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Urszula Jabłońska (42,8% 
poparcia) KW Prawo i Sprawie-
dliwość oraz Krzysztof Goła-
szewski (30,5% poparcia) KW 
„Nasze Podlasie” to kandydaci na 
burmistrza Łap, którzy w niedzielę 
4 listopada wezmą udział w drugiej 
turze wyborów samorządowych w 
gminie Łapy.

Wyniki głosowania i wyni-
ki wyborów Burmistrza Łap:

Na poszczególnych kandy-
datów na burmistrza w dniu 21 
października oddano następujące 
liczby głosów ważnych:

Urszula Jabłońska KW 
Prawo i Sprawiedliwość 
(4239 głosów)

Krzysztof Gołaszewski 
KW „Nasze Podlasie” (3024 
głosów)

Piotr Łapszo KWW Nie-
zależni Łapy (2485 głosów)

Sylwester Perkowski 
KWW Restart (159 głosów)

Łącznie na wszystkich kandy-
datów oddano 9907 głosów waż-
nych. Liczba głosów stanowiąca 
więcej niż połowę głosów ważnych 
wymagana dla wyboru burmistrza 
wynosi 4954.

Ponieważ żaden z kandyda-
tów nie uzyskał wymaganej licz-
by ponad 50% głosów, dlatego w 
gminie Łapy 4 listopada 2018 r. 

(niedziela) odbędzie się druga tura 
wyborów burmistrza Łap.

Do wyborów w ponownym 
głosowaniu dopuszczeni zo-
stali dwaj kandydaci, którzy 
uzyskali największą liczbę 
głosów:

Urszula Jabłońska KW Prawo 
i Sprawiedliwość (4239 głosów) 

Krzysztof Gołaszewski KW 
„Nasze Podlasie” (3024 głosów)

 Wyniki wyborów do Rady 
Miejskiej w Łapach:

Radnymi w okręgu wy-
borczym nr 1 obejmującym 
6 mandatów zostali:
1. Maciej Michno KW Prawo i 

Sprawiedliwość (226 głosów)
2. Edyta Antonina Łapińska KW 

Prawo i Sprawiedliwość (278 
głosów)

3. Karol Brzozowski KW Prawo i 
Sprawiedliwość (195 głosów)

4. Krzysztof Gołaszewski KW 
„Nasze Podlasie” (227 głosów)

5. Iwona Kitlas KW „Nasze Pod-
lasie” (167 głosów)

6. Klara Iwacyk KWW Niezależni 
Łapy (170 głosów)

Radnymi w okręgu wybor-
czym nr 2 obejmującym 
5 mandatów zostali:
1. Leszek Paweł Gulewicz KW 

Prawo i Sprawiedliwość (428 
głosów)

2. Urszula Jabłońska KW Prawo 
i Sprawiedliwość (152 głosów)

3. Adam Karasiewicz KW Prawo 
i Sprawiedliwość (227 głosów)

4. Wiesław Szustak KW „Nasze 
Podlasie” (196 głosów)

5. Piotr Łapszo KWW Niezależni 
Łapy (370 głosów)

Radnymi w okręgu wybor-
czym nr 3 obejmującym 5 
mandatów zostali:
1. Piotr Pułkośnik KW Prawo i 

Sprawiedliwość (309 głosów)
2. Wojciech Grodzki KW Prawo i 

Sprawiedliwość ( 222 głosów)
3. Emilia Malinowska KW Prawo 

i Sprawiedliwość (186 głosów)
4. Andrzej Witold Mojkowski KW 

„Nasze Podlasie” (207 głosów)
5. Stanisław Żochowski KWW 

Niezależni Łapy (261 głosów)
Radnymi w okręgu wybor-
czym nr 4 obejmującym 5 
mandatów zostali:
1. Sławomir Jan Maciejewski KW 

Prawo i Sprawiedliwość (304 
głosów)

2. Dariusz Wincenciak KW Prawo 
i Sprawiedliwość (155 głosów)

3. Barbara Ekiert KW „Nasze 
Podlasie” (172 głosów)

4. Przemysław Jaroszewski KWW 

Niezależni Łapy (183 głosów)
5. Joanna Micota KWW Nieza-

leżni Łapy (474 głosów)
Wyniki wyborów w gminie 
Łapy do Rady Powiatu Bia-
łostockiego:
1. Roman Czepe KW Prawo i Spra-

wiedliwość (1980 głosów)
2. Sylwia Rząca KW Prawo i Spra-

wiedliwość (790 głosów)
3. Maria Busłowska KW Prawo i 

Sprawiedliwość (929 głosów)
4. Mariusz Gołaszewski KW Po-

rozumienie Jarosława Gowina 
(1086 głosów)

5. Andrzej Gąsowski KW „Nasze 
Podlasie” (909 głosów)

W sumie w Radzie Powiatu 
Białostockiego na 27 mandatów:  
12 zdobyło Prawo i Sprawiedli-
wość, 2 Porozumienie Jarosława 
Gowina, 3 „Nasze Podlasie”, 2 
Polskie Stronnictwo Ludowe i 8  
Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska.

Wyniki wyborów do Sej-
miku Województwa Podla-
skiego:

Prawo i Sprawiedliwość 
wygrało wybory do Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. 16 
mandatów dla PiS, 9 dla Koalicji 
Obywatelskiej i 5 dla Polskiego 
Stronnictwa Ludowego - tak wy-
gląda podział radnych sejmiku w 
Podlaskiem. Do Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego nie dostał 
się żaden kandydat z gminy Łapy.

Wyniki wyborów 
samorządowych 2018

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie 

Miejskiej w Łapach i w Radzie Powiatu Biało-

stockiego dziękują za poparcie i wybór do władz 

samorządu na kadencję 2018-2023. Państwa 

zaufanie jest dla nas bezcenne. Serdecznie dzię-

kujemy i obiecujemy, że nie zawiedziemy.

OgłOszenie
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Pierwsze dni listopada z Uro-
czystością Wszystkich Świę-
tych i Wspomnieniem Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych to czas 
zadumy i refleksji nad życiem 
oraz przemijaniem. Wspomina-
my bliskich i przyjaciół, których 
już nie ma wśród nas, ale wciąż 
są obecni w naszej pamięci i 
sercu...

W mijającym roku odeszli do 
wieczności także ci, którzy swoim 
życiem i działalnością w sposób 
szczególny wpisali się w naszą 
łapską wspólnotę.

Śp. Krystyna Zakrzewska 
(zmarła 19 sierpnia, w wieku 70 
lat)

W latach 2002-2006 radna 
IV kadencji, a następnie w latach 
2006-2010 V kadencji Rady Miej-
skiej w Łapach. W obu kadencjach 
była członkiem, a w IV kadencji 
także Przewodniczącą Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spor-
tu. Pracowała m.in. jako księgowa 
w Biurze Obsługi Szkół Samorzą-
dowych oraz w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Łapach. W latach 1990-
2010 była wiceprzewodniczącą 
Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Łapach.

Śp. por. Edward Dzie-
mianowicz  (zmarł 2 września, 
w wieku 95 lat)

Od 1942 r. żołnierz Armii 
Krajowej ps. „Czarny”. Żołnierz 
Oddziału kpt. Kazimierza Ka-
mieńskiego „Huzara”. Żołnierz 
Niezłomny. W 1949 r. został 
aresztowany i skazany na karę 15 
lat więzienia. Zwolniony po od-
wilży popaździernikowej w 1956 
r.  Członek Społecznego Komitetu 
ds. Uczczenia Śmierci st. sierż. 
Lucjana Niemyjskiego „Kra-
kusa”. Jego relacje historyczne 
znalazły się m.in. w monografii 
„Łapy. Miasto przy kolei” Piotra 
Sobieszczaka oraz w filmie „Wy-
rzutki”. Odznaczony krzyżem ka-

walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju. Laureat Nagro-
dy Honorowej „Świadek Historii” 
Instytutu Pamięci Narodowej - 
nagrody przyznawanej osobom 

i instytucjom zaangażowanym w 
upowszechnianie wiedzy o historii 
Polski i regionu. Por. Edwarda 
Dziemianowicza pożegnano z asy-
stą wojskową i salwą honorową na 
cmentarzu w Łapach.

