie! Odchodzisz 
daleko stróżować Lwiemu Grodowi, by spo
cząć wśród Orląt Lwowskich i ich hufcom nie
bieskim przewodzić u stóp Korony Polskiej Kró
lowej".

15 kwietnia 1934 r. we Lwowie urządzono 
potężną manifestację patriotyczną. O godz. 12, 
przed kryptą O.O. Bernardynów zebrały się tłu
my, by złożyć hołd szczątkom Łapińskiego. W 
uroczystym pogrzebie zgłosiły swe uczestnic
two wszystkie związki kombatanckie oraz orga
nizacje społeczne. W krypcie przed katafalkiem 
modlili się m.in. wojewoda lwowski Belina Pra- 
żmowski, generałowie Teodor Bałaban, Włady
sław Jędrzejewski, Juliusz Rómmel, Walerian 
Czuma, komendant miasta płk. Kurzyński, ko
mendant garnizonu, płk, Bittner, prezydent 
Lwowa Jan Drojanowski, jego zastępcy Stroń- 
ski, Irzyk i Kubala, hrabia Gołuchowski, posło
wie i senatorowie Ziemi Lwowskiej. "A potem - 
relacjonowała lwowska "Gazeta Poranna” - 
rozdźwięczały się wszystkie dzwony mocarnym 
spiżowym dźwiękiem, jakby radosnym hy
mnem, że oto bohater wrócił do tego miasta, że 
wzbogaci jeszcze sobą nasze bezcenne mau
zoleum chwały i pietyzmu. Zwłoki złożono na 
lawecie okrytego zielenią i kwiatami działa za
przęgniętego w cztery pary koni. Przy długo
trwałym dźwięku dzwonów orszak pogrzebowy 
ruszył ku cmentarzowi. Rozpoczęła go orkiestra 
miejska, za którą postępowały długie szeregi 
związków i organizacji ze sztandarami i wieńca
mi. Przepiękny wieniec niosła delegacja Związ
ku Obrońców Lwowa".

Nad otwartą mogiłą przemawiali dr Stani
sław Ostrowski - prezes Związku Obrońców 
Lwowa, generał Aleksander Narbut-Łuczyński 
(internowany swego czasu z Łapińskim w Be
niaminowie), oraz Wanda Mazanowska - preze
ska Straży Mogił Polskich Bohaterów. Rok 
później na grobie tym wzniesiono piękny po, 
mnik z piaskowca ze stylizowaną płaskorzeźbą 
pióropusza husarskiego i napisem "Stanisław 
Łapiński-Nilski, ppłk. dypl., dowódca 70 PP., 
zastępca komendanta, pierwszy oficer sztabu 
obrony Lwowa z listopada 1918 r. 24 I 1891 - 
16 II 1922". Pomnik ten zniszczono w latach 
pięćdziesiątych. Miejsce to do dziś jest sprofa
nowane, gdyż znajduje się na nim droga prze
jazdowa do szlifierni płyt lastrykowych.

W ostatnich dwóch latach odżył natomiast 
kult Łapińskiego w jego rodzinnych Łapach. 
Przywrócono nazwę ulicy jego imienia, Powsta
ło Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. 
Stanisława Łaplńskiego-Nilskiego. W lutym 
1991 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Białym
stoku otwarto wystawę poświęconą jego pa
mięci. Oprócz wspomnień, zachowały się po 
nim liczne pamiątki osobiste, m.in. 82 zdjęcia z 
wojny, w tym również z walk o Lwów, jego au
toportret i portrety oficerów przebywających ra
zem z nim w obozie internowania w Beniamino
wie. Warto pamiętać, iż Łapiński był również 
utalentowanym malarzem portrecistą.

Stanisław Sławomir N ic ie ja
Przedruk z "Gazety Lwowskiej" N r 1-3 z 

16 lutego 1992 r. za zgodą autora.
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Turystyka w 
gminie

dów przetwórstwa owocowego w Tu
rośni Kościelnej, piekarni i masarni. 
Istnieje potrzeba uruchomienia pry
watnych punktów gastronomicznych 
przy proponowanych kempingach w 
Topilcu, Niewodnicy, funkcjonujących 
chociażby sezonowo. Dogodne położe
nie komunikacyjne u zbiegu dróg 
krajowych Markowszczyzny czy prze
cięcia się z linią kolejową w Baciutach 
daje realne szanse funkcjonowania za
jazdów turystycznych z miejscami noc
legowymi.

3. Urządzenia towarzyszące urozmai
cają pobyt turystom, dając możliwość 
rozrywki, świadcząc im usługi, a nawet 
dbając o bezpieczeństwo. Należą do 
nich na terenie gminy świetlice wiejskie 
w Pomygaczach, Turośni Kościelnej i 
Dolnej, Chodorach, Borowskich, Zale- 
sianach, Niewodnicy, Trypuciach. Bib
lioteki znajdują się m.in. Turośni Ko
ścielnej, Turośni Dolnej, Baciutach. Na 
terenie wielu wsi istnieją boiska, a przy 
szkołach place zabaw. W Turośni Ko
ścielnej nad rzeką znajdują się tereny 
rekreacyjne z basenem. Z  instytucji 
mogących świadczyć usługi turystom, w 
Turośni Kościelnej i Trypuciach znaj
dują się poczty, punkt napraw sprzętu 
gospodarstwa domowego, warsztaty na
praw samochodów. Pomoc lekarską 
można uzyskać w Ośrodkach Zdrowia 
w Turośni Kościelnej i Trypuciach, 
gdzie znajdują się również lecznice dla 
zwierząt. W Turośni Kościelnej znajdu
je się również posterunek policji. Pobyt 
gościom na terenie gminy można 
uprzyjemnić wzbogacając walory tury
styczne o zalew na Czapliniance w Nie
wodnicy - Topolanach, zaprojektowany 
tu przed laty. Miejsce to odpowiada 
warunkom naturalnym i wychodzi na
przeciw zapotrzebowaniu na takie 
obiekty wśród turystów i mieszkańców 
gminy. Należy również stworzyć możli
wości wypożyczania sprzętu turystycz
nego w Topilcu i w Turośni Kościelnej. 
Propozycje te uczyniłyby teren gminy 
bardziej atrakcyjnym dla turystów, a za
razem byłyby swoistą reklamą jej pięk
na i gościnności.

W wyniku przeprowadzonej walory
zacji środowiska naturalnego gminy 
Turośń Kościelna i inwentaryzacji 
krajoznawczej okazało się, iż posiada 
ona wysokie walory turystyczne. Poło
żenie gminy w sąsiedztwie dużego mia
sta jakim jest Białystok i na ciągu 
komunikacyjnym do centrum kraju czy

ni ten teren łatwo dostępnym komuni
kacyjnie i gwarantuje frekwencję tury
stów. Niestety, gmina w chwili obecnej 
nie jest w stanie wykorzystać tych atu
tów i przyjąć turystów z związku z 
niewystarczającym zagospodarowaniem 
turystycznym. Należało je zaprojekto
wać tak, aby nie spowodować degrada
cji walorów Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego. Przedstawione pro
pozycje inwestycji turystycznych inwes
tycji turystycznych starałem się dosto
sować do aktualnych możliwości miesz
kańców i istniejącej bazy. Realizacja 
tych przedsięwzięć powinna przebiegać 
etapowo, ale już należałoby je uwzględ
nić w planie zagospodarowania gminy 
Turośń Kościelna na lata 1990-1995. W 
I etapie (1991) za najpilniejsze należy 
uznać zabezpieczenie formalne i wypo
sażenie dwóch schronisk turystycznych 
w Topilcu i Baciutach oraz znalezienie 
inwestora ośrodka wypoczynkowego w 
Borowskich. Należy również rozeznać 
możliwości działania schronisk waka-' 
cyjnych lub kolonii w Niewodnicy i Tu
rośni Kościelnej. W II etapie (1992-93) 
należy przystąpić do urządzenia pól na
miotowych w Niewodnicy, Topilcu, Bo
jarach, Baciutach, Borowskich i kem
pingów w Topilcu i Niewodnicy.

W tym okresie można również prze
prowadzić recepcję kwater prywatnych 
i punktów gastronomicznych. W III 
etapie (1994-95) przystąpić do prze
prowadzenia przeznaczenia gruntów 
rolniczych na cele nierolnicze, tj. 
ogródki działkowe w zależności od roz
woju rolnictwa w gminie (PFZ). Roz
począć realizację budowy zbiornika 
wodnego w Niewodnicy-Topolanach 
pod warunkiem utrzymania II klasy 
czystości rzeki.

Do prowadzenia działalności turysty
cznej wymienionej w I etapie najbar
dziej kompetentne są szkoły. Jest to 
zgodne z programem kształcenia i mo
że przynieść wymierne korzyści finan
sowe. W II etapie realizacji inwestycji 
turystycznych - wszystkie zadania po
winny zostać oddane w ręce prywatne. 
Wymaga to nakładu pewnych kosztów i 
odpowiedzialności. Natomiast III etap 
zagospodarowania turystycznego powi
nien prowadzić coraz prężniej działają
cy samorząd terytorialny, czyli gmina. 
Uzyskane ze sprzedaży gruntów PFZ 
na ogródki działkowe środki finansowe 
mogą być zainwestowane w budowę 
zbiornika wodnego, najbardziej ko
sztownej z proponowanych inwestycji.

Po zrealizowaniu w/w planów tury
styka w gminie Turośń Kościelna może 
stać się drugą obok rolnictwa jej fun
kcją gospodarczą.

Sławomir H a lick i
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Jak
EGZAMIN 
I PSYCHOLOGIA 
SPOŁECZNA

Sesja letnia I egzaminy wstępne Już wkrót
ce. Wraz z nimi u studentów i kandydatów na 
wyższe uczelnie pojawi się zapewne stres 
egzaminacyjny i usilne poszukiwanie odpowie
dzi na pytanie: w jaki sposób jak najmniejszym 
wysiłkiem zdać jak najlepiej egzaminy? Można 
próbować osiągnąć to za pomocą niektórych 
osiągnięć psychologii społecznej. Rzecz jasna, 
najlepszy efekt przyniesie połączenie rzetelnej 
wiedzy z umiejętnym wykorzystaniem przed
stawionych tu technik.

Ale swoje uwagi i porady adresuję nie tylko 
do młodych, uczących i chcących się nadal uczyć 
ludzi. Wszak przecież każdy z nas w codziennym 
życiu dość często znajduje się w sytuacji spe
cyficznego egzaminu. Czyż nie jest nim rze
czowa rozmowa z przełożonym w pracy, zała
twianie jakiejś sprawy w urzędzie, negocjowa
nie ceny za wykonaną usługę z mechanikiem 
samochodowym czy też proszenie potencjal
nych teściów o rękę ukochanej dziewczyny?

Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od tego, 
jakie postawy wobec nas będą miały inne oso
by, dlaczego staramy się takie właśnie postawy 
w y t w o r z y ć w  innych. Istnieją takie strate
gie, które można stosować świadomie po to, 
by w nie uprawniony sposób podnieść swoją 
atrakcyjność i osiągnąć korzyści większe, niż 
nam się należą.

Pierwsza, to doskonale znane aktorom zja
wisko psychologiczno-socjologiczne zwane 
" i m a g  e" (czyt.: imaż), funkcjonujące w psy
chologii postaci. "Image” w jej ujęciu to doko
nujący się w lawinowy, przyspieszony sposób 
proces “calościowania” wrażeń w stosunku do 
pewnych obiektów, do których należą także lu
dzie. Przy pierwszym kontakcie z nie znanym 
bliżej człowiekiem wytwarza się podświadome, 
syntetyczne wyobrażenie dotyczące osobowo
ści tego człowieka: jego charakteru, zdolności, 
'nteligencji, upodobań, itp. Wyobrażenie to, z 
powodów nie rozpoznanych do dziś, cechuje 
wyjątkowa i zdumiewająca trwałość. Odnieśmy 
to do sytuacji egzaminator - egzaminowany: w 
świetle tego zjawiska szczególnie ważne jest 
pierwsze kilkadziesiąt sekund egzaminu. Już 
po tak krótkim czasie egzaminator powinien 
C  r • .u...

65 lat
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Uhowie
Pewnej sierpniowej niedzieli 1927 roku 
przybył do Uhowa Komendant Woje
wódzki Straży Pożarnych z Białegosto
ku pan por. Wydra, by powołać do życia 
oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Przy aprobacie mieszkańców oraz sołty
sa Józefa Zawady powstał oddział liczą
cy ponad 30 strażaków. Skład 
pierwszego wybranego Zarządu przed
stawiał się następująco:
- prezes - Aleksander Budkiewicz,
- naczelnik - Józef Zawada,
- sekretarz - Paweł Budkiewicz,

zdawać egzaminy?
posiadać pewien całościowy obraz egzamino
wanego, na tyle trwały, że w sposób zdecydo
wany może on zaważyć no przebiegu i ocenie 
egzaminu (taki całościowy obraz egzaminator 
może też wytworzyć sobie podczas wykładów, 
gdy student zdoła zwrócić jego uwagę, na 
przykład częstym zadawaniem sensownych 
pytań czy notorycznym spóźnianiem się).

Zatem warto przed wejściem na egzamin 
raz jeszcze poprawić fryzurę, sprawdzić, jak le
ży nienagannie czyste i eleganckie ubranie (to 
nieprawda, że są tacy, którzy na wygląd zew
nętrzny nie zwracają żadnej uwagi!), uśmiech
nąć się, wypielęgnowaną dłonią energicznie 
zapukać, nacisnąć klamkę I ... dalej radźcie so
bie sami. A może już po chwili utrwali się u 
egzaminatora "image" sugerujące waszą inteli
gencję, wszeohstronną wiedzę, umiejętność 
syntezy, zdyscyplinowanie, systematyczność 
itd. Nie wierzycie w silę "image'u"? Jeden z 
moich współpracowników opowiadał mi, że 
przed dwoma laty, przeprowadzając egzamin, 
sam mógł się o tej sile przekonać. Jak stwier
dził, sam sposób zachowania jednej ze studen
tek, która weszła na egzamin, jej specyficzna 
pewność siebie, kilka zdawkowych pytań, któ
re wymienili, zanim wylosowała zestaw pytań, 
przekonały go, że jest doskonale przygotowa
na i dostanie piątkę. Po chwili ze zdziwieniem 
skonstatował, że nawet jeśli ta studentka nie 
potrafi odpowiedzieć na jedno z pytań, jest 
skłonny uznać, iż jest to j e d y n e z kilkudzie
sięciu przygotowanych na egzamin pytań, na 
które ona nie zna odpowiedzi...

Z "image” można powiązać inną strategię, 
za pomocą której można wytworzyć pozytywne 
postawy wobec siebie. Postawy te, rzecz jasna, 
mają być środkiem do celu, jakim jest uzyska
nie maksymalnej oceny na egzaminie. Strate
gia ta to specyficzny rodzaj zachowań, które 
amerykański psycholog społeczny E.E. Jones 
nazwał i n g r a c j  a c j ą, czyli wkradaniem się 
w cudze łaski, przypodobywaniem się.

Istnieją trzy podstawowe techniki ingracja- 
cji: konformizm, podnoszenie wartości partne
ra i prezentacja samego siebie.

K o n f o r m i z m  zazwyczaj ma sens wte
dy, gdy pozycje obu partnerów są zbliżone, 
niemniej można spróbować go zastosować w 
sytuacji egzaminu ('... całkowicie się z Panem 
zgadzam, Panie Profesorze').

M M a a a  . 1 —

Technika ingracjacji polegająca na p o d 
n o s z e n i u  w a r t o ś c i  p a r t n e r a  to 
po prostu komunikowanie mu ocen pozytyw
nych. Powinno się oceniać pozytywnie te ce
chy egzaminatora, na których mu szczególnie 
zależy, a co do posiadania których nie jest w 
pełni przekonany lub co do których jego samo
ocena nie jest pewna lub też jest w jakimś sto
pniu zaniżona. Zatem należy dowiedzieć się o 
egzaminatorze jak najwięcej, a potem umiejęt
nie dobrać komplement, na przykład: “Ma Pan 
gustownie urządzony gabinet... pięknego i do
skonale ułożonego psa ... taki sam krawat jak 
Pan Prezydent ...” itp., czy: "Pańska książka 
jest bardzo poszukiwana i chętnie czytana”, 
lub: “Pańskie wykłady są dużo ciekawsze niż 
Profesora Igrekowskiego". Owe pozytywne 
oceny należy komunikować nie w sposób zma
sowany w czasie, a w sposób rozłożony. Najle
piej zacząć już w trakcie semestru, przed któ
rymś z wykładów. I nie przesadzaćl

Ostatni rodzaj zachowań ingracjacyjnych, 
a u t o p r e z e n t a c j a  występuje w dwóch 
formach. W przypadku a u t o p r e z e n t a c j i  
p o z y t y w n e j  przedstawia się w pozytyw
nym świetle swoje własne cechy (na zasadzie: 
"Pan nie wie, kim ja jestem i co mogę"). Trze
ba po prostu zwrócić uwagę egzaminatora, że 
posiada się takie cechy czy własności, dla któ
rych warto mieć pozytywną postawę, można bo
wiem coś od nas uzyskać, na przykład: "Mój oj
ciec jest właścicielem zakładu samochodowe
go", czy: “Jutro wyjeżdżam do Londynu". Nato
miast w przypadku a u t o d e p r e c j a c j i  
("Ach, jaka jestem biedna i chora!', czy: "Prze
żyłam zawód miłosny - jestem załamana!"), 
również próbuje się wytworzyć przychylną po
stawę, raczej odwołując się do potrzeb opie
kuńczych egzaminatora, który zazwyczaj uzna
je zasadę, iż należy pomagać biednym i sła
bym. Ta ostatnia technika bywa najczęściej 
stosowana przez kobiety.

Oczywiście, można łączyć różne techniki 
ingracjacji, na przykład autodeprecjację z pod
noszeniem wartości partnera, Nie jest to takie 
trudne.

Teraz możecie już śmiało pukać do drzwi 
gabinetu egzaminatora. Nie zapomnijcie tylko i 
"image'u", a techniki ingracjacyjne stosujcie z 
wyczuciem.

Mariusz Kucharek

Szięhiyę - u nich brzmi inaczej
- członkowie - Stanisław Malinowski, 
Wacław Zawada, Władysław Mierzwiński. 
Pierwsze poczynania Zarządu, po for
malnym zarejestrowaniu w Starostwie 
Powiatowym, skierowane były na za
pewnienie jednostce sprzętu potrzeb
nego do działań gaśniczych oraz prze
szkolenie dowództwa i członków. Z  
datków mieszkańców oraz z dochodo
wych zabaw tanecznych zakupiono bar
dzo kosztowną pompę wartości ok. 500 
zł. Część z tych funduszy pokryła Ko
menda Główna z Warszawy. Naczelnik

Warsztatów Kolejowych w Łapach pan 
Jan Blum podarował cztery dzwony alar
mowe wymontowane ze starego typu pa
rowozów. Dzwony te służą po dziś dzień. 
Uzupełniono też pozostały sprzęt, tzn. 
100 mb. węży, dwa beczkowozy oraz 
hełmy. Mieszkańcy wsi nie ustawali w 
wysiłkach. Niedługo potem postawiona 
została spora szopa z desek. Skromna 
to skromna, ale mieściła już i sprzęt 
strażacki i służyła do organizowania 
dochodowych zabaw tanecznych.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje:

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie 
udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie 
wydatków mieszkaniowych przez Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informu
jemy, że okres obowiązywania wytycznych Nr 
39 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
27.04.91 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu udzielania przez ośrodki pomocy społe
cznej pomocy finansowej na wydatki mieszka
niowe w okresie od dnia 1.07.91 r. do 31.12.91 
r. przedłużonych wytycznymi Nr 10 z 26.fll.92 r. 
do 31 ,XIII.92 r.
Jednocześnie informuje się:
Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy z 
23X1987 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Pra
cy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 33, poz. 175 
oraz z 1990 Nr 29, poz. 172 i art. 11 pkt 7 usta
wy z 28.XI.90 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 87, poz. 506) ustala się co następuje: 
Ośrodek pomocy społecznej może udzielić - 
w ramach przyznanych środków - pomocy fi
nansowej w formie zasiłku na zmniejszenie ob
ciążeń z tytułu miesięcznych wydatków miesz
kaniowych. O pomoc finansową mogą się 
ubiegać:
*  członkowie spółdzielni mieszkaniowych zaj

mujący lokale na podstawie lokatorskiego i 
własnościowego prawa do lokalu,

*  najemcy lokali mieszkalnych w budynkach 
spółdzielni produkcji rolnej i spółdzielni kó
łek rolniczych,

*  osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej,
*  osoby zajmujące lokale mieszkalne bez ty

tułu prawnego, jeżeli przysługuje im prawo 
do lokalu zamiennego,

*  właściciele lokali wykupionych od państwa,
*  właściciele domów jednorodzinnych i mie

szkań w budynkach indywidualnych gospo
darstw rolnych,

*  podnajemcy zameldowani w lokalu.
Przez miesięczne wydatki mieszkaniowe rozu
mie się opłaty na cele bytowe z tytułu:
» czynszu najmu,
» obciążenie członków spółdzielni mieszkanio

wych, pomniejszone o należności z tytułu 
spłaty kredytu bankowego,

»opłaty za lokale mieszkalne w budynkach 
spółdzielni produkcji rolnej i spółdzielni kó
łek rolniczych,

» opłaty za lokale mieszkalne wykupione od 
państwa,

» opłaty za osobną kwaterę stałą,

S z ię h i t fę  ...
Zmieniały się czasy, ludzie i ustroje. 
Jednostka OSP w Uhowie istnieje po 
dziś dzień i ma się niezgorzej. Długa li
sta czynnych członków, dobrze wyszko
lonych, nieźle wyposażonych i co naj
ważniejsze, chętnych do działania. Od 
wielu lat owocuje praca z młodzieżą, 
śmiem twierdzić, że wyróżniająca na te
renie województwa. Dobrze to dla nas 
wszystkich, mieszkańców miast i wsi, 
gdyż strażacy-ochotnicy z Uhowa swym 
zasięgiem obejmują również m. Łapy i 
teren sąsiednich gmin. Istotne to z wie
lu względów, min. marniutkie ilościo

» opłaty za korzystanie z lokalu bez tytułu pra
wnego,

»opłaty za centralne ogrzewanie i dostawę 
cieplej wody,

» opłatę za dostawę zimnej wody,
» opłaty za dostawę gazu do celów bytowych,
» zakupu opalu do celów bytowych.

Pomocy udziela się na następujących zasa
dach:
*  pomoc przysługuje na zmniejszenie obcią

żeń wydatków mieszkaniowych w ust. 3 na:
*  całą powierzchnię użytkową lokalu mie

szkaniowego, jeżeli obejmuje nie więcej niż 
dwie izby,

*  normatywną powierzchnię użytkową lokalu 
jak wskazuje poniższa tabela:

Liczba osób zamieszkałych na stale w lokalu, 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu
1 osoba 35 m2
2 osoby 40 m2
3 osoby 45 m2
4 osoby 55 m2
5 osób 65 m2
6 i więcej osób 70 m2
Kwotę zasiłku ustala się w wysokości różnicy 
pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi a kwotą:
a) 10 % miesięcznego dochodu rodziny upraw
nionej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej na podst. art. 4 ust, 1, tj. prawo do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługuje osobom, które nie mają żadnych 
źródeł utrzymania lub dochód na osobę w ro
dzinie nie przekracza najniższej emerytury przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej 
z okoliczności, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdo
mności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bez
robocia, upośledzenia fizycznego lub umysło
wego, długotrwałej choroby itp.,
b) 10 % miesięcznego dochodu
- osoby samotnej,
- dwuosobowej rodziny emeryckiej,
- rodziny niepełnej,
- rodziny wielodzietnej,
- jeżeli dochód ten na osobę w rodzinie nie 
przekracza 150 % najniższej emerytury,
c) 15 % miesięcznego dochodu rodziny, jeżeli 
dochód ten na osobę w rodzinie nie przekra
cza 100 % najniższej emerytury.
Rodzina emerycka - to taka rodzina, której 
źródłem utrzymania są wyłącznie świadczenia 
emerytalno-rentowe.
Rodzina niepełna - to taka rodzina, w której

wo i jakościowo wyposażenie Zawodo
wej Straży Pożarnej z Łap oraz pod
upadające organizacyjnie inne okolicz
ne jednostki ochotniczych straży. Mają 
na swoim koncie ok. 700 akcji gaśni
czych i ratowniczych, dziesiątki wyróż
nień i nagród z zawodów sportowo-po
żarniczych różnego szczebla, mają przy
chylność zmieniających się władz, mają 
za sobą sympatię nie tylko tych, któ
rych dobytek i życie uratowali.
Nie zależy im na okolicznościowych la
urkach, drukowaniu tłustą czcionką na
zwisk w gazetach. Są skromni. Najwię
cej wymagają od samych siebie. Prze
cież to ciężka i niebezpieczna praca w 
imię niesienia pomocy innym kosztem

jedno z rodziców lub inny opiekun faktyczny 
utrzymuje jedno lub więcej dzieci.
Rodzina wielodzietna - to taka rodzina, w któ
rej wychowuje się czworo i więcej dzieci w wie
ku do 18 lat.
Rodzinom utrzymującym się z dochodu z go
spodarstwa rolnego pomoc może być udzielo
na, jeżeli dochód roczny na członka rodziny 
nie przekracza 100 % dochodu z jednego ha 
przeliczeniowego.
Pomocy udziela się na wniosek osoby zain
teresowanej składany do ośrodka pomocy 
społecznej po wpisaniu danych o pow. użytko
wej lokalu, liczbie izb, liczbie osób zamieszka
łych oraz o wysokości średniego miesięcznego 
dochodu osiąganego przez wnioskodawcę 
oraz osoby z nim zamieszkałe.
Ośrodek pomocy społecznej żąda udokumen
towania danych przedstawionych we wniosku; 
wniosek może złożyć również pełnomocnik 
osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy, a 
w szczególności: związki zawodowe, służby 
socjalne zakładów pracy, stowarzyszenia i or
ganizacje społeczne, związki wyznaniowe. 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społe
cznej są obowiązane Informować ośrodek po
mocy społecznej o zmianie ich sytuacji osobi
stej lub majątkowej, mającej wpływ na otrzy
manie świadczenia. W przypadku wykazania 
nierzetelności informacji ośrodek pomocy spo
łecznej wstrzyma pomoc i wystąpi o jej zwrot, 
jako świadczenia nienależnego.
Pomoc nie przysługuje osobom, które wynaję
ły, podnajęły lub oddały do bezpłatnego użyt
kowania części lub całości zajmowanego loka
lu. Nie dotyczy to przypadków oddania do 
bezpłatnego użytkowania części lokalu w 
związku z zawarciem umowy o opiekę w trybie 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10.IV.1974 r. - prawo 
lokalowe.
Pomoc nie przysługuje osobom, które uzyskały 
bezzwrotną pomoc w pełnej wysokości okre
ślonej w niniejszych wytycznych z innych środ
ków, np. z zakładowego funduszu mieszkanio
wego, w tym nauczycielom otrzymującym do
datek mieszkaniowy, kombatantów pobierają
cych “ryczałt z tytułu ponoszonych opłat za ko
rzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cie
plnej dla celów domowych". Świadczenia z ty'  
tulu pomocy są przekazywane jednostce 
świadczącej usługi lub osobie sprawującej za
rząd budynkiem.

Opracowała 
Barbara Zalewska

własnego czasu i wysiłku, tylko za dzię
kuję. Oczywiście, że to “dziękuję” dla 
nich brzmi inaczej.
W br. obchodzą jubileusz 65-lecia. Upa
miętnieniem tego ma być sztandar. Do
pną swego - ja ich znam. Ale może ktoś 
mógłby i chciałby im w tym pomóc. Jest 
okazja spłacić dług wdzięczności za to, 
czego dokonali i życzyć dalszych sukce
sów w wykonywaniu trudnej pasji.

Adam Protaslewlcz
PS.

Przy okazji, serdecznie pozdrawiam tych, 
którzy wiedzieli jak i kiedy rozmawiać 
ze strażakami przy okazji wyborów na 
posłów i senatorów i życzę im szybsze
go niż co 4 lata powrotu pamięci.
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M - G O SiR,,
' .  m ■ minformuje:

W okresie 25.03-29.04.1992 r. w sali gimna
stycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łapach 
rozegrano po sześć turniejów klasyfikacyjnych 
tenisa stołowego młodzików i 
kadetów o awans do finało
wych turniejów o mistrzostwo 
miasta i gminy. Turniej finało
wy z udziałem sześciu najle
pszych młodzików i kadetów, 
systemem "każdy z każdym", 
rozegrano w dniu 6.05.1992 r. i uzyskano na
stępujące wyniki:

I Młodzicy
1. Tomasz Grochowski - Szkota Podstawowa 
Daniłowo Duże,
2. Kamil Rogowski - j.w.,
3. Grzegorz Ołtarzewski - Sekcja M-GOSiR Łapy,
4. Krzysztof Szydłowski - j.w.,
5. Mariusz Choiński • j.w.,
6. Adam Wnorowski - j.w.

II. Kadeci
1. Tomasz Wyszkowski - Sekcja M-GOSiR Łapy,
2. Daniel Zawada - j.w.,
3. Krzysztof Truszkowski - j.w.,
4. Mariusz Łapiński - j.w.,
5. Grzegorz Dębowski - j.w.,
6. Piotr Kulesza - j.w.

Zdobywcy trzech czołowych miejsc w obu 
kategoriach otrzymali nagrody i dyplomy pa
miątkowe ufundowane przez M-GOSiR.

Uprzejmie informujemy czytelników “GŁ", 
że dwie drużyny tenisa stołowego M-GOSiR 
Łapy startujące w lidze wojewódzkiej o puchar 
"Kuriera Porannego" po ośmiu rozegranych 
meczach zajmują w tabeli wysokie II I IV miej
sca (na dwanaście startujących drużyn). W kla
syfikacji indywidualnej Jarosław Bukiaho zaj
muje II, a Eligiusz Sienkiewicz III miejsce. W 
ostatnio rozgrywanych meczach M-GOSiR Ła
py I pokonał drużynę Zespołu Szkól Gastronomi
cznych wynikiem 7:3, natomiast M-GOSiR Łapy 
II wygrał z BKS "Łoś" B-stok wynikiem 10:0.

W dniu 7.05.1992 r. na stadionie w Łapach 
odbyły się mistrzostwa SZS podrejonu Łapy w 
czwórboju L-A szkół podstawowych. Startowało 
siedem szkół w kategorii dziewcząt i siedem w 
kategorii chłopców.

Wyniki zawodów:

I. Dziewczęta
1. SP Nr 1 Łapy - opiekun Jerzy Kowalski,
2. SP Turośń Dolna - opiekun Jacek Łapiński,
3. SP Nr 2 Łapy - opiekun Sabina Łapińska.

Indywidualnie
1. Gumieniak Anna - SP Turośń Dolna,
2. Agnieszka Jankowska - SP Nr 1 Łapy,
3. Monika Tworkowska - SP Nr 1 Łapy.

II. Chłopcy
1. SP Nr 1 Łapy - opiekun Jerzy Kowalski,
2. SP Doktorce - opiekun Jarosław Wysocki,
3. SP Uhowo - opiekun Jan Judycki.

Indywidualnie
1. Adam Łupiński - SP Nr 1 Łapy,
2. Wojciech Klim - SP Nr 1 Łapy,
3. Jan Popławski - SP Doktorce.

Zdobywcy czołowych miejsc w kategorii 
zespołowej i indywidualnej otrzymali puchary, 
nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane 
przez M-GOSiR w Łapach.

Zbigniew Szekalskl

< Koniec “Dynastii” >
Kochał Stefan Stefana, 
później była zamiana.

< O sięganiu >
Cóż z tego, że sięga 
po rozum do głowy. 
Zbytnia to mitręga, 
gdy umysł jałowy.

< Trudno >
Ktoś jest w czepku, 

a ktoś w hełmie. 
Trudno mówić 

o rozejmie.

< Bardzo dobry >
Los podobno ci nie sprzyja, 

weź więc w garść tęgiego kija!
I na los twój, i na siebie - 

bardzo dobry kij w potrzebie.

< Do chorego pesymisty >
Nie myśl o przyszłości w ogóle, 
a przejdą wnet mdłości i bóle.

< Do hazardzisty >
Ileż życie twoje warte, 

skoro stawiasz je na kartę?

< Bo nie chciał >
Po całych nocach grywał w warcaby, 

bo nie chciał widzieć zagrań 
swej baby.

■i

< Lecz dobiły >
Nie był ponoć w ciemię bity, 

lecz dobiły go kobity.

*  p . k< Po jaką >
Nie wiem, po jaką cholerę 

porządne cyfiy zadają się z zerem.

< Słusznie zawodzi >
- Umrze królowa, niech żyje król! - <  WSZyStkO Złoto... >

- truteń zawodzi na cały ul. W “Washend Go” swą głowę upierz, 
Słusznie zawodzi, bo chociaż nie wiesz, a wnet zjawi ci się łupież,
ulom zagraża dziś bezkrólewie.

< Także >
Pomysłów mam całe mrowie: 

także i we własnej głowie.

< O wrażliwym >
Patrzy na deszczyk przez okno, 

a tu nogi same mokną.
Jan Tarasiuk

< Słodsze >
Chodź tu kotku, dam ci pyska - 
- to jest słodsze niż ten “Whiskas”.
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29 marca w Turośni Kościelnej 
rozegrano turniej piłkarski o puchar 
wójta gminy. Wzięły w nim udział cztery 
drużyny:
H LZS Dobrowoda (ubiegłoroczny 

zwycięzca),
H LZS Turośń Dolna,
H LZS Turośń Kościelna,
H LZS Niewodnica.

Mecze w systemie 
pucharowym przebiegały 
przy zmiennej pogodzie, 
stąd dosyć niski poziom 
turnieju. Tegorocznym 

zwycięzcą została drużyna LZS Turośń 
Dolna, posiłkowana zawodnikami z 
Iwanówki. Będzie ona reprezentować 
gminę Turośń Kościelna w rozgrywkach 
na wyższym szczeblu.

Sławomir H a lick i

SPORT SPORT
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W związku z podniesieniem opłat 
za miejsce targowe na bazarze osoby 
sprzedające pytają władze miasta, czym 
się kierowano podejmując tę decyzję? 
Zwyżką opłat za energię elektryczną 
lub wzrostem kosztów obsługi bazaru? 
Podnosząc opłaty należałoby stworzyć 
warunki sanitarne dla osób tam przeby
wających, w celu zlikwidowania zała

twiania potrzeb fizjologicznych w miej
scach do tego nie przystosowanych. Są
dzę, że nasze władze idą w kierunku 
rozwijającej się Europy, a nie do kra
jów Trzeciego Świata. Chciałbym rów
nież obudzić z zimowego snu pracowni
ków Sanepidu, że wyrażają zgodę na 
funkcjonowanie bazaru bez miejsc sa
nitarnych. Nie idzie to w parze z estety
ką i higieną osób i towarów sprzedawa
nych.

(Nazwisko i adres znane redakcji).

BIURO REALIZACJI 
FUNDACJI KOMPUTEROWEJ 

w Białymstoku
Fundacja postała w środowisku aka
demickim a współpracuje z nią wielu 
uczniów, studentów i nauczycieli ze szkól 
średnich i wyższych Białymstoku. 
Szczególnie związani byliśmy od 1989 
roku z Wydziałem Architektury Poli
techniki Białostockiej - tu mamy swo
ją siedzibę, tu powstała idea założenia 
Fundacji i na rzecz środowiska oświa
ty i nauki dotychczas działamy promu
jąc różnorodne zastosowania technik 
komputerowych.
Nawiązując współpracę z Fundają 

| mogą Państwo zrealizować swoje za
miary i plany umożliwiając jednocześ
nie młodym ludziom (pracującym pod 
doświadczonym kierownictwem), prze
de wszystkim, nabycie praktycznych 
wiadomości i umiejętności w ramach:
* projektowania znaków, papierów, 

druków i wizytówek firmowych 
oraz szyldów- napisów wykonywa
nych i realizowanych technikami 
komputerowymi;

* wprowadzania tekstów (także tabele 
i wzory), opracowania redakcyjnego, 
składu - łamanie tekstu (oraz ewentu
alnie druku) książek, podręczników, 
skryptów oraz instrukcji, gazet re
gionalnych, pism stowarzyszeń;

* konsultacji, doradztwa i ekspertyz 
przy planach komputeryzacji - zaku-

::g5fcj3 j puterowego i opro- 
A  gramowania a także 

opracowywania i 
wdrażania progra
mów komputero
wych dostosowanych 
do Waszych potrą*;

* przepisywania - redagowania oraz 
wydruków (nawet z lasera PS) prac 
dyplomowych, magisterskich, pub
likacji naukowych itp.;

* wykonania inwentaryzacji archi
tektoniczno-budowlanych oraz 
projektów przebudowy - aranżacji 
wnętrz przy pomocy technik CAD 
z Państwa udziałem;

* wykonywanie projektów archi
tektonicznych budynków mieszkal
nych, usługowych produkcyjnych 
czy rolniczych (włącznie z wymaga
nymi uzgodnieniami).

Charakter naszej działalności powo
duje, że koszty np. przepisania 1 wy
drukowania (LASER) pracy 
magisterskiej są porównywalne z ce
ną zwykłego maszynopisania przy 
nieporównywalnej jakości - rozmowa 
telefoniczna kosztuje jeszcze tylko 
600 zł - proszę po południu do nas za
dzwonić i się przekonać.
Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły 
także „no provit”.

TELEFON 243-07 Białystok
ul. Krakowska 9 (bud. Wydz. Arch.PB) IIIp.

Spółka Cywilna 
"Faema"

Łapy u l. Wronia 1 @  23-37 
(obok Szkoły Podstawowej nr 2)

oferuje Państwu 
po najniższych cenach

Chemię gospodarczą
- Lanza
- Ariel
- OMO
Materiały budowlane
- cement
- wapno
- futryny metalowe
- papę
Materiały instalacyjne
- rury i kształtki PCV
- grzejniki żeliwne

(tylko 55 tys. 
żeberko)

L >  - armaturę sanitarną 
Farby, lakiery, kleje

oraz wiele innych atrakcyjnych 
materiałów.

aSe.xd.Ea z  nie. 2 a f ix a iz a m y  
w godz.  8-18

_______________O O P

AUT0-SERVICE
@  naprawa główna silnika

i skrzyni biegów

@  diagnostyka silnika
(regulacja zapłonu, 
zaworów i gaźnika)

@  geometria zawieszenia 
(ustawianie kół)

@  oraz wszelkie naprawy 
z zakresu mechaniki

i BACIUTY 13
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C\ Materiały Budowlane, Nawozy
cena fabryczna

C3 Stal Żebrowa
3,6 i 4,2 mln/t

□  Cement cena detaliczna 640 tys./t
cena hurtowa 620 tys./t

(od 5t z dostawą) 
na działalność gospodarczą 

610 tys./t
prosimy o wcześniejsze zamówienia

□  Węgiel gat. I wysokokaloryczny
tylko u nas za 840 ty s ./t 

ga t. II 750 na wcześniejsze zamówienia 
od 2,5t transport bezpłatny

przy większych ilościach bonifikata 
od 5-10 tys. na 1 t

Za gatunek i wagę ponosimy pełną odpowiedzialność.

J
KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1) w tenisie: gra mieszana, 2) powóz 
lub gatunek ziemniaka, 3) ubiór, 9) 
olwór w stole bilardowym, 10) latająca 
to polatucha, 11) zbir, 14) natarcie, 19) 
drobna wytwórczość, 20) trzech muzy
ków, 21) wykaz, 22) na niej osiada sta
tek, 23) rodzaj pędzla.
Pionowo:
1) wiec, 2) ...Nikodema Dyzmy, 3) se
kret, 4) np. chirurg, 5) odczyt, prele
kcja, 6) np. krzyżówka, 12) zwolennik 
apartheidu, 13) sznaucer lub mężczy
zna z zarostem, 15) określony czas, 16) 
drąży skalę, 17) myśl przewodnia, wyty
czna działania, 18) cielę.

Janusz Jamiołkowski
Rozwiązania prosimy przesyłać w 

terminie 10 dni od daty ukazania się 
numeru.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżów
ki z nr 38 naszej gazety nagrodę w po
staci słodyczy z cukierni “U Lecha” - 
już po raz któryś z rzędu - wylosował 
Eugeniusz Reducha, zam. w Łapach 
przy ul. Sikorskiego 46/1. Gratulujemy 
wytrwałości i bezbłędnych rozwiązań!

Po odbiór nagrody prosimy zgłosić 
się do cukierni w dn. 2 czerwca br. w 
godz. 14 - 16.

ZAPRASZAMY "s

w dobrym gatunku

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: 
ltiałystok, teł. 616-521

_________________/I i i  IX) )________

Zespół muzyczny "PLENER"
zabaw y wesela.

Zespół "PEREŁKI"
imprezy dziecięce

Zdzisław Rybicki

UąoOD Łapy ®  30’ 27

GAZETA ŁAPSKA 15



p.p.n.i. K - L
SYSTEM

OFERUJEMU PO NISKICH CENACH
•  SPRZĘT AUDIO - VIDEO

ZAPRASZA DO SKLEPJJ PRZY 
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 

TEL. 15-21-63

KASETY AUDIO - VIDEO
•  PROGRAMY I GRY KOMPUTEROWE
•  GRYTV

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH 
KINOMANÓW DO WYPOŻYCZALNI KASET YIDEO

NAJWIĘKSZY WYBÓR - TYLKO DOBRE FILMY 
CO TYDZIEŃ NOWE TYTUŁY!!!

ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZ. 8.00 -18.00 
W SOBOTY W GODZ. 8.00 -17.00

UW AGA !! KON KI.' R S ! !
KLIENCI KTÓRZY WMIESIĄCU MAJU (UCZĄC OD DNIA 8.05) 

WYPOŻYCZĄ MINIMUM 20 KASET YIDEO WEZMĄ UDZIAŁ 
W LOSOWANIU NAGRÓD (RADIOMAGNETOFONU, 2 WALKMANÓW)

UWAGA!! KONKURS!!_____________

ZMOTORYZOWANYM POLECAMY USŁUGI NOWO OTWARTEJ 
SEZONOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ 
MYCIE SPRZĄTANIE WNĘTRZA WOSKOWANIE KAROSERII 
UL. MOSTOWA 13 (WYJAZD W KIERUNKU BIAŁEGOSTOKU)
■-----------------------------------------------------Qi3- e o e >-------------------

SKJ ELEKTRONIK
K. Kryński ,  J. Łapszo,  S. Sakowicz

Spółka cywilna

18-100 Łapy 
ul. 11-go listopada 5 
tel. Białystok 15-38-16

ontaże, pomiary 
i konserwacja 

instalacji antenowych
I i li program TVP; UKF 

2-ch programów TV - rosyjskich. '

KUPIĘ LUB WYNAJMĘ

mieszkanie w bloku 
M-3 lub M-4

©  35-35
L-a -J  ^  w c u n

ZAKŁAD INTROLIGATORSKI
W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

ul. Dąbrowskiego 9

@  43-21-85
ROMUALD DANILEWICZ

Punkty sprzedaży 
Gazety Łapskiej

□  kawiarnia Domu Kuktury
□  cukiernia „U Lecha"
□  delikatesy, ul. Sikorskiego 42 

(p. Piotrowski)
□  sklep spożywczy, PI. 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. Kononickiej 

(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, PI. Niepodległości 

(p. Swat, Roszkowski)
□  kiosk „RUCH", PKP
□  sklep spożywczy, Uhowo 

{p, R. Kusznerko)
□  GS Poświętne
□  sklep spożywczy, ul. Sikorskiego 3
□  GOK w Turośni Kościelnej
d  sklepy i kioski na terenie gminy Turośń K

Dziękujemy

OGŁOSZENIA DROBNE:
1. Wynajmę dom drewniany. Opłata 
rok z góry. Łapy, ul. Spokojna 2.
2. Malowanie, tapetowanie, układanie 
sztukaterii, szpachlowanie - Raciborski,431 'W
tel. 30-16.
3. Sprzedam dom drewniany 6x8. Wia- r. 1 
domość ul. Północna 12, tel. 28-42. '  * !
4. Wynajmę mieszkanie jednoizbowe w a a .iv'\ 
starym budownictwie w Łapach ul. Nil- 
skicgo-Łapińskiego. Proszę dzwonić
godz. rannych pod numer 8-432-859.
5. Poprowadzę księgę handlową. 39-73 Ą )3 
(Wieczorem).
6. Usługi maszynopisania elektroniczną 
maszyną z pamięcią, różnymi rodzajami 
pisma i z róż.nej wielkości czcionkami.-'
Tel. 28-49 w godz. 16-20. Wystawiam 
rachunki.


