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A w Gazecie także:

- podsumowanie kadencji

- piknik “ W zdrowiu ku Niepodległej”

Aktorzy biorący udział w rekonstrukcji

zdobycia łapskiej stacji kolejowej w 1918 r.
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Bilans minionych lat wypada 
bardzo dobrze, bo polskim ro-
dzinom żyje się lepiej i z optymi-
zmem planują swoją przyszłość. 
To w dużej mierze zasługa rządu 
Polski, który stworzyło Prawo i 
Sprawiedliwość, a który wdraża 
wiele programów z myślą o Pola-
kach. Sztandarowym przykładem 
takiego działania jest program 
„Rodzina 500+”. Dzięki niemu 
domowe budżety rodzin z dziećmi 
co miesiąc zasilają dodatkowe pie-
niądze. Za pośrednictwem nasze-
go samorządu do łapskich rodzin 
trafiło ponad 32,5 mln złotych. W 
tym roku wypłacamy rodzinom 
także szkolne wyprawki – po 300 
zł na dziecko. 

Specjalnym wsparciem objęci 
zostali także najstarsi mieszkańcy. 
Wprowadzono program, dzięki 
któremu osoby starsze w naszej 
gminie mogą korzystać z tzw. 
pomocy lekowej, czyli dopłaty 
do zakupu leków. Najważniejsi 
politycy PiS zapowiadają kolej-
ne programy w ramach których 
dodatkowe środki otrzymaliby 
emeryci. Czekamy na ten program 
gotowi wdrożyć go najszybciej jak 
będzie to możliwe.

Cieszę się, że, tak jak obieca-
łam w kampanii wyborczej przed 
czterema laty, w Łapach udało się 
przywrócić stypendia dla zdol-
nych dzieci i młodzieży. Z budże-
tu gminy finansujemy stypendia 

sportowe, artystyczne i naukowe. 
Na wspieranie młodych talentów 
(w sumie 538 stypendiów) prze-
kazaliśmy łącznie kwotę ponad 
301 tys. zł. 

Realizujemy oczekiwania 
mieszkańców – nowe drogi, 
chodniki, parkingi

Niezależnie od programów 
rządowych w gminie zajmowali-

śmy się tym, czego od samorządu 
oczekują mieszkańcy. W tej kaden-
cji udało się nam zbudować 10,5 
km nowych dróg, 8 km chodników, 
4 km ścieżek rowerowych, 233 
miejsca parkingowe. Potrzeby w 
tej mierze są znacznie większe niż 
możliwości finansowe samorządu, 
ale wybierając kolejne inwestycje 
konsekwentnie realizujemy plan 
wypracowany podczas konsul-
tacji z mieszkańcami gminy na 
początku tej kadencji samorządu. 
Remontujemy drogi oraz chodniki 
według ustalonej wtedy wspólnie 
z mieszkańcami listy. Udało się 
zrealizować niemal wszystko co 
było zaplanowane, i teraz może-
my wyznaczać kolejne drogi do 
remontu. Cieszy każdy kilometr 
nowej drogi, ale także zapowiedzi 
rządu zwiększenia środków prze-

znaczonych na dofinansowanie 
remontów gminnych dróg. Bez 
takich zewnętrznych środków 
sami niewiele moglibyśmy w tej 
mierze zrobić. 

To dzięki nim droga dojazdo-
wa do terenów inwestycyjnych w 
łapskiej podstrefie ekonomicz-
nej, przy dawnej cukrowni (ul. 
Cukrownicza), zyskała nową na-
wierzchnię asfaltową, chodniki, 
a wzdłuż ulicy oświetlenie. Przez 
dawne tereny ZNTK poprowadzo-
na została ulica Nilskiego-Łapiń-
skiego, przy której pojawiło się 
nowe oświetlenie oraz ciąg pie-
szo-rowerowy. Wykonano nową 
kanalizację deszczową i chodni-
ki. Powstało też rondo w miejscu 
niebezpiecznego skrzyżowania 
ul. Nilskiego-Łapińskiego z ul. 
Graniczną, ul. Wodociągową i ul. 
Piękną. Wartość obu inwestycji 
7,7 mln zł, z czego ponad 4,8 mln 
zł stanowi dofinansowanie z RPO 
WP 2014-2020.

Wykonaliśmy „przebicie” ul. 
Handlowej, remont ul. Leśnikow-
skiej i Górnej oraz ul. Kopernika. 
Nowa nawierzchnia jest na ul. Ma-
łej, ul. Bociańskiej i Żurawiej. Na 
ul. Surażskiej w Uhowie wykonano 
podłączenie kanalizacji deszczo-
wej z ul. Polną.

Wspólnie z mieszkańcami, w 
ramach inicjatywy lokalnej, wy-
konaliśmy nową nawierzchnię 
ul. Tuwima, ul. Makowskiego i 
budujemy ul. Gen. Maczka oraz 
ul. Kruczą. 

Nowa droga powstała w Ła-
pach-Kołpakach. Ulice Żerom-
skiego, Nałkowskiej i Reymonta 
zostały przebudowane w Gąsówce 
Starej Kolonii, na co otrzymaliśmy 
2,5 mln zł dotacji. Wyremontowa-
ne zostały ulice: Goździkowska, 
Główna i Matejki w Łapach. W tej 
kadencji podjęliśmy działania na 
Osiedlu „Barwiki”. Wybudowa-
liśmy kanalizację deszczową w 
części ulicy Wodzickiego, części 
ulicy Puchalskiego i w części ul. 
Barwikowskiej. 

Na ukończeniu jest ostatni od-
cinek remontowanej ul. Polnej od 
ul. Głównej do Żytniej. W 2014 
r. wykonano remont odcinka ul. 
Leśnikowskiej od targowiska do 
ul. Sikorskiego, następnie w 2015 
r. odcinka od ul. Spółdzielczej do 

Podsumowanie kadencji 

burmistrz Łap Urszuli Jabłońskiej
Kończy się VII kadencja samorządu. W przededniu kolejnych wyborów lokalnych, które od-

będą się 21 października, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działań podejmowanych przez 
ostatnie cztery lata. Myślę, że to był dobry czas dla Łap i całej naszej gminy. Wierzę, że wszystko 
to, co już się udało wspólnie wypracować to „dobra zmiana”, którą z pełnym przekonaniem 
jako burmistrz Łap i reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z radnymi Rady Miejskiej 
w Łapach i sołtysami naszych wsi, realizuję od początku kadencji. Przy niezwykle życzliwym  
wsparciu polskiego rządu oraz wielu środowisk – od wolontariuszy i organizacji pozarządo-
wych, przez parafie, ochotnicze straże pożarne, z pomocą rozsianych po całym kraju przyjaciół 
Łap pracujemy nad tym, aby zmieniać naszą okolicę i poprawiać warunki życia mieszkańców. 
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie, którego stale doświadczam. 

Dożynki z Produktem Lokalnym 2018 w Płonce Kościelnej

Rondo przy ul. Nilskiego-Łapińskiego
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ul. Górnej, w 2016 r. wyremon-
towano drogę od skrzyżowania z 
ul. Spółdzielczą do skrzyżowania 
z ul. Żytnią. Ulicę Goździkowską, 
Główną i Matejki przebudowano 
w zeszłym roku. Powstanie nowa 
jezdnia, bezpieczne, wyniesione 
przejścia dla pieszych z kostki be-
tonowej, chodniki i zjazdy oraz 
ścieżka rowerowa. Przebudowa 
ma się zakończyć pod koniec paź-
dziernika br. Wartość inwestycji 
to blisko 4,87 mln zł. Inwestycja 
jest w 50% współfinansowana w 
ramach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019.

Zdobyliśmy 2,3 mln dotacji na 
wykonanie ścieżek rowerowych w 
ramach Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Powstanie ścież-
ka rowerowa, którą dojedziemy 
m.in. do cudownego źródełka na 
Łasku w Płonce Kościelnej. 

Z inicjatywy gminy Łapy 
wykonywana jest przebudowa z 
rozbudową drogi powiatowej w 
Gąsówce-Skwarki. Będzie nowa 
nawierzchnia bitumiczna, powsta-
nie obustronna ścieżka rowero-
wa oraz zjazdy na posesje. Droga 
zyska również nową kanalizację 
deszczową. Wartość robót to bli-
sko 3 mln zł brutto. Inwestycja 
jest w połowie finansowana przez 
gminę Łapy. Termin wykonania 
prac to koniec października br. 
Również skrzyżowanie drogi po-
wiatowej w Gąsówce Osse z drogą 
gminną Gąsówka Osse - Płonka 
Kościelna jest przebudowywane 
(skrzyżowanie przy kapliczce w 
Gąsówce Osse). Powstanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna, chodni-
ki oraz zjazdy na posesje. Wartość 
inwestycji to ponad 1 mln 806 
tys. zł. Inwestycja jest w połowie 
finansowana przez gminę Łapy. 
Inwestorem jest Powiatowy Za-
rząd Dróg w Białymstoku. 

Za pieniądze z budżetu gminy 
powstały też miejsca parkingowe 
i chodniki m.in. przy cmentarzu, 
przy Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści i przy szkołach. Przed Szkołą 
Podstawową nr 2 powstał parking 
i chodnik, a przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Łapach (Osse) bezpiecz-
ny wjazd, parking oraz ul. Letnia. 
Nowe miejsca postojowe powstały 
także przy Szkole Podstawowej nr 
1 i przy Gimnazjum w Łapach. 50 
miejsc parkingowych i chodniki 
pojawiły się przy przebudowanej 
ulicy Kopernika. Gdy zakończą 
się prace w centrum będą kolejne 
miejsca, gdzie kierowcy będą mo-
gli zaparkować samochód.

Ponad 77 mln zł dotacji

Polska jest członkiem Unii Eu-
ropejskiej, a my wraz z polskim 
rządem wykorzystujemy wszyst-
kie możliwości, aby maksymalnie 

skorzystać z unijnych pieniędzy. 
Dzięki zewnętrznym dotacjom 
podejmujemy szereg przedsię-
wzięć, które będą służyły nam, ale 
także naszym dzieciom i wnukom. 
Kwota wszystkich pozyskanych 
w tej kadencji dotacji to ponad 
77 mln zł. To tak jakby każdego 
dnia na konto naszej gminy wpły-

wało dodatkowo ponad 70 tys. 
zł. Mogę się poszczycić tym, że 
nasza skuteczność w pozyskiwa-
niu środków unijnych została do-
strzeżona nawet przez najbardziej 
opiniotwórczy na świecie amery-
kański dziennik „The Wall Street 
Journal”. Już w pierwszym roku 
urzędowania  udało się zwiększyć 
o 2 mln zł wsparcie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na budowę sal 
gimnastycznych w Łapach (Osse) i 
Uhowie. W efekcie obie przyszkol-
ne sale sportowe, których budowa 
kosztowała 5 mln zł, udało się zre-
alizować w większości ze środków 
zewnętrznych. 100 tysięcy złotych 
wydano na bieżnie i obiekty lekko-
atletyczne przy Gimnazjum nr 1 w 
Łapach i Zespole Szkół w Płonce 
Kościelnej. W 2015 r.  dostaliśmy 
190 tysięcy złotych na utworzenie 
Dziennego Domu Senior-Wigor. 
Na jego funkcjonowanie co roku 
gmina otrzymuje dofinansowanie 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Zrealizowali-
śmy termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Uhowie i 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Łapach. Łączny koszt prac termo-
modernizacyjnych wyniósł ponad 

1 mln zł, a dotacja zewnętrzna po-
nad 800 tys. zł. Trwa przebudowa 
centrum miasta, budowa dworca 
autobusowego (5,8 mln zł dotacji z 
RPO WP), Domu Kultury ze szkołą 
muzyczną i salą widowiskową przy 
ul. Głównej 8 wraz z zagospoda-
rowaniem Placu Niepodległości 
(ponad 8 mln zł dotacji UE z samo-

rządu województwa). Zostaną wy-
budowane drogi dojazdowe, place 
manewrowe dla autobusów, wiaty 
przystankowe, postoje dla rowe-
rów, a także tereny zielone i place 
zabaw dla dzieci. Będzie więcej 
miejsc parkingowych w centrum, 
a uporządkowany teren stanie się 
atrakcyjną częścią miasta. Prace 
postępują. W górę pną się mury 
budynku Domu Kultury. Mamy 
zapewnione dofinansowanie na 
przebudowę budynku biblioteki 
i na budowę krytej pływalni przy 
gimnazjum. Ministerstwo Sportu 
i Turystki przyznało gminie Łapy 
na ten cel 3,2 mln zł dotacji. Chcę 
wybudować ten basen. Dzieci z 
Łap nie będą musiały dojeżdżać 
do Białegostoku czy Wysokiego 
Mazowieckiego, żeby nauczyć 
się pływać. Dzięki pozyskanej 
dotacji z RPO, dofinansowujemy 
mieszkańcom naszej gminy zakup 
kolektorów słonecznych i ogniw 
fotowoltaicznych.

Jednym z największych 
wyzwań jakie podejmujemy to 
modernizacja oczyszczalni ście-
ków i stacji uzdatniania wody w 
Płonce-Strumiance. W ramach 
tej samej inwestycji budujemy 
kanalizację sanitarną w Łupiance 
Starej i Płonce-Kozły. Inwestycja 
ta po kilkunastu latach jedynie 
planowania – jest już realizowana. 
Po jej zakończeniu nie będzie już 
problemów z jakością i ciśnieniem 
wody. Koszt przedsięwzięcia to po-
nad 52 mln zł, ale 29 mln zł stanowi 
dotacja z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Za-
kończenie prac planowane jest w 
drugiej połowie 2019 r. 

Dzięki unijnym środkom roz-
budowujemy plażę w Uhowie. To 
przedsięwzięcie realizujemy w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania 
N.A.R.E.W. W przyszłym roku 
mieszkańcy nie tylko naszej gmi-
ny, ale także turyści będą mogli w 
komfortowych warunkach korzy-
stać z nowoczesnej plaży położonej 
w urokliwym miejscu w Uhowie. Z 
pewnością będzie to duża atrakcja 
promująca walory Narwiańskiego 
Parku Narodowego i naszej gminy.

Mimo problemów z wykonaw-

Przez ostatnie 4 lata pozyskaliśmy dotacji,

czyli tak, jakby

Gmina otrzymała dodatkowo ponad

77 mln zł

każdego dnia

70 tys. zł

Bezpieczne przejście dla pieszych przy SP nr 1 ul. Polna

Budowa mostu w Uhowie
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cami kontynuujemy uzbrajanie 
terenów łapskiej strefy ekono-
micznej poszerzonej w 2015 r. o 
kolejne 12 ha terenów pod inwe-
stycje. Zdobyliśmy dodatkowe 
5,5 mln zł z RPO na dokończenie 
tego przedsięwzięcia, co w sumie 
daje nam kwotę blisko 12,5 mln 
zł dotacji. 

Inwestycje te się opłacają. 
Przedsiębiorcy coraz chętniej 
planują w Łapach swoje inwesty-
cje.  Rozbudowuje się drukarnia 
Arka-Druk. Powstaje nowoczesny 
zakład produkcyjny firmy Konekt. 
Łapscy przedsiębiorcy coraz czę-
ściej sięgają po unijne dotacje. 
Powstaje Centrum Usług Logi-
stycznych firmy Kontrast. Firma 
dostała na ten cel 15 mln zł z RPO-
WP. To tylko największe przykłady 
prywatnych inwestycji w Łapach. 
Są duże szanse na większe ożywie-
nie gospodarcze. Szczególnie, gdy 
droga Białystok-Łapy zostanie 
oddana do użytku, podobnie jak 
zmodernizowane linie kolejowe: 
E75 i Łapy-Ostrołęka. 

Dbamy o łapskie sprawy

Największy wpływ na to jak 
żyje się nam w Łapach mają władze 
krajowe i regionalne. To od reali-
zowanych przez nie programów 
i wielkich przedsięwzięć zależy 
w największym stopniu rozwój 
nasze wspólnoty. Jako burmistrz 
Łap starałam się dopilnować, 
aby podejmując ważne decyzje 
zwracali uwagę na nasze potrze-
by. Jest to możliwe dzięki dobrej 
współpracy z polskim rządem, 
parlamentarzystami i podlaskimi 
samorządowcami. Rozpoczęła się 
budowa dwujezdniowej drogi do 
Białegostoku. Ustabilizowała się 
sytuacja powiatowego szpitala 
w Łapach, który został wpisany 
do ogólnopolskiej sieci szpitali i 
jest rozbudowywany. W nowym 
budynku szpitala znajdzie się blok 
operacyjny oraz oddziały szpitalne 
tj.: chirurgiczny, anestezjologii i 
intensywnej terapii, centralnej 
sterylizatorni oraz pracowni en-
doskopii. Szpital będzie miał lądo-
wisko dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego i Szpitalny Oddział 
Ratownictwa. Będziemy mieli w 
Łapach Pracownię Tomografii 
Komputerowej. To ważne, że na 
finansowanie rozwoju szpitala 
dzięki dobrej współpracy i zaan-
gażowaniu wielu instytucji znala-
zły się pieniądze. Na rozbudowę 
szpitala ok. 15 mln wyłożył Powiat 

Białostocki, który jest właścicie-
lem szpitala. Na lądowisko i SOR 
8 mln zł dotacji dało Minister-
stwo Zdrowia. Kolejny milion na 
wyposażenie powstającego bloku 

operacyjnego pochodzi z budżetu 
państwa. Także Gmina Łapy, z 
własnego budżetu wspiera mo-
dernizację szpitala. Przekazaliśmy 
700 tys. zł na wkład własny do pro-
jektu realizowanego przez szpital z 
dofinansowaniem z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego. Koszt tej 
inwestycji to 4 mln 200 tys. zł, a 

dzięki niej szpital uruchomi po-
radnie: kardiologiczną, urazowo
-ortopedyczną i chorób płuc, a 
także kupi na ich potrzeby sprzęt 
i aparaturę medyczną. W ramach 
tej samej inwestycji wyposażona 
zostanie również pracownia ba-
dań nieinwazyjnych serca, sala 
intensywnej opieki medycznej na 
oddziale chorób wewnętrznych i 
geriatrii oraz gabinet zabiegowy 
na oddziale chirurgicznym.

Wkrótce rozpocznie się prze-
budowa linii kolejowej Rail Balti-
ca, a wraz z nią inwestycje, które 
odmienią Łapy. W oparciu o kon-
sultacje z mieszkańcami wypraco-

waliśmy najwygodniejsze i najko-
rzystniejsze dla Łap rozwiązania, 
jeśli chodzi o przebudowę linii 
kolejowej E75 i planowane przy tej 
okazji inwestycje PKP PLK. Mam 

na myśli m.in. budowę tunelu łą-
czącego ulicę Graniczną z ulicą 
Mostową w miejscu istniejącego 
przejazdu kolejowego w Łapach. 

W ramach tego przedsięwzię-
cia prowadzimy uzgodnienia w 
sprawie zwrotu PKP dworca ko-
lejowego, aby został wyremon-
towany zgodnie z potrzebami i 
oczekiwaniami pasażerów. Także 

w tej kwestii mamy przychylność 
polskiego rządu i najważniejszych 
polityków Prawa i Sprawiedliwo-
ści.

Mimo podejmowania wielu 
wielkich wyzwań i inwestycji fi-
nanse naszej gminy pozostają na 
stabilnym i bezpiecznym pozio-
mie. W tym roku budżet naszej 
gminy to ponad 100 mln zł. Za-
dłużenie gminy jest racjonalne i 
utrzymuje się na bezpiecznym i 
zgodnym z przepisami poziomie. 
Czuwają nad tym nie tylko radni 
gminy, ale także specjaliści z Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku. Co roku pozytywnie 

rekomendują oni zarówno przed-
stawiane projekty budżetów gmi-
ny, ale także ich wykonanie.

Wspólnie możemy więcej

Wielokrotnie przekonałam się, 
że współpraca i zaangażowanie 
wielu środowisk przynosi wspa-
niałe rezultaty. To ważne, gdy po-
dejmujemy się realizacji wielkich 
inwestycji, ale także wtedy, gdy 
wspólnie coś organizujemy. Udało 
się wspólnie z organizacjami po-
zarządowymi zrealizować wiele 
ważnych i ciekawych projektów. 
Jako gmina z roku na rok prze-
znaczamy na ten cel coraz więcej 
środków wierząc, że to istotny 
wkład w rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Dziękuję za radość wspólnej 
zabawy podczas Dni Łap, gdy kon-
certowali dla nas Zenek Marty-
niuk, Jorrgus, Elektryczne Gitary, 
Defis czy Stachursky. Za spotkania 
podczas pikników „Jak dobrze 
mieć sąsiada” w południowej czę-
ści miasta. Sołectwom za przepięk-
ne dożynki i za wiejskie festyny, 
jedyne z taką niepowtarzalną at-
mosferą. Dziękuję, że chcecie być 
Państwo na Miejskich Wigiliach 
na Placu Niepodległości i wspól-
nym Sylwestrze pod gwiazdami. 
Razem cieszyliśmy się z sukcesów 
naszych sportowców na Galach 
Sportu, ale także chwaliliśmy się 
osiągnięciami młodzieży w dzie-
dzinie kultury i nauki. Cieszę się, 
że mogliśmy utworzyć i współpra-
cować z Gminną Radą Seniorów i 
Młodzieżową Radą Miejską. Naszą 
społeczność tworzą ludzie twór-
czy i zaangażowani. Dziękuję za 
wspólne patriotyczne świętowa-
nie ważnych dla naszej Ojczyzny 
rocznic historycznych. Cieszę się, 
że mogliśmy wspólnie obchodzić 
m.in. jubileusz 90-lecia OSP w 
Łapach i Uhowie, 60-lecie OSP 
w Płonce Kościelnej oraz 15-lecie 
istnienia Łapskich Nutek. 

Cieszę się, że podczas tej ka-
dencji w końcu udało się urzeczy-
wistnić marzenie strażaków OSP 
Płonka Kościelna i OSP Łapy o 
nowych wozach ratowniczo-ga-
śniczych. 

Jestem przekonana, że wspól-
nie udało się nam zrealizować naj-
ważniejsze założenia programu 
wyborczego „Łączą nas Łapy. 
Miasto i gmina”.

Urszula Jabłońska 
burmistrz Łap

W 2014 roku budżet Gminy Łapy wynosił

przeznaczono na inwestycje

zadłużenie gminy stanowiło dochodów

w 2018 roku budżet Gminy Łapy wynosi

przeznaczamy na inwestycje

zadłużenie gminy stanowi dochodów

72,5 mln zł
16,5 mln zł

108,6 mln zł
46,5 mln zł

44,6%

33,9%

Dni Łap 2016. Koncert Zenka Martyniuka
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- Wspominamy bohaterów na-
szej Ojczyzny i poległych w czasie 
II wojny światowej nie tylko po 
to, aby oddać im cześć, ale także 
po to, aby wyciągnąć wnioski do 
współczesnej służby narodowi i 
Ojczyźnie. Wspominamy rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, aby 
uświadomić sobie, że Polska każ-
dego dnia potrzebuje naszej od-
powiedzialnej postawy i naszego 
nowoczesnego patriotyzmu, który 

objawia się w znajomości polskiej 
historii, w poszanowaniu symboli 
narodowych, w dbałości o polski 
język, w trosce o dziedzictwo naro-
dowe ... - mówił ks. biskup Tadeusz 
Bronakowski w homilii w niedzielę 
(2 września) podczas uroczystej 
mszy św. w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Łapach. 1 września minę-
ła 79. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Najtragiczniejszej daty 
w historii Polski. 

Najpierw w kościele, a następ-
nie na Placu Niepodległości (2.09) 
zgromadzili się przedstawiciele 
władz samorządowych, duchowni, 
kombatanci, poczty sztandarowe, 
delegacje szkół, przedstawiciele 
służb mundurowych i instytucji oraz  
mieszkańcy, aby oddać hołd boha-
terom i ofiarom II wojny światowej. 
Wśród obecnych był także poseł na 
Sejm RP Krzysztof Jurgiel, który 
podkreślił w swoim wystąpieniu 
jak ważną wartością jest wolność.

Burmistrz Urszula Jabłońska 
mówiła o tym, jak istotne jest 
wspólne budowanie i współpraca 
w obszarach ważnych dla wszyst-
kich. Podkreślała, że jesteśmy jed-
nym wolnym polskim narodem. 
- Doceńmy trud odzyskiwania 
wolności i z tą samą determinacją 
pracujmy dla naszej ukochanej 
małej i dużej Ojczyzny - mówiła 
pani burmistrz.

Obchody zakończyła ceremo-
nia złożenia kwiatów i zapalenia  
zniczy przy pomnikach na Placu 
Niepodległości.

Nigdy więcej wojny... 

2 września w wieku 95 lat 
zmarł porucznik Edward Dziemia-
nowicz. Był żołnierzem Oddziału 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”. Żołnierzem Niezłom-
nym, odznaczonym krzyżem ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju. Laureatem 
Nagrody Honorowej „Świadek 
Historii” Instytutu Pamięci Na-
rodowej. 

Pogrzeb por. Edwarda Dzie-
mianowicza odbył się 5 września. 
W ostatniej drodze towarzyszyła 
mu nie tylko rodzina, ale także 

przedstawiciele władz samorzą-
dowych i instytucji oraz żołnie-
rze. Burmistrz Urszula Jabłońska 
żegnając zasłużonego dla Polski 
bohatera mówiła m.in.: „Jesteśmy 
dumni, że w naszej społeczno-
ści żyli ludzie, którzy wyznawali 
najważniejsze  wartości, którzy 
dla wartości, jaką jest Ojczyzna, 
honor, wiara, gotowi byli oddać 
życie”. Po uroczystości w koście-
le Św. Krzyża porucznik Edward 
Dziemianowicz został pochowa-
ny z honorami na cmentarzu w 
Łapach. 

Z asystą wojskową i salwą honorową pożegnano  
por. Edwarda Dziemianowicza ps. „Czarny”

Pożegnanie „Czarnego”
Podziękowanie

Tym, którzy byli z nami 
w trudnych chwilach, 

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze

 śp. Edwarda Dziemianowicza.
Pani burmistrz Urszuli Jabłońskiej, 

Radzie Miasta, 
Ks. proboszczowi Krzysztofowi Jurczakowi, 

rodzinie,sąsiadom i znajomym.
Dziękujemy również pracownikom 

Zakładu Pogrzebowego Hades 
za profesjonalną obsługę uroczystości.

Pogrążona w smutku Rodzina

Młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i niecodzienna lekcja historii 
przy Krzyżu Sybiraków podczas Dni Pamięci Polskiego Sybiru
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Wspólne czytanie „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego oraz 
szereg dodatkowych atrakcji przy-
gotowała Biblioteka Publiczna w 
Łapach w ramach ogólnopolskiej 

akcji Narodowego Czytania pod 
patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

W piątek, 7 września, w par-
ku przed biblioteką można było 

wysłuchać fragmentów „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego 
w interpretacji m.in.: burmistrz 
Urszuli Jabłońskiej, Krystyny 
Rudeckiej z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Dariusza 
Wincenciaka, wicedyrektor Ze-
społu Szkół Mechanicznych Bar-
bary Łabęckiej, dyrektora Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
Krzysztofa Dobkowskiego, Moniki 
Korolczuk z księgarni Book Book, 
Mariana Jurkina z Łapskiego To-
warzystwa Regionalnego oraz dy-
rektora Domu Kultury Grzegorza 
Perkowskiego.

Uczniowie z łapskich szkół 
średnich napisali dyktando. Mi-
strzem Ortografii została Ewa 
Śliwowska z Zespołu Szkół Me-

chanicznych w Łapach, a wice-
mistrzem – Magdalena Łapińska 
z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Łapach.

