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Do matury zostało... tylko 100 dni!

Dlaczego Marszałek Artur Kosicki ma Łapy w sercu?

Darmowe porady prawne - sprawdź szczegóły!

Łapianki w Kadrze Narodowej
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Prawnik, wykładowca, 
społecznik, sportowiec i nie 
tylko…  Z pewnością swoim 
doświadczeniem i dorobkiem 
mógłby Pan obdarować jesz-
cze kilka osób. Jak Pan znaj-
duje siły i czas na te wszystkie 
aktywności?

Chciałbym podkreślić, że 
jeszcze szczęśliwy mąż i ojciec 
(śmiech). Podczas okresu nauki 
w szkole, a potem na studiach 
chętnie angażowałem się w dzia-
łania na rzecz innych ludzi. Jak tak 
się głębiej zastanowić, to muszę 
stwierdzić, że tego typu wzorce 
wyniosłem z domu. Jestem także 
wdzięczny wszystkim osobom, 
które spotkałem na swojej dro-
dze, a szczególnie nauczycielom i 
przyjaciołom. Jeśli chodzi o moje 
aktywności, to popieram założenie, 
iż praca lubi pracowitych, a czas 
nie czeka – czas ucieka. W związ-
ku z tym, zawsze kiedy widzę, że 

można zrobić coś więcej, to staram 
się wykorzystywać takie szanse. 

W wyniku ostatnich wy-
borów samorządowych zo-
stał Pan radnym sejmiku 
województwa, a następnie 
Marszałkiem. Z jakimi wy-
zwaniami przyjdzie się Panu 
zmierzyć w obecnej kadencji? 
Jakie są Pana priorytety?

Jestem bardzo wdzięczny 
mieszkańcom, którzy obdarzyli 
mnie swoim zaufaniem. Zdobycie 
kilkunastu tysięcy głosów to wiel-
ka duma, ale i odpowiedzialność, 
gdyż teraz jest czas ciężkiej pracy. 

Jeśli chodzi o moje priorytety, 
to w pierwszej kolejności należy 
usprawnić wydatkowanie środków 
europejskich, gdyż jest to punkt 
wyjścia do poprawy stanu rzeczy 
w wielu dziedzinach, tj. służbie 
zdrowia, infrastrukturze, edukacji 
i kulturze oraz rolnictwie. Mądre, 
uczciwe i odpowiedzialne zarzą-

dzanie środkami publicznymi jest 
podstawą odpowiedzialnego roz-
woju. W sposób szczególny będę 
zabiegał także o poprawę jakości 
usług świadczonych w szpitalach 
wojewódzkich, gdyż dobro pacjen-
ta jest najważniejsze. Priorytetem 
jest inwestowanie w infrastrukturę 
drogową, która poprawia komfort 
i bezpieczeństwo użytkowników, 
ale przede wszystkim pobudza 
przedsiębiorczość i rozwój gospo-
darczy. Jeżeli miałbym określić 
swoje priorytety to powszechnie 
znana jest tzw. „piątka Kosickie-
go”, czyli: infrastruktura, praca, 
przedsiębiorczość, zdrowie i fun-
dusze europejskie. Na tych ob-
szarach będę szczególnie skupiał 
swoją aktywność. 

Największe wyzwania sto-
jące przed Województwem 
Podlaskim według Pana to…

Gdybym patrzył na wyzwa-
nia stojące przed Województwem 
Podlaskim tylko przez pryzmat 
urzędu marszałkowskiego, to 
skupiłbym się na wydatkowaniu 
środków europejskich i tym co 
wymieniłem wyżej. Jednak według 
mnie potrzeba tu szerszego spoj-
rzenia. Chodzi o to, że znaczący 
wpływ na rozwój województwa 
ma polityka władz centralnych. 
Pracowałem w rządzie i wiem jak 
dużą odpowiedzialność mają na 
sobie władze województwa, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie funduszy, 
zabieganie o inwestycje rządowe 
oraz wsparcie promocyjne i orga-
nizacyjne. Jak wiadomo, reprezen-
tuję tą samą opcję polityczną co 
władze centralne, dlatego stanowi 
to solidny fundament to skutecz-
nej i efektywnej współpracy.

Musimy przede wszystkim 
przeciwdziałać wyludnianiu się 
województwa, gdyż nasz główny 
potencjał to ludzie. Musimy zabie-
gać o jakość edukacji, tworzenie 
warunków sprzyjających przed-
siębiorcom, powstawanie nowych 
miejsc dobrze płatnej pracy. Pod-
laskie jest regionem ambitnym tak 
jak i ludzie, którzy tu mieszkają, 
dlatego zrobię wszystko, abyśmy 
byli konkurencyjni wobec innych 
regionów Polski.

Jakie ma Pan plany na 
wsparcie rozwoju Miasta i 
Gminy Łapy z perspektywy 
samorządu województwa?

W Łapach ukończyłem szkołę 
średnią i bardzo miło wspominam 
ten okres, dlatego zawsze będę miał 
Łapy w sercu. Pamiętam miasto 
pełne ludzi z dużymi zakładami 
pracy, gdzie czuć było, że ta miej-
scowość w pełni żyje. W tamtej 
kadencji samorządu (2014-2018) 
aktywnie wspierałem samorząd 
powiatu białostockiego oraz gminy 
Łapy w działaniach na rzecz łap-
skiego szpitala. Ponadto wspiera-
łem Łapy w dążeniu do uzyskania 
dofinansowania na rzecz budowy 
basenu z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Udało się pozyskać po-
nad 3,5 miliona złotych. W obecnej 
kadencji będę zabiegał o interesy 
mieszkańców Miasta i Gminy Łapy, 
ale warto pamiętać, że marszałek 
nie jest świętym Mikołajem, gdyż 
środki są ograniczone, a potrzeb 
mnóstwo, przy czym zaznaczam, 
że wiele zależy od władz gminy. 
Obecnie władze Łap powinny my-
śleć o zagospodarowaniu terenów 
specjalnej strefie ekonomicznej, 
wspieraniu przedsiębiorczości i 
powstawaniu miejsc pracy, roz-
poczęciu działań związanych z ob-
wodnicą oraz zagospodarowaniem 
budynku i terenu wokół dworca 
PKP. Jak widać jest wiele wyzwań 
i płaszczyzn do współpracy samo-
rządu województwa z gminą Łapy.

Jak widzi Pan współpra-
cę z nowymi władzami Łap? 
Będzie wzajemne wsparcie i 
współpraca na rzecz naszych 
mieszkańców?

Wiele w tej kwestii zależy o 
władz Łap. Jestem otwarty na 
współpracę z burmistrzem i radą 
miejską w Łapach na rzecz miesz-
kańców. Wiem, że nowy burmistrz 
to doświadczony samorządowiec, 
który jeśli stanie na wysokości 
zadania, to będzie dobrze służył 
społeczeństwu i skutecznie dbał 
o rozwój miasta i gminy Łapy, a ja 
będę wspierał wszelkie korzystne 
dla Państwa gminy działania. 

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję i życzę wszystkiego 

najlepszego na 2019 rok wszyst-
kim mieszkańcom Miasta i Gminy 
Łapy.

Rozmowa z Panem Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Zawsze będę miał w sercu Łapy…
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Uczniowie klas maturalnych 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Łapach i 
Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Łapach wraz z osobami towarzy-
szącymi i zaproszonymi gośćmi 
w sobotę 12 stycznia bawili się 
na Studniówce w sali „Wersal”.

Zanim rozpoczęło się taneczne 
szaleństwo były podziękowania 
dla dyrekcji, wychowawców i na-
uczycieli i obowiązkowy taniec 
rozpoczynający każdy bal stud-
niówkowy, polonez.

Swoimi wspomnieniami z 
czasów nauki w I LO oraz zaba-
wy studniówkowej podzielił się 
z uczestnikami balu absolwent 
łapskiego liceum, burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski. Pan bur-
mistrz życzył przyszłym maturzy-
stom powodzenia na egzaminie 

dojrzałości i udanej zabawy na 
studniówce. W ZSM gości przy-
witali: dyrektor Dorota Kondra-
tiuk i Roman Czepe Wicestarosta 
Powiatu Białostockiego

Skąd wzięła się tradycja 
Studniówek?

