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300 złotych – tyle wynosi 
świadczenie „Dobry Start” dla 
każdego uczącego się dziec-
ka. Rząd ustanowił program, 
na podstawie którego rodziny 
otrzymają raz w roku 300 zł na 
każde dziecko uczące się w 
szkole – bez względu na docho-
dy.  Po raz pierwszy świadczenie 
trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?
 Świadczenie „Dobry Start” 

przysługuje raz w roku na roz-
poczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia na 
każde uczące się dziecko: w szko-
łach podstawowych (od klasy I), 
gimnazjalnych, ponadpodsta-

wowych, ponadgimnazjalnych.  
Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w szkole otrzymają je do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. 
Co ważne, rodzina może liczyć na 
wsparcie niezależnie od posiada-
nego dochodu.

Jak dostać świadczenie 
„Dobry Start”? 

Aby otrzymać wsparcie, na-
leży złożyć wniosek w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ła-
pach. Może to zrobić mama lub 
tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w 
przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic za-

stępczy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka lub dyrektor pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnio-

ski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” – bę-
dzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektro-
niczną, zaś od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada. Po tym 
terminie wszystkie wnioski 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o pozytywnie roz-
patrzonym wniosku będą wpły-
wały na e-maila wnioskodaw-

cy. W przypadku braku poczty 
elektronicznej informacja będzie 
udzielana ustnie osobom upoważ-
nionym w tutejszym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, a pieniądze 
wpłyną na konto po około 2 mie-
siącach (tj. wnioski złożone w 
lipcu i sierpniu 2018 r. wypłata 
nie później niż do 30 września 
2018 r.) od złożenia poprawnie 
wypełnionego wniosku.

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dn. 30 maja 2018 r. w 
sprawie szczegółowych warun-
ków realizacji rządowego pro-
gramu „Dobry start” wskazuje, 
że świadczenie to nie wchodzi w 
skład dochodu przy staraniu się o 
inne  świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz jest wolne od zajęć 
komorniczych.

Czas wakacji to czas wypoczynku, 
ale również dla rodziców dzieci szkol-
nych to czas wydatków przed nowym 
rokiem szkolnym. Jak co roku takie wy-
datki to duże obciążenie domowych 
budżetów i tu zgodnie z obietnicami 
rządu PIS pojawia się nowy program 
– wyprawka 300+. To kolejne dobre 
posunięcie, które wspomoże polskie 
rodziny.

Jarosław Porowski
Radny Rady Miejskiej w Łapach

„Dobry Start” dla ucznia

Uczniowie naszych łapskich placówek 
zakończyli rok szkolny. To była długo 
oczekiwana chwila.

139 uczniów łapskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych otrzymało stypendia 
Burmistrza Łap. Podczas uroczystych apeli 

w szkołach odebrali gratulacje i dyplomy. 
Wśród stypendystów aż 91 osób otrzymało 
taką nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce. 
Aby otrzymać stypendium trzeba mieć co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 
oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych co najmniej 5,40.

Stypendium można też otrzymać za 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Dla-
tego wśród nagrodzonych znaleźli się tak-
że laureaci konkursów przedmiotowych, 
uczniowie z osiągnięciami artystycznymi i 
sportowymi. Stypendia szkolne wypłacane 
są jednorazowo w wysokości 400 zł lub 200 
zł w zależności od tego, czy osiągnięcie ma 
charakter indywidualny czy grupowy. W tym 
roku to w sumie ponad 47 tys. zł.

– Serdecznie wszystkim gratuluję. Cieszę 
się, że w tym roku mogliśmy nagrodzić jesz-
cze większą ilość naszych zdolnych uczniów. 
Podziękowania składam także dyrektorom 
naszych placówek oświatowych, całemu 
gronu pedagogicznemu, pozostałym pracow-
nikom i rodzicom za serce, które każdego 
dnia wkładaliście w pracę z dziećmi. Bez 
Was nie mielibyśmy tylu stypendystów. 
Dziś rozpoczynacie wakacje, a więc czas 
odpoczynku i nagrody za cały rok ciężkiej 
nauki i pracy. Życzę by był to czas wesoły, 
beztroski, ale i bezpieczny. Do zobaczenia 
we wrześniu!  - mówi Burmistrz Łap Urszula 
Jabłońska.

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Już wakacje!!!
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Dzięki temu wsparciu możli-
we będzie zlokalizowanie Domu 
Kultury w Łapach przy ul. Głów-
nej 8. Powstanie także sala wi-
dowiskowa na blisko 300 miejsc. 
W ramach projektu założono także 
przebudowę Placu Niepodległości, 
obejmującą m. in. wykonanie no-
wej nawierzchni placu oraz upo-
rządkowanie istniejącej zieleni. 
Dla najmłodszych atrakcją zapew-
ne będzie kurtyna wodna, która 
pojawi się na nowym placu – w 
upalne dni będzie to wymarzona 
i pełna frajdy forma ochłody.

Etap I inwestycji polegającej 
na budowie budynku na cele kul-
turalno-edukacyjne przy ul. Głów-
nej 8 w Łapach realizowany jest 
od początku tego roku. Zgodnie 
z założeniami etap II inwestycji 
obejmujący budowę sali wido-
wiskowej wraz z wyposażeniem 
powinien zakończyć się na koniec 
września 2019 r.

Rozpoczęcie robót na Placu 
Niepodległości planowane jest w 
lutym 2019 r., a zakończenie na 
koniec czerwca 2019 r.

Dla Łap to wspaniała infor-
macja. Centrum Łap staje się 
wizytówką naszego miasta. 
Długo czekaliśmy na budy-
nek Domu Kultury na mia-
rę XXI wieku, który oprócz 
tego, że spełniać będzie 
współczesne standardy, to 
pozwoli także na zaspoko-
jenie potrzeb kulturalnych o 
wiele większej liczby naszych 
mieszkańców – zwłaszcza 
dzieci i młodzieży pragnącej 
uczęszczać na zajęcia orga-
nizowane w Domu Kultury. 
Dotychczas dla wielu z nich 
po prostu brakowało miejsca. 
Natomiast sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia na 
300  osób pozwoli na organizację jeszcze większej liczby  
koncertów i spektakli. 

Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap

8 mln dotacji na nowe 
centrum Łap i Dom Kultury

Dofinansowanie pochodzi z 
następujących źródeł:
• 200.000,00 zł – Gmina Łapy
• 50. 000,00 zł – Powiat Biało-

stocki
• 250.000,00 zł – Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji
• 350.000,00 zł – NFOŚiGW oraz 

WFOŚiGW.
Taki montaż finansowy został 

uzgodniony z Prezesem NFOŚiGW  
i zaakceptowany przez Wicemini-
stra MSWiA – Pana Jarosława Zie-
lińskiego oraz Ministra Środowi-
ska – Pana Henryka Kowalczyka.

– Jest to przedsięwzięcie, które 
pokazuje jak dobra współpraca 
sprzyja zapewnieniu bezpieczeń-
stwa, ale także realizacji lokalnych 

inicjatyw – podkreśliła w swoim 
wystąpieniu Burmistrz Łap Urszu-
la Jabłońska, podczas konferencji 
prasowej (18.06.) zorganizowanej 
przed Jednostką Ratowniczo-Ga-
śniczą nr 1 w Białymstoku, podczas 
której zostały wręczone decyzje 
o dofinansowaniu zakupu samo-
chodów. 

– Bardzo się cieszymy, że nasze 
działania są widoczne i docenio-
ne przez wiele instytucji. Zakup 
nowego samochodu jest dla nas 
wielkim wydarzeniem, które na 
pewno zmotywuje nas do jeszcze 
większego zaangażowania – dzię-
kując za wsparcie mówił Grzegorz 
Łupiński, Prezes OSP w Płonce 
Kościelnej.

850 tysięcy na samochód 
dla OSP Płonka Kościelna

Ochotnicza Staż Pożarna w Płonce Kościelnej, jako jedna z 
12 jednostek w województwie podlaskim, otrzymała 850 tys. zł 
dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska w czwartek 28 czerwca 
podpisała z wicemarszałkiem Maciejem Żywno i wicemarszałkiem 
Anną Naszkiewicz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego umowę na dofinansowanie realizacji budowy Domu 
Kultury wraz z salą widowiskową w centrum Łap oraz odnowę 
Placu Niepodległości. Dotacja w wysokości 8 040 290,26 zł po-
chodzi ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach działania 
8.5 Rewitalizacja.

Od lewej: wicemarszałek Maciej Żywno, wicemarszałek Anna Naszkiewicz  
i burmistrz Łap Urszula Jabłońska podczas podpisania umowy o dofinansowanie

Tak będzie wyglądał nowy Dom Kultury.
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Blisko 840 tys. zł dotacji 
otrzymała gmina Łapy na insta-
lację ogniw fotowoltaicznych i 
kolektorów słonecznych na pry-
watnych domach mieszkańców. 
We wtorek 26 czerwca burmistrz 
Urszula Jabłońska oraz marszałek 

województwa podlaskiego Jerzy 
Leszczyński i wicemarszałek Ma-
ciej Żywno podpisali w Urzędzie 
Marszałkowskim w Białymstoku 
umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Poprawa jakości powietrza 
na terenie gminy Łapy poprzez 

instalację kolektorów słonecznych 
oraz ogniw fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych” w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa V. Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.1 Ener-
getyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii. 

Dofinansowaniem zostaną 
objęte 42 gospodarstwa domo-
we na terenie gminy Łapy, które 
zakwalifikowały się do udziału w 
tym projekcie.

Uczestnicy projektu – miesz-
kańcy gminy Łapy, zostali wyło-
nieni w trakcie rekrutacji, która 
miała miejsce w marcu 2017 r. Na 
42 nieruchomościach należących 
do tych osób zostaną zamonto-
wane instalacje kolektorów sło-
necznych oraz instalacje ogniw 
fotowoltaicznych.