Śp. Andrzej Osmolski 
(zmarł 30 września w wieku 62 lat)

Wieloletni nauczyciel Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. Stefana 
Czarnieckiego w Łapach. Wycho-
wawca wielu roczników młodzieży. 
Działacz i trener sportowy. Jako 
trener w takich dyscyplinach jak 
pchnięcie kulą, rzut oszczepem, 
dyskiem. Dzięki jego pracy tre-
nerskiej padały rekordy woje-
wództwa. Wiceprzewodniczący 
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w 
Białymstoku. Członek Zarządu 
Regionu Podlaskiego NSZZ ”So-
lidarność”. W samorządzie od 
1990 roku. W latach 1990-1994 
był radnym I kadencji, a w latach 
1994-1998 II kadencji Rady Miej-
skiej w Łapach. Przez trzy kadencje 
był radnym Rady Powiatu Biało-
stockiego.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – ks. Jan Twardowski

Pozostają w pamięci

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Dyrektor 

Marcie Pasieka 
z powodu śmierci taty,

składają pracownicy i mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Podziękowanie
Tym,którzy byli z nami

w tych trudnych chwilach,
okazali wiele serca i życzliwości

oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Andrzeja Osmolskiego.
Pani Burmistrz Urszuli Jabłońskiej,

Radnym Miasta i Powiatu,
Rodzinie, Sąsiadom i Znajomym,

Związkowcom, Kolegom partyjnym,
Kolegom i Koleżankom 
z ZSM i CKP w Łapach,

Właścicielom i Pracownikom 
sektora prywatnego 

oraz wszystkim Współpracownikom.
Dziękujemy również pracownikom

Zakładu Pogrzebowego Hades
za pomoc i profesjonalną obsługę uroczystości.

                       Pogrążona w smutku Rodzina.
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Łapskie Towarzystwo 
Regionalne organizuje VIII 
kwestę „Ocalmy od zniszcze-
nia”. Celem naszej corocznej 
inicjatywy jest ratowanie naj-
cenniejszych zabytkowych 
nagrobków na cmentarzu w 
Łapach i upamiętnianie osób, 
które tam spoczywają. W cią-
gu siedmiu  lat kwestowania 
udało się uratować i odre-
staurować groby wielu łapian 
związanych z historią i  dniem 
codziennym naszego miasta. 

Po kweście 2015 r. odnowio-
no grób rodziców Stanisława 
Nilskiego Łapińskiego oraz za-
mieszczono na nim tablicę upa-
miętniającą  ich syna Stanisława 
Łapińskiego - bohatera walk o 
niepodległość Polski w latach 
1918-1920. Kwesta 2016r. po-
zwoliła na odrestaurowanie  
grobu rodziny Romanowskich 
- znanego łapskiego aptekarza, 
jego żony i tragicznie zmarłego 
synka Piotrusia. Nie zapomnie-
liśmy też o pięknym obelisku 
upamiętniającym  młodego  
Witolda Antoniego Chodorow-
skiego z 1927 r. - 17-letniego  
syna radnego Rady Miejskiej i 
naczelnika ZNTK w Łapach. Ko-
lejne dwa zabytkowe nagrobki 
są odnawiane z datków 2017. 

Łapskie Towarzystwo Re-
gionalne ma na swoim koncie 
restaurację nagrobków także 

pierwszego łapskiego organisty 
Stanisława Dworakowskiego  i 
pierwszego łapskiego księdza – 
ojca Placyda Lenkiewicza. 

Bardzo często osoby wrzu-
cające datki sugerują, na które 
nagrobki warto zwrócić szcze-
gólną uwagę. W tym roku także 
będziemy starali się uwzględ-
niać Państwa uwagi. 

Warto zaznaczyć, że nasza 
kwesta jednoczy wszystkich jej 
uczestników -wszyscy szanują 
nadrzędny cel, jakim jest oca-
lenie szczątka naszej lokalnej 
historii  i to liczy się najbardziej. 

Wspólnie kwestują w tym 
dniu władze miasta, młodzież, 
przedsiębiorcy i społecznicy. 

Tegoroczna kwesta odbędzie 
się w dniu 1 listopada od godz. 
8 do 16.   Aby realizować szczyt-
ny cel zapraszamy zarówno do 
współpracy, jak i do składania 
datków. 

Warto zaznaczyć, że nasza 
kwesta jest legalna i zgłoszo-
na odpowiednim władzom,  w 
przeciwieństwie do wielu przy-
padkowych „zbieraczy”, którzy 
wykorzystują dobrą wolę i uf-
ność   ludzi odwiedzających w 
tym dniu cmentarz.  Zaprasza-
my i dziękujemy za wsparcie… 

Dorota Kondratiuk 
Łapskie Towarzystwo Regionalne

 im. Ppłk Stanisława 
Nilskiego-Łapińskiego. 

Ogłaszamy VIII kwestę 

Trwają prace związane z re-
alizacją zadania pn.: Budowa 
budynku użyteczności publicznej 
na cele kulturalno-edukacyjne w 
Łapach przy ul. Głównej 8 – etap 
I. Do tej pory wykonano roboty 
rozbiórkowe istniejącego bu-
dynku. Wykonano fundamenty, 
ściany piwnic, ściany parteru, 
ułożono strop nad parterem, wy-
konano ściany pierwszego piętra, 
ułożono strop nad pierwszym 
piętrem i rozpoczęto murowanie 
ścian drugiego piętra budynku. 
Wykonano szyb windowy do po-
ziomu drugiego piętra. Zostały 
wykonane klatki schodowe do 
poziomu drugiego piętra. We-
wnątrz budynku trwają prace 

związane z wykonaniem insta-
lacji kanalizacji sanitarnej, wo-
dociągowej, centralnego ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i 
instalacji elektrycznej.

W nowym gmachu kultury na 
parterze znajdzie się część gale-
ryjna, foyer, szatnia, pomiesz-
czenia sanitarne, pomieszczenie 
kasy oraz sala widowiskowa, 
której wysokość będzie sięgać 
do I piętra wraz z zapleczem 
scenicznym i pomieszczeniami 
służącymi do jej obsługi.  Wy-

budowana zostanie także sala 
taneczno-baletowa z lustrami, 
przy której powstaną gardero-
by: damska i męska. W nowej 
siedzibie Domu Kultury będzie 
również sala kameralna, w któ-
rej ćwiczyć będą mogły grupy 
teatralne i zespoły muzyczne 
szkoły. Powstanie też  pracow-
nia plastyczna z odpowiednim 
magazynem, pracownia mode-
larska z możliwością rozszerze-
nia o garncarnię. Dodatkowo 
pomieszczenie do digitalizacji, 
w którym będzie można prze-
chować w sposób profesjonalny 
archiwum Władysława Piotrow-
skiego i inne cenne dokumenty 
życia społecznego.

Dotacja w wysokości 8 040 
290,26 zł na realizację budowy 
Domu Kultury wraz z salą wi-
dowiskową w centrum Łap oraz 
odnowę Placu Niepodległości 
pochodzi ze środków RPO WP 
na lata 2014-2020 w ramach 
działania 8.5 Rewitalizacja. Do-
datkowo gmina Łapy otrzymała 
ponad 507 tys. zł dofinansowania 
ze środków PFRON przyznane-
go przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego.

Dom Kultury 
z większym dofinansowaniem 
O 350 tys. zł więcej dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała 
gmina Łapy na budowę Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Ła-
pach. Decyzję o zwiększeniu dotacji ze 150 tys. zł do ponad 507 
tys. zł podjął Zarząd Wojewódtwa Podlaskiego na posiedzeniu 
we wtorek (2 października).

Urszula Jabłońska burmistrz Łap z synem oraz Dorota Kondratiuk prezes ŁTR 
podczas kwesty w 2017 r.
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Gmina Łapy otrzymała pozwo-
lenie na budowę windy oraz sali 
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Łapach. Decyzję 
w tej sprawie wydał we wtorek (2 
października br.) starosta powiatu 
białostockiego. To kolejny krok do 
realizacji tej ważnej inwestycji.

Nowoczesna sala z boiskiem 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
badmintona, winda, ułatwienia 
dla osób niepełnosprawnych – to 
jej najważniejsze elementy.

- Mamy 80 godzin tygodniowo 
zajęć wychowania fizycznego, z 
tego 1/3 z nich odbywa się na ko-
rytarzach lub na boisku szkolnym. 
Nasza 160 m² sala gimnastyczna 
nie zaspakaja naszych potrzeb – 
mówi Krzysztof Łapiński, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Łapach.

W ramach inwestycji Gmina 
Łapy planuje wykonanie sali spor-
towej z zapleczem, która będzie 
połączona z istniejącym budyn-
kiem szkoły. Projektowana sala 
sportowa będzie miała wymiary 

wewnętrzne 16 x 32 m. Na are-
nie sportowej mają być boiska 
do gry w siatkówkę, koszykówkę 
i badmintona. 

Gmina przewidziała również 
budowę windy umożliwiającej 
osobom niepełnosprawnym do-
stęp na wszystkie kondygnacje 
budynku szkoły.

– Przy okazji tej inwestycji 
planowany jest m.in. kapitalny 
remont łazienek na wszystkich 
kondygnacjach budynku z dosto-
sowaniem do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – cieszy się dyrektor 
Krzysztof Łapiński.

Planowane jest również zago-
spodarowanie terenu za budyn-
kiem szkoły.

Rzeczowa realizacja inwesty-
cji będzie możliwa po uzyskaniu 
dofinansowania.

- Postaramy się o dofinanso-
wanie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i Ministerstwa Sportu 
– zapowiada Urszula Jabłońska, 
burmistrz Łap.

Sala sportowa przy SP 2

Gmina Łapy otrzymała 158 
tys. zł dotacji ze środków RPO 
WP na instalację do wytwarza-
nia energii ze źródeł odnawial-
nych w Szkole Podstawowej w 
Płonce Kościelnej.

W ramach tej inwestycji na bu-
dynku szkoły w Płonce Kościelnej 
zostanie wybudowana instalacja 
fotowoltaicznej do produkcji ener-
gii elektrycznej. „Zielona energia” 
będzie wykorzystywana na potrze-
by własne placówki. Dzięki niej 
m.in. zmniejszą się koszty zużycia 
energii w obiekcie.

 - Technologia na miarę XXI 
wieku zagości w Płonce Kościelnej. 

To proekologiczne i ekonomicz-
ne rozwiązania – mówi Mariusz 
Gołaszewski, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana III Sobieskiego 
w Płonce Kościelnej.

Łączna wartość projektu pn. 
„Poprawa jakości powietrza po-
przez montaż instalacji OZE na 
budynku Szkoły w Płonce Kościel-
nej” to 231 tys. zł.

Dofinansowanie w wysokości 
158 tys. zł pochodzi z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, Oś prioryteto-
wa V Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii.

Dotacja na „zieloną energię” 
w Płonce Kościelnej 

Kolejna ulica przebudowa-
na w ramach tzw. inicjatywy 
lokalnej cieszy szczególnie 
mieszkańców, którzy przy niej 
mieszkają. Ulica zyskała na-
wierzchnię z betonowej kostki 
brukowej. 

- Mieszkam przy tej ulicy od 
1966 r. Większość mieszkań-
ców mniej więcej od tego czasu 
tu mieszka. Czekaliśmy na zro-
bienie nawierzchni tej ulicy co 
najmniej od lat 80. Wreszcie się 
doczekaliśmy i mamy porządną 
ulicę - mówi zadowolony Stani-
sław Górski, jeden z inicjatorów 
przebudowy ulicy w ramach tzw. 
inicjatywy lokalnej. Przy tej ulicy 
zameldowanych jest 40 osób.

W ramach mechanizmu inicja-
tywy lokalnej mieszkańcy partycy-
pują w kosztach przebudowy ulic, 
które są najczęściej tzw. „ślepymi 
ulicami”. Wnoszą 17% kosztów 
inwestycji. W ten sposób przyspie-
szają realizację drogi, która jako 
ulica z jednym wyjazdem miałaby 
mniejsze szanse na szybką reali-
zację. W ten sposób przebudowa-
no również ulicę Makowskiego i 
Tuwima, a teraz ul. Gen. Maczka.

W 2017 r. opracowano doku-
mentację projektowo-kosztoryso-
wą przebudowy ul. Gen. Maczka. 
W 2018 r. ulicę przebudowano. 
Koszt prac to prawie 140 tys. zł. 
Inwestycję wykonał Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Łapach.

Ulica Gen. Maczka z nową nawierzchnią

Przy ul. Konopnickiej wybudo-
wano chodnik o długości 150 m. 
Ma nawierzchnię z kostki bruko-
wej betonowe. Wykonawcą robót 
jest Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Łapach. Wartość prac to 
103 tys. zł.

W porozumieniu z gminą Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” 
udostępniła pod budowę chodnika 
część swojego terenu.

Ponadto w ramach tej inwe-
stycji na skraju ul. Konopnickiej 
i Żwirki i Wigury prowadzone są 
prace związane z przyłączeniami 
i odprowadzaniem wód deszczo-

wych tak, aby w przyszłości zapo-
biec zalewaniu podczas opadów 
garaży w blokach przy ul. Konop-
nickiej. Jednocześnie podobne 
prace przy kanalizacji deszczowej 
wykonano przy drodze do bloków 
przy boisku „Orlik”.

Zgodnie z wypracowanym z 
mieszkańcami podczas konsul-
tacji harmonogramem oprócz 
chodników przy ul. Konopnickiej 
wykonano część ulicy Konopnic-
kiej (tzw. dojazd do bloków) od 
ul. Cmentarnej w kierunku ul. 
Konopnickiej.

Chodniki na ul. Konopnickiej
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Prezes OSP Grzegorz Łupiń-
ski i druhowie z jednostki w Płon-
ce Kościelnej nie kryją radości. 
To dla nich ważne wydarzenie. 
Spełniło się ich marzenie. 

- Jeździliśmy już nim na dwie 
akcje. Gasiliśmy pożar torfu w 
Łapach i palące się opony w Płon-

ce Kościelnej – mówi Grzegorz 
Łupiński, prezes OSP w Płonce 
Kościelnej.

Samochód ratowniczo-gaśni-
czy wykonała firma Moto-Truck 
z Kielc. Samochód został dodat-
kowo wyposażony w ratowniczy 
zestaw hydrauliczny WEBER, 
który służy do uwalniania osób 

zakleszczonych w pojazdach po 
wypadku.

- To drugi nowy samochód 
dla OSP w Gminie Łapy. Dwa lata 
temu nowoczesny wóz strażacki 
otrzymała OSP Łapy - przypomi-
na burmistrz Urszula Jabłońska. 
- To efekt bardzo dobrej współ-
pracy OSP, samorządu i rządu. 

Ochotnicza Staż Pożarna w 
Płonce Kościelnej, jako jedna z 
12 jednostek w województwie 
podlaskim, otrzymała w czerwcu 
br. 870 tys. zł dotacji na zakup 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. 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
• 20.000,00 zł – Nad-

l e ś n i c t w o  w  S u -
praślu i Żedni (po 
10.000,00 zł)

Taki montaż finan-
sowy został uzgodniony 
z Prezesem NFOŚiGW 
i zaakceptowany przez 
Wiceministra MSWiA – 
Jarosława Zielińskiego 
oraz Ministra Środowi-

ska – Henryka Kowalczyka.
Dodatkowo z tych środków 

zostało zakupione wyposażenie 
samochodu m.in. hydrauliczny 
zestaw ratowniczy, ubrania spe-
cjalne typu NOMEX, obuwie spe-
cjalne, hełmy Gallet. Jednostka 
posiada  agregat prądotwórczy, 
piłę do betonu i stali, pilarki do 
drzewa, quad i inne wyposażenie 
specjalne, jak też  środki ochrony 
osobistej. Zakupione obecnie wy-
posażenie pozwoliło na doposaże-
nie jednostki, co powinno uczy-
nić ją w pełni przygotowaną do 
działań ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki podobnemu montażo-
wi finansowemu i zaangażowaniu 
wielu instytucji udało się w 2016 
r. zakupić nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy również dla 
OSP Łapy. Teraz także strażacy 
z Płonki Kościelnej mają do dys-
pozycji nowoczesny samochód 
ratowniczo-gaśniczy.

Nowy wóz strażacki w Płonce Kościelnej 

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w piątek (12 października) 
w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

- Dziękujmy nauczycielom 
każdego dnia, nie tylko w Dniu 

Edukacji Narodowej, bo oni co-
dziennie wykonują wspaniałą, 
ale jakże ciężką pracę – pracę na 
rzecz naszych dzieci – mówiła bur-
mistrz Urszula Jabłońska podczas 

uroczystości. Wspólnie z Piotrem 
Pułkośnikiem wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Łapach gra-
tulowali wszystkim nagrodzonym 
nauczycielom i dyrektorom szkół.

Muzyczną laurkę przygotowały 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 
1 w Łapach: Agata Galent, Wikto-
ria Ryś i Maja Zdrodowska pod 
kierunkiem nauczyciela muzyki 
Urszuli Dworakowskiej.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym pamiątkowym zdję-
ciem.

Wśród nagrodzonych 
znaleźli się:

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Łapach

1. Mariola Bolesława Grodzka
2. Hanna Anna Gąsowska

Szkoła Podstawowa
 w Uhowie  

3. Małgorzata Koszczuk-Petrych
4. Beata Warpechowska

Szkoła Podstawowa 
w Łupiance Starej

5. Krystyna Mojkowska
6. Agnieszka Grygoruk
Przedszkole nr 2 w Łapach

7. Aneta Anna Perkowska
8. Małgorzata Perkowska
Przedszkole nr 1 w Łapach

9. Wiesława Wincenciak
10. Katarzyna Falkowska
Biuro Obsługi Szkół Samo-

rządowych w Łapach
11. Elżbieta Dzierżek

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Łapach

12. Daniel Gołaszewski
13. Beata Twarowska

Szkoła Podstawowa 
w Płonce Kościelnej

14. Mariusz Gołaszewski
15. Aneta Łapińska

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Łapach

16. Krzysztof Łapiński
17. Urszula Maria Maciejczuk
Gimnazjum nr 1 w Łapach

18. Dariusz Rydzewski
19. Ewa Konopko

Dzień Edukacji Narodowej 

W tym roku 19 dyrektorów i nauczycieli z łapskich placówek 
oświatowych zostało wyróżnionych nagrodami Burmistrza Łap 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Strażacy Ochotnicy z Płonki Kościelnej dostali nowocze-
sny samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie i 
poświęcenie nowego wozu strażackiego odbyło się w niedzielę 
(28 października). Do Płonki Kościelnej na tę uroczystość przy-
jechali m.in. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji 
Jarosław Zieliński z małżonką, Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski, Komendant Główny PSP gen. bryg.Leszek Suski 
oraz Wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć.