Egzamin dojrzałości, czyli tzw. 
matura jest uznawana za symbol 
wejścia człowieka w dorosłe życie. 
W wielu kulturach moment przej-
ścia z dzieciństwa w dorosłość 
odgrywa bardzo duże znaczenie. 
Można spotkać wiele sposobów, 
podczas których młoda osoba 
musi wykazać się konkretnymi 
cechami, aby udowodnić, że za-
sługuje na traktowanie należne 
dorosłemu człowiekowi. Przykła-
dem tego typu testów jest zwyczaj 
pochodzący z wysp Vanuatu, gdzie 
przywiązani do lin chłopcy skakali 
z 30-metrowej wieży. Aborygeni 
natomiast musieli wyruszyć w 

kilkumiesięczną samotną podróż, 
aby po powrocie uznano ich za 
wojowników. W naszym kręgu 
kulturowym tego typu próbą jest 
egzamin dojrzałości, czyli ma-
tura. Nasuwa się więc pytanie, 
dlaczego akurat 100 dni wcześniej 
organizowane są bale? Za najbar-
dziej prawdopodobną hipotezę 
należy uznać tą, która głosi, że 
te 100 dni to czas, który pozwoli 
powtórzyć materiał do matury, a 

z drugiej strony należy pamiętać 
o zamiłowaniu społeczeństw do 
okrągłych liczb. Jeszcze inni hu-
morystycznie twierdzą, iż te 100 
dni ma wystarczyć na odpoczynek 
po hucznej zabawie… 

Nie wiadomo dokładnie kiedy 
odbyła się pierwsza studniówka, 
ale z pewnością po roku 1788, 
gdyż to wtedy w Prusach Wschod-
nich wprowadzono maturę, co 
zawdzięczamy Wilhelmowi von 
Humboldtowi, który był refor-
matorem pruskiego szkolnictwa. 
W tym okresie Polska była pod 
zaborami, dlatego objęło to także 
część polskich ziem. W dalszej 
kolejności egzamin dojrzałości 
wprowadzano w zaborze austriac-
kim, a jednolity system oświaty na 
ziemiach polskich wprowadzono 
dopiero w 1932 r.

Dlaczego polonez? 
Polonez jest tańcem chodzo-

nym, chmielowym, który pojawił 
się prawdopodobnie na przełomie 
XVI i XVII wieku. Rozpoczęcie 
balu i prezentacja uczestników 
musiała być oficjalna, a do tego 
najbardziej nadawał się polonez, 
który uprzedzał moment rozpo-
częcia zabawy na dobre. 

A tak bawili się tegoroczni ma-
turzyści na sto dni przed maturą...

Do matury zostało… 100 dni!
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§
W Centrum Kształcenia 

Praktycznego przy ul. Gen. 
Wł. Sikorskiego 15 w Łapach 
można skorzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej. Od 
1 stycznia 2019 r. świadczenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
dla mieszkańców będzie konty-
nuowane. Zostanie rozszerzo-
ne o nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, a osobą upraw-
nioną do korzystania z pomocy 
będzie każda osoba fizyczna, 
która złoży oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.

Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która 

złoży oświadczenie, że nie jest w 
stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Oświadczenie 
składa się osobie udzielającej nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczącej nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie.

Co obejmuje ?
Nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje:

1. poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczą-
cego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma 
w sprawach, o których mowa 
powyżej, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym,

4. sporządzenie projektu pi-
sma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowe-
go lub rzecznika patentowego w 

postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym oraz poinformowa-
nie o kosztach postępowania i 
ryzyku finansowym związanym 
ze skierowaniem sprawy na dro-
gę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna 

nie obejmuje spraw związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowa-
nia do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do pod-
niesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz wsparcia 
w samodzielnym rozwiązywaniu 
problemu, w tym w razie potrzeby 
sporządzenie wspólnie z osobą 
uprawnioną planu działania i 
pomoc w jego realizacji. Nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady 
dla osób zadłużonych i porady z 

zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać po-
moc?

Punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej prowadzone 
przez Powiat Białostocki:

Białystok  -  Starostwo Powia-
towe w Białymstoku, ul. Borsucza 
2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 
39 26.
Poniedziałek:  11.00 - 15.00
Wtorek – Piątek:  9.00 - 13.00

Czarna Białostocka - Zespół 
Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. 
Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna 
Białostocka, tel. 85 722 27 20.
Poniedziałek:  11.00 - 15.00
Wtorek – Piątek: 9.00 - 13.00

Łapy - Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Łapach, 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 
18-100 Łapy, 
tel. 85 715 27 20 wew. 25.
Poniedziałek: 11.00 - 15.00
Wtorek – Piątek: 9.00 - 13.00

 
W powyższych punktach po-

rady prawne udzielane są w po-
niedziałki i wtorki przez Radców 
Prawnych, a w środy, czwartki i 
piątki przez Adwokatów.

Bezpłatna pomoc prawna w Łapach

Inicjatorem spotkania były 
władze Powiatu Białostockiego. 
W spotkaniu wzięli udział także: 
przewodniczący Komisji Oświa-
ty Rady Powiatu Białostockiego 
Henryk Suchocki, przewodniczący 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
w Łapach Leszek Paweł Gulewicz 
oraz dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych i Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiatowego 
Maria Marciszewska.

W ostatnich latach temat re-
krutacji do szkół ponadgimna-
zjalnych i ponadpodstawowych 
(średnich) m.in. z przyczyn demo-
graficznych jest szczególnie ważny 
dla Powiatu Białostockiego. Po-
wiat dysponuje w Łapach dwoma 

bardzo dobrymi szkołami, które są 
w stanie zaspokoić potrzeby lokal-
nych absolwentów podstawówek 
i gimnazjów: I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Adama Mic-
kiewicza oraz Zespołem Szkól 
Mechanicznych im. Stefana 
Czarnieckiego, przy czym ZSM 
wspierany jest w zakresie kształ-
cenia zawodowego przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego.

Uczestnicy spotkania zgodnie 
stwierdzili, że obie szkoły gwaran-
tują świetne  warunki kształcenia 
realizowanego przez dobrych pe-
dagogów i  w życzliwej atmosferze. 
Obie dysponują doskonałym wy-
posażeniem w najnowocześniejszy 
sprzęt - m.in. pracownie elektrycz-

ne, informatyczne w Zespole Szkól 
Mechanicznych oraz obrabiarek 
CNC  i in. w Centrum Kształcenia 
Praktycznego.  Szkoły łapskie w 
odróżnieniu od wielu szkół  bia-
łostockich zapewniają naukę jed-
nozmianową, co pozwała na dużą 
oszczędność czasu na dojazdach 
do Białegostoku  dla młodzieży z 
Łap i okolic. Niewątpliwym atu-
tem jest także  bogata i elastyczną 
ofertę edukacyjna, w tym ciekawe 
zajęcia pozalekcyjne, dające moż-
liwość wszechstronnego rozwoju. 

Obecni na spotkaniu dyrek-
torzy wstępnie omówili działania 

służące popularyzacji lokalnego 
rynku edukacyjnego.  Jest to szcze-
gólnie ważne właśnie teraz z po-
wodu większej populacji uczniów, 
która będzie „szturmowała” w 
2019 r. progi szkół średnich.  Dy-
rektorzy tych szkół zapewnili, że 
nie jest ich rolą namawiać nikogo 
do podjęcia decyzji o dalszej na-
uce, ale bardzo chętnie pomogą 
rozwiązać problemy związane z 
podjęciem takiej decyzji.

Dorota Kondratiuk
Dyrektor

Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Łapskie szkoły powiatowe szykują się 
do rekrutacji nowych uczniów

Spotkanie starosty Jana Perkowskiego i wicestarosty Ro-
mana Czepe oraz burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego z 
dyrektorami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich z terenu gminy Łapy i gmin okolicznych odbyło się w 
poniedziałek, 7.01.2019 r., w Zespole Szkół Mechanicznych w 
Łapach. Tematem spotkania była rekrutacja w roku szkolnym 
2019/2020 do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjal-
nych w Łapach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
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Nagrodę Honorową Insty-
tutu Pamięci Narodowej „Świa-
dek Historii” otrzymało czworo 
zasłużonych dla upamiętniania 
historii narodu polskiego. Wśród 
nich znalazł się łapianin kapitan 
Jan Krassowski, Prezes Związku 
Żołnierzy AK Warszawa-Mazow-
sze Koło w Łapach. Uroczystość 
odbyła się w środę, 12 grudnia, 
w siedzibie białostockiego od-
działu IPN. Gratulacje kpt. Ja-
nowi Krassowskiemu przekazali 

w czasie uroczystości burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski i jego 
zastępca Krzysztof Dudziński.

W uroczystości wziął udział 
Jan Baster – zastępca prezesa 
IPN, który odczytał list prezesa 
Jarosława Szarka, skierowany do 
uczestników wydarzenia. W liście 
dr Jarosław Szarek podziękował 
lauretom za heroizm i odwagę, 
którą wykazywali się wówczas, 
kiedy wymagał tego interes na-
rodu i Rzeczypospolitej.