Uczestnicy imprezy mogli rów-
nież obejrzeć wystawę „44 teksty 
Antologii Niepodległości”, oddać 
głos na ulubioną książkę pol-
skiego pisarza powstałą w latach 
1918-2018, skorzystać ze stoiska 
bookcrossingowego (bezpłatne 
przekazywanie i wymiana książek 
na inne), obejrzeć różne wydania 
„Przedwiośnia” pochodzące ze 
zbiorów biblioteki. Chętni mieli 
okazję odcisnąć okolicznościową 
pieczęć we własnym egzemplarzu 
książki. Imprezie towarzyszyło nie 
tylko słowo czytane, ale także śpie-
wane. Na zakończenie wspólnie 
zaśpiewano pieśni patriotyczne 
przy wspaniałym akompaniamen-
cie Państwa Danuty i Wincentego 
Godlewskich.

W niedzielę (9 września) mieszkańcy gminy 
mieli okazję na placu przy kościele Św. Krzyża 
m.in. skorzystać z porad specjalistów z łap-
skiego szpitala oraz Białostockiego Centrum 
Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodow-
skiej. Mogli dowiedzieć się więcej o cukrzycy, 
o profilaktyce raka piersi i poznać sposoby na 
aktywne spędzanie czasu. Nie zabrakło także 
mnóstwa innych atrakcji, bez których nie ma 
udanej imprezy. Były animacje dla dzieci, 
występy artystyczne, pokazy służb ratowni-
czych, loteria fantowa i taneczna muzyka. 
Grała kapela Batareja i zespół Proxy. Dopisała 
pogoda. Można też było zrobić coś dla innych, 
oddając krew. 

Piknik „W zdrowiu ku Niepodległej” już 
po raz kolejny został zorganizowany wspólnie 
przez gminę Łapy i Parafię św. Krzyża w Łapach. 

Fot. Tomasz Łapiński 

Narodowe Czytanie w Łapach

Dobra zabawa połączona z profilaktyką zdrowotną, czyli kolejny piknik prozdrowotny w Łapach 

Piknik „W zdrowiu ku Niepodległej”
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- Kochani dzięki waszej hojno-
ści zebraliśmy dla Frania prawie 
19 tysięcy złotych. Dziękujemy 
jesteście niesamowici – napisał 
zaraz po zakończeniu zbiórki na 
swoim profilu facebookowym Hu-
bert Łapiński, inicjator i organiza-
tor festynu charytatywnego, który 
odbył się 16 września w Łapach. 

 Pięcioletni Franek, na którego 
leczenie i rehabilitację zbierano 
pieniądze,  cierpi na padaczkę le-
kooporną. Nie może samodzielnie 
oddychać.  Koszt rocznej rehabi-
litacji to 10 tys. zł. Obecnie chory 
chłopczyk przebywa w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Kon-
stancinie, gdzie co tydzień odwie-
dza go tata, Łukasz Bogut z Łap.

W organizację charytatywnego 
festynu zaangażowali się m.in.  
muzycy, a firmy i osoby prywatne 
przekazały na licytację wiele war-
tościowych przedmiotów. Było 
mnóstwo koncertów, atrakcje 
dla dzieci, występy artystyczne 
na scenie, pokazy tańca i licytacja 
fantów. Pieniądze można też było 
wrzucić do puszki.  Festyn popro-
wadził Leszek Gulewicz,a  jedną  
licytację wspólnie z  gwiazdą TVN 
Anną Dec . Na placu przed Domem 
Kultury zebrało się mnóstwo ludzi 
o wielkich sercach i hojnie wsparli 
dobroczynną akcję. 

- Dużo emocji, jeszcze dzisiaj 
mnie trzymają. Dziękuję Łapia-
kom. Naprawdę nie spodziewa-
łem się, że przyjdzie tak wiele 
osób z otwartymi sercami i, że 
w tak krótkim czasie przekażą 
Frankowi tyle pieniędzy. Dziękuję 
Hubertowi i wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację festynu 
- mówi wzruszony Łukasz Bogut i 
potwierdza, że pieniądze, dokład-
nie 18618,49 zł, zostały przekaza-
ne na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”, która opiekuje 
się Frankiem. 

- W pierwszej kolejności będę 
chciał kupić specjalistyczny wó-
zek rehabilitacyjny dla dzieci tzw. 
„wiotkich”, bo Franka mięśnie są 
wiotkie i słabe. Franek ma taki 
wózek, ale jest już dla niego za 
mały. Będę chciał też skonsulto-
wać synka z innymi lekarzami 
specjalistami – mówi szczęśliwy 
tata.

- Cieszę się, że wspólnie mo-
żemy pomagać . Razem możemy 
tak wiele dobrego zrobić.  Hubert 
Łapiński ma naprawdę ogrom-
ne serce. Podziwiam go i mam 
wielki szacunek do tego, co zro-
bił … – mówi Urszula Jabłońska, 
burmistrz Łap.

Gospodarstwo rolne Anety i 
Adama Gąsowskich z Łap-Korcza-
ków znalazło się wśród laureatów 
wojewódzkiego etapu Podlaskiej 
Agroligi 2018. Gratulacje i podzię-
kowania za promocję gminy Łapy 
przekazała laureatom burmistrz 
Łap Urszula Jabłońska podczas 
uroczystej gali w Podlaskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Białymsto-
ku. Podsumowanie tego etapu 
konkursu miało miejsce w piątek 
14 września. 

Specjalnością gospodarstwa 
Państwa Gąsowskich jest produk-
cja bydła mlecznego. Rolnicy z 
naszej gminy reprezentowali w 
konkursie powiat białostocki.

Agroliga to konkurs o ponad 
25-letniej historii. Co roku wyła-
nia liderów agrobiznesu i właści-
cieli najlepszych gospodarstw w 
poszczególnych województwach, 
a w kolejnym etapie – w kraju. W 
finale tegorocznej edycji Podla-
skiej Agroligi znalazło się ośmiu 
rolników i cztery firmy.

Zwycięzcami Podlaskiej Agro-
ligi 2018 zostali Milena i Kamil 
Chodniccy z Kumelska w gm. 
Kolno, którzy zdobyli I miejsce i 
tytuł Mistrza Podlaskiej Agroligi. 
W kategorii firmy najlepiej oce-
niono przedsiębiorstwo Roltoma 
Tomasz Stypułkowski z Sokół.

Charytatywna akcja zakończona sukcesem

Gramy dla Frania

Pieniądze na leczenie i rehabilitację Franka 
można wpłacać na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 25237 Wasilewski Franciszek darowizna 

na pomoc i ochronę zdrowia

Gospodarze z Łap-Korczaków wśród najlepszych rolników 
województwa

Laureaci Podlaskiej 
Agroligi 2018
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Rekonstrukcję zajęcia stacji 
kolejowej w Łapach i odbicia z rąk 
Niemców osady Łapy w 1918 r. w 
reż. Adama Karasiewicza przed-
stawili aktorzy Teatru Kaprys z 
udziałem pirotechników i grupy 
rekonstrukcyjnej 10. Pułku Uła-
nów Litewskich w niedzielę 23 
września na placu przed Domem 
Kultury. Wydarzenie przyciągnęło 
mnóstwo widzów.

Przed inscenizacją odbył się 
koncert Lecha Makowieckiego i 
wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. Na zakończenie można 
było potańczyć przy muzyce „na 
żywo” z aktorami „Pijanej Sypial-
ni”’

To jedna z wielu inicjatyw 
społecznych, kulturalnych i 
sportowych, które odbywają się 
w Łapach w ramach 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Na jej realizację w 
ramach projektu pn. „Koleje do 
Niepodległości” Fundacja Akty-
wizacja otrzymała dofinansowa-
nie z Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. Dodatkowo 
Dom Kultury w Łapach otrzymał 
dofinasowanie z Wojewódzkie-
go Ośrodka Animacji Kultury w 
Białymstoku w ramach konkursu 
„Lokalne projekty kulturalne” w 
ramach programu „Pomost dla 
Niepodległej”.

Polska niepodległa. Miasto Łapy wyzwolone!

Stacyja zdobyta

Za nami kolejne z cyklu spo-
tkanie modlitewne w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. 11 września w kościele Św. 
Krzyża w Łapach miała miejsce 
uroczysta msza św. z udziałem 
Kompanii Honorowej Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej oraz 
pocztów sztandarowych i oprawą 
muzyczną w wykonaniu Orkie-
stry Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. Słowo Boże wygłosił 
ks. kpt Marcin Czuchraniuk kape-
lan Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej. 

Wśród gości byli m.in. płk. 
Grzegorz Biziuk komendant 
Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej, gen. Daniel Kołnie-
rowicz komendant wojewódzki 
Policji, nadbryg. Jarosław Wendt 
Podlaski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej i jego 
zastępca st. bryg. Piotr Pietraszko 

oraz Wojciech Orłowski dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej. W 
uroczystości wzięli także udział 
przedstawiciele łapskich władz 
samorządowych burmistrz Łap 
Urszula Jabłońska, zastępca 
burmistrza Wiesław Kamieński 
oraz przewodniczący Sławomir 
Jan Maciejewski wraz z radnymi 
Rady Miejskiej w Łapach.

Po mszy św. w kościele św. 
Krzyża Dorota Kondratiuk, prezes 
Łapskiego Towarzystwa Regio-
nalnego im. ppłk. Stanisława Nil-
skiego-Łapińskiego opowiedziała 
o łapskim wrześniu 1939 r.

Na zakończenie uroczystości 
udano się na łapski cmentarz, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze na grobach pierwszych 
łapskich ofiar bombardowań z 
września 1939 r. W czasie tych 
bombardowań zginęły osoby cy-
wilne oraz żołnierze i kolejarze.

8. Nowenna Niepodległości 
z Podlaskim Oddziałem 

Straży Granicznej 

Wielkie podziękowania składamy:
Grupie rekonstrukcyjnej Szwadron Kawalerii im 10. Pułku Ułanów 
Litewskich, Pirotechnikom, Aktorom Teatru Kaprys, Młodym wo-
kalistom Oskarowi i Zuzannie, Zespołom folklorystycznym Płon-
kowie, Łupinianki. Lechowi Makowieckiemu z zespołem, Młodym 
wokalistom z Ogniska Muzycznego, Teatrowi Pijana Sypialnia, 
Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, Służbom 
porządkowym i ochronnym, Wszystkim pracownikom Domu 
Kultury, Piotrowi Sobieszczakowi za przygotowanie publikacji 
“Żołnierz Łapski”, Marianowi Olechnowiczowi za udostępnienie 
zdjęć archiwalnych, Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łapach za organizacje i przeprowadzenie gry terenowej.
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

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

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

X XI

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

8 
22

5 
19

Wtorek

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

Wronia, Żurawia

9 
23

6 
20

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

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

Topolowa

9 
23

6 
20

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

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, 
Wygwizdowo

2 
16 
30

13 
27

Środa

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

3 
17 
31

14 
28

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

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

10 
24

7 
21

Czwar-
tek

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

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

11 
25

8 
22

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

5 
19

2 
16 
30

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

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

12 
26

9 
23

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebie-

ski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
październik-listopad 2018 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

X XI

Ponie-
działek

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

1 5

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

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

Żniwna

1 5

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

2 6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 10 14
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, 
Huzara, Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rze-

mieślnicza, Sikorskieg o, Żwirki i Wigury
3 7

Czwar-
tek

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

11 15

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, 
Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spo-

kojna, Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4 8

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, Śred-

nia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

5 16

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

Tęczowa

12 9

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, październik-listopad 2018 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc

X XI

Ponie-
działek

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

8 12

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

1 5

Wtorek

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

9 13

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

Zdrojowa)
16 20

Środa

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

10 14

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

17 21

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

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

Miejscowość
Mie-
siąc

X XI

Ponie-
działek 

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

1 
15 
29

26

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

8 
22

19

Środa

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

wa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

3 
17 
31

28

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

Łapy-Łynki (wyłącznie ulica Kombatantów)

10 
24

21

Czwar-
tek

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

11 
25

22

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

Płonka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka
12 
26

23

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.

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

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

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
X XI

Ponie-
działek

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

1 
15 
29

5

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, 
Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Ró-
żana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, 

Żniwna

1 
15 
29

5

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

2 
16 
30

6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
10 
24

14

Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, 
Huzara, Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rze-

mieślnicza, Sikorskiego, Żwirki i Wigury

3 
17 
31

7

Czwar-
tek

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

11 
25

 15

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

Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokoj-
na, Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4 
18

8

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Gór-
na, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 

Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osie-
dlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, 
Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

5 
19

16 

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

Tęczowa

12 
26

9

MIASTO ŁAPY I SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

listopad 2018 r.
Miejscowość, ulice XI

Płonka Matyski, Płonka Kościelna, Łapy (Bukowa, Chabrowa, Dalio-
wa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy 

Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

2
Piątek

Łapy (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskie-
go, Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 

Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pan-
kiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wyspiańskiego, 

Wyszyńskiego, Żabia)

2
Piątek

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Łapy (Ko-
ścielna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Asnyka, Witosa, Warszawska), Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse 

(ul. Warszawska)

5
ponie-
działek

Łapy (Kolejowa, Kombatantów, Kasprowicza, Kochanowskiego, 
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

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

go Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

9
Piątek

Łapy (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Koper-
nika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, 

Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdziel-
cza, Wąska)

12
Ponie-
działek

Łapy (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, Szpi-
talna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdowo), Uhowo (Surażska, 

Kościelna, Zdrojowa)

13
Wtorek

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

Szkolna, Białostocka)

14
Środa

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

15
Czwartek

Łapy Szołajdy, Łapy Dębowina, Daniłowo Duże, Daniłowo Male, Gą-
sówka-Oleksin, Gąsówka Stara Wieś, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki

16
Piątek

Łapy (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Ja-
strzębia, Kasprzaka, Langiewicza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Pięk-

na, Sienkiewicza, Spokojna, Żurawia, Żwirki i Wigury)

26
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, Stalo-

wa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia)

27
Wtorek

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

Jesień na sportowo z Ośrodkiem Kultury Fizycznej 
Jesień wcale nie musi oznaczać siedzenia na kanapie, bo pada, czy 

ślęczenia przed komputerem, bo wieje i zimno. Wręcz przeciwnie! To 
świetny czas, żeby jesienną chandrę pokonać na sportowo! Jesienną 
ofertę OKF znajdziecie Państwo na www.okf.lapy.pl
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HistoRia

Obecnie ulica Główna to 
przede wszystkim największe 
centrum handlowe w mieście. 
Tak było również w XIX wieku, 
gdy ulica nie miała jeszcze 
obecnej nazwy.  

Z chwilą budowy kolei, trakt 
biegnący przez obszar wsi Bar-
wiki w kierunku Goździk, stał się 
głównym miejscem napływowego 
osadnictwa. W II połowie XIX wie-
ku największą liczbę nowo przyby-
łych do miejscowości kolejarskiej 
stanowili Żydzi i Rosjanie, było też 
trochę Niemców, którzy żyli raczej 
w zgodzie z drobnoszlacheckimi 
sąsiadami. Wzdłuż ulicy powstały 
wkrótce wielorodzinne budynki 
mieszkalne, niektóre były piętro-
we, jak np. tzw. dom Perkowskich, 
stojący przy wylocie obecnej ulicy 
Przechodniej. Na odcinku od tej 
ulicy, aż po początek ulicy Piwnej, 
powstało wiele sklepów i punktów 
usługowych, których głównymi 
właścicielami była społeczność 
żydowska. W 1903 r. przy uli-
cy Głównej (nie wiadomo, jak 
brzmiała jej pierwotna nazwa) 
Josek Odelski oferował miesz-
kańcom atrakcyjne artykuły ze 
swojej manufaktury kolonialnej. 
Mniejsze manufaktury prowadzili 
przy Głównej: Piesia Miodownik, 
Michel Nowak, Leiba Rozen. Brat 
tego ostatniego – Eliasz, dyspo-
nował również sklepem żelaznym, 
usytuowanym w centrum osady.  

Po zorganizowaniu w 1908 r. w 
centrum osady placu rynkowego 
(tzw. Stary Rynek), rozpoczął się 

kolejny, dość intensywny rozwój 
tej części miejscowości. Wkrót-
ce wokół rynku i prowadzącej w 
kierunku Goździk ulicy, zaczę-
ły wyrastać kolejne nowe domy 
mieszkalne i budynki usługowo
-handlowe. Warto jednak dodać, 
że ta część Łap nadal przypomina-
ła bardziej wieś niż ośrodek przed-
miejski. Obok domów stały chlewy 
i stodoły, niewielki pasek ziemi 
uprawnej z ogrodem. Główna ulica 
była grząska i wyboista, a trwająca 
wokół niej rozbudowa mieszkalna 
prowadzona była na „dziko”, bez 
żadnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Możliwe, że ten 
ścisk mieszkalny i liczba sklepów 
wpłynęły na decyzję nazwania tej 
ulicy mianem Głównej. Kiedy w 
1915 r. osadę zajęli Niemcy, na 
pocztówce przedstawiającej wła-
śnie tę ulicę znalazł się podpis: 
Hauptstrasse (czyli główna ulica). 

W 1919 r. rozpoczęto komasa-
cję gruntów osady i przylegających 
do niej wsi Łapińskich. Nierzadko 
prowadziło to do wielu sporu po-
między mieszkańcami a wyznacza-
jącymi grunty geometrami. W mo-
mencie uzyskania praw miejskich 
w 1925 r. ulica Główna była tak 
gęsto zasiedlona, że jakiekolwiek 
zmiany przestrzenne były całkowi-
cie niemożliwe. W grudniu 1934 r. 
Rada Miejska Łap przychyliła się 
do wniosku radnej Sabiny Grün-
dl, która zaproponowała zmianę 
nazwy ulicy na nazwisko zabitego 
w tym samym roku ministra Bro-
nisława Pierackiego. 

Znajdowało się tutaj najwięcej 
punktów handlowo-usługowych, 
a ciągle powstawały nowe. Tylko 
w 1932 r. zarejestrowano przy ul. 
Głównej 6 nowych punktów: her-
baciarnię, sprzedaż nabiału, wody 
sodowe i owoców, sprzedaż mięsa, 
sprzedaż wyrobów tytoniowych. 
Trudno stwierdzić,  ile funkcjo-
nowało tutaj pokątnych miejsc 
sprzedaży, poza oficjalnymi re-
jestrami handlowymi. Nie wiemy 
czy handlowy charakter tej ulicy 
wpłynął na decyzję zlokalizowania 
w tym ruchliwym miejscu urzę-
du miejskiego. Magistrat (Zarząd 
Miejski) mieścił się na rogu ulicy 
Głównej (B. Pierackiego) i Piasko-
wej. Obok znajdował się reprezen-
tacyjny budynek Kasy Stefczyka 
oraz urzędu pocztowo-telegraficz-
nego. Największa liczba sklepów i 
miejsc usługowych znajdowała się 
na odcinku od Starego Rynku do 
skrzyżowania Głównej (Pierackie-
go) z ulicą Piaskową. Wśród zwar-
tej drewnianej zabudowy, górował 
piętrowy budynek, znajdujący się 
u wylotu ulicy Przechodniej. Miał 
tutaj swój zakład fotograficzny 
Ryszard Raciborski. Tutaj także 
mieszkał burmistrz miasta – An-
toni Perkowski.

Podczas okupacji niemieckiej 
nazwę ulicy zmieniono na Lange-
strasse, nic nie wiemy natomiast 
o jej nazwie z okresu pierwszej 
okupacji sowieckiej. Na posiedze-
niu Miejskiej Rady Narodowej w 
Łapach w dniu 10 października 
1945 r., postanowiono przywrócić 

nazwę sprzed 1934 r. W tym sa-
mym roku obliczono, że mieszkały 
tutaj 424 osoby, a więc najwięcej 
w całym mieście. 

Na posiedzeniu Zarządu 
Miejskiego w Łapach w dniu 6 
marca 1948 r. podjęto decyzje w 
sprawie modernizacji kilku ulic 
w Łapach. Na ulicy Głównej za-
planowano: nadbudować ulicę 
kostką począwszy od domu, gdzie 
mieści się posterunek M.O. do 
domu gdzie mieści się Magistrat 
z naprawą spadku dla wody, 
kostką położyć na bruk obecny, 
koszt powyższej roboty wyniesie 
60.000 zł. Prawdziwym jednak 
utrapieniem tej ulicy były częste 
jej podtopienia po przejściu obfi-
tego deszczu. W listopadzie tego 
samego roku Zarząd Miejski zde-
cydował o zakupieniu 180 sztuk 
drzewek dekoracyjnych, z czego 84 
(najwięcej) zasadzono przy ulicy 
Głównej. W 1949 r. zaplanowano 
wybrukować tę ulicę, bowiem na 
wielu jej odcinkach występowały 
liczne nierówności utrudniające 
poruszanie się. 

Po 1945 r. ulica nie zmieniła 
swojego charakteru. Ciągle tętniło 
tutaj życie handlowe, wszędzie 
było widać różne budki spożyw-
czo-przemysłowe, choć na niektó-
rych wisiały niewyraźne szyldy z 
informacją o sprzedawanym asor-
tymencie. Najbardziej widoczne 
to było w pasie drogowym obok 
wybudowanego w 1962 r. pomnika 
Marcelego Nowotki. W latach 60. 
XX wieku na rogu ulicy Handlowej 
i Głównej zbudowano siedzibę 
Powiatowego Komitetu Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Łapach.  O ile bardziej w tym 
okresie dbano o reprezentacyjny 
wygląd ulicy Nowotki, to ulicę Ma-
nifestu Lipcowego zaniedbywano. 
Dopiero od lat 70. XX wieku stop-
niowo zmieniano jej wygląd, bu-
dując m.in. przestronny pawilon 
handlowy i dokonując rozbiórki 
starego budownictwa. 

Podczas posiedzenia Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej 
w Łapach w dniu 6 lipca 1949 r., 
postanowiono zmienić nazwy kil-
ku ulic w Łapach, w tym i Głównej, 
która od tej pory miała nosić na-
zwę Manifestu Lipcowego. Dopie-
ro w wyniku uchwały Rady Miasta 
i Gminy Łapy z 28 czerwca 1991 
r., przywrócono jej nazwę, która 
funkcjonuje do dzisiaj.  

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

Historia łapskich ulic  

Ulica Główna

 Ulica Główna nocą, 1970 r. [Fot A. Okuniewski]
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Flachowcy, rzutem na taśmę, 
zwyciężyli w finałowym meczu 
Profit Ligi Piłkarskich Amatorów 
OKF. Pokonali KS Niszczyciele. W 
meczu o trzecie miejsce lepsi od 
Somsiadów byli Aby Do Przerwy. 

Wszystkie cztery zespoły dostar-
czyły nam bardzo dużych emocji. 
Do rozstrzygnięcia obydwu me-
czów potrzebna była seria rzutów 
karnych. 

Faworytem finału byli KS 
Niszczyciele, ale akurat w tym 
najważniejszym  meczu dopadły 
ich problemy kadrowe. Flachow-
cy, jak zwykle, podeszli do meczu 
w najmocniejszym składzie. I, jak 
zwykle, skupili się na defensywie. 
Niszczyciele jako pierwsi zaata-
kowali i jako pierwsi zdobyli gola. 
Flachowcy konsekwentnie grali 
z kontry, nie ryzykując zbytnio 
nawet w końcówce meczu. Mimo 
tego, na kilka sekund przed koń-
cem, po długim dośrodkowaniu w 
pole karne i strzale głową z bliskiej 
odległości, udało im się dopro-
wadzić do wyrównania. Chwilę 
później, sędzia zakończył mecz, 
a do rozstrzygnięcia potrzebna 
była seria rzutów karnych. W 
niej lepsi byli Flachowcy, którzy 
wygrali 2:1. 

Rzuty karne decydowały też 
o zajęciu trzeciego miejsca. W 
regulaminowym czasie gry starcia 
Aby Do Przerwy z Somsiadami był 

remis 2:2. Rzuty karne lepiej wy-
konywali Aby Do Przerwy, którzy 
trafili dwukrotnie. Somsiadom 
ta sztuka się nie udała - jeden 
strzał obronił bramkarz, po dru-
gim piłka poszybowała wysoko 
nad bramką. 

Najlepszym graczem ligi 
został Grzegorz Grochowski z 
Flachowców. Wygrana drużyna 
otrzymała równie piłkę z rąk Hu-
berta Siejewicza, byłego sędzie-
go międzynarodowego, obecnie 
specjalisty do spraw rozwoju piłki 
amatorskiej Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za udział w lidze, dzię-
kujemy sponsorom, sędziom i 
wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji tej niezwykłej rywa-
lizacji. Takich osób było bardzo 
wiele, bo w lidze, która rozgry-
wana była od lipca, wzięło udział 
120 zawodników. 

OKF Łapy

W sobotę, 15 września, odbyła 
się kolejna odsłona imprezy, która 
na dobre wpisała się w kalendarz 
wydarzeń Łap. Tym razem formułę 
otwarcia – „XI Parafiadę Diecezji 
Łomżyńskiej uważam za otwartą” 
– wypowiedział Prezes Podlaskiego 
Związku Piłki Nożnej Sławomir 
Kopczewski. Parafiada w Łapach 
to święto sportu, kultury i wiary. 
W tym roku gościliśmy w Łapach 
około 400 sportowców z 9 parafii 
Diecezji Łomżyńskiej i 3 para-
fii z Archidiecezji Białostockiej. 

Honorowy patronat nad impre-
zą sprawował ks. bp. dr Janusz 
Stepnowski. 

Uczniowie i uczennice szkół 
podstawowych rywalizowali w 
6 dyscyplinach sportowych: pił-
ka nożna, bieg na 400 i 200 m, 
siatkówka plażowa, rzut do ko-
sza, przeciąganie liny. Najwięcej 
emocji budziła ta pierwsza. Rywa-
lizacja przebiegała na bardzo wy-
sokim i wyrównanym poziomie. 
W czasie Parafiady został również 
rozegrany mecz piłki nożnej re-

prezentacji księży i strażaków. 
Gościem specjalnym był Ivan 
Runje obrońca Jagielloni Biały-
stok, drugi kapitan. Zawodnikom 
kibicowali także m.in. księża, w 
tym księża proboszczowie ks. 
Waldemar Krzywiński z Parafii 
św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, 
ks. Krzysztof Herman z Parafii 
św. Wojciecha BM w Uhowie, 
burmistrz Łap Urszula Jabłońska, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach Sławomir Maciejew-
ski oraz Przedstawiciel Polskie-

go Związku Piłki Nożnej Hubert 
Siejewicz.

 - Pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy wspierają młodych 
ludzi w rozwijaniu ich pasji i reali-
zacji marzeń. Czynię to słowami 
św. Jana Pawła II: „Człowiek jest  
wspaniałą istotą nie z powodu 
dóbr, które posiada, ale jego 
czynów. Nie ważne jest to co się 
ma, ale czym się dzieli z inny-
mi.” - mówi Barbara Dzierżek, 
prezes Stowarzyszeniem Spor-
towo-Edukacyjnego „Petrus” im. 
Ks. Henryka Bagińskiego przy 
Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Łapach, które jest organizatorem 
tej sportowej imprezy.

Brązowy medal 
Konstancji 
Perajskiej 

W sobotę 15 września w 
Sochaczewie rozgrywany był 
Puchar Polski Juniorek i Ju-
niorów w judo. Bardzo dobry 
występ zanotowała zawodnicz-
ka UKS Narew Łapy Konstancja 
Perajska, zdobywając brązowy 
medal. Jej trenerem jest Piotr 
Pułkośnik.

To już jest koniec, ale... jaki to był koniec! 

Emocje w finale Profit Ligi OKF

XI Parafiada Diecezji Łomżyńskiej
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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.
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Radni 

Rady Miejskiej w £apach

Przemys³aw Jaroszewski - 783 089 557 

Joanna Micota - 698 082 897

Stanis³aw ̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA I REKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 
18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 
e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 
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