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Tylko tego dnia możesz wykonać zabieg

w promocyjnej cenie 100zł/zabieg

1 2010 lutego 8 r.
w godz. 10:00-15:00

Dzień OTWARTY
w Fabryce Figury

Pozbądź się problemów tj.:
- grzybica paznokci
- odciski/modzele/kurzajki

Fabryka Figury, ul.Główna 62B, Łapy
tel. 519 550 012, www.fabryka-figury.pl

Umów się telefonicznie lub osobiście

Dzięki najnowszym laserom
LinScan oraz FOTONA
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Na ostatniej sesji w 2017 r.
radni uchwalili bud¿et na
2018 r. To najwa¿niejszy dla
samorz¹du dokument
wyznaczaj¹cy ramy finanso-
we podejmowanych dzia³añ
w przysz³ym roku. Dochody
gminy planowane s¹ na po-
ziomie 102 milionów z³otych,
a wydatki przekraczaj¹ 110
milionów z³otych. 

Na sesji 20 grudnia br. bur-
mistrz Urszula Jab³oñska przed-
stawi³a w krótkiej prezentacji naj-
wa¿niejsze za³o¿enia bud¿etu na
2018 r. We wprowadzeniu powie-
dzia³a m.in. o tym, ¿e sytuacja
finansowa gminy siê poprawia,
co pozwala bezpiecznie inwesto-
waæ. Mówi³a, ¿e nast¹pi³ bardzo
du¿y wzrost wp³ywów z podat-
ków PIT, bo a¿ o 3 mln z³ w sto-
sunku do 2014 r.  Podkreœli³a, ¿e
dochody gminy planowane s¹
na poziomie ok. 100 mln z³otych,
z czego a¿ 20 mln to s¹ docho-
dy maj¹tkowe. To najwiêkszy
bud¿et od lat. Burmistrz Urszu-
la Jab³oñska stwierdzi³a, ¿e
korzystamy z dobrej sytuacji
ekonomicznej w kraju.

- Bud¿et gminy na 2018 r.
pod wzglêdem finansowym i
prawnym zosta³ prawid³owo
skonstruowany za co bardzo

dziêkujê pani skarbnik i mojemu
zastêpcy. To bud¿et proinwesty-
cyjny, na stabilnym, dobrym
poziomie, który pozwala nam
bezpiecznie inwestowaæ - mówi-
³a pani burmistrz. - Aby skorzy-
staæ maksymalnie z mo¿liwoœci
dotacyjnych na realizacjê plano-
wanych inwestycji o wartoœci
ponad 35 mln z³ musimy racjo-
nalnie, ale jednak, korzystaæ z
innych instrumentów finanso-
wych, w tym kredytów - t³uma-
czy³a burmistrz.

Obok inwestycji gminnych
bardzo istotne s¹ przedsiêwziê-
cia centralne. Wsparcie podla-
skich pos³ów, a przede wszyst-
kim Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Krzysztofa Jurgiela, przy
korzystaniu ze œrodków z Progra-
mu Rozwoju Polski Wschodniej
czy na inwestycje sportowe s¹
bardzo cenne. Dlatego te¿ mo¿-
liwe do realizacji s¹ kolejne klu-
czowe inwestycje: droga £apy-
Bia³ystok, kryta p³ywalnia, kom-
pleksowa modernizacja linii
kolejowej E75, a tak¿e rozbudo-
wa Krajowej Spó³ki Cukrowej w
£apach. 

Pani burmistrz w swojej pre-
zentacji porówna³a wskaŸniki
zad³u¿enia na przestrzeni ostat-
nich 5 lat w stosunku udzia³u
zad³u¿enia do dochodów gminy.

Z tego porównania wynika, ¿e
zad³u¿enie gminy £apy utrzymu-
je siê na podobnym poziomie od
lat. Pani burmistrz odnios³a siê
równie¿ do planowanego wskaŸ-
nika sp³aty d³ugu, który w 2018r.
w stosunku do dopuszczalnego
posiada jeszcze 1% bezpieczn¹
rezerwê, a w poprzednich latach

np. w 2014 r. ta rezerwa to zale-
dwie 0,02%. W ten sposób bur-
mistrz Urszula Jab³oñska zobra-
zowa³a, ¿e planowane zad³u¿enie
jest racjonalne, bezpieczne i
zgodne z przepisami poparte
tak¿e pozytywn¹ rekomendacj¹
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Bia³ymstoku.

Radni uchwalili bud¿et na 2018 rok 

Bud¿et ppe³en iinwestycji
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Rozpoczyna siê przebudo-
wa terenu dworca
kolejowego i autobusowe-
go w £apach, które zamieni
siê w nowoczesne centrum
przesiadkowe. Jest to jed-
na z pierwszych inwestycji,
która ma zapocz¹tkowaæ
zmianê wizerunku centrum
£ap. W tym roku planowa-
ne jest tak¿e rozpoczêcie
budowy Domu Kultury ze
Szko³¹ Muzyczn¹ przy ul.
G³ównej 8. Dziêki tym inwe-
stycjom znacz¹co poprawi
siê estetyka naszego mia-
sta.

Centrum pprzesiadkowe
- Rozpoczynamy realizacjê

inwestycji, która zmieni centrum
naszego miasta w prawdziw¹
wizytówkê £ap. Powstanie nowo-
czesne centrum na miarê XXI
wieku - mówi burmistrz Urszula
Jab³oñska, która w pi¹tek
(12 stycznia) podpisa³a ze Szcze-
panem Topczewskim, prezesem
I.N.S. Sp. z o.o. z Bia³egostoku,
umowê na utworzenie centrum
przesiadkowego w £apach. Zaœ ju¿
15 stycznia przekazano wyko-
nawcy plac budowy.

W ramach inwestycji na tere-
nie dawnego dworca kolejowego
i autobusowego w £apach zosta-
nie wykonanych 85 miejsc posto-
jowych dla samochodów osobo-
wych w tym 75 miejsc park&ride,
5 miejsc dla osób niepe³nospraw-
nych i 7 miejsc dla taksówek. W
ramach inwestycji powstanie plac
manewrowy dla autobusów wraz
z wiatami przystankowymi. Bêd¹
te¿ miejsca postojowe dla rowe-
rów z punktem serwisowym.
Poza tym centrum wzbogaci siê
o plac zabaw dla dzieci i plac rekre-

acyjny z nowymi ³aweczkami i
ozdobn¹ zieleni¹. Powstan¹ nowe
chodniki. Przebudowana zostanie
ca³a infrastruktura m.in. oœwietle-
nie i kanalizacja deszczowa. Z
centrum £ap znikn¹ nieestetycz-
ne budynki handlowo-us³ugowe,
równie¿ schron zostanie rozebra-
ny. Warto podkreœliæ, ¿e na tym
etapie inwestycja nie obejmuje
remontu budynku dworca kolejo-
wego.

Wartoœæ robót budowlanych
to 3,7 mln z³, z czego blisko 81%
stanowi dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-
2020.

- Cieszê siê, ¿e mo¿emy  tê
inwestycjê dofinansowaæ w
ramach œrodków z regionalnego
programu operacyjnego - mówi³
marsza³ek województwa podla-
skiego Jerzy Leszczyñski, który
12 stycznia uczestniczy³ w uroczy-
stym podpisaniu umowy pomiê-
dzy gmin¹ £apy a wykonawc¹
inwestycji. - U³atwi to mieszkañ-
com korzystanie z transportu
zbiorowego - przede wszystkim z
kolei. Centrum £ap bêdzie upo-
rz¹dkowane i estetyczne, a to
równie¿ wp³ywa na jakoœæ ¿ycia
mieszkañców.

Zgodnie z umow¹ inwestycja
ma siê zakoñczyæ 29 wrzeœnia
2018 r.

Nowy bbudynek DDomu KKultury
Gmina przygotowana jest do

ubiegania siê o dofinansowanie na
przebudowê budynku przy
ul.G³ównej 8, znanego wszystkim
mieszkañcom, jako Dom Partii.
Opracowana zosta³a ju¿ doku-
mentacja projektowa a tak¿e uzy-
skano pozwolenie na budowê.
Wa 2018 r. przewidziano na ten cel
ponad 5,7 mln. z³. 

W ramach ca³ej inwestycji
planuje siê ca³kowit¹ rozbiórkê ist-
niej¹cego budynku oraz budowê
nowego na cele kulturalno-eduka-
cyjne wraz z wykonaniem zago-
spodarowania terenu. Nowy budy-
nek bêdzie siê sk³ada³ z 4 kondy-
gnacji: piwnicy oraz trzech kondy-
gnacji nadziemnych. 

W nowym gmachu kultury
bêd¹ mieœci³y siê dwie instytucje:
Dom Kultury i Samorz¹dowa
Szko³a Muzyczna I stopnia. Na par-
terze planowana jest czeœæ gale-
ryjna, foyer, szatnia, pomieszcze-
nia sanitarne, kasa, oraz sala wido-
wiskowa, której wysokoœæ bêdzie
siêgaæ do I piêtra,  wraz z zaple-
czem scenicznym i pomieszcze-
niami s³u¿¹cymi do jej obs³ugi. Na
pierwszym piêtrze swoj¹ siedzibê
bêdzie mia³o DK a na drugim szko-
³a muzyczna. Wychodz¹c naprze-
ciw potrzebom wielu grup spo-
³ecznych wybudowana zostanie
sala taneczno-baletowa z lustrami.,
przy której powstan¹ garderoby:
damska i mêska. W nowym
budynku DK bêdzie równie¿ sala
kameralna, w której æwiczyæ bêd¹
mog³y grupy teatralne DK, zespo-
³y muzyczne szko³y. Powstanie te¿
wielka pracownia plastyczna z
odpowiednim magazynem, pra-
cownia modelarska z mo¿liwoœci¹
rozszerzenia o garncarniê. Dodat-

kowo pomieszczenie do digitali-
zacji, w którym bêdzie mo¿na
przechowaæ w sposób profesjonal-
ny archiwum W³adys³awa Pio-
trowskiego i inne cenne doku-
menty ¿ycia spo³ecznego.

W drugim etapie budowy
zostanie wybudowana sala wido-
wiskowa teatralno-koncertowa
na ok. 300 miejsc z kominem sce-
nicznym, w którym zainstalowa-
na zostanie sztankietownia, kur-
tyna i ekran filmowy. Wszystko to
po to, aby przysz³y widz doœwiad-
cza³ wielu prze¿yæ i wra¿eñ arty-
stycznych a ponadto mia³ mo¿li-
woœæ uczestnictwa w kulturze
na miarê XXI wieku.

- Dom Kultury w £apach ist-
nieje ju¿ 43 lata - mówi Grzegorz
Perkowski, dyrektor Domu Kultu-
ry w £apach. Przegl¹daj¹c doku-
menty z tamtych czasów i do tego
okresu wiele siê mówi³o, aby
stworzyæ warunki dla mieszkañ-
ców do rozwoju artystycznego.
Nikt tego nie dokona³. Jest to tym
bardziej bardzo trudne w obec-
nych czasach. Jesteœmy œwiadka-
mi daleko id¹cych zmian w naszej
przestrzeni publicznej na wiele lat.
Cieszê siê ogromnie, ¿e w tych
zmianach uczestniczy kultura.
Wiêc niech siê stanie wizytówk¹
naszego miasta i w naszym
codziennym ¿yciu. 

Nowe ooblicze 
centrum ££ap ccoraz bbli¿ej

Zale¿y nam, aby tworzyæ odpo-
wiednie warunki do rozwoju talentów
naszych m³odych mieszkañców, gdy¿
w £apach mamy bardzo wiele uzdolnio-
nych dzieci i m³odzie¿y. To g³ównie z
myœl¹ o nich zaplanowana zosta³a nowa
siedziba Domu Kultury w budynku
przy ul. G³ównej 8. Bardzo siê cieszê, ¿e
planowana inwestycja nabiera kszta³tów
i zmierza ku realizacji. Jestem przeko-
nany, ¿e po przebudowie budynku wiê-
cej osób bêdzie mog³o rozwijaæ tam
swoje pasje i uzdolnienia, zaœ mieszkañ-
cy bêd¹ mogli korzystaæ z du¿ej sali
widowiskowej. Adam Karasiewicz

Radny Rady Miejskiej w £apach

Tak bêdzie wygl¹daæ nowe Centrum Kultury w £apach.

Nowe „Centrum przesiadkowe“.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. w koœciele Œw. Micha-
³a Archanio³a w P³once Koœcielnej
koncelebrowan¹ pod przewod-
nictwem ks. biskupa Tadeusza
Bronakowskiego i ks. dziekana
Krzysztofa Jurczaka. We mszy œw.
wziêli tak¿e udzia³ ks. proboszcz
Józef Ogórkis i wikariusz parafii
ks. Andrzej Gromadzki. Oprawê
liturgiczn¹ mszy przygotowali
nauczyciele, a muzyczn¹ chór
parafialny. W homilii ks. bp. Tade-
usz Bronakowski podkreœli³ wa¿n¹
rolê pedagogów w kszta³towa-
niu m³odego pokolenia i wycho-

waniu ku wolnoœci. Podkreœli³,
¿e w tym roku przypada wa¿na
setna rocznica odzyskania niepod-
leg³oœci Polski i zachêci³ do w³¹-
czenia siê w jej obchody.

Po mszy œw. nauczyciele,
uczniowie, rodzice i przyjaciele
szko³y w ¿ywio³owym przedsta-
wieniu pt. "Goœæ w dom, Bóg w
dom" przypomnieli goœciom zwy-
czaje ludowe Podlasia. Poniewa¿
szko³a po³o¿ona jest w piêknej
podlaskiej wsi z bogatymi trady-
cjami, scena przywita³a goœci
wnêtrzem wiejskiej chaty, w któ-
rej panowa³ radosny, œwi¹teczny

nastrój. W piêknie wykonanych
kolêdach zaprezentowa³y siê
uczennice Gabriela Stypu³kowska
i Natalia  Kulwicka, które s¹ tego-
rocznymi stypendystkami Mar-
sza³ka Województwa Podlaskiego.

Doroczne spotkania op³atko-
we z biskupem ³¹cz¹ œrodowisko
oœwiatowe gminy £apy, s¹ okazj¹
do wspólnych rozmów, wymiany
doœwiadczeñ i pogl¹dów.

Na tegorocznym spotkaniu
goœcili m.in.: Biskup Pomocni-
czy Diecezji £om¿yñskiej Tadeusz
Bronakowski, Wiceminister
MSWiA Minister Jaros³aw Zieliñ-
ski wraz z ma³¿onk¹, Komendant

Wojewódzki Policji w Bia³ymsto-
ku nadinsp. Daniel Ko³nierowicz,
Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr in¿. Jaros³aw Wendt,
zastêpca Podlaskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr in¿. Piotr Pietraszko,
Dziekan Dekanatu £apskiego ks.
Krzysztof Jurczak, Proboszcz
parafii pw. Œw. Micha³a Archanio-
³a w P³once Koœcielnej Józef
Ogórkis, Burmistrz £ap Urszula
Jab³oñska, Prezes OSP w P³once
Koœcielnej Grzegorz £upiñski,
ksiê¿a, dyrektorzy szkó³ i placó-
wek oœwiatowych z gminy £apy,
nauczyciele, pracownicy oœwiaty
oraz rodzice.

Dyrektor i pracownicy Szko-
³y Podstawowej im. Jana III Sobie-
skiego w P³once Koœcielnej ser-
decznie dziêkuj¹ przyby³ym
goœciom za udzia³ w tegorocznych
spotkaniu.

Spotkanie oop³atkowe
pracowników ooœwiaty

Od lewej: Jaros³aw Zieliñski -  Wiceminister MSWiA wraz z ma³¿onk¹,
Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski - Biskup Pomocniczy Diecezji
£om¿yñskiej, Urszula Jab³oñska - Burmistrz £ap, w zaœ drugim rzêdzie 
od lewej: Ks. Krzysztof Jurczak - Dziekan Dekanatu £apskiego, nadinsp. Da-
niel Ko³nierowicz - Komendant Wojewódzki Policji w Bia³ymstoku
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Siedem organizacji
pozarz¹dowych
realizuj¹cych dzia³ania z
zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury
fizycznej na terenie gminy
£apy otrzyma³o ³¹cznie 200
tys. z³ dofinansowania na
realizacjê zadañ w 2018 r. 
w pierwszym w tym roku
otwartym konkursie ofert.
Burmistrz £ap Urszula Ja-
b³oñska rozstrzygnê³a kon-
kurs na pocz¹tku stycznia
br. 

Podobnie jak rok temu dzia³al-
noœæ sportow¹ z dofinansowa-
niem z bud¿etu gminy £apy bêd¹
prowadziæ organizacje, które dzia-
³aj¹ na terenie gminy od ponad 10
lat, tj.: Stowarzyszenie Sportowo-
Edukacyjne "Petrus", UKS "Jedyn-
ka", UKS "Narew", UKS "£APA"
oraz te z nieco krótszym sta¿em
jak UKS Akademia Siatkówki

£apy zarejestrowany we wrze-
œniu 2013 r. czy "m³ody", bo z
marca 2016 r. KS Klimat £apy. Pie-
ni¹dze trafi¹ te¿ do "nowego-sta-
rego" stowarzyszenia, Miejskiego
Klubu Sportowego "Pogoñ" £apy,
które powsta³o w grudniu 2017
roku na bazie dru¿yn m³odzie¿o-
wych wy³¹czonych z KS Pogoñ
£apy. Jego kadrê trenersk¹ stano-
wi¹ doœwiadczeni dotychczasowi
trenerzy KS "Pogoñ" £apy, a swoj¹
ofertê klub kieruje do ponad 140
dzieci i m³odzie¿y z gminy £apy.
Dlatego na rozpoczêcie dzia³alno-
œci "m³odzie¿ówki" otrzyma³y 64
tys. z³ dotacji. 

- Warto inwestowaæ w nasze
dzieci i m³odzie¿. Powtarzam to od
zawsze. Jestem dumna z osi¹-
gniêæ ³apskich sportowców i dziê-
kujê wspania³ym trenerom, któ-
rzy swoj¹ pasj¹ zara¿aj¹ m³odych
ludzi, organizuj¹c im nie tylko
aktywnie czas wolny, ale tak¿e
zaszczepiaj¹c mi³oœæ do sportu -
mówi burmistrz Urszula Jab³oñ-

ska.
W sumie w 2018 rok na sport

klasyfikowany w programie
wspó³pracy z organizacjami zapla-
nowano 280 tys. z³, czyli o 20 tys.
z³ wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Dla-
tego wszystkie sportowe stowa-
rzyszenia zarekomendowane do
dofinansowania otrzyma³y wy¿sze
dotacje ni¿ rok temu.  

- Dostaliœmy w tym roku
ponad 3 tys. z³ wiêcej dofinanso-
wania - mówi Barbara Dzier¿ek,

prezes Stowarzyszenia Sportowo-
Edukacyjnego "Petrus", które na
swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³o 17 tys.
z³ dotacji. - Dziêki temu rodzice
m.in. ponios¹ ni¿sze koszty poby-
tu dzieci na obozie sportowym.
Organizujemy go w ferie dla 16
dzieciaków. Nasi m³odzi sportow-
cy spêdz¹ na wyjeŸdzie tydzieñ,
doskonal¹c umiejêtnoœci gry w
pi³kê no¿n¹ i integruj¹c siê ze sob¹.

Mimo, ¿e co roku œrodków w
bud¿ecie na wspieranie sportu jest
coraz wiêcej to zwiêkszaj¹ siê
tak¿e potrzeby. Wnioskowana
przez oferentów w tegorocznym
konkursie ³¹czna kwota dotacji to
w sumie prawie 450 tys. z³.

Dotacje dla sportowych organizacji pozarz¹dowych

200 ttys. zz³ ddofinansowania

L.p.
NAZWA OFE-

RENTA
TYTUŁ ZADANIA

Zatwierdzona przez 
Burmistrza Łap 

wysokość dofinan-
sowania

(zł)

1.
Miejski Klub 

Sportowy „Po-
goń” Łapy

„OD ŻAKA DO JUNIORA”- czyli 
prowadzenie dla dzieci i młodzieży 
szkoleń sportowych oraz organiza-
cję i udział w zawodach i rozgryw-

kach sportowych w dyscyplinie 
– piłka nożna

64 000,00

2.
Uczniowski Klub 
Sportowy „Na-

rew” Łapy

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w zakresie sportu 
klasyfikowanego w gminie Łapy 

w 2018 r.

55 500,00

3.
Uczniowski Klub 

Sportowy „ŁAPA”
Działalność Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „ŁAPA”
21 000,00

4.
Uczniowski Klub 
Sportowy „JE-
DYNKA” Łapy

Propagowanie sportu dzieci i mło-
dzieży poprzez udział i organizację 
zawodów miejskich, wojewódzkich 
oraz ogólnopolskich w koszykówce 

dziewcząt i chłopców

11 600,00

5.

Stowarzyszenie 
Sportowo-Eduka-
cyjne „PETRUS” 

w Łapach

Udział i przygotowanie drużyn 
„PETRUS” Łapy w rozgrywkach 

piłki nożnej w Podlaskim Związku 
Piłki Nożnej

17 000,00

6.
UKS Akademia 
Siatkówki Łapy

Działalność Uczniowskiego Klubu 
Sportowego UKS Akademia Siat-

kówki Łapy w roku 2018
24 500,00

7.
Klub Sportowy 
KLIMAT Łapy

Realizacja działalności sportowej 
w 2018 r. przez Klub Sportowy 

Klimat Łapy
6 400,00

Razem: 200 000,00

Krajowa Spó³ka Cukrowa w
2018 roku planuje zainwe-
stowaæ ok. 12 mln z³otych
w nowoczesny magazyn do
przechowywania cukru na
terenie dawnej ³apskiej cu-
krowni. 

Cukier, który jest przecho-
wywany w £apach, powstaje w
fabryce Krajowej Spó³ki Cukrowej
w Malborku. Mimo, ¿e w £apach

nie przetwarza siê ju¿ buraków
cukrowych, to ca³y czas dzia³a tu
magazyn - dodaje prof. Henryk
Wnorowski.

Dziêki powstaniu nowego
magazynu jest szansa, ¿e wkrót-
ce pracê znajdzie tam kolejnych
kilka osób.

Krajowa Spó³ka Cukrowa jest
spó³k¹ Skarbu Pañstwa, która to
od 2017 r. podlega Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysz-
tofowi Jurgielowi.

CCoorraazz bbllii¿¿eejj iinnwweessttyyccjjii ww ccuukkrroowwnnii 
Podjêliœmy decyzjê o zwiêkszeniu skali

aktywnoœci logistycznej w £apach, gdzie w
przysz³ym roku bêdzie budowany nowy
magazyn, w którym bêdziemy mogli zgroma-
dziæ nawet do 10 tys. ton cukru w opakowa-
niach kilogramowych. Dziêki temu nasza
pojemnoœæ magazynów w £apach wzroœnie
do 40 tys. Ton.

prof. Henryk Wnorowski 
- Prezes Zarz¹du KSC S.A.

Wszyscy wiemy, ¿e aktywnoœæ
fizyczna dzieci i m³odzie¿y jest kluczo-
wa dla ich prawid³owego rozwoju. Dla-
tego bardzo mnie cieszy zaanga¿owa-
nie i aktywnoœæ naszych sportowych
organizacji pozarz¹dowych. Dziêki
wy¿szej kwocie zaplanowanej na sport
kwalifikowany w 2018, organizacje
uzyska³y wiêksze dofinansowanie, co
z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na pozytyw-
ne wyniki i efekty treningów wœród
dzieci i m³odzie¿y. 

Adam Perkowski
Radny Rady Miejskiej w £apach
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W sk³ad zarz¹du nowego sto-
warzyszenia weszli doœwiadcze-
ni trenerzy i dotychczasowi dzia-
³acze KS "Pogoñ". Prezesem sto-
warzyszenia zosta³ Henryk Kamiñ-
ski. W trakcie swojej dzia³alnoœci
instruktorskiej, któr¹ prowadzi
od 1986 r. trenowa³ wszystkie
roczniki dru¿yn m³odzie¿owych,

a tak¿e pierwsz¹ dru¿ynê senior-
sk¹ KS Pogoñ £apy w "A" klasie,
a nastêpnie w IV lidze podlaskiej.
Jako graj¹cy szkoleniowiec pro-
wadzi³ równie¿ dru¿yny: RELAX
Uhowo, ZNICZ Sura¿, ORZE£
Szo³ajdy, KS Soko³y. Po zakoñcze-
niu kariery pi³karskiej by³ preze-
sem, a nastêpnie wiceprezesem

KS Pogoñ £apy. Do zarz¹du weszli
tak¿e instruktorzy pi³ki no¿nej:
£ukasz Minow - wiceprezes i
Pawe³ Kul - skarbnik.

- Jesteœmy nadal zapleczem
pierwszej dru¿yny Pogoni £apy.
Nasi wychowankowie bêd¹ prze-
chodziæ bez ¿adnych transferów
do dru¿yny seniorów Pogoni
£apy. Naszym celem jest aktywi-
zacja sportowa dzieci i m³odzie¿y,
w szczególnoœci rozwijanie pasji
do pi³ki no¿nej - mówi prezes
stowarzyszenia Henryk Kamiñski.
- Grupa docelowa to ok. 140 dzie-
ci chêtnych do uprawiania pi³ki
no¿nej. Dzieci bêd¹ uczestniczyæ
w rywalizacji sportowej na terenie
województwa podlaskiego w kate-

goriach od ¿aka do juniora. Zajê-
cia bêd¹ prowadziæ wykwalifiko-
wani trenerzy byli wychowanko-
wie Pogoni £apy: rocznik 2001-
2003 trener Pawe³ Kul, rocznik
2004-2005 trener £ukasz Kul,
rocznik 2006 trener £ukasz
Minow, rocznik 2007 trener Hen-
ryk Kamiñski, rocznik 2008-2009
trener Rados³aw D¹browski, rocz-
nik 2010-2011 trener Rados³aw
D¹browski, rocznik 2012-2013
trener Bartosz Ksepka - wylicza
Henryk Kamiñski.

- Cieszê siê, ¿e powsta³o sto-
warzyszenie, które ca³¹ uwagê tre-
nersk¹ poœwiêci szkoleniu dzieci
i m³odzie¿y w pi³ce no¿nej - mówi
Adam Perkowski, by³y zawodnik
i  by³y trener Klubu Sportowego
"Pogoñ" £apy.

Miejski Klub Sportowy
"Pogoñ" £apy na swoj¹ dzia³alnoœæ
w zakresie upowszechniania kul-
tury fizycznej w 2018 r. otrzyma³
wsparcie z bud¿etu gminy £apy
w wysokoœci 64 tys. z³ w otwar-
tym konkursie ofert.

Miejski KKlub SSportowy
"Pogoñ" ££apy 

Od stycznia br.  rozpoczê³o dzia³alnoœæ nowe stowarzy-
szenie.  Miejski Klub Sportowy "Pogoñ" £apy powsta³ w
grudniu 2017 roku na bazie dru¿yn m³odzie¿owych wy³¹-
czonych z KS Pogoñ £apy. Dla dzieci i m³odzie¿y, które
dot¹d uczêszcza³y na treningi organizowane przez Klub
Sportowy "Pogoñ" £apy niewiele siê zmieni. Nadal bêd¹
mog³y trenowaæ pod okiem swoich dotychczasowych
trenerów.
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Spotkanie op³atkowe
studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku by³o jed-
noczeœnie
podsumowaniem projektu
pt. "¯ycie darem, zdrowie
bogactwem - aktywnie w
trzeci wiek".

13 grudnia br. do sali "Pod
Anio³em" przybyli zaproszeni
goœcie: burmistrz £ap Urszula
Jab³oñska, ksi¹dz Marek z para-
fii pw œw. Krzy¿a, pracownicy
biblioteki, seniorzy oraz studen-
ci i sympatycy stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Spotkanie rozpoczê³o siê od omó-
wienia i podsumowania projektu
przez prezes UTW Barbarê Gogo-

lewsk¹. Realizowane zadanie doto-
wane by³o przez Gminê £apy,
dotyczy³o edukacji prozdrowotnej,
pobudzania aktywnoœci fizycznej
oraz twórczego organizowania
czasu wolnego seniorów £ap i
okolic. Projekt seniorzy rozpo-
czêli 4 paŸdziernika br. wyciecz-
k¹ do Poczopka w Puszczy Kny-
szyñskiej. Podczas sportowego
marszu nordic - walking podziwia-
li uroki Silvarium - ogrodu leœne-
go z malowniczymi mostkami, cie-
kawymi rzeŸbami z drewna i
kamienia, a tak¿e unikalne zega-
ry s³oneczne. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³a siê Galeria
Na Skraju Puszczy, oraz megalito-
wy park z mnóstwem ogrom-
nych g³azów narzutowych. W

drodze powrotnej odwiedzili Per³ê
Podlasia - Bia³ystok zwiedzaj¹c
Centrum im. Ludwika Zamenho-
fa i Pa³ac Branickich. Spacerowa-
li pasa¿em na Rynku Koœciuszki
i deptakiem zwanym Alej¹ Bluesa,
któr¹ doszli do parku Planty i rzeŸ-
by psa Kawelina. W ramach pro-
jektu odby³ siê równie¿ cykl
wyk³adów o tematyce prozdro-
wotnej. Seniorzy uczestniczyli w
spotkaniach: "Rehabilitacja rucho-
wa, czyli sposoby na dobre samo-
poczucie", "Co jeœæ, by zdrowo
¿yæ?", i "Jak zachowaæ sprawnoœæ
intelektualn¹". Podczas wyk³a-
dów s³uchacze pog³êbili wiedzê na
temat w³aœciwych nawyków
¿ywieniowych, nauczyli siê jak
dbaæ o kondycjê fizyczn¹ i intelek-

tualn¹ oraz jak prowadziæ zdrowy
tryb ¿ycia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zdobyta wiedza jest pierwszym
krokiem do podjêcia skutecz-
nych dzia³añ profilaktycznych
lub leczniczych dlatego nale¿y j¹
systematycznie pog³êbiaæ. Na
uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿
beneficjentami projektu byli senio-
rzy zamieszkuj¹cy miasto i oko-
lice £ap, którzy chêtnie uczestni-
cz¹ w spotkaniach, prelekcjach,
wycieczkach, zabawach rucho-
wych, a wszystko po to, aby byæ
sprawnym i zaradnym przez ca³e
¿ycie. Prezes UTW podziêkowa-
³a za udzia³ w projekcie i ¿yczy³a
owocnej wspó³pracy w kolejnych
latach.

Mi³ym akcentem uroczystoœci
by³ wystêp uczniów z Katolickiej
Szko³y Podstawowej, którzy
wyst¹pili z ciekaw¹ inscenizacj¹
tematycznie zwi¹zan¹ ze œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia. Wiele
ciep³ych s³ów za wieloletni¹, bez-
interesown¹ pracê otrzyma³y
odchodz¹ce z Zarz¹du kole¿anki
Halina Kubiœ, Wanda Danowska,
El¿bieta W¹do³owska i Teresa
Janowik, a z okazji zbli¿aj¹cego siê
Bo¿ego Narodzenia prezes Barba-
ra Gogolewska z³o¿y³a wszystkim
serdeczne ¿yczenia zdrowych,
spokojnych, rodzinnych œwi¹t. W
podnios³ych nastrojach podzieli-
liœmy siê op³atkiem sk³adaj¹c
sobie nawzajem ¿yczenia. Aby tra-
dycji sta³o siê zadoœæ uroczyste
spotkanie zakoñczyliœmy wspól-
nym œpiewaniem kolêd przy akor-
deonowym akompaniamencie
s³uchacza UTW Romana Cze-
cha.

UTW

¯ycie darem, zdrowie bogactwem

Aktywnie ww ttrzeci wwiek

Jesteœ osob¹ bezrobotn¹? Planujesz rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej? 
SprawdŸ czy mo¿esz pozyskaæ dotacjê na start. 

Powiatowy Urz¹d Pracy w Bia³ymstoku informuje, i¿ do 28 lutego 2018 r. przyjmowane s¹ nastêpuj¹ce wnioski:
W rramach pprojektu ""Aktywizacja oosób mm³odych ppozostaj¹cych bbez ppracy ww ppowiecie bbia³ostockim ii ppowiecie mmiasto

Bia³ystok ((IV)" PPO WWER ood oosób sspe³niaj¹cych nnastêpuj¹ce kkryteria: 
- osoby bezrobotne do 30 roku ¿ycia,

- osoby nale¿¹ce do tzw. kategorii NEET,
- przede wszystkim osoby nale¿¹ce do grupy osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepe³-

nosprawnoœciami, osoby d³ugotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
W rramach pprojektu ""Razem PPrzeciw OOgraniczeniom - WWspó³praca zzapewni PPracê ((IV)" RRPOWP 

od oosób sspe³niaj¹cych nnastêpuj¹ce kkryteria: 
- osoby bezrobotne powy¿ej 30 roku ¿ycia,

- przede wszystkim osoby d³ugotrwale bezrobotne (co najmniej 50% grupy docelowej), 
osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia (co najmniej 25% grupy docelowej).

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Bia³ymstoku, ul. Pogodna 63/1, 
Dzia³  Instrumentów Rynku Pracy III piêtro, pok. 306, tel. 85-747-38-08.

ŒRODKI NNA RROZPOCZÊCIE DDZIA£ALNOŒCI GGOSPODARCZEJ 
DLA OOSÓB BBEZROBOTNYCH
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Ju¿ od pocz¹tku 2018 roku
obowi¹zuj¹ zmiany w segregacji
odpadów – mieszkañcy gminy
£apy – w tym równie¿ miesz-
kañcy bloków –  s¹ zobowi¹zani
do oddzielnego zzbierania oodpa-
dów kkuchennych powstaj¹cych
w domach. Zatem oodpady ttakie
jak rresztki ¿¿ywnoœci ww sstanie
sta³ym, oobierki, oodpady zz oowo-
ców ii wwarzyw iitp., kktóre wwcze-
œniej bby³y wwrzucane ddo kkosza zz
odpadami zzmieszanymi, tteraz
powinny bbyæ ggromadzone ood-
dzielnie, aaby nnastêpnie ttrafiæ ddo
specjalnego ppojemnika llub wwor-
ka nna oodpady kkuchenne.

Odpady kuchenne mo¿na
zbieraæ w domu w zwyk³ym
worku na œmieci (w taki sam
sposób jak dotychczas odpady
zmieszane), który nastêpnie
mieszkañcy ddomów jjednoro-
dzinnych bêd¹ wrzucaæ do spe-
cjalnego worka ww kkolorze cciem-
nym bbr¹zowym z napisem BIO,
a mieszkañcy bbloków do br¹zo-
wego ppojemnika na odpady
ustawionego przez Zarz¹dcê blo-
ku w altanie œmietnikowej. Ciem-
no bbr¹zowe wworki jju¿ tteraz mmo¿-
na oodebraæ pprzy uul. MMostowej 99
w ££apach ((PSZOK). PPonadto
ww. wworki ss¹ ddostarczane pprzez
firmê oodbieraj¹c¹ oodpady ww
trakcie oodbioru oodpadów ssegre-
gowanych. 

Przypominamy, ¿e mieszkañ-
cy ddomów jjednorodzinnych
nadal zbieraj¹ odpady zzielone w
osobnym worku koloru jjasnego
br¹zowego, zatem nie ³³¹czymy
odpadów kkuchennych ii zzielo-
nych ww jjednym wworku.

KOGO DDOTYCZY
OBOWI¥ZEK OODDZIELNEGO

ZBIERANIA OODPADÓW
KUCHENNYCH? 

Obowi¹zek oddzielnego
zbierania odpadów kuchennych
dotyczy wszystkich mieszkañ-
ców domów jednorodzinnych w
gminie £apy, którzy zadeklaro-

wali selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów oraz mieszkañców bloków,
w których prowadzona jest se-
gregacja odpadów. Zatem oso-
by te maj¹ obowi¹zek oddzielnie
zbieraæ i wystawiaæ do odbioru,
w terminach zgodnych z harmo-
nogramem, selektywnie zebra-
ne odpady kuchenne. Obowi¹-
zek wystawiania do odbioru od-
padów kuchennych nie dotyczy
jedynie mieszkañców zabudowy
jednorodzinnej, którzy kompo-
stuj¹ odpady biodegradowalne –
te osoby mog¹ nie wystawiaæ
do odbioru zarówno odpadów
biodegradowalnych kuchen-

nych, jak te¿ odpadów zielonych. 
Uwaga! Fakt kompostowania

odpadów nale¿y zg³osiæ w Urzê-
dzie Miejskim w £apach (pokój
nr 10 na parterze).  

Pamiêtajmy, ¿e kompostowa-
nie odpadów ulegaj¹cych biode-
gradacji w gospodarstwach do-
mowych jest prost¹, najtañsz¹ i
zgodn¹ z naturalnymi procesami
metod¹ zmniejszania iloœci od-
padów organicznych. Pozwala
unikn¹æ wysokich kosztów zwi¹-
zanych z ich transportem oraz
zapewnia w³aœcicielowi kompo-
stownika naturalny nawóz.

OODDPPAADDYY KKUUCCHHEENNNNEE == OODDPPAADDYY ZZMMIIEESSZZAANNEE

Punkt OObs³ugi PPodatnika
Rozpocz¹³ siê okres rozliczeñ podatkowych. Do

30 kwietnia br. nale¿y rozliczyæ siê z Urzêdem Skar-
bowym. Mieszkañcy Miasta i Gminy £apy, wype³-
niaj¹c formularze PIT, bêd¹ mogli skorzystaæ z pora-
dy pracowników Urzêdu Skarbowego. 

Dy¿ury Punktu Obs³ugi Podatnika w £apach
odbêd¹ siê w dniach:

- 22 mmaarrccaa
- 3300 mmaarrccaa

- 2200 kkwwiieettnniiaa
w godz. 9.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w £apach.

Oprócz uzyskania fachowej porady bêdzie
mo¿na z³o¿yæ wype³nione zeznanie lub wys³aæ je
drog¹ elektroniczn¹. Zapraszamy do korzystania z
dy¿urów Punktu Obs³ugi Podatnika. 

LEKARZ RRODZINNY WW SSP ZZOZ WW ££APACH
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w
£apach informuje, i¿ od dnia 01.02.2018 r.  w budynku Przy-
chodni przy ul. Piaskowej 9 w £apach udzielane bêd¹ œwiad-
czenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
w zakresie:
- œwiadczeñ lekarza POZ,
- œwiadczeñ pielêgniarki POZ,
- œwiadczeñ po³o¿nej POZ.
Œwiadczenia udzielane bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 800 do 1800.
Do Pañstwa dyspozycji jest starannie dobrany zespó³ leka-
rzy oraz fachowy personel pielêgniarski. Maj¹ Pañstwo mo¿-
liwoœæ korzystania z szerokiego wachlarza diagnostyki labo-
ratoryjnej, rentgenodiagnostyki oraz EKG w naszym Labo-
ratorium oraz Pracowniach.

Szczegó³owe iinformacje ooraz zzapisy ppod nnr ttel.
85 7715 222 994 llub 885 8833 440 008 

b¹dŸ osobiœcie w budynku Przychodni, ul. Piaskowa 9.
Zapraszamy pacjentów  do sk³adania deklaracji 
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W dniu 19 stycznia odby³ siê koncert karnawa³owy dzieci ogni-
ska muzycznego. Us³yszeliœmy wykonania wielu hitów muzyki kla-
sycznej i standardy muzyki rozrywkowej. W koncercie wziê³o udzia³
blisko 30 dzieci, którzy wykonali ponad 40 utworów. By³ to czas pod-
sumowania pó³rocznej ich pracy. Licznie zgromadzona publicznoœæ
starannie wys³ucha³a wszystkich niejednokrotnie bardzo trudnych
technicznie wykonañ. Cieszymy siê, ¿e poziom wykonawczy dzie-
ci z roku na rok, z koncertu na koncert jest coraz wy¿szy. ̄ yczymy
wielu sukcesów i zapraszamy wszystkich na kolejne koncerty.

WW zzwwii¹¹zzkkuu zz bbuuddooww¹¹ nnoowwee-
ggoo DDoommuu KKuullttuurryy pprrzzyy uull.. GG³³óóww-
nneejj 88 ((ddaawwnnyy ""DDoomm ppaarrttiiii""))
iinnffoorrmmuujjeemmyy,, ¿¿ee zzaajjêêcciiaa zz rryyttmmii-
kkii ii ooggnniisskkaa mmuuzzyycczznneeggoo zzoossttaa-
jj¹¹ nnaa tteenn cczzaass pprrzzeenniieessiioonnee ddoo
bbuuddyynnkkuu ggiimmnnaazzjjuumm pprrzzyy 
uull.. MMaatteejjkkii // IIII ppiiêêttrroo..

Za uutrudnienia
przepraszamy.

Koncert karnawa³owy uzdolnionych dzieci

Poziom wwykonawczy ccoraz wwy¿szy
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Nikt, cchyba bbardziej nni¿ ddzie-
ci, nnie oodczu³ ppiêtna ii ggrozy wwojny.
W llatach II wwojny œœwiatowej nna
terenie ppowiatu wwysokomazo-
wieckiego ddzia³a³o kkilka pplacówek
opiekuñczych ddla ssierot zz WWarsza-
wy.  

W 1915 r. za zgod¹ okupanta
niemieckiego powsta³a w Warsza-
wie Rada GG³ówna OOpiekuñcza. Jej
naczelnym zadaniem by³o poma-
ganie najbardziej potrzebuj¹cym,
szczególnie dotkniêtym groz¹
wojenn¹, ubogim, sierotom, bez
œrodków do ¿ycia i dachu nad
g³ow¹. Nied³ugo potem w powie-
cie wysokomazowieckim powsta-
³a jej agenda, na której czele sta-
nê³a Stefania KKarpowiczowa, za³o-
¿ycielka Szko³y Rolniczej w Krzy-
¿ewie. W 1915 lub 1916 r. Wydzia³
Opieki nad Dzieæmi i M³odzie¿¹
uruchomi³ akcjê „Wieœ dla dzieci”.
Jej celem by³o zorganizowanie
wszechstronnej opieki dla dzieci
i wys³anie ich na tereny wiejskie.
Docelowo mia³y tam dotrzeæ naj-
biedniejsze dzieci z rodzin wielo-
dzietnych, sieroty lub pó³sieroty
z wiêkszych miast. Ka¿da instytu-
cja, decyduj¹ca siê na przyjêcie
podopiecznych by³a zobowi¹za-
na przedk³adaæ miesiêczne spra-
wozdania do RGO, w których
mia³y byæ podawane informacje
o stanie zdrowia dzieci i ich nad-
zoru. 

Do maja 1917 r.  na terenie
powiatu wysokomazowieckiego
powsta³o 9 ró¿nego rodzaju pla-
cówek szkolno-opiekuñczych
bêd¹cych pod kontrol¹ RGO, w
których znajdowa³o siê ponad
470 dzieci. Poza danymi zaprezen-
towanymi w tabeli, 62 dzieci z War-
szawy rozlokowano u gospodarzy
lub w dworach na terenie gmin:
Szepietowo, Poœwiêtne, Kowa-
lewszczyzna i Soko³y. W tym
samym miesi¹cu przyjêcie dzie-
ci pod swoja opiekê i zorganizo-
wanie dla nich specjalnej ochron-
ki zadeklarowa³ proboszcz ks.
Gumowski z £ap i Kazimierz
Gawroñski, dzier¿awca maj¹tku z
Wilkowa. Bêd¹c jednoczeœnie
cz³onkami powiatowej rady opie-
kuñczej, wyrazili gotowoœæ przy-
jêcia 50 dzieci. W ochronkach i
szkó³kach dzieæmi zajmowali siê
opiekunowie op³acani z RGO, co
wykazywano w comiesiêcznych
sprawozdaniach. Dodatkowe fun-
dusze przydzielane przez RGO

sz³y na zakup ubrañ, przyborów,
tablicy, ksi¹¿ek, dodatkowy
remont mieszkania, np. oszklenie
okien. Wyj¹tkiem by³a tutaj
ochronka w Pietkowie, któr¹ w 12
lipca 1916 r. za³o¿y³a i utrzymywa-
³a z prywatnych funduszy hrabi-
na KKrasicka, miejscowa ziemian-
ka i prezes Ko³a Macierzy Polskiej
powiatu mazowieckiego. 

Tysi¹ce bbez mmatki ii oojca

Najstarsz¹ ochronk¹ w powie-
cie wysokomazowieckim by³a
placówka mieszcz¹ca siê w P³on-
ce Koœcielnej. Zorganizowana
zosta³a w 1914 r., przez tutejszego
proboszcza ks. OOnufrego WWyszo-
mirskiego, na d³ugo przed powsta-
niem Rady G³ównej Opiekuñ-
czej. Jego zaanga¿owanie w pracê
dla dzieci trafnie ujê³o czasopismo
„¯ycie i Praca” w artykule z 1932
r., w którym czytamy m.in. Gdy
przysz³a wielka wojna i du¿o
naszych braci ginê³o w oko-
pach, (…) wówczas tysi¹ce
dzieci znalaz³o siê bez matki i
ojca i bez ¿adnej i opieki, g³ód,
nêdza i straszna mogi³a czeka-
³a tê biedn¹, opuszczona dzia-
twê polsk¹. Ju¿ œwita³a jutrzen-
ka wolnoœci, ju¿ byliœmy na
progu zmartwychwstania
Ojczyzny, ale sieroty polskie,
opuszczone mog³y nie docze-
kaæ tej chwili, wówczas to zna-
leŸli siê ludzie dobrej woli, przy-

tulili sieroty, ostatnim kawa³-
kiem chleba siê podzielili, aby
tylko te milusieñkie dzieciny
prze¿y³y i Polska mia³a wiêcej
obywateli. I tu staje jednym z
pierwszych ks. proboszcz
Wyszomirski. Nie by³o lokalu,
nie by³o co dzieciom daæ jeœæ –
ale nic to, wszystko prze³ama³,
przezwyciê¿y³, za³o¿y³ ochron-

kê i kilkadziesi¹t sierot przytu-
li³ (…).  

W pierwszym roku do P³onki
przyjmowano dzieci tylko z guber-
ni ³om¿yñskiej, w póŸniejszych
latach równie¿ i z guberni war-
szawskiej. Czêœæ kwaterowano
w P³once Koœcielnej, ale ¿e nie by³o
tutaj du¿ego budynku, pozosta³e
dzieci w niewielkich grupkach
mieszka³y u okolicznych gospo-
darzy, którzy z chêci¹, i co najwa¿-
niejsze nieodp³atnie, przyjêli dzie-
ci pod swój dach.  

Dzieci przebywa³y w ochron-
ce okresowo, jednak z uwagi na
niekompletne Ÿród³a trudno
powiedzieæ, ile miesiêcy przeby-
wa³y one jednorazowo. Wiado-
mym jest, ¿e ks. Wyszomirski
musia³ dobrze prowadziæ swoj¹
placówkê, skoro jedna z matek
odebra³a swoje dziecko z ochron-
ki w powiecie ostro³êckim i prze-
kaza³a je do P³onki, skar¿¹c siê ¿e
w pierwszym miejscu by³a strasz-
na bieda. W okolicznych domach
ks. Wyszomirski umieszcza³ prze-

wa¿nie wiêksze dzieci, najm³od-
szych kwaterowa³ natomiast w
przytu³ku. Najprawdopodobniej
dopiero od drugiej po³owy 1917 r.
ochronka ks. Wyszomirskiego
znalaz³a siê pod kontrol¹ RGO w
Warszawie. 

Z czasem liczba placówek
tego rodzaju na terenie powiatu
zaczê³a siê zmniejszaæ. Wed³ug
sprawozdania Stefanii Karpowi-
czowej z lipca 1917 r. znajdowa³y
siê tutaj trzy schroniska: w Piet-
kowie, Kamionce w gm. Szepie-
towo i P³once, z ³¹czn¹ liczba
oko³o 120 dzieci. Z kolei 84 dzie-
ci mieszka³y w domach prywat-
nych, rozlokowane u gospodarzy
na terenie ca³ego powiatu. Zbie-
raniem pieniêdzy na wy¿ywie-
nie dzieci zajmowa³o siê miej-
scowe duchowieñstwo. Ustalono
równie¿ normê dzienn¹ na osobê,
a wiêc: 1/2 litra mleka, funt s³oni-
ny, 3 funty kaszy, 1/2 funta chle-
ba, 1/2funta m¹ki lub grochu,
4 funty kartofli oraz miêso lub jaja
jeden raz w tygodniu. O ile miêso
i mleko kupowano, resztê otrzy-
mywano z dobrowolnych ofiar od
wiernych. 

„Jedz¹ iile cchc¹”

Wed³ug sprawozdania ks.
Wyszomirskiego datowanego na
2 grudnia 1917 r. mia³ on pod
swoja opiek¹ 116 dzieci, z czego
w ochronce w P³once Koœcielnej
przebywa³o 36. Pozostali ulokowa-
ni byli w nastêpuj¹cych wsiach
nale¿¹cych do parafii: £upianka
Nowa (3), £upianka Stara (4),
£apy-GoŸdziki (9), £apy-Ziêciuki
(1), Jab³onowo-K¹ty (1), Jab³ono-
wo-Wypychy (5), Roszki-Ziema-
ki (11), Roszki Leœne (4), Roszki-
Chrzczony (1), Roszki-WodŸki (1),
Bucz (1), P³onka-Strumianka (2),
P³onka Koœcielna (4), P³onka Koz³y

Opieka nad dzieæmi w powiecie wysokomazowieckim w latach 1914-1918

Sieroty kks. WWyszomirskiego

Miejscowość Rodzaj placówki Liczba dzieci

Pietkowo (gm. Poświętne) Schronisko 40 sierot

Pietkowo (gm. Poświętne) Ochronka-szkoła 50

Wilkowo (gm. Poświętne) Ochronka-szkoła 55

Kamionka (gm. Szepietowo) Schronisko
40 dziewczynek 

z Warszawy

Nowodwory (gm. Klukowo) Ochronka-szkoła
35-50 (przedział podany 

w źródle)

Siekierki (gm. Stelmachowo) Ochronka-szkoła 58

Jeżewo (gm. Stelmachowo) Ochronka-szkoła 53

Tykocin (gm. Stelmachowo) Ochronka 55

Olszyna (gm. Sokoły) Szkółka 70

Razem
456-471 (z uwzględnie-
niem powyższego prze-

działu) 

Tab. PPlacówki oopiekuñcze nna tterenie ppowiatu wwysokomazowiec-
kiego zznajduj¹ce ssiê ppod kkontrol¹ RRady OOpiekuñczej ww WWysokiem
Mazowieckiem wwed³ug sstanu zz 224 mmaja 11917 rr. 

NNaa ppooddssttaawwiiee:: AAN, RGO, sygn. 864, k. 138.
* - rodzaj przedszkola dla sierot

Ksi¹dz Onufry Wyszomirski, 1932,
„¯ycie i Praca”, 1932, nr 24, s. 7
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(2), P³onka Matyski (3), G¹sówka
Skwarki (7), Jeñki (2), G¹sówka
Osse (3), Osse (1), Ochale (1) i
Bagno (2). W tym samym spra-
wozdaniu ks. Wyszomirski pisa³:
Dzieci wy¿ej wymienione w
mojej parafii zostaj¹ce wszyst-
kie s¹ zdrowe z wyj¹tkiem tych,
które mokrz¹ w nocy w ³ó¿ku,
którym ¿adne lekarstwa nie
pomagaj¹. Wszystkie dzieci
maj¹ opiekê rodzicielsk¹ o
czem wiem, gdy¿ regularnie
co dwa tygodnie wszystkie
dzieci tu wykazane, zostaj¹ce
w mojej parafii osobiœcie odwie-
dzam i prawie co niedziela
widuj¹ siê ze mn¹ gdy przyby-
waj¹ do koœcio³a. Prawie
wszystkie ucz¹ siê w szkó³-
kach – z wyj¹tkiem kilkorga, któ-
rym jest daleko chodziæ do
szko³y. Rodzice niech bêd¹ spo-
kojne o dzieci mojej opiece
oddane, gdy¿ ja od rana do
nocy ci¹gle myœlê i opiek¹ ota-
czam czu³¹ tak zostaj¹ce w
przytu³ku, jako i na parafii.
Zbytków nie maj¹, ale g³odu i
biedy nie znaj¹ i z postem nie
jedz¹. Jedz¹ ile chc¹ i mog¹.

Prowadzenie takie placówki
wi¹za³o siê z wieloma trudno-
œciami. Pierwszym by³a syste-
matyczna aprowizacja, tak, aby
odpowiednio ¿ywiæ wszystkie
dzieci, kolejnym by³a sta³a opieka
lekarska. Tej jednak nie mo¿na
by³o nale¿ycie zapewniæ, gdy¿ w
1917 r. najbli¿szy lekarz mieszka³
dopiero w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Szczególnie zim¹ u czêœci
dzieci pojawi³y siê oznaki chorób
uk³adu oddechowego. Niektóre z
nich by³y odsy³ane do rodziców,
bo wskutek ciasnoty i braku
dodatkowych pomieszczeñ w
ochronce nie mo¿na by³o ich
odseparowaæ od dzieci zdrowych,
aby nie dopuœciæ do rozprze-
strzeniania siê zarazków. Ale nie-
które schorzenia wychowankowie
przywieŸli ze sob¹, np. z Warsza-
wy. W styczniu 1918 r. ks. Wyszo-
mirski uskar¿a³ siê na œwierzb, któ-
rym zarazi³y siê nie tylko wszyst-
kie dzieci w przytu³kach, ale i rodzi-
ny u których kwaterowa³y. Na
opiekuna spad³y wiêc wkrótce
gromy od miejscowych parafian,
za przywleczenie im dodatkowej
biedy. Ksi¹dz musia³ bowiem
wysup³ywaæ ze swojej kieszeni
ciê¿ko zebrane pieni¹dze na lecze-
nie dzieci i doros³ych. Innym pro-
blemem by³ brak butów. Jak
mówi³ w jednym ze swoich listów
ze stycznia 1918 r., obuwie w któ-
rym dzieci przyjecha³y do ochron-
ki, do tej pory siê po prostu „roz-
lecia³y” i dzieci chodzi³y boso.  

Niektórym rodzicom jednak
nie podoba³y siê warunki w jakich
mieszka³y dzieci, ale najbardziej
by³y niezadowolone z faktu, ¿e
bra³y one udzia³ w pracach gospo-
darskich, np. przy wypasaniu
zwierz¹t. Wobec tych skarg kie-
rowanych wprost do Rady G³ów-
nej Opiekuñczej w Warszawie, ks.
Wyszomirski za ka¿dym razem
musia³ pisaæ wyjaœnienia. Naj-
bardziej roszczeniowi w tej kwe-
stii rodzice przyje¿d¿ali osobi-
œcie z Warszawy do parafii, aby
przekonaæ siê o warunkach w
jakich ¿yj¹ ich dzieci. 

Problemy rozpoczê³y siê ju¿ w
koñcu 1918 r., kiedy na terenie
powiatu pojawi³y siê du¿e iloœci

wojska polskiego, które zajê³y
czêœæ budynków, równie¿ i tych,
gdzie przebywa³y dotychczas
dzieci. W tym czasie wiêksza
czêœæ podopiecznych ks. Wyszo-
mirskiego rozlokowana by³a w
domach u okolicznych gospo-
darzy. 

W liœcie datowanym na 13 lute-
go 1919 r. do Rady G³ównej Opie-
kuñczej w Warszawie tak pisa³
m.in. (…) Co tylko jest z mojej
strony mo¿ebnem czyniê dla
dzieci. Nie maj¹ wielkiej wygo-
dy, ale nie maj¹ te¿ ani g³odu,
ani ch³odu, ani brudów, ani nie
s¹ obdarte. S³owem, ¿e jak na

dzisiejsze czasu u mnie w P³on-
ce maj¹ nieŸle. Mimo to jednak
zdarza siê, ¿e nie jedna matka
przybywszy z warszawy nawy-
myœla³a mi, ¿e dzieci okradam,
¿e dzieci nie takie utrzymanie
mieæ powinny i nie takie ubra-
nia, gdy¿ Rada Op. Warszawska
daje na utrzymanie ka¿dego
dziecka dziennie po 25 marek
i takie same wieœci rozpuszcza-
j¹ miêdzy ludŸmi po wsiach – co
mocno podrywa opiniê kap³a-
na i utrudnia zkwestowanie
czegokolwiek dla dzieci.
Wszystkie dzieci warszawskie
zostaj¹ce pod moj¹ opiek¹ tak
w ochronce, jako i u gospoda-
rzy ulokowane s¹ zdrowe i ucz¹

siê prawie wszystkie. Oprócz
dzieci ulokowanych u gospoda-
rzy przewa¿nie w mojej parafii
– s¹ w naszym powiecie dwie
ochronki w P³once i w Pietko-
wie. W P³once 52 dziewczynki.
W Pietkowie 47 ch³opców. P³on-
ka i Pietkowo i wiêksza czêœæ
powiatu s¹ na kresach od Bia-
³egostoku – Grodna, Bielska,
Brañska etc, przeto przyby³o do
nas stosunkowo du¿o wojska
naszego, które zajê³o wszystkie
mieszkania, a w Pietkowie ode-
bra³o wojsko nawet mieszkania
od dzieci, pozostawiaj¹c dzie-
ciom tylko jedno mieszkanie i

kuchni¹ wspóln¹ z wojskiem.
W takich warunkach dzieci
pozostawaæ nie mog¹. W ca³ym
powiecie mieszkania na ochron-
kê znaleŸæ nie mo¿emy odpo-
wiedniego. Zaprowiantowanie
ochronek w naszych okolicach
kresowych jest bardzo trudne,
przeto mamy zamiar w Pietko-
wie ochronkê zwin¹æ, a dzieci
z P³onki i Pietkowa, które maj¹
rodziców zamierzamy odes³aæ
do Warszawy – w P³once urz¹-
dziæ jedn¹ tylko ochronkê mie-
szan¹ z ch³opców i dziewczyn
dla pozosta³ych dzieci w liczbie
45 osób. Innego wyjœcia nie
mamy. Co na to przeœwietna
Rada Warsz. powie? Sprawa
nag³a. Dzieci przywióz³bym
osobiœcie, otrzymawszy ulgo-
wy przejazd. Prosi³bym nadto
by dzieciom dali wagon opala-
ny z £ap do Warszawy. O dniu
i godzinie wyjazdu z £ap zawia-
domi³bym. Jednoczeœnie przy-
wióz³bym i dzieci dawniej ¿¹da-
ne przez Radê Warszawsk¹, a
dot¹d nie wysy³ane z racyi
mrozów, znajduj¹ce siê dot¹d
u gospodarzy (…). 

Nie by³y to jednak wszystkie
k³opoty ksiêdza Wyszomirskiego.
Na pocz¹tku 1919 r. zdarzy³ siê
pierwszy od czasów istnienia
ochronki w P³once wypadek
œmierci dziecka, które umar³o w
wyniku choroby grypy hiszpañ-
skiej. W liœcie pojawi³y siê tak¿e
liczne informacje o bie¿¹cej sytu-
acji miejscowej ludnoœci. Pisa³
on, ¿e wielu z nich jeŸdzi³o do War-
szawy po prowiant, który jego zda-
niem by³ tañszy ni¿ na Kresach,
mówi¹c przy tym, ¿e niektórzy do
£ap wszystko sprowadzaj¹ z
Warszawy. Poda³ nawet miej-
scowe ceny obowi¹zuj¹ce w tej
okolicy. Funt s³oniny kosztowa³ 10-
12 marek, funt mas³a 13 marek,
funt miêsa lichego 31/2 marki,
funt chleba – marka, kwarta mleka
– 11/2 marki.  

Ks. kan. Onufry Wyszomirski
by³ znany z ró¿nych innych inicja-
tyw spo³ecznych, w których zapa-
miêtany zosta³ jako duchowny
zawsze nosz¹cy pomoc dla naj-
biedniejszych i potrzebuj¹cych.
Kiedy we wrzeœniu 1937 r. we wsi
Roszki Ziemaki wybuch³ groŸny
po¿ar, pomimo podesz³ego ju¿
wieku, jeŸdzi³ po okolicznych
wsiach i zbiera³ datki dla pogorzel-
ców.

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

WWyykkoorrzzyyssttaannoo mm..iinn..:: Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, Rada G³ówna Opie-
kuñcza, sygn. 338, 392, 631, 864; „¯ycie i
Praca”, 1932, nr 24, s. 7.  

Fragment sprawozdania ks. Wyszomirskiego RGO w Warszawie z 2 stycz-
nia 1918 r., AAN, RGO, sygn. 864, k. 73. 
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SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 

brązowy, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r. 

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka- Soma-
chy, Płonka-Matyski

5 5

Płonka Kościelna 12 12

Środa

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 7 7

Daniłowo-Duże, Daniłowo-Małe, Gąsówka-Oleksin, 
Gąsówka Stara Wieś, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki

14 14

Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy 21 21

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna)

28 28

Czwartek

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łupianka Nowa, 
Płonka-Kozły, Płonka-Strumianka,

 Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki
8 8

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, 
Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, 

Zdrojowa)
1 1 

Piątek Gąsówka Stara Kolonia 9 9

ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM**
W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem od 
mieszkańców domów jednorodzinnych odbierane są raz w 
miesiącu w dodatkowo wyznaczonym terminie. Właściciele 
nieruchomości, którzy nie deklarowali selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych, a chcieliby oddać popiół lub żużel, mogą 
wystawiać go w terminach dodatkowego odbioru popiołu.

Prosimy o odkręcanie nakrętek 
z butelek i słoików

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r..

Miejscowość
Miesiąc

II III

Płonka Kościelna, Płonka-Matyski 1 1

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy 5 5

Gąsówka Stara Kolonia, Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki 6 6

Uhowo (ul. Kościelna i Surażska) 8 8

Uhowo (ul. 1 Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Ko-
lejowa Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, 

Sportowa, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
9 9

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka-Kozły, Płonka
-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki, Wólka Waniewska,

15 15

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Sta-
ra, Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki,  Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy

20 20

PAMIĘTAJ! W przypadku nieprawidłowego 
gromadzenia odpadów szkodzisz nie tylko 
środowisku, ale i sobie, gdyż wysokość 
Twojej opłaty za odbiór odpadów może zo-
stać podwyższona.

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

zowy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

Sokołowska 5 5
Goździkowska, Piaskowa, Polna 12 12

Górna, Osiedle „Domy Kolejowe”, Krzywa, Leśnikowska, Mo-
kra, Piwna, Płonkowska, Puchalskiego, Spółdzielcza, 

Wodzickiego, Żytnia
19 19

Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, 
Jastrzębia, Mała,Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, 

Tęczowa, Żurawia
26 26

Wtorek

Bagno, Cybisa, Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Ogrodowa, 
Rzemieślnicza, Sikorskiego, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Kard. Wyszyńskiego, Żabia
6 6

Chełmońskiego, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Makowskiego, Malczewskiego, 

Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Wyczółkowskiego
13 13

Cygańskiego, Kłosowa, Łąkowa, Osiedlowa, Parkowa, 
Północna, Siedleckiego, Zachodnia

20 20

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Brańska, Dolna, Gęsia,  
Harcerska, Huzara, Kopernika, Południowa, Przechodnia, 

Szpitalna, Śliska, Średnia, Wąska, Żwirki i Wigury
27 27

Czwar-
tek

Barwikowska, Boczna, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Słowackiego, Żniwna

15 15

Bociania, Bociańska, Graniczna, Langiewicza, Grzybowa, Ka-
sprzaka, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Sienkiewicza, Prusa,  

22 22

Piątek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 
Sosnowa, Surażska, (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa

9 9

Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Maczka, Matejki, Nowa, Nowy Rynek, Świerkowa, Topolowa, 

Tuwima
16 16

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Jaskółcza, Jasna, 
Konopnickiej, Krucza, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, 

Piękna, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, 
23 23

Chabrowa, Daliowa, Gliniana, Główna, Handlowa, Hiacyntowa, 
Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Plac Niepodle-

głości, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Zdrojowa
2 2

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zielony, 
jasnobrązowy, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r. 
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

Sokołowska 5 5
Goździkowska, Piaskowa, Polna 12 12

Górna, Osiedle „Domy Kolejowe”, Krzywa, Leśnikowska, Mokra, 
Piwna, Płonkowska, Puchalskiego, Spółdzielcza, Wodzickiego, 

Żytnia
19 19

Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Ja-
strzębia, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, 

Żurawia
26 26

Wtorek

Bagno, Cybisa, Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Ogrodowa, 
Rzemieślnicza, Sikorskiego, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Kard. Wyszyńskiego, Żabia
6 6

Chełmońskiego, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Grottgera, 
Korczaka, Kossaka, Makowskiego, Malczewskiego, 

Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Wyczółkowskiego
13 13

Cygańskiego, Kłosowa, Łąkowa, Osiedlowa, Parkowa, Północna, 
Siedleckiego, Zachodnia

20 20

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Brańska, Dolna, Gęsia,  
Harcerska, Huzara, Kopernika, Południowa, Przechodnia, 

Szpitalna, Śliska, Średnia, Wąska, Żwirki i Wigury
27 27

Czwar-
tek

Barwikowska, Boczna, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Słowackiego, Żniwna

15 15

Bociania, Bociańska, Graniczna, Langiewicza, Grzybowa, Kasprza-
ka, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Sienkiewicza, Prusa, 

22 22

Piątek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sosno-
wa, Surażska (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa

9 9

Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Maczka, Matejki, Nowa, Nowy Rynek, Świerkowa, Topolowa, 

Tuwima
16 16

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Jaskółcza, Jasna, 
Konopnickiej, Krucza, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Piękna, 

Spokojna, Wodociągowa, Wronia
23 23

Chabrowa, Daliowa, Gliniana, Główna, Handlowa, Hiacyntowa, 
Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Plac Niepodległo-

ści, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Zdrojowa
2 2 
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Mieszkańcy gminy Łapy mogą samodzielnie dostarczać odpady posegregowane na poszczególne frak-
cje, tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne+metal+opakowania wielomateriałowe, popiół+piach+żużel, od-
pady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony od samochodów osobowych, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym (tj. przeter-
minowane leki, farby, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki itp.) oraz odpady budowlano-remontowe 
i rozbiórkowe pochodzące z drobnych robót remontowych wykonywanych osobiście przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się 
w Łapach przy ul. Mostowej 9, od wtorku do soboty w godzinach 7-15, w poniedziałki punkt jest nie-
czynny, tel. 85 674-59-29.

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r.

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

II III

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

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, 
Świerkowa, Topolowa

1 1

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

go, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Kard. Wyszyńskiego, Żabia

2 2

Asnyka,  Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 
Osiedle „Domy Kolejowe” ul. Warszawska, Sokołowska, Sosnowa, 

Surażska (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa
5 5

Brańska, Goździkowska, Harcerska, Kolejowa, Kombatantów,  Mokra, 
Osiedle „Domy Kolejowe” ul. Kolejowa,  Płonkowska, Południowa

6 6

Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego, 

Słowackiego,  Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia
5 5

Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, Piasko-

wa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, 
Wąska

7 7

Bagno, Boh. Westerplatte, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia,
Sikorskiego, Szpitalna, Śliska, Średnia,  Wygwizdowo, Zdrojowa

8 8

Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Langiewicza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Piękna, 

Sienkiewicza, Spokojna, Żurawia, Żwirki i Wigury
26 26

11 Listopada, 3 Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 
Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, 

Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia

28 28

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrą-

zowy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka-Matyski

5 5

Płonka Kościelna 12 12

Środa

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 7 7
Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara (wieś), 

Gąsówka-Oleksin, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki
14 14

Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy 21 21
Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 

Sportowa, Surażska, Szkolna)
28 28

Czwar-
tek

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łupianka Nowa, Płonka Kozły, Płon-
ka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki

8 8

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

1 1

Piątek Gąsówka Stara Kolonia 9 9

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc

II III

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 19 19
Łupianka Nowa, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, Roszki 

Włodki, Roszki Wodźki
12 12

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
14 14

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara (wieś), Gą-
sówka-Oleksin, Łapy-Korczaki, Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki

21 21

Czwar-
tek

Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łapy-Pluśniaki 22 22

Piątek

Gąsówka Stara Kolonia, Uhowo (ul. Białostocka, Kościelna, 
Polna, Spokojna, Surażska)

16 16

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka-Kozły, Płonka-Matyski

23 23

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, luty-marzec 2018 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, 
Długa, Geodetów, Harcerska, Mała, Parafialna, Południowa, 

Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa

12
26

12 
26 

Wtorek

Bociania, Bociańska, Bukowa, Czeladnicza, Dębowa, Gliniana, 
Grabowa, Graniczna, Jasna, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 

Krucza, Langiewicza, Mostowa, Nowa, Nowy Rynek, Okopowa, 
Piaskowa, Polna, Piękna, Rzemieślnicza, Spokojna, Świerko-

wa, Topolowa, Wodociągowa, Wronia

13 
27

13
27

Asnyka, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa Południe, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, 
Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska 31, Warszaw-

ska Północ, Witosa, Wygwizdowo

6 
20

6
 20

Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Maczka, Matejki, Ogrodowa, 
Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Wyspiań-

skiego, Kard. Wyszyńskiego, Żabia

14 
28

14 
28

3 Maja, Bagińskiego, Grzybowa, Huzara, Jaskółcza, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Konopnickiej, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskie-

go, Nowowiejska, Prusa, Sienkiewicza, Żurawia, 
Żwirki i Wigury

7
21

7
21

Czwartek

Barwikowska, Boh. Westerplatte, Cygańskiego, Dolna, Gęsia, 
Łąkowa, Plac Niepodległości, Przechodnia, Puchalskiego, 

Siedleckiego, Śliska, Średnia, Wodzickiego

1
15

1 
15
29

Chabrowa, Daliowa, Główna, Górna, Handlowa, Krzywa, Leśni-
kowska, Makowa, Osiedlowa, Piwna, Spółdzielcza, Stokrotko-

wa, Wąska, Witkacego, Zdrojowa

8
 22

8
22

Piątek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, Orzeszko-
wej, Parkowa, Piłsudskiego, Północna, Słowackiego, Zachod-

nia, Żniwna, Żytnia

2 
16

2
16
30

Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Goździkowska, Grottge-
ra, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, 
Krańcowa, Makowskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, 
Nikifora, Pankiewicza, Różana, Strażacka, Wyczółkowskiego

9 
23

9
23

Szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29



Szukasz iidealnego ii nnowocze-
snego mmiejsca nna bbiuro TTwojej
firmy?

Nie cchcesz mmartwiæ ssiê wwyso-
kimi kkosztami nnajmu llokalu?

Potrzebujesz wwszystkiego ww
jednym, ddobrze ppo³o¿onym ii nnowo-
czesnym mmiejscu?

Je¿eli tak, to poni¿sza oferta jest
skierowana w³aœnie do Ciebie!

PrzyjdŸ i poznaj nasz¹ ofertê !!!
Oœrodek Przedsiêbiorczoœci w

£apach zaprasza firmy spe³niaj¹-
ce warunki inkubacji do zapozna-
nia siê z ofert¹ wynajmu lokalu. 

Na m³odych przedsiêbiorców
czekaj¹ dwa lokale biurowe usytu-

owane w budynku Inkubatora
Przedsiêbiorczoœci w £apach przy
ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A:

- o powierzchni 22,24 m2 (par-
ter - nr 4)

- o powierzchni 22,11 m2 (parter-
nr 6)

Oferta skierowana jest do przed-
siêbiorców, którzy w momencie
z³o¿enia formularza zg³oszenio-
wego,

- prowadz¹ dzia³alnoœæ nie d³u-
¿ej ni¿ 24 miesi¹ce,

- nale¿¹ do sektora  mikro,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
2013 poz. 672 z zm.).

Op³ata zza wwynajem ppowierzch-
ni bbiurowej zzawiera:
1. Umeblowane biuro (biurko,

kontener, krzes³o obrotowe,
szafa aktowa, szafka aktowa)

2. Monitoring
3. Korzystanie z sali konferencyj-

nej (5 godzin miesiêcznie, kolej-
ne p³atne zgodnie z cennikiem)

4. Korzystanie z sali szkoleniowo
- biznesowej (5 godzin mie-
siêcznie, kolejne p³atne zgodnie
z cennikiem)

5. Dostêp do pomieszczenia
socjalnego

6. Dostêp do Internetu i linii tele-
fonicznej

7. Obs³uga biurowa
8. Bezp³atne miejsce parkingowe
9. Bezp³atna promocja 
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w siedzib¹ w £apach uprzejmie informuje, ¿e w sek-
torze gospodarki wodno-œciekowej wyst¹pi³y du¿e
zmiany przepisów prawnych, tj. ustanowiono now¹
ustawê Prawo wodne oraz znowelizowano ustawê o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odpro-
wadzaniu œcieków oraz niektórych innych ustaw. Prze-
pisy te nak³adaj¹ nowe obowi¹zki na operatorów us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, tak¿e w okresie przej-
œciowym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 znowelizowanej usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i  zbiorowym
odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 roku poz. 2180)
taryfy obowi¹zuj¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy
tj. 12 grudnia 2017 roku zachowuj¹ moc przez okres
180 dni od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy. W
zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie informujemy, ¿e aktu-
alnie obowi¹zuj¹ce taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê  i zbiorowego odprowadzania œcieków
zachowuj¹ moc do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Prezes Zarz¹du
Dariusz Kruszewski

Rok działalności w IP
Stawka bazowa 

(brutto)
Wysokość 
pomocy

Stawka czynszu 
po zniżce  (brutto)

I 20 zł/m2 80% 4,00 zł/m2 *

II 20 zł/m2 50% 10,00 zł/m2 *

*do opłaty z tytułu najmu należy doliczyć 9,80 zł/m² tytułem opłaty eksploatacyjnej

CENNIK - WWYNAJEM PPOWIERZCHNI BBIUROWYCH 
PO PPREFERENCYJNYCH CCENACH

WWYYNNAAJJMMIIJJ PPRRZZYYSSZZ££OOŒŒÆÆ 
- DDoo³³¹¹cczz ddoo IInnkkuubbaattoorraa PPrrzzeeddssiiêêbbiioorrcczzooœœccii ww ££aappaacchh 

W ccelu uuzyskania sszczegó³owych iinformacji 
zapraszamy  ddo kkontaktu. 

Oœrodek PPrzedsiêbiorczoœci ww ££apach
ul. GGen. WW³. SSikorskiego 222a, 118-1100 ££apy

tel. 885 88141920
e-mmail: oosrodek@lapybiznes.pl
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SPORT

Prze³om roku to czas przemy-
œleñ i postanowieñ, tak¿e tych spor-
towych. Wielu z nas postanawia, ¿e
bêdzie biegaæ, ¿e weŸmie siê za sie-
bie, zrzuci kilka kilogramów, a pod
koniec roku okazuje siê, ¿e w kolej-
nym roku... wszystko siê powtarza.
Wcale jednak nie musi tak byæ.
Wystarczy korzystaæ z oferty Oœrod-
ka Kultury Fizycznej w £apach.
Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie, a
regularne zajêcia i cykliczne impre-
zy pomog¹ wszystkim przestrzegaæ
sportowego rygoru w 2018 roku. 

Kobieca ddominacja 
"Nie musisz byæ wielki, ¿eby

zacz¹æ, ale musisz zacz¹æ, ¿eby
byæ wielki" - mawia³ Les Brown, ame-
rykañski motywator i spiker. Wiêc
jeœli ktoœ jeszcze nie zacz¹³ razem
z nami przygody ze sportem,  niech
nie zwleka i wybierze odpowiedni¹
dla siebie formê aktywnoœci. Du¿¹
popularnoœci¹ w £apach ciesz¹ siê
zajêcia lekkoatletyczne pod nazw¹
"Biegam Bo Lubiê £apy". W ubie-
g³ym roku do³¹czyliœmy do ogólno-
polskiego projektu, prowadzone-
go w osiemdziesiêciu miastach w
Polsce.  Na ka¿de zajêcia uczêszcza
oko³o dwadzieœcioro biegaczy, a o
formê uczestników dbaj¹ panie
Agnieszka Kulesza i Paulina Mikie-
wicz-£apiñska, lekkoatletyczna
medalistka mistrzostw Polski i
reprezentantka kraju w biegach
œredniodystansowych. Kobieca
dominacja wyraŸnie widoczna jest
tak¿e na zajêciach aerobiku w P³on-
ce Koœcielnej (poniedzia³ki i œrody)
i £apach (wtorki i czwartki). Pano-
wie z kolei stanowi¹ wiêkszoœæ
podczas zajêæ tenisa sto³owego,
które odbywaj¹ siê dwa razy w
tygodniu w Szkole Podstawowej
numer 1 w £apach. W "jedynce"
goœcimy zreszt¹ doœæ czêsto - poza
tenisem prowadzimy tam równie¿
zajêcia Pi³karskiego Przedszkola
dla dzieci. Mog¹ na nie uczêszczaæ
dzieci z roczników 2011 i m³odsze,
a zajêcia to pe³ne zabawy i ruchu

spotkania ze sportem, czêsto pierw-
sze w ¿yciu najm³odszych £apian. 

Akcja-rrekreacja
Ilekroæ wprowadzamy do naszej

oferty jak¹œ propozycjê sportow¹,
zawsze staramy siê j¹ dostosowaæ
do oczekiwañ mieszkañców. A ci
czêsto chc¹ po prostu na luzie
poruszaæ siê w gronie znajomych i
kolegów. Tak jest w³aœnie na zajê-
ciach siatkówki, które prowadzi-
my w Uhowie raz w tygodniu, tak
jest równie¿ na "harataniu w ga³ê",
czyli przyjacielskich spotkaniach pi³-
karskich, które obecnie odbywaj¹
siê w ³apskim gimnazjum. Rów-
nie¿ seniorzy z  Dziennego Domu
"Senior+", z tego, co nam wiadomo,
chwal¹ sobie swobodn¹ atmosferê,
panuj¹c¹  podczas gier i zabaw
sportowych, które im zaproponowa-
liœmy i przeprowadzamy raz w tygo-
dniu. Bez zobowi¹zañ i rywalizacji
jest tak¿e na basenie w Wysokiem
Mazowieckiem, gdzie co tydzieñ
wyje¿d¿a kilkunastoosobowa grupa
mieszkañców £ap i okolic. 

30 wweekendów, 44 ppory rroku 
W ubieg³ym roku w ponad 30

weekendów odbywa³y siê imprezy
organizowane przez nas lub takie, w
których braliœmy udzia³ jako wspó³-
organizator. Ten rok bêdzie równie
bogaty w wyj¹tkowe wydarzenia
sportowe. Rozpoczynamy ju¿ w
lutym pierwszym biegiem z cyklu
Grand Prix "Cztery Pory Roku".
Bêdzie to kontynuacja, choæ w nieco
innej formie, ubieg³orocznego Grand
Prix "Bindugi". Tym razem biegów
bêdzie nieco mniej, bo 4, ale ka¿dy w
wyj¹tkowej scenerii i ka¿dy dostarczy
nie mniej emocji i sportowej rywali-
zacji. Kolejne biegi odbêd¹ siê w
kwietniu, lipcu i paŸdzierniku. W
lutym zawitamy tak¿e do hali ZSM
w £apach, gdzie w dwie soboty
uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjum bêd¹ rywalizowaæ w Lek-
koatletycznych Mistrzostwach Mia-
sta i Gminy £apy. Rywalizacjê powtó-
rzymy jeszcze na wiosnê, tym razem
na stadionie. Ale póki co do wiosny
jeszcze trochê czasu pozosta³o, a w

hali "Mechaniaka" trwaj¹ rozgrywki
"Profit" £apy Ligi Halowej Pi³ki No¿-
nej. Trwaj¹ równie¿ zajêcia sportowe
z okazji ferii - odwiedzamy szko³y na
terenie gminy £apy, gdzie organizu-
jemy uczniom aktywny odpoczynek
od szko³y, choæ... w szkole. 

W pplenerze 
Na zewn¹trz na dobre wyjdzie-

my w kwietniu. Bieg im. Waldema-
ra Kikolskiego to wyj¹tkowe wyda-
rzenie, na które do £ap zje¿d¿aj¹ bie-
gacze niemal z ca³ej Polski i z zagra-
nicy. W maju odbêdzie siê Sporto-
wy Dzieñ Mam, czyli sportowa, ale
nie odbiegaj¹ca od kobiecej codzien-
noœci, rywalizacja mam. Na prze³o-
mie maja i czerwca swój sportowy
dzieñ bêd¹ mieæ dzieci, które zawsze
podczas Olimpiadki Kubusia Puchat-
ka robi¹ du¿o ha³asu na Orliku. G³o-
œno na Orliku jest przez ca³e waka-
cje, a to wszystko przez zajêcia w
ramach projektu Lokalny Animator
Sportu, na które ³apski orlik otrzy-
muje dofinansowanie, a tak¿e Waka-
cyjne Ligi Pi³ki No¿nej dla dzieci i
doros³ych. Pla¿a w Uhowie tak¿e
têtni ¿yciem przez ca³e wakacje i nie
tylko - wypo¿yczalnia sprzêtu wod-
nego, no i kolejne wielkie sportowe
wydarzenie, czyli Narwiañski Triath-
lon Bagienny. Do tego wszystkiego
dochodz¹ inne nasze dzia³ania, jak
przygotowanie tras do biegania i
rekreacji na stadionie, czy organiza-
cja okolicznoœciowych turniejów w
innych dyscyplinach. 

Na 2018 rok ¿yczymy: tym ,którzy
trenuj¹ regularnie, by nie przestawali
i wci¹¿ czerpali z tego satysfakcjê, a
tym, którzy nie ruszyli jeszcze z kanap,
¿yczymy rozpoczêcia swojej przygo-
dy ze sportem. Zapraszamy Was na
nasze zajêcia. Wszystkie bie¿¹ce infor-
macje znajdziecie na naszej stronie
internetowej www.okf.lapy.pl oraz na
facebooku www.facebook.pl/OKFLa-
py. Do zobaczenia!

22001188 - kkoolleejjnnyy rrOOKKFFaajjnneejj zzaabbaawwyy



PPooddzziiêêkkoowwaanniiee
Wszystkim ,którzy w tak 

bolesnych dla nas chwilach dzielili 

z nami smutek i ¿al,

okazali wiele serca i ¿yczliwoœci

oraz uczestniczyli bardzo licznie

we Mszy œw. i ceremonii pogrzebowej

Œp. IIreneusza NNiewiñskiego
Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, 

Znajomym, Delegacjom za okazan¹

pomoc, wspó³czucie, wieñce, kwiaty,

sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ

Pogr¹¿ona w smutku Rodzina
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INFORMACJE OG£OSZENIA REKLAMY

Klub RRadnych 
PRAWO II SSPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady MMiejskiej ww ££apach 

LLeesszzeekk PPaawwee³³ GGuulleewwiicczz (tel. 602
471 021), JJaannuusszz JJaammiioo³³kkoowwsskkii (tel. 798
806 452), MMaarriiaannnnaa KKaacczzyyññsskkaa (tel. 508 146
393), AAddaamm KKaarraassiieewwiicczz (tel. 505 067 658),
SS³³aawwoommiirr JJaann MMaacciieejjeewwsskkii (tel. 668 484 425),
MMaacciieejj MMiicchhnnoo (tel. 781 401 781), ZZddzziiss³³aaww
PPeennzzaa (tel. 604 995 881), AAddaamm PPeerrkkoowwsskkii
(tel. 602 177 021), BBeeaattaa PPiieekkaarrsskkaa (tel.
600035350), JJaarrooss³³aaww PPoorroowwsskkii (tel.
507131348), PPiioottrr PPuu³³kkooœœnniikk - 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.
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osobiœcie w redakcji. Druk: Drukarnia Bia³y Kruk Milewscy Spó³ka Jawna z siedzib¹ w Sobolewie przy ul. Tygrysiej 50, 15-509 Bia³ystok, KRS 0000267339, NIP 9661880652, REGON
200115145 . ISSN 1233-5363. Nak³ad 3000 egz.

RRaaddnnii 

RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww ££aappaacchh

Przemys³aw JJaroszewski - 783 089 557 

Joanna MMicota - 698 082 897

Stanis³aw ̄̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

Prywatna Szkoła Muzyczna

I stopnia w Łapach

zapisy

tel. 602 519 193

www.trojanowscy.pl

OG£OSZENIA II RREKLAMY
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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