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Gmina

Właśnie mija 100 dni 
od momentu objęcia przez 
Pana funkcji burmistrza 
Łap. Czy oczekiwania po-
kryły się z rzeczywistością? 
Jak Pan ocenia te pierwsze 
100 dni?

Muszę przyznać, że te pierw-
sze sto dni minęły błyskawicz-
nie. Od razu po objęciu funkcji 
burmistrza wpadłem w wir pra-
cy. Sytuacja też tego wymagała, 
gdyż na samym początku kaden-
cji musiałem stawić czoła wielu 
trudnościom, które zastałem. 

Traktuję samorząd jako wspól-
notę, dlatego niezwykle ważna 
jest ciągłość działań i pomimo 
wielu głosów nie zaczynałem 
od rozliczania poprzedników, a 
skupiłem się na rozwiązywaniu 
problemów. Jestem świadom, 
że mieszkańcy oczekują sku-
tecznego zarządzania gminą, 
a nie politykowania i przerzu-
cania się odpowiedzialnością. 
Taki punkt widzenia obrałem 
i konsekwentnie go realizuję. 

Jeśli chodzi o oczekiwania, 
to muszę podkreślić, że miałem 

już doświadczenie pracy w łap-
skim magistracie jako zastępca 
burmistrza. Oczywistym jest, że 
w trakcie poprzedniej kadencji, 
jako radny powiatu stale ana-
lizowałem dostępne publiczne 
dokumenty dotyczące kondycji 
naszej gminy. Oczywiście, jak się 
okazało, część ważnych kwestii, 
które rodzą problemy obecnie, 
nie była upubliczniona. Stąd od 
razu musiałem przechodzić do 
konkretnych działań, co nie-
kiedy było trudne i wymagało 
starań wielu pracowników urzę-

du, którym bardzo dziękuję za 
zaangażowanie. Oprócz tego od 
razu musiałem realizować złożo-
ne podczas kampanii wyborczej 
zobowiązania względem miesz-
kańców. Odpowiedzialność za 
słowo jest dla mnie podstawową 
zasadą. W pierwszej kolejności 
zorganizowałem swoją pracę w 
taki sposób, że poniedziałki są 
dniami zarezerwowanymi dla 
mieszkańców, czyli każdy, naj-
lepiej po wcześniejszym umó-
wieniu, może przyjść i zgłaszać 
bezpośrednio do mnie swoje 
sprawy. Oczywiście, jeśli istnieje 
konieczność, to takie spotka-
nia odbywają się także w inne 
dni. Moje drzwi zawsze stoją 
otworem przed mieszkańcami. 
Ilość spotkań potwierdza, że to 
słuszna droga.  W ciągu tych 100 
dni odbyłem około 290 spotkań 
z mieszkańcami, przedstawi-
cielami władz powiatu i woje-
wództwa oraz przedsiębiorcami 
w sprawach gminy.

W jakim stanie była na-
sza gmina w momencie, gdy 
obejmował Pan funkcję 
burmistrza? Jak wyglądał 
stan kasy miejskiej?

Wyznaję zasadę, że o innych 
ludziach należy mówić dobrze 
albo zachować milczenie. Nad-
mierne rozliczanie poprzed-
ników nigdy nie przynosi nic 
dobrego, gdyż traci się wtedy 
energię na coś, co nie przynie-
sie żadnych efektów. Podczas 
wyborów podkreślałem, że 
ubiegam się u mieszkańców 
o zatrudnienie, bo to wyborcy 
podczas głosowania faktycz-
nie zatrudniają burmistrza na 
okres kadencji. W związku z tym 
skupiam się wyłącznie na dzia-
łaniach, które mogą przynieść 
coś dobrego dla gminy. 

Jeśli chodzi o stan gminy, to 
mogę powiedzieć, że na samym 

Wywiad z Krzysztofem Gołaszewskim Burmistrzem Łap na 100 dni urzędowania

Dobry gospodarz 
musi słuchać mieszkańców…
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Gmina

początku przyszło mi stawić czo-
ła z problemami dotyczącymi 
strefy, centrum przesiadkowe-
go, budowy domu kultury, plaży 
w Uhowie oraz sprawami zwią-
zanymi z oświatą w gminie. Stan 
zadłużenia gminy także wymaga 
skomentowania, gdyż na wska-
zane wyżej projekty w związku 
z opóźnieniami wykonawców 
nie poszły przelewy, dlatego 
ten rok będzie bardzo ciężki 
dla gminnego budżetu. Jednak 
muszę uspokoić mieszkańców, 
bo środki są zabezpieczone a 
stan gminnej kasy bezpiecz-
ny. Już niebawem będziemy 
przygotowywać raport o stanie 
gminy w związku z wymogiem 
ustawowym i tam znajdą się 
szczegółowe dane. 

W trakcie kampanii wy-
borczej dużo mówiło się o 
terenach na strefie prze-
mysłowej? Kiedy możemy 
się spodziewać pierwszych 
przedsiębiorców w tym 
miejscu?

W tej kwestii musze powołać 
się na ocenę Najwyższej Izby 
Kontroli, która kontrolowała 
przebieg tej inwestycji. W wy-
stąpieniu pokontrolnym NIK 
stwierdził nieprawidłowości 
polegające na niewłaściwym 
przygotowaniu i realizowaniu 
inwestycji. Wynikiem tego sta-
nu rzeczy było to, że wartość 
projektu zwiększyła się  o ponad 
8,5 miliona złotych z czego 5,5 
miliona zwiększyło się dofi-
nansowanie, ale wkład własny 
gminy wzrósł o ponad 3 miliony. 
Wniosek jest jeden – Gmina 
Łapy w wyniku działań poprzed-
ników musiała dodatkowo doło-
żyć z własnego budżetu ponad 
3 miliony złotych do budowy 
strefy. Obecnie jesteśmy na 
etapie zakończenia rzeczowego 
inwestycji. Jednak cały czas jest 
problem z rozliczeniem całej 
budowy, gdyż dopiero teraz roz-
poczyna się postępowanie sądo-
we z wykonawcą. Zapewniam, 
że będę dbał o interes gminy w 
tej sprawie. 

Cały czas prowadzę rozmo-
wy z przedsiębiorcami, którzy 
chcą inwestować na łapskiej 
strefie. Jestem w tej kwestii 

optymistą. Na chwilę obecną 
nie mogę ujawniać szczegółów, 
gdyż tego wymaga zachowanie 
tajemnicy, o którą proszą firmy. 
Myślę, że pierwszych przedsię-
biorców możemy się spodziewać 
jeszcze w tym roku. 

Mieszkańcy Łap mogą 
zaobserwować, że budo-
wa centrum przesiadko-
wego także nie posuwa się 
do przodu? Jaka jest tego 
przyczyna?

To jest kolejny trudny temat, 
z którym musiałem się zmierzyć. 
Pragnę zaznaczyć, że na prze-
łomie lipca i sierpnia 2018 r. 
wszelkie prace na centrum 
przesiadkowym nie były już 
kontynuowane przez wykonaw-
cę i podwykonawców, którzy 
zdążyli zepsuć inne wcześniej 
wykonane roboty. W związku 
z brakiem działań podjętych 
przez gminę w tamtym okresie, 
nie było komu tego naprawiać i 
wszelkie roboty stanęły na do-
bre. Pomimo moich spotkań z 
wykonawcą nie zaczął on kon-
tynuować robót.  W związku z 
tym podjąłem decyzję o odstą-
pieniu od umowy z wyłącznej 
winy wykonawcy. Wybrałem 
ten tryb, aby zabezpieczyć inte-
res gminy. Niestety mieszkań-
cy będą musieli jeszcze trochę 
poczekać na zakończenie tego 
projektu, ale same procedury 
prawne odstąpienia od umowy i 
wyłonienia nowego wykonawcy 
zajmują określony czas. Obec-
nie ogłoszony jest nowy przetarg 
i mam nadzieję, że uda nam się 
zakończyć realizację centrum 
przesiadkowego jeszcze w tym 
roku. 

Kwestią niezwykle istot-
ną jest budowa domu kul-
tury. Kiedy można spodzie-
wać się zakończenia prac 
budowlanych?

