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Msza święta, życzenia, 
wspólne odśpiewanie piosen-
ki „Życzymy, życzymy” oraz 
urodzinowy tort. Tak obchodził 
swoje 80 urodziny ksiądz Pra-
łat Józef Wyzner, budowniczy 
kościoła Św. Krzyża oraz Hono-
rowy Obywatel Miasta i Gminy 
Łapy.

Urodziny, zwłaszcza okrągłe, 
gromadzą całą rodzinę przy stole, 
żeby cieszyć się razem z jubila-
tem, dziękować, za to, co w jego 
życiu już się dobrego spełniło i 
wypowiedzieć dobre życzenia na 
kolejne lata.

W sobotę (25 maja) swoje 80. 
urodziny świętował ks. prałat 
Józef Wyzner – wieloletni pro-
boszcz parafii pw św. Krzyża w 
Łapach i budowniczy kościoła. 
Większość życia kapłańskiego ks. 
Józefa to parafia w Łapach. Obok 
kościoła, udało mu się stworzyć 
przede wszystkim wspólnotę, 
która miała charakter rodzinny. 
Oprócz obowiązków proboszcza 
i prowadzenia tak dużej inwesty-
cji, jak budowa kościoła ks. Józef 
zawsze miał czas dla swoich pa-
rafian. To właśnie parafianie w 
dniu urodzin ks. Józefa spotkali 
się wokół stołu i wokół ołtarza, by 
świętować Jego jubileusz. Przyszli 
z wdzięcznością, aby podziękować 
za to, co dla nich zrobił, za Kościół, 
za parafialną rodzinę, za każdy 
uśmiech i dobre słowo.

Świętowanie rozpoczęło się 
w kościele o godz. 18, gdzie para-
fianie modlili się podczas mszy 
św. za jubilata. Następnie licz-

ne grono gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: wicestarosta 
powiatu białostockiego Roman 
Czepe, burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski oraz byli burmistrzo-
wie Tadeusz Wróblewski i Wiktor 
Brzosko, uczestniczyło w spotka-
niu przy urodzinowym torcie. Było 
wspólne śpiewanie, prezentacja 
ze zdjęciami z budowy kościo-
ła i kapłańskiej drogi ks. Józefa 
Wyznera, wspominki, życzenia. 
Goście wpisywali życzenia także 
do pamiątkowej książki, którą 
parafianie podarowali księdzu w 
prezencie urodzinowym... Jubilat 
nie krył wzruszenia.

Trudno wyliczyć zasługi ks. 
Józefa Wyznera dla Łap, miasta 
w którym budował z wiernymi 
parafię. Księdza Prałata uhono-
rowano 25 stycznia 2010 r. Ho-
norową Nagrodą Burmistrza Łap 
„Kryształową Podkową – Wyróż-
nieniem Roku”. 18 lutego 2011 r. 
ówczesna Rada Miejska w Łapach 
nadała Księdzu Prałatowi tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta i 
Gminy Łapy m.in. za stworzenie 
wspólnoty parafialnej, wzniesienie 
w Łapach pięknego murowanego 
kościoła ze wspaniałymi organa-
mi oraz niezwykłą życzliwość i 
otwartość na wszelkie inicjatywy 
patriotyczne, kulturalne i spo-
łeczne odbywające się w mieście 
i gminie Łapy.

Parafianie dziękują za liczną 
obecność i pomoc w przygotowa-
niu uroczystości oraz Cukierni “ 
U Lecha” za tort.

Biografia

Ks. Józef Wyzner urodził się 
25 maja 1939 roku w miejsco-
wości Czarnia k. Kadzidła. W 
latach 1958-1963 był alumnem 
Seminarium Duchownego w 
Łomży. 19 maja 1963 r. został 
wyświęcony na kapłana w Łomży 
przez ks. Biskupa Falkowskiego. 
Tytuł magistra otrzymał na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim 
w 1975 r. Był wikariuszem: od 28 
czerwca 1963 r. w Zalasie; od 19 
czerwca 1965 r. w Kleczkowie; 
od 1 lipca 1967 r. w Szumowie; 
od 9 lipca 1971 r. w Tykocinie; od 
17 czerwca 1978 r. sprawował 
funkcję wikariusza w Katedrze 
Łomżyńskiej, a od 19 czerwca 
1982 r. w Łapach. 1 stycznia 1983 
r. Ks. Wyzner został rektorem 
ośrodka duszpasterskiego Łapy w 
parafii pw. Św. Krzyża; 1 grudnia 
1985 r. objął funkcję administra-
tora tymczasowego parafii św. 
Krzyża w Łapach, a 30 grudnia 
1985 r. został jej proboszczem. 
24 listopada 1986 r. Ks. Wyzner 
otrzymał tytuł kapelana Jego 
Świątobliwości Jana Pawła II. 
Jest to godność, którą nadaje sam 
papież za szczególne zasługi dla 
Kościoła. W latach 1987-1992 
Ks. Wyzner był członkiem die-
cezjalnym rady duszpasterskiej, 
natomiast od 7 września 1989 r. 

był kapelanem szpitala w Łapach 
i duszpasterzem służby zdrowia 
dekanatu Łapy. 16 lutego 1991 r. 
został duszpasterzem ds. trzeź-
wości dekanatu Łapy. W styczniu 
1996 r. stał się członkiem komitetu 
organizacyjnego Peregrynacji 
Figury Matki Boskiej Fatimskiej w 
Diecezji Łomżyńskiej. Od 1 lipca 
1997 r. był członkiem diecezjal-
nej rady ds. ekonomii. W latach 
1998-1999 sprawował funkcję 
wizytatora religii, był także dusz-
pasterzem rodzin i ojcem duchow-
nym dekanatu Łapy. W czerwcu 
2010 r. Ks. Wyzner przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.  

Księdza Prałata uhonorowano 
25 stycznia 2010 r. Honorową 
Nagrodą Burmistrza Łap „Krysz-
tałową Podkową – Wyróżnieniem 
Roku”. 18 lutego 2011 r. ówczesna 
Rada Miejska w Łapach nadała 
Księdzu Prałatowi tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta i Gminy 
Łapy m.in. za stworzenie wspól-
noty parafialnej, wzniesienie w 
Łapach pięknego murowanego 
kościoła ze wspaniałymi orga-
nami oraz niezwykłą życzliwość 
i otwartość na wszelkie inicjatywy 
patriotyczne, kulturalne i społecz-
ne odbywające się w mieście i 
gminie Łapy.