 - Świadek historii to ktoś 
szczególny. Ktoś, kto przeżył okre-
ślony czas i potrafi o nim zaświad-
czyć, potrafi zaangażować się w 
upamiętnienie tych wydarzeń. 
To ktoś zdolny do opowiadania 
historii z uwagi na jej ważność w 
budowaniu niezależnego państwa i 
suwerennego narodu” – napisał w 
liście odczytanym podczas uroczy-
stości prezes IPN Jarosław Szarek.

Pozostałe osoby uhonorowane 
w tegorocznej edycji nagrody to: 

Janina Mirosława Aleksandro-
wicz, Kazimierz Jędrzej Wosiek, 
Kazimierz Waszczuk.

Wśród laureatów nagrody 
przyznawanej przez Instytut Pa-
mięci Narodowej są:

śp. Danuta Skibko (2013 r.), 
śp. por. Edward Dziemianowicz 
(2014 r.), dr Tadeusz Borowski
-Beszta - honorowy obywatel mia-
sta i gminy Łapy (2014 r.), Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Łapach (2015 r.) oraz 
kpt. Jan Krassowski (2018 r.).

Laureat Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Kapitan Jan Krassowski
Jan Krassowski – ur. 

21.08.1927 r. w Jabłoń-Piotro-
wicach. Prezes Związku Żołnie-
rzy AK Warszawa-Mazowsze 
Koło w Łapach. Był naocznym 
świadkiem i uczestnikiem kon-
spiracji w czasie II wojny świa-
towej i w późniejszym okresie. 
Jako nastoletni chłopiec został 
członkiem AK. Po zakończe-
niu wojny działał w podziemiu 
niepodległościowym. Za swoją 
działalność został odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Obrony Kraju, Medalem 
Pro Patria, Srebrnym Meda-
lem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej oraz Ryngrafem 
Żołnierzy Wyklętych. Organi-
zator i uczestnik uroczystości 
upamiętniających obchody 
wydarzeń rocznicowych.

Dnia 12.01.2019 r. na scenie  
Białostockiego Ośrodka Kultury 
sześciolatki z grupy „Słonecz-

niki” zaprezentowały przedsta-
wienie jasełkowe pt. „LEĆ KO-
LĘDO”. Głęboka treść, bogactwo 

środków artystycznych, a przede 
wszystkim gra młodych aktorów 
zyskały uznanie jurorów. Z pośród 
ponad dwudziestu zgłoszonych 
przedszkoli, tylko sześć zakwali-
fikowano do ścisłego finału. 

Celem prezentacji było m.in. 
propagowanie tradycji bożona-
rodzeniowego kolędowania, po-
znawanie świata sztuki, który jest 
animatorem uczuć i wyobraźni 
dziecka oraz integracja różnych 
środowisk kulturowych. Imprezę 
uświetnił gościnny koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu Scholi 
dziecięco-młodzieżowej WINNICA 
działającej przy Białostockiej Kate-
drze Parafii Wniebowzięcia NMP.

XVIII Wojewódzkie Prezen-
tacje Małych Form Teatralnych 
odbyły się pod patronatem:  

- Podlaskiego Kuratora Oświa-
ty Pani Beaty Pietruszki

- Prezydenta Miasta Białego-
stoku Pana Tadeusza Truskola-
skiego.

Organizatorem Prezentacji  
było  Przedszkole Samorządowe 
Nr 58 Integracyjne im. J. Wit-
kowskiego w Białymstoku oraz 
Białostocki Ośrodek Kultury.

Prezentacja jasełek na szer-
szym forum, na prawdziwej scenie, 
była ogromnym wyróżnieniem i 
wielkim sukcesem naszych Przed-
szkolaków. 

Serdecznie gratulujemy!!! Ży-
czymy dalszych sukcesów.

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Łapach

XVIII WOJEWÓDZKIE PREZENTACJE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH Z UDZIAŁEM DZIECI 
Z PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁAPACH

KOLĘDY TO CZAS
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Podstawą powołania nowej 
jednostki administracyjnej było 
rozporządzenie Rady Ministrów 
z 25 lipca 1924 r. Na jego mocy 
dotychczasowa osada Łapy oraz 
wsie Łapy-Barwiki, Łapy-Leśniki, 
Łapy-Bociany, Łapy-Wity, Łapy-
Goździki i Łapy-Zięciuki wyłą-

czono z granic gminy Poświęt-
ne, do której wcześniej należały. 
Miejscowości te zostały scalone 
w gminę miejską Łapy, do której 
po kilku latach włączono także 
kolonię kolejową Osse.

Z początku działała powołana 
przez władze ówczesnego woje-

wództwa białostockiego tymcza-
sowa rada miejska i tymczasowy 
zarząd miasta. W kilka miesięcy 
po otrzymaniu praw miejskich od-
były się pierwsze wybory do rady, 
które - po unieważnieniu - zostały 
wkrótce powtórzone. Pierwsze 
posiedzenie rady pochodzącej z 
wyboru odbyło się w październiku 
1925 r. Natomiast miesiąc później 
dokonano wyboru burmistrza.

Rozwój Łap posiadających 

status miasta znacznie przy-
spieszył. Rosły w siłę warsztaty 
kolejowe, kwitł handel i usługi. 
Szybko zwiększała się także liczba 
mieszkańców. Wzrost przerwała II 
wojna światowa, która przyniosła 
miastu śmierć wielu mieszkańców, 
grabież majątku, zniszczenia in-
frastruktury i budynków.

Na podstawie: Piotr Sobieszczak, 
„Łapy. Miasto przy kolei”, Łapy 2013.

1 stycznia 1925 r. Łapy zaczęły funkcjonować jako miasto.

Łapy miastem od 94 lat!

Szampańskie nastroje, dobra taneczna muzyka, a o północy mnó-
stwo ciepłych, noworocznych życzeń - tak Nowy 2019 Rok przywitali 
mieszkańcy Łap. Na placu przed Domem Kultury wśród przyjaciół, 
z rodzinami bawiło się mnóstwo osób w różnym wieku. Wszystkim 
dopisywały wspaniałe humory. Miejską zabawę sylwestrową popro-
wadził prezenter muzyczny Robert Łapiński.

Zabawa rozpoczęła się o 22.30 w parku przed Domem Kultury.
O północy noworoczne życzenia złożył mieszkańcom również 

Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap, który w Miejskim Sylwestrze 
uczestniczył wspólnie z małżonką. Pan Burmistrz życzył wszystkim, 
aby Nowy Rok był czasem pełnym sukcesów w prywatnym oraz za-
wodowym życiu oraz, żeby 2019 rok obfitował wszystkim w radość, 
szczęście, zdrowie, pomyślność i wiarę w lepsze jutro.

Miejski Sylwester pod chmurką zakończył się o 1 w nocy. 
Burmistrz Łap zapowiedział, że kolejny Miejski Sylwester bę-

dzie organizowany z uwzględnieniem większej ilości atrakcji, gdyż 
mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w tego typu imprezach, które 
integrują naszą społeczność. 

Za nami… kolejny już za rok!

Miejski Sylwester
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I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Adama Mickiewicza w 
Łapach od 7 lat bierze udział 
w realizacji ogólnopolskiego 
projektu Akademia Nowocze-
snego Patriotyzmu.

Projekt Akademii Nowocze-
snego Patriotyzmu to pomysł 
Klubu Jagiellońskiego, którego 
głównym priorytetem jest  wszech-
stronny rozwój naszego kraju. W 
Polsce chcemy wychować swo-
je dzieci, zakładać firmy, płacić 
podatki, prowadzić badania. W 

Polsce  czujemy się u siebie i nie za-
mierzamy tego zmieniać. Emigra-
cja nie jest dla nas... Członkowie 
Klubu Jagielońskiego  zastanawia-
li się, jak kształtować patriotyczne 
postawy w kolejnych pokoleniach 
i właśnie z  tej potrzeby zrodziła 
się Akademia Nowoczesnego Pa-
triotyzmu. Od 2015 roku Akademii 
patronuje także Minister Edukacji 
Narodowej.

Projekt polega na propago-
waniu postaw patriotycznych. W 
związku z jego realizacją w szkole 

zostały przeprowadzone zajęcia w 
formie symulacji, tzw. case-study 
oraz warsztatów praktycznych. 
Zaproponowano uczniom lekcję 
zarządzania miastem. Głównym 
celem  było przedstawienie me-
chanizmów zarządzania, poka-
zanie wzajemnych zależności 
między życiem społecznym a 
gospodarczym i jego wpływu na 
rozwój miasta. Zajęcia pomagały 
kształtować zasady i narzędzia 
rzeczowej dyskusji, zachęcały  
uczniów do aktywnego zaangażo-

wania w sprawy miasta. Młodzież 
miała możliwość  sprawdzenia, 
czy uprawianie  polityki i zarzą-
dzanie miastem jest takie proste, 
jak czasami może wydawać się 
młodym ludziom.

Głównym zadaniem, jakie 
czeka uczniów, jest wykonanie 
projektu społecznego, który ma 
realnie wpłynąć  na poprawę ja-
kości życia w naszej lokalnej spo-
łeczności.

Jednym z obowiązkowych 
działań było stworzenie mema 
przedstawiającego grupę zada-
niową.

17 stycznia 2019 roku dzie-
więcioro uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Łapach spotkało 
się z Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Klub Jagielloński, 
który jest autorem tego projek-
tu.  Udział w nim weźmie ok. 100 
osób ze szkół w całej Polsce. Mło-
dzież została wybrana  poprzez 
wyselekcjonowanie najlepszych 
i najbardziej zaangażowanych w 
projekt Akademii Nowoczesnego 
Patriotyzmu szkół. Z każdej szkoły 
zaproszona została 10-osobowa 
delegacja. Tym bardziej czujemy 
się docenieni.

I Liceum Ogólnokształcące im. Ada-
ma Mickiewicza w Łapach

Nowoczesny patriotyzm 

Wykładem pod tym tytułem w 
dniu 10.01.2019 mgr Barbara Ła-
bęcka, nauczyciel języka polskiego 
w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Łapach,  zaprezentowała słu-
chaczom UTW sylwetkę tego nie-
zwykłego, żyjącego na przełomie 
XIX i XX wieku artysty. Stani-
sław Wyspiański żył zaledwie 38 
lat, a tworzył jeszcze krócej. Nie 
przeszkodziło to jednak temu 
genialnemu twórcy pozostawić 

po sobie niezwykłą spuściznę ar-
tystyczną. Porównywany jest on 
do człowieka renesansu, nazywa-
ny kolejnym, po romantycznych 
twórcach, wieszczem narodowym. 
“Subtelny liryk i twórca potężnych 
wizji dramatycznych, odnowiciel 
polskiego teatru, znakomity ma-
larz o własnym wyrazie i stylu, 
profesor sztuk pięknychi oryginal-
ny scenograf, propagator i twórca 
sztuki stosowanej, znawca mu-

zyki, wielbiciel antyku, świetny 
ilustrator eposu homeryckiego i 
twórca słynnych witraży kościel-
nych” to tylko nieliczne z określeń 
przywołanych za znawcami przed-
miotu przez prelegentkę, która 
zaprosiła słuchaczy do przyjrzenia 
się wybranym aspektom życia i 
twórczości Wyspiańskiego. Mo-
tywem przewodnim poszczegól-
nych odsłon wykładu była obrazy 
samego artysty. Punktem wyjścia 
stały się autoportrety malowane 
przez Wyspiańskiego z niezwy-
kłą regularnością, umożliwiające 
prześledzenie niemal rok po roku 
życie artysty: od zbuntowanego, 
pewnego siebie po świadomego 
własnego rozpadu i nieuchronnej 
śmierci. Słuchacze mogli przyjrzeć 
się Wyspiańskiemu przez pryzmat 
kalendarium jego życia i namalo-
wanych portretów rodzinnych. 
Ciekawostki i nieznane powszech-
nie fakty niewątpliwie przykuły ich 

uwagę i pozwoliły spojrzeć w nowy 
sposób na geniusz artysty, żyjące-
go tak krótko, lecz intensywnie. 
Ostatnią odsłoną życia i twórczości 
Wyspiańskiego było przybliżenie 
jego dokonań jako artysty pió-
ra i człowieka teatru. Słuchaczy 
głęboko poruszyły słowa wiersza 
“Jakże ja się uspokoję”, a ze zrozu-
mieniem spotkały się cytaty z ge-
nialnego “Wesela”, w uniwersalny 
sposób ujawniające naszą polską 
duszę. Swoje wystąpienie Barba-
ra Łabęcka zakończyła słowami 
zaczerpniętymi również z “Wese-
la”:  „ale Świętości nie szargać bo 
trza żeby święte były.” Narodowi 
potrzebne są wartości, symbole, 
pamięć o wybitnych ludziach. A 
taką postacią jest zapewne Sta-
nisław Wyspiański. Wykład ten 
spotkał się z niezwykłym zain-
teresowaniem słuchaczy, czego 
wyrazem były entuzjastyczne 
brawa. Niewątpliwie na długo 
pozostanie on w naszej pamięci 
jako czas “niestracony”!

UTW

 O życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego w 150. rocznicę urodzin artysty

MOJE ŻYCIE JAK OBRAZ MALOWANY
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8 stycznia przypadła 100. 
rocznica urodzin kpt. Kazi-
mierza Kamieńskiego ps. 
„Huzar”, dlatego przy obe-
lisku poświęconym pamięci 
„Huzara” i jego żołnierzy w 
Łapach odbyła się uroczy-
stość przygotowana przez 
społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz 
samorządowych. 

Natomiast 13 stycznia w 
Nowych Piekutach odbyły 
się obchody 100. rocznicy 
urodzin kpt. Kazimierza 
Kamieńskiego „Huzara”, 
gdzie głównym organizatorem 
uroczystości był Komitet Społecz-
ny, który został założony przez 
rodzinę kpt. Kazimierza Kamień-
skiego „Huzara” oraz miłośników 
historii. Współorganizatorami 
byli: burmistrz Łap Krzysztof 

Gołaszewski,  burmistrz miasta 
Wysokie Mazowieckie Jarosław 
Siekierko, burmistrz Szepietowa 
Robert Wyszyński, wójt gminy 
Nowe Piekuty Marek Kaczyński 
oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. 
Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. z udziałem pocztów 
sztandarowych w kościele pw. Św. 
Kazimierza w Nowych Piekutach. 
Po eucharystii uczestnicy przeszli 
pod pomnik poświęcony Kapi-
tanowi i jego Żołnierzom, gdzie 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Wartę honorową przy pomniku 
pełnili żołnierze z Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej.

Dalsza część uroczystości od-
bywała się w Szkole Podstawowej 
im. ks. Rocha Modzelewskiego 
w Nowych Piekutach. Przybyli 
goście mogli wysłuchać wykładu 

dr Łukasza Lubicza Łapińskiego 
z Instytutu Pamięci Narodowej.

Następnie odbył się benefis 
patriotyczny poświęcony życiu i 
walce kpt. Kazimierza Kamień-
skiego, na który składały się od-
czytywane wspomnienia, prze-
platane wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych. Wzięli w 
nim udział m.in. Marek Dzie-
mieszkiewicz – bratanek Roma-
na Dziemieszkiewicza „Pogody” 
i Mieczysława Dziemieszkiewi-
cza „Roja”, Dariusz Syrnicki – 
Wiceprezes Związku Żołnierzy 
NSZ Okręg Łomża, członkowie 
Stowarzyszenia GRH im. Bryga-
dy Kawalerii Plis i Członkowie 
Młodzieży Wszechpolskiej Okręg 
Wysokie Mazowieckie. Poszcze-
gólne wspomnienia przerywane 
były wspólnym śpiewaniem pieśni 
patriotycznych, które prowadził 
Kwartet Diecezjalnego Instytu-
tu Muzyki Kościelnej z Łomży i 
Stowarzyszenie Świat Akordeonu 

pod przewodnictwem księdza Ka-
zimierza Ostrowskiego.

W uroczystości uczestniczył 
również ppor. Franciszek Mościcki 
pseudonik „Kieliszek” , który był 
łącznikiem i pomocnikiem od-
działu „Huzara”.  Zaszczytnego 
gościa organizatorzy uhonoro-
wali pamiątkowym dyplomem 
oraz ryngrafem z Matką Boską 
Ostrobramską.

Ostatnim punktem uroczysto-
ści był koncert Norberta „Smoły” 
Smolińskiego,  lidera zespołu Con-
tra Mundum.

- Znając utwory tego wyko-
nawcy wiedzieliśmy, że koncert 
będzie wspaniały, nie spodzie-
waliśmy się jednak, że będzie 
połączony z lekcją historii, którą 
Pan Norbert nam zgotował po-
między wykonywaniem utworów. 
Niesamowity klimat, ożywienie 
wspomnień, oddany hołd naszym 
Bohaterom i wzruszenie – wszyst-
ko to towarzyszyło uczestnikom 
koncertu.  Dziękujemy serdecznie 
wszystkim gościom za przybycie 
– mówi Małgorzata Śledziewska 
z Komitetu ds. obchodów 100. 
rocznicy urodzin Kazimierza Ka-
mieńskiego „Huzara”.

Obchody 100 rocznicy 
urodzin „Huzara” 

Kazimierz Kamieński ps. „Gryf”, „Huzar” (ur. 8 stycznia 
1919 w miejscowości Markowo-Wólka, gm. Nowe Piekuty, pow. 
Wysokie Mazowieckie, zm. 11 października 1953 w komunistycz-
nym więzieniu w Białymstoku) – oficer rezerwy Wojska Polskiego, 
dowódca partyzancki AK, AKO i Zrzeszenia WIN, jeden z najdłużej 
walczących żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodle-
głościowego. 

Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego z 9 listopada 2007 „za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej” został wraz z dwoma innymi „żołnierzami 
wyklętymi” – Władysławem Łukasiukiem i Zygmuntem Szendziela-
rzem odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a 
przekazanie orderów odbyło się 11 listopada tego samego roku w 
czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
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Piesi, to grupa uczestników 
ruchu drogowego najbardziej 
narażona na tragiczne w skut-
kach zdarzenia drogowe. Warto 
zadbać o własne bezpieczeń-
stwo i wyposażyć siebie i bli-
skich w co najmniej jeden ele-
ment odblaskowy, a następnie 
umieścić go w miejscu widocz-
nym dla innych użytkowników 
ruchu drogowego.

Obowiązujące przepisy nakła-
dają na nas obowiązek stosowania 
odblasków poza terenem zabudo-
wanym, po zmroku, w miejscu wi-
docznym dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Pamiętajmy, 
że poza terenem zabudowanym 
drogi często prowadzą przez lasy 
lub na ich poboczach znajduje 
się rząd drzew, co sprawia, że po 
zmroku widoczność jest bardzo 
słaba. Światła auta oświetlają 
niewielki kawałek drogi, dlatego 
kierowca będąc skupionym na 
prowadzeniu pojazdu ma bardzo 
małą szansę zobaczenia pieszego 
idącego poboczem czy skrajem 
jezdni. Jeśli do tego dochodzą 
trudne warunki atmosferyczne, 

widać najwyżej kilka metrów drogi 
przed samochodem. Pamiętajmy, 
że poza terenem zabudowanym 
samochody poruszają się szyb-
ciej niż w miastach, co wpływa 
na wydłużenia drogi hamowania 
pojazdu. Dodatkowo jeśli pieszy 
ubrany jest w ciemne ubranie i nie 
posiada na sobie odblasków jest 
nie tylko niewidoczny dla innych 
uczestników ruchu drogowego, 
ale przede wszystkim prawie bez 
szans na przeżycie w zderzeniu z 
pojazdem mechanicznym.

Źródło: 
Komenda Wojewódzka Policji

Odblaski inwestycją 
w bezpieczeństwo

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski zaprasza mieszkańców 
do kontaktu we wszystkich spra-
wach związanych z naszą gminą. W 
każdy poniedziałek w godz. 8.00-
16.00 przyjmuje mieszkańców w 
Urzędzie Miejskim. To dzień w 
kalendarzu burmistrza zarezerwo-
wany przede wszystkim na wizyty 
mieszkańców.

Aby umówić się na spotkanie 
należy skontaktować się telefo-
nicznie pod nr tel. 85 715-27-49 lub 
osobiście z sekretariatem Urzędu 
Miejskiego w Łapach. Spotkania 
cieszą się dużym zainteresowa-

niem. Od początku tej kadencji 
z możliwości omówienia spraw 
bezpośrednio z burmistrzem sko-
rzystało już ponad 50 osób.

- Poniedziałek to dzień, kiedy 
nie planuję innych spotkań, ani 
wyjazdów. Jestem dostępny na 
miejscu w urzędzie przede wszyst-
kim dla mieszkańców. Nie ozna-
cza, że w inny dzień nie można się 
ze mną spotkać, czy porozmawiać, 
gdyż w inne dni także chętnie spo-
tkam się z każdym mieszkańcem. 
Zapraszam do rozmowy o Łapach 
– mówi Krzysztof Gołaszewski.

Poniedziałki dla mieszkańców!

Śpiewanie kolęd to jeden z 
najpiękniejszych zwyczajów w 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
Kolędowanie zbliża ludzi, buduje 
między nimi więź, daje uczucie 
bliskości. Kolędy są przepełnione 
ciepłem, dobrem i miłością. Pa-
miętając o tych wartościach wzo-
rem lat ubiegłych dnia 13 stycznia 
2019 roku w sali św. Józefa zor-

ganizowano już po raz piętnasty 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Zyskał 
on miano jednego z ważniejszych 
wydarzeń artystycznych w gminie 
Łapy. Nie mogło na mim zabrak-
nąć gospodarza miasta i gminy, 
burmistrza Łap Krzysztofa Go-
łaszewskiego, który podziękował 
za organizację Przeglądu i życzył 
wszystkim udanych występów.

 Przegląd odbywa się na zasa-
dzie prezentacji – nie konkursu 
– to go wyróżnia i sprawia, że jest 
tu niepowtarzalny klimat. Celem 
naszej inicjatywy jest:

- wspólne spotkanie poszcze-
gólnych wykonawców,

- mobilizacja do rozwijania 
swoich talentów,

- prezentacja swoich osiągnięć 
wobec szerszego audytorium.

Przegląd miał bogaty i wyjąt-
kowy repertuar, śpiewano nie tyl-
ko tradycyjne staropolskie kolędy, 
ale także pastorałki i popularne 
piosenki o tematyce świątecznej. 
Wykonawcy przykuwali uwagę nie 
tylko pięknym wykonaniem, ale i 
aranżacją utworów, grą na instru-
mentach, wizerunkiem scenicz-
nym. Wysoki poziom artystyczny 
zaprezentowanych kolęd i pasto-
rałek sprawił wszystkim ogromną 
radość i pokazał, że mamy w na-
szej gminie wiele uzdolnionych 
muzycznie dzieci. Cieszymy się 
bardzo, że możemy po raz kolej-
ny organizować Przegląd. Wyda-
rzeniu towarzyszyła nieodłącznie 
miła i przyjazna atmosfera, która 

zawsze sprzyja wymianie doświad-
czeń artystycznych, integracji i 
współpracy.

Zainteresowanie Przeglądem 
było jak co roku bardzo duże. W 
przeglądzie uczestniczyli soliści, 
duety i zespoły wokalne. Zgłosi-
ło się 143 wykonawców. Niestety 
niektórzy z powodu choroby nie 
dotarli. Im życzymy dużo zdro-
wia. Ci co zaprezentowali się na 
deskach sceny otrzymali gromkie 
oklaski od licznie zgromadzonej 
widowni. Bo znaleźć miejsce sie-
dzące tego dnia czasami sprawiało 
trudność. Zwłaszcza gdy występo-
wali najmłodsi.

Tradycyjnie, każdy z uczest-
ników otrzymał przepiękny pa-
miątkowy dyplom oraz drobny 
upominek.

Stowarzyszenie Sportowo
-Edukacyjne „PETRUS” składa 
gratulacje i serdeczne podzię-
kowania za udział w tegorocznej 
edycji Przeglądu.

Barbara Dzierżek
Prezes Stowarzyszenia PETRUS

XV Przegląd Kolęd 
i Pastorałek już za nami!
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„Wolność” - to słowo było 
motywem przewodnim tego-
rocznego spotkania kadry 
oświatowej Miasta i Gminy Łapy 
z ks. biskupem Tadeuszem Bro-
nakowskim. 100-lecie wolności 
Ojczyzny, wolność jako zasada 
życia społecznego i indywidual-
na postawa moralno-społeczna, 
wolność od nałogów.

9 stycznia 2019 r. jak co roku 
ks. biskup Tadeusz Bronakowski 
spotkał się z pracownikami szkół 
i instytucji oświatowych. Gospo-
darzem spotkania była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Łapach. W 
uroczystości wzięli udział: ks. bi-
skup Tadeusz Bronakowski, bur-

mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, 
dyrektor wydziału katechetyczne-
go ks. Zbigniewa Pyskło, dziekan 
dekanatu łapskiego, proboszcz 
parafii pw. Krzyża św. ks. Krzysztof 
Jurczak, proboszcz parafii pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła ks. 
Waldemara Krzywiński, ks. To-
masz Wróblewski, dyrektorzy, 
nauczyciele i katecheci szkół i 
placówek z gminy Łapy, rodzice 
z przewodniczącą Rady Rodziców 
SP2 Izabelą Chwaszczewską.

Spotkanie poprzedziła uroczy-
sta msza św. w intencji pracowni-
ków oświaty pod przewodnictwem 
ks. biskupa w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Następ-

nie wszyscy udali się do Szkoły 
Podstawowej nr 2. Od wejścia w 
świąteczną atmosferę wprowa-
dzała dekoracja holu: tradycyjna 
szopka, biało- czerwone choinki  
nawiązujące do 100-lecia odzyska-
nia niepodległości. Na sali gimna-
stycznej po powitaniu zebranych 
przez dyrekcję szkoły zabrał głos 
burmistrz Łap pan Krzysztof Goła-
szewski. Podziękował  za coroczne 
spotkania z ks. biskupem i złożył 
zebranym noworoczne życzenia. 
Następnie uczniowie  zaprezento-
wali jasełka przedstawiające istotę 
Bożego Narodzenia. Świąteczny 
nastrój tworzył też wystrój sali:  
biało-srebrne choinki, granatowe 
niebo rozświetlone misternymi 
gwiazdkami. Goście wraz z chórem 
śpiewali tradycyjne kolędy. Sala 
nagrodziła występy dzieci gorący-
mi brawami. Po wyjściu młodych 
artystów ks. biskup mówił o war-
tościach w edukacji, o roli rodziny, 

szkoły, kościoła w wychowaniu. 
Przedstawił założenia „Narodo-
wego Programu Trzeźwości” jako 
„egzaminu z wolności” dla narodu 
polskiego. Wystąpienie ks. Bisku-
pa zakończyła wspólna modlitwa.  
Następnie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Łapach Daniel 
Gołaszewski zaprosił wszystkich 
na przyszłoroczne spotkanie do 
swojej placówki. Na zakończe-
nie oficjalnej części dyrektor SP 
2 Krzysztof Łapiński podzięko-
wał nauczycielom i pracownikom 
szkoły za przygotowanie uroczy-
stości i zaprosił gości do stołówki 
na poczęstunek.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łapach serdecznie dziękuje 
ks. biskupowi Tadeuszowi Brona-
kowskiemu i przybyłym gościom 
za udział w spotkaniu.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Świąteczne spotkanie pracowników oświaty w Łapach

„Wolność”

Blisko 150 osób bawiło się w 
czwartek 17 stycznia 2019r. na 
jubileuszowym - dziesiątym już 
Balu Charytatywnym w Szkle Pod-
stawowej im. Jana III Sobieskiego 
w Płonce Kościelnej. Bal został 

zorganizowany przez Szkolne Koło 
Caritas. 

Podczas wyśmienitej zabawy 
na pierwszy plan wysuwała się 
szczytna idea pomocy. Aby wziąć 
udział w balu, każdy uczestnik 

musiał przynieść przynajmniej 
jedną rzecz, która potrzebna jest 
do nauki w szkole. Najczęściej były 
to przybory szkolne, które zosta-
ną przekazane innym dzieciom 
z różnych placówek. Poprowa-

dzenia zabawy oraz organizacji 
konkursów dla młodzieży podję-
li się animatorzy Ewelina i Piotr 
Kuleszowie. W tym roku Szkoła 
Podstawowa w Płonce Kościelnej  
gościła wolontariuszy z pobliskich 
szkół z gminy Łapy: SP w Łupian-
ce Starej, Szkołę Katolicką z Łap 
oraz Gimnazjum nr 1 w Łapach. 
Wystrojeni w stroje karnawałowe 
uczniowie i ich opiekunowie bawili 
się znakomicie, a najciekawsze 
przebrania zostały nagrodzone. 

SKC w Płonce Kościelnej dzię-
kuje wszystkim uczestnikom Balu 
Charytatywnego za obecność, miłą 
atmosferę, a szczególnie za otwar-
te serca. Gorące podziękowania 
składa również firmie PSS Społem 
w Łapach za osłodzenie zabawy 
pysznymi pączkami.

X BAL CHARYTATYWNY W PŁONCE KOŚCIELNEJ
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W grudniu ubiegłego roku młodsi plastycy z Pracowni Plastycznej 
Domu Kultury w Łapach wzięli udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „ Magiczne Okienko” – 2018. Tematem konkursu były 
„Zwierzęta całego świata”, a celem uwrażliwienie dzieci na problem 
ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowa-
nie różnych technik malarskich jako wyobraźni plastycznej. Z pośród 
nadesłanych na konkurs 2700 prac jury wyłoniło 110. Miło nam, iż 
wśród nich znalazły się prace dwóch łapskich młodych plastyczek. 
Ania Karpowicz zdobyła wyróżnienie, a Victoria Bogusz  kwalifikację 
do wystawy. Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych 
sukcesów.    ES

Gramy dla dzieci małych i bez 
focha – na zakup sprzętu dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych.

W tym roku również i Dom 
Kultury w Łapach zaangażował 
się w Wielki Finał WOŚP. 13 stycz-
nia 2019 r. na sali widowiskowej 
DK w Łapach odbył się koncert 
towarzyszący na rzecz Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Celem tegorocznego finału 
jest zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. W placówkach 
tego rodzaju szczególnie ważne 
jest nowoczesne, spełniające 
najwyższe standardy wyposaże-
nie. Do szpitali trafić mają tak 
zaawansowane urządzenia jak, 
chociażby: rezonanse magnetycz-
ne, tomografy komputerowe, apa-
raty do diagnostyki RTG (w tym 
aparaty mobilne), wysokiej klasy 
ultrasonografy, echokardiografy 
czy sprzęt endoskopowy z torem 
wizyjnym dla gastroenterologii.

Na koncercie w Łapach chary-
tatywnie wystąpiły zespoły rocko-
we oraz wielu artystów grających 
muzykę rozrywkową, oraz poezję 
śpiewaną.

Wystąpili:

Monika Godlewska-Zimny i Paweł 
Zimny (Łapy),
Rysiek Minkiewicz i Victoria Ro-
dziewicz (Białystok),
Adam Romanoff Romanowicz i 
Grzegorz Kowalewski (Białystok),
„Sześcian Band” Tomasz Zielik 
i Mariusz Kozak 6-Ścian PUB 
(Białystok),
Zespół AUT (Ostrów Mazowiec-
ka),
Zespół SIDE OFF BAND (Biały-
stok).

Przeprowadzono również licy-
tację wartościowych przedmiotów 
podarowanych przez:

P. Tomasza Zielika (unikalna i 
limitowana butelka z zawartością) 
oraz P. Beatę Janowik (oryginalna 
czapka Grupy Uhowskich Morsów 
z dedykacją).

Dziękuję wykonawcom za 
wielkie serce i profesjonalizm a 
darczyńcom za dar serca.

Gramy razem! Do końca świata 
i jeden dzień dłużej!

Instruktor WDK w Uhowie 
Łukasz Romanowicz

Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci (20.02.2019) roz-
począł Ferie w Domu Kultury.

Licznie przybyłe dzieci, w pięknych przebraniach świetnie bawiły 
się  w programie przygotowanym przez instruktorów DK. Atrakcją balu 
był też recital muzyczny Pani Ani Brody z Olsztyna. A na zakończenie 
przybył oczywiście Święty Mikołaj życząc wszystkim udanych ferii.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!

WOŚP W ŁAPACH

Sukces młodych plastyków

Bal Karnawałowy
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W związku z licznymi zapyta-
niami dotyczącymi kwestii odśnie-
żania dróg i ulic Urząd Miejski w 
Łapach informuje o szczegółach 
zimowego utrzymania dróg na te-
renie Miasta i Gminy Łapy.

Obowiązek uprzątania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników przylegających do nie-
ruchomości spoczywa na ich wła-
ścicielach, co wynika z Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łapy, ale nie wszyscy 
o nim pamiętają. Z kolei chodniki i 
place, które znajdują się w utrzyma-
niu gminy Łapy odśnieża i usuwa 
śliskość Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej.

Na terenie miasta i gminy Łapy 
odśnieżanie i usuwanie śliskości na 
drogach prowadzi firma „Usługi Re-
montowo-Budowlane Handel Do-
minika Dzierżek”. Umowa została 
zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
zapytania ofertowego jeszcze w 
poprzedniej kadencji. W ostatnich 
dniach, poza wynikającym z umowy 
odśnieżaniem i usuwaniem śliskości 
ulic w mieście, dodatkowo zlecono 
taki sam zakres prac na drogach we 
wsiach. W ciągu dnia, m.in. w związku 
z sygnałami od mieszkańców, którzy 
zgłaszali, że jest ślisko na głównych 
skrzyżowaniach w mieście burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski podjął decyzję, 
aby dodatkowo w ramach działania 
interwencyjnego pracownicy ZWiK 
posypali piaskiem nawierzchnię 
głównych skrzyżowań.