Należy pamiętać, że budowa 
nowego budynku domu kultury 
to pierwszy etap całego projek-
tu, a drugim etapem jest budowa 
sali widowiskowo-kinowej. Jeśli 
chodzi o budynek domu kul-
tury, to jego budowa i oddanie 
„pod klucz” miało pierwotnie 
nastąpić do końca października 
2018 r. Poprzednie władze wy-
dłużyły termin wykonawcy do 

końca grudnia 2018 r. Niestety 
stan zaawansowania prac na 
koniec roku 2018 wynosił około 
50%, gdzie planowano, że już 
w październiku 2018 budynek 
będzie gotowy do użytkowania. 
Wykonawca od kilku miesięcy 
praktycznie nie realizował żad-
nych robót. Jest to sprawa, która 
wzbudza we mnie wiele emocji, 
bo w efekcie, jako gmina, mu-
simy zwrócić około 500 tysięcy 
złotych uzyskanego wcześniej 
dofinansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z powodu 
niedopełnienia terminów reali-
zacji i niedotrzymania warunku 
oddania do użytkowania budyn-
ku domu kultury w terminie 
określonym w umowie. Pomimo 
moich spotkań z władzami woje-
wództwa prawo w tym zakresie 
mówi wprost o obowiązku zwro-
tu dotacji. Teraz skupiam się na 
tym, aby PFRON odstąpił od 
naliczania odsetek od tej kwoty. 
Jest to przykład na to, że brak 
odpowiedniego nadzoru nad re-
alizacją projektów doprowadza 
do tego, że musimy oddać około 
pół miliona złotych. W tej chwili 
trwa inwentaryzacja powyko-
nawcza zrealizowanych robót, 
przygotowywane są kosztorysy 
różnicowe i niebawem będzie-
my ogłaszać nowy przetarg na 
budowę domu kultury. 

Jak wygląda sprawa bu-
dowy basenu w Łapach? 
Czy decyzja poprzednich 
władz będzie kontynuowa-
na?

Pragnę zaznaczyć, że będę 
walczył o każdą złotówkę z fun-
duszy zewnętrznych na rozwój 
Łap. Jednak należy mierzyć siły 
na zamiary. Poprzednim wła-
dzom udało się pozyskać 3,25 
mln złotych na budowę basenu 
w ramach programu Delfinek. 
Jednak muszę podkreślić, że 
koszty budowy basenu zostały 
niedoszacowane, gdyż najniższa 
oferta złożona w ramach prze-
targu to około 10 milionów. W 
związku z tym gmina musiałaby 
dołożyć prawie 7 milionów zło-
tych. Niestety w chwili obecnej 
nie stać nas taki wydatek. W 
związku z tym, aby nie zaprze-
paścić dotacji z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki podjąłem 
działania mające na celu pozy-
skanie większej dotacji na ten 
cel. Odbyłem wiele spotkań w 
tym celu. Największą pomoc 
w tym zakresie uzyskałem od 
Pana Artura Kosickiego Mar-
szałka Województwa Podla-
skiego oraz Pana Sebastiana 
Łukaszewicza Radnego Sejmi-
ku, którzy wsparli mnie w tych 
staraniach podczas rozmów z 
Ministerstwem Sportu i Tury-
styki. Obecnie robię wszystko, 
aby zwiększyć dofinansowanie 
na budowę basenu. W planach 
mamy także złożenie wniosku 
do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych o dofinansowanie 
budowy basenu. 

W ostatnim czasie odby-
wały się konsultacje doty-
czące szkół w naszej gmi-
nie. Jakie są ich rezultaty? 
W którym kierunku pójdą 
działania gminy?

Temat oświaty w gminie jest 
dla mnie niesamowicie ważny, 
gdyż sam jestem ojcem i znam 
oczekiwania rodziców w tym 
względzie. Z perspektywy bur-
mistrza muszę wypracować 
konsensus, który zadowoli za-
równo rodziców jak i nauczy-
cieli. 

W związku z wprowadzoną 
reformą znoszącą gimnazja w 
sposób naturalny planowane 
jest zakończenie działalności 
gimnazjum przy ul. Matejki. 
Wynikiem tego jest zagrożenie 
zamknięcia budynku przy jed-
noczesnym przepełnieniu w bu-
dynku szkoły nr 1 przy ul. Polnej. 
W poprzedniej kadencji doszło 
do próby przymusowego prze-
niesienia wszystkich uczniów 
klas V-VIII do szkoły przy ul. 
Matejki.  Wszyscy pamiętają sil-
ny opór rodziców dzieci miesz-
kających blisko szkoły przy ul. 
Polnej. W wyniku konsultacji 
z rodzicami postanowiłem o 
pozostawieniu dowolności w 
tej kwestii.  Rodzice będą mieli 
możliwość wyboru szkoły dla 
swych dzieci, którzy są uczniami 
od 5 do 8 klasy, czyli będą mogli 
wybrać budynek szkoły przy ul. 
Matejki lub przy ul. Polnej. W 
sposób oczywisty za każdym 
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budynkiem przemawiają pewne 
argumenty. Pragnę nadmienić, 
że w budynku przy ul. Matejki 
jest bardzo dobra baza sporto-
wa i prawdopodobna staje się 
budowa basenu. 

Pragnę podkreślić, że moje 
decyzje są wynikiem rozmów 
z mieszkańcami. Przeprowa-
dzono ankietowanie uczniów i 
rodziców szkół podstawowych 
nr 1 i 2. Odbyło się spotkanie z 
rodzicami w Szkole Podstawo-
wej nr 1., gdzie przedstawiłem 
kompleksową koncepcję syste-
mu oświaty w naszej gminie z 
uwzględnieniem szkół, przed-
szkoli i żłobków. Przedstawiłem 
także plany dotyczące rozbudo-
wy budynku przedszkola nr 2 
przy ul. Cmentarnej z uwzględ-
nieniem potrzeb żłobka tak 
zaniedbanego w poprzednich 
latach. Działania te podykto-
wane są planowanym przyro-
stem nowych mieszkańców ze 
względu na dwupasmową drogę 
do Białegostoku i obserwacją 
rynku nieruchomości. Okazuje 
się, że coraz więcej osób z Białe-
gostoku szuka w Łapach miejsca 
do osiedlenia się. Musimy być 
gotowi na przyjęcie nowych 
mieszkańców i zapewnić im re-
alizację podstawowych potrzeb 
m.in. w zakresie edukacji, gdyż 
to właśnie z podatków pracują-
cych mieszkańców najwięcej 
wraca do gminy, co umożliwia 
jej rozwój.

Za Panem już 100 dni 
urzędowania. Czy są już 
pierwsze sukcesy?

Myślę, że był to dobrze wy-
korzystany czas. W ciągu tych 
100 dni udało się uporządkować 
większość spraw związanych z 
budową strefy, centrum prze-
siadkowego, domu kultury i 
Placu Niepodległości. Oprócz 
tego złożyliśmy nowy wniosek 
o dofinansowanie na budowę 
basenu oraz wspólnie z innymi 
gminami złożyliśmy wniosek na 
budowę dużej wieży widokowej 
w Uhowie w ramach dużego 
projektu, gdzie chcemy do-
prowadzić ścieżki rowerowe i 
uczynić to miejscem rekreacji 
dla mieszkańców i turystów z 
możliwością organizowania 
imprez grupowych. 

Oprócz tego w ciągu tych stu 
dni Krajowa Spółka Cukrowa 
podjęła decyzję o zainwestowa-
niu w Łapach około 8 milionów 
złotych. Wprowadziliśmy boni-
fikatę dla mieszkańców na wy-
kup nieruchomości w wysokości 
99,9%. Udało się wprowadzić 
pracujące soboty w urzędzie 
oraz wyznaczony został asystent 
mieszkańca, który ma pomagać 
mieszkańcom załatwiać sprawy 
urzędowe.  Jesteśmy na ostat-
niej prostej przy tworzeniu jaw-
nego rejestru faktur w gminie 
Łapy, czyli mieszkańcy będą 
widzieć na co przeznaczane są 
gminne pieniądze. Od kwiet-
nia otwarty będzie zamiejsco-
wy Wydział Komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego, o który 
zabiegałem jeszcze jako radny 
powiatu. Wprowadziłem oby-
watelskie poniedziałki w urzę-
dzie oraz na mój wniosek radni 
przegłosowali wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego w Ła-
pach. Oprócz tego podjąłem 
decyzję o wsparciu szpitala w 
Łapach kwotą około 700 tysięcy 
złotych czego moi poprzednicy 
nie robili. Udało nam się zaku-
pić nowy autokar, który będzie 
służył mieszkańcom. Pracujemy 
także nad pozyskaniem busa, 
który posłuży do dowożenia 
osób z terenów wiejskich do 
Łap, czyli z miejscowości do 
których obecnie nie dojeżdża 
żaden autobus. O szczegółach 
będziemy wkrótce informować. 
Są też małe sukcesy, których nie 
sposób tu wszystkich wymienić, 
ale Czytelnicy mogą zauważyć, 
że podjąłem m.in. decyzję, aby 
Gazeta Łapska była w całości 
kolorowa. Ocenę tego czy w te 
100 dni dużo udało się zrobić 
pozostawiam mieszkańcom. 
Myślę, że przez całą kadencję 
nie zwolnimy tempa. 

Przed Panem prawie 5 
lat kadencji.  Jakie ma Pan 
plany działań na najbliższy 
okres? 

W pierwszej kolejności 
muszę kontynuować podjęte 
działania w sferze uporząd-
kowania spraw związanych z 
budową domu kultury, cen-
trum przesiadkowego, Placu 
Niepodległości oraz strefy, aby 
jak najszybciej pojawili się tam 

pierwsi inwestorzy. Aktualnie 
jedna sprawa szczególnie mnie 
pochłania, a mianowicie  chodzi 
o plany PKP w kwestii przebudo-
wy węzła w Łapach. Otóż istnieje 
zagrożenie, że kilku przedsię-
biorców zostanie odciętych od 
torów, co może spowodować za-
mknięcie działalności przez tych 
pracodawców, a zatrudniają oni 
około 350 osób. Jako burmistrz 
podjąłem już rozmowy z PKP, 
a dodatkowo, na naszą prośbę, 
sprawą zajął się Pan Minister 
Krzysztof Jurgiel, który inter-
weniował już w tej sprawie oraz 
organizuje On poświęcone tej 
sprawie spotkanie, na którym 
mają być obecni przedstawiciele 
PKP, Pan Artur Kosicki Mar-
szałek Województwa, przed-
siębiorcy i władze Łap oraz 
inni eksperci. Mam nadzieję, 
że wspólnymi siłami uda nam się 
rozstrzygnąć tą sprawę w sposób 
korzystny dla Łap i uratujemy 
wiele miejsc pracy. 

Ponadto rozpocząłem i będę 
kontynuował działania związa-
ne z uporządkowaniem syste-
mu edukacji w naszej gminie. 
Oczywiście w miarę możliwo-
ści będę starał się poprawiać 
stan nawierzchni dróg pomimo 
trudnej sytuacji budżetowej 
jaką zastałem w magistracie. 
Oczywiście w związku z na-
dejściem wiosny będziemy 
porządkować i czyścić gminę, 
aby mieszkańcy czuli się kom-
fortowo. Obecnie zapraszamy 
mieszkańców, aby zgłaszali te-
reny gminne, na których mogli-
byśmy dokonać nasadzeń kwia-
tów, krzewów i drzewek, aby 
upiększyć wspólną przestrzeń. 
Oprócz tego rozważamy zasa-
dzenie miejskiego sadu, który 
mógłby stanowić świetny teren 
rekreacyjny dla mieszkańców. 

Oprócz tego staram się sku-
piać swoją uwagę na optyma-
lizacji działalności gminnych 
jednostek. Po wielu rozmowach 
z mieszkańcami odebrałem 
wiele zastrzeżeń do działal-
ności dyrekcji Domu Kultury 
i tę sprawę także będę musiał 
rozwiązać. 

Jakie są Pana plany stra-
tegiczne na okres kadencji?

Przede wszystkim ścią-
gnięcie do Łap dużych przed-

siębiorców, którzy staną się 
kołem zamachowym rozwoju 
gospodarczego naszej gminy, 
co już trwa, gdyż zaintereso-
wanie terenami na nowej części 
strefy jest bardzo duże. Musi-
my wykorzystać gospodarczo 
i turystycznie położenie obok 
ciągów komunikacyjnych, 
mam tu na myśli nową drogę 
do Białegostoku oraz tory. Ko-
lejne sprawy, które wymagają 
rozwiązania to: przebudowa 
targowiska, uporządkowanie 
właścicielskie  terenu stadionu 
miejskiego, pozyskanie środ-
ków na modernizację dróg. 
Musimy także zagospodaro-
wać centrum w taki sposób, aby 
Łapy miały w końcu miejsce 
będącą wizytówką. Widzę tutaj 
szansę w zagospodarowaniu 
placu przed obecną Biblioteką, 
którą czeka gruntowna moder-
nizacja. Oprócz tego musimy 
ukierunkować się na stworzenie 
warunków dla budownictwa 
mieszkaniowego. 

Jak wygląda Pana współ- 
praca z Radą Miasta?

Na początku kadencji de-
klarowałem, że w Łapach nie 
powinno być koalicji i opozycji. 
Wszyscy radni jak i burmistrz 
powinni grać do jednej bramki. 
Z mojej strony jest pełna wola 
współpracy z radnymi dla do-
bra mieszkańców. Ja jestem z 
tych ludzi, którzy jak powiedzą 
tak robią. Według mnie dobry 
gospodarz musi słuchać miesz-
kańców i tak samo powinni 
postępować radni. Do tej pory 
docieramy się z radnymi i myślę, 
że emocje związane z wyborami 
już minęły, a teraz przyszedł 
czas na robotę. 

Czego można Panu ży-
czyć na najbliższe 5 lat?

Najbliższe lata powinny być 
czasem rozwoju Gminy Łapy. 
Myślę, że na najbliższe 5 lat 
będę potrzebował dużo zdro-
wia, aby wypełnić deklaracje, 
które złożyłem mieszkańcom. 
Wiem, że nie wszystko uda 
się od razu, ale cierpliwością i 
uczciwą pracą wszystko można 
osiągnąć. Wyznaję zasadę, że 
odwaga jest dobra, ale wytrwa-
łość jest jeszcze lepsza, dlatego 
będę potrzebował dużo zdrowia 
i wytrwałości. 
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Łapska biblioteka szykuje się 
do wielkiej przeprowadzki

W związku z planowanym remontem, biblioteka będzie czynna 
w obecnej lokalizacji (ul. Nowy Rynek 15) tylko do 23 marca. Od 
25 marca do 5 maja będzie zamknięta z powodu przeprowadzki do 
siedziby tymczasowej. 

Od maja zapraszamy czytelników na ul. Matejki 9 (budynek przy 
Gimnazjum nr 1 – pomieszczenie po siłowni Metamorfoza). Cały czas 
będą czynne dla Państwa Filie w Uhowie, Płonce Kościelnej i Daniłowie 
Dużym. Wszelkie bieżące informacje dotyczące zmiany lokalizacji i 
uruchomienia biblioteki w nowym miejscu będzie można śledzić na 
naszej stronie bibliotekalapy.pl  i facebookowym profilu. Wszystko 
to z powodu gruntownego remontu dotychczasowych pomieszczeń.  
Zmodernizowany budynek stanowić będzie doskonałą bazę i pod-
stawę do poszerzenia oferty biblioteki o ciekawe projekty na rzecz 
czytelnictwa. Rozpoczęcie prac związanych z remontem budynku 
biblioteki przy ul. Nowy Rynek 15 zaplanowano na kwiecień 2019 
roku. Planowany termin zakończenia remontu to czerwiec 2020 r. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Jubileusz 70-lecia
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Rok 2019 jest dla Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy  
czasem szczególnym, ponieważ 
obchodzimy w nim 70-lecie po-
wstania naszej placówki, której 
istnienie i tradycja sięgają 1949r. 
Obchody jubileuszowe są okazją 
do świętowania dla całej lokal-
nej społeczności skupionej wokół 
spraw czytelnictwa oraz kultury 
naszego miasta i regionu. Nad-
rzędnym zadaniem biblioteki jest 
upowszechnianie  i propagowanie 
czytelnictwa na terenie Miasta 
i Gminy Łapy. Instytucja wie-
lokrotnie przechodziła zmiany 
związane z reformami admini-
stracyjnymi przeprowadzanymi 
w naszym kraju. W przeszłości 
biblioteka wiele razy zmieniała 

swoją siedzibę, a obecnie mieści 
się przy ul. Nowy Rynek 15 (na 
czas remontu przeniesiona będzie 
do budynku przy ul. Matejki 19 
-  Gimnazjum nr 1 w Łapach).

Zostały zakończone walne 
zebrania w jednostkach OSP 
gminy Łapy w jednostkach OSP 
Łupianka Stara, Łapy-Dębowina 
oraz jako ostatnie w jednostce 
OSP Płonka Kościelna.

W zebraniach uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu tery-
torialnego na czele z Burmistrzem 
Łap Krzysztofem Gołaszewskim 
oraz radnymi powiatowymi i 
gminnymi jak też reprezentan-
tami rad sołeckich.

W zebraniach wzięli udział 
współpracujący na co dzień z 
ochotnikami z OSP przedstawi-
ciele Państwowej Straży Pożarnej 
tym st.bryg.Piotr Pietraszko-Z-ca 
Podlaskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP, mł.brygadier 
Dariusz Koc-Z-ca Komendanta 
Miejskiego PSP w Białymstoku, 
bryg.Robert Dzierżek-Dowódca 
JRG nr 5 w Łapach , oraz repre-
zentanci Powiatowego  i  Miej-
sko-Gminnego Zarządu Oddziału 
OSP RP w Łapach na czele z Mar-
kiem Kołakowskim.

Podczas zebrań szczególną 
uwagę poświęcono na przedsta-
wienie osiągnięć jednostek OSP i 
współpracy w zakresie ratownic-
twa w minionym 2018 roku oraz 
pozyskania nowoczesnego wypo-
sażenia i sprzętu w tym samocho-
du dla OSP Płonka Kościelna z 
udziałem środków zewnętrznych 

z MSWiA, NFOSiGW, Starostwa 
Białostockiego, Lasów Państwo-
wych i Gminy Łapy.

W dyskusji nad przedstawio-
nymi na zebranie sprawozda-
niami za 2018 rok oraz zamie-
rzeniami na 2019 rok, zebrani 
podkreślali, ze jednostki OSP 
wymagają zwiększenia bieżące-
go dofinansowania zarówno na 
wydatki bieżące ze względu na 
zwiększające się corocznie ilości 
zdarzeń jak też na utrzymanie 
należytego stanu bazy lokalowej 
OSP w tym na wydatki remonto-
we i modernizacyjne. Przykłado-
wo OSP Łupianka Stara wymaga 
ogrzewania dla zabezpieczenia 
gotowości, natomiast OSP w Ła-
pach-Dębowinie jest na etapie 
końcowych prac przy budowie 
remizy strażackiej prowadzonej

z udziałem środków gmin-
nych, funduszy zewnętrznych, 
wsparcia sołectwa i środków 
własnych.

Przedstawiciele PSP z kolei 
zwracali szczególną uwagę na 
sprawy konieczności ciągłego 
szkolenia  ochotników oraz bez-
piecznych zasad prowadzenia 
przez nich akcji gaśniczych i 
ratowniczych, przedstawiciele 
samorządu oferowali wsparcie 
finansowe dla potrzeb utrzyma-
nia i podwyższenia gotowości 
operacyjnej jednostek.

Walne zebrania OSP
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19 marca 2019 r. klasa pierw-
sza zaprosiła do Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Marii Konopnickiej 
w Łapach wiosnę. Podczas zajęć 
świetlicowych dzieci przygoto-
wały powitalne przedstawienie, 
na lekcjach z wychowawczynią 
nauczyły się wiosennych piosenek 
i tańców. Przygotowaną insce-
nizację zaprezentowały uczniom 
z oddziałów przedszkolnych, z 
klas I – III, nauczycielom oraz 
zaproszonym gościom w udeko-

rowanej sali gimnastycznej. Dzięki 
rodzicom, którzy zadbali o piękne 
stroje oraz dzięki dzieciom, które z 
przejęciem odtwarzały swoje role, 
występ bardzo podobał się. Po 
przedstawieniu mali artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.   

Bardzo dziękujemy Rodzicom 
za zaangażowanie w artystyczny 
występ uczniów, którzy w atmos-
ferze zabawy zaprezentowali swoje 
umiejętności.

Przywitanie wiosny

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łapachi Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych IMPULS w 
Łapach przy współpracy z Ban-
kiem Żywności w Suwałkach reali-
zuje Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa Podprogram 2018. 
Program ten jest współfinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym, 
którego celem było zapewnienie 
najuboższym mieszkańcom naszej 
gminy pomocy żywnościowej.

Przypominamy, iż aby 
skorzystać z pomocy nale-
ży najpierw zwrócić się do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Łapach w celu 
uzyskania skierowania, na 

podstawie którego wydawane 
będą paczki. Kwota kryte-
rium dochodowego w POPŻ 
wynosi 1402 zł (netto) dla 
osoby samotnie gospodaru-
jącej oraz1056 zł (netto) w 
przypadku osoby w rodzinie.

Program realizowany jest w 
kilkumiesięcznych cyklach, w ra-
mach których obowiązują określo-
ne zasady i możliwości korzystania 
ze wsparcia.

Od początku programu  wy-
dano osobom potrzebującym po-
nad 33 tony żywności. Kolejne 17 
ton żywności została przekazana 
naszym mieszkańcom w dniach  
26-28  marca b.r.

Kolejna dostawa dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy

Paczki żywnościowe

Pomoc żywnościowaw ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
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Z tej okazji w poniedziałek (11 marca) 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski spotkał się 
z sołtysami w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

- W imieniu własnym, ale także całego 
samorządu, wszystkim Sołtysom oraz Radom 
Sołeckim naszej gminy dziękuję za Państwa 
pracę i zaangażowanie w rozwój naszych wsi. 
Mam nadzieję, że w VIII kadencji samorzą-
du będziemy razem zmieniać sołectwa, aby 
mieszkańcom wsi żyło się jeszcze lepiej. Zapra-
szam do wspólnych działań – mówił Krzysztof 
Gołaszewski, burmistrz Łap, składając sołty-
som serdeczne życzenia i przekazując wyrazy 
uznania za ich dotychczasową działalność.

Władze Urzędu Marszałkowskiego re-
prezentował Radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Pan Sebastian Łukaszewicz, 
który przekazał sołtysom najlepsze życzenia 
i upominki.

W imieniu marszałka województwa podla-
skiego Artura Kosickiego, specjalną nagrodą 
uhonorował Pana Piotra Hermana, sołtysa wsi 
Bokiny - najdłużej urzędującego sołtysa, który 

nieprzerwanie pełni tą zaszczytną funkcję 
od początku istnienia łapskiego samorządu.

Na uroczystość zawitali również byli bur-
mistrzowie Łap Pan Wiktor Brzosko i wice-
starosta Powiatu Białostockiego Pan Roman 
Czepe przekazując społecznikom najlepsze 
życzenia.

Spotkanie było również okazją, aby po-
dziękować sołtysom za dotychczasową pracę 
i  porozmawiać o bieżących sprawach doty-
czących mieszkańców wsi. Sołtysi wymienili 
się telefonami, umówili z Burmistrzem na 
kolejną naradę i zrobili pamiątkowe zdjęcie.

W Gminie Łapy pracuje 26 sołtysów. 
Są wybierani do pełnienia tej funkcji przez 
mieszkańców wsi. Ostatnie wybory w naszej 
gminie odbywały się w dniach od 6 do 28 
lutego. Mieszkańcy aż 20 wsi naszej gminy 
powierzyli ponownie ten urząd dotychcza-
sowym sołtysom. W 6  sołectwach z różnych 
powodów zmienili się sołtysi. Funkcję sołtysa w 
gminie Łapy pełni 12 pań i 14 panów. Do zadań 
sołtysa należy przede wszystkim reprezento-

wanie sołectwa na zewnątrz, organizowanie 
zebrań wiejskich czy realizowanie uchwał Rady 
Miejskiej dotyczących sołectwa. W zakresie 
ustalonym przez Radę Miejską sołtysi doko-
nują m.in. poboru podatków rolnego, leśnego 
i od nieruchomości jako inkasent organu 
podatkowego,  uczestniczą także w sesjach 
Rady Miejskiej, a także w pracach jej organów. 
Zobowiązani są brać udział w posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej, jeśli rozpatrywane są 
sprawy sołectwa. Wynagrodzeniem za pracę 
sołtysa jest dieta.

Bokiny Piotr Herman

Daniłowo Duże 
Aldona Ewelina 
Jamiołkowska

Daniłowo Małe Ewelina Suszczyńska

Gąsówka Stara Mariusz Hryc

Gąsówka Stara Kolonia Maciej Michno

Gąsówka-Oleksin Iwona Kaczyńska

Gąsówka-Osse Kazimierz Brzozowski

Gąsówka-Skwarki Marian Łapiński

Gąsówka-Somachy Agnieszka Roszkowska

Łapy-Dębowina Katarzyna Podbielska

Łapy-Kołpaki Grzegorz Łapiński

Łapy-Korczaki Marianna Roszkowska

Łapy-Łynki Teresa Grabowska

Łapy-Pluśniaki Tomasz Domaszewski

Łapy-Szołajdy Mieczysław Zdrodowski

Łupianka Nowa Anna Czajkowska

Łupianka Stara Piotr Kamiński

Płonka Kościelna Renata Jabłonowska

Płonka-Kozły Jacek Płoński

Płonka-Matyski Karol Łapiński

Płonka-Strumianka Stanisław Płoński

Roszki-Włodki Ryszard Jan Roszkowski

Roszki-Wodźki Krzysztof Roszkowski

Uhowo I Krystyna Grabowska

Uhowo II Klara Iwacyk

Wólka Waniewska Edyta Filonik

Dzień Sołtysa
Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się 

rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sołtysi, jako reprezentanci władzy na 
najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, są najlepszymi pośrednikami 
między gminą a mieszkańcami. Wybrani przez swoich najbliższych, rodziny, sąsia-
dów i przyjaciół czują dodatkowe zobowiązanie i odpowiedzialność za powierzoną 
im funkcję. 11 marca obchodzą swoje święto – Dzień Sołtysa.

Sołtysi Gminy Łapy 
VIII kadencji samorządu:

W dniu 8 marca w sali konfe-
rencyjnej Inkubatora Przedsię-
biorczości w Łapach odbyło się 
spotkanie informacyjne dla osób 
planujących założyć działalność 
gospodarczą pt: „Wykorzystaj 
szansę na rozpoczęcie własnego 
biznesu z Funduszami Europej-
skimi”

Podczas spotkania omówione 
zostały możliwości wsparcia dla 
osób fizycznych, którzy chcą otwo-
rzyć własną działalność gospodar-
czą m.in. charakterystyka wspar-
cia dla osób planujących założyć 
własną działalność gospodarczą 
z Funduszy Europejskich oraz 
możliwości uzyskania dofinan-

sowania z programów rządowych 
oferowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy.

Szczególne podziękowa-
nia składamy:

Pani Magdalenie Sienkiewicz 
- Główny Punk Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Bia-
łymstoku

Pani Agnieszce Dębickiej - 
Ekspert Consulting Biuro Pro-
jektu Mikropożyczki

Pani Monice Spornej - Kie-
rownik Centrum Aktywizacji 
Zawodowej Powiatowego Urzę-
du Pracy w Białymstoku Filia w 
Łapach

Spotkanie młodych przedsiębiorców
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Wiele osób - czasami całe 
rodziny spędziły niedzielę, od-
wiedzając ZSM i CKP w Łapach. 
W pierwszej ze szkół można było 
zajrzeć do wszystkich sal, obej-
rzeć wyposażenie, zadać pytania 
kadrze. Przy okazji każdy mógł 
poćwiczyć na siłowni, pokibico-
wać uczestnikom turnieju piłki 
nożnej halowej, postrzelać z pi-
stoletu treningowego do tarczy 
czy zjeść grochówkę  wojskową. 
W pobliskim CKP, które zapewnia 
miejsce praktyk uczniom ZSM 
- także było wielu odwiedzają-
cych. Dużo osób przystawało przy 
nowoczesnym wyposażeniu, np. 
obrabiarkach CNC.  Najmłodsi z 
zaciekawieniem oglądali i wsia-
dali za kierownicę,  stojącego w 
pracowni samochodowej Fiata 
126 p. Sporo osób zdecydowało 
się na przejażdżkę ciągnikiem rol-
niczym.  Dyrekcja obu placówek 
ma nadzieję, że pomogła uczniom 
i rodzicom w wyborze właściwej 
szkoły.

Duża frekwencja w dwóch szkołach powiatowych w Łapach

Dni Otwarte
Moc atrakcji czekała na odwiedzających w niedzielę (17.03.2019 r.) Zespół Szkół Mechanicznych 

i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Placówki prowadzone przez Powiat Białostocki 
zorganizowały Dzień Otwarty. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów.

KSC S.A. inwestuje w dawnej Cukrowni Łapy

Na terenie dawnej „Cukrow-
ni Łapy” powstanie centrum 
logistyczne. W jego skład będą 
wchodziły magazyny i pakownia 
cukru. 19 marca KSC przedsta-
wiła swoje plany inwestycyjne. 
Szacowany koszt inwestycji to 
około 8 mln złotych.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
na bazie istniejącej infrastruktu-
ry byłej „Cukrowni Łapy” planu-
je stworzyć centrum logistyczne. 
19 marca w Lokalizacji KSC Łapy 
odbyło się spotkanie, na którym 
Tomasz Popławski - Kierownik 
Biura Aktywizacji Zasobów KSC 
przedstawił plany związane z nową 
inwestycją. W spotkaniu wzięli 
udział również: Zdzisław Salus - 

Członek Zarządu KSC oraz Henryk 
Jaźwiński - Zastępca Dyrektora 
Departamentu Techniczno–Pro-
dukcyjnego KSC. W prezentacji 
planowanej inwestycji uczestni-
czyli również przedstawiciele władz 
samorządowych: Wicestarosta 
Powiatu Białostockiego Roman 
Czepe oraz Burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski.

Położenie Łap, zasoby maga-
zynowe, dostępność bocznicy ko-
lejowej oraz możliwość adaptacji 
pozostałego terenu, stwarza wa-
runki dla rozwoju działalności 
logistycznej. Lokalizacja Łap jest 
atrakcyjna w kontekście, coraz le-
piej rozwiniętej sieci dróg, m.in. 
nowej dwupasmówki na trasie Łapy 
– Białystok oraz bliskości trasy 

S8. Duże znaczenie będzie miała 
także powstająca Via Carpatia - 
międzynarodowy szlak drogowy, 
który powstaje wzdłuż wschodniej 
granicy Polski. Trasa ma przebie-
gać z Kłajpedy i Kowna na Litwie 
przez Białystok, Lublin, Rzeszów, 
Słowację do Debreczyna na Wę-
grzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii 
i Grecji. Centrum logistyczne może 
stanowić zarówno zabezpieczenie 
potrzeb magazynowych Spółki dla 
terenu województwa podlaskiego, 
jak i bazy dla realizacji dostaw cu-
kru do krajów nadbałtyckich.

Po zakończeniu produkcji cu-
kru w 2008 roku KSC użytkuje 
silosy, pakownię oraz magazyny 
cukru. Od 2013 roku stanowią one 
zaplecze konfekcyjne i składowe 

dla oddziałów Krajowe Spółki Cu-
krowej S.A. W ciągu 11 lat nakłady 
remontowo-inwestycyjne przezna-
czone na magazyny przekroczyły 
kwotę 4,7 mln złotych. 

Obecnie trwają prace projek-
towe mające na celu uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę części 
budynku produkcyjnego i budowę 
nowej hali magazynowej. Głównym 
celem inwestycji jest budowa nowo-
czesnego magazynu spełniającego 
najwyższe standardy przechowy-
wania cukru oraz innych artykułów, 
skomunikowanego z pakownią i 
silosami, w których składowany jest 
cukier. Dodatkowo przebudowane 
zostaną instalacje zapewniające 
dostawę  mediów, np. energii elek-
trycznej i cieplnej oraz wentylacji.

 - Do końca czerwca 2019 roku 
powinny zostać zakończone prace 
projektowe i złożony wniosek o po-
zwolenie na budowę. Po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę 
nastąpi wybór wykonawcy prac 
budowlanych. KSC zamierza rozpo-
cząć budowę w październiku 2019. 
Zgodnie z założeniami zakończenie 
prac przewidywane jest na przeło-
mie 2020/2021 – powiedział pod-
czas spotkania w Łapach Zdzisław 
Salus, Członek Zarządu Krajowej 
Spółki Cukrowej S.A.

Gmina
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Sobotnie dyżury 
Urzędu Miejskiego w Łapach
W wybrane soboty mieszkańcy miasta i gminy Łapy będą mogli 

załatwić sprawy urzędowe. Dnia 9 marca była pierwsza pracująca 
sobota w łapskim magistracie.

W pracujące soboty urzędnicy będą dyżurować w godz. 8.00-
12.00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 
18 w Łapach.

Szczególnie zapraszamy mieszkańców, którzy potrzebują 
załatwić sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Dyżur 
będzie pełnił pracownik Referatu Nieruchomości, który udzieli 
informacji m.in. w sprawach związanych z przekształceniem prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności oraz warunkami 
udzielenia bonifikaty. 

Ponadto będzie też można złożyć wniosek o wydanie dowodu 
osobistego i odebrać gotowy dokument, załatwić sprawy meldun-
kowe oraz dotyczące wpisu do CEIDG. 

Będzie też czynne biuro podawcze, czyli będzie można złożyć 
wszelkie pisma do urzędu.

Pracujące soboty w 2019 r. zaplanowano w dniach: 9 marca, 
6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 
6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 
5 października, 9 listopada oraz 
7 grudnia.

W pracujące soboty można 
zadzwonić do Urzędu Miejskie-
go w Łapach: tel. 85 715 26 70.

Jest to odpowiedź na wnio-
ski mieszkańców, którzy z powo-
du pracy zawodowej nie mają 
możliwości dotrzeć do urzędu 
w tygodniu. 

Zapraszamy!

W tłusty czwartek burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski przy-
gotował słodką niespodziankę 
mieszkańcom Łap. Rano czę-
stował pączkami przechodniów 
na łapskich ulicach. Można go 
było spotkać w centrum miasta 
oraz przy centrum handlowym 
w południowej części Łap. W 
sumie na słodkości podarowa-
ne przez burmistrza skusiło się 
prawie 200 osób.

Geneza tłustego czwartku
Historia tłustego czwartku się-

ga czasów starożytnych. Był to 
dzień, kiedy świętowano odejście 
zimy, a witano przyjście wiosny. 
Ucztowanie opierało się głów-
nie na jedzeniu tłustych potraw. 
Jeszcze w kulturze słowiańskiej, w 
czasach przedchrześcijańskich był 
zwyczaj jadania tłustych wypie-
ków z okazji ważnych uroczystości, 
Pączki są dopiero od kilku stuleci 
są specjałem polskiej kuchni za-
pustnej.

Pączki były znane w staro-
żytnym Rzymie, spożywano je 
podczas obchodów przełomu zi-
mowo-wiosennego. Początkowo 
pączki nie były przygotowywane 
na słodko, słodki pączek jest za-
pewne zapożyczeniem z kuchni 
arabskiej.

Zwyczaj jedzenia w Tłusty 
Czwartek pączków, zwanych 

pampuchami, zadomowił się w 
Polsce już w XVII wieku, ale ra-
czej w miastach i na dworach. Na 
wsi pojawiły się pod koniec XIX i 
na początku XX wieku. Ponieważ 
data tłustego czwartku zależy od 
daty Wielkanocy, dzień ten jest 
świętem ruchomy

Pierwsze polskie pączki wcale 
nie były słodkie. Miały postać na-
dziewanego słoniną chlebowego 
ciasta, smażonego na smalcu. Do 
tego podawano je z tłustym mięsi-
wem i oczywiście zapijano wódką. 

Pączki zyskały słodkie oblicze 
w XVI wieku, a zaokrągliły się na 
przełomie XVII i XVIII, gdy za-
częto używać do wypieku drożdży, 
przez co ciasto stało się bardziej 
puszyste. Zwano je zresztą nie 
tylko pączkami, ale również bli-
nami, babałuchami lub na Śląsku 
kreplami. Przyjęło się, że jeśli ktoś 
w tłusty czwartek w ogóle nie zje 
pączka, nie będzie się mu wiodło. 
W tłusty czwartek statystyczny 
Polak zjada 2,5 pączka, a wszyscy 
Polacy razem w tym czasie zjadają 
ich prawie 100 milionów. Dawniej, 
przyrządzając pączki, nadziewało 
się niektóre migdałem lub orze-
chem włoskim. Wierzono, że kto 
na taki trafi, będzie mieć w życiu 
szczęście.

W związku z tym życzymy 
wszystkim szczęścia!

Słodka niespodzianka 
na tłusty czwartek
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Po raz kolejny w niedzielę 
3 marca władze samorządowe, 
zaproszeni goście i mieszkań-
cy Łap uczcili Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w intencji Żołnierzy Wy-
klętych z honorową asystą pocz-
tów sztandarowych i harcerzy w 
kościele pw. św. Ap. Piotra i Paw-
ła w Łapach. Po mszy uczestnicy 
uroczystości udali się pod obelisk 
upamiętniający 60. rocznicę pro-
cesu Huzara i jego żołnierzy, gdzie 
po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego zabrali głos: poseł na Sejm 
RP Dariusz Piontkowski, wice-
starosta Powiatu Białostockiego 
Roman Czepe oraz burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski. Wszyscy 
przemawiający podkreślali potrze-
bę przekazywania pamięci o Żoł-
nierzach Niezłomnych kolejnym 
pokoleniom Polaków oraz zwracali 
uwagę na ogromne zasługi „Wy-
klętych” dla kształtowania naszej 
tożsamości narodowej.

 - To wielki zaszczyt, że w 
naszej społeczności żyją praw-
dziwi bohaterowie: por. Tade-
usz Perkowski i ppor. Stanisław 
Żochowski – żołnierze Oddziału 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”. Jesteśmy z Was dumni 
i zaszczyceni Waszą obecnością – 

mówił z kolei w swoim wystąpieniu 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski. 
- Jesteście świadkami historii i 
naszymi bohaterami. Niedawno 
pożegnaliśmy śp. por. Edwarda 
Dziemianowicza. Jego pogrzeb od-
był się 5 września ubiegłego roku 
z honorami, z asystą wojskową i 
salwą honorową na cmentarzu jak 
przystało na pożegnanie praw-
dziwego bohatera. W tym roku 
przypada też 100. rocznica urodzin 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”. Kultywujemy pamięć 
o naszych bohaterach, bo to nasz 
obowiązek wobec ich ofiary dla 
Ojczyzny. Chylimy też czoła przed 
tymi, którzy przez wszystkie te lata 
w sercach nieśli prawdę i pamięć o 
Żołnierzach Niezłomnych.

Następnie liczne delegacje 
wśród których byli m.in. poseł 
na Sejm RP Dariusz Piontkowski, 
wicestarosta Roman Czepe, radni 
powiatowi i miejscy, kombatanci, 
delegacje służb mundurowych i 
szkół, przedstawiciele stowarzy-
szeń, instytucji i organizacji oraz 
mieszkańcy Łap złożyli kwiaty i 
zapalili znicze pod obeliskiem, 
przy którym honorową wartę 
pełnili harcerze VII Wodniackiej 
Drużyny z ks. Józefem Łupińskim.

Około godziny 12.00 zgroma-
dzeni przeszli do sali św. Józefa.  
Na początku Burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski, Dorota Wyszyńska - 
członek Komitetu Społecznego ds. 
obchodów 100. rocznicy urodzin 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego 

„Huzara” oraz Roman Miecz-
kowski ze Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość” Oddział Wschodni 
w Lublinie wręczyli por. Tade-
uszowi Perkowskiemu oraz ppor. 
Stanisławowi Żochowskiemu, 
żołnierzom Oddziału „Huzara” 
pamiątkowe ryngrafy. Zebrani 
nagrodzili uhonorowanych okla-
skami i odśpiewali „Sto lat”.

Następnie wszyscy w wiel-
kim skupieniu i ze wzruszeniem 
obejrzeli program artystyczny 
„Zachowałam się jak trzeba – 
rzecz o Ince” przygotowany pod 
opieką artystyczną Urszuli Ma-
ciejczuk przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łapach. W 
dalszej kolejności nauczycielka 
historii w interesujący sposób 
przedstawiła dramatyczne losy 
„Niezłomnych” oraz zaprezento-
wała  wystawę  materiałów IPN 
„Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy”.  
Można też było obejrzeć militaria, 
odznaki wojskowe, dewocjonalia 
patriotyczne i pamiątki polskiego 
podziemia niepodległościowego ze 
zbiorów Stowarzyszenia „Grupa 
Wschód” oraz posłuchać cieka-
wych opowieści o zgromadzonych 
eksponatach.

Ostatnim punktem progra-
mu była prelekcja przedstawiciela 
Oddziałowego Biura Edukacji Na-
rodowej Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Białymstoku Waldemara 
Tyszuka pt. „Kazimierz Kamieński 
„Huzar” i podziemie niepodległo-
ściowe w rejonie Łap i Wysokiego 
Mazowieckiego” .

Po mszy św. na rzecz Fundacji 
Niezłomni, która zbiera pieniądze 
na ekshumację i identyfikację Żoł-
nierzy Wyklętych kwestę przepro-
wadziła Estera Gąsowska wraz z 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 
2 w Łapach.

Uroczystość poprowadziła 
Alicja Zgajewska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Łapach.

Niedzielne uroczystości za-
kończyły się złożeniem wiązanek 
kwiatów pod obeliskiem upamięt-
niającym sierż. Lucjana Niemyj-
skiego „Krakus”.

SP nr 2 w Łapach

Burmistrz Łap serdecznie 
dziękuje dyrekcji i społeczno-
ści Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łapach za zorganizowanie 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Ła-
pach oraz wszystkim gościom 
i mieszkańcom naszej gminy 
za udział w uroczystościach.

Łapy w hołdzie 
Żołnierzom Niezłomnym

Gmina
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Seniorzy z Klubu Seniora „Po 
drugiej stronie tęczy” działają 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łapach. Ich ideą 
jest praca wolontarystyczna na 
rzecz osób potrzebujących. Od-
wiedzają  domowników w DPS 
w Uhowie, chorych w szpitalu, 
spędzają czas z dziećmi w przed-
szkolach. Angażują się  w lokalne 
akcje na terenie Gminy Łapy.

W aktywności klubu seniora 
jest wiele kół zainteresowań. Oso-
by starsze realizują sią w grupie 
teatralnej, tanecznej, gastrono-
micznej, gimnastycznej. Spo-
tykają się z ciekawymi ludźmi, 
biorą udział w prelekcjach na 
temat bezpieczeństwa z udziałem 
policji, straży pożarnej, lekarzy. 
Wśród uczestników klubu se-
niora są radni Rady Seniorów - 
wspierają jako głos doradczy. Za 
ich zaangażowanie na corocznej 
Gali Wolontariatu są doceniani 
przez Burmistrza Gminy Łapy. 
Pomysły i działanie  klubu senio-
ra są słynne w wielu regionach 
Polski, dlatego w Łapach goszczo-
no wizyty studyjne z innych gmin, 
a seniorzy z MOPS przekazywali 
swoje dobre praktyki podczas 
wizyty studyjnej w Augustowie. 
Gratulujemy seniorom z klubu 
„Po drugiej stronie tęczy” chęci, 
pomysłów, podejścia do życia 
oraz życzymy dużo zdrowia i 
kondycji na dalszą aktywność.

Po drugiej stronie tęczy

W rocznicę tamtych wyda-
rzeń przedstawiciele łapskich 
władz samorządowych: bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Jan Maciejewski wraz 
z radnymi Krystyną Grabowską 
i Andrzejem Rogowskim oraz 
Roman Mieczkowski ze Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość” 
Oddział Wschodni w Lublinie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przy obelisku upamiętniającym 
60. rocznicę procesu Huzara i 
jego żołnierzy. Tego dnia przy 
obelisku nie zabrakło również 
mieszkańców oraz delegacji 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ła-
pach, która w sposób szczególny 

dba o kultywowanie pamięci 
o Żołnierzach Niezłomnych w 
Łapach, m.in. włączając się w 
organizację miejskich uroczy-
stości rocznicowych. 

Ks. Waldemar Krzywiński 
przewodniczył wspólnej mo-
dlitwie. Przy obelisku historyk 
Urszula Maciejczuk opowiedzia-
ła o procesie, który  w dniach 
24-26 marca 1953 r. odbył się 
w Łapach. Burmistrz Krzysz-
tof Gołaszewski podziękował  
wszystkim zgromadzonym, a 
szczególnie serdecznie młodzie-
ży za obecność i pamięć o pol-
skich bohaterach – Żołnierzach 
Niezłomnych.

Rocznica procesu 
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”

66 lat temu w salce parafialnej przy ul. Cmentarnej w Łapach 
odbył się trzydniowy pokazowy proces kapitana Kazimierza 
Kamieńskiego „Huzara” oraz jego podkomendnych. Zarzucano 
mu, że współpracował z gestapo i kierował „bandą zdrajców”. 
Proces zakończył się wyrokami skazującymi na karę śmierci, 
które wykonano w więzieniu przy Kopernika w Białymstoku. Do 
dzisiaj nie wiadomo, gdzie Żołnierze Niezłomni zostali pochowani.
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UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.
MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej, KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

IV

Ponie-
działek

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

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

8
26*

Wtorek

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

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

9
23

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

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

Świerkowa, Topolowa

2
16
30

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

ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

9
23

Środa

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

3
17

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

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

10
24

Czwar-
tek

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

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

11
25

Piątek

Armii Krajowej, Boh.Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, 
Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, Handlowa, 

Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Nikifora, 
Pankiewicza, Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, 

Średnia, Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

5
19

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

Wodzickiego, Żniwna

12
26

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ
MIESIĄC

IV

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, 
Wólka Waniewska

8
25*

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

1
15
29

Środa

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

Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

10
24

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

3
17

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

Łapy-Szołajdy
4
18

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

Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka
5
19

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebie-
ski, zielony ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 

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

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

IV

Ponie-
działek

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

8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 15

Wtorek

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

9

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

 Uhowo I, Zdrojowa)
16

Środa

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

Gąsówka Osse
10

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

17

Czwartek
Łapy-Szołajdy, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, 

Łapy-Dębowina
18

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

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

IV

Ponie-
działek

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

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

Wodzickiego, Żniwna

1
15
29

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

15
29

Wtorek 

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

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

go,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

2
16
30

Środa

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

3
17

Osiedle „Domy Kolejowe”
10
24

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

3
17

Czwartek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskie-
go-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4
18

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

Zachodnia, Żytnia

11
25

Piątek

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

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

5
19

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

12
26

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

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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, KWIECIEŃ 2019 r.
MIEJSCOWOŚĆ, ULICE IV

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

kowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

1
Poniedziałek

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

2
Wtorek

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

Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki

15
Poniedziałek

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)

12
Piątek

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

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

29
Poniedziałek

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

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

4
Czwartek

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

Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

5
Piątek

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

Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

11
Czwartek

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

wo), Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

16
Wtorek

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

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

wa, Wodociągowa, Wronia)

30
Wtorek

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

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

18
Czwartek

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

Roszki-Wodźki

19
Piątek

MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
(worki: żółty, niebieski, zielony), od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

KWIECIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

IV

Ponie-
działek

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

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

Wodzickiego, Żniwna

1

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

15

Wtorek 

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

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

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

2

Środa

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

3

Osiedle „Domy Kolejowe” 10

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

17

Czwar-
tek

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

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

4

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

11

Piątek

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

Szwarce, Tęczowa

5

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

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

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

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

go.” Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

1.04.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
2.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
3.04.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
4.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
5.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
6.04.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
7.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
8.04.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
9.04.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
10.04.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
11.04.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
12.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
13.04.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
14.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
15.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
16.04.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
17.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
18.04.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
19.04.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
20.04.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
21.04.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
22.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.04.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
24.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.04.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Żwirki i Wigury  25 Tel. 85 814 14 24
26.04.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
27.04.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.04.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
29.04.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
30.04.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22

Gmina

W przyszłym sezonie 2019/2020 Uczniowski Klub Szkolny 
Akademia Siatkówki Łapy ma plany wystartować w wszystkich 
kategoriach wiekowych: mini siatkówka, młodziczka, kadetka, 
juniorka oraz III liga seniorek.

