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Mikołajki w Łapach już po raz piąty... i nie ostatni!

Łapy 12 zawodnikiem Jagiellonii

Pożar w Łupiance Starej. Potrzebna pomoc
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Reklama

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych,

pełnych ciepła oraz życzliwości.
Wszelkiej pomyślności, cierpliwości

i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów oraz obfitości łask

w nadchodzącym 2019 roku
wszystkim mieszkańcom  Miasta i Gminy Łapy

składają

Radni Nasze Podlasie
Rady Miejskiej w Łapach

Radny Rady
Powiatu Białostockiego

Barbara Ekiert,
Krystyna Grabowska,

Iwona Kitlas,
Andrzej Mojkowski,

Wiesław Szustak

Andrzej Gąsowski
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Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski serdecznie dziękuje wszyst-
kim osobom i instytucjom za nieocenioną pomoc w organizacji 
Miejskiej Wigilii: strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach, 
w Łapach-Dębowinie, w Uhowie oraz w Łupiance Starej, uczestnikom 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej, domownikom Dziennego Domu Senior+ w Łapach oraz 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach, Domowi 
Kultury w Łapach,  Ognisku Muzycznemu działającemu przy Domu 
Kultury w Łapach, chórowi „Łapskie Nutki” oraz wszystkim insty-
tucjom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Szczególnie 
serdecznie dziękujemy za świąteczny nastrój przybyłym na Miejską 
Wigilię gościom i mieszkańcom.

W środę 21 listopada odbyła 
się pierwsza sesja nowo wybra-
nej Rady Miejskiej w Łapach. 
Podczas sesji 21 radnych zło-
żyło uroczyste ślubowanie, a 
Krzysztof Gołaszewski został za-
przysiężony na burmistrza Łap. 
Sesja odbyła się w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Łapach. 
Przybyli na nią zaproszeni goście 
m.in. duchowni, dyrektorzy szkół 
i jednostek podległych gminy, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych oraz mieszkańcy 
miasta i gminy Łapy. VIII kaden-
cja samorządowa będzie trwała 
5 lat, czyli do 2023 roku.

- To dla mnie dzień szczegól-
ny. Urodziłem się i wychowałem 
w Łapach, także tutaj założyłem 
rodzinę i rozpocząłem pracę zawo-
dową. Tutaj mieszkańcy wybrali 
mnie na radnego Rady Powiatu 
Białostockiego. Jak się tak głę-
boko zastanowić to mogę stwier-
dzić, że Łapy to całe moje życie. A 
dzisiaj złożyłem ślubowanie jako 
burmistrz, czyli gospodarz tego 
miejsca, mojego miejsca na ziemi. 
Marzenia się same nie spełniają, a 
spełnia się je ciężką pracą, wieloma 
wyrzeczeniami oraz wytrwałością 
w dążeniu do celu - mówił podczas 
sesji Krzysztof Gołaszewski, nowy 
burmistrz Łap, dziękując mieszkań-

com, którzy na niego zagłosowali, 
ale także tym, którzy na niego nie 
zagłosowali, ale uczestniczyli w 
wyborach.

- Wiele osób pamięta silne i 
prężnie rozwijające się Łapy z 
zakładami. Pamiętamy dzieci na 
łapskich podwórkach, na placach 
zabaw. Wierzę, że możemy przy-
wrócić tę siłę wykorzystując nasze 
położenie, ciągi komunikacyjne 
oraz potencjał dla rozwoju przed-
siębiorczości. Trzeba będzie praco-
wać jeszcze ciężej, wykorzystując 
mądrość poprzedników i energię 
młodych pokoleń. Wierzę, że jeżeli 
będzie zgoda, to damy radę - mówił 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

W swoim wystąpieniu bur-
mistrz nawiązał do 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Podkreślał potrzebę jed-
ności. - Samorząd to wspólnota, w 
której wszyscy zgodnie powinni-
śmy zabiegać o to, żeby mieszkań-
com żyło się lepiej - mówił, zapew-
niając o gotowości do współpracy.

Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski podziękował także wszystkim 
dotychczasowym burmistrzom. 
Obiecywał, że będzie kontynuował 
„wszystko co było dobre i służyło 
mieszkańcom Łap”. 

Podczas pierwszej sesji w taj-
nym głosowaniu wybrano Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 
Ponownie na tę funkcję został 
wybrany Sławomir Maciejewski.  
Wiceprzewodniczącymi Rady Miej-
skiej zostali Urszula Jabłońska i 
Piotr Pułkośnik.

Burmistrz i radni 
zaprzysiężeni na nową kadencję

Plac Niepodległości za spra-
wą młodych artystów ze Świetlicy 
Socjoterapeutycznej „Po drugiej 
stronie tęczy”, seniorów z Senior+, 
chórzystów „Łapskich Nutek” oraz 
rozśpiewanych dzieci i młodzieży 
z Ogniska Muzycznego zamienił 
się w prawdziwe łapskie Betlejem 
z bożonarodzeniowym żłóbkiem. 
Tradycyjnie już odbyły się między-
pokoleniowe jasełka. Było śpie-
wanie kolęd, wspólne łamanie się 
opłatkiem i smaczny bigos z gorą-
cą herbatą. Nie zabrakło również 
uśmiechniętego Świętego Mikołaja 
i mnóstwa aniołków.

- Drodzy mieszkańcy miasta 
i Gminy Łapy, minął kolejny rok 

i zbliżają się długo oczekiwane, 
magiczne Święta Bożego Narodze-
nia. Nadchodzi wyjątkowy dzień 
w roku, w którym gasną spory, 
milkną kłótnie a otwierają się 
ludzkie serca. Pięknie ustrojona 
choinka, wesołe dźwięki kolęd, ra-
dość, ciepło, życzliwość i nadzieja 
niech oznajmiają, że nadszedł czas 
odpoczynku i świętowania. Niech 
magia Bożego Narodzenia spra-
wi, że radość i miłość zawita do 
każdego domu, a nadzieja, spokój 
i szczęście zagoszczą w sercu każ-
dego z Nas. 