Umowa na odśnieżanie miasta i 
części Gminy Łapy na sezon zimowy 
2018/2019 podpisana została przez 
poprzednie władze w dniu 15 listopa-
da 2018 roku z firmą wyłonioną w dro-
dze zapytania ofertowego. Niestety od 
pewnego czasu brak jest konkurencji 
w tej dziedzinie w Łapach i ofertę 
składa tylko jedna firma. Załącznik 
umowy stanowi wykaz dróg określają-
cy kategorię tj. kolejność odśnieżania, 
wynikający z natężenia ruchu na tych 
odcinkach dróg. Odśnieżaniem zgod-
nie z tą umową objęte jest ok. 60 km 
dróg gminnych. Reszta miejscowości 
na terenach wiejskich odśnieżania 
jest przez gminną spółkę ZWiK w Ła-
pach Sp. z o.o. Obowiązkiem Urzędu 
Miejskiego jest nie tylko wskazanie 
zakresu odśnieżania w związku z 
warunkami atmosferycznymi, ale 
także kontrola firmy wykonującej 
te usługi pod względem zakresu 
jak i składu mieszanki piaskosoli, 
co ma bardzo duży wpływ na jakość 
odśnieżania, o czym przekonali się 
wszyscy mieszkańcy podczas dużych 
opadów śniegu. Decyzje dotyczące 
wysyłania sprzętu zimowego do akcji 

utrzymania dróg podejmowane są na 
podstawie:

- panujących warunków pogo-
dowych,

- terenowego rozpoznania sytu-
acji na drogach,

- interwencji instytucji państwo-
wych tj. straż pożarna, policja, pogo-
towie ratunkowe,

- telefonicznych interwencji 
mieszkańców.

Rodzaje dróg na terenie Mia-
sta i Gminy Łapy

Podmiotami odpowiedzialnymi 
za prowadzenie akcji zimowego utrzy-
mania dróg i ulic, w tym za ich od-
śnieżanie, są odpowiedzialni zarządcy 
poszczególnych rodzajów dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy 
występują trzy rodzaje dróg, zarzą-
dzanych przez trzech odrębnych 
zarządców:

a) drogi wojewódzkie, których 
zarządcą jest Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku, (tel. 
85 67 67 149, e-mail: zud@pzdw.wro-
tapodlasia.pl, adres: ul. Elewatorska 
6, 15-626 Białystok)

b) drogi powiatowe, których 
zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg 
w Białymstoku(tel. 85 740 22 17, 607 
446 273, adres: Zaścianki, Szosa Ba-
ranowicka 37, 15-522 Białystok)

c) pozostałe drogi, znajdujące 
się w zarządzie Miasta i Gminy Łapy 
(tel. 85 715 22 51 w. 116).

Informacje o utrudnieniach 
w ruchu są przyjmowane w Urzę-
dzie Miejskim w pok. 113, w dni 
powszednie, od godz. 7.30 do 
15.30, na nr kontaktowy: 85 715 
22 51 wew. 116 lub w sytuacjach 
wymagających pilnych interwen-
cji poza godzinami pracy Urzędu 
pod nr tel. kom. 660 741 457(ko-
ordynacją akcji zimowego utrzy-
mania dróg gminnych zajmuje 
się Referat Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska).

Niezwykle istotne znaczenie ma 
przekazywanie informacji o miej-
scach, gdzie odśnieżenie drogi jest 
niezbędne, np. dla ratowania zdrowia 
lub życia.

Warto pamiętać, że bezpie-
czeństwo na drogach w okresie 
zimy w dużej mierze zależy także 
od kierujących pojazdami. Kie-
rowcy powinni zdawać sobie 
sprawę z konieczności nie tylko 
zmiany techniki jazdy, ale tak-
że właściwego przygotowania 
pojazdu, w tym szczególnie sto-
sowania opon o odpowiednim 
rodzaju i stopniu zużycia.

Zimowym utrzymaniem ob-
jęte są następujące ulice i drogi 
gminne:

A. Ulice na terenie miasta 
Łapy (mając na uwadze znaczenie 
komunikacyjne sieć dróg na obszarze 
miasta została podzielona na dwie 
kategorie):

* I kategoria teren miasta: 
11-go Listopada, 3-go Maja (do skrzyż. 
z Graniczną), Armii Krajowej, ks.Ba-
gińskiego, Bociańska, Bohaterów 
Westerplatte, Barwikowska, Józefa 
Chełmońskiego, Cmentarna, Długa, 
Dolna, Gliniana, Gęsia, Główna, Goź-
dzikowska, Grzybowa, Harcerska, 
Handlowa, Jaworowa, Marii Konop-
nickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza 
Korczaka, Leśnikowska, Łąkowa, 
Jana Matejki, ppłk. Stanisława Nil-
skiego-Łapińskiego, Nikifora, Nowa, 
Piwna, Plac Niepodległości, Polna, 
Północna, Południowa, Przechodnia, 
Kazimierza Wodzickiego, Spółdziel-
cza, Sybiraków, Szpitalna, Śliska, 
Średnia, Wita Stwosza, Stanisława 
Wyspiańskiego, Kardynała Wyszyń-
skiego, Żytnia, dojazd do targowiska 
i stadionu,  Nowy Rynek, Osiedlowa, 
Pankiewicza, Parafialna, Parkowa, 
Piaskowa, Piekna, Piłsudskiego.

  * II kategoria teren miasta: 
Boczna, Czerwonego Krzyża, Cukrow-
nicza, Xawerego Dunikowskiego, Eli-
zy Orzeszkowej, Grabowa, Górna, 
Jaśminowa, Jesionowa, Kazimierza 
Kamieńśkiego „Huzara”, Marcina 
Kasprzaka, Klonowa, Kłosowa, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Krańcowa, 
Konwaliowa, Mała, Ogrodowa, Oko-
powa, Bolesława Prusa, Rzemieślni-
cza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Witolda Sławińskiego, 
Świerkowa, Michała Siedleckiego, 
Strażacka, Szkolna, Wąska, Wodo-
ciągowa, Zachodnia, Żabia, Żurawia, 
Bociania, Bukowa, Cicha, Cybisa, 
Mateusza Cygańskiego, Czeladnicza, 
Dębowa, Juliana Fałata, Aleksandra 
Gierymskiego, Głucha, Artura Grot-
tgera, Wojciecha Kossaka, Krucza, 
Krzywa, Łanowa, gen. Maczka, Ta-
deusza Makowskiego, Jacka Mal-
czewskiego, Piotra Michałowskiego, 
Mokra, Odległa, Różnana, Słoneczna, 
Tęczowa, Topolowa, Juliana Tuwi-
ma, Witkacego Stanisława, Wronia, 
Leonia Wyczółkowskiego, Żniwna, 
droga na osiedlu cukrowniczym.

B. Ulice na terenie miejsco-
wości Uhowo i w Gąsówce Starej 
Kolonii.

C. Drogi gminne w obrębie 
pozostałych miejscowości so-
łeckich.

D. Drogi gminne pomiędzy 
drogami powiatowymi i woje-
wódzkimi:

- Gąsówka Stara - Daniłowo Małe,
- Gąsówka Oleksin - droga woje-

wódzka nr 681,
- Łapy-Szołajdy - droga powia-

towa nr 1521B,
- Łapy-Dębowina - droga powia-

towa nr 1521B,
- Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara 

Kolonia,
- ul. Władysława Piotrowskiego 

w Łapach.
Pozostałe drogi i odcinki dróg 

odśnieżane są według potrzeb.
W związku z prowadzonymi 

pracami dotyczącymi zimowego 
utrzymania dróg Urząd Miejski 
w Łapach prosi mieszkańców o 
niepozostawianie pojazdów na 
jezdni, ponieważ utrudnia to, 
a czasami wręcz uniemożliwia 
wykonywanie robót przez wyko-
rzystywany do tego celu sprzęt.

Jednocześnie prosimy o 
zwrócenie uwagi, czy gałęzie 
drzew rosnących w pobliżu gra-
nicy nieruchomości prywatnych 
nie przerastają na ulice, ogra-
niczając w ten sposób skrajnię 
drogi i utrudniając wykonywa-
nie prac związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg. W przypad-
ku występowania takich sytuacji 
prosimy o niezwłoczne przycię-
cie gałęzi.

Informacje o utrudnieniach w 
ruchu są przyjmowane w Urzędzie 
Miejskim w pok. 113, w dni powsze-
dnie, od godz. 7.30 do 15.30, na nr 
kontaktowy: 85 715 22 51 wew. 116 
lub w sytuacjach wymagających pil-
nych interwencji poza godzinami 
pracy Urzędu pod nr tel. kom. 660 
741 457(koordynacją akcji zimowego 
utrzymania dróg gminnych zajmuje 
się Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska)

Gmina

Zimowe utrzymanie dróg, 
ulic i chodników w Łapach
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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, LUTY 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek

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

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

Wodzickiego, Żniwna

4

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

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

5

Środa

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

6

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

Wygwizdowo, Żabia
20

Czwar-
tek

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

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

7

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

14

Piątek

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

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

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

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, LUTY 2019 r.
DZIEŃ Miejscowość, ulice 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)

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)

4

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

Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki
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)

5

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

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

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)

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)

7

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

Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

7

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)
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)

21

Piątek

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

Polna, Spokojna, Szkolna, Białostocka)
15

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

Roszki-Wodźki
15



ŁAPSKA
GAZETA

Gmina

nr 01 / 25 stycznia 2019 15

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LUTY 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc 

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 Wigury

11
 25

Wtorek

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

sa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, 
Wronia, Żurawia

12
  26

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

5
19

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

wa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

12
26

Środa

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

6 
 20

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

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

13  
27

Czwar-
tek

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, 
Kraszewskiego, Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszkowej, 
Osiedlowa, Parkowa, Piwna, Rzemieślnicza, Słowackiego, Spół-

dzielcza, Wąska, Zachodnia, Żytnia

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

8
22

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

Siedleckiego, Wodzickiego, Żniwna

1
15

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, LUTY 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek

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

11

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 18

Wtorek

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

12

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

Zdrojowa)
19

Środa

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

Gąsówka-Osse
13

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

20

Czwar-
tek

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

21

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

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

Miejscowość
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek 

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 11

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

18

Środa

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

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

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

Roszki-Włodki, Gąsówka-Osse
20

Czwar-
tek

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

21

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

Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka
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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„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady

w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom,

Sąsiadom oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu,

uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszej
ukochanej Mamy

Śp. Eugenii Szustak
składa pogrążona w smutku

Rodzina

„Był jeszcze dzień
A słońce juz zaszło”

Pragniemy wyrazić nasze 
głębokie podziękowania 

za wyrazy wsparcia i otuchy płynące 
w tych trudnych chwilach.

Serdecznie dziękujemy 
za wszystkie kondolencje 

oraz udział w ostatniej drodze
 naszej ukochanej Mamy

ŚP. BARBARY 
AMBROŻEWICZ-
ZŁOTKOWSKIEJ

córki Izabela oraz Magdalena 
z rodzinami

Grafik dyżurów aptek w miesiącu LUTY 2019
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

„Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność 
leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego .” 

Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

1.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
2.02.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
3.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
4.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
5.02.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
6.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
7.02.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
8.02.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
9.02.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
10.02.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
11.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
12.02.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
13.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
14.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
15.02.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.02.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
18.02.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
19.02.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
20.02.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
21.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
22.02.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
23.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
24.02.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
25.02.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
26.02.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.02.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
28.02.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
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SpoRt

Dwie zawodniczki judo 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „NAREW” Łapy - Maryla 
Kostyra i Konstancja Perajska 
- otrzymały powołania na zgru-
powania Kadr Narodowych.

Maryla Kostyra jest człon-
kiem kadry narodowej juniorek 
i w ostatnim czasie wzięła udział 
w dwóch konsultacjach w Spale, a 
następnie w Bytomiu. Pod okiem 
trenerów reprezentacji miała moż-
liwość trenowania z najlepszymi 
zawodniczkami w kraju. Powoła-
nie na zgrupowanie kadry Polski 
juniorek młodszych dostała także 
Konstancja Perajska, ale z powodu 
kontuzji kolana nie mogła w nim 
uczestniczyć.

Miejmy nadzieję, że kolejnym 
razem będzie mogła skorzystać z 
takiego wyróżnienia. Obie zawod-
niczki to ubiegłoroczne medalistki 

Mistrzostw Polski, Maryla została 
wicemistrzynią, a Konstancja zdo-
była brązowy medal.

Zawodnicy UKS „NAREW” w 
pierwszym tygodniu ferii zimo-
wych wyjeżdżają na zgrupowanie 
klubowe do Zakopanego, gdzie 
będą mogli potrenować z rówie-
śnikami z innych klubów z kraju.

Po powrocie zaplanowany 
jest w naszym mieście tzw. obóz 
dochodzeniowy, do Łap przyjadą 
zawodnicy z Warszawy, Hajnówki i 
Białegostoku. Treningi będą odby-
wały się 2 razy dziennie. Cały plan 
treningowy jest ułożony pod przy-
gotowujących się do Mistrzostw 
Polski, a pierwsze odbędą się już 
w marcu, w których weźmie udział 
Maryla.

Trenerami zawodniczek i za-
wodników są Piotr Pułkośnik i 
Łukasz Pułkośnik.

UKS „Narew” Łapy

Łapianki w Kadrze 
Narodowej

W zawodach rozgrywanych w 
miescie Garvalija na Litwie w  star-
towało ok.300 zawodników z Li-
twy, Łotwy i Polski. Wystartowała 
również ekipa z Uczniowskiego 

Klubu Sportowego Narew Łapy.Ta 
skromna czteroosobowa ekipa wy-
konała plan w 100% zwyciężając 
w trzech kategoriach wagowych. 
Drugie miejsce po zaciętej walce 
finałowej z Hubertem zajął Filip 
Dębicki.

Pierwsze miejsca zajęli:
Wiktoria Przeździecka - 36kg
Magdalena Piszczatowska  -40kg
Hubert Łapiński - +66kg
Drugie miejsce zajął:
Filip Dębicki - +66kg

Już niedługo następne starty i 
zapewne następne sukcesy.

Trenerami zawodników są 
Łukasz i Piotr Pułkośnik

A przy okazji zapraszamy na 
treningi chętne dzieci. Zajęcia od-
bywają się codziennie w sali judo 
przy ul.Matejki 19 - Gimnazjum

Sukces zawodników 
UKS Narew Łapy 

Podczas konferencji tre-
nerów Podlaskiego Związku 
Piłki Nożnej zorganizowanej 
w 1 grudnia, Prezes Sławomir 
Kopczewski wyróżnił trenerów 
zasłużonych dla województwa 
podlaskiego. Wśród nich zna-
lazł się Henryk Kamiński, trener 
i jednocześnie prezes stowarzy-
szenia MKS Pogoń Łapy oraz 
Leszek Piwko – trener PETRUS 
Łapy.

 
 – To osoby, które osiągnęły 

bardzo dużo i zrobiły wiele dla 
rozwoju podlaskiej piłki – mówił 
prezes Kopczewski. – Od nich 

możemy się dużo nauczyć.
Uhonorowani zostali także: 

Grzegorz Szerszenowicz, Miro-
sław Mojsiuszko, Jerzy Bołtuć,  
Ryszard Karalus, Jerzy Szydłow-
ski, Janusz Walczak, Tadeusz Ga-
szyński, Mieczysław Sobolewski, 
Cezary Łaski, Bohdan Kucharski, 
Andrzej Pietrzyk, Adam Popław-
ski, Janusz Kaczmarz, Hieronim 
Łada, Dariusz Drażba i Leonard 
Aleksandrów.

– Zwracam się do moich 
młodszych kolegów  – mówił w 
imieniu wyróżnionych trener Ta-
deusz Gaszyński. – Oczywiście 

szkolenie jest ważne , wynik  też 
jest bardzo ważny, bo z niego je-
steśmy rozliczani. Ale pamiętajcie 
też, że równie ważne by w tym 
wszystkim, w naszej pracy być 
człowiekiem i wychowawcą. Nie 
ważne czy pracujecie z małymi 
chłopcami, starszymi czy senio-
rami. Odgrywacie bardzo ważną 
rolę w życiu tych chłopaków i nie 
zapominajcie o tym.

Henryk Kamiński jest tre-
nerem piłki nożnej od 1986 roku. 
W trakcie swojej działalności 
trenerskiej prowadził wszystkie 
roczniki drużyn młodzieżowych, a 
także pierwszą drużynę seniorską 
Klubu Sportowego Pogoń Łapy 
w A klasie, a następnie w IV lidze 
podlaskiej. Jako grający szkole-
niowiec prowadził drużyny: Relax 

Uhowo, Znicz Suraż, KS Sokoły 
oraz Orzeł Szołajdy. Obecnie pełni 
funkcję trenera i prezesa MKS Po-
goń Łapy. Jest także uczestnikiem 
kursu trenerskiego UEFA B.

Leszek Piwko jest trene-
rem piłki nożnej od 1986 roku. 
W trakcie swojej działalności 
trenerskiej prowadził wszystkie 
roczniki drużyn młodzieżowych, a 
także pierwszą drużynę seniorską 
Klubu Sportowego Pogoń Łapy w 
IV lidze podlaskiej. Szkoleniowiec  
Znicz Suraż sezonu 2005/2006.  
Od 2008 r. do chwili obecnej I 
trener PETRUS Łapy. Jest także 
uczestnikiem kursu trenerskiego 
UEFA B.

Źródło: http://podlaskizpn.org/konfe-
rencja-szkoleniowa-podlaskiego-zpn/

Łapscy trenerzy piłki nożnej wyróżnieni przez Prezesa 
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Trenerzy wyróżnieni
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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.

Radni Nasze Podlasie
Rady Miejskiej w Łapach
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