Drodzy rodzice!
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy ogła-

sza nabór dziewcząt do sekcji piłki siatkowej. Gwarantujemy 
dobrą zabawę i integrację, wyjazdy na mecze ligowe, udział 
w zawodach oraz letnich i zimowych obozach sportowych.

Sport i rekreacja jest tą formą wypełniania dzieciom wolnego 
czasu, gdzie poprzez wysiłek fizyczny wyładowują emocję, 
nabywają umiejętności zdrowej rywalizacji, uczą się radzenia z 
sukcesem oraz porażką. Wyuczona systematyczność podczas 
zajęć sportowych to także doskonały element wychowawczy, 
który procentować będzie w przyszłości nie tylko na arenach 
sportowym, ale również w innych dziedzinach życia.

Rodzicu, zadbaj o zdrowie, sprawność fizyczną oraz 
właściwe postawy społeczne swojego dziecka, zachęcając 
je do udziału w naszych zajęciach sportowych.

 

Z A P R A S Z A M Y !!!
Ty też masz szanse, Chcesz zacząć lub kontynuować 

przygodę ze swoją ukochaną dyscypliną sportu? Szukamy 
utalentowanych, perspektywicznych zawodniczek z całego 
województwa i chcących rozwijać się pod skrzydłami profe-
sjonalnej kadry szkoleniowej. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z trenerem Tomaszem 
Mnich telefon 692733337, email: tomaszmnich@yahoo.com.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na portalu 
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/
groups/uksakademiasiatkowkilapy/, gdzie znajdą Państwo 
informację na temat zapisów oraz spotkań organizacyjnych 
z rodzicami.

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Łapy

Nabór do drużyn 
siatkówki UKS 

Akademia Siatkówki Łapy
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SpoRt

Od początku finałowego starcia 
lepsi byli Niszczyciele od Flachow-
ców, choć to ci drudzy szybko wyszli 
na prowadzenie. Z każdą minutą 
to jednak Niszczyciele grali co raz 
lepiej. KS Niszczyciele byli zdecy-
dowanie najlepszą drużyna w tej 
edycji ligi. Wielkie brawa!

W meczu o trzecie miejsce, dość 
niespodziewanie, z łatwością Aby 
Do Przerwy pokonali TOS 6:0. TOS 
miał swoje okazje, ale tym razem 
Aby Do Przerwy grali bardzo sku-
tecznie wykorzystując większość 
okazji do zdobycia bramki. Zwy-
cięstwo zasłużone.

Serdecznie podziękowania kie-

rujemy do wszystkich zawodników 
oraz do osób, które wspierały or-
ganizację ligi, tj.:

Tomaszowi i Joannie Kozicz 
z firmy Profit Biuro Rachunkowe

Panu Sławomirowi Maciejew-
skiemu, Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Łapach

Pani Dorocie Kondratiuk, Dy-
rektor Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Łapach

Hubertowi Siejewiczowi, spe-
cjaliście do spraw rozwoju piłki 
amatorskiej Podlaskiego Związku 
Piłki Nożnej, sędziom rozgrywek, 
Leszkowi Piwko i Adamowi Per-
kowskiemu

Prawie czterystu zawodni-
ków ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z gminy Łapy sta-
nęło do rywalizacji w ramach 
Halowych Lekkoatletycznych 
Mistrzostw Miasta i Gminy Łapy, 
organizowanych przez Ośrodek 
Kultury Fizycznej. Zawody odby-
ły się w sobotę w hali Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Łapach 
23 lutego i 2 marca.

Lekkoatleci rywalizowali w kil-
ku konkurencjach – biegu płaskim, 
biegu drużynowym, rzucie piłką 
lekarską i skoku wzwyż. Zawodnicy 
pokazali naprawdę dobrą dyspozy-
cję. Często najlepszych zawodników 
dzieliły setne sekundy lub kilka 
centymetrów, jak na przykład w 
biegu płaskim dziewcząt, w którym 
między zwyciężczynią Zuzanną Fal-
kowską, a zawodniczką, która zajęła 
czwarte miejsce, było tylko niespeł-
na 30 setnych sekundy różnicy. 
Jeszcze mniejsze różnice czasowe 

dzieliły chłopców z klasy czwartej. 
Zwyciężył Tomasz Trzeszczkowski 
z czasem 5,5 sekundy, drugi był 
Michał Jastrzębski (5,56 sekun-
dy), trzeci Kacper Sak (5,65 sekun-
dy). Zawodnik sklasyfikowany na 
czwartym miejscu osiągnął czas 
tylko trzy setne słabszy od Kacpra.

Najwięcej medali, bo aż 19, zdo-
byli tego dnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej numer 2, ale w kla-
syfikacji medalowej zwyciężyła 
„Jedynka”, której reprezentanci 
siedmiokrotnie stawali na naj-
wyższym stopniu podium. Bez-
pośrednią rywalizację o pierwsze 
miejsce między uczniami tych szkół 
można było oglądać w biegu dru-
żynowym chłopców, w którym nie-
znacznie szybsi byli biegacze z SP 
1. W sztafecie dziewcząt najlepsze 
były biegaczki z SP Uhowo, drugie 
miejsce zajęły zawodniczki z SP 3 
Łapy Osse.

Zmaganiom młodych spor-
towców uważnie przyglądali się 

i dekorowali zwycięzców Prze-
wodniczący Rady Miejskiej pan 
Sławomir Maciejewski ,dyrekcja 
Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Łapach Pani Dorota Kondratiuk 
oraz Pani Barbara Łabęcka, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Łapach Pan Daniel Gołaszewski. 
Ponadto cieszymy się, że mimo 
tylu obowiązków znaleźli czas i 
byli z nami Prezes Stowarzysze-
nia edukacyjno-sportowego,,Pe-
trus” Łapy- Pani Barbara Dzierżek 
, Prezes Stowarzyszenia ,,Klimat ” 
Łapy – Pan Rafał Jaroszewski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Uhowie-Pani Małgorzata Koszczuk 
–Petrych.

SERDECZNIE DZIĘKUJE-
MY za życzliwość i zaangażowanie :

Dyrekcji Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Łapach za udostępnie-
nie hali przyczyniając się w propa-
gowanie i upowszechnianie sportu 
wśród dzieci z Miasta i Gminy Łapy.

Panu Adamowi Perkowskiemu 
za pomoc w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu zawodów.

Dyrekcji, Nauczycielom wszyst-
kich szkół za przygotowanie swo-
ich podopiecznych do rywalizacji 
zgodnie z duchem fair-play.

Najlepsi młodzi lekkoatleci

91 medali

Liga Halowa Piłki Nożnej

Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Narew Łapy 
Maryla Kostyra zajęła 5 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek 
w Judo rozgrywanych w Poznaniu 09.03.2019. Startował również 
Paweł Jabłoński.

Natomiast młodsi zawodnicy w tym samym dniu walczyli w 
Piasecznie gdzie odbyła sie druga edycja Ikizama Cup w którym 
wystartowało ponad 800 zawodników. Łapski klub UKS NAREW 
reprezentowało siedmioro zawodnikow , którzy wrocili z dorobkiem 
4 medali. Srebrne krążki przypadły Magdalenie Piszczatowskiej i 
Tomaszowi Pietraszko a brązowe zdobyli Miłosz Zatyka i Kacper 
Błażewicz. Dodatkowo 5 miejsca zdobyli : Gabriela Piszczatowska, 
Hubert Łapiński i Filip Dębicki. Trenerami zawodników są Piotr i 
Łukasz Pułkośnik.

Mistrzostwa Polski Juniorek w Judo

5 miejsce Maryli Kostyra

KS Niszczyciele to najlepsza drużyna Profit Łapy Ligi Halowej 
Piłki Nożnej OKF 2018/2019. W finale 5:1 pokonali Flachowców. 
Trzecie miejsce zajęli Aby Do Przerwy.
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Sz.P. Krystynie Grabowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci mamy
składają sołtysi

Sz.P. Annie Czajkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci mamy
składają sołtysi
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