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Zdobył Pan ponad 9 ty-
sięcy głosów w wyborach do 
Sejmiku Województwa Pod-
laskiego. Warto zaznaczyć, że 
był to Pana debiut w polityce 
regionalnej. Odbiera to Pan 
jako sukces, czy jest pewien 
niedosyt?

Oczywiście, że jest to ogromny 
sukces, nie tylko mój, ale przede 
wszystkim pokolenia, którego je-
stem przedstawicielem. że będę ich 
reprezentował w Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego. Niedosyt 
po kampanii zawsze pozostaje, 
bo człowiek zastanawia się czy 
można było osiągnąć lepszy wynik, 
czy można było porozmawiać z 
większą liczbą ludzi, odwiedzić 
więcej miejscowości, ale myślę 
że 9 434 głosów robi wrażenie jak 
na debiut. Pragnę podkreślić, że 
był to tylko debiut w wyborach 
samorządowych, ponieważ w po-
lityce funkcjonuję już ponad 10 
lat. W latach 2015 – 2018 praco-
wałem w Warszawie jako doradca 
ministra Krzysztofa Jurgiela, co 
pozwoliło mi zbudować duże do-
świadczenie w poruszaniu się po 
meandrach administracji rządo-
wej jak i samorządowej. Miałem 
okazję współpracować nie tylko z 

przedstawicielami rządu polskie-
go, ale wykorzystywałem swoją 
biegłą znajomość języków obcych 
podczas różnych wizyt zagranicz-
nych na szczeblach rządowych. 
Najwięcej nauczyła mnie jednak 
współpraca z wójtami, burmi-
strzami czy prezydentami miast, 

co utwierdziło mnie w przekona-
niu, że samorząd to nie polityka 
i nie cuda, polityka według mnie 
to pomaganie ludziom każdego 
dnia. Cieszę się, że mogę teraz 
wykorzystać to doświadczenie w 

Sejmiku Województwa Podlaskie-
go. Uważam, że jak na debiutanta, 
do tej pory, udało mi się osiągnąć 
wiele, gdyż zostałem przewodni-
czącym Komisji Kultury, Edukacji 
i Sportu, a na mój wniosek Sejmik 
zwiększył o 200 tysięcy kwotę wy-
datków na kulturę w naszym regio-
nie. Jeszcze raz podkreślę, iż cieszę 
się, że mieszkańcy Łap okazali mi 
zaufanie podczas wyborów - za co 
serdecznie wszystkim dziękuję. Je-
stem świadom odpowiedzialności 
jakie to zaufanie za sobą niesie, 
dlatego obiecuję, że nie zawiodę. 

Został Pan wybrany z 
okręgu, który obejmuje mia-
sto i gminę Łapy. Czuje się 
Pan naszym ambasadorem 
w Sejmiku?

Oczywiście, że tak. Już jako 
doradca ministra pracowałem na 
rzecz mieszkańców Łap. Odby-
łem wiele wizyt w Ministerstwie 
Zdrowia dotyczących szpitala po-
wiatowego w Łapach. To samo 
dotyczy budowy basenu, o który 
wspólnie z obecnym Marszałkiem 
Województwa Arturem Kosickim 
zabiegaliśmy u Ministra Sportu i 
Turystyki Witolda Bańki. Według 
mnie tylko konkretna robota daje 
wiarygodność ludziom zaangażo-
wanym społecznie. Zawsze staram 
się więcej robić niż mówić.  W trak-

cie trwania kampanii czułem silne 
wsparcie wielu mieszkańców Łap, 
dlatego, że mam tu dużo przyjaciół 
oraz dlatego, że już wcześniej za-
biegałem o sprawy mieszkańców 
Miasta i Gminy Łapy. Ten mandat 

zaufania traktuję jako zobowiąza-
nie wobec mieszkańców, zawarłem 
z każdą obywatelką i obywatelem 
Łap umowę na 5 lat i obiecuję tej 
umowy dotrzymać poprzez reali-
zację deklaracji, które złożyłem 
przed wyborami. Jest to dla mnie 
sprawa honoru. To zaszczyt być 
ambasadorem Łap w Sejmiku 
Województwa Podlaskiego.

Jaki plan działania ma 
Pan na najbliższą kadencję? 
Może są jakieś konkretne 
działania na rzecz łapskiej 
społeczności?

Łapy to największa gmina w 
powiecie białostockim, sam jestem 
mieszkańcem powiatu białostoc-
kiego, a więc problemy Polski po-
wiatowej są mi znane. Wspólnie z 
Panem Burmistrzem Krzysztofem 
Gołaszewskim będziemy zabiegać 
o zwiększenie środków na sfinan-
sowanie  budowy basenu. Proszę 
pamiętać, że Łapy leżą w bardzo 
atrakcyjnym ciągu komunika-
cyjnym, co trzeba wykorzystać 
poprzez ściąganie strategicznych 
inwestorów z Polski i zagranicy. 
Obiecuję, że dopóki jestem rad-
nym Sejmiku dopóty Samorząd 
Województwa Podlaskiego będzie 
wspierał Gminę Łapy we wszelkich 
działaniach prorozwojowych, bo 
Łapom należy przywrócić dawną 
siłę.

Jak widzi Pan swoją 
współpracę z Burmistrzem 
i Radą Miejską w Łapach? 

Samorząd to przede wszystkim 
dialog i różnice poglądów nie mają 
dla mnie znaczenia, gdyż zawsze 
warto dla dobra mieszkańców 
współpracować. Zapewniam, że 
będę wspierał wszelkie działania 
na rzecz rozwoju Łap i dobrobytu 
mieszkańców. Jestem do dyspozy-
cji Władz Łap, ale także każdego 
mieszkańca Miasta i Gminy Łapy.

Na koniec proszę uchy-
lić nieco rąbka tajemnicy 
odnośnie Pana osoby. Co w 
wolnych chwilach lubi robić 
Sebastian Łukaszewicz? Cze-
go możemy Panu życzyć?

Niestety mam trochę za mało 
tego wolnego czasu (śmiech). 
Najlepszym odpoczynkiem jest 
dla mnie spędzanie czasu z naj-
bliższymi na łonie podlaskiej 
przyrody. Możecie mi Państwo 
życzyć zdrowia i wytrwałości w 
dalszej pracy na rzecz drugiego 
człowieka, bo według przysłowia: 
odwaga jest dobra, ale wytrwałość 
jeszcze lepsza! 

Na zdjęciu od lewej: Marek Citko, Witold Bańka, Sebastian Łukaszewicz

Wywiad z Panem Sebastianem Łukaszewiczem 
– Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego

Ambasador Łap w Sejmiku!
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - 
sport klasyfikowany 2019

Lp. Tytuł oferty / Oferent
Kwota

wnioskowana
Status oceny

Liczba 
punktów

Kwota dofinan-
sowania

1
Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy w roku 2019 

 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy
36 540,00 zł Pozytywna 17,50 32 000,00 zł

2
Realizacja działalności sportowej w 2019r. przez Klub Sportowy Klimat Łapy 

 Klub Sportowy Klimat Łapy
24 000,00 zł Pozytywna 17,50 22 000,00 zł

3
Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŁAPA” 

 Uczniowski Klub Sportowy „ŁAPA”
21 310,00 zł Pozytywna 18,50 20 000,00 zł

4
Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach oraz organizację zawodów 

miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców 
 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łapy

15 600,00 zł Pozytywna 20,00 15 600,00 zł

5
Organizacja działalności sportowej UKS Narew Łapy w 2019 r 

 Uczniowski Klub Sportowy Narew przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach
70 450,00 zł Pozytywna 16,50 48 000,00 zł

6

Udział i przygotowanie drużyn „PETRUS”  Łapy w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim 
Związku Piłki Nożnej 

 Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne „PETRUS” im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii 
św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

29 422,00 zł Pozytywna 17,00 24 000,00 zł

7
„ OD SKRZATA DO SENIORA” - czyli prowadzenie dla dzieci i młodzieży  szkoleń sportowych 
oraz organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinie – piłka nożna 

 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „Pogoń” Łapy
98 830,00 zł Pozytywna 19,75 96 000,00 zł

8
Klub Sportowy MPower Cheer - czyli zajęcia z gimnastyki, akrobatyki i tańca dla początkują-

cych cheerleaderek. 
 Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

20 600,00 zł Pozytywna 13,25 8 000,00 zł

9
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu kwalifikowanego w Gminie 

Łapy w 2019 
 Dziewczęca Akademia Futbolu IKAR ŁAPY

33 000,00 zł Pozytywna 7,25 5 000,00 zł

Łącz-
nie:

349 752,00 zł  270 600,00 zł

W sobotę 16 lutego nastąpiło oficjal-
ne otwarcie Betoniarni Krupiak. Nowo 
powstały oddział znajduje się przy  ulicy 
Wodociągowej w Łapach. Jak mogliśmy 
usłyszeć od Właściciela firmy,  otwarcie 
tego zakładu jest sukcesem  całej rodziny, 
współpracowników, partnerów handlo-
wych oraz ogromnej przychylności władz 
lokalnych. W uroczystości otwarcia wziął 
udział również Burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski. Po poświęceniu obiektu, 

licznie  zgromadzeni goście bawili się w 
Sali Bankietowej Zacisze.

 „KRUPIAK” to przeszło 30 lat tradycji 
i doświadczeń na rynku lokalnym jaki i 
regionalnym.

Wytwórnia w Łapach jest już dru-
gim oddziałem firmy. Przedsiębiorca 
obecnie zatrudnia kilkadziesiąt osób , a 
w przyszłości planuje kolejne inwestycje 
i utworzenie nowych miejsc pracy  na 
terenie gminy Łapy.

Otwarcie Betoniarni 
„Krupiak”
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Nowy wygląd Placu Niepodległoci powinien ukazać się naszym oczom pod koniec czerwca

Plac Niepodległości w przebudowie
 Kilka miesięcy temu centrum 

Łap zmieniło się nie do poznania. 
Nie ma już śladu po dawnym przy-
stanku PKS czy kultowym schro-
nie. Przez wiele miesięcy oglądamy 
za to hałdy piasku i żwiru. Zmo-
toryzowani muszą szukać miejsc 
parkingowych, a przystanek PKS 
został tymczasowo przeniesiony 
na „Starówkę” tuż przy Placu Nie-
podległości, zabierając kierowcom 
kolejne miejsca parkingowe.

Niezdowolenie i frustracja 
mieszkańców trwa. Na domiar 
złego wraz z początkiem lutego 
rozpoczęła się modernizacja Placu 

Niepodległości. Pojawiają zarzu-
ty, że są ważniejsze inwestycje 
w naszym mieście, po co zaczy-
nać drugie, gdy pierwsze nie jest 
skończone? - żalą się mieszkańcy. 
„Mówi się” że centrum Łap wyglą-
da jak jedno pole bitwy.

Przebudowa Placu Nie-
podległości to element „du-
żego” wniosku - tłumaczy 
Krzysztof Gołaszewski, bur-
mistrz Łap - Kompleksowa re-
witalizacja centrum miasta, 
gdzie Dom Kultury i przebu-
dowa Placu Niepodległości 
to jeden i ten sam wniosek, 

który został złożony za po-
przedniej kadencji. Jesteśmy 
zobowiązani go kontynuować 
pod groźbą zwrotu dotacji. 
Teraz najważniejsze jest za-
kończenie rozpoczętych in-
westycji - wyjaśnia burmistrz.

W chwili obecnej wykonane 
są prace przygotowawcze oraz 
rozbiórkowe. W ramach tej in-
westycji zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia placu, wybudowa-
na zostanie zatoka parkingowa z 
miejscami postojowymi i nowe 
chodniki. Istniejąca zieleń zo-
stanie uporządkowana. Na Pla-

cu Niepodległości zostanie także 
zainstalowana kurtyna wodna, 
która w upalne dni będzie stano-
wiła dodatkową atrakcję.

Dopełnimy wszelkich starań, 
żeby inwestycje te przebiegły 
sprawnie i bez kolejnych opóź-
nień - zapewnia Krzysztof Goła-
szewski - finał modernizacji Placu 
Niepodległości planowany jest na 
koniec czerwa.

Koszt tej części zadania to bli-
sko 1,44 mln zł. 83% tej kwoty sta-
nowi dofinansowanie ze środków 
RPO WP na lata 2014-2020 w ra-
mach działania 8.5 Rewitalizacja.

W niedzielę 17 lutego swoje 102. urodziny 
obchodziła Pani Regina Łupińska. To naj-
starsza zameldowana w naszej gminie oso-
ba. Przez większość życia mieszkała przy ul. 
Płonkowskiej w Łapach. Od dwóch lat jest 
pensjonariuszką „Lawendowego Zaścianka” 
w Białymstoku.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu dostoj-
ną jubilatkę odwiedziła nie tylko najbliższa 
rodzina, ale także burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski, który złożył Pani Reginie ser-
deczne życzenia oraz wręczył drobne upominki 
i kwiaty.

102. rocznica urodzin 
Pani Reginy Łupińskiej
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Ferie zimowe na Podlasiu 
obejmują czas dwóch tygodni 
na przełomie stycznia i lute-
go. Wtedy to stowarzyszenia, 
szkoły, placówki kultury i sportu 
dwoją się i troją, żeby zapew-
nić jak najciekawszą ofertę 
spędzenia czasu przez dzieci 
z naszej gminy. W czasie, gdy 
uczniowie z innych województw 
odpoczywają od nauki szkolnej, 
nam pozostają wspomnienia 
ciekawych zajęć. 

SPORT Z OKF NIE MOŻE 
BYĆ NUDNY

Ośrodek Kultury Fizycznej 
w Łapach przygotował się do 
ferii solidnie. Darmowe zajęcia 
sportowe zostały zorganizowane 
na terenie łapskich szkół. Dzieci 
mogły wziąć udział w treningach 
tenisa stołowego z robotem oraz 
spróbować swoich sił w turnieju. 
Uczestnicy mogli pograć w piłkę 
koszykową, nożną oraz w uniho-
keja. Poza zajęciami ruchowymi 
zaproponowany został turniej 
szachowo-warcabowy, w którym 
młodzi gracze popisali się umie-
jętnościami taktycznymi. 

Na stadionie w drugim tygo-
dniu ferii było czynne lodowisko, 
które cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Na zakończenie 
ferii został zorganizowany kulig 
i ognisko dla dzieci.  

OTWARTE SZKOŁY
Placówki oświatowe podczas 

ferii były otwarte dla uczniów. Sale 

gimnastyczne tętniły życiem – 
podczas zajęć uczniowie grali w 
koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
nożną. Zorganizowane zostały 
gry i zabawy ruchowe. Ponadto 
w Szkole Podstawowej w Łupiance 
Starej uczniowie wzięli udział w 
zajęciach plastycznych, muzycz-
nych i literackich. 

Wolny czas miło spędziły dzie-
ci zapisane do Świetlicy Socjote-
rapeutycznej przy MOPS-ie w Ła-
pach. Wspólny wypad do pizzerii, 
świętowanie Dnia Babci i Dziadka 
oraz warsztaty międzypokolenio-
we z seniorami uprzyjemnił czas 
ferii. Nie zabrakło również zajęć 
plastycznych, sportowych i inte-
gracyjnych. Zajęcia zakończył Bal 
Przebierańców, który dostarczył 
wiele emocji i wrażeń.

HARCERSTWO NA WY-
SOKIM POZIOMIE

Podczas ferii dobrze bawili się 
harcerze z 7. Harcerskiej Drużyny 
Wodnej „Szara Szekla”. Zaprosi-
li do Łap 1. Wodną Maszewską 
Drużynę Harcerzy „Białe Wilki” 
i wspólnie spędzali czas na har-
cerskim biwaku. Oprócz rozmów i 
wspólnych zajęć, wodniacy wzięli 
udział w Grze Miejskiej „Party-
zancki Szlak”, poświęconej historii 
Żołnierzy Wyklętych w dziejach 
naszego miasta. 

FERIE W PLACÓWKACH 
KULTURY

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy za cel postawiła 
aktywne wypełnienie czasu wol-
nego dzieciom, które pozostały 
w mieście. Pod hasłem „Ferie na 

wesoło” uczestnicy brali udział w 
różnorodnych zajęciach, poznali 
możliwości robota Photona, wła-
snoręcznie wykonali fotobudkę 
oraz rekwizyty do zdjęć, grali w 
ciekawe gry planszowe i kom-
puterowe. Zajęcia odbywały się 
również w filiach bibliotecznych 
– w Daniłowie Dużym pod ha-
słem „Ferie Fanaberie”, w Płonce 
Kościelnej pod tytułem „Nie ma 
jak to w bibliotece, fajnie zimą, 
fajnie w lecie”. Rzeczywiście 
było fajnie – ognisko, zabawy na 
śniegu, warsztaty kaligraficzne 
oraz teatralne zapewniły ciekawą 
rozrywkę. Natomiast Filia Biblio-
teczna w Uhowie zaprosiła uczest-
ników na warsztaty kulinarne, 
tworzenia biżuterii a także na bal 
karnawałowy. Część zajęć w filiach 
bibliotecznych było zorganizowa-
nych we współpracy z Wiejskimi 
Domami Kultury. 

Dzieci zapisane na zajęcia w 
Domu Kultury także nie miały 
czasu na nudę. Bal Karnawało-
wy połączony z koncertem Ani 
Brody, zajęcia z instruktorami: 
plastyczne, teatralne, muzyczne, 
modelarskie i taneczne uprzyjem-
niły wspólnie spędzany czas. Do tej 
listy trzeba jeszcze dopisać zwie-
dzanie Muzeum Wojska, wizytę 
w Teatrze Lalek oraz wycieczkę 
na basen. Podobna oferta została 
zrealizowana w Wiejskich Domach 
Kultury w Łapach-Szołajdach, 
Uhowie, Płonce Kościelnej oraz 
w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance 
Starej.

Jak wynika z powyższego 
tekstu, kto chciał uczestniczyć w 
zajęciach podczas ferii zimowych, 
dobrze się bawił i zyskał wiele cie-
kawych wspomnień. 

BOGATA OFERTA SPĘDZENIA FERII W ŁAPACH

Ferie, ferie i po feriach
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Rozpoczęła się kampania 
sprawozdawcza w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnej 
gminy Łapy. Dotychczas odbyły 
się dwa zebrania w jednostkach 
OSP ujętych w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym: w OSP 
Łapy oraz w OSP Uhowo. 

Sprawozdania z działalności 
organizacyjnej w tym działalności 
operacyjnej ratowniczo-gaśniczej 
za 2018 rok złożyli Prezesi OSP Jur-
kian Zbigniew oraz Daniel Koszczuk, 
sprawozdania finansowe Skarbnicy 
jednostek druhowie Adam Franczak 
i Szymon Warpechowski.

W zebraniach uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski oraz radna powiatowa Maryla 
Busłowska, przedstawiciele Państwo-
wej Straży Pożarnej w tym: zastęp-
ca Podlaskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. brygadier Piotr 
Pietraszko, zastępca Komendanta 
Miejskiego mł. brygadier Dariusz 
Koc, Dowódca  Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej brygadier Robert 
Dzierżek oraz gościnnie pochodzący z 

Uhowa Komendant Powiatowy PSP w 
Hajnówce brygadier Piotr Koszczuk. 
Obecni byli także księża z parafii pw. 
Św. Piotra i Pawła w Łapach: pro-
boszcz Waldemar Krzywiński i pa-
rafii w Uhowie proboszcz Krzysztof 
Herman, jak również przedsiębiorcy 
łapscy wspierający strażaków: Jan 
Klewinowski i Paweł Kosiński. 

OSP ujęte w KSRG są jednostka-
mi, które posiadają wszechstronnie 
wyszkolonych strażaków-ochotni-
ków, udzielających pomocy zarówno 
w typowych zdarzeniach  jak pożary,  
ale też  uczestniczących w likwidacji 
zdarzeń drogowych takich jak wypad-
ki, usuwanie zanieczyszczeń i skażeń 
dróg oraz środowiska czy prowadzą-
cych działania ratownicze wodne i 
lodowe.  Gmina Łapy na działalność 
OSP w Łapach w 2018 r wydała 73 491 
zł, na OSP Uhowo  63 814 zł. Jednostki 
te pozyskały również dotacje celowe
-środki zewnętrze na swą działalność, 
w tym na zakup sprzętu i wyposażenia 
oraz na remonty: OSP Łapy 8 980 zł 
, a OSP Uhowo 74 000 zł. 

Strażaków ochotników wspierają 
również przedsiębiorcy uczestniczący 
w zebraniu jak  również Jerzy Dra-

gowski właściciel firmy Belima oraz 
Bożena Mikołowska właścicielka fir-
my Biuro i meble. Należy podkreślić 
że większość prac przygotowawczych 
i  remontowych  strażacy wykonali we 
własnym zakresie siłami strażaków
-ochotników  i osób sympatyzujących, 
co pozwoliło znacząco zwiększyć za-
kres prac.

W 2018 roku na terenie gminy 
Łapy wystąpiło  151 zdarzeń w tym:  78 
pożarów, 71 miejscowych zagrożeń, 
zanotowano też 2 fałszywe alarmy. 
Ochotnicy z OSP Łapy łącznie brali 
udział w 44 akacjach,  z OSP Uhowo 
w 36 akcjach, w większości wspólnie 
z jednostkami Państwowej Straży 
Pożarnej, ale również  w znacznej 
części samodzielnie.

Jednostki OSP wspólnie z Zarzą-
dem Miejsko-Gminnym Związku OSP 
RP w Łapach prowadzą również akcje 
i działania prewencyjne jak coroczna 

organizacja etapu gminnego Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej (OTWP) dla dzieci i młodzieży, 
szkolenia w zakresie resuscytacji w 
szkołach i współpraca z radami sołec-
kimi odnośnie zapobiegania pożarom 
i zatruciom tlenkiem węgla.

Członkowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych corocznie zajmu-
ją czołowe miejsca w eliminacjach 
OTWP w powiecie, jak również na eta-
pie wojewódzkim. Dwukrotnie brali 
udział w eliminacjach centralnych. 

Zaproszeni goście wysoko ocenili 
działania strażaków-ochotników, ich 
współpracę z samorządami, szkołami 
i lokalną społecznością, deklarowali 
dalszą swa pomoc w pozyskiwaniu 
środków finansowych z przeznacze-
niem na sprzęt,  wyposażenie oraz 
specjalistyczne szkolenia strażackie.

Zarządy obu jednostek OSP otrzy-
mały jednogłośnie absolutorium od 
zebranych na Walnych Zebraniach 
OSP członków swych jednostek.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy 
ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, prawo użytkowania 
wieczystego gruntu przynależnego 
do lokalu mieszkalnego przekształciło 
się w prawo własności. Dotychcza-
sowy użytkownik wieczysty stał się 
właścicielem. 

Z tego tytułu właściciel gruntu 
jest nadal zobowiązany do wnoszenia 
na rzecz Gminy Łapy opłaty za prze-
kształcenie, zamiast dotychczasowej 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty za 
przekształcenie jest taka sama jak 
wysokość dotychczasowej opłaty rocz-
nej z tytułu użytkowania wieczystego. 
Opłata ma być wnoszona przez okres 
20 lat. Opłatę za przekształcenie, 
należną za 2019 r. można wnieść w 
terminie do 29 lutego 2020 r. 

Na sesję Rady Miejskiej w Łapach, 
która odbędzie się 22 lutego 2019 
r. Burmistrz Łap przedłoży projekt 
uchwały, która przewiduje zastoso-
wanie bonifikaty w wysokości 99,9 
% w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej, do końca 2019 r. Wa-
runkiem udzielenia bonifikaty będzie 
również brak zaległości z tytułu opłat 

rocznych za użytkowanie wieczyste 
wobec Gminy Łapy.  

Jeżeli Rada Miejska w Łapach 
zaakceptuje projekt uchwały, zosta-
nie ona opublikowana w Dzienniku 
Województwa Podlaskiego i po 14 
dniach od publikacji wejdzie w życie. 
Szacujemy, że od końca marca br. 
zainteresowani będą mogli wnosić 
opłaty jednorazowe oraz uzyskać 
zaświadczenie potwierdzające prze-
kształcenie prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności gruntu, 
na podstawie którego zaktualizowany 
zostanie wpis własności w księdze 
wieczystej. 

Należy też wspomnieć, że 13 lu-
tego 2019 r. weszła w życie zmiana 
do ww. ustawy, bardzo ważna dla 
tych, którzy do 31.12.2018 r. byli 
użytkownikami wieczystymi gruntów 
położonych w gminie Łapy, stano-
wiących własność Skarbu Państwa. 
Oni również będą mogli skorzystać 
z bonifikaty od opłaty za przekształ-
cenie w wysokości określonej przez 
Radę Miejską w Łapach. 

Szczegółowych informacji udziela 
Referat Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Łapach pokój 301, 302 tel. 
85 715 22 51 w. 301, 302. 

Kampania sprawozdawcza za 2018 rok

Wykup gruntu w użytkowaniu 
wieczystym z 99,9%bonifikatą 
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Burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski dziękuje rodzi-
com i opiekunom dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i 
Szkoły Podstawowej Nr 2 za 
przekazanie ankiet i udział w 
konsultacjach dotyczących 
trudnej sytuacji lokalowej w 
placówkach oświatowych.

W związku z planowanym 
tworzeniem oddziałów klas 
I,II,III, V,VI,VII  Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 z lokalizacją przy 
ul. Matejki 19 (budynek dawnego 
Gimnazjum) Burmistrz zwrócił 
się z prośbą o informację, czy 
rodzice są zainteresowani ta-
kim rozwiązaniem, a jeżeli tak, 
to ilu uczniów mogłoby rozpo-
cząć naukę od września 2019 r. 
w budynku przy ul. Matejki. W 
tym miejscu należy wyjaśnić, iż 
jedynie rodzice klas trzecich nie 
zostali poproszeni do udziału 
w ankiecie z uwagi na bardzo 
nieliczny rocznik -  w ,,Jedynce” 
jest jedna klasa trzecia i liczy 16 
osób a w ,,Dwójce” są dwa takie 
oddziały i liczą po 14 i 13 uczniów.

Prawie stuprocentowy udział 
rodziców i opiekunów w ankiecie 
i bardzo liczna ich obecność na 
zebraniu w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w dniu 12 lutego 2019 r. 
dał obraz jak ważnego problemu 

dotknęliśmy.
Z uwagi na wymagane prze-

pisami prawa terminy i procedu-
ry nie jest możliwym do realizacji 
w najbliższym roku szkolnym 
2019/2020 utworzenie nowej 
szkoły podstawowej. Burmistrz 
w oparciu o głosy rodziców 
proponować będzie Radzie 
Miejskiej w Łapach najpierw 
stworzenie oddziałów dla zde-
klarowanych dzieci w budynku 
dawnego Gimnazjum pod szyl-
dem Szkoły Podstawowej Nr 
1 a docelowo, w kolejnym roku 
szkolnym 2020/2021 utworze-
nie nowej Szkoły Podstawowej 
Nr 4.

Uzasadnieniem takiej decyzji 
jest potrzeba kompleksowego 
rozwiązania trudnej sytuacji lo-
kalowej dotyczącej wszystkich 
obiektów szkolnych i wczesnosz-
kolnych w Łapach. Od kilku lat 
rodzice uskarżają się na brak 
miejsca w żłobkach i przed-
szkolach. Zatem proponowane 
rozwiązanie dałoby poprawę 
warunków nauczania nie tylko 
dla wychowanków ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 czy ze Szkoły Nr 
2, ale również przełożyłoby się 
na zwolnienie klas w ,,Jedynce”, 
które można będzie zaadoptować 
dla przedszkolaków.

Wysokie koszty utrzymania 
budynku przy ul. Matejki, który 
w przyszłości miałby stać pusty 
byłyby przejawem niegospodar-
ności. Również pod względem 
konieczności utrzymania w 
stanie użyteczności gminnego 

obiektu przy ul. Matejki (który 
gwarantuje przestronne sale, 
dobrą infrastrukturę sportową, 
kuchnię itd.) proponowane roz-
wiązanie wydaje się być zasad-
ne.  Gmina nie może pozwolić 
sobie na to, żeby budynek byłego 
Gimnazjum czy ,,Jedynki” nie 
był zagospodarowany.

Burmistrz Łap dziękuje ro-
dzicom za oddane głosy. Opty-
malizując koszty utrzymania, 
zachęca w dalszym ciągu do 
dialogu, analizowania problemu 
(zarówno w klasach, jak i szko-
łach) i jest otwarty na propono-
wane rozwiązania, przy czym 
zapewnia, że stojąc na straży 
finansów gminnych przyjmie 
kierunek działania zgodny z 
oczekiwaniami mieszkańców. 
W miesiącu marcu przekazane 
zostaną rodzicom karty rekru-
tacyjne celem rzeczywistego po-
działu dzieci na oddziały Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łapach z 

lokalizacją również na ulicy 
Matejki.

Karty konsultacyjne ze Szko-
ły Podstawowej Nr 1 zostały 
zwrócone do urzędu 12 lutego 
2019.

Wyniki wstępnych konsultacji

14 lutego pani bibliotekarz Maria Jolanta Sołowiej zaprosiła 
wszystkich uczniów na „Randkę w ciemno... z książką”. Tym razem, 
o tym jaką lekturę wypożyczy uczeń, decydował ślepy traf. Czytelnicy 
losowali karteczki z numerem, pod którym kryła się tajemnicza książka.  
Uczniowie zapoznali się z cytatami o miłości zaczerpniętymi z lektur 
szkolnych i rozmawiali o różnych jej obliczach. Na pożegnanie każdy 
uczestnik otrzymał serduszko – zakładkę.

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej

Randka w ciemno
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To jaki będzie nasz świat, 
zależy w dużej mierze od nas i 
od tego, jakie wartości wpoimy 
naszym dzieciom.

Dziecko w przedszkolu wkra-
cza w swój pierwszy społeczny 
świat. Jest to bardzo ważny okres 
w budowaniu relacji między dziec-
kiem, a jego rówieśnikami i doro-
słymi. Relacje, których dziecko 
uczy się w wieku przedszkolnym 
są fundamentem jego dorosłych 
zachowań. Przedszkole stymuluje 
rozwój intelektualny, poszerza 
dotychczasowe doświadczenia 
dziecka, ukierunkowuje jego 
rozwój społeczny i uczuciowy. 
Codzienna styczność z rówieśni-
kami, wspólne zajęcia sprzyjają 
rozwojowi życzliwości i koleżeń-
stwa. W różnorodnych sytuacjach 
przedszkolaki uczą się okazywać 
współczucie, pomagać, dzielić się 
zabawkami, robić miłe niespo-
dzianki czy prezenty, uwzględniać 
potrzeby innych. Chcemy wycho-
wać dziecko ciekawe otaczające-
go je świata, pełne wobec niego 
życzliwości i szacunku, wrażliwe 
na wszelkie przejawy niesprawie-
dliwości czy przemocy, spieszące 
z pomocą tym, którzy tej pomocy 
potrzebują. Rozbudzamy wrażli-
wość i empatię, a pomoc innym 
jest integralną częścią naszej 
pracy wychowawczej. W okresie 
przedszkolnym najłatwiej jest 
zaszczepić w dziecku określony 
sposób zachowań społecznych. 

Przykład i wykonywanie kon-
kretnych zadań to niezawodne 
metody oddziaływań. Stąd nasz 
pomysł na udział wychowanków 
wraz z rodzicami w działaniach 
charytatywnych. W pierwszym 
półroczu przystąpiliśmy do kil-
ku (siedmiu) akcji społecznych i 
przedsięwzięć mających na celu 
pomoc potrzebującym. 

Nawiązaliśmy współpracę z 
Fundacją „Pomóż im” działającą 
na rzecz dzieci z chorobami no-
wotworowymi i Hospicjum dla 

Dzieci w Białymstoku. Fundacja 
propaguje ideę hospicyjną poprzez 
kampanię „Pola Nadziei”. W ra-
mach współpracy prowadzono 
zbiórkę funduszy na potrzeby 
podopiecznych fundacji pod ha-
słem „Słoik Nadziei” oraz sadzono 
cebulki żonkili – symbolu nadziei 
– tworząc w ogrodzie przedszkol-
nym „Pole Nadziei”. Kiedy wiosną 
kwiaty zakwitną – będą rozda-
wane w trakcie ulicznych kwest. 

Pozyskane w ten sposób fundu-
sze ułatwią zaspokojenie potrzeb 
nieuleczalnie chorych dzieci oraz 
ich rodzin – podopiecznych ho-
spicjum. 

Podobny cel przyświecał ak-
cji społecznej „Zostań Świętym 
Mikołajem”. Podjęliśmy się zada-
nia zbiórki prezentów dla dzieci 
z Uniwersyteckiego Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Białym-
stoku. Gromadziliśmy zabawki, 
kosmetyki, materiały papiernicze, 
książki, słodycze itp. Wszystkie 

zebrane dary zostały przekazane 
dzieciom z oddziału onkologii i 
hematologii oraz zaprzyjaźnio-
nego Domu Dziecka.

Kolejnym przedsięwzięciem, 
w którym uczestniczyliśmy była 
wielka zbiórka monet pn. „Góra 
Grosza” – organizowana przez 
Towarzystwo „Nasz Dom” na prze-
łomie listopada i grudnia. Celem 
była pomoc dzieciom, które wy-
chowują się poza swoją rodziną 

– w domach dziecka czy rodzi-
nach zastępczych. Pośrednim, ale 
najważniejszym celem akcji było 
działanie edukacyjne – pokazanie 
przedszkolakom, jaką siłę stano-
wić może niewielka pomoc wielu 
ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących.

W okresie przedświątecznym 
włączyliśmy się w akcję, której 
patronowała Organizacja Między-
zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Białymstoku. Zorganizo-
waliśmy zbiórkę żywności, mate-
riałów piśmienniczych, przyborów 
szkolnych oraz środków czystości, 
a pomoc została skierowana do 
Polaków na Litwie.

Zaproszeni przez Minister 
Edukacji Narodowej włączyli-
śmy się również w akcję „Razem 
na święta” i podjęliśmy działania 
związane z przedświątecznym wo-
lontariatem. Zorganizowaliśmy 
pomoc osobom chorym w przed-
świątecznych porządkach (3), po-
moc osobie niepełnosprawnej w 
zakupach (1). Wykonywaliśmy 
drobne upominki świąteczne 
– stroiki i obdarowaliśmy nimi 
osoby samotne (5). Sześciolatki 
zaprosiły do przedszkola seniorów 
z Dziennego Domu „Senior +” w 
Łapach i wystawiły jasełka bożo-
narodzeniowe. Zadaniem, którego 
efekt końcowy zależał wyłącznie 
od zaangażowania, wytrwałości i 
pracowitości przedszkolaków był 
„Łańcuch Dobra” – wykonanie jak 
najdłuższego papierowego łań-
cucha choinkowego. Akcja orga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
„Pro Salute” miała na celu pomoc 
dzieciom z dystrofią mięśniową 
– podopiecznym Kliniki Reha-
bilitacji Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. 

 Dzięki zaangażowaniu dzieci i 
hojności rodziców nasze wspólne 
działanie przyniosły niesamowite 
efekty. Wierzymy, że bezintere-
sowna pomoc innym dała wszyst-
kim uczestnikom prawdziwą sa-
tysfakcję.

Z optymizmem patrzymy w 
przyszłość – wszak „Czym sko-
rupka …”.

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

Działalność charytatywna

„Tak mało na świecie dobroci,
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońcem się złoci,
Nią ziemia się zbliża do nieba”
                          Lucjan Rydel
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Dwukondygnacyjny budy-
nek pomieści część zabiego-
wą szpitala. Składają się na 
nią: blok operacyjny, oddział 
intensywnej terapii (4 łóżka) i 
oddział chirurgiczny (30 łóżek),  
pracownia endoskopowa i ste-
rylizatornia.

 Budowa nowego budynku 
szpitala trwała blisko dwa lata. 
Kosztowała wraz z wyposażeniem 
prawie 20 mln 700 tys. zł. Dotacja 
z budżetu wojewody podlaskiego 
wyniosła blisko 1 mln zł.

Blok operacyjny szpitala po-
wiatowego w Łapach to dwie sale; 
jedna ogólna, druga chirurgii ogól-
nej z możliwością laparoskopii. 
Co ważne, nowy stół operacyjny 

w jednej z sal przystosowany  jest 
do zabiegów osób otyłych - jego 
maksymalne obciążenie to 460 
kg. Będą tu przeprowadzane (już 
w najbliższych dniach) zabiegi 

bariatryczne (leczenie operacyjne  
osób otyłych).  Szpital Powiatowy 
w Łapach jest jednym z dwóch 
tego typu ośrodków w Podlaskiem. 
W ub. roku w łapskiej placówce 

wykonano prawie 50 rękawowych 
resekcji żołądka, teraz dzięki no-
wemu stołowi liczba pacjentów 
zwiększy się. Władze powiatu i 
dyrektor SP ZOZ liczą na pacjen-
tów nie tylko z Łap i okolicznych 
gmin, ale też z całego powiatu 
białostockiego.

Otwarta właśnie Pracownia 
Badań Endoskopowych to:  pokój 
badań gastroskopowych, pokój 
badań kolonoskopowych, który  
może  być wykorzystany do badań 
bronchoskopowych.

Szpital Powiatowy w Łapach 
jest w sieci szpitali, czyli w gronie 
placówek finansowanych z Mi-
nisterstwa Zdrowia. Takie inwe-
stycje jak nowa część zabiegowa  
zabezpieczają placówkę, by była 
w tej sieci nadal.

W ciągu dwóch lat w szpitalu 
mają też powstać SOR i lądowisko 
dla śmigłowców.

Starostwo Powiatowe w Bia-
łymstoku uprzejmie informuje, 
że uruchomienie w Łapach Filii 
Wydziału Komunikacji nastąpi 
prawdopodobnie w miesiącu 
kwietniu bieżącego roku. Obec-
nie trwa procedura w przedmiocie 
podłączenia bezpiecznego łącza 
internetowego do systemu CEPiK 
2,0 (światłowodu), który wykonu-
je firma zewnętrzna. Procedura ta 
jest niezależna od Powiatu. Do-
kładny termin uruchomienia Filii 
Wydziału Komunikacji zostanie 
podany w terminie późniejszym.

Od piątku (15 lutego) na Por-
talu Podatkowym Ministerstwa 
Finansów (www.podatki.gov.
pl) będą czekały wygenerowane 
przez urząd skarbowy PITy-37 i 
PITy-38. Od 2019 roku to fiskus 
wypełnia za podatnika deklarację 
roczną z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Nowa 
usługa nazywa się „Twój e-PIT”.

Twój e-PIT to zeznanie podat-
kowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 

15 lutego zostaną udostępnione w 
serwisie podatki.gov.pl.

PIT wypełni i udostępni urząd 
skarbowy (nie trzeba składać żad-
nego wniosku w tej sprawie).

Znajdą się w nim informacje 
od pracodawcy, dane z ubiegło-
rocznych zeznań, takie jak numer 
rachunku bankowego, ulga na 
dzieci czy dane organizacji po-
żytku publicznego (OPP). Dane 
te można uaktualnić.

Usługa Twój e-PIT automa-
tycznie wskazuje tę organizację 
pożytku publicznego (OPP), która 
w ubiegłym roku otrzymała od 
nas 1% podatku. Wskazuje też 
cel szczegółowy i automatycznie 
zaznacza zgodę na przekazanie 
wybranej OPP informacji o 1%, we-
dług informacji z ubiegłego roku, 
m.in. te dane można edytować.

Szpital powiatowy w Łapach gotowy na przyjęcie pacjentów

Nowa część zabiegowa

Fiskus rozliczy PIT 
za podatnika

Filia Wydziału 
Komunikacji 

w Łapach
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Gmina

Dnia 17 stycznia 2019 r. odbyło 
się spotkanie absolwentów Akade-
mii Nowoczesnego Patriotyzmu z 
Panem Prezydentem RP Andrze-
jem Dudą. Dziesięć najlepszych, 
najbardziej zaangażowanych i 
aktywnych szkół z całej Polski, w 
tym I Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Łapach, 
dostąpiło zaszczytu spotkania z 
Panem Prezydentem RP.

Spotkanie odbyło się w Sali 
Kolumnowej, w miejscu, gdzie 
zwykle Pan  Prezydent powołuje i 
odwołuje rządy, nadaje tytuły na-
ukowe, mianuje sędziów, nadaje 
stopnie generalskie, najwyższe 
odznaczenia i ordery państwowe. 
Formuła spotkania polegała na 
rozmowie z Panem Prezydentem w 
oparciu o pytania, które przygoto-
wywali uczniowie.  Pytania odno-
siły się do różnych dziedzin życia 
publicznego. Uczniowie chcieli 
wiedzieć, jakie są prawdziwe re-
lacje Polski z Unią Europejską, jak 
wygląda rzeczywiście sojusz pol-
sko - amerykański. Poprosili także 
o ocenę pracy Pana Prezydenta 
oraz radę, jak szukać wzorców i 
autorytetów, tym bardziej, że w 
postępowaniu polityków często 
nie widać wartości, które można 
by było naśladować.

Pan Prezydent ujął młodzież  
swoją elokwencją, płynnością 
wypowiedzi, a co najważniejsze 
bardzo treściwymi, mądrymi, 
dającymi drogowskazy na życie 
przemyśleniami. Otworzył mło-
dym ludziom oczy na wiele trud-
nych spraw, które w przekazie 
medialnym są często wypaczone 
i nie oddają rzeczywistości, bo są, 

niestety, nierzetelne. Pan Prezy-
dent utrzymywał przez cały czas 
rozmowy bezpośredni kontakt 
wzrokowy, pozwalał sobie czasa-
mi na niewinne żarty, przybierał 
różne wyrazy twarzy, stosowne 
do poruszanego tematu. Jednym 
słowem był zupełnie inny niż ten 
poważny i dostojny w telewizji - bo 
taki ma też być jako głowa pań-
stwa. Ten Prezydent dla młodzieży 
był ciepły, cierpliwy, dynamicz-
ny, zainteresowany problemami, 
reagował na nie. Dozował emo-
cje, przytaczał anegdoty z życia 
prywatnego. Takiej rozmowy nie 
można usłyszeć w telewizji, takie 

rozmowy można było usłyszeć na 
tym jedynym, niepowtarzalnym i 
pozostającym na długo w naszej 
pamięci spotkaniu z najważniej-
szym człowiekiem w państwie. 
Pan Prezydent zyskał w oczach 
młodzieży wiele, jego mądrość 
intelektualna, ale też życiowa za-
chwyciła dogłębnie. Po dwugo-
dzinnej dyskusji, nadeszła chwila, 
na którą wszyscy czekali równie 
niecierpliwie - zdjęcia grupowe 
i indywidualne. Taka pamiątka 
pozostanie do końca życia.

Po spotkaniu zaproszono nas 
do pięknej Sali Bankietowej na 
smaczny, przygotowany przez ku-

charza Pana Prezydenta, obiad. 
Czuliśmy się wyjątkowo.

Ale to jeszcze nie koniec wizy-
ty. Zaproponowano nam warsz-
taty z doradcą prezydenta panią 
Zofią Romaszewską, na których 
dyskutowano nad znaczeniem pa-
triotyzmu w dzisiejszych czasach. 
Młodzież miała na ten temat różne 
przemyślenia,  którymi podzieliła 
się podczas warsztatów.

Ostatnim punktem wizyty 
było zwiedzanie całego Pałacu 
Prezydenckiego, który od niemal 
czterystu lat jest trwale związany 
z polskimi dziejami. Jest w nim 
wiele miejsc, w których eksponuje 
się  polską symbolikę państwową. 
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Sieni Głównej -  miejsca, w 
którym zwykle witani  są goście 
w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a  Prezydent 
osobiście wita tylko głowy państw. 
Widzieliśmy  również Kaplicę, Salę 
Rokoko, Salę Białą im. Lecha Ka-
czyńskiego, Salę Niebieską, Sala 
Chorągwianą - każde z tych miejsc 
ma swoje przeznaczenie i historię. 

I na tym zakończyła się nasza 
wizyta. Szczęśliwi, podekscytowa-
ni, pełni  niezapomnianych wrażeń 
i  mnóstwa myśli tych dobrych i 
pozytywnych, wróciliśmy do Łap, 
gdzie przekazywać będziemy ten 
historyczny moment rodzinom, 
znajomym, sąsiadom.

Dziękujemy Panie Prezydencie 
za tak ważną dla nas lekcję historii 
i życia.

Katarzyna Joanna Kulwicka
nauczyciel – koordynator projektu 

AkademiaNowoczesnego Patrioty-
zmu w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Adama Mickiewicza w Łapach

I Liceum Ogólnokształcące

U Prezydenta Andrzeja Dudy
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21 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczy-
sta gala, podczas której wręczono doroczne Stypendia Marszałka 
Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie. 
Wśród 120 stypendystów znalazło się sześcioro wychowanków Domu 
Kultury w Łapach.  Wyróżnieni zostali: Maciej Czerklański, Wiktoria 
Lewandowska, Aleksandra Łapińska, Natalia Anna Raciborska, Natalia 
Weronika Wojewódzka i Daria Zdrodowska. Ta „ szóstka” niezwykle 
uzdolnionych, młodych artystów nagrodzona została za wybitne 
osiągnięcia  w dziedzinie plastyki i teatru. Otrzymane stypendium 
niewątpliwie pomoże im w dalszym rozwoju talentów i pozwoli  na 
spełnienie  niektórych marzeń.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy im dal-
szych , jeszcze większych sukcesów.  

(Ewa Stranc)

kultuRa

Gala w Operze

Wystawa plus koncert Marka Jarosza

Trzy Kolory
24 lutego w Galerii Małej Domu Kultury w Łapach otwarto wystawę 

śródroczną uczestników pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy kolory”. 
Zaprezentowano na niej rysunki wykonane ołówkiem i węglem oraz 
akwarele. Na otwarcie  przybyło obok autorów wiele osób, które mogły 
podziwiać prezentowane prace. Członkowie pracowni (2018/2019) 
to: Danuta Porowska, Marlena Zaremba, Zofia Porowska, Piotr Ja-
miołkowski, Piotr Zdrodowski, Krzysztof Skorupski. Dziękujemy za 
piękne prace. Otwarcie wystawy uświetnił wyjątkowy koncert Marka 
Jarosza pt. „naturalnie”. Muzyka z gatunku poezji śpiewanej idealnie 
pasowała do klimatu imprezy.
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Oszuści i złodzieje

Równie częste były przypadki 
różnego rodzaju oszustw. W dniu 
2 stycznia 1957 r. odkryto proceder 
przywłaszczenia pieniędzy na stacji 
PKS w Sokołach, gdzie stwierdzono 
kilkukrotne wystawienie fikcyjnych 
rachunków. O wiele większy proce-
der ujawniono na początku 1971 r. 
w Łapach, gdzie w lutym odkryto 
przywłaszczenie ponad 26 tysięcy 
złotych przez pracownika jednego z 
tutejszych urzędów. W kwietniu tego 
samego roku nakryto pracownika 
sklepu WSS Łapy, który nie odpro-
wadzał całego utargu do kasy, czym 
sprzeniewierzył ponad 35 tysięcy 
złotych. W 1971 r. głośno było o przy-
padkach przywłaszczenia pieniędzy 
w agencjach pocztowych na terenie 
powiatu łapskiego, a także spółdzielni 
rolniczych na łączną sumę blisko 100 
tysięcy złotych. 

Zabór mienia był chyba jednym z 
najpowszechniejszych zjawisk krymi-
nalnych. W dniu 10 września 1955 r. 
skradziono płaszcz damski, należący 
do mieszkanki Markowszczyzny, pod-
czas odbywającej się zabawy w Turo-
śni Kościelnej. Jak ustalili milicjanci z 
Posterunku MO w Turośni Kościelnej, 
sprawcą okazał się mieszkaniec wsi 
Niecki.  W dniu 18 października 1955 
r. aresztowano 42-letniego miesz-
kańca Łap, który dokonał kradzie-
ży roweru. Niektórzy próbowali się 
wzbogacić na mieniu kościelnym, tak 
jak nieznany sprawca, który w dniu 3 
listopada 1955 r. wyniósł z kościoła 
parafialnego w Łapach 4 dywany o 
wartości około 7 tysięcy złotych. Łap-
ska KPMO ustaliła rysopis sprawcy 
kradzieży, choć jego samego chyba 
nie udało się złapać: Wzrost średni, 
lat około 30, twarz pociągła obwisła, 
nos długi szeroki, chód kaczkowaty, 
ciemno blondyn. Na głowie miał 
ciepłą wełnianą chustkę w kratę kol. 
zielonego w czerwone paski. Palto 
samodziałowe jasne brązowe, obuty 
w brązowe pantofle. 

Poza przypadkami kradzieży kie-
szonkowej, powszechnej w miejscach 
publicznych, najchętniej grasowano 
jednak pod osłoną nocy. Większych 
łupów szukano w zatrzaśniętych na 
cztery spusty sklepach. W dniu 26 
października 1955 r. odnotowano 
włamanie do magazynu obuwniczego 
należącego do PZGS w Łapach. Kra-
dzież jako pierwszy zauważył stróż 
nocny, który natychmiast powiadomił 
milicję. Po zorganizowaniu grupy 
operacyjnej ruszono w pogoń za rabu-
siami, wykorzystując do pomocy psa 
służbowego. Jeszcze tego samego dnia 
złapano pięciu mężczyzn, uczniów 
łapskich szkół zawodowych. W dniu 
7 lutego 1957 r. włamano się przy po-
mocy podrobionych kluczy do biura 
PSS w Łapach. Sprawcy przy pomocy 

mosiężnego kranu zdemolowali lokal, 
przy czym: wybili okna, uszkodzili 
aparat radiowy z adapterem, zerwano 
firanki z okien, a także wbity szyby z 
oszklonej biblioteczki. Na podłodze 
rozrzucono cała dokumentację zna-
lezioną w biurku. Wandali nie udało 
się złapać. 

Ale do Łap przyjeżdżali również 
na „gościnne występy” złodzieje z 
odległych stron, którzy kradzieży po-
trafili dokonać w biały dzień, niemalże 
na oczach ekspedientek. Tak było 
np. w dniu 9 grudnia 1966 r., kiedy 
dwóch nieznajomych z Warszawy i 
Ząbek, postanowiło zrobić nielegalne 
zakupy w sklepie odzieżowym nr 28 
w Łapach. Mniej więcej o godzinie 
9.00 wynieśli stąd płaszcz męski 
skórzany na podpince futrzanej o 
wartości około 7000 zł. Powiado-
miona milicja wszczęła pościg za 
przyjezdnymi. Pierwszego udało się 
schwytać niemalże natychmiast, choć 
wstępna rewizja nie dała rezultatu, bo 
w jego teczce odnaleziono tylko łom. 
Drugi wspólnik zdążył jednak wsiąść 
do pociągu jadącego do Warszawy. 
Nie cieszył się jednak długo zrabo-
wanym łupem, bo zanim wysiadł w 
stolicy, złapała go milicja, a w teczce 
odnaleziono skórzany płaszcz z Łap. 

Niektóre lata były wyjątkowo 
obfite w złodziejskie wyczyny. Tu 
przedstawmy kilka takich wybra-
nych przypadków z 1971 r. Większość 
sklepów, magazynów i kiosków była w 
tym czasie słabo zabezpieczona przed 
kradzieżą, co tylko rozzuchwalało 
złodziei. W dniu 14 stycznia 1971 r. 
nieznani sprawcy (bądź sprawca) 
postanowili szukać łupów w popu-
larnej kawiarni „Błękitnej” w Łapach, 
do której włamali się w późnych go-
dzinach nocnych. Do środka dostali 
się po wybiciu szyby w oknie od za-
plecza, ogółem skradziono napoje 
alkoholowe i papierosy na sumę około 
7500 zł. W nocy z 21 na 22 stycznia 
tego samego roku trzech nieletnich 
mieszkańców Łap włamało się do 
kiosku należącego do WSS w Łapach, 
który znajdował się w przychodni 
obwodowej. Skradziono stamtąd 2 
paczki kawy naturalnej, papierosy 
oraz 50 zł z bilonie. 

W dniu 6 kwietnia 1971 r., krót-
ko przed północną, włamano się do 
kiosku „Ruchu”, znajdującego się 
na dworcu kolejowym w Łapach. 
Złodziej po wybiciu szyby, zabrał 
stamtąd długopisy wraz ze wkładami 
oraz papierosy. Złapano go po kilku 
godzinach na przystanku w Uhowie. 
Był nim 34-letni mieszkaniec Białe-
gostoku, który dzień wcześniej został 
zwolniony z więzienia. W nocy z 6/7 
czerwca 1971 r. dokonano włamania 
do magazynu WSS Oddział Łapy. 
Złodzieje dostali się do środka po 
uprzednim wyłamaniu desek w da-
chu przybudówki. Ich łupem padły 

głównie słodycze i papierosy, wartości 
około 2 tysięcy złotych, dodatkowo 
zrabowali również gotówkę w sumie 
1080 zł. Prowadzący dochodzenie 
milicjanci znaleźli część zrabowanego 
towaru w odległości około 20 metrów 
od magazynu, reszta najpewniej bez-
powrotnie zniknęła. 

Spokoju nie mogli zaznać zwykli 
mieszkańcy, których dobytek rów-
nież padał łupem złodziei. W dniu 
21 października 1955 r. włamano się 
do domu mieszkańca wsi Brzozowo 
Korabie, skąd zrabowano przedmioty 
wartości blisko 10 tysięcy złotych. 
Sprawcy dostali się do domu, nie 
przez drzwi wejściowe, ale weszli 
do środka oknem, które znajdowało 
się w szczycie. Najpewniej nikogo 
nie było wówczas w domu, bo łupy 
okazały się wyjątkowo obfite. Jak 
wynika ze sprawozdania milicyjne-
go, skradziono wówczas następujące 
rzeczy: palto damskie kol. siwego z 
czarnym kołnierzem, jesionka dam-
ską kol. zielonego, sukienka damska 
kol. granatowego, wełniana sukien-
ka kol. granatowego, sukienka kol. 
czarnego, sukienka żorżetowa, dwie 
bluzki jedwabne kol. niebieskiego, 
dywan wełniany kol. bordowego 
wyszywany, serwetki z białych 
nici wyszywane w kwiatki, dwie 
poduszki.  

Na baczności musiały mieć się 
również służby pilnujące zasobów 
kolejowych. Stojące nocą na bocznicy 
wagony kolejowe w Łapach również 
padały łupem różnej maści złodziei. 
W nocy z 14 na 15 stycznia 1957 r. 
nieznani złodzieje, po zerwaniu plom-
by, zabrali z wagonu 1 tonę cementu 
o wartości 600 zł, która miała być 
przywieziona do GS w Poświętnem. 
Złodzieje pojawili się na bocznicy 
również następnego dnia, choć moż-
liwe, że mogli to być już inni spraw-
cy. Tym razem służby kolejowe były 
czujniejsze, bo udało im się schwytać 
nocnych gości na gorącym uczynku. 
Mniej więcej o godzinie 21.40 ujęto 
tu mieszkańca Poświętnego, który 
próbował oddalić się z 50 kg workiem 
otrąb, który zabrał z jednego z wago-
nów, na szkodę GS w Poświętnem. 
To było jednak nic w porównaniu do 
zdarzenia z 25 lipca 1971 r., kiedy z 
wagonu cysterny, stojącej na bocznicy 
w Lapach, zrabowano 238 litrów spi-
rytusu o wartości 63 tysięcy. W toku 
śledztwa ustalono kilku sprawców, z 
czego jednego złapano w kolejnym 
tygodniu. 

Działano również na terenie Za-
kładów Naprawczych Taboru Kole-
jowego w Łapach. W dniu 6 grudnia 
1955 r. KPMO w Łapach zatrzymała 
27-letniego ślusarza, pracownika 
ZNTK, którego oskarżono o systema-
tyczne wynoszenie z zakładu narzędzi, 
których wartość ustalono na ponad 
300 zł. W nocy z 29 na 30 stycznia 

1957 r. włamano się do wentylator-
ni, skąd zabrano dwa skórzane pasy 
transmisyjne o wartości blisko 1500 
zł. W nocy z 16 na 17 marca 1957 r. 
nieznani złodzieje ukradli z wagonów 
80 sztuk desek na szkodę PZGS w 
Łapach o wartości 551 zł. Odnotowy-
wano również dużą ilość kradzieży, 
której dokonywali pracownicy we 
własnym zakładzie pracy. Tak było np. 
w dniu 23 marca 1957 r., kiedy odkryto 
kradzież desek z ZNTK w Łapach o 
wartości blisko 2500 zł, sprawcami 
okazało się dwóch pracowników tego 
zakładu. Proceder kradzieży w ZNTK 
najbardziej nasilił się na przełomie lat 
50. i 60., co odnotowano w raporcie 
dotyczącym analizy stanu bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu łapskiego za 
1962 r. (AIPN, Bi 047/1255/2). W 
dniu 18 października 1966 r., podczas 
rutynowej kontroli drogowej, mili-
cjanci MO w Łapach zatrzymali dwóch 
mieszkańców Sokół, zatrudnionych 
w ZNTK. W ich samochodzie znale-
ziono 35 kg farby olejnej i blisko 100 
kg nakrętek na śruby, pochodzących 
z tego zakładu. Dzień później jeden 
z zatrzymanych próbował popełnić 
samobójstwo poprzez przecięcie żył 
żyletką znalezioną w celi. Z kolei 
w dniu 11 stycznia 1971 r. nieznani 
sprawcy włamali się do jednego z 
magazynów na terenie ZNTK, skąd 
zabrali 50 kg farby olejnej białej, 45 
kg farby jasno-orzechowej oraz 1 kg 
farby silikonowej o łącznej wartości 
1500 zł.

Zabójstwa

W latach 1954-1975, w porów-
naniu do licznych naruszeń prawa 
związanych z rabunkiem mienia, 
stosunkowo mniej odnotowywano 
przypadków cięższych przestępstw, 
takich jak gwałty czy zabójstwa. W 
dniu 6 października 1966 r. w rzece 
Turośniance w pobliżu Bokin, odna-
leziono zwłoki 30-letniej kobiety. Na 
jej głowie stwierdzono w okolicy skro-
niowej dwie rany kłute oraz zasinienie 
z obrzękiem i obtarciem w okolicy 
prawego uda u nasady stawu kolano-
wego. Przy denatce nie było żadnych 
dokumentów, sprawę prowadziła 
KPMO Łapy pod nadzorem KPMO w 
Białymstoku. Jeśli już odnajdywano 
zwłoki ludzkie, w wielu wypadkach 
stwierdzano samobójstwo, nieszczę-
śliwy wypadek, czy nagłą śmierć. W 
pierwszy dzień nowego roku 1971 
r. znaleziono zwłoki mieszkańca 
Białegostoku, które leżały w rowie 
tuż obok przystanku kolejowego w 
Baciutach. Nie ustalono jednak co 
było przyczyną śmierci. 

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

Wykorzystano m.in. Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku 
(dalej AIPN), AIPN, Bi 047/244 (za 1955 
r.), Bi 047/229 (za 1957 r.), Bi 047/1255/2 
(za 1962 r.), Bi 047/1337 (za 1966 r.), Bi 
047/1340 (za 1966 r.), Bi 047/1573 (za 1971 
r.), Bi 047/1572/3 (za 1971 r.).

Przestępczość w Łapach w okresie PRL cz. 2

Ciemne sprawy w powiecie łapskim
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Gmina

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

MIASTO ŁAPYAYY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
Miesiąc

III IV

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

11
25

8
26*

Wtorek

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

Piękna, Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, 
Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12
26

9
23

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

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

Świerkowa, Topolowa

5
19

2
16
30

Asnyka Łapy, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, 
Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołow-

ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

12
26

9
23

Środa

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

6
20

3
17

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

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

13
27

10
24

Czwar-
tek

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, 
Kraszewskiego, Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszko-

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

14
28

11
25

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

8
22

5
19

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

Wodzickiego, Żniwna

1
15
29

12
26

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ
Miesiąc

III IV

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, 
Wólka Waniewska

11
8

25*

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (w tym ul. ul.Kombatantów), 
Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokojna, Polna) 

18
1
15
29

Środa

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

Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
13

10
24

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, 
Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś, 
Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki, Gąsówka Osse

20
3
17

Czwartek
Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, 

Łapy-Szołajdy
21

4
18

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

Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka
22

5
19

*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 ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 

oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od mieszkań-
ców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC
III IV

Ponie-
działek

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

11 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 18 15

Wtorek

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

12 9

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

 Uhowo I, Zdrojowa)
19 16

Środa

Łapy-Łynki (w tym ul.Kombatantów), Łapy-Kołpaki,
 Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Oleksin, 

Gąsówka Osse
13 10

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

20 17

Czwartek
Łapy-Szołajdy, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, 

Łapy-Dębowina
21 18

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciem-
nobrązowy) ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

III IV

Ponie-
działek

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

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

Wodzickiego, Żniwna

4
1
15
29

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

18
15
29

Wtorek 

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, 
Gierymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 
Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskie-

go,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

5
2
16
30

Środa

Główna, Brańska,Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Płonkowska, Południowa, Żwirki i Wigury

6
3
17

Osiedle „Domy Kolejowe” 13
10
24

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, 
Sikorskiego, Wygwizdowo, Żabia

20
3
17

Czwartek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
astrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskie-

go-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

7
4
18

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

Zachodnia, Żytnia
14

11
25

Piątek

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

Konopnickiej, Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, 
Stalowa, Szwarce, Tęczowa

8
5
19

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

Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, 

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

15
12
26
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**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
W okresie grzewczym (od listopada) worki od mieszkańców domów jednorodzinnych odbierane są raz 
w miesiącu w dodatkowo wyznaczonym terminie. Właściciele nieruchomości, którzy nie deklarowali 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a chcieliby oddać popiół lub żużel, mogą wystawiać go 
w terminach dodatkowego odbioru popiołu.

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

razem z odpadami segregowanymi.

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

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

jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE III IV

Płonka-Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Cha-
browa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, 
Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, Stokrot-

kowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

4
Ponie-
działek

1
Ponie-
działek

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gie-
rymskiego, Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 
Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 
Szkolna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

4
Ponie-
działek

2
Wtorek

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

Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki

18
Ponie-
działek

15
Ponie-
działek

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, 
ŁAPY (Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, 
Sosnowa, Surażska, Asnyka, Witosa, Warszawska), Domy 

Kolejowe w dzielnicy Łapy-Osse (ul. Warszawska)

5
Wtorek

12
Piątek

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

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

19
Wtorek

29
Ponie-
działek

Gąsówka Stara Kolonia (Kolejowa, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 

Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, 
Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatantów), Domy Kolejowe w 
dzielnicy Łapy-Osse (ul. Kolejowa), ŁAPY (Brańska, Goź-
dzikowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, Południowa)

6
Środa

4
Czwar-

tek

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

Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

7
Czwartek

5
Piątek

ŁAPY (Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, 
Łanowa, Odległa, Orzeszowej, Piłsudskiego, Północna, 
Puchalskiego, Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, 

Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

7
Czwartek

11
Czwar-

tek

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikor-
skiego, Szpitalna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdo-

wo), Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

14
Czwartek

16
Wtorek

ŁAPY (3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwo-
nego Krzyża, Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, 

Krucza, 11 Listopada, Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopo-
wa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczo-

wa, Wodociągowa, Wronia)

21
Czwartek

30
Wtorek

Uhowo (1-go Maja, Cicha, Kolejowa, Mickiewicza, Prze-
chodnia, Rzeczna, Strażacka, Sportowa, Borowska, Cmen-

tarna, Leśna, Polna, Spokojna, Szkolna, Białostocka)

15
Piątek

18
Czwar-

tek
Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Bokiny, Wólka Waniew-
ska, Płonka-Kozły, Płonka-Strumianka, Roszki-Włodki, 

Roszki-Wodźki

15
Piątek

19
Piątek

MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebie-
ski, zielony), od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

MARZEC-KWIECIEŃ 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

III IV

Ponie-
działek

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

Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, 
Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickie-

go, Żniwna

4 1

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

18 15

Wtorek 

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierym-
skiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makow-

skiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, 
Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, 

Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego,Wyspiań-
skiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

5 2

Środa

Główna, Brańska,Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mokra, 
Płonkowska, Południowa, Żwirki i Wigury

6 3

Osiedle „Domy Kolejowe” 13 10

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, Sikorskiego, 
Wygwizdowo, Żabia

20 17

Czwar-
tek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzę-
bia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapiń-

skiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewi-
cza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

7 4

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

14 11

Piątek

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

Szwarce, Tęczowa

8 5

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Górna, 
Grabowa, Gęsia,  Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klono-
wa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, 
Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, Spół-

dzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, 
Boh.Westerplatte

15 12
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Grafik dyżurów aptek w miesiącu MARZEC 2019
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

„Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostęp-
ność leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkie-

go.” Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

Sezon grzewczy trwa w najlepsze, przez co powietrze jest bardzo za-
nieczyszczone. Bardzo dużo mówi się o smogu i wpływie trujących gazów 
i pyłów na nasze zdrowie. Substancje te wdychamy wszyscy. Chcemy 
przypomnieć jak niewielkie zmiany w sposobie palenia w domowym 
piecu mogą znacznie ograniczyć dymienie z komina oraz zmniejszyć 
zużycie opału. Osoby, które w swoich piecach opał zapalają „od góry” a 
nie podkładając ogień pod niego mówią o konkretnych oszczędnościach. 
Z ich kominów wydobywa się biała mgiełka.

Co ciekawe wielu mieszkańców gminy Łapy już od kilku lat stosuje 
tę metodę palenia, stopniowo zachęcając do niej swoich sąsiadów, ro-
dzinę i znajomych. Wciąż jednak widok gęstego dymu unoszącego się 
nad dachami domów jest powszechny. 

Powietrze bez trującego dymu
Jak się okazuje kopcący komin nie jest zjawiskiem, bez którego 

ogrzewanie domu nie może się obyć. Co więcej jest wręcz sygnałem 
częściowego marnotrawienia opału. Wystarczy jednak dokonanie 
prostych zmian, aby znacznie ograniczyć dymienie, a przy tym także 
zmniejszyć zużycie opału.

Rozpalaj opał od góry
Jak to możliwe? Kluczem do zrozumienia tego problemu jest przyj-

rzenie się sposobowi, w jaki powszechnie pali się w domowych kotłach 
centralnego ogrzewania. Większość posiadaczy pieców rozpala w nich 
podkładając ogień pod ułożony opał lub też dorzucając opał bezpośrednio 
na już palący się ogień. Wskutek tego powstaje nadmierna ilość dymu, 
składającego się z gazów i pyłów, które niespalone trafiają do komina, a 
stamtąd na zewnątrz pozostawiając za sobą ciemną smugę. A wystarczy 
odwrócić tą tradycyjnie stosowaną zasadę rozpalania i zdecydować się 
na zapalenie opału od góry.

Zachęcamy do zapoznania się w internecie z licznymi materiałami na 
ten temat. Informacje, filmy: czysteogrzewanie.pl , www.youtube.com

Warto podjąć próbę zmiany swoich przyzwyczajeń. Z korzyścią dla 
zdrowia i domowego budżetu.

Jak zmniejszyć dymienie i zużycie opału. 

Rozpalanie od góry

1.03.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
2.03.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
3.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
4.03.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
5.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

6.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
7.03.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
8.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
9.03.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
10.03.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
11.03.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
12.03.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
13.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
14.03.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
15.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
16.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
17.03.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
18.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
19.03.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
20.03.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
21.03.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
22.03.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
23.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
24.03.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
25.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
26.03.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
27.03.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
28.03.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
29.03.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
30.03.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
31.03.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
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Po kilkugodzinnej rywalizacji, 
w finale znalazły się KS Sokoły i 
druga drużyna MKS Ruch Wy-
sokie Mazowieckie. Nieznacznie 
lepsi byli zawodnicy z Sokół, któ-
rzy strzelili jedną bramkę więcej 
od rywali, i do końca skutecznie 
bronili wyniku. Zespoły Pogoni 
spisały się dobrze. Na najniższym 
stopniu podium stanęła pierwsza 
drużyna, która w meczu o trzecie 
miejsce wygrała z pierwszym ze-
społem wysokomazowieckiego 
Ruchu. Na wyróżnienie indywi-
dualne zasłużyli dwaj zawodnicy 
Pogoni – Michał Biernat, który 
został najlepszym zawodnikiem 
rozgrywek i Piotr Zdrodowski, 
który zdobył tytuł Króla Strzel-
ców turnieju. Puchary, medale i 
statuetki wręczyli: Burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski i Radny 
Rady Miejskiej w Łapach Piotr 
Łapszo.

Kolejność końcowa drużyn:
1. KS Sokoły
2. MKS Ruch Wysokie Mazowiec-
kie II
3. MKS Pogoń Łapy I
4. MKS Ruch Wysokie Mazowiec-
kie I
5. Magnat Juchnowiec
6. Sparta Szepietowo
7. MKS Pogoń Łapy II
8. Hetman Tykocin

Najlepszy zawodnik: Michał 
Biernat (MKS Pogoń Łapy I)

Najlepszy strzelec: Piotr Zdro-
dowski (MKS Pogoń Łapy I)

Najlepszy bramkarz: Juliusz 
Jabłoński (KS Sokoły)

MKS Pogoń Łapy, jako organi-
zator turnieju, serdecznie dziękuje 
za wsparcie następującym pod-
miotom:  Urząd Miejski w Łapach, 
firma i Folie Pawel Pieciul i Daniel 
Brzozowski, Piekarnia Pan Woj-
ciech Grodzki, Paweł Kamiński 
– Nowy York

Otwarte Mistrzostwa Łap 
w Podnoszeniu Ciężarów 
odbyły się w niedzielę 20 
stycznia w sali sportowej I 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Łapach. Były to pierwsze 
takie zawody od kilkunastu 
lat w województwie podla-
skim. Do rywalizacji stanęli 
medaliści Mistrzostw Europy i 
Mistrzostw Polski, w tym nasi 
rekordziści Polski z Łap.

Gościem specjalnym zawo-
dów był Medalista Olimpijski, 
Mistrz Świata, Europy i Polski 
Marcin Dołęga oraz jego brat 
medalista Mistrzostw Świata, 
Europy i Polski Robert Dołęga. 
W tym wydarzeniu sportowym 
wzięło udział 18 zawodników i 
zawodniczek z 7 klubów, repre-
zentujących m.in. UKS Impuls 
Warszawa, Klub CLKS Mazovia 
Ciechanów, Podnoszenie cięża-
rów UOLKA Ostrów Mazowiec-
ka, Klub Sportowy Ciechan i 
Szymon Kołecki Siedlecki Klub 
Sportowy „Feniks” Wlks Siedlce 
Iganie Nowe Sekcja Podnosze-
nia Ciężarów Łukowskiego Klu-

bu Sportowego „Orlęta Łuków” 
oraz Klub Sportowy „Klimat” 
Łapy.

Najlepsze wyniki uzyskali: 
LEJMANOWICZ Luiza (Impuls 
Warszawa) - 198,67 pkt, KMITA 
Dominik (Budowlani Opole) - 
367,21 pkt

Zawodnikom kibicowa-
li m.in. wicestarosta powiatu 
białostockiego Roman Czepe, 
burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łapach Sławomir 
Maciejewski wraz z radnymi: 
Przemysławem Jaroszewskim, 
Piotrem Łapszo, Dariuszem 
Wincenciakiem oraz Stanisła-
wem Żochowskim.

- Organizacyjnie wszystko 
super. Mnóstwo kibiców. Bar-
dzo dużo walki i emocji na pode-
ście. Gratulacje dla zawodników 
i jeszcze raz podziękowania dla 
sponsorów - podsumowuje Ra-
fał Jaroszewski, prezes Klubu 
Sportowego „Klimat” Łapy, któ-
ry był organizatorem Mistrzostw 
w Podnoszeniu Ciężarów w Ła-
pach.

Turniej o Puchar Prezesa 
MKS Pogoń Łapy

W sobotę w hali Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach 
rozegrano turniej piłkarski dzieci z rocznika 2007 i młodszych, w 
którym 8 zespołów rywalizowało o Puchar Prezesa MKS Pogoń 
Łapy. Nasze zespoły spisały się nieźle, ale najlepiej tego dnia 
grali chłopcy z KS Sokoły.

Otwarte Mistrzostwa Łap 
w Podnoszeniu Ciężarów



ŁAPSKA
GAZETA

18 nr 02 / 28 lutego 2019

OgłOszenia / Reklama 

Gazeta Łapska wydawana przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach.
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.

Wiesław Szustak

Barbara Ekiert
Krystyna Grabowska
Iwona Kitlas
Andrzej Witold Mojkowski

– Przewodniczący Klubu tel. 501 378 230
tel. 510 437 030

tel. 605 405 072
tel. 500 082 290

tel. 798 721 880
Zaprasza mieszkańców do korzystania

z naszych dyżurów w ostatni czwartek miesiąca
w godzinach 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miejskim

w Łapach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.

Radni Nasze Podlasie
Rady Miejskiej w Łapach



ŁAPSKA
GAZETAnr 02 / 28 lutego 2019 19

Reklama