W imieniu własnym, wszyst-
kich pracowników Urzędu Miej-
skiego w Łapach oraz gminnych 
jednostek życzę Państwu najpięk-

niejszych Świąt Bożego Narodze-
nia i pomyślnego Nowego 2019 
Roku - życzył wszystkim uczest-
nikom Miejskiej Wigilii burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. 

W imieniu całej Rady Miejskiej 
świąteczne życzenia mieszkańcom 
złożył również jej przewodniczący 
Sławomir Maciejewski. 

Ewangelię o narodzeniu Jezusa 
odczytał Andrzej Gąsowski, radny 
Rady Powiatu Białostockiego.

Opłatek, którym następnie 
wszyscy mogli się przełamać na 

znak pojednania i wspólnoty, po-
błogosławił ks. Waldemar Krzywiń-
ski, proboszcz Parafii pw. Św. Ap. 
Piotra i Pawła w Łapach.

Wśród zaproszonych gości na 
łapskiej Wigilii pojawili się m.in.: 
wicestarosta Powiatu Białostockie-
go Roman Czepe,  z-ca Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
Piotr Pietraszko, z-ca Komendanta 
Miejskiego PSP Dariusz Koc i p.o. 
Komendanta Komisariatu Policji 
w Łapach Jacek Borawski. 

Wigilia Miejska
W prawdziwie zimowej scenerii i ciepłej, świątecznej at-

mosferze spotkaliśmy się w niedzielę, 16 grudnia na Miejskiej 
Wigilii, aby wymienić dobre życzenia, przełamać się opłatkiem 
i wspólnie zaśpiewać kolędy. 
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Pełnił Pan wiele funkcji społecz-
nych, m.in. burmistrza Łap, posła oraz 
radnego gminy i powiatu. Skąd wynika 
chęć społecznego zaangażowania?

To funkcje społeczne, z obszaru służby 
społecznej i spraw społecznych.  Nie są jed-
nak społeczne w sensie braku wynagrodze-
nia. Choćby diety sprawiają, że od radnych 
i osób na stanowiskach samorządowych 
trzeba wiele wymagać, ale też i współpraco-
wać, bo żaden samorządowiec w pojedynkę 
niczego nie zrobi. Po tylu latach publicznego 
zaangażowania, ale i z racji podyplomowego 
wykształcenia, mogę powiedzieć, że jestem 
zawodowym samorządowcem. 

Został Pan radnym Powiatu Biało-
stockiego – z największym wynikiem 
do powiatu w całym województwie – a 
następnie wicestarostą. Z jakimi wy-
zwaniami przyjdzie się Panu zmierzyć 
w obecnej kadencji? Jakie są Pana 
priorytety?

Bardzo dziękuję mieszkańcom okręgu 
Łapy – Poświętne za ogromne poparcie. 
Starosta i wicestarosta, wraz z resztą zarzą-
du, służą całemu powiatowi, krótki wywiad 
sprawia jednak, że muszę się ograniczyć do 
spraw łapskich. PiS uzyskał tu 3 mandaty. 
Razem Łapy mają 5 radnych – ale Rada 
Powiatu liczy 27 radnych, więc dla spraw 
łapskich trzeba zjednywać wielu innych 
radnych. W lobowanie musi się włączać 
samorząd łapski. Priorytetów w powiecie 

jest wiele, ale, skoro skupiamy się w tej 
rozmowie na Łapach, powiem, że najwięk-
szym wyzwaniem jest powiatowy łapski 
szpital. To cud, że udało się go uratować. 
Podkreślałem w kampanii wyborczej, że 
uczyniliśmy to ponad podziałami. Z jednej 
strony był nasz liczny klub radnych PiS wraz 
z koalicjantami, ale wielka wdzięczność 
należy się też poprzedniemu staroście A. 
Pełkowskiemu i jego grupie. Aby szpital 
się utrzymał, trzeba go bardzo rozwinąć. 
To ogromne koszty. Przez 4 lata prosiłem 
Gminę Łapy o pomoc finansową. Apelowa-
łem do władzy i opozycji. Tym bardziej, że 
szpital gminie przez kadencję zapłacił 400 
tys. złotych podatku. Otrzymaliśmy z tego 
41 tys. Powiat co roku musi jeszcze wydać 
na szpital wiele milionów, zatem Gmina 
powinna dokładać po kilkaset tysięcy. Tylko 
tak udowodnimy w powiecie, że szpital jest 
potrzebny, że gminie też na nim zależy.    

Największe wyzwania stojące 
przed Gminą Łapy według Pana to…

Paradoksalnie, to nie inwestycje itp. 
Najważniejsze jest stworzenie dobrego 
zespołu. W zarządzaniu najważniejszym 
wyzwaniem jest posiadanie znakomitego 
zespołu, m.in. do spraw programowych i 
strategicznych, przekładanych na grupy 
wykonawcze i instytucje, na szczegółowe 
plany itd. Trzeba zdolnych, odważnych, 
pracowitych fachowców, ekspertów, prak-
tyków, a wtedy wielkie wyzwania się spełni. 
Dziś wielkim wyzwaniem jest pogodzenie 
zwaśnionych sił i pozyskanie jak najszersze-
go zaplecza w pracy dla wspólnego dobra. 
Szkoda energii na walki. Ogromnie ważne 
jest konsultowanie planów, decyzji i działań 
z mieszkańcami, a więc uzyskania dla nich 
społecznego poparcia i zaangażowania. 

Jakie ma Pan plany na wsparcie 
rozwoju Miasta i Gminy Łapy z per-
spektywy samorządu powiatu? 