ŁAPSKA
GAZETA

8

Gmina

nr 09 / 30 października 2018

Mszy św. z udziałem kompanii 
Honorowej Krajowej Administra-
cji Skarbowej przewodniczył ks. 
mgr lic. Piotr Jan Kaczmarczyk, 
kapelan KAS. W swoim kazaniu 
podkreślił, że wywalczenie nie-
podległości naszej Ojczyzny było 
możliwe dzięki odwadze, pracy 
i heroizmowi wielu Polaków. - 
Wspominając ich powinniśmy 
mieć świadomość tego, jak wiel-
ki skarb otrzymaliśmy w postaci 
Niepodległej – mówił.

Po liturgii wysłuchano kon-
certu pieśni patriotycznych w 
wykonaniu stypendystów Mar-
szałka Województwa Podlaskiego 
oraz prelekcji historycznej Doroty 
Kondratiuk, prezes Łapskiego To-
warzystwa Regionalnego.

Uroczystość poprzedziło zło-
żenie kwiatów przed Pomnikiem 
Niepodległości w Łapach. Na za-
kończenie uroczystości rozpalono 
ognisko, przy którym śpiewano 
piosenki wspólnie z harcerzami 
z Duszpasterstwa Harcerskiego 
Archidiecezji Białostockiej.

W uroczystościach uczestni-
czył dyrektor Izby Administracji 
Skarbowej w Białymstoku Woj-
ciech Orłowski wraz z zastępcami, 
burmistrz Łap Urszula Jabłoń-
ska, szefowie podlaskich służb 
mundurowych, funkcjonariusze 
i pracownicy podlaskiej KAS, a 
także mieszkańcy Łap.

 Była to ostatnia nowenna 
poprzedzająca Narodowe Święto 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

9. Nowenna Niepodległości 
Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, innych 

służb mundurowych oraz władz samorządowych i mieszkańcy 
Łap uczestniczyli w 9. Nowennie Niepodległości, która odbyła 
się 11 października tradycyjnie w kościele Św. Krzyża w Łapach. 
Nowenna Niepodległości obchodzona jest na pamiątkę 100. 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W czwartek (11 paździer-
nika) o godzinie 12.00 pod 
obeliskiem poświęconym pa-
mięci „Huzara” i jego żołnierzy 
władze samorządowe i społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łapach uczcili 65. rocznicę 
śmierci kpt. Kazimierza Ka-
mieńskiego „Huzara”. Kapitan 
Kazimierz Kamieński ps. Huzar 

został stracony w białostockim 
więzieniu przy ulicy Kopernika 
w dniu 11 października 1953 
roku o godzinie 13.30. Jego cia-
ło nie zostało wydane rodzinie, 
a miejsce pochówku pozostaje 
nieznane. 

Uroczystość przygotowała 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Łapach.

65. rocznica śmierci 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
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16 października minęła 40. 
rocznica wyboru kard. Karola 
Wojtyły na papieża. Jego pon-
tyfikat trwał 27 lat. Obchody tej 
rocznicy w Łapach rozpoczęły 
się już w niedzielę (14 paździer-
nika). Zorganizowała je spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Świętego Jana Pawła 
II w Łapach. 

W niedzielę (14 październi-
ka) kościele p.w. Św. Krzyża w 
Łapach odprawiono uroczystą 
dziękczynną mszę św. w intencji 
społeczności szkolnej z prośbą o 
boże błogosławieństwo, dary Du-
cha Świętego oraz łaski płynące za 
pośrednictwem Patrona. Następ-
nie procesyjnie z Relikwiami Św. 
Jana Pawła II uczestnicy udali się 
do szkoły, aby tam złożyć kwiaty 
i znicze pod pomnikiem Papieża 

Polaka oraz umieścić relikwie II 
stopnia w wyremontowanej Izbie 
Patrona. W sali gimnastycznej 
zgromadzeni wysłuchali montażu 
słowno-muzycznego pod hasłem 
„Pamięć i tożsamość”,  poświęco-
nego Świętemu Janowi Pawłowi II.

- Posiadanie takiego Patrona to 
wielki zaszczyt, ale również olbrzy-
mi obowiązek - takimi słowami 
przywitał zgromadzonych dyrek-
tor Daniel Gołaszewski. Stwierdził, 
iż mottem do pracy w bieżącym 
roku będą słowa: „Wymagajcie od 
siebie, nawet gdyby inni od Was 
nie wymagali”. 

W ramach obchodów Dnia 
Patrona Szkoły Podstawowej nr 
1 w Łapach we wtorek 16 paździer-
nika odbył się XI Jesienny Biega 
Uliczny „Od Karolka do Karola”. 

40. rocznica pontyfikatu 
Jana Pawła II

XX jubileuszowa edycja Fe-
stiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie 
Te Deum” odbyła się w sobotę 
(6 października) w kościele Św. 
Krzyża w Łapach. Tegoroczny 
festiwal poświęcony był 100. 

rocznicy odzyskania przez Pol-
skę   niepodległości, w związku z 
tym, uczestnicy oprócz utworów 
sakralnych wykonywali również  
pieśni  patriotyczne. Wielbiciele 
muzyki sakralnej mogli posłuchać 

siedmiu chórów m.in. z Siemia-
tycz, Białegostoku czy Goniądza 
oraz zespołu wokalnego z War-
szawy. „Łapskie Te Deum” było 
elementem projektu „Koleje do 
Niepodległości”.

Niepodległościowa edycja Fe-
stiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie 
Te Deum” zrealizowana została 
dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego .

Łapskie Te Deum
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Spotkanie z Marcinem Tom-
kielem w związku z ukazaniem się 
jego książki „Zaufany sztabowiec 
Piłsudskiego. Historia życia Sta-
nisława Nilskiego-Łapińskiego” 
odbyło się w środę (17 paździer-
nika) w Domu Kultury w Łapach. 

Autor publikacji znany jest 
jako dziennikarz Polskiego Ra-
dia Białystok i rzecznik prasowy 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku. Jest też pasjonatem 
historii naszego regionu, który 
napisał już wcześniej książkę na 
temat I wojny światowej na Podla-
siu. Moderatorem spotkania była 
prezes Łapskiego Towarzystwa 
Regionalnego, dyrektor Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Łapach 
Dorota Kondratiuk.

Książka „Zaufany Sztabowiec 
Piłsudskiego” została wydana 
wspólnym staraniem Książnicy 
Podlaskiej w Białymstoku i gminy 
Łapy. Będzie dostępna w Biblio-

tece Publicznej Miasta i Gminy  
Łapy, w filiach biblioteki oraz bi-
bliotekach szkolnych. Dzięki temu 
każdy będzie mógł zapoznać się 
bliżej z bohaterem naszej małej 
ojczyzny, szczególnie w czasie ob-
chodzonej właśnie 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości

Książka o ppłk. Stanisławie Nilskim-Łapińskim

Spotkanie 
z Marcinem Tomkielem

Na oddziale pediatrii w łap-
skim szpitalu od 1 października 
zostali zatrudnieni lekarze pedia-
trzy z długoletnim doświadcze-
niem klinicznym. Nowy personel 
specjalizuje się przede wszyst-
kim: w chorobach zakaźnych, w 
chorobach hematologicznych i 
onkologicznych dziecięcych oraz 
w gastroenterologii i alergologii 
dziecięcej. 

Ordynatorem oddziału pedia-
trii został dr n.med. Jacek Sko-
rochodzki.

Pozostały personel:

Dr n.med. Marta Kuźmicz - 
lekarz specjalista z zakresu pedia-
trii oraz hematologii i onkologii 
dziecięcej,

Lek. med. Elżbieta Pogorzel-
ska – lekarz specjalista z zakresu 
pediatrii,

Lek. med. Jarosław Kowalczuk 
- lekarz specjalista z zakresu pedia-
trii, z doświadczeniem w zakresie 
gastroenterologii dziecięcej.

Szpital zaczyna realizować na 
oddziale szeroki wachlarz świad-
czeń medycznych w zakresie le-
czenia dzieci.

Nowi pediatrzy 
w łapskim szpitalu 

N o w y  r o k  a k a d e m i c k i 
2018/2019 rozpoczęli studenci 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łapach. Uroczysta inaugu-
racja miała miejsce w czwartek 
(4 października) w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. Wśród zapro-
szonych gości byli burmistrz Ur-
szula Jabłońska oraz pracownicy 
Biblioteki Miasta i Gminy Łapy. 

Spotkanie rozpoczął wykład 
realizowany w ramach programu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przez Instytut Działal-
ności Publicznej pt. „Wsparcie 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku na Podlasiu – druga edycja”. 
Tematem wykładu było stulecie 
praw wyborczych kobiet w Polsce, 
a wygłosiła go dr Maria Bauchro-
wicz-Tocka.

 - Przybliżone w nim zostały 
sylwetki ośmiu posłanek na Sejm 
Ustawodawczy (1919-1922) oraz 
ich działalność parlamentarna. 
Jedną z nich była urodzona się 
w Łomży w 1886 roku i związana 
z województwem białostockim 

Maria Moczydłowska. Pomimo 
tego, że w 1918 roku kobiety w 
Polsce uzyskały prawa wyborcze, 
to z dużą determinacją walczyły 
z istniejącymi jednak  ogranicze-
niami obyczajowymi i prawnymi 
utrudniającymi im swobodę życia i 
pracy. Duży wpływ na budzenie ich 
aktywności publicznej i społecznej 
miały organizacje i prasa kobieca 
- mówi Barbara Gogolewska, pre-
zes stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Łapach.

W czasie uroczystości słucha-
cze UTW przygotowali występ mu-
zyczny. Na zakończenie prezes 
Barbara Gogolewska omówiła 
harmonogram spotkań zaplano-
wanych na październik i zachęciła 
do aktywnego udziału  w propo-
nowanych zajęciach.

- Ilość i różnorodność tematyki 
wykładów wywołała duże zainte-
resowanie, dlatego myślę, że stu-
denci zapewne z niecierpliwością 
oczekują na kolejne zaplanowane 
wspólne spotkania - podsumowuje 
pani prezes.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

Inauguracja nowego 
roku akademickiego 

W projekcie wzięło udział 
dziesięć Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku z województwa podla-
skiego. Projekt miał na celu upo-
wszechnianie nauki oraz badań 
naukowych i ich zastosowań wśród 
słuchaczy UTW oraz aktywizację 
społeczną i intelektualną senio-
rów, jak również zapobieganie 
społecznemu wykluczeniu osób 
starszych. Każdy uniwersytet 
otrzymał 20 tys. zł na realizację 
zadań w jego ramach.

- W sumie mieliśmy 22 godziny 
wykładów, w tym 10 godzin wykła-
dów wyjazdowych. Byliśmy m.in. 
w miejscach pamięci narodowej w 
gminie Sokoły, gminie Poświętne 
i gminie Nowe Piekuty. Poza tym 
pojechaliśmy na dwie wycieczki: 
do Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu i do Kazimierza Dolnego. 

Zwiedzaliśmy też Muzeum Histo-
ryczne w Białymstoku i byliśmy 
w kinie na filmie „Dywizjon 303” 
w Białymstoku. Nasi seniorzy 
uczestniczyli też w 60-godzin-
nych zajęciach z j. angielskiego. 
W ramach tego projektu mieliśmy 
również 12 godzin zajęć na base-
nie w Wysokiem Mazowieckiem  
– wylicza Barbara Gogolewska, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łapach.

Konferencja podsumowująca 
ten projekt  odbyła się w budynku 
Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Sta-
nisława Nilskiego-Łapińskiego. 
Spotkanie poprzedziła uroczysta 
msza św. pod przewodnictwem ks. 
prof. dr hab. Stanisława Dziekoń-
skiego, rektora UKSW.

 Zdjęcia: Tomasz Łapiński

Wsparcie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa 
podlaskiego przyjechali w niedzielę (7 października) do Łap, aby 
podsumować projekt sfinansowany w ramach programu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Wsparcie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu – druga edycja”. 
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Już po raz dziesiąty (30 
września ) na terenie nadrzecz-
nym Binduga w Łapach odbyły 
się Łapskie Zawody Latawcowe 
.Organizatorem była Pracow-
nia Modelarska działająca przy 
Domu Kultury w Łapach. Do 
konkursu zgłoszono 23 wła-
snoręcznie wykonane latawce, 
w różnych kategoriach. 

Oto lista zwycięzców:
W kategorii: Rodzinne (do 6 lat+ 
opiekun)
1. miejsce - Jan Mejsak
2. miejsce - Jakub i Natalia Wi-
lamowscy
W kategorii: Junior - latawce pła-
skie (do 12 lat)
1. miejsce - Piotr Raciborski
2. miejsce - Krzysztof Szyma-
nowski
3. miejsce - Oliver Mościcki
W kategorii: Junior - latawce 
skrzynkowe (do 12 lat)

1. miejsce - Oliver Mościcki
2. miejsce - Agnieszka Płońska
3. miejsce - Oskar Mościcki
W kategorii: Senior - latawce pła-
skie (powyżej 12 lat)
1. miejsce - Kamil Bielawski
2. miejsce - Jan Łapiński
3. miejsce - Wojciech Zaremba
W kategorii: Senior - latawce 
skrzynkowe (powyżej 12 lat)
1. miejsce Jakub Wasilewski
2.miejsce - Wojciech Zaremba
3.miejsce - Karol Józefowicz

Dwa wyróżnienia Dyrektora 
Domu Kultury w Łapach przyzna-
no Mateuszowi Szymanowskiemu 
i Karolowi Józefowiczowi.

Wszystkim gratulujemy! Po 
wyręczeniu nagród startujący 
oraz goście imprezy spotkali się 
na wspólnym ognisku. Dziękuje-
my wspólnocie Binduga za udo-
stępnienie terenu na organizację 
imprezy.

Zawody Latawcowe 
Binduga 2018 

W weekend 20-21 paździer-
nika zespół taneczny „Flejwunia 
Kids” działający w Domu Kul-
tury w Łapach wrócił aż z 3 pu-
charami z międzynarodowych 
zawodów tanecznych „Wirująca 
Strefa 2018” w Łomży.

Nasze łapskie dzieci zajęły: 
1 miejsce - solistka Klaudia 

Demiańczuk w kategorii Hip Hop 
Battle 1vs1 do 9 lat (Klaudia poko-
nała ponad 80 tancerzy w swojej 
kategorii wiekowej).

3 miejsce - solistka Patrycja 
Zambrzycka w kategorii Hop Hop 
Battle 1vs1 do 12 lat (Patrycja po-
konała ponad 130 tancerzy w swo-
jej kategorii wiekowej).

2 miejsce - zespoły Flejwunia 
Kids w kategorii Hip Hop Forma-
cje 10-12 lat. 

Jest to ogromny sukces na-
szych tancerzy. Ogromne gratula-
cje dla Magdalena Surwi Surwiłło, 
trenerki i choreografki, która dba o 
rozwój naszych młodych talentów. 

14 października odbył się 
długo wyczekiwany wernisaż 
wystawy poplenerowej. W lip-
cu młodzi plastycy z Łap wzięli 
udział w projekcie „Wakacje 
z naturą”, dzięki czemu mogli 
rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania podczas pleneru 
malarskiego w Ełku. 

Uczestnikami pleneru i au-
torami prac zaprezentowanych 
podczas wernisażu byli: Piotr 
Falkowski, Natalia Laskowska, 
Emilia Łochnicka, Wiktoria Olek-
siewicz, Julia Pilawska, Kamila 
Świerżyńska, Maja Zdrodowska, 
Natalia Hołowienko, Klaudia 
Jastrzębska, Izabela Kamińska, 
Wiktoria Krawczyk, Emily Ser-
win, Julia Wądołowska, Zuzanna 
Zajączek, Anna Jamiołkowska, 
Klaudia Kamińska, Zuzanna Kło-
sko, Magdalena Maleszko, Julia 

Maria Płońska, Hanna Pochodo-
wicz, Julia Sosnowska, Aleksandra 
Stradałowicz, Natalia Weronika 
Wojewódzka, Daria Zdrodowska, 
Wiktoria Lewandowska.

Przybyli goście z uwagą i uzna-
niem oglądali prace młodych ar-
tystów. 

Uzupełnieniem spotkania 
była prezentacja multimedialna 
ukazująca najciekawsze momenty 
letniego wypoczynku. Wspólnie 
spędzony czas zintegrował grupę, 
zapewnił możliwość aktywnego 
wypoczynku oraz realizacje pasji 
i zainteresowań.

Zapraszamy do obejrzenia 
galerii on-line na stronie Domu 
Kultury w zakładce Plastyka.

Wernisaż wystawy poplenerowej

Zrealizowano przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Gminy w Łapach

„Flejwunia Kids” z 3 pucharami

Nagroda dla Czesława Matysiewicza

Mieszkaniec naszego miasta pan Czesław Matysiewicz uczestniczył 
w V Przeglądzie Muzykujących na Harmonijkach Ustnych w ramach 
XXIII Festiwalu Wielu Kultur i Narodów z Wiejskiego Podwórza w 
miejscowości Czeremcha. Jury konkursu wyróźniło 5 uczestników. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Czesław. Gratulujemy i życzymy 
wielu kolejnych sukcesów.
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- Dziękujemy! Pamiętajcie o 
nas. Cieszymy się, że jest takie 
miejsce, w którym możemy być 
wśród ludzi i z ludźmi - to nasz dru-
gi dom… - to słowa seniorów, które 
najczęściej można było usłyszeć 
podczas wspólnego świętowani 3 
roku funkcjonowania Dziennego 
Domu „SENIOR+” w Łapach. 

Dzienny Dom został w Łapach 
utworzony w 2015 r. Na ten cel i na 
funkcjonowanie placówki gmina 
Łapy otrzymała dofinansowanie z 
budżetu państwa. Powstało przyja-
zne seniorom miejsce. Mogą w nim 
przebywać osoby niepracujące w 
wieku 60+. Seniorzy spędzają tu 
8 godzin dziennie od poniedział-

ku do piątku. Mają zapewniony 
ciepły posiłek, ale przede wszyst-
kim atrakcyjnie wypełniony czas. 
Celem programu jest aktywizacja 
społeczna i integracja wewnątrz i 
międzypokoleniowa seniorów. Z 
tej formy wsparcia przez te 3 lata 
skorzystało blisko 60 osób. 

16 października br. odbyła się 
jubileuszowa uroczystość z okazji 
3 roku funkcjonowania Dzienne-
go Domu. Wspólnie z seniorami 
świętowali burmistrz Urszula Ja-
błońska, przewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Maciejew-
ski, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Małgorzata 
Wasilewska, zastępcę dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łapach Katarzyna 
Żukowska- Koc, a także kierow-
nik Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej Edyta Michałowska, z którą 
Senior+ współpracuje w ramach 

międzypokoleniowych warsztatów 
dla dzieci i Seniorów.

Było mnóstwo podziękowań, 
wspomnień, życzliwych i ciepłych 
słów.  Słowa uznania i serdeczne 
życzenia seniorom przekazała 
m.in. burmistrz Urszula Jabłoń-
ska. Seniorzy przygotowali występ 
artystyczny, a później bawili się 
do późnych godzin wieczornych.

- Rozpoczyna się już 4 rok 
funkcjonowania Dziennego Domu 
„SENIOR+”, wiele wspólnie prze-
żyliśmy, ale wierzymy, że jeszcze 
wiele przed nami. Mam nadzieję, 
że to nasze wspólne przebywanie 
zapisuje się na kartkach historii 
życia każdego z nas, a chwile spę-
dzone wspólnie na zawsze wpisują 
się już w nasze serca i historię życia 
każdego z nas. Czasem uśmiech, 
dobre słowo może sprawić, że dla 
kogoś ponury dzień stanie się naj-
piękniejszym dniem jego życia 
- mówi Monika Łapińska, kierow-
nik Dziennego Domu „Senior+”.

3 lata Dziennego Domu „SENIOR+”

Pani Maria Młynarczuk z Łap 
15 października obchodziła swoje 
setne urodziny. W jubileuszowej 
uroczystości wzięli udział najbliżsi 
dostojnej jubilatki. Panią Marię z 
serdecznymi życzeniami, kwiata-
mi i upominkiem odwiedziła także 
burmistrz Urszula Jabłońska i 
zastępcy kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łapach. Pani bur-
mistrz przekazała Pani Marii także 
listy z życzeniami od Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego oraz 
Wojewody Podlaskiego Bohdana 
Paszkowskiego. 

Życie Pani Marii nie było ła-
twe. Ciężko pracowała fizycznie. 8 
lat spędziła w sowieckich łagrach, 
a 3 lata na zesłaniu na Syberii. Ma 

jedną córkę. Mieszka z nią i jej 
rodziną w Łapach. Doczekała 3 
wnucząt oraz 3 prawnucząt. Dwu-
krotnie wychodziła za mąż. Jest 
wdową. Urodziła się i początkowo 
mieszkała w Lizie Nowej. W 1927 r. 
jej rodzina przeprowadziła się do 
Wołkowyska, skąd wrócili w 1956 
r. do Polski i zamieszkali w Łapach 
(Osse). Pani Maria uwielbia słody-
cze, dlatego urodzinowy tort był 
wspaniałym prezentem.

To pierwsze 100. urodziny w 
tym roku. Najstarsza mieszkanka 
Łap ukończyła 102 lata. Z danych 
Urzędu Stanu Cywilnego wynika, 
że długowiecznymi jubilatami są 
najczęściej kobiety.

Setne urodziny 
Pani Marii Młynarczuk
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Fundacja Aktywizacja już po 
raz trzeci wydała publikację na 
temat żołnierzy z Podlasia. Dwie 
pierwsze opowiadały o żołnierzach 
wyklętych i tych, którzy walczyli o 
niepodległość. W tym roku publi-
kacja poświęcona jest żołnierzom 
Września 1939 roku.

W ramach zadania oprócz 
publikacji książkowej, zorgani-
zowano warsztaty historyczno-ar-
chiwistyczne i informatyczne dla 
seniorów, ich wnuków lub pra-
wnuków - uczniów miejscowych 
szkół. Podczas warsztatów wspól-
nie zebrano biografie żołnierzy z 
Podlasia walczących o naszą Oj-
czyznę. Wyniki prac uczestników 
zadania wykorzystano w powstałej 
publikacji. Powstał profil projektu 
na Facebooku.

Publikację w wersji druko-
wanej będzie można bezpłatnie 
otrzymać podczas spotkań poświę-
conych 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, które 
zostaną zorganizowane w listo-
padzie br.

Już dzisiaj zachęcamy do lek-
tury - wersję elektroniczną można 
znaleźć w Muzeum Wirtualnym 
im. Władysława Piotrowskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Publikacja o żołnierzach września 1939 roku

Nasi poszli w bój

Niepodległościowe Biegi Terenowe
9 listopada 2018 r.

teren Wspólnoty Gruntowej 
Binduga w Łapach

 
10.00 zbiórka uczestników biegów

11.11 odśpiewanie hymnu narodowego i start biegów:
 

dystans 100 m  – dzieci do 9 lat w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 500 m  – dzieci od 10 do 14 lat w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 1918 m  – młodzież pow. 14 lat 
                                     oraz przedstawiciele służb mundurowych
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebie-
ski, zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciem-
nobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, listopad-grudzień 2018 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

XI XII

Ponie-
działek

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

5 3

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

Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Róża-
na, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, 

Wodzickiego, Żniwna

5 3

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskie-
go, Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makow-
skiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, 
Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdo-
wo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

6 4

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 14 12
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, 

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

7 5

Czwar-
tek

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

15 13

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

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

8 6

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, 
Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osie-

dlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, 
Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, 

Boh.Westerplatte

16 14

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna,
 Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konop-
nickiej, Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, 

Tęczowa

9 7

MIASTO ŁAPY I SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) od mieszkańców zabudowy jedno-

rodzinnej, listopad-grudzień 2018 r.
Miejscowość, ulice XI XII

Płonka Matyski, Płonka Kościelna, Łapy (Bukowa,
 Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, 

Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, 
Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

2
Piątek

3 
Ponie-
działek

Łapy (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierym-
skiego, Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 
Szkolna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

2
Piątek

5 
Środa

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Łapy 
(Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosno-

wa, Surażska, Asnyka, Witosa, Warszawska), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse (ul. Warszawska)

5
ponie-
działek

6 
Czwar-

tek

Łapy (Kolejowa, Kombatantów, Kasprowicza, Kochanowskie-
go, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, 
Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, 

Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy-Osse (ul. Kolejowa), 
Łapy Brańska, Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska i 

Buc, Południowa)

7
Środa

7 
Piątek

Łapy (Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, 
Łanowa, Odległa, Orzeszowej, Piłsudskiego, Północna, Puchal-

skiego, Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, 
Żniwna, Żytnia)

9
Piątek

7
 Piątek

Łapy (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kło-
sowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, 
Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, 

Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

12
Ponie-
działek

10 
Ponie-
działek

Łapy (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, 
Szpitalna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdowo), Uhowo 

(Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

13
Wtorek

11 
Wtorek

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

Polna, Spokojna, Szkolna, Białostocka)

14
Środa

13 
Czwar-

tek
Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Bokiny, Wólka Waniewska, 

Płonka-Kozły, Płonka Strumianka, Roszki-Włodki, 
Roszki-Wodźki

15
Czwartek

14 
Piątek

Łapy Szołajdy, Łapy Dębowina, Daniłowo Duże, Daniłowo 
Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Stara Wieś, 

Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki

16
Piątek

21 
Piątek

Łapy (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, 
Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka, Langiewicza, Nadnarwiańska, 

Nowowiejska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Żurawia, 
Żwirki i Wigury)

26
Ponie-
działek

24 
Ponie-
działek

Łapy (3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego 
Krzyża, Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 11 
Listopada, Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Parafialna, 
Prusa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, 

Wronia)

27
Wtorek

31 
Ponie-
działek

**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
W okresie grzewczym (od listopada) worki od mieszkańców domów 
jednorodzinnych odbierane są raz w miesiącu w dodatkowo wyzna-
czonym terminie. Właściciele nieruchomości, którzy nie deklaro-
wali selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a chcieliby oddać 
popiół lub żużel, mogą wystawiać go w terminach dodatkowego od-
bioru popiołu.

gmina

Od listopada odpady kuchenne oraz odpa-
dy zielone odbierane są raz w miesiącu 

razem z odpadami segregowanymi.
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, listopad-grudzień 2018 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

XI XII

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

5 
19  

3 
17 
31

Wtorek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka. 
Krucza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, 

Wronia, Żurawia

6 
20

4 
18

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

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

Topolowa

6 
20

4 
18

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, 

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, 
Wygwizdowo

13 
27

11
27*

Środa

3-go Maja, Bagińskiego, Graniczna, Nilskiego-Łapińskiego , 
Jaskółcza, Langiewicza

14 
28

12 
27*

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

Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Żabia

7 
21

5 
19

Czwar-
tek

Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odległa, 
Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, 

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

8 
22

6 
20

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

2 
16 
30

14 
28

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

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

9 
23

7 
21

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebie-
ski, zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciem-
nobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, listopad-grudzień 2018 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc

XI XII

Ponie-
działek

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

12 10

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 
Daniłowo Duże, Daniłowo Małe

5 3

Wtorek

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

13 11

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

Zdrojowa)
20 18

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, 
Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Dębowina,

14 12

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

21 19

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, listopad-grudzień 2018 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc

XI XII

Ponie-
działek 

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

26 24

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (oprócz ulicy Kombatantów), 
Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokojna, Polna)

19 17

Środa

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

wa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
28 28*

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka
-Osse, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś,

Łapy-Łynki (wyłącznie ulica Kombatantów)
21 19

Czwar-
tek

Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, 
Łapy-Szołajdy

22 20

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościelna, 

Płonka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka
23 21

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

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH
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HistOria

Wykroczenia i przestępstwa w 
okresie PRL były prawdziwą zmo-
rą, choć władze starały się ukryć 
przed społeczeństwem prawdziwą 
skalę zjawiska. W okresie istnie-
nia powiatu łapskiego (1954-1975) 
największym, utrapieniem byli 
złodzieje.  

Część informacji ilustrujących 
przypadki łamania prawa podawa-
no w prasie („Gazeta Białostocka”, 
od 1975 – „Gazeta Współczesna” lub 
„Kurier Podlaski od 1983 r.). Jednak 
pełniejsze dane zawierają dopiero 
akta milicyjne z tego okresu, które 
są zdeponowane obecnie w Archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej 
(Oddział w Białymstoku). Tylko w 
1962 r. na terenie Komendy Powia-
towej MO Łapy, której jurysdykcja 
pokrywała się z obszarem powiatu 
łapskiego, odnotowano 2 włamania 
do obiektów państwowych, 65 kra-
dzieży w obiektach państwowych (w 
tym 23 na terenie Łap), 88 kradzieży 
na szkodę osób prywatnych (w tym 
44 w Łapach), 15 przypadków bójek 
(w tym 6 w Łapach), 19 przypadków 
nadużyć w placówkach państwowych, 
8 przypadków kradzieży drzewa z la-
sów państwowych i tyleż samo z lasów 
prywatnych, 15 przypadków spekulacji 
oraz 176 innych przestępstw (w tym 
51 w Łapach). Spośród wszystkich 487 
przypadków przestępstw, zakończo-
no 427, a w przypadku 267 wykryto 
sprawców. Z uwagi na ograniczenia 
objętościowe trudno było opisać tu 
wszystkie przypadki, stąd zawężono 
je tylko dla kilku wybranych lat: 1955-
1957, 1962, 1966 i 1971. 

Nielegalny handel, ubój, gar-
bunek i bimbrownictwo 

Zacznijmy od spraw wydaje się 
najlżejszych, do których zaliczano 
wykroczenia i przestępstwa wymie-
nione w śródtytule. W latach 50. XX 

wieku były one bardzo powszechne, 
co zilustrować można na kilku przy-
kładach. W dniu 2 września 1955 r. 
przeprowadzono rewizję u jednego z 
mieszkańców Łap, zamieszkałego przy 
ulicy Manifestu Lipcowego (obecnie 
ul. Główna), u którego znaleziono: 
6 wygarbowanych skór cielęcych i 
4 skóry przygotowane do garbunku. 
W śledztwie prowadzonym przez 
Komendę Powiatową MO w Łapach 
ustalono, że mężczyzna był już wcze-
śniej karany za podobny proceder. 
Tropiono również handlarzy mięsem, 
pochodzącym z nielegalnego uboju. 
W dniu 2 września 1955 r. u miesz-
kańca wsi Marynki (gm. Poświętne) 
zarekwirowano 45 kg mięsa wieprzo-
wego z nielegalnego źródła. Zarobić 
z pewnością chciał mieszkaniec wsi 
Niecki, który w sierpniu 1955 r. kupił 
krowę i dokonał jej nielegalnego uboju. 
Wyroby i mięso natychmiast sprzedał 
miejscowej ludności za 32 zł za 1 kg., 
ale na jego ślad szybko trafiła milicja, 
która odkryła, że nie był to pojedynczy 
handel, bo ów mężczyzna trudnił się 
tym zajęciem już od dłuższego czasu. 

Podobnych przypadków było 
znacznie więcej, milicjanci co raz 
odkrywali miejsca przechowywania 
nielegalnego mięsa wołowego jak i 
wieprzowego. Handlujących, jak i 
kupujących, aresztowano również 
na cotygodniowych jarmarkach w 
Łapach. Co prawda najczęściej han-
dlowano nielegalnym mięsem, ale i 
nie gardzono innymi wyrobami, np. 
miodem. W dniu 11 listopada 1955 r. 
aresztowano dwie mieszkanki Wy-
szkowa z woj. warszawskiego, które 
próbowały sprzedać na targu w Ła-
pach znaczną ilość miodu. Milicjanci 
co pewien czas przeprowadzali akcje 
przeciwko kłusownikom nad Narwią, 
które polegały na niszczeniu sprzętu 
do łowienia ryb. Na przykład w dniu 
6 stycznia 1971 r. taką akcję przepro-
wadzili milicjanci KPMO Łapy wzdłuż 

Narwi na odcinku Zawyki – Bokiny, 
gdzie zniszczono 35 żaków na ryby, 
5 rzutek i jedną pułapkę na wydry. 
Tropiono również handlarzy wełną 
i wytwórców nielegalnego alkoholu, 
którzy kryli się zwykle ze swoim pota-
jemnym wytwórstwem w okolicznych 
lasach. W końcu 1955 r. nielegalnie 
wytwórnie odkryto w Surażu, Brzozo-
wie Solnikach, Lizie Starej, Płonce Ko-
ścielnej, wsiach Borowskich. Również 
i w kolejnych latach odnotowywano 
nielegalne pędzenie samogonu,  np. 
w kwietniu 1971 r. zarekwirowano u 
rolnika ze wsi Borowskie Michały 13 
litrów bimbru wraz z aparaturą do 
jego produkcji. 

Warto też wspomnieć, że w latach 
50. mieszkańcy wsi musieli oddawać 
państwu obowiązkowe dostawy mię-
sa i artykułów rolniczych w różnych 
ilościach. Jako, że były to dość trudne 
czasy, posiadane mięso sprzedawano 
w celu utrzymania rodziny, inni jednak 
robili to z chęci zysku. Z obowiązko-
wych dostaw uchylano się również w 
inny sposób, np. podrabiając kwity do-
stawcze. Tak zrobił m.in. mieszkaniec 
wsi Płonka Matyski, który sfałszował 
kwit i wpisał na nim 235 kg ziemnia-
ków, oddanych rzekomo przez niego 
do łapskiego GS. Fałszerstwo jednak 
rozpoznano i Płonkowianin trafił na 
posterunek MO w Łapach.

Pobicia i rozboje
Nie brakowało różnych wybryków 

i incydentów chuligańskich. Chodze-
nie ciemnymi ulicami Łap nie należało 
do przyjemności, bo można było wów-
czas spotkać nie tylko spacerujących 
zakochanych, ale i nieznajomych szu-
kających mocniejszych wrażeń. W dniu 
6 stycznia 1957 r., o godzinie 21.45, 
23-letni mieszkaniec Łap wywołał na 
dworcu kolejowym w tejże miejscowo-
ści awanturę. Próbował go uspokoić 
będący na miejscu funkcjonariusz 
komisariatu kolejowego, ale został 

uderzony nogą w brzuch przez awan-
turnika i zwyzywany niecenzuralnym 
słownictwem. Także i w pociągach 
nie zawsze było bezpiecznie, o czym 
przekonał się mieszkaniec Łap, który 
wracał w dniu 24 stycznia 1957 r. z 
Białegostoku do Łap. Mniej więcej 
o godzinie 21. został on z nieznanej 
przyczyny pobity przez nietrzeźwego 
26-letniego mieszkańca wsi Baciuty 
przy pomocy metalowego narzędzia 
(przedmiotu żelaznego). Sprawca 
zbiegł z miejsca zdarzenia.  Z kolei 
w dniu 25 stycznia inny nietrzeźwy, 
mieszkaniec wsi Klepacze, o godzinie 
15.30 pobił konduktora, w pociągu 
jadącym z Białegostoku do Łap. Wo-
bec sprawcy zastosowano areszt, a 
dochodzeniem zajął się Komisariat 
Kolejowy MO w Łapach. 

W dniu 6 marca 1957 r. odnoto-
wano przypadek pobicia strażnika 
kolejowego na terenie ZNTK w Ła-
pach, przez nietrzeźwego mieszkań-
ca miejscowości Osse. Zdarzały się 
nieprzyjemne sytuacje w poczekalni 
dworca kolejowego w Łapach. W dniu 
11 listopada 1966 r. doszło do awantury 
w barze „Expres” w Łapach, w trakcie 
której 44-letni mieszkaniec Białego-
stoku, będąc w stanie nietrzeźwym, 
pobił obsługującą go ekspedientkę. 
Krewkiego klienta natychmiast aresz-
towano. Milicjanci reagowali również 
na przejawy przemocy domowej. W 
dniu 18 listopada 1968 r. Prokurator 
Powiatowy w Łapach zastosował areszt 
tymczasowy w stosunku do 46-letnie-
go mieszkańca Łap, z powodu znęcania 
się fizycznie i psychicznie nad swoją 
żoną, która zmuszał do opuszczenia 
domu i dzieci. 

W dniu 20 stycznia 1971 r., oko-
ło godziny 18.00, odnotowano fakt 
zakłócania porządku publicznego 
przez pijanego mężczyznę, rodem z 
Jabłoni, który zaczepiał podróżnych. 
Po ustaleniu jego personaliów sprawę 
skierowano do łapskiego Kolegium, 
które wymierzyło mu karę grzywny 
3000 zł z zamianą na 75 dni aresztu. 
Co ciekawe, do podobnego zdarzenia, 
doszło w dniu 3 lutego. Tym razem 
był to mieszkaniec Łap, który oprócz 
zaczepiania podróżnych, awanturował 
się i używał wulgarnego słownictwa. W 
tym przypadku Kolegium wymierzyło 
mu karę 2000 zł grzywny. W dniu 
22 marca 1971 r. w Łapach 22-letni 
mieszkaniec Łap, będąc w stanie nie-
trzeźwym, pobił innego mężczyznę, 
powodując przy tym uszkodzenie ciała. 
Z kolei w dniu 4 lipca 1971 r. dwóch 
mężczyzn usiłowało pobić komendan-
ta powiatowego MO w Łapach, który 
był w cywilu na spacerze z żoną. Na 
ratunek pospieszył inny milicjant, któ-
ry zdołał odeprzeć atak napastników. 
Napastnikami okazali się żołnierze 
będący na przepustce. 

C.d.n.
Piotr Sobieszczak

nilski@interia.pl

Przestępczość w Łapach w okresie PRL cz. 1

Ciemne sprawy w powiecie łapskim

Bójki zdarzały się dość często na majówkach, Płonka Kościelna, 1964 r. [P. Kretowicz]
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Wielki sukces zawodniczki Klubu Sportowego Klimat Łapy. 
Wiktoria Grochowska została mistrzynią oraz rekordzistką Polski 
Młodzików w podnoszeniu ciężarów.

Łapianka pobiła trzy rekordy Polski w rwaniu, podrzucie i dwuboju 
(71kg, 83kg, 154kg) w kat.wagowej +75kg. 

Zawody odbyły się w Ciechanowie w dniach 4-7.10.br. Trenerami 
Wiktorii są Leszek Nowacki i Rafał Jaroszewski. Wiktoria jest zawod-
niczką kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów oraz stypendystką 
Burmistrza Łap.

Wiktoria Grochowska 
mistrzynią Polski 

Jesień w Ośrodku Kultury Fizycznej

Przed nami jesień pełna sportowych wrażeń w Łapach. W nadcho-
dzących dniach i tygodniach Ośrodek Kultury Fizycznej zorganizuje 
kilka imprez sportowych, w których każdy będzie mógł wziąć udział. 

Niepodległość ma już wiek... 
A sport to wciąż najlepszy lek. Pod takim hasłem wystartują zawod-

nicy w Niepodległościowych Biegach Terenowych, które rozpoczną się  
9  listopada o godzinie 10:30 na leśnej Bindudze. Wystartują  młodzi 
biegacze, reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 
ponadgimnazjalne. Nie zabraknie tego dnia akcentów patriotycznych, 
bo przecież dzień później obchodzić będziemy setną rocznicę odzy-
skania niepodległości. Zapraszamy wszystkich, nie tylko biegaczy, 
do sportowego uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. 

Niedługo ruszają ligi halowe
W listopadzie rozpoczniemy rozgrywki Profit Ligi Halowej Piłki 

Nożnej OKF 2018/2019 oraz Koszykarskiej Ligi „z Łapą”. Zapraszamy 
wszystkich do zapisów. Gwarantujemy Wam emocje i rywalizację 
niemalże co tydzień, aż do marca przyszłego roku. Zapisy prowa-
dzimy mailowo - okf1@wp.pl lub osobiście w biurze OKF przy ulicy 
Leśnikowskiej 18a. Zapisujemy się do końca października, a gramy od 
listopada, prawie w każdy piątek. Bo w sporcie chodzi o regularności. 

Sport (dla) każdego dnia 
I takie właśnie, regularne, zajęcia, proponujemy Wam cały czas. 

W poniedziałki i środy odbywają się zajęcia aerobiku w Płonce Ko-
ścielnej, we wtorki i czwartki w sali SP 2 w Łapach. Wtorki i czwartki 
to także Piłkarskie Przedszkole dla dzieci oraz zajęcia tenisa stoło-
wego w SP 1. W czwartki grupa pasjonatów pływania, wyjeżdża na 
basen do Wysokiego Mazowieckiego. Zapisy prowadzimy w biurze 
OKF. Prosimy również osoby zainteresowane „harataniem” w gałę, 
czyli rekreacyjnym graniem w piłkę, o kontakt z nami. Jeśli tylko 
zbierze się odpowiednio liczna grupa, ruszymy z zajęciami. W pla-
nach mamy jeszcze kilka propozycji w sezonie jesienno-zimowym., 
m.in. zajęcia siatkówki. Śledźcie nas na www.okf.lapy.pl oraz na 
facebooku - facebook.pl/OKFLapy. Możecie także dzwonić - 85 715 
24 75. Do zobaczenia!

Za nami ostatni bieg w cyklu 
Koncertowe Bieganie na Bindu-
dze - Cztery Pory Roku. Jesienny 
bieg, jak każdy poprzedni, stał 
na bardzo wysokim poziomie, a 
biegacze nie zawiedli. Na starcie 
stanęło ich prawie sześćdziesięciu.

Również „jak zwykle”, wygrał 
Patryk Drężek, który od startu do 
mety przewodził stawce biegaczy. 
Triumfował w biegu, triumfował 
także w klasyfikacji generalnej 
wśród mężczyzn. W kategorii 
kobiet najlepsza była Paulina 
Łapińska, młoda, ale jakże do-
świadczona biegaczka z Łap. Jeśli 
jesteśmy już przy doświadczeniu, 
to z pewnością może się nim po-
chwalić Zygmunt Łapiński, który 
uczestniczył we wszystkich bie-
gach i w kategorii siedemdziesię-
ciolatków nie miał sobie równych. 
A niejednokrotnie musiał zmagać 
się w tym sezonie z kontuzjami. 

Jesienne spotkanie biegowe 
miało patriotyczny charakter - tra-
sa ozdobiona była biało-czerwony-
mi flagami, a wszystko to z okazji 
setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Zawody 
zakończyły się wspólnym ogni-
skiem, przy którym można było 
powspominać wszystkie starty, 
a także wymienić się doświadcze-

niami. Integracja, nomen omen, 
przebiegła w bardzo radosnej 
atmosferze. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary oraz „zestaw 
zdrowia” ufundowany przez Ośro-
dek Kultury Fizycznej. Szczególnie 
nagrodziliśmy tych, którzy wzięli 
udział we wszystkich czterech bie-
gach. Mamy nadzieję, że wszyscy 
wrócili do domów zadowoleni i 
będą nas odwiedzać w kolejnym 
cyklu biegowym, którego formę 
podamy już niedługo. Pełne wy-
niki do pobrania na naszej stronie 
www.okf.lapy.pl. 

Dziękujemy w tym miejscu 
wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji biegów:
• Burmistrz Łap Urszuli Jabłoń-

skiej
• Przewodniczącemu Rady Miej-

skiej Sławomirowi Maciejew-
skiemu

• Magdalenie Falkowskiej, Marcie 
Piątek i Małgorzacie Boguskiej – 
niezawodnym wolontariuszkom

• Tomaszowi Łapińskiemu i 
Krzysztofowi Koneckiemu- fo-
tografom 

• Edwardowi Łapińskiemu i Ceza-
remu Perkowskiemu - członkom 
zarządu Wspólnoty Gruntowej 
„Binduga” 

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f K
on

ec
ki

Finałowy Bieg Cztery Pory Roku
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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 

Gazeta Łapska wydawana przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 Łapy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl, tel. 85 814 19 20
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a także zmiany tytułów.  Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Reklamy i ogłoszenia można 
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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