19 maja br. minęło 56 lat peł-
nienia posługi kapłańskiej przez 
Księdza Prałata.

80. urodziny ks. Józefa Wyznera, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy

Wyjątkowe urodziny wyjątkowego kapłana
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Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

Nowe stawki za odbiór od-
padów komunalnych obowią-
zują od 1 czerwca 2019 r. Po 
zmianach, wprowadzonych 
uchwałą podczas kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej w Łapach, 
stawka za jedną osobę w przy-
padku gospodarstw domo-
wych segregujących odpady 
wynosi 18 zł, natomiast staw-
ka za jedną osobę w przypad-
ku gospodarstw domowych 
nie segregujących odpadów 
wynosi 36 zł.

Ustalenie stawek na takim 
poziomie wynikało z koniecz-
ności zbilansowania kosztów 
funkcjonowania systemu od-
bioru odpadów z wpływami z 
tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Dopiero stawki w 
obecnej wysokości pozwalają na 
sfinansowanie kosztów usługi 
odbioru odpadów od mieszkań-
ców gminy Łapy, jakie wynikają 
z obowiązującej od 1 maja umo-
wy z wykonawcą, wybranym w 
drodze przetargu. Kwota, jaka 
wynikła z przetargu pokazała 
realny koszt świadczenia tej 
usługi, na którego wysokość 
wpływ mają m.in.: wzrost cen 
za przyjmowanie odpadów na 
składowisku, rosnący z roku na 
rok poziom płacy minimalnej, 
wysokie opłaty za zbycie odpa-
dów segregowanych, podczas 
gdy w poprzednich latach sprze-
dawano je z zyskiem, a także 
skokowy wzrost tzw. “opłaty 

marszałkowskiej”, naliczanej 
od każdej tony składowanych 
odpadów. Tymczasem w po-
przednich latach spółka 
gminna, której powierzono 
zadanie odbioru odpadów 
świadczyła tę usługę poni-
żej ponoszonych kosztów. 
Przez ostatnie 2 lata PEC do-
łożył do systemu ponad 600 
tys. zł rocznie, tj. w sumie 
1,2 mln zł. Brak podwyżki 
w roku 2018, symboliczna 
podwyżka w roku 2017 i brak 
reakcji władzy na zgłaszany 
przez prezesa PEC problem 
niedoszacowania kosztów 
odbioru odpadów, przyczy-
nił się do straty finansowej 
spółki przez okres dwóch 
lat i zmusił zarząd firmy do 
dofinansowania wywozu 
odpadów z funduszy prze-
znaczonych na funkcjono-
wanie zakładu. Sytuacja 
spowodowana była brakiem 
odwagi w podjęciu trudnej 
i niepopularnej decyzji o 
urealnieniu, a co za tym 
idzie podniesieniu opłat. 
Dalsze dokładanie mogłoby 
doprowadzić do ogłoszenia 
upadłości zakładu.

Na generowanie straty 
przez kolejny rok nie mogły 
się też zgodzić władze firmy. 
Dlatego, aby system gospo-
darki odpadami mógł funk-
cjonować należało urealnić 
stawki. Na wzrost opłaty za 
odbiór odpadów złożyło 

się szereg czynników: za-
łamanie rynku odpadów 
selektywnych (problem ze 
zbyciem tych odpadów), 
problem ze składowaniem 
popiołu na składowisku w 
Uhowie (cena w Uhowie 
była czterokrotnie niższa 
niż cena za jego utylizację 
w Czerwonym Borze, gdzie 
Gmina jest zmuszona prze-
kazać popiół), rosnące kosz-
ty transportu i wzrost cen 
za utylizację odpadów w RI-
POK (Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych) w Czerwo-
nym Borze. Ponadto co roku 
znacznie rosną opłaty śro-
dowiskowe za składowanie 
i magazynowanie odpadów 
w postaci tzw. opłaty mar-
szałkowskiej.

Od roku 2013 r. jej wy-
sokość wzrosła o ok. 50%. 
Natomiast od roku 2020 
ma ona wynieść 270 zł za 
1 tonę (wzrost o ok 130% 
w stosunku do roku 2013).

Warto spojrzeć na poziom 
stawek w gminie Łapy w przykła-
dowym odniesieniu do Gminy 
Turośń Kościelna, gdzie podsta-
wowe stawki za odbiór odpadów 
od mieszkańców wynoszą: 16 
zł w przypadku segregacji od-
padów oraz 33 zł w przypadku 
odpadów niesegregowanych 

(o 100% w przypadku segregacji 
i 106% w przypadku odpadów 
niesegregowanych - wzrosły 
stawki za odbiór odpadów od 
mieszkańców). Choć stawki są 
minimalnie niższe niż w Gminie 
Łapy, to trzeba zwrócić uwagę na 
ilość punktów odbioru odpadów 
i ilość wytwarzanych odpadów. 
Zgodne z danymi za 2017 r. (za-
wartymi w dokumentacji prze-
targowej) w Gminie Turośń Ko-
ścielna z ok. 1870 nieruchomości 
odebrano w sumie ok. 770 t od-
padów, w tym ok. 675 t odpadów 
niesegregowanych. Tymczasem 
w tym samym roku w Gminie 
Łapy z ok. 3700 nieruchomości 
odebrano 5500 t odpadów, w 
tym ok. 3500 t odpadów niese-
gregowanych. Oznacza to, że 
przy dwukrotnie większej 
liczbie punktów odbioru 
w Gminie Łapy odebrano 
przeszło siedmiokrotnie 
więcej odpadów niż w Gmi-
nie Turośń Kościelna. Po-
równanie to w wyraźny sposób 
pokazuje, że przy diametralnie 
większej liczbie odbieranych 
odpadów z Gminy Łapy stawki 
w obydwu gminach znajdują się 
na porównywalnym poziomie, 
a to właśnie ilość odbieranych 
odpadów jest podstawowym 
czynnikiem kosztotwórczym 
usługi odbioru odpadów.