Jestem do dyspozycji. Nie jestem świę-
tym Mikołajem, nie przywożę prezentów, 
ale pragnę pomóc, chcę dzielić się doświad-
czeniem, kontaktami, udzielać wsparcia. 
Zachęcam do współpracy. Łapy zwłaszcza 
w ostatnich latach wiele korzystają na po-
wiecie, więc powinny dobrze z powiatem 
współpracować. Arogancja i mówienie, że 
„powiat łaski nie robi”, to najkrótsza droga 
w ślepy zaułek i przywrócenie dawnego 
sposobu reglamentacji zadań i środków 

budżetowych w powiecie. Dziś wsparcie 
rozwoju Gminy Łapy to utrzymanie i roz-
wój powiatowego szpitala. Np. basen może 
poczekać, ale szpital nie. Miasto bez szpitala 
nie może myśleć o rozwoju. Trzeba tak zor-
ganizować szkolnictwo, aby jak najwięcej 
uczniów uczyło się w naszych szkołach śred-
nich i in. To zwiększy subwencję i rozwinie 
szkoły. Powiat daje z siebie wiele. Właśnie 
tworzone jest biuro Wydziału Komunikacji. 
A mamy tu wiele innych instytucji powiatu. 
Zabiegam o drogi powiatowe w gminie, 
obecnie m.in. o dotację wojewody na budo-
wę drogi powiatowej do Gąsówki-Skwark. 
Także o kolejne dotacje dla OSP. Moja po-
moc i rada mogą dotyczyć spraw gminnych. 
Trzeba przygotować kolejne duże tereny 
inwestycyjne, np. przy planowanej drodze 
wojewódzkiej z Łap koło Płonki-Strumianki. 
Trzeba intensywniej zabiegać o inwestorów. 
Cieszy mnie nowy dom kultury, przecież 
tworzyłem pierwsze plany, ale widziałem go 
także na potrzeby centrum szkoleniowego, 
na którym Łapy mogą zarabiać i przyciągać 
ekspertów, konsultantów itp. Mógłby z niego 
korzystać także powiat. Nasze łapskie inte-
resy są także w samorządzie województwa. 
Apeluję do wspólnego lobowania w sprawie 
dwujezdniowej obwodnicy Łap, z dwoma 
pasami ruchu w każdą stronę. Tych spraw 
jest bardzo wiele. W poprzedniej kadencji 
ponad podziałami bardzo wiele uczyniliśmy 
w powiecie, podobnie można w Łapach. 
Wszystkie ręce na pokład. Potrzebne są 
publiczne debaty. Rozwiązania w demokra-
cji rodzą się w dyskusji, w różnicy zdań, w 
sporze, ale we wzajemnym poszanowaniu, 
dla wspólnego dobra. 

Jak widzi Pan współpracę z nowy-
mi władzami Łap? Czy będzie wza-
jemne wsparcie i współpraca na rzecz 
naszych mieszkańców?

Władze Łap to Rada Miejska i Burmistrz 
– organ uchwałodawczy i wykonawczy. Obie 
władze powinny robić wszystko, aby sobie 
zjednywać powiat, wszystkich radnych po-
wiatu. Trzeba współpracy. Może wreszcie 
będę zapraszany na sesje i wreszcie będzie 
rozmowa o pomocy dla szpitala? Z Panem 
Burmistrzem dobrze znamy się z poprzedniej 
kadencji w powiecie i wcześniej z Rady Gmi-
ny. Zna problemy powiatowych instytucji 
w Łapach i wie, ile kosztują powiat. Może 
będzie umiał dla tych spraw zjednać radnych 
gminnych. Jeśli tak, Łapy wiele zyskają.  

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję także i życzę radosnych Świąt 

– wszystkim Mieszkańcom, Czytelnikom, 
całej Redakcji. 

Rozmowa z Panem Romanem Czepe Wicestarostą Powiatu Białostockiego

Łapy mają Wicestarostę
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Podczas Mikołajek rozstrzy-
gnięty został konkurs na „Naj-
piękniejszą ozdobę choinkową”. 
Powstały piękne bombki i inne 
zabawki, które strażacy pomogli 
zawiesić na bożonarodzeniowym 
drzewku.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Beata Kiełsa- Dowejko, Mag-
dalena Grzybowska, Anna Tadaj, 
Roman Skrzypiec i Ewa Mościcka 
dokonała oceny zgłoszonych prac 
i postanowiła nagrodzić następu-
jące placówki:
I miejsce - Katolicka Szkoła Pod-
stawowa w Łapach
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Łapach
III miejsce - Przedszkole Nr 1 w 
Łapach

Przyznano trzy wyróżnienia: 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Łapach, Szkole Podstawowej Nr 
1 w Łapach oraz Przedszkolu Nr 
2 w Łapach.

Wszyscy uczestnicy konkursu, 
którzy nie zajęli miejsc na podium 
dostali pamiątkowe dyplomy.

W organizację przedsięwzię-
cia zaangażowali się pracowni-
cy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Aktywnie włączyli się 
także uczestnicy Centrum Integra-
cji Społecznej,  Klubu Integracji 
Społecznej „Sukces w działaniu” 
w Łapach oraz Dziennego Domu 
„SENIOR+”, przygotowując dla 
mieszkańców słodkie upominki.

Dziękujemy łapskim straża-
kom za nieocenioną pomoc w 
ubieraniu choinki.

Już po raz piąty i nie ostatni!

Łapskie Mikołajki
W zimowej scenerii, w oprószonych śniegiem Łapach, ubrali-

śmy wspólnie miejską choinkę. W czwartek (6 grudnia) na Placu 
Niepodległości zaroiło się od Mikołajów. Był też prawdziwy Mikołaj 
z torbą pełną cukierków oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci m.in. 
dekorowanie pierniczków i zabawy taneczne. Rozstrzygnięto 
też konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”, a nagrody 
zwycięzcom wręczył burmistrz Krzysztof Gołaszewski. Łapskie 
Mikołajki odbyły się już po raz piąty.
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Tegoroczna XI edycja Świato-
wego Tygodnia Przedsiębiorczości 
dobiegła końca. Już po raz czwarty 
Ośrodek Przedsiębiorczości w Ła-
pach aktywnie włączył się w jego 
organizację. W stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości  
rozmawialiśmy o tym, jak lokalni 
przedsiębiorcy wpłynęli na kształt 
odrodzonej Polski oraz o tym jak 
polska gospodarka i polskie przed-
siębiorstwa mogą się zmienić 

przez następne sto lat. Od 13 do 
16 listopada 2018 roku odbywały 
się ciekawe, bezpłatne warsztaty 
o kreatywności, konsultacje dla 
osób planujących założyć dzia-
łalność gospodarczą, spotkania 
informacyjne m.in. o funduszach 
europejskich. Można było spo-
tkać się i osobiście porozmawiać 
ze znaną bizneswoman Barbarą 
Piekut, która podzieliła się do-
świadczeniem i opowiedziała o 

swojej ścieżce kariery. Wszystkie 
te działania miały aktywnie pro-
mować przedsiębiorczość wśród 
mieszkańców naszej gminy.

W zorganizowanych wyda-
rzeniach wzięło udział ponad 
150 osób. Głównie młodzież, 
osoby planujące dopiero swoją 
przyszłość zawodową, ale także 
przedsiębiorcy. Tak duże zainte-
resowanie świadczy o tym, że po-
trzebne są tego rodzaju inicjatywy.

Partnerami Ośrodka Przedsię-
biorczości w Łapach był Powiato-
wy Urząd Pracy Filia w Łapach, 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Łapy, Główny Punkt In-
formacyjny Funduszy Europej-
skich w Białymstoku, Stowarzy-
szenie N.A.R.E.W. – Narwiańska 
Akcja Rozwoju Ekonomicznego 
Wsi. Organizatorzy serdecznie 
dziękują osobom i instytucjom, 
które wsparły ich swoją wiedzą i 
doświadczeniem.

Ośrodek Przedsiębiorczości 
w Łapach 

wraz z partnerami

Łapy także włączyły się w obchody.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

W Szkole Podstawowej w Łupiance Starej 6 grudnia pracowni-
cy i dzieci świętowali MIKOŁAJKI. Tego dnia wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy przybyli ubrani na czerwono i założyli 
mikołajkowe czapki. Na początku przedstawiono prawdziwą histo-
rię Biskupa z Mirry, a następnie przedszkolaki wystąpiły z wesołym 
przedstawieniem pt. „Ciężka praca Mikołaja”, które wywołało gromki 
aplauz wśród widowni. Dekorację do występu wykonała młodzież z 
Samorządu Uczniowskiego. Tradycyjnie wszyscy zostali poczęstowani 
smacznymi, kolorowymi pierniczkami i słodyczami przygotowanymi 
przez mamy ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Łupiance 
Starej oraz Dyrekcję. Serdeczne podziękowania należą się Pani Urszuli 
Jaworowskiej oraz Pani Katarzynie Kostrowskiej, które własnoręcznie 
upiekły ciasteczka, aby osłodzić ten radosny dzień.

Mikołaju, Mikołaju, co Ty 
robisz w naszym kraju…?
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Pod koniec listopada odbył 
się odbiór pierwszego etapu 
prac dot. zagospodarowania 
plaży w Uhowie.

W ramach realizacji inwe-
stycji do tej pory wybudowano 
drewnianą wieżę widokową, drew-
niane wiaty i pomost. Zakończył 
się remont nabrzeża i zejść do 
wody. Wybudowano siłownię 
zewnętrzną i miejsca ogniskowe 
oraz budynek sanitarny i saunowy. 
Wyremontowano także istniejący 
budynek magazynowy.

W drugim etapie przewidzia-
ne są do wykonania pozostałe 
roboty obejmujące: przyłącze 
wodociągowe i kanalizacji sani-
tarnej do budynków: sanitarnego 
i saunowego wraz z zewnętrzną 
siecią instalacji wodociągowej i 
instalacją kanalizacji sanitarnej, 
montaż słupów oświetleniowych 
i kamer GSM, wykonanie chod-

ników, remont istniejącej drogi 
dojazdowej do plaży, remont ist-
niejącego i wykonanie w części 
nowego ogrodzenia, budowa placu 
zabaw, budowa boiska do siatków-
ki wraz z piłkochwytami, zakup, 
dostawa i montaż: stołów, ławek, 
tablic informacyjnych, koszy na 
śmieci, stojaków na rowery, bu-
dowa miejsc grillowych, dostawa 
sprzętu ratunkowego, wykona-
nie trawników, sadzenie drzew 
i krzewów.

Wykonawcą prac jest firma 
KM Budownictwo Maciej Mo-
krzewski i Tomasz Kozicz s.c. z 
Łap. Wartość podpisanej umowy 
to 1 mln 385 tys. zł brutto. Plano-
wane zakończenie prac przewi-
dziane jest do końca maja 2019 r.

Inwestycja jest dofinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Kwota dofinansowania 
wynosi ponad 510 tys. zł brutto.

Pierwszy etap budowy zakończony

Plaża w Uhowie

Seniorzy Miasta i Gminy Łapy, 
a także słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku działającego przy 
łapskiej bibliotece uroczyście za-
kończyli projekt pt. „Z formą za 
pan brat - senior podróżnik, senior 
ratownik, senior szaradzista”. Do-
tacja na realizację zadania została 
przyznana w wyniku rozstrzygnię-
cia otwartego konkursu ofert zadań 
gminy Łapy, w zakresie organiza-
cji czasu wolnego mieszkańców 
miasta i gminy Łapy, w tym wypo-
czynku dzieci i młodzieży w 2018 
r. Projekt zakładał profilaktykę 
zdrowotną osób starszych, czyli 
działania mające na celu promocję 
i utrwalanie prawidłowych wzor-
ców zdrowego stylu życia. Licznie 
zgromadzeni seniorzy, którzy od 
października do grudnia czynnie 
uczestniczyli w comiesięcznych 
działaniach spotkali się, aby pod-
sumować projekt. Na uroczystość 
przybył burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski, który pogratulował 
uczestnikom  ciekawych spotkań  
i zapewnił, iż dołoży wszelkich sta-
rań, aby takie przedsięwzięcia były 
kontynuowane w kolejnych latach. 
Prezes UTW Barbara Gogolewska 
omówiła i podsumowała projekt, 
dziękując dyrektor biblioteki Bar-

barze Bajdzie i pracownikom za ich 
duży wkład w realizację działań 
projektowych. Następnie przedsta-
wiono prezentację multimedialną 
przypominającą zgromadzonym 
najciekawsze wydarzenia z prze-
prowadzonych zadań. Wspólnie 
omawiano wycieczkę do Białego-
stoku pt. „Ślady walki pamięci o 
Niepodległą RP znane i mniej znane 
fakty historyczne”, dwa szkolenia z 
udzielania pierwszej pomocy, wy-
jazd na kręgle oraz turniej gry w 
scrabble. Uczestnicy turnieju gry 
w scrabble otrzymali z rąk prezes 
UTW dyplomy, a zwycięzcy nagro-
dy. Miłym akcentem uroczystości 
był recital Magdaleny Pietruczak 
oraz występ taneczny podopiecznej 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Anny Budzisz pod kierunkiem 
Beaty Kiełsy. Wydarzenie było oka-
zją do wzajemnych podziękowań, 
dzielenia się wrażeniami, a także 
snucia planów na przyszłość. Bene-
ficjenci z zaangażowaniem opowia-
dali o przebiegu wspólnych spotkań 
i dzielili się swoimi opiniami. Cieszy 
nas bardzo fakt, że seniorzy swoją 
aktywnością, pogodą ducha i chę-
cią pogłębiania wiedzy przekonują 
innych do tego typu działań.

UTW w  Łapach 

Łapscy seniorzy „z formą za pan brat”!

12.12.2018r miała miejsce 
uroczystość nagradzająca cało-
roczną działalność wolontariuszy z 
Gminy Łapy. Zaliczają się do nich 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, uczestnicy 
klubu wolontariusza działający 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łapach „Bohatero-
wie Codzienności”- jak również se-
niorzy z klubu seniora „Po drugiej 
stronie tęczy” i Dziennego Domu 
Senior +którzy też bardzo prężnie 
szerzą idee wolontariatu.

Galę uświetniła sztuka  Teatru 
Kaprys pt. „O czym nie jest ten 
spektakl” , który był dla wszystkich 
miłą niespodzianką. Głównym 
punktem Gali było wręczenie 
przez pana burmistrza Krzysztofa 
Gołaszewskiego upominków oraz 
dyplomów wolontariuszom oraz 
ich opiekunom w podziękowaniu 

za całoroczne zaangażowanie i 
dzielenie się sercem. Wręczono 
trzy podziękowania specjalne. Po 
części oficjalnej przyszedł czas 
na słodki poczęstunek – tort z 
cukierni Anna.Miłe popołudnie 
zakończono wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem.

Łapska Gala Wolontariatu
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Sprzęt oraz wyposażenie 
strażackie przekazał w środę 
(5 grudnia) OSP w Płonce Ko-
ścielnej, OSP w Uhowie i OSP w 
Łupiance Starej burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski.

Zgodnie z rozdziałem sprzętu 
i wyposażenia dokonanym przez 
Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku 
druhowie z OSP Łupianka Stara 
otrzymali piłę do cięcia szyb kle-
jonych, druhowie z OSP Płonka 

Kościelna otrzymali deskę or-
topedyczną, piłę do cięcia szyb 
klejonych, zestaw szyn Kramera, 
kliny do stabilizacji pojazdów jako 
uzupełnienie wyposażenia nowego 
wozu ratowniczo-gaśniczego. Z 
kolei do OSP Uhowo trafiła deska 
ortopedyczna, torba medyczna 
PSP R1 (z szynami Kramera, zesta-
wem kołnierzy ortopedycznych) 
jako wyposażenie pozyskanego w 
2017 roku ratowniczego samocho-
du strażackiego VW Bus.

Sprzęt i wyposażenie zostały 

w 99% współfinansowane z Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości. Łączna wartość zaku-
pionego sprzętu i wyposażenia to 
7589 zł. Będzie on służyć głównie 
do udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach 
i zdarzeniach oraz ofiarom prze-
stępstw w miejscu zdarzenia.

Oprócz tego jednostka ochrony 
przeciwpożarowej OSP Płonka Ko-
ścielna w bieżącym roku uzyskała 
dotacje na modernizację strażnicy 

OSP w Płonce Kościelnej od Staro-
stwa Powiatowego w Białymstoku 
oraz od Gminy Łapy.

Dotację wykorzystano na 
usprawnienie posiadanej bramy 
garażowej, która była otwierana 
ręcznie, obecnie za środki z dotacji 
zamontowano wyciąg elektryczny 
podnoszenia bramy garażowej 
sterowany bezprzewodowo oraz 
na zakup pojedynczego wyciągu 
do spalin samochodu podczas uru-
chamiania pojazdu do akcji i w 
celach kontrolno-rozruchowych.

Usprawnienia te zwiększą mo-
bilność jednostki OSP oraz zna-
cząco poprawią bezpieczeństwo 
i higienę pracy w strażnicy.

Starostwo Powiatowe w Bia-
łymstoku oraz Gmina Łapy na ten 
cel przeznaczyły  w formie dotacji 
celowej po 3250 zł, zaś całość mo-
dernizacji garażu jednostki OSP 
wyniosła 7007,22 zł.

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 

Inwestycja w bezpieczeństwo

Pod ostrzałem pytań

Kibice ubrani w barwy grom-
kimi oklaskami powitali zawod-
ników, a po oficjalnym przedsta-
wieniu naszych gości wspólnie 
odśpiewano hymn żółto-czerwo-
nych. W kolejnej części spotkania 
można było zadawać zawodnikom 
pytania. Kibice ciekawi byli m.in. 
tego, czy pogłoski o transferze No-
vikovasa do Legii są prawdziwe. 
Piłkarz uspokoił wszystkich, że 
obecnie nie prowadzi rozmów z 
innym klubem. Młodsi fani py-
tali o najpiękniejsze gole, jakie 
zdobywali zawodnicy, czy o to, co 
trzeba zrobić, żeby zostać takim 
„znanym piłkarzem”. Odpowiedź 
nie mogła zdziwić. - Trzeba na 
pewnym etapie poświęcić piłce 
nożnej wszystko, odpuścić sobie 
wyjścia z kolegami - odpowie-
dział Novikovas. Jedno z pytań 
do Marko Poletanovića dotyczyło 

dopingu, prowadzonego przez ki-
biców w Serbii i Polsce. - Kibice w 
Serbii są głośni i fanatyczni, ale 
tylko w trzech, czterech klubach. 
Tutaj jest tak wszędzie - wyjaśnił 
Serb. Jedna z fanek, z racji tego, że 
tylko jeden piłkarz mówił dobrze 
po polsku, zapytała, jak im idzie 
nauka naszego języka. - Bardzo 
dobrze - powiedział Poletanović. 
- A mi bardzo niedobrze - roz-
bawił wszystkich Guilherme. Po 
tej części zawodnicy i Agnieszka 
Klim, dyrektor działu marketingu 
klubu, wraz z Emilem Kamińskim, 
menadżerem „Jagi”, przekazali 
na ręce Burmistrza Łap, Krzysz-
tofa Gołaszewskiego, koszulkę z 
numerem 12 i napisem „Łapy”. 
- Koszulka zawiśnie w central-
nym miejscu urzędu - powiedział 
Burmistrz Gołaszewski. 

Fot. Grzegorz Trykozko; 
Źródło: jagiellonia.pl 

OKF Łapy

Łapy dwunastym
zawodnikiem Jagiellonii! 

Pełna sala przywitała gwiazdy piłkarskiej Jagiellonii Biały-
stok. We wtorek 11 grudnia  na spotkanie z kibicami, pod hasłem 
„Łączymy moce z Łapami”, przyjechali Arvydas Novikovas, 
Guilherme i Marko Poletanović. 
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Brzozowski Karol
513 177 523

brzozowskiplonka@wp.pl

Radni Rady Miejskiej w Łapach VIII kadencji

Barbara Ekiert 
510 437 030

b_ekiert@wp.pl

Krystyna Grabowska
605 405 072

miliag@interia.pl

Wojciech Grodzki
602 440 048

piekarnia.wg@wp.pl

Leszek Paweł Gulewicz 
602 471 021

leszekgulewicz@wp.pl

Klara Iwacyk
518 421 872

klaraiwacyk@gmail.kom

 Urszula Jabłońska
504 096 782

urszula.jablonska@wp.pl

Przemysław Jaroszewski
783 089 557

jaroszewskiprzemek@wp.pl

Adam Karasiewicz
505 067 658

a-karasiewicz@wp.pl

Iwona Kitlas 
500 082 290

iwona020390@wp.pl

Edyta Antonina Łapińska
510 169 680

edzialapinska@wp.pl

 Piotr Łapszo
698 512 031

piotrlapszo@gmail.com

Sławomir Jan Maciejewski 
668 484 425

s.maciejewski12@wp.pl

Emilia Malinowska
698 797 712

emi-mal@wp.pl

Maciej Michno
781 401 781

maciejmichno@wp.pl

Joanna Micota 
698 082 897

joannamicota77@gmail.com

 Andrzej Witold Mojkowski
798 721 880

andrzejwm@gmail.com

Piotr Pułkośnik
600 367 888

ppulkosnik@wp.pl

Wiesław Szustak
501 378 230

wiesiek.szustak@wp.pl

Dariusz Wincenciak
694 804 295

wincenciak@poczta.onet.pl

Żochowski Stanisław
604 089 653

Stanislawzochowski60@wp.pl

Roman Czepe 
Wicestarosta, 

Członek Zarządu Powiatu
85 740 39 14, romanczepe@wp.pl

Mariusz Gołaszewski
W-ce Przewodniczący Rady Powiatu
501 706 676, m_golaszewski@wp.pl

Maria Busłowska
692 629 368

e-mail:  mariabuslowska@onet.pl

Andrzej Gąsowski
666 055 438 

andzrej1969@wp.pl

Sylwia Rząca
605 246 939

sylka73@onet.pl

Radni Powiatu Białostockiego z okręgu Łapy - Poświętne

Burmistrz Łap – Krzysztof Gołaszewski
- mgr inż. elektroniki, absolwent Politechniki Białostockiej i trzech 
kierunków studiów podyplomowych;
- nie należy do żadnej partii politycznej; 
- w latach 2013-2014 Zastępca Burmistrza Łap, gdzie odpowie-
dzialny głównie za budowy i inwestycje;
- w latach 2014-2018 Radny Powiatu Białostockiego. 
Burmistrz Łap zaprasza mieszkańców w sprawie skarg i wniosków 
w każdy poniedziałek, od 8:00 do 16:00 oraz w innych terminach w 
zależności od potrzeb po uprzednim umówieniu.
Telefon do sekretariatu: 85 715 27 49

Z-ca Burnistrza Łap
Krzysztof Dudziński 
– mgr inż. inżynierii środowiska i 
ochrony środowiska, absolwent 
Politechniki Białostockiej
– od 2011 do chwili obecnej pełnił 
funkcję zastępcy Wójta gminy 
Turośń Kościelna
– w przeszłości pracował w 
Wodociągach Białostockich oraz 
zajmował się działalnością w 
branży informatycznej 

WŁADZE MIASTA I GMINY ŁAPY NA KADENCJĘ 2018-2023
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Dnia 1 grudnia 2018 r. odbył 
się 15. Przegląd Filmów Amator-
skich Łapa 2018.

Jury w składzie: Jerzy Kalina 
reżyser, dziennikarz, Jerzy Barań-
czuk instruktor fotografii w Domu 
Kultury Dariusz Gumowski artysta 
grafik postanowiło jednogłośnie 
przyznać pierwszą nagrodę za 
film Światła Prypeci w reżyserii 
Karola Piaseckiego za oryginalne 

i twórcze przedstawienie znanego 
problemu. Drugie miejsce przy-
znano filmowi Nieoczekiwane 
w reżyserii Mateusza Buławy za 
subtelne ukazanie cudu narodzin 
i powitania ze światem. Trzecie 
miejsce przyznano Marcinowi 
Rostkowskiemu za film Dolina 
Nieświadomości za perfekcyjną 
realizację interesującego autor-
skiego scenariusza.

15. Przegląd Filmów Amatorskich

Łapa 2018

W niedzielę 9. grudnia odby-
ło się podsumowanie 2. Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycz-
nego „ Rzeka – natura, tradycja, 
kultura”, połączone z otwarciem 
wystawy pokonkursowej.

Na konkurs wpłynęły 793 
prace plastyczne z 109 placówek 
– szkół, świetlic, domów kultury, 
ognisk pracy pozaszkolnej oraz 
osób indywidualnych.

Jury po wnikliwej ocenie 
prac przyznało 26 nagród, 35 
wyróżnień oraz 88 kwalifikacji 
do wystawy. Należy podkreślić 
wysoki poziom nadesłanych prac, 
pomysły i warsztat twórczy mło-
dych plastyków. Bardzo cieszy 
coraz większe zainteresowanie 
konkursem.

Ewa Stranc 

25 listopada b.r. w Domu Kul-
tury w Łapach odbyło się spotkanie 
z podróżnikiem, mieszkańcem 
Łap: Andrzejem Szulcem. Podczas 
spotkania P. Andrzej przedstawił 
licznie zgromadzonej publiczności 
relację z wyprawy wysokogórskiej 
na Alaskę. Celem wyjazdu było 
zdobycie najwyższego szczytu 
Ameryki Północnej - Denali o 

wysokości 6190 m n.p.m. Perfek-
cyjne przygotowania, niezawodny 
sprzęt, dużo szczęścia co do po-
gody to tylko niektóre elementy 
które w sumie pozwoliły na zdo-
bycie góry.

Gratulujemy wybitnego osią-
gnięcia i życzymy kolejnych suk-
cesów.

Spotkanie z Andrzejem Szulcem

ALASKA

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

ski, zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-
brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ-LUTY 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc
I II

Ponie-
działek

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

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

Wodzickiego, Żniwna

7 4

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

21 18

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 

Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

8 5

Środa

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

9 6

Osiedle "Domy Kolejowe" 16 13
Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, Sikorskiego, 

Wygwizdowo, Żabia
23 20

Czwar-
tek

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

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

10 7

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

17 14

Piątek

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

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

11 8

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

18 15

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

Gmina

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, STYCZEŃ-LUTY 2019 r.
DZIEŃ Miejscowość, ulice I II

Ponie-
działek

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

Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, Stokrotkowa, 

Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

7 4

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, 
Gierymskiego, Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 

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

7 4

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

Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki
21 18

Wtorek

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)

8 5

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

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

22 19

Środa

ŁAPY (Kolejowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkow-
skiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, 

Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatan-
tów) , Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy- Osse (ul. Kolejowa) 

ŁAPY (Brańska, Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, 
Południowa)

9 6

Czwar-
tek 

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, 

Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

10 7

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

Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

10 7

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)
17 14

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

Prusa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, 
Wodociągowa, Wronia)

24 21

Piątek

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

Polna, Spokojna, Szkolna, Białostocka)
18 15

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

Roszki-Wodźki
18 15
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ-LUTY 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

I II

Ponie-
działek

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

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

14  
28

11 
25

Wtorek

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

Wronia, Żurawia

4*   
15  
29

12  
26

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hia-
cyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kon-
waliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, 
Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

8    
22

5    
19

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

Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

3*   
15   
29

12   
26

Środa

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

9    
23

6  
20

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

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

2    
16    
30

13    
27

Czwar-
tek

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

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

3    
17   
31

14   
28

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

11   
25

8    
22

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

Siedleckiego, Wodzickiego, Żniwna

4    
18

1    
15

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

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

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ-LUTY 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc
I II

Ponie-
działek

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

14 11

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21 18

Wtorek

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

15 12

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

Zdrojowa)
22 19

Środa

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

Gąsówka-Osse
16 13

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

23 20

Czwar-
tek

Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe,
Daniłowo Duże

24 21

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ-LUTY 2019 r..
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc
I II

Ponie-
działek 

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 14 11

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

21 18

Środa

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

Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
16 13

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka- Oleksin, Gą-
sówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś, Roszki-Wodźki, 

Roszki-Włodki, Gąsówka-Osse
23 20

Czwar-
tek

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

24 21

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

Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka
25 22

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

Już po raz czwarty, w tym 
roku 22 listopada, obchodzili-
śmy w Łapach Dzień Seniora. Z 
tej okazji w Szkole Podstawowej 
nr 1 odbyła się wyjątkowa uro-
czystość poprzedzona mszą 
św. w kościele Św. Krzyża w 
Łapach. Wspólnie z seniora-
mi świętowali przedstawiciele 
władz samorządowych, insty-
tucji, szkół i organizacji poza-
rządowych.

- Stało się już tradycją w na-
szej gminie, że co roku spotyka-
my się, aby uczcić Dzień Seniora. 
Bycie seniorem powinno stać sie 
atutem, dlatego uszanujmy ten 
czas jako dobrodziejstwo. To my 
drodzy seniorzy mamy ogromną 
wiedzę, doświadczenie życiowe 
oraz wyczucie sytuacji. To my 
jesteśmy strażnikami tradycji 
religijnych, patriotycznych i ro-
dzinnych. Kultywujmy kulturę 
naszego regionu, naszej miejsco-
wości - mówiła Wanda Modze-

lewska, przewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów w Łapach podczas 
otwarcia uroczystości.

Seniorzy uczcili 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę, śpiewając wspólnie z 
uczniami szkoły hymn narodowy.

Burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski uhonorował najaktywniej-
szych przedstawicieli środowiska 
senioralnego naszej gminy, wrę-
czając wyróżnionym osobom listy 
gratulacyjne i drobne upominki.

Wśród wyróżnionych podczas 
Dnia Seniora 2018 r. zna-
leźli się: 

Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku:
1. Pani Janina Kalisz-Ba-
gińska
2. Pani Teresa Joanna 
Łapińska
3. Pani Barbara Gogolew-
ska
4. Pani Jadwiga Niczypo-
ruk

Łapscy seniorzy z klubu seniora 
„Po drugiej stronie tęczy” dzia-
łającego przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łapach
1. Pan Tadeusz Stypułkowski
2. Pan Jan Łuczaj
3. Pani Henryka Łapszo
Dzienny Dom „Senior+” w Łapach
1. Pani Irena Goździk
2. Pani Danuta Zawojska
3. Pani Matylda Teresa Grodzka
Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Łapach

1. Pani Irena Młynarczuk
2. Pan Ryszard Mojsa
3. Pani Jadwiga Dowejko
Gminna Rada Seniorów w Łapach
1. Pani Teresa Puścian

Uhonorowane osoby zostały 
wskazane i zgłoszone do wyróż-
nienia przez swoje środowiska 
senioralne.

Podczas uroczystości za-
śpiewał chór „Łapskie Nutki”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łapach pod kierunkiem 
Urszuli Dworakowskiej przygoto-
wali piękny program artystyczny. 
Specjalnie dla naszych seniorów 
koncert dał Andrzej Rybiński.

Już po raz czwarty

Dzień Seniora w Łapach
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Gmina

Bardzo wysokie, piąte miej-
sce, wywalczyli nasi młodzi pod-
opieczni w ogólnopolskim tur-
nieju Respect Cup rozgrywanym 
w Bieżuniu.

W turnieju wzięły udział dru-
żyny z całej Polski, m.in. Wicher 
Kobyłka, Delta Słupno, DSP Lip-
no, Wilki Warszawa, Champions 
Kwidzyń, Młode Lwy Kowalewo 
Pomorskie. W pierwszym dniu 
turnieju zawodnicy Pogoni spisali 
się bardzo dobrze. Zwycięstwo i 
dwa remisy pozwoliły im awanso-
wać do rundy finałowej, rozegranej 
następnego dnia. Finałowe poje-
dynki przyniosły naszej drużynie 
jeszcze lepsze rezultaty - wygrali 

3 mecze, przegrali 2, zajmując 
ostatecznie 5 miejsce. Zwyciężyła 
drużyna Korony Ostrołęka.

 - Możliwość rywalizacji, a 
przede wszystkim bardzo dobre 
pojedynki ze swoimi rówieśnika-
mi na arenie krajowej na pewno 
pozwolą chłopakom jeszcze bar-
dziej uwierzyć we własne umie-
jętności - powiedział po turnie-
ju Radosław Dąbrowski, trener 
drużyny.

Zarząd klubu z trenerem Rad-
kiem Dąbrowskim bardzo dziękuje 
rodzicom zawodników za pomoc 
w organizacji wyjazdu na turniej.

MKS Pogoń Łapy

Żaki MKS Pogoń na 5. miejscu 
w turnieju ogólnopolskim

„Nie mówię, nie otwieram ust, 
bo jest mi niewymownie żal…”

Serdecznie dziękujemy
 wszystkim, 

którzy byli z nami 
w najtrudniejszych chwilach, 
okazali współczucie, wsparcie 

i pomoc oraz tak licznie 
uczestniczyli w pogrzebie 
naszego kochanego Męża, 

Taty i Dziadka
Śp. Lecha Kaszkiela

Żona, córki Anna 
i Katarzyna z rodzinami

Pożar wybuchł w piątek (7.12) 
o godz. 13.30 i w jednej chwili 
ogień spalił doszczętnie drewniany 
dom, w którym mieszkała rodzina 
Szostaków z dwojgiem dzieci. W 
gaszeniu ognia brało udział sześć 
zastępów straży pożarnej, w tym 
ochotnicy i zawodowi strażacy. 
Państwo Szostakowie obok budują 
murowany dom. Obecnie jest on 
w stanie surowym zamkniętym. 
Strażakom udało się go ochronić 
przed płomieniami. Aby rodzina 
mogła w nim zamieszkać, trzeba 
go wykończyć. Pomoc w pracach 
wykończeniowych zapowiada w 
imieniu mieszkańców wsi sołtys 
Piotr Kamiński.

Mieszkańcy Łupianki Starej 
od razu ruszyli z pomocą. Nie 
tylko przekazali różne potrzebne 
rzeczy codziennego użytku, ale 

także wsparli rodzinę finansowo. 
W zbiórkę zorganizowaną przez 
sołtysa zaangażowało się także 
Koło Gospodyń Wiejskich i straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łupiance Starej. Pomocą finanso-
wą rodzinę Szostaków objął także 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łapach.

- Bardzo dziękuję za każdą 
okazaną pomoc. Dostaliśmy 
ubrania, jedzenie, środki czy-
stości…  - mówi Marta Szostak. 
– Chcielibyśmy jak najszybciej 
przeprowadzić się do nowego 
domu, w którym jest jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia. Naj-
pilniejsze to go ocieplić, dokoń-
czyć instalacje ogrzewania. Może 
komuś zostały jakieś materiały 
budowlane po remoncie i mógł-
by je nam przekazać… Będziemy 

potrzebować mebli... – dodaje.  
Dzieci pani Marty to syn w wieku 
12 lat i siedmioletnia córka. Obo-
je się uczą, dlatego potrzebne są 
książki, słowniki.

Pogorzelcy zamieszkali u 
teściowej pani Marty. Rodzinę 
odwiedził również burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski i zapowie-
dział pomoc poszkodowanej ro-
dzinie.

- Gmina pomoże uprzątnąć 
pogorzelisko. Oferujemy także 
pomoc przy podłączeniu wody 
do nowo budowanego domu oraz 
pomoc przy jego wykończeniu – 
zapowiada Krzysztof Gołaszewski.

Osoby chcące wesprzeć po-
gorzelców proszone są o kontakt 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Łapach, tel. 85 715 
25 50.

Ponadto informujemy, iż trwa 
zbiórka pieniędzy na portalu zrzut-
ka.pl. Hasło: Odbudowa domu po 
pożarze w Łupiance Starej. Link: 
https://zrzutka.pl/rn52rp

Jednocześnie apelujemy do 
firm i instytucji, które mogłyby 
wspomóc rodzinę w wykończeniu 
domu, udzielając pomocy finanso-
wej lub przekazując materiały bu-
dowlane – szczególnie potrzebne 
są materiały do ocieplenia miesz-
kalnego poddasza i grzejniki.

Pożar w Łupiance Starej

Pomoc potrzebna od zaraz!
Cały dobytek i dach nad głową rodziny Szostaków z Łupianki 

Starej pochłonął piątkowy pożar. W jednej chwili zostali bez 
drewnianego domu, w którym mieszkali. Stracili wszystko, co 
w nim mieli. Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. Sąsiedzi 
od razu ruszyli z pomocą. Pomoc pogorzelcom zapowiedziały 
także władze Łap.
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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.
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