Wartość całego projektu to 
ponad 1, 2 mln zł. Mieszkańcy, 
na których domach instalowane 
będą produkujące prąd ogniwa 

fotowoltaiczne lub podgrzewające 
wodę kolektory słoneczne będą 
musieli pokryć ok. 30% kosztów 
instalacji.

–  W przyszłym tygodniu pla-
nujemy rozpocząć podpisywanie 
umów uczestnictwa w projekcie 
z mieszkańcami, którzy zostali 
wyłonieni w procesie rekruta-
cji. Następnie przystąpimy do 
przygotowań związanych z prze-
prowadzeniem postępowania 
przetargowego w celu wyłonie-
nia wykonawcy, który zamontuje 
instalacje OZE. Zgodnie z umową 
o dofinansowanie zawartą z Urzę-
dem Marszałkowskim, zakończe-
nie realizacji zadania zaplanowane 
jest na październik 2018 r. – mówi 
Anna Krysztopik, kierownik refe-
ratu inwestycji w Urzędzie Miej-
skim w Łapach.

To pierwszy taki projekt w 
gminie Łapy. Dzięki niemu miesz-
kańcy będą mogli korzystać z od-
nawialnych źródeł energii.

Kolejny krok do instalacji

Energia słoneczna z umową

Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Łapach, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Łapach, Szkoła Podstawowa 
w Łupiance Starej oraz Szkoła 
Podstawowa w Płonce Kościel-
nej otrzymały pieniądze na zakup 
nowoczesnych pomocy dydaktycz-
nych. Wojewoda Podlaski przyznał 
po 14 000 zł. dotacji na ten cel dla 
każdej z tych szkół, a gmina Łapy 
wniosła wkład własny w wysokości 
po 3 500 zł. dla każdej jednostki. 

W ramach Rządowego progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno – komunikacyjnych 
– „Aktywna tablica” jeszcze w tym 
roku każdy z dyrektorów szkół 
zakupi do dwóch sal lekcyjnych 
interaktywne monitory dotykowe, 
które zostaną wykorzystane w pro-
cesie dydaktycznym. Te nowocze-
sne pomoce dydaktyczne wpłyną 
na rozwój kompetencji cyfrowych 
uczniów i nauczycieli w procesie 
kształcenia lub uczenia się oraz 
na rozwój postaw kreatywności i 
przedsiębiorczości.

70 tys. zł na nowoczesne 
pomoce dydaktyczne

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy zorganizowała 
(20.06) kolejny raz rajd rowerowy 
pod hasłem Odjazdowy Bibliote-
karz 2018. Tym razem wiódł on 
„Szlakiem Niepodległości”, czyli 
śladami miejsc związanych z hi-
storią walk o niepodległość w na-
szym mieście. Pomimo upalnego 
popołudnia na miejsce startu przy-
byli miłośnicy rowerów i historii. 
Pierwszym przystankiem była izba 
pamięci patrona Gimnazjum nr 1 
w Łapach ppłk. Stanisława Nilskie-
go-Łapińskiego, gdzie sylwetkę 
łapskiego bohatera przybliżył nam 
uczeń tej szkoły Kamil Raciborski. 
Kolejnym punktem rajdu był przy-
stanek na Placu Niepodległości 
przy pomnikach: ppłk. Stanisława 
Nilskiego-Łapińskiego i Niepod-
ległości. Krótki rys historyczny 
dotyczący powstania pomników, 
gdzie zapaliliśmy symboliczne 
znicze, przedstawił nam członek 
Łapskiego Towarzystwa Regio-
nalnego pan Bogdan Zarzecki. 
Kontynuując wycieczkę ulicami 
miasta zatrzymaliśmy się u zbiegu 
ulic 3-go Maja i Nilskiego-Łapiń-
skiego, w miejscu gdzie stoi dom, 
w którym gościł Marszałek Józef 
Piłsudski (Gazeta Łapska 2006, 
nr 5, s. 16-17). Podczas krótkie-

go odpoczynku rozmawialiśmy o 
Marszałku i jego miejscu w historii 
Łap. Kolejnym etapem rajdu była 
miejska nekropolia, gdzie spoczy-
wają znani łapiacy jak również 
bohaterowie walk o niepodległość. 
Dzięki zasobowi wiadomości pana 
Bogdana Zarzeckiego i pana Sta-
nisława Kosickiego odwiedziliśmy 
m.in. groby pań Danuty Skibko 
i Marii Maliszewskiej oraz Wła-
dysława Piotrowskiego i Tytusa 
Mikulskiego. Zatrzymaliśmy się 
także przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Zmęczeni ale pełni wrażeń 
i bogatsi w wiedzę historyczną o 
ludzkich losach i odwiedzanych 
miejscach, rajd zakończyliśmy 
ogniskiem na placu Wiejskiego 
Domu Kultury w Łapach - Szołaj-
dach. Podczas wspólnego pikniku 
mile spędziliśmy czas śpiewając 
pieśni patriotyczne przy akompa-
niamencie akordeonu pana Win-
centego Godlewskiego, któremu 
towarzyszyła grająca na tambury-
nie żona Danuta. Pełne uśmiechu 
twarze uczestników świadczyły 
o tym, że wszyscy bawiliśmy się 
świetnie, dlatego kolejną rowero-
wą wycieczkę, która dołączyła do 
ogólnopolskiej akcji Odjazdowy 
Bibliotekarz uważamy za udaną.

Odjazdowy Bibliotekarz w Łapach 

Szlakiem Niepodległości 
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Wakacyjna oferta Domu Kultury w Łapach 
• 8 lipca „Dzień Suma”, festyn w Bokinach
• 9- 10 lipca „Akcja Lato” w placówkach terenowych DK Łapy, 

zorganizowane zajęcia dla dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne, 
wycieczki, gry i zabawy)

• Wiejski Dom Kultury w Uhowie
• Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej
• Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach
• Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
• Świetlica Wiejska w Bokinach

• 15 lipca II Letni Piknik „Jak dobrze mieć sąsiada” – piknik 
na południowej stronie miasta na placu przy ul. M. Konopnickiej 

• 12 sierpnia „Narwiański Zajazd Szlachecki” – festyn przy 
Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach

• 26 sierpnia „Dożynki gminne z produktem lokalnym” – 
festyn w Płonce Kościelnej 

Wakacyjna oferta Biblioteki w Łapach
W cudowną podróż z BIBLIOTEKĄ – to oferta wakacyjnych 

zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat przygotowana przez Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta i Gminy Łapy. Zajęcia odbędą się w terminie od 20 
do 24 sierpnia w godz. od 10:00 do 12:00.  W programie: książkowy 
kącik przygodowy, szukanie skarbu na tajemniczym lądzie, zajęcia 
plastyczne, Filmołap – letnie kino pod znakiem przygody, turniej 
gier planszowych, zabawy animacyjne z chustą.

Zapisy przyjmowane są do dnia 10.08.2018 r. – szczegółowe 
informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Łapy, Oddział dla dzieci. 

Kontakt: 85 715 23 49, e-mail: oddzbibllapy5@wp.pl 

Atrakcje na wakacje
Lato już się rozpoczęło a z nim sezon na imprezy sporto-

we, rozrywkowe i kulturalne. Zapraszamy do skorzystania  
z bogatej oferty wydarzeń organizowanych w gminie Łapy –  
w tym numerze wydarzenia na lipiec i zapowiedzi na sierpień. 
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Oferty fili bibliotecznych:
•  02.07 - 13.07 (pn-pt)  w godz. 10-12   FB Płonka Kościelna
W ofercie: „Wakacyjne podróże po literaturze” - (gry i zabawy 

literackie), zabawa w skojarzenia – „Kalambury z różnych stron 
świata”, wakacyjne kino w bibliotece – projekcja filmów i bajek dla 
dzieci, czytanie ulubionych bajek pod chmurką, gry i zabawy stoliko-
we pt. „Wakacyjna Biblioteka” – wykorzystanie gier planszowych w 
bibliotece, zajęcia plastyczne –„ Na kamieniu malowane”, konkurs 
plastyczny pt. „Pamiątka z wakacji” – lepienie wakacyjnych pamiątek 
z masy solnej, plasteliny, modeliny, zorganizowanie imprezy “Wa-
kacyjne grillowanie” we współpracy z WDK.

Kontakt:  tel. 85-715-24-41 ; e-mail: bibliotekaplonka@tlen.pl
•  23.07 – 30.07  w godz. 11-14  FB Daniłowo Duże
W ofercie: zabawy edukacyjne w „Znane przysłowia”, konkurs 

czytelniczy pt. „Umysłowy zawrót głowy”, wakacyjna podróż po 
literaturze (gry i zabawy literackie).

Kontakt:  tel. 85-715-54-05 ; e-mail:  bibliodan@wp.pl
• 31.07-04.08  (od poniedziałku do piątku) w godz. 10-13  

FB Uhowo
Zajęcia wakacyjne będą się odbywały pod hasłem „Plecak pełen 

słońca w bibliotece w Uhowie”. W programie m.in.: poranek z książ-
ką, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, zabawy 
chodnikowe, konkurs plastyczny z nagrodami „Widoki wakacyjne”, 
gry planszowe, zabawy integracyjne.

Zapisy przez cały lipiec, liczba miejsc ograniczona.
Kontakt: tel. 85-715-35-97 ; e-mail: bibliotekauhowo@wp.pl

Wakacyjna oferta Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach 
• Wakacyjna Liga Piłkarska im. Bohaterskich Dzieci Polskich 

– lipiec- sierpień, w  kategorii drużyn szkół  podstawowych oraz 
gimnazjalnych – Orlik

• Profit Liga Piłkarskich Amatorów 2018 – lipiec – sierpień, 
zajęcia dla dorosłych

• 29 lipca – VIII Narwiański Triathlon Bagienny 2018
Cały czas czynne będą obiekty OKF: tj. stadion miejski z ogól-

nodostępnymi boiskami trawiastymi, do piłki plażowej, kortami 

asfaltowymi i trasami do biegania oraz Orlik z boiskiem trawiastym i 
wielofunkcyjnym oraz pracującymi tam animatorami . W godzinach 
od 10 do 18 czynna będzie Plaża Miejska nad rzeką Narew w Uhowie 
wraz z wypożyczalnią kajaków. 

Szczegółowe informacje w tym zapisy – można uzyskać w Ośrodku 
Kultury Fizycznej w Łapach, kontakt: 85 7152475

Baseny letnie w Płonce Kościelnej
Baseny letnie, czynne są codziennie, w godzinach 11:00-19:00.  

Wstęp na baseny jest płatny, a bilety można kupić w kasie przy wej-
ściu na teren obiektu. Nad bezpieczeństwem kąpiących, w godzinach 
otwarcia basenów, czuwają ratownicy wodni.

Do dyspozycji użytkowników są dwa baseny - mały o wymiarach 
10 m x 5 m i duży o wymiarach 25 m x 12,5 m.

Przypominamy, że każdy użytkownik basenów oprócz zakupienia 
biletu zobowiązany jest do zapoznania się i do przestrzegania regu-
laminu korzystania z basenu wywieszonego w widocznym miejscu 
przy wejściu na obiekt. W godzinach otwarcia basenów, dyżury pełnią 
kwalifikowani ratownicy wodni. 

Zapraszam do skorzystania z oferty Domu Kultury 
w Łapach oraz placówek terenowych. Zapew-
niamy dzieciom spędzenie wolnego czasu w 
sposób ciekawy i aktywny.
Miesiące letnie to również imprezy plenerowe 
”Dzień Suma” w Bokinach, „Jak dobrze mieć są-
siada” w Łapach, „Zajazd szlachecki” w Łapach-
Szołajdach oraz „Dożynki gminne” w Płonce Ko-
ścielnej. Czeka na Państwa moc atrakcji: pokazy 
konne, występy muzyczne, taneczne oraz mnóstwo 
atrakcji i konkursów dla dzieci.

Edyta Łapińska
Radna Rady Miejskiej w Łapach
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Okres wakacyjny to szcze-
gólny czas dla całej rodziny. 
Właśnie w lipcu i sierpniu wielu 
z nas wyjeżdża na urlop, a dzie-
ci i młodzież spędzają wakacje 
nad wodą, w górach, czy na ko-
loniach. Towarzyszące wypo-
czynkowi odprężenie sprawia, 
że często zapominamy o pod-
stawowych zasadach bezpie-
czeństwa, co powoduje ryzyko 
wystąpienia nieszczęśliwych 
wypadków. Aby więc ograni-
czyć zagrożenie – zapoznajcie 
się Państwo z podstawowymi 
zasadami i poradami, które 
zostały opracowane w ścisłej 
współpracy z funkcjonariuszami 
z Komisariatu Policji w Łapach. 

Na wsi 
W trakcie spędzania okresu wa-

kacyjnego na wsi, dzieci i młodzież 
mogą stać się ofiarą wypadków. 
Na wsi obsługiwane są maszyny 
rolnicze wymagające odpowied-
nich uprawnień, odpowiedzial-
ności i wprawy. Należy pamiętać 
o zasadach bezpieczeństwa, które 
pozwolą uniknąć zagrożeń: naje-
chania i wywrócenia się maszyn, 
urazów rąk i nóg, upadków z wy-
sokości, odrzutów w przypadku 
maszyn tnących, przygniecenia 
osób pracujących lub znajdują-
cych się w pobliżu, poparzeń błon 
śluzowych, oczu i skóry, zatrucia, 
pożaru, pogryzienia, kopnięcia, 
uderzenia itp.

Nad wodą 
Pamiętaj, że woda – nawet ta 

pozornie najspokojniejsza, może 
nagle stać się groźnym i niebez-
piecznym żywiołem. Najwięcej 
utonięć występuje w rzekach, 
jeziorach, zalewach i stawach. 
Większość utonięć jest rezultatem 
lekkomyślności, przeceniania swo-
ich umiejętności i brawury ludzi. 
Spędzając wolny czas nad wodą 
pamiętajmy również o tym, aby 
nie pozostawiać swoich rzeczy bez 
opieki, nie zabierać ze sobą dużej 
ilości pieniędzy czy nie trzymać 
pieniędzy razem z dokumentami.
Będąc nad wodą PAMIĘTAJ:
• kąp się tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych i odpowiednio 
oznakowanych,

• przestrzegaj regulaminu kąpieli-
ska i wydawanych poleceń przez 
ratownika,

• nie wchodź do wody po zjedzeniu 

posiłku i dłuższym opalaniu się 
lub gdy jesteś rozgrzany,

• przed rozpoczęciem kąpieli 
ochłódź wodą głowę, kark i klatkę 
piersiową,

• bezwzględnie wystrzegaj się 
alkoholu!!!

Piłeś, nie pływaj! 
Zdecydowana większość osób, 

które utonęły znajdowała się pod 
wpływem alkoholu. Pływanie po 
spożyciu alkoholu wpływa nega-
tywnie na koordynację ruchową 
oraz wyzwala u osób przekonanie, 
że mogą popłynąć jeszcze dalej, co 
często kończy się tragicznie.

Przypominamy o obowiązują-
cych w rejonach obszarów wod-
nych przepisach prawa i konse-
kwencjach karnych ich łamania. 
Jeśli zachowanie osoby wyraźnie 
wskazuje, że znajduje się ona w 
stanie nietrzeźwości lub jest pod 
wpływem środka odurzającego, 
zarządzający wyznaczonym ob-
szarem wodnym lub osoba przez 
niego upoważniona może nie wpu-
ścić na ten obszar takiej osoby lub 
zażądać opuszczenia przez nią tego 
obszaru. Niestosowanie się do tego 
typu poleceń jest wykroczeniem, 
za które przewidziana jest kara 
grzywny.

Należy również pamiętać, że 
zabrania się prowadzenia w ru-
chu wodnym statku lub innego 
obiektu pływającego, niebędącego 
pojazdem mechanicznym, osobie 
znajdującej się po użyciu alkoholu, 
nietrzeźwości, po użyciu środka 
działającego podobnie do alkoholu 
lub pod wpływem środka odurza-
jącego. Za naruszenie tego zakazu 
również jest przewidziana kara 
grzywny.

Sposób oznakowania 
obszarów wodnych 

Strefa dla nieumiejących pły-
wać oznaczona jest bojami koloru 
czerwonego. Głębokość wody w 
tym miejscu powinna wynosić do 
120 cm. Za tą strefą znajduje się 
tzw. „pas bezpieczeństwa” o szero-
kości 5 m i głębokości do 130 cm. 
Za strefą dla nieumiejących pływać 
znajduje się strefa dla umiejących 
pływać. Oznaczona jest ona boja-
mi koloru żółtego o maksymalnej 
głębokości do 4 m. Pamiętajmy, 
że z tej strefy mogą korzystać je-
dynie dobrzy pływacy. Nie należy 
wchodzić do wody gdy wywieszo-
na jest flaga koloru czerwonego!!! 

Natomiast flaga koloru białego 
oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a 
brak flag wskazuje na brak dyżuru 
ratowniczego.

Będąc w górach 
• podczas wycieczek dostosujcie 

obuwie i ubiór do panujących 
warunków atmosferycznych 
zakładając, że pogoda może w 
każdej chwili się zmienić,

• słuchajcie prognoz pogodowych 
w radiu czy telewizji,

• wychodząc ze schroniska na 
szlak, poinformujcie o tym jego 
pracowników podając planowaną 
trasę przemarszu i przybliżoną 
godzinę powrotu – zgłoście swój 
powrót,

• przed wyprawą zapoznajcie się z 
mapą terenu dobierając długość i 
trudność szlaku turystycznego do 
możliwości najsłabszych uczest-
ników wycieczki,

• w górach również bądźcie ostroż-
ni w kontaktach z osobami ob-
cymi,

• jeśli macie ze sobą telefon ko-
mórkowy zaprogramujcie w nim 
numery najbliższych placówek 
GOPR,

• zawsze zabierajcie ze sobą pod-
stawowy sprzęt pierwszej pomo-
cy, zwłaszcza do opatrywania ran 
i usztywniania złamanych czy 
zwichniętych kończyn, a także 
latarkę i gwizdek do sygnalizacji 
miejsca pobytu,

• nie wspinajcie się po skałach 
bez asekuracji i odpowiedniego 
przygotowania i sprzętu. Lepiej 
skorzystać z pomocy instruktora 
i w zaproponowanym przez niego 
terenie.

W górach karetka do ni-
kogo nie dojedzie, znalezie-
nie kogoś jest bardzo trudne 

(nawet z powietrza) - nikt 
więc szybko nie udzieli Wam 
pomocy. Uważajcie, więc na 
siebie, bądźcie rozważni i wy-
korzystajcie do maksimum 
swoją wyobraźnię.

Wycieczki rowerowe

Rowerzysto w trosce o 
swoje bezpieczeństwo:
• używaj sprawnego i w pełni wy-

posażonego roweru,
• dokładnie rozejrzyj się zanim 

ruszysz,
• przestrzegaj przepisów ruchu 

drogowego,
• nie wymuszaj pierwszeństwa 

przejazdu,
• sygnalizuj odpowiednio wcześnie 

zmiany kierunku jazdy, aby ni-
komu nie zajechać drogi,

• kask, kamizelki odblaskowe i 
odblaski, co prawda nie są obo-
wiązkowe, ale warto je zakładać 
dla własnego bezpieczeństwa.

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swoje i innych użytkowników 
drogi – PAMIĘTAJ NA DRO-
DZE NIE JESTEŚ SAM!

Wychodząc z domu
• dokładnie zamykajcie drzwi i 

okna,
• informujcie pozostałych domow-

ników czy znajomych,  gdzie wy-
chodzicie, z kim i kiedy wrócicie,

• jako trasę przemarszu wybieraj-
cie miejsca dobrze oświetlone, 
ruchliwe, unikając bezludnych 
skrótów,

• ostrożnie podchodźcie do nowych 
znajomości - nie każdy może mieć 
dobre intencje,

• unikajcie jeżdżenia autostopem,
• nie podchodźcie za blisko, jeśli 

ktoś z auta pyta Was o drogę.

Niech te wakacje będą bezpieczne…

WAŻNE!!!
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi 

numerami alarmowymi: 
112 - centrum powiadamiania ratunkowego
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe
Dobrym pomysłem jest również stworzenie w telefonie kon-

taktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący życie. 
Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy 
powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala 
ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie 
ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa 
krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą 
udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako nazwy 
kontaktów ICE1, ICE2 itd.
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15 czerwca 2018 r. w gmachu Senatu 
RP w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia statuetek oraz autorskich 
egzemplarzy książek dla nauczycieli i 
uczniów – wzorów godnych naślado-
wania. Wydarzenie to zorganizowała 
Katedra Dydaktyki i Edukacji w Instytucie 
Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 

Było to podsumowanie niezwykłego kon-
kursu „Wzór osobowy godny naśladowania 
– biografie uczniowskie”.  Jego uczestnikami 
byli  nauczyciele, a bohaterami uczniowie. 
Konkurs angażował  pedagogów do opowie-
dzenia wyjątkowych historii swoich pod-
opiecznych. Wśród  prac opublikowanych 
w książce znalazła się biografia uczennicy 
ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej  
autorstwa Pani Bogusławy Jastrzębskiej  
pt. „Gabriela Stypułkowska – uczennica o 
wielu talentach”. 

Uroczystości w Senacie przewodniczyła 
prof. dr hab. Krystyna Chałas  z KUL-u- 
organizatorka konkursu. Nagrodzonym 
towarzyszyli dyrektorzy szkół i rodzice. 

Następnie obchody  przeniosły się do  Pałacu 
Prezydenckiego, gdzie uczestników spotka-
nia przyjęła Pierwsza Dama – Agata Duda.

Celem konkursu  jest promowanie 
uczniów - pięknych i dojrzałych osobowo-
ści. Taką wspaniałą postacią jest Gabriela 
Stypułkowska – uczennica klasy VII  Szkoły 
Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w 
Płonce Kościelnej. To pasjonatka nauki, 
ubiegłoroczna finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu z Przyrody i tegoroczna laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Matematyczne-
go, osoba wszechstronnie utalentowana. Gra 
na kilku instrumentach, pięknie śpiewa, 
występuje w grupie teatralnej. Z sukcesami 
uczestniczy w konkursach recytatorskich. 
Udziela się społecznie, angażuje się w pracę 
Samorządu Uczniowskiego, uczestniczy w 
różnych akcjach charytatywnych.

Podziękowania i gratulacje należą się 
rodzicom Gabrieli, którzy umiejętnie kierują  
życiem córki, świadomie i mądrze kształtują 
jej osobowość. Niech  dokonania Gabrie-
li będą wzorem i przykładem dla innych, 
inspirują młodych do szerzenia dobra i 
sprawiają radość wszystkim.

 Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego 

w Płonce Kościelnej

Burmistrz Urszula Jabłońska 
i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach Sławomir Maciejewski 
docenili także łapskich trenerów 
i działaczy sportowych, którzy 
pracują często społecznie m.in. 
w stowarzyszeniach sportowych, 
które wspierają i upowszechniają 
kulturę fizyczną w Łapach.

- Bez Państwa zaangażowania i 
pracy na treningach być może nie 

byłoby sukcesów naszych młodych 
stypendystów - mówiła burmistrz 
Urszula Jabłońska, gratulując i 
dziękując trenerom i działaczom 
sportowym.

List gratulacyjny otrzymał 
też Dariusz Strychalski, biegacz, 
ultramaratończyk, który pasją do 
biegania zaraża nie tylko miesz-
kanców Łap, ale także ludzi w 
Polsce i na świecie.

Stypendium sportowe otrzy-
mało 9 dziewcząt z drużyny UKS 
„Łapa” Łapy: Katarzyna Bagińska, 
Julia Brzozowska, Gabriela Ga-
lent, Julia Jabłońska, Julia Rosz-
kowska, Magdalena Skorupska, 
Wiktoria Rutkowska, Zofia Łapiń-
ska i Aleksandra Cimoch. Wśród 
tegorocznych stypendystów są też 
judocy z UKS „Narew”: Maryla 
Kostyra i Edyta Łuczaj oraz zawod-

nicy KS „Klimat” Łapy: Magdalena 
Kłoskowska, Wiktoria Grochow-
ska i Grzegorz Godlewski. Nagrody 
za promocję miasta i gminy Łapy 
poprzez sport otrzymały: Laura 
Zimnoch i Daria Laszuk z UKS 
„Akademia Siatkówki Łapy”.

Wszyscy w swoich wystąpie-
niach podczas Gali Sportu podkre-
ślali, że na te sukcesy zapracowali 
nie tylko młodzi sportowcy, ale 
również ich rodzice i trenerzy.

W imieniu stypendystów głos 
zabrała zawodniczka UKS „Łapa” 
Łapy Gabriela Galent, która po-
dziękowała za wsparcie finansowe, 
jakim są stypendia. Podziękowała 
również trenerom, którzy wkła-
dają dużo pracy i serca w treningi 
oraz zawsze wspierającym i do-
pingującym rodzicom.

Galę uświetniły występami 
gimnazjalistki pod kierunkiem 
Edyty Stachurskiej- Cholewy. 
Pokaz swoich umiejętności za-
prezentowali z kolei koszykarze 
z UKS „Łapa”, którzy trenują pod 
okiem trenera Grzegorza Cholewy.

Stypendyści otrzymują od 165 
zł do nawet 550 zł miesięcznie. 
W sumie na ich stypendia  oraz 
nagrody w 2018 r. przeznaczono 
kwotę ponad 36 tys. zł. Stypendia 
sportowe w gminie Łapy są przy-
znawane od 2015 r.

Gala Sportu 2018

Gabriela Stypułkowska ze Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej 
laureatką ogólnopolskiego konkursu 

„WZÓR OSOBOWY GODNY NAŚLADOWANIA”

Czternaścioro stypendystów zostało uhonorowanych podczas Gali Sportu, która odbyła 
się 7 czerwca już po raz trzeci, tym razem w gościnnych progach Gimnazjum nr 1 w Łapach. 
Burmistrz Łap Urszula Jabłońska przyznała też dwie nagrody specjalne. Jak zawsze było wiele 
miłych słów, gratulacji i podziękowań. 
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W tym roku tradycji w Uhowie 
stało się zadość. Organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrakcji. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „Tru-
badurzy”. Wystąpiło również wiele 
innych zespołów, takich jak: „Ken 
Lee”, „Sweet Hilo Night”, „Miss 
Nobody” czy  „Reaktywacja 18”. 
Oprócz muzyki nie zabrakło rów-
nież tradycyjnych konkursów z 
nagrodami, tortu urodzinowego, 
stoisk promocyjnych i oczywiście 
tanecznej zabawy sobótkowej. 
Mieszkańcy Uhowa przygotowali 
tradycyjną inscenizację obrzędo-
wą. Teatr Ognia z Hajnówki, który 
włączył się w obchody, widowisko-
wo ukazał, na czym polega święto 
ognia.

– Z sentymentem wspomi-
nam czasy szkoły średniej, gdy 

zwieńczeniem roku szkolnego była 
zabawa sobótkowa nad Narwią 
w Uhowie. To piękne tradycyjne 
święto ludowe z muzyką, ogniem 
i dawnymi obrzędami – mówi 
Urszula Jabłońska, burmistrz 
Łap, która podczas 50. Sobótki 
w Uhowie wspólnie z dyrektorem 
Domu Kultury w Łapach Grze-
gorzem Perkowskim podzięko-
wała i uhonorowała pamiątkową 
publikacją, która opisuje 50 lat 
sobótek w Uhowie m.in. pracow-
ników i społeczników, którzy na 
przestrzeni tych lat angażowali się 
w organizację tej imprezy.

Impreza zakończyła się późno 
w nocy, a ostatni goście odeszli do 
domów przy świetle dogasającego 
sobótkowego ogniska.

Jubileuszowa Sobótka 
w Uhowie

Sponsorzy imprezy: 
ALU-FROST – PIOTR ŚWIRKO BIAŁYSTOK, BERGS – MEBLE NA 
ZAMÓWIENIE – UHOWO, PUNKT APTECZNY „NATURA” W UHOWIE, 
SKLEP PAPIERNICZY „NORIS” ŁAPY, SKLEP SPOŻYWCZO-PRZE-
MYSŁOWY WIESŁAWA BAJDA UHOWO, SKLEP SPOŻYWCZO-PRZE-
MYSŁOWY ŁUCJA HALICKA UHOWO, FALCONN – DOSTAWCA 
INTERNETU – ŁAPY, AUTO KOZUB – SERWIS I NAPRAWA – UHOWO, 
WARSZTAT MECHANICZNY - SZYMON WARPECHOWSKI – UHOWO, 

HOUSE OF POLAND 
– BIAŁYSTOK, CEN-
TRUM ODZIEŻOWE 
„MEK” ŁAPY, PANI 
HALINA KAMIŃSKA, 
PANI MARIA MARY-
LA BUSŁOWSKA.

W sobotę, 23 czerwca już po raz 50. na plaży przy Narwi w 
Uhowie odbyła się „Sobótka”. To jedna z niemal kultowych 
imprez z najdłuższą tradycją, jaka odbywa się w gminie Łapy. 
Przez te wszystkie lata pokolenia naszych mieszkańców ba-
wiły się żywiołowo przy dźwiękach muzyki, tańcząc radośnie 
dookoła płonących ognisk, wierząc w czarodziejską moc Nocy 
Świętojańskiej. 
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Tradycyjnie w czerwcu obcho-
dziliśmy święto miasta. Koncerty 
na stadionie organizowane przez 
Dom Kultury w Łapach zawsze 
gromadziły tłumy widzów. Nie 
inaczej było w tym roku. Na scenie 
zaprezentowały się: dzieci z ogni-
ska muzycznego, seniorzy i dzie-
ci z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Gośćmi specjalnymi 
byli mieszkańcy sąsiedniej gminy 
Suraż, którzy wykonali kilka zna-
nych i lubianych utworów. 

Z inicjatywy Młodzieżowej 
Rady Miejskiej wystąpiły zespoły 
Defis, Skalars i Desire prezentu-
jąc muzykę z gatunku disco polo. 
Wystąpił też artysta Maksymilian 
Łapiński z bardzo oryginalnymi 

solowymi wykonaniami muzyki 
rozrywkowej. Gwiazdą wieczoru 
był Jacek Stachursky, który za-
prezentował znakomity koncert 
pełen emocjonalnych wykonań. 
Mieszkańcy bawili się przy takich 
utworach jak: Typ Niepokorny, 
Czuję i wiem i wiele innych.

W trakcie trwającego ponad 
7 godzin festynu miała miejsce gra 
terenowa pod hasłem: „Bezpiecz-
ne wakacje”, w której dzieci mu-
siały odwiedzić specjalne stoiska 
przygotowane przez: DK Łapy, 
MOPS Łapy, OKF Łapy, OSP Łapy 
i wykonać dedykowane zadania. 
Rozlosowano blisko 50 zestawów 
upominków ufundowanych przez 
instytucje miejskie. Odbyło się 

również rozstrzygnięcie konkursu 
na nazwę maskotki Domu Kultury. 
Spośród wielu zgłoszonych pro-
pozycji komisja wybrała nazwę 
wymyśloną przez Bartłomieja 
Łopieńskiego „NARWIACZEK”. 
Podczas, gdy dorośli przypatry-

wali się występom na scenie, 
dzieci mogły skorzystać z licznych 
atrakcji przygotowanych dla nich. 
Kolejka do malowania dziecięcych 
buziek nie miała końca, a podskoki 
na dmuchanych placach zabaw 
biły wszelkie rekordy wysokości.

DNI ŁAP 2018

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla:

• OSP za parking, porządek (na Was zawsze można liczyć), stoisko 
w konkursie,

• OKF za przygotowanie placu i nagrody w konkursie,
• MOPS za pełnych energii seniorów i dzieci oraz nagrody w kon-

kursie,
• „Surażakom” za danie całego siebie na scenie,
• dzieciom z ogniska muzycznego za energię i talent,
• młodzieży ze stoiska muzycznego,
• wszystkim pracownikom DK za profesjonalizm,
• artystom za koncerty pełne emocji.

Bez Was niedzielna impreza nie byłaby tak udana.
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17 czerwca 2018 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie corocznej wy-
stawy prezentującej prace uczest-
ników trzech pracowni działają-
cych przy Domu Kultury. Bardzo 
licznie zgromadzona publiczność 
miała wyjątkową okazję podziwiać 
oryginalne prace, wykonane róż-
norodnymi technikami plastycz-

nymi, modele latające i pływające. 
Opiekunem pracowni plastycznej 
jest pani Ewa Stranc, pracownię 
malarstwa i rysunku prowadzi 
pan Dariusz Gumowski, modelar-
stwem zajmuje się pan Krzysztof 
Falkowski. 

Zapraszamy na zajęcia od 
września.

kultuRa

Otwarcie corocznej wystawy

Trzy pracownie

Czerwiec okazał się bogaty w indywidualne 
nagrody  artystyczne łapskich ludzi teatru. 
Najpierw Maciej Czerklański, zwycięzca eli-
minacji wojewódzkich i reprezentant Podlasia 
zdobył laury na finale 63. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje cen-
tralne tego najstarszego, wieloetapowego kon-
kursu pięknego mówienia literatury odbyły 
się w tym roku w Ostrołęce, zaś recytator z 
Łap, będący uczniem I Liceum Ogólnokształ-
cącego i aktorem Teatru Kaprys, otrzymał 
tu zasłużone wyróżnienie. Jury doceniło w 
prezentacji Maćka znakomite wykonanie 
ballady Bolesława Leśmiana „Głuchoniema”.

Natomiast kilka tygodni później teatr 
Kaprys prezentował spektakl „Drwa” według 
opowiadań M. Zoszczenki na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatralnym „Most” w Gdańsku. 
Przegląd odbywał się w gdańskim teatrze 
lalek Miniatura i zgromadził młodzieżowe 
grupy z całej Polski. Tu organizatorzy i jury 
postanowili uhonorować główną nagrodą 
aktorską Szymona Fiedorka za brawurowo 
zagraną rolę Jegorki Basowa. Warto tu za-
znaczyć, że nagrody były tylko dwie: żeńska 
i męska, zaś młodych aktorów około dwustu.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom 
i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów.

Flejwunia Kids działająca w 
Domu Kultury w Łapach pod kie-
rownictwem Magdaleny Surwi 
Surwiłło wygrała największe 
dziecięce zawody taneczne w 
kraju „Rytm Ulicy Kids”. Pierw-
sze miejsce zdobyli w kategorii 
Formacje Hip Hop Master 10-13 
lat – pokonali ponad 30 zespołów 
z całej Polski. Startowali w naj-
lepszej kategorii pod względem 
poziomu zaawansowania, czyli w 
Masterach – dzieci które wygry-
wają zawody na arenie ogólnopol-
skiej. To nie koniec ich osiągnięć. 
Na tych samym zawodach Paweł 
Płoński – tancerz FLEJWUNII 

Kids zajął 1 miejsce  jako solista 
pokonując ponad 180 osób. Paweł 
Płoński również zajął 1 miejsce  
wspólnie z Wiktorią Zdziarską w 
kategorii Duety. Pokonali ponad 
25 duetów z Polski. Wyniki naszym 
najmłodszych solistów są równie 
zachwycające – nasza najmłodsza 
reprezentantka Klaudia Demiań-
czuk (8 lat) zajęła 2 miejsce jako 
solistka w kategorii Hip Hop 1vs1 
7-9 lat na ponad 100 osób . Do-
datkowo nasza Klaudia wspólnie 
z Zuzią Zarębą zajęły 2 miejsce w 
duetach 7-9 lat. Brawa dla naszej 
reprezentacji z Łap. Jest to ogrom-
ny sukces ogólnopolski.

„Flejwunia Kids” najlepsza

Nagrodzeni panowie dwaj

Szymon Fiedorek Maciej Czerklański
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Msza święta za Ojczyznę, 
koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu zespołu wokalno
-instrumentalnego złożonego 
z funkcjonariuszy jednostek 
podległych Okręgowego In-
spektoratu Służby Więziennej w 
Białymstoku, to główne punkty 
piątej Nowenny Niepodległości 
w Łapach.

Już po raz piąty mieszkańcy 
Łap oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i służb munduro-
wych w poniedziałek (11.06) wzięli 
udział we wspólnej modlitwie w 
intencji Ojczyzny w kościele Św. 
Krzyża w Łapach w ramach ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Mszy św. z udziałem pocztów 
sztandarowych przewodniczył 
ksiądz Tomasz Olszewski, ka-

pelan okręgu białostockiego SW 
zaś kazanie do zgromadzonych 
wygłosił ks. Adam Jabłoński Na-
czelny Kapelan Więziennictwa.  
W uroczystościach wziął udział 
Dyrektor Okręgowy Służby Wię-
ziennej w Białymstoku płk Piotr 
Kondraciuk wraz z dyrektorami 
wszystkich jednostek peniten-
cjarnych okręgu białostockiego, 
funkcjonariusze oraz pracownicy 
cywilni podlaskich jednostek peni-
tencjarnych. Licznie przybyli rów-
nież reprezentanci służb mundu-
rowych województwa podlaskiego 
oraz mieszkańcy Łap. Uroczysty 
charakter nabożeństwu nadała 
obecność kompanii reprezenta-
cyjnej OISW w Białymstoku oraz 
obecność pocztów sztandarowych 
z podlaskich jednostek peniten-
cjarnych. 

Piąta Nowenna Niepodległości

NOWENNA 7 – 11 SIERPNIA 2018 r.
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kultuRa

Do konkursu przystąpiło blisko 
40 młodych muzyków grających na 
różnych instrumentach, zarówno 
solo jak i w duetach. Każdy z uczest-
ników prezentował dwa wybrane 
utwory o różnej stylistyce. Jury fe-
stiwalu: Przemysław Figiel, Michał 
Wadowski i Grzegorz Perkowski 
przyznali nagrody: Platynowy De-
biut, Złoty Debiut, Srebrny Debiut, 

Brązowy Debiut oraz wyróżnienia. 
Najwyżej ocenieni zostali: Gąsow-
ski Bogumił, Rusinowicz Anna, 
Pytel Damian, Allgor Manoś Maya, 
Al Attar Simon, Tomaszek Łukasz, 
Jóźwiak Michał Jerzy, Araźny Mar-
cin oraz duet Maja Zdrodowska i  
Stanisław Śliwowski. Pełna lista 
nagrodzonych znajduje się na stro-
nie www.dklapy.pl.

Uroczyste rozdanie nagród 
poprzedzone było koncertem 
Marcina Dylli – przez wielu kry-
tyków muzycznych i melomanów 
zaliczanego do grona najwybit-
niejszych gitarzystów klasycznych. 
Swoją pozycję zawdzięcza m.in. 
niespotykanej ilości nagród na 
konkursach muzycznych. W la-
tach 1996-2007 dziewiętnasto-
krotnie zdobył pierwsze miejsce 
na najbardziej prestiżowych, 
międzynarodowych konkursach 
gitarowych, odbywających się 
w Europie i USA.  Wielokrotnie 
honorowany był nagrodami pu-
bliczności oraz orkiestr, z którymi 
występował. W 2002 roku na 7. 
Międzynarodowym Konwencie 
Gitarowy w Alessandrii Marcin 
Dylla otrzymał nagrodę kryty-
ków muzycznych „złotą gitarę“ 
dla najlepiej zapowiadającego się 
młodego gitarzysty. 

Relacja z festiwalu zamiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Domu Kultury.

Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy za rok.

Nasze miasto włączy się w obchody 
100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę poprzez organizację 
licznych przedsięwzięć związanych 
z upamiętnieniem tego ważnego wy-
darzenia dla wszystkich Polaków. 

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
na projekt „Koleje do Niepodległości” 
Fundacja Aktywizacja dołączy do innych 
instytucji organizujących działania wpi-
sujące się w ogólnopolskie świętowanie 
odzyskania niepodległości na terenie 
naszej gminy.

Powstanie publikacja okoliczno-
ściowa zawierająca informacje na temat 
wydarzeń sprzed 100 lat na terenie Pod-
lasia, ze szczególnym uwzględnieniem 
gminy Łapy. Zorganizowana zostanie 
inscenizacja wydarzenia uważanego za 
symboliczne odzyskanie niepodległości 
przez nasze miasto, czyli „Zajęcie stacyi” 
– odbicie stacji kolejowej przez polskich 
żołnierzy. Inscenizacja będzie jednym z 
elementów Festiwalu Niepodległości. 
Inne zaplanowane atrakcje podczas 
festiwalu to m.in. koncert patriotycz-
ny Lecha Makowieckiego, potańcówka 

niepodległościowa, terenowa gra nie-
podległościowa. Kolejnym działaniem 
jest konkurs plastyczny „Niepodległość 
oczami dzieci”. Prace można nadsyłać do 
Domu Kultury (ul. Nowy Rynek 15) do 
26 października 2018 r. Podsumowanie 
konkursu i uroczyste rozdanie nagród 
nastąpi 11 listopada 2018 r. Konkurs 
skierowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 18 lat. Prace powinny 
mieć format A4 lub A3 i być wykonane 
w dowolnej technice: rysunek, grafika, 
malarstwo, kolaż. Autorzy najlepszych 
prac w każdej kategorii wiekowej zo-
staną nagrodzeni. Więcej informacji na 
temat konkursu i regulamin na stronie 
internetowej www.dklapy.pl.

Działania projektowe uzupełnione 
zostaną imprezami prowadzonymi m.in. 
przez Parafię Św. Krzyża, która zorgani-
zuje niepodległościową edycję Festiwalu 
Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” oraz 
Szkołę Podstawową nr 1, która przygotuje 
niepodległościową grę terenową podczas 
Festiwalu Niepodległości.

Muzyczne DEBIUTY
21 czerwca br. odbyła się 3. Edycja Dziecięco-Młodzieżowego 

Festiwalu Muzycznego „DEBIUTY”. Festiwal ma charakter konkur-
sowy i skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się gry na 
instrumentach w ośrodkach kultury, klubach, ogniskach muzycz-
nych lub prywatnie z wyłączeniem uczniów szkół muzycznych.

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Łapach

Zrealizowano przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
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**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
Od maja popiół jest odbierany 

tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. 

PROSIMY O NIE WRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH

I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 

oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, lipiec-wrzesień 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 
Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa,

9
23

6
20

3
17

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, 

Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, 
Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

2
16
30

6
20

3
17

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 

Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, 

Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

10
24

7
21

4
18

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 4
18

1
16*
29

12
26

Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, 

Sikorskiego, Żwirki i Wigury

11
25

8
22

5
19

Czwar-
tek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, 
Piaskowa, Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

5
19

2
16
30

13
27

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, 

Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, 
Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12
26

9
23

6
20

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, 

Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

13
27

10
24

7
21

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, 

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

6
20

3
17
31

14
28

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, lipiec-wrzesień 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, Huzara, 

Konopnickiej, Mała, Parafialna, Południowa, Słoneczna, Stalowa, 
Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

2
16
30

13
27

10
24

Wtorek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka. 
Krucza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 

Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

3
17
31

14
28

11
25

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 

Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, 
Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

3
17
31

14
28

11
25

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, So-
kołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

10
24

7
21

4
18

Środa

3-go Maja, Bagińskiego, Graniczna, Nilskiego-Łapińskiego , Jaskół-
cza, Langiewicza

11
25

8
22

5
19

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, Korczaka, Maczka, 
Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

4
18

1
16*
29

12
26

Czwar-
tek

Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odległa, Piłsudskie-
go, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

5
19

2
16
30

13
27

Piątek

Armii Krajowej, Boh.Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, Fałata, 
Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, Handlowa, Kossaka, 

Malczewskiego, Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkacego, 

Wyczółkowskiego, Zdrojowa

13
27

10
24

7
21

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, Kraszewskiego, 
Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszkowej, Osiedlowa, 

Parkowa, Piwna, Rzemieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, 
Wąska, Zachodnia, Żytnia

6
20

3
17
31

14
28

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 

szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, lipiec-wrzesień 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Soko-
łowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, 9 20 3

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hia-
cyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, 

Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckie-
go, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

2 6 3

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 

Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, 

Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

10 7 4

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 4 1 12
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 

Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, 
Sikorskiego, Żwirki i Wigury

11 8 5

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piasko-
wa, Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 5 2 13

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, 

Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, 
Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12 9 6

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, 

Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

13 10 7

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna,
 Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, 

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa
6 3 14

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 

szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 
oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, lipiec-wrzesień 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, 
Roszki Wodźki, Roszki Włodki, Płonka Kozły 2 13 10

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), Daniłowo Duże, 
Daniłowo Małe 9 20 3

Wtorek

Płonka Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Osse, 3 14 11

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mickiewi-
cza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 17 21 18

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, 
Łapy-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, 4 1 12

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 
Sportowa, Surażska, Szkolna), Łapy-Szołajdy 18 16* 19

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, lipiec-wrzesień 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek 

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Roszki-Włodki, Roszki
-Wodźki, Wólka Waniewska

9
23

6
20

3
17

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Uhowo (Białostocka, Surażska, Spo-
kojna, Polna)

2
16
30

13
27

10
24

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, 
Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, 

Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

11
25

8
22

5
19

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka-Os-
se, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś,

4
18

1
14*
29

12
26

Czwar-
tek Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Łapy- Szołajdy 5

19

2
16
30

13
27

Piątek Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościelna, Płon-
ka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka

6
20

3
17
31

14
28

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
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Dzisiaj przejdziemy do 
przedstawienia konkretnych 
przypadków łamania przepi-
sów drogowych i wypadków 
jakie miały miejsce w wybra-
nych latach na terenie powiatu 
łapskiego. 

Piesi
Piesi mogli wtargnąć na jezd-

nie dosyć niespodziewanie, tak jak 
48-letni mieszkaniec Łap, który 
będą w stanie nietrzeźwym, został 
potrącony przez samochód marki 
„San” w dniu 25 kwietnia 1971 r. w 
Łapach. W raporcie milicyjnym na-
pisano, że poszkodowany „usiłował 
przejść jezdnię”, nie wiemy jednak 
po czyjej stronie leżała wina tego 
zdarzenia, pewnym jest natomiast, 
że kierowca był trzeźwy. Do nie-
zwykłego wypadku doszło w dniu 
11 kwietnia 1966 r. we wsi Roszki 
Wodźki, gdzie około godziny 17.00, 
40-letni motocyklista potrącił idą-
cego ulicą mieszkańca wsi. Jak 
się okazało pieszemu nic się nie 
stało, zaś motocyklistę odwieziono 
z obrażeniami ciała do szpitala w 
Łapach. Zapobiegliwi milicjanci 
od obu pobrali krew do badania 
na zawartość alkoholu. W dniu 
27 listopada 1968 r. na szosie pod 
Płonką doszło do śmiertelnego 
potrącenia 65-letniego mężczy-
zny przez jadący motocykl. Jak 
wykazało śledztwo, winę ponosił 
pieszy, bo jak wykazało śledztwo, 
wtargnął on raptownie na środek 
jezdni wprost pod nadjeżdżający 
z przeciwnej strony motocykl.

Motocykliści

Jak już wspomniano w pierw-
szej części artykułu, motocykli-
ści byli najczęstszymi sprawcami 
kolizji i wypadków drogowych w 
owym czasie. Główną przyczyną 
była nadmierna prędkość i alkohol. 
W dniu 2 kwietnia 1971 r. doszło 
wypadku na drodze z Pietkowa 
do Poświętnego. Krótko przed go-
dziną 16.00 22-letni mieszkaniec 
Poświętnego, jadący motocyklem 
marki WSK, zjechał raptownie z 
drogi i uderzył w drzewo. Doznał 
on ciężkich obrażeń ciała. Ucier-
piała też jego pasażerka, mieszkan-
ka Łapy Osse, oboje przewieziono 
do szpitala w Łapach. 

W dniu 1 kwietnia 1966 r. około 
godziny 19.00 na szosie pomię-
dzy wsią Stoczki a Turośń Dolna, 
wywrócił się jadący motocyklem 
24-letni mieszkaniec Turośni 
Dolnej. Jak ustalono, przyczyną 

wypadku była nadmierna pręd-
kość, poszkodowanego z ciężki-
mi obrażeniami ciała odwieziono 
do szpitala.  W dniu 14 czerwca 
1966 r. w Bojarach doszło do in-
nego wypadku z udziałem moto-
cyklisty, który tym razem skończył 
się śmiertelnie. Zdarzenie miało 
miejsce około 1.00 w nocy. Kieru-
jąca motocyklem 18-letnia kobieta, 
mieszkanka Białegostoku, w pew-
nym momencie straciła panowanie 
nad kierownica i uderzyła w przy-
drożny słupek betonowy, ponosząc 
śmierć na miejscu. Przeżył tylko jej 
pasażer, 23-letni mężczyzna, który 
był w stanie nietrzeźwym.  On też, 
jak wynika ze sprawozdań milicyj-
nych, powiadomił KPMO w Łapach 
o całym zdarzeniu. W dniu 18 maja 
1971 r. inny motocyklista jadący z 
nadmierną prędkością uderzył w 
stojący samochód marki „Jelcz” w 
Surażu. Zdarzenie miało miejsce 
na skrzyżowaniu ulic Choroskiej 
i Bielskiej. Motocyklistę wraz z 
jadącym z nim pasażerem odwie-
ziono do szpitala. W dniu 7 czerwca 
1971 w Baciutach, kiedy kierujący 
motocyklem 19-letni mieszkaniec 
Białegostoku uderzył nagle w przy-
drożny betonowy słup. Mężczyzna 
zmarł w drodze do szpitala, jego 
pasażer przeżył, choć okupił to 
ciężkimi obrażeniami ciała.  

Dzieci na drodze

Kierowcy jednak szczególnie 
musieli uważać na bawiące się w 
pobliżu jezdni dzieci. Nie mogli 
jednak przewidzieć wszystkich 
okoliczności. Do nieszczęśliwego 
wypadku doszło w dniu 3 kwietnia 
1966 r. w Bokinach. Około godziny 
9.00, jadący motocyklem 41-letni 
mężczyzna potracił przebiegającą 
przez ulicę 3-letnią dziewczynkę. 
Dziecko w stanie ciężkim odwie-
ziono natychmiast do szpitala w 
Białymstoku. W dniu 7 październi-
ka 1966 r., około godz. 9.30, przed 
Szkołą Podstawową w Łapach Osse 
doszło do potrącenia 13-letniej 
uczennicy tej szkoły. Sprawcą wy-
padku był 19-letni mieszkaniec wsi 
Gąsówka Osse, który tego dnia 
przejeżdżał tam motocyklem mar-
ki WSK. Poszkodowaną z lekkimi 
obrażeniami odwieziono do szpi-
tala w Łapach. Z kolei w dniu 9 
maja 1971 r. mieszkaniec Baciut 
potrącił motocyklem 6-letniego 
chłopca, w wyniku czego kierują-
cy jak i dziecko doznali złamania 
kończyn. Przyczyną zdarzenia było 
raptowne wybiegnięcie chłopca 

z podwórka na ulicę. Coraz bar-
dziej ruchliwie było w centrum 
Łap. W czerwcu 1971 r. kierujący 
samochodem „Warszawa” potrącił 
6-letnie dziecko, które raptownie 
wtargnęło na jezdnię. Zdarzenie 
miało miejsce na ulicy Nowotki 
(obecnie gen. W. Sikorskiego), 
rannego z ciężkimi obrażeniami 
odwieziono do szpitala.

Traktorzyści

Ostrożnością nie grzeszyli rów-
nież traktorzyści. W dniu 13 stycz-
nia 1971 r. mieszkaniec Gąsówki 
Osse, jadąc traktorem przez cen-
trum Łap, wpadł nagle w poślizg i 
w konsekwencji uderzył przycze-
pą w betonowy słup elektryczny. 
Traktorzysta z całej opresji wyszedł 
bez szwanku, jednak poważnie 
uszkodził przyczepę i ciągnik na 
sumę około 1500 zł. W lipcu 1971 
r. doszło do nieszczęśliwego wy-
padku na moście w Turośni Dolnej, 
podczas którego zginał 44-letni 
mężczyzna. Powodem zdarzenia 
było urwanie koła w traktorze, 
co spowodowało wywrócenie się 
maszyny wraz z dwiema załado-
wanymi przyczepami, które spadły 
do rzek i Turośnianki.

Samochody osobowe 
i ciężarowe

Do jednej z trudniejszych i 
niebezpiecznych tras samocho-
dowych należała droga z Łap do 
Białegostoku. W dniu 29 kwietnia 
1966 r. doszło do wypadku w Uho-
wie, gdzie zderzył się samochód 
marki „Warszawa”, należący do 
ZURiT w Białymstoku i traktor z 
kółka rolniczego w Uhowie. Obaj 
kierowcy wyszli z wypadku prak-
tycznie bez szwanku, gorzej było 
jednak z Warszawą, której uszko-
dzenia wyceniono na sumę około 
5000 zł. W dniu 19 października 
1966 r. wydarzył się wypadek w 
Turośni Dolnej. Kierujący sa-
mochodem ciężarowym Skoda, 
23-letni mieszkaniec Białegosto-
ku, wskutek nadmiernej szybkości 
uderzył w barierkę mostu i zjechał 
do rzeki Turośnianki. Jak wykazało 
śledztwo, kierujący był w stanie 
nietrzeźwym. W dniu 2 listopada 
1966 r. we wczesnych godzinach 
porannych doszło do innego wy-
padku, tym razem w miejscowości 
Markowszczyzna. 24-letni pracow-
nik przedsiębiorstwa budowlanego 
z Białegostoku stracił panowanie 
nad kierownicą, zjechał do rowu i 

uderzył w drzewo. W wyniku ude-
rzenia samochód marki Star 25 
przewrócił się na bok. Zarówno 
kierowca, jak i jadący w kabinie 
pasażer nie doznali obrażeń.  

W dniu 21 stycznia 1971 r. na 
trasie z Łap do Uhowa doszło do 
wypadku. Jak ustalono, kierujący 
samochodem ciężarowym 40-letni 
mieszkaniec Łap, uderzył z nie-
znanej przyczyny na stojący na 
poboczu samochód osobowy marki 
„Warszawa”. Nikt nie zginął, ale 
straty wyniosły około 4000 zł.

Zdarzały się i wypadku z udzia-
łem większych pojazdów. W dniu 
22 grudnia 1966 r., około godzi-
ny 19.00, w pobliżu wsi Bokiny 
zderzył się samochód ciężarowy 
z autobusem. Przyczyną wypadku 
było pozostawienie na poboczu 
nieoświetlonej przyczepy wypeł-
nionej cegłami. Jadący od strony 
Białegostoku kierowca samocho-
du ciężarowego marki „Żubr”, po 
zauważeniu świateł zbliżającego 
się od strony Łupianki autobusu, 
zmienił światła z długich na krót-
kie. Tak samo wedle relacji zrobił 
kierowca autobusu. W momencie 
zmiany świateł kierowca „Żubra” 
najechał na nieoświetloną przycze-
pę, od której jego samochód odbił 
się i zarzucony został na środek 
jezdni. W tym samym momencie 
nadjeżdżający z przeciwka autobus 
uderzył w „Żubra”, odbił się od nie-
go i zjechał do rowu. Cudem nikt 
nie zginął, straty wyniosły około 
100 000 zł. Szczególnie niebez-
pieczne na drodze były poruszające 
się nocą nieoświetlone pojazdy. 
W dniu 16 marca 1966 r. 41-letni 
mieszkaniec wsi Grochy poruszał 
się po drodze nieoświetloną fur-
manką. Nie zauważył jej jadący 
motocyklem, który zderzył się z 
pojazdem, w wyniku czego doznał 
wstrząsu mózgu i innych obrażeń 
ciała. Jak się okazało furman był 
pijany. 

Przedstawione w tym dwu-
częściowym artykule przypadki 
łamania przepisów drogowych 
przez kierowców, są tylko drob-
nym wycinkiem i z pewnością za-
sługują w przyszłości na szersze 
opracowanie. 

 Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

Wykorzystano m.in. Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Oddział w Bia-
łymstoku (dalej AIPN), AIPN, Bi 047/1337 
(za 1966 r.), Bi 047/1340 (za 1966 r.), Bi 
047/1573 (za 1971 r.), Bi 047/1572/3 (za 1972 
r.); Archiwum Państwowe w Białymstoku, 
PPRNiUP w Łapach, sygn. 792.  

HistoRia

Niedogodności komunikacyjne i wypadki w Łapach i okolicy cz. 2

Wyminąć furmankę i rower
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Młodziki i Żaki – te dwie dru-
żyny osiągnęły najlepsze wyniki w 
kończącym się sezonie piłkarskim 
młodzieżowych drużyn MKS Po-
goń Łapy. Zarówno zespół trenera 
Łukasza Minowa, jak i podopieczni 
Radosława Dąbrowskiego zajęli 
trzecie miejsce w województwie. 
W blasku brązu

Jeszcze w środę (20 czerwca) 
żacy Pogoni rozegrali turniej fi-
nałowy w Białymstoku. Zawody 
nie zaczęły się jednak dobrze - za-
wodnicy zaczęli turniej od porażki 
z MOSP Jagiellonia Białystok 0:2. 
Później było już tylko lepiej. Kolejne 
zwycięstwa z Wigrami Suwałki i 
APN Hattrick Białystok dały moż-
liwość rywalizacji o brązowy medal. 
Rywal trudny – Junior Białystok. 
Mecz był wyrównany, ostatecznie 
drużyny zdobyły po jednej bramce i 
do wyłonienia zwycięzcy potrzebne 
były rzuty karne. W nich lepsza była 
Pogoń i to nasi zawodnicy stanęli 
na najniższym stopniu podium. 

Również na trzecim miejscu 
rywalizację zakończyli młodzicy 
prowadzeni przez trenera Łukasza 
Minowa. W swoim ostatnim meczu, 
na własnym stadionie, udaje się 
zremisować 2:2 z Wigrami Suwałki, 
mimo tego, że rywali prowadzili do 
przerwy 2:0. Wola walki i determi-
nacja, nie tylko w tym meczu, po-
zwoliła na zajęcie trzeciego miejsca 
w województwie podlaskim. 
Nie zawiedli

Pozostałe grupy również przez 
cały sezon spisywały się dobrze. 
Druga drużyna trenera Dąbrow-

skiego (Orlik) wygrała swoją gru-
pę, w tyle zostawiając m.in. MŁKS 
Łomża i Ruch Wysokie Mazowiec-
kie. Drużyna orlików zajmuje 
3 miejsce w swojej grupie, notując 
na koncie w sezonie 6 zwycięstw, 
1 remis i 1 porażkę. Najlepszym 
strzelcem drużyny trenowanej pod  
okiem Henryka Kamińskiego został 
Michał Zakrzewski, który 6 razy 
pokonywał bramkarzy rywali. 
Trampkarze (trener Łukasz Kul) 
zajęli 6 miejsc w grupie z dorobkiem 
4 zwycięstw, 1 remisu i 4 porażek. 
Druga drużyna trenera Łukasza 
Kula, którą prowadzi wspólnie z 
Łukaszem Minowem, czyli młodzi-
cy, sezon zakończyli na 5 miejscu, 
4 mecze wygrywając i tyle samo 
przegrywając. Najstarsi zawodnicy 
Pogoni, czyli juniorzy młodsi, z tre-
nerem Pawłem Kulem na ławce tre-
nerskiej, 7 razy wygrywają, 1 mecz 
remisując i 5 przegrywając. Zespół 
juniorów w grupie zajął 3 miejsce. 

Wyniki nie były najważniejsze 
w grupie najmłodszych naszych 
piłkarzy, czyli skrzatów z rocznika 
2012/2013. Drużyna trenowała 
pod okiem trenera Bartosza Ksepki 
od stycznia. W tym czasie zagrała 
dwa mecze – z Akademią Sukces z 
Białegostoku i MOSiR-em Bielsk 
Podlaski. Mecze wypadły bardzo 
pozytywnie, szczególnie z rówie-
śnikami z Bielska Podlaskiego. 
W niedzielę, 17 czerwca, zawodnicy 
zagrali w turnieju w Białymstoku, 
w którym pokonali m.in. drużyny 
Włókniarza BIałystok, Hetmana 
Białystok i Falconu Sokółka. 

Radosne zakończenie sezonu
W MKS Pogoni Łapy trenuje 

około 150 młodych piłkarzy. Znako-
mitą okazją do integracji dzieci i ro-
dziców był zorganizowany w sobotę, 
16 czerwca, piknik podsumowujący 
sezon. Były gry i zabawy dla dzieci, 
mecz rodziców i wspólne ognisko. 
Podczas pikniku trenerzy wyróżnili 
najlepszych zawodników i przedsta-
wili swoje grupy. –Podsumowując 
pierwsze pół roku działania naszego 
stowarzyszenia – jesteśmy bardzo 
zadowoleni z postawy naszych za-
wodników  i trenerów. Cieszy fakt, 
że w większości kategorii wieko-
wych  rywalizujemy  na równym 
poziomie z takimi przeciwnikami 
jak Jagiellonia Białystok, Wigry 
Suwałki czy MŁKS Łomża.  Ciężka 
praca na treningach daje oczekiwa-
ne rezultaty i jesteśmy przekonani, 
że w kolejnym sezonie wyniki będą 
jeszcze lepsze – podsumował sezon 
członek zarządu klubu Paweł Kul. 

W tym miejscu dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do sprawnego funkcjono-
wania klubu w całym sezonie. 
- p. Urszula Jabłońska - Burmistrz 

Łap

- p. Adam Perkowski - radny Rady 
Miejskiej 

- p. Magdalena Perkowska - Szy-
manowicz - Dyrektor Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Łapach

- p. Ewa Walentynowicz 
Dziękujemy sponsorom:
- firma „Biuro i Meble” Państwa 

Mikołowskich
- firma „Arka Druk” p. Artur Bach
- firma „Folie” Daniel Brzozowski 

i Paweł Piciul
- PSS „Społem” prezes Janusz Ja-

siński 
- sklep mięsny z Brańska p. Jan 

Sokołowski 
- sklep mięsny „Podlaska Chata” 

z Sokół p. Andrzej Józefczyk 
- sklep mięsny „Wędzonki Fran-

kowscy” p. Frankowski
- sklep mięsny p. Piotra Zajkow-

skiego
- sklep p. Andrzeja Budzisza
- p. Tomasz Kozicz
- p. Tomasz Łapiński, Kancelaria 

Finansowa
- p. Hubert Łapiński 
-  p. Grzegorz Gąsowski
Dziękujemy rodzicom którzy 

powierzyli nam swoje dzieci.

Za nami pierwszy sezon 
piłkarzy MKS Pogoń Łapy

Przypomnijmy…
Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Łapy jako nowe stowarzyszenie 

powstało w grudniu 2017 r. a rozpoczęło działalność od stycznia br. 
MKS Pogoń funkcjonuje na bazie drużyn młodzieżowych wyłączo-
nych z KS Pogoń Łapy. Dla dzieci i młodzieży, które uczęszczały na 
treningi organizowane przez Klub Sportowy „Pogoń” Łapy niewiele się 
zmieniło. Nadal mogły trenować pod okiem swoich dotychczasowych 
trenerów. Klub na swoją działalność w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej w 2018 r. otrzymał wsparcie z budżetu gminy Łapy 
w wysokości 64 tys. zł w otwartym konkursie ofert.

 Fundacja „Zwycięzca” na czele 
z Darkiem Strychalskim postano-
wiła zorganizować bieg charytatyw-
ny – Bieg dla Wiki, aby wspomóc 
zbiórkę funduszy na operację serca 
mieszkanki Białegostoku Wiktorii 
Długołęckiej. Całkowity koszt , za-
wierający, operację, podróż, pobyt 
w Niemczech, wizyty kontrolne i 
pooperacyjną rehabilitację wynosi 
200 tys. zł. Organizator biegu liczył, 
że podczas zbiórki uda się zebrać 
kwotę około 20 tys złotych. 

Trasa Biegu dla Wiki wiodła 
poprzez całe województwo podla-
skie zgodnie z Podlaskim Szlakiem 
Bocianim, ze startem w Białowieży 
i finałem w Stańczykach. Darek 
miał przed sobą do przebiegnięcia 
ponad 420 km, podzielonych na 
sześć odcinków od 55 do 100 km 
dziennie. Organizacja biegu była 
możliwa dzięki wielkiej pomocy 
członków łapskiej Grupy Biegowej 
Zwycięzca, której założycielami są 
Dariusz Strychalski oraz Piotr Łap-
szo. Obecnie grupa liczy ponad 30 
członków i działa na terenie Gminy 
Łapy i sąsiednich gmin.

Dariusz Strychalski, prezes 
Fundacji „Zwycięzca” jest czło-
wiekiem niezwykle pozytywnym i 
skromnym oraz doskonałym przy-
kładem by nigdy się nie poddawać 
i dążyć do celu. W wieku ośmiu lat 
został potrącony przez ciężarów-
kę, po czym nie dawano mu szans 
na chodzenie. Dziś z przykurczem 
prawej dłoni i niedowładem prawej 
nogi udowadnia, że niepełnospraw-
ność nie jest przeszkodą zdobywając 

metę w kolejnych ultra maratonach 
na całym świecie.  

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za okazałą pomoc.

Zapraszamy wszystkich, aby 
wesprzeć Wiktorię w walce o zdro-
wie poprzez: Siepomaga.pl: https://
www.siepomaga.pl/biegdlawiki 
lub konto Fundacji „Zwycięzca” 
z dopiskiem „Dla Wiki”: 26 1020 
1156 0000 7502 0132 7527

Zbiórka funduszy na operację serca

Bieg dla Wiki
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INFORMACJE OG£OSZENIA REKLAMY

Klub Radnych 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady Miejskiej w £apach 

Leszek Pawe³ Gulewicz (tel. 602
471 021), Janusz Jamio³kowski (tel. 798
806 452), Marianna Kaczyñska (tel. 508 146
393), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski (tel. 668 484 425),
Maciej Michno (tel. 781 401 781), Zdzis³aw
Penza (tel. 604 995 881), Adam Perkowski
(tel. 602 177 021), Beata Piekarska (tel.
600035350), Jaros³aw Porowski (tel.
507131348), Piotr Pu³koœnik - Przewodnicz¹-
cy Klubu (tel. 600 367 888). 

Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek mie-
si¹ca w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzê-
dzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106
lub telefonicznie. 

KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE

Rady Miejskiej w £apach
Wies³aw Szustak - Przewodnicz¹cy Klubu (tel.501 378 230),
Halina Kamiñska (501 498 615), Barbara Ekiert (510 437 030),
Kazimierz £upiñski (85-650 22 93) i Radny Powiatu Bia³o-
stockiego  Krzysztof Go³aszewski (tel.604 906 720).

Zaprasza mieszkañców do korzystania z naszych dy¿urów 
w ostatni (czwartek) ka¿dego miesi¹ca w godz. 16:00-17:00
w Urzêdzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.

Gazeta £apska wydawana przez Oœrodek Przedsiêbiorczoœci w £apach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 £apy, ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów.  Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ
osobiœcie w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzib¹ w £om¿y, ul. £¹kowa 3, 18-400 £om¿a, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nak³ad 3000 egz.

Radni 

Rady Miejskiej w £apach

Przemys³aw Jaroszewski - 783 089 557 

Joanna Micota - 698 082 897

Stanis³aw ̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA I REKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 
18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 
e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 
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zamawiać osobiście w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzibą w Łomży, ul. Łąkowa 3, 18-400 Łomża, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nakład 3000 egz.
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