W dniu 31 maja 2019 r. 
Rada Miejska w Łapach 
w przyjęła, przygotowa-
ne przez Burmistrza Łap, 
Stanowisko w sprawie 
zmiany ustawy z dnia 13 
września 1996 o utrzyma-
niu czystości i porządku w 
gminach. Radni zwracają 
się z prośbą o wprowadze-
nie w ramach toczącego 
się procesu legislacyjnego 
zmian, polegających na 
umożliwieniu Gminom 
i Miastom na prawach 
powiatu ustanawiania  

dopłat ze swoich budżetów 
do pokrywania kosztów 
funkcjonowania syste-
mu gospodarowania od-
padami komunalnymi. 
Stanowisko to zostanie 
przekazane: Prezyden-
towi Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezesowi Rady 
Ministrów, Ministrowi 
Środowiska, Marszałkowi 
Sejmu i Marszałkowi Se-
natu, Parlamentarzystom 
Województwa Podlaskie-
go oraz Marszałkowi Wo-
jewództwa Podlaskiego.
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Już w sierpniu będzie można 
zgłaszać propozycje zadań do 
realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020, które na-
stępnie poprzez głosowanie 
mieszkańców zostaną wyło-
nione do wykonania. 

Budżet obywatelski jest to 
możliwość dla mieszkańców, 
aby mogli decydować o prze-
znaczeniu części budżetu Gmi-
ny Łapy. Mieszkańcy najlepiej 
znają swoje potrzeby, a budżet 

obywatelski jest narzędziem 
służącym ich zaspokajaniu. 
Zasadniczym celem jest więk-
sze otwarcie na głos samych 
mieszkańców poprzez włącze-
nie ich do dyskusji na temat 
priorytetów naszych społecz-
ności. Ma to prowadzić do ak-
tywnego zaangażowania się w 
proces opracowania budżetu 
obywatelskiego oraz do efek-
tywnego wydawania wspólnych 
środków z lokalnego budżetu 
i budowania więzi w naszych 
lokalnych społecznościach. 
Budżet obywatelski jest zna-
komitym narzędziem edukacji o 
samorządności, jest elementem 
wiedzy o funkcjonowaniu sa-
morządu jako wspólnoty władz 
i mieszkańców danej gminy 
współdziałających na rzecz jej 
rozwoju. Jest to już kolejna 
rzecz, którą zapowiadałem w 
jesiennej kampanii wyborczej i 
zrealizowałem - mówi Krzysztof 
Gołaszewski, burmistrz Łap,  
który był inicjatorem podjęcia 
uchwały w sprawie budżetu 
obywatelskiego.

Na Budżet Obywatelski w 
2020 przeznaczono 240 tys. zł.  
Pojedyncze zadanie może kosz-
tować nawet 30 tys. zł.  Kwestie 
budżetu obywatelskiego regu-
luje uchwała Rady Miejskiej w 

Łapach, w sprawie przeprowa-
dzenia na terenie Gminy Łapy 
konsultacji społecznych w spra-
wie Budżetu Obywatelskiego 
na 2020 rok. Uchwała ta szcze-
gółowo określa zasady m.in. 
zgłaszania propozycji zadań, 
ich weryfikacji oraz wyboru. 

Propozycję zadań do realiza-
cji może zgłosić każdy mieszka-
niec gminy Łapy. Jedna osoba 
może złożyć maksymalnie trzy 
propozycje. Zgłaszane zadanie 
musi uzyskać poparcie co naj-
mniej 15 mieszkańców. Spo-
śród wszystkich zgłoszonych 
do realizacji propozycji komisja 
powołana przez burmistrza Łap 
wybierze zadania dopuszczone 
i niedopuszczone do głosowa-
nia. Obie listy będą dostępne na 
www.lapy.pl. Następnie miesz-
kańcy będą mogli oddać głos 
w głosowaniu jawnym. Każdy 
mieszkaniec będzie mógł od-
dać tylko jeden głos na jedno 
wybrane przez siebie zadanie. 
Do realizacji zakwalifikowane 
zostaną zadania, które uzyska-
ły największą liczbę głosów aż 
do wyczerpania puli środków 
finansowych przeznaczonych 
na budżet obywatelski w da-
nym roku. Do 31 października 
będą znane wyniki głosowania. 
Wybrane zadania zostaną zre-
alizowane w 2020 r.

Szczegółowe informacje 
już wkrótce będą dostępne  
na www.lapy.pl

Budżet obywatelski 
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Tereny inwestycyjne 
strefy ekonomicznej 

gotowe
Zakończyły się prace budowal-

ne związane z uzbrojeniem tere-
nów inwestycyjnych. W czwartek 
(16 maja) gmina Łapy podpisała 
końcowy protokół odbioru robót. 

W założeniach projektu inwe-
stycyjnego strefa miała być gotowa 
w listopadzie 2017 r., w styczniu 
2018 r. odstąpiono od realizacji 
umowy. Przyczynami odstąpie-
nia od umowy był niski stopień 
zaawansowania robót, opóźnienia 
w wykonywanych prac i niezakoń-
czenie ich w terminie przewidzia-
nym w umowie. W czerwcu 2018 r. 
został ogłoszony drugi przetarg 
na zakończenie prac związanych 
z uzbrojeniem terenu, pierwszy 
został unieważniony, ponieważ 
jedyna złożona oferta przewyższa-
ła kwotę, jaką Gmina zamierzała 
przeznaczyć na sfinansowanie za-
mówienia. W wyniku postępowa-
nia przetargowego w lipcu 2018 
roku podpisano umowę z nowym 
wykonawcą. Realizacja inwestycji 

została podzielona na dwa etapy 
– w I etapie zostało przewidziane 
dokończenie uzbrojenia czterech 
działek inwestycyjnych zlokalizo-
wanych w zachodniej części terenu 
wraz z wykonaniem drogi dojaz-
dowej do tych działek. Z kolei II 
etap inwestycji przewidywał do-
kończenie wszystkich pozostałych 
prac. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym inwestycji 
planowany termin zakończenia 
robót przewidzianych do wykona-
nia w I etapie to był 31.10.2018 r., 
a w II etapie – 31.05.2019 r. W 
2018 r. kontrolą realizowanej 
inwestycji zajęła się Najwyższa 
Izba Kontroli, która w wystąpie-
niu pokontrolnym stwierdziła 
nieprawidłowości polegające na 
niewłaściwym przygotowaniu i 
realizowaniu inwestycji. Wyni-
kiem tego stanu rzeczy było to, 
że wartość projektu zwiększyła 
się o ponad 8,5 miliona złotych z 
czego 5,5 miliona zwiększyło się 
dofinansowanie, ale wkład własny 
gminy wzrósł o ponad 3 miliony. 

W Podstrefie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przygotowano 10 działek dla in-

westorów. Aktualnie trwają pro-
cedury związane z rozliczeniem 
projektu. 

Podsumowując realizacja in-
westycji uzbrojenia 12 ha tere-
nów inwestycyjnych kosztowała 
18 002 789,34 zł, z czego koszty 
kwalifikowalne to prawie 15 mln zł. 
Dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 wynosi ponad 12 mln 
477 tys. zł i stanowi blisko 85% 
kosztów kwalifikowanych. 

Rusza budowa cen-
trum przesiadkowego

W środę 29 maja została 
podpisana umowa z nowym wy-
konawcą na dokończenie prac 
związanych z utworzeniem cen-
trum przesiadkowego w Łapach. 
Inwestycję dalej poprowadzi wy-
łoniona w postępowaniu przetar-
gowym firma PW Izbiccy Aneta 

Małgorzata Izbicka z Wasilkowa, 
która złożyła najkorzystniejszą 
cenowo ofertę. Wartość robót po-
legających na dokończeniu prac 
wynosi - 2 736 750,00 zł brutto 
a termin zakończenia prac został 
wyznaczony na 15 października br.

Umowa z pierwszym wyko-
nawcą projektu budowy centrum 
przesiadkowego została podpisana 
w styczniu 2018 r. z terminem za-
kończenia robót do 28.09.2018 r. 
Mimo deklaracji Wykonawcy o 
planowanych terminach zakoń-
czenia prac  (połowa listopada i 
następnie koniec 2018 r.) prace 
nie były kontynuowane. Ostatecz-
nie z powodu m.in. przerwania 

wykonywanych prac i powstałych 
opóźnieniach w zakończeniu ro-
bót budowalnych, wykonania 
robót niezgodnie z dokumenta-
cją projektową i brak płatności 
podwykonawcom i dalszym pod-
wykonawcom na sumę większą niż 
5 % wartości umowy - w grudniu 
2018 r. gmina odstąpiła od umowy 
na realizację inwestycji. 

Przypominamy, iż w ramach 
inwestycji na terenie dawnego 
dworca kolejowego i autobuso-
wego w Łapach zostanie wykona-
nych 85 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym 
75 miejsc park&ride, 5 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych i 7 miejsc 
dla taksówek. W ramach inwesty-
cji powstanie plac manewrowy 
dla autobusów wraz z wiatami 
przystankowymi. Będą też miejsca 
postojowe dla rowerów z punktem 
serwisowym. Poza tym centrum 
wzbogaci się także o plac zabaw dla 
dzieci i plac rekreacyjny z nowymi 
ławeczkami i zielenią. Powstaną 
nowe chodniki. Przebudowana 
zostanie cała infrastruktura m.in. 
oświetlenie i kanalizacja deszczo-
wa. 

REALIZOWANE
INWESTYCJE
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Budowa nowej 
siedziby Domu Kultury
i przebudowa Placu 

Niepodległości

Budowa nowego budynku 
Domu Kultury realizowana jest 
od początku 2018 roku i została 
podzielona na dwa etapy. W ra-
mach I etapu ma powstać budynek 
na cele kulturalno-edukacyjne – 
siedziba nowego Domu Kultury. Z 
kolei II etap obejmuje budowę sali 
widowiskowej wraz z wyposaże-
niem i zagospodarowaniem terenu 
wokół budynku oraz przebudo-
wą Placu Niepodległości. Należy 
dodać, iż bez przebudowy Placu 
Niepodległości nie byłoby możliwe 
dofinansowanie budowy sali wi-
dowiskowej i zagospodarowanie 
terenu wokół budynku. 

Inwestycja II etapu, jest reali-
zowana w ramach projektu “Kom-
pleksowa rewitalizacja centrum 
Łap poprzez budowę budynku na 
cele kulturalno-edukacyjne przy 
ul. Głównej 8 oraz przebudowa 
Placu Niepodległości w Łapach”. 
Gmina przekazała plac budowy 
(Plac Niepodległości) 1 lutego 
br. i zgodnie z podpisaną z wy-
konawcą umową prace mają się 
zakończyć do 28 czerwca 2019 r. 
Koszt tej części zadania to blisko 
1,44 mln zł. 83% tej kwoty stanowi 
dofinansowanie ze środków RPO 
WP na lata 2014-2020 w ramach 
działania 8.5 Rewitalizacja. 

Wykonawcą I etapu prac była 
firma KALDO Sp. z o.o. z siedzibą 
w Niewodnicy Koryckiej i mia-
ła zakończyć budowę na koniec 
października 2018 r. W styczniu 
2019 r. Wykonawca złożył oświad-

czenie o odstąpieniu od umowy. 
Gmina Łapy nie uznała złożone-
go oświadczenia gdyż wskazane 
przez Wykonawcę w odstąpieniu 
zapisy zawarte w umowie podpi-
sanej przez Wykonawcę i Gminę 
Łapy dot. realizacji inwestycji nie 
przewidywały umownego prawa 
odstąpienia od umowy ze strony 
Wykonawcy. Mając na uwadze 
nieskuteczność złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia o od-
stąpieniu od umowy, Gmina Łapy 
wezwała Wykonawcę do konty-
nuowania realizacji inwestycji. Z 
powodu niekontynuowania prac 
przez Wykonawcę, Gmina Łapy 
w marcu 2019 r. odstąpiła, jako 
Zamawiający od umowy z winy 
Wykonawcy. Przyczynami odstą-
pienia od umowy przez Gminę 
Łapy było opóźnienie Wykonawcy 
w zakończeniu robót budowlanych 
i nie ukończenie ich w terminie 
przewidzianym w umowie oraz 
niski stopień zaawansowania 
robót nierokujący zakończenia 
prac w najbliższym czasie, co może 
skutkować utratę przez Gminę 
Łapy dofinansowania ze środków 
zewnętrznych na przedmiotowe 
zadanie.

W ostatnim okresie Gmina 
Łapy zwróciła ok 500 ty. zł. do-
finansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z powodu nie-
dopełnienia terminów realizacji 
(określonych w umowie na dzień 
30.11.2018 r.) i niedotrzymania 
warunku oddania do użytkowania 
budynku domu kultury, który miał 
być dostosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. Umowa o dofinan-
sowanie została podpisana w dniu 
22.06.2018 r. Dnia 12.10.2018 r. 
pomimo zaledwie 40% realizacji 

inwestycji Gmina Łapy podpisała 
aneks do umowy zgodnie z którym 
dodatkowo pozyskała ok 350 tys. 
zł.  Pełną kwotę dofinansowania 
Gmina zobowiązana była zwrócić. 
Brak należytego nadzoru nad re-
alizacją projektu doprowadził do 
tego, że Gmina będzie musiała 
angażować własne środki na do-
kończenie zadania. 

Gmina Łapy zobowiązała wy-
konawcę, w celu zabezpieczenia 
budynku przed zalewaniem ścian i 
instalacji elektrycznej, do wykona-
nia konstrukcji więźby dachowej 
wraz z przykryciem z folii. Prace 
zostały wykonane.

W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszone postępowanie przetar-
gowe na wyłonienie Wykonawcy 
na dokończenie I etapu inwestycji. 
Trwają prace związane z przebu-
dową Placu Niepodległości w Ła-
pach w ramach II etapu - aktualnie 
jest układana nawierzchnia z płyt 
granitowych.

Zagospodarowanie 
Plaży w Uhowie

Pod koniec listopada 2018 r. 
odbył się odbiór pierwszego etapu 
prac.  W ramach pierwszego eta-
pu wykonano: budowę budynku 
sanitarnego i saunowego, remont 
istniejącego budynku magazyno-
wego, budowę drewnianej wieży 
widokowej, budowę drewnianych 
wiat, budowę drewnianego pomo-
stu, remont nabrzeża i zejść do 
wody, budowę siłowni zewnętrz-
nej, budowę miejsc ogniskowych. 

Aktualnie w ramach drugiego 
etapu prac wykonywane są roboty 
obejmujące: przyłącze wodociągo-
we i kanalizacji sanitarnej do bu-
dynków: sanitarnego i saunowego 
wraz zewnętrzną siecią instalacji 
wodociągowej i instalacją kanali-

zacji sanitarnej, montaż słupów 
oświetleniowych i kamer GSM, 
wykonanie chodników, remont 
istniejącej drogi dojazdowej do 
Plaży, remont istniejącego i wyko-
nanie w części nowego ogrodzenia, 
budowa placu zabaw. W ramach 
ww. zadania zostaną również wy-
konane: boisko do siatkówki wraz 
z piłkochwytami, zakup, dostawa 
i montaż: stołów, ławek, tablic 
informacyjnych, koszy na śmie-
ci, stojaków na rowery, dostawa 
sprzętu ratunkowego, wykona-
nie trawników, sadzenie drzew 
i krzewów.

Prace zostały zakończone w 
dniu 31 maja br. i obecnie trwają 
procedury związane z odbiorem 
technicznym inwestycji - plano-
wany termin otwarcia plaży po 
spełnieniu wszystkich wymagań 
związanych z oddaniem obiektu 
do użytkowania to koniec lipca 
2019 r. 

Dokumentacja techniczna 
projektu nie przewidywała insta-
lacji grzewczej i ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku sanitar-
nego i sauny. W związku z tym w 
przyszłości trzeba będzie wyko-
nać dodatkowe prace i wyposażyć 
budynki w konieczne elementy, 
przez co umożliwi się użytkowanie 
budynków w okresie zimowym. 
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Narodowe Święto 
Trzeciego Maja

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły 
się w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Uroczystą mszę św. 
celebrował ks. biskup Tadeusz Bronakowski, a w homilii mówił o 
współczesnym patriotyzmie. Młodzież z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza zaprezentowała część artystyczną pn. 
„3 Maja - Polski Droga do Wolności”. Rocznicę uświetniły poczty 
sztandarowe. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski jeszcze przed 
mszą św. rozdawał mieszkańcom flagi narodowe.

Daniel Koszczuk, strażak z 
OSP Uhowo zajął pierwsze miej-
sce w plebiscycie „Strażak Wo-
jewództwa Podlaskiego 2019” 
zorganizowanym przez Gazetę 
Współczesną i Kurier Poranny. 
W sumie na jego kandydaturę 
oddano 1573 głosów. W sobotę 
(11 maja) podczas Wojewódz-
kich Obchodów Dnia Strażaka, 
które odbyły się na dziedzińcu 
Pałacu Branickich w Białymsto-
ku odebrał nagrodę. Laureatowi 
pogratulował również burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski, który 
uczestniczył w uroczystościach.

Daniel Koszczuk jest stra-
żakiem ochotnikiem od 25 lat. 
Swoją przygodę w ochotniczej 
straży pożarnej zaczął, gdy miał 
15 lat. Najpierw w młodzieżowej 
drużynie, następnie był etatowym 
kierowcą, a od ok. 5 lat jest pre-
zesem OSP Uhowo. Na co dzień 
pracuje w Białymstoku. Prawie 
codziennie wyjeżdża służbowo 
do Warszawy, ale zawsze, gdy jest 
na miejscu w Uhowie i zawyje sy-
rena rusza na akcję. W jednostce 
OSP Uhowo jest ok. 50 strażaków 
ochotników.

– To duże i miłe wyróżnienie, 
ale najbardziej cieszy, gdy mogę 

pomóc innym – podsumowu-
je swoją wygraną w plebiscycie 
Daniel Koszczuk.

Oprócz Strażaka Roku czy-
telnicy i internauci wybrali lau-
reatów jeszcze w dwóch katego-
riach: Jednostka OSP Roku oraz 
Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza Roku. W kategorii jednostka 
OSP Roku pierwsze miejsce w 
województwie podlaskim zajęła 
OSP Bargłów Kościelny (pow. 
augustowski). W kategorii Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Rok nasi Czytelnicy i internauci 
nagrodzili Młodzieżową Drużyną 
Pożarniczą OSP Milejczyce.

Strażak roku województwa podlaskiego

Daniel Koszczuk z Uhowa

W dniu 27.05.2019 r. w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
odbyło się Seminarium regio-
nalne „Zintegrowany System 
Kwalifikacji jako pomost łączący 
edukację z rynkiem pracy” które 
przeprowadził Instytut Badań 
Edukacyjnych w Warszawie. 
Organizatorem szkolenia było 
Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Łapach. 

Celem szkolenia było pod-
niesienie poziomu wiedzy na-
uczycieli i pracodawców na temat 
Zintegrowanego Systemu Kwali-
fikacji – jego roli w komunikacji 
edukacji z rynkiem pracy, pro-

wadzenia oceny rzeczywistych 
kwalifikacji kandydatów do pra-
cy, potwierdzania kwalifikacji 
pracowników oraz możliwości 
odniesienia polskich kwalifikacji 
do kwalifikacji nadawanych w 
innych krajach. 

Na seminarium mieliśmy 
przyjemność gościć Wicesta-
rostę Powiatu Białostockiego 
Pana Romana Czepe, Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych i 
Zarządzania Kryzysowego Panią 
Marię Marciszewską, Dyrektorów 
i nauczycieli szkół i placówek z 
powiatu białostockiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji jako pomost 
łączący edukację z rynkiem pracy

Seminarium regionalne w CKP

Przypominamy również o wy-
jątkowym jubileuszu 95. urodzin 
Pana Profesora Jerzego Rydzew-
skiego, Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Łapy. Dostojny 
jubilat obchodził urodziny 26 
marca br.

Pamiątkowy grawerton o tre-
ści: „Szacownemu Jubilatowi, 
Honorowemu Obywatelowi Mia-
sta i Gminy Łapy prof. Jerzemu 
Rydzewskiemu w 95. rocznicę 
urodzin z życzeniami wielu lat 
w zdrowiu, wdzięczni Mieszkań-
cy Miasta i Gminy Łapy” wraz z 
kwiatami, ale przede wszystkim 
życzenia od mieszkańców, 26 
marca br. w godzinach popołu-
dniowych przekazali Jubilatowi: 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Maciejewski, wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Urszula Jabłońska oraz  dyrektor 
Zespołu Szkół Mechanicznych Do-
rota Kondratiuk.

W kolejnym wydaniu Gazety 
Łapskiej zostanie zaprezento-
wana postać Pana Prof. Jerzego 
Rydzewskiego. 

95. urodziny Pana Profesora

Jerzego Rydzewskiego  
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy
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Nie ma już potrzeby czekać na wymarzone 
prawo jazdy. W białostockim Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego można zdać część 
teoretyczną i praktyczną egzaminu bez kolejki. 
Do testu z przepisów ruchu drogowego (na 
wszystkie kategorie) można podejść już w 
dniu zapisania się na egzamin. Sprawdzenie 
umiejętności praktycznych przyszłych kierow-
ców również odbywa się bardzo  płynnie: na 
egzamin można zapisać się z dnia na dzień. 
Dodatkowo wydłużone zostały godziny eg-
zaminowania i zapisów: można to zrobić od 
poniedziałku do piątku między 7:30 a 18:30. 

A to nadal nie wszystko: WORD w Białym-
stoku zaprasza na egzaminy również w soboty. 
Między 7:30, a 15:30 na chętnych czeka dział 
obsługi klienta oraz egzaminatorzy, którzy w 
te dni sprawdzają wiedzę teoretyczną kandy-
datów na wszystkie kategorie prawa jazdy, a 
egzaminy praktyczne prowadzą na upraw-
nienia kategorii wszystkich poza kategorią D. 

W białostockim WORD wiedzą doskonale, 
że kandydata na kierowcę mogą zjeść nerwy, 
a to może się skończyć oblanym egzaminem. 
Dlatego właśnie każda osoba, której nie po-
wiodło się na egzaminie (teoretycznym lub 
praktycznym) może – jeśli tylko chce – spró-
bować swoich sił ponownie tego samego dnia. 
Wystarczy zgłosić się do rejestracji Ośrodka 
i zapisać się na jeden z zarezerwowanych na 
takie sytuacje wolnych terminów. Wcześniej, 
po nieudanej próbie egzaminu, można – i 
warto – zapytać egzaminatora co wykonało się 
źle i jak to zadanie należy wykonać poprawnie. 

Od czerwca w WORD, uruchomiony zosta-
nie też specjalny dzień dla osób, które szkoliły 
się w OSK na pojazdach marki Fiat Punto. W 
każdy czwartek, który będzie w białostockim 
Ośrodku Dniem Punto, udostępnione zostaną 
zdającym dwa pojazdy tej marki i uruchomione 
będą dodatkowe podejścia właśnie na tych 
samochodach. Oczywiście cały czas dostępne 
będą też Toyoty Yaris. 

Przypominamy,  że  na  egzaminy  
i szkolenia można zapisywać się również 
przy pomocy strony internetowej Ośrodka  
https://word.bialystok.pl, a opłaty można 
wnosić za pomocą przelewu internetowego 
lub zapłacić gotówką bądź kartą na miejscu.

W białostockim WORD określenie „Nie 
musisz na nas czekać” nabrało nowego zna-
czenia: w kwietniu średni czas oczekiwania 
na egzamin (od godziny, na którą został wy-
znaczony do wyjścia na plac) to… 6 minut. 
A w maju było jeszcze lepiej – średni czas 
uległ skróceniu do 4 minut.  Wszystko po to, 
aby kandydat na kierowcę miał jak najmniej 

powodów do stresu i czasu nerwowego ocze-
kiwania na egzamin. 

A co poza egzaminami? Przede wszystkim 
szkolenia i bezpieczeństwo. Białostocki WORD 
prowadzi akcje społeczne na rzecz podnoszenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygoto-
wanych zostało kilka kampanii skierowanych 
do dzieci i młodzieży. Na przedszkolaków i 
najmłodszych uczniów czeka mobilne mini 
miasteczko ruchu drogowego, które może 
dojechać wraz z egzaminatorem do każdej 
placówki, która zaprosi WORD do przepro-
wadzenia zajęć. Dla starszych uczniów przygo-

towano specjalne prelekcje i zajęcia z zakresu 
przepisów ruchu drogowego oraz zagrożeń 
występujących na drogach. Wszystkie te ak-
tywności, prowadzone są przez egzaminatorów 
Ośrodka nieodpłatnie: wystarczy skontakto-
wać się z WORD (mailowo lub telefonicznie) i 
uzgodnić termin wizyty w placówce.

Ośrodek prowadzi również szereg szkoleń, 
a oferta w tym zakresie jest stale dopasowy-
wana do zapotrzebowania rynku. Szczegó-
łowe informacje na ten temat dostępne są 
na stronie internetowej WORD w zakładce 
„SZKOLENIA”.

Nie czekaj na prawo jazdy 

– zdobądź je w WORD już dziś!
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**ODBIERANIE WORKÓW 
Z POPIOŁEM

 Od maja popiół będzie 
odbierany z pozostałymi

odpadami segregowanymi

Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu
MIASTO ŁAPY

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

CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

Witosa,
17 15

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, 
Gliniana, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, 

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, 
Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

3 1

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

4 2

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 10

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

5 3

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Wygwizdowo, Żabia

19 17

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
13 11

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

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

6 4

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gę-
sia, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesiono-

wa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, 
Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerko-

wa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

14 12

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmen-
tarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Gra-

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

7 5

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VI VII

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

3
17

1
15
29

Wtorek

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

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4
18

2
16
30

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

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Ró-
żana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

11
25

9
23

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

Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, Sosnowa, 
Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

4
18

2
16
30

Środa

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

12
26

10
24

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

Ogrodowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpital-
na, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

5
19

3
17
31

Czwar-
tek

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

Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, 
Rzemieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, 

Zachodnia, Żytnia

6
21*

4
18

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

14
28

12
26

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

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

7
21

5
19

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

Terminy odbioru odpadów 
wielkogabarytowych

22, 23, 24, 25 lipca 2019

25, 26, 27, 30 września 2019
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PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW 
ZMIESZANYCH

Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu
MIASTO ŁAPY 

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

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa,

3
17

1 
15
29

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, 
Gliniana, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, 

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, 
Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

3
17

1
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, Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

4
18

2
16
30

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
12
26

10
24

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

5
19

3
17
31

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

5
19

3
17
31

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

13
27

11
25

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

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

6
24*

4
18

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, 
Gęsia, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Je-

sionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, 
Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepod-
ległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

14
28

12
26

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

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

7
25*

5
19

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

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

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

10 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 17 15

Wtorek

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

11 9

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

Zdrojowa)
18 16

Środa

Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy
-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse 12 10

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

19 17

Czwartek
Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 

Daniłowo Duże
21 18

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

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

ski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

10 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 17 15

Wtorek

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

11 9

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

Zdrojowa)
18 16

Środa

Łapy-Łynki (ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy-Kor-
czaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse, 

12 10

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

19 17

Czwar-
tek

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

21 18

*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, CZERWIEC-LIPIEC 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara,
Wólka Waniewska

3
17

1
15
29

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

10
24

8
22

Środa

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

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

5
19

3
17
31

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

Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki

12
26

10
24

Gąsówka-Osse
12
26

10
24

Czwar-
tek

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

13
27

11
25

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościel-
na, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka Strumianka

14
28

12
26
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Z jubilatami spotkał się 
burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski i przewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Maciejew-
ski, którzy wręczyli małżonkom 
Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przyznawane 
przez Prezydenta RP, drobne 
upominki i kwiaty oraz życzyli 
jeszcze wielu wspólnych lat spę-
dzonych w zdrowiu i szczęściu.

Uroczystość odbyła się w 
czwartek (23 maja) w sali ban-
kietowej Acapulco w Łapach. 
Był tort i tradycyjna lampka 
szampana. Czas umilał chór 
„Łapskie Nutki”. Wcześniej w 
kościele Św. Krzyża została od-
prawiona msza św. w intencji 
jubilatów.

Już po raz dziesiąty, 1 maja, 
wyruszyła  piesza pielgrzymka 
ludzi świata pracy do Sanktu-
arium Matki Bożej Pojednania 
w Hodyszewie. Wzięło w niej 
udział ponad 100 osób. Piel-
grzymka odbyła się w dzień 
wspomnienia św. Józefa - pa-
trona rzemieślników, rodzin i 
ludzi prac.

10 lat temu, 8 maja 2010 r. 
pielgrzymi wyruszyli po raz pierw-
szy, aby wstawiennictwu Maryi 
i Opiekunowi Świętej Rodziny 
zawierzyć rodziny, młode mał-
żeństwa, miasto Łapy wraz z wła-
dzami samorządowymi, zakłady 
pracy, pracodawców i pracow-

ników, rolników, bezrobotnych i 
poszukujących pracy. Z każdym 
rokiem pielgrzymów przybywa. 

Tegoroczne pielgrzymowanie 
zakończyło się uroczystą mszą św. 
i aktem zawierzenia przy licznie 
zgromadzonych pielgrzymach i 
ich rodzinach, które dotarły do 
sanktuarium. Dzięki gościnno-
ści miejscowych księży wszyscy 
spotkali się na wspólnym poczę-
stunku w Domu Pielgrzyma.

Organizatorzy składają  po-
dziękowania za opiekę medyczną 
Pani dr Teresie Łapińskiej i Pani 
pielęgniarce Grażynie Czajkow-
skiej, ks. Andrzejowi za wspólne 
pielgrzymowanie i modlitwę, 

TVP3 „Pod Twoją obronę” z Panią 
Małgorzatą i Pauliną - za piękne 
reportaże z naszych pielgrzymek, 
sponsorom za pyszne, słodkie 
wypieki - Pani Marcie z „Cukier-
ni u Lecha”, Cukierni „Anna” z 
Zambrowa, PSS Społem, Panu 

Wojciechowi Grodzkiemu oraz 
Burmistrzowi Łap za udostęp-
nienie autokaru.

Kolejna pielgrzymka z Łap do 
Hodyszewa odbędzie się w dniu 
1 maja 2020 r.

48 par z naszej gminy świętowało 

50-lecie pożycia małżeńskiego

10. jubileuszowa 

pielgrzymka z Łap do Hodyszewa

Wyniki wyborów 
do Parlamentu Europejskiego
Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów 

do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej głosów zdobyło Prawo i 
Sprawiedliwość.

Na kandydatów partii rządzącej głosowało 45,38 proc. wyborców, 
którzy poszli do urn. To oznacza, że PiS zdobyło 27 mandatów w eu-
roparlamencie. Koalicja Europejska zdobyła 38,3 proc. głosów – 22 
mandaty, a partia Wiosna 6,04 proc. – 3 mandaty

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły wymaganego 5 proc. 
progu wyborczego

Frekwencja wyniosła 45,68 proc.
Z okręgu nr 3 ( Warmińsko - mazurskie i Podlaskie) mandaty zdo-

byli Krzysztof Jurgiel (PiS), Karol Karski (PiS) i Tomasz Frankowski 
(KE). Frekwencja wyniosła 38,93 proc.

Komitet
Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

5 331 68,75% 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

1 476 19,04% 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERA-
CJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

396 5,11% 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 299 3,86% 
KOMITET WYBORCZY WIOSNA 

ROBERTA BIEDRONIA
177 2,28% 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 
RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

75 0,97% 

Razem 7 754  

Frekwencja w gminie Łapy wyniosła 44,44 proc.

Wyniki głosowania - gm. Łapy
Wyniki komitetów
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Komitet
Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

5 331 68,75% 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

1 476 19,04% 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERA-
CJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

396 5,11% 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 299 3,86% 
KOMITET WYBORCZY WIOSNA 

ROBERTA BIEDRONIA
177 2,28% 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 
RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

75 0,97% 

Razem 7 754  
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Grupa zadaniowa projektu 
Akademia Nowoczesnego Pa-
triotyzmu z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Łapach udała się na 
spotkanie z Burmistrzem Łap 
Panem Krzysztofem Gołaszew-
skim. Miało ono na celu przed-
stawienie działań związanych z 
realizacją projektu i zachęceniem 
do podjęcia współpracy. Otrzy-
maliśmy zapewnienie od Pana 
Burmistrza o włączeniu się w 
naszą akcję.

GZ: Nasze Liceum uczest-
niczy w projekcie ANP. Głów-
ną wartością projektu jest 
patriotyzm. Jakie znaczenie 
w dzisiejszych czasach ma 
to słowo dla Pana, kiedy już 
nie trzeba ryzykować życiem 
i chwytać za broń. W jaki spo-
sób Pan wyraża swoją miłość 
do Ojczyzny?

KG: Patriotyzm rozumiem jako 
ponadczasową i bezwarunkową mi-
łość do swojej Ojczyzny. Oczywiście 
interpretacja tego pojęcia zmieniała 
się na przestrzeni wieków. Inaczej 
postrzegano patriotyzm w okresach 
wojen czy powstań narodowych 
lub w okresie, gdy Rzeczypospolita 
zniknęła z mapy świata, a inaczej 
odczuwamy to pojęcie w okresie 
pokoju i względnego dobrobytu. 
W trudnych dla Polski okresach 
realizacją tej miłości do Ojczyzny 
było ryzykowanie życiem i chwyta-
nie za broń, ale musimy pamiętać o  
przedstawicielach kultury i sztuki, 
którzy swą miłość wyrażali poprzez 
tworzenie nowych dzieł – także 
„ku pokrzepieniu serc” Polaków. 
W związku z tym dochodzimy do 
zasadniczej kwestii, czyli określenia 
swojej własnej patriotycznej powin-
ności względem Ojczyzny. Ja nie 
chcę stawać w roli wszechwiedzącej 
wyroczni i pouczać wszystkich, jak 
powinni wyrażać swoją miłość do 
Ojczyzny. 

Jeśli chodzi o moją realizację 
patriotycznej postawy, to pamię-
tam, że już od dzieciństwa w rodzin-
nym domu ta kwestia była bardzo 
ważna pomimo ówczesnych wa-
runków, czyli panującego w Polsce 
systemu totalitarnego z centrum 
decyzyjnym poza Warszawą. Pa-
miętam, jak w dzieciństwie uczy-
łem się patriotycznych wierszy i 
piosenek. Pamiętam opowieści 
starszych osób o walkach podczas 
II wojny światowej. Widziałem na 
własne oczy walkę opozycji o wolną 
Polskę za czasów PRL. To wszyst-
ko sprawiło, że dzisiaj obchodzę 
wszystkie święta narodowe, cele-
brujemy w rodzinie flagę i hymn 
Polski. Z drugiej strony uważam, że 

miłość do Ojczyzny człowiek może 
wyrażać najpełniej w codziennym 
życiu, czyli poprzez uczciwą pracę, 
kupowanie polskich produktów, 
płacenie podatków i sympatię do 
drugiego człowieka, bo wszyscy 
jesteśmy Polakami i pomimo róż-
nic między ludźmi - ŁĄCZY NAS 
POLSKA.

GZ: Jakie wartości powi-
nien wyznawać młody czło-
wiek?

KG: Uważam, że młodzi lu-
dzie powinni starać się pamiętać 
o wartościach uniwersalnych, czyli: 
miłości, uczciwości, szacunku, pra-
cowitości oraz staranności w każ-
dym działaniu. Jeśli młody człowiek 
będzie je praktykował, to będzie za-

równo kochał Ojczyznę oraz będzie 
dobrym człowiekiem. Obecnie sam 
mam dzieci i wiem, że we współcze-
snym świecie takie wartości może 
nie są popularne i modne z powodu 
trendów w telewizji czy internecie. 
Uważam, że największą rolę przy 
wskazywaniu drogi młodym lu-
dziom odgrywają rodzina, szkoła 
i najbliższe otoczenie. Myślę, że 
powinniśmy tutaj także czerpać 
z nauki Kościoła oraz mądrości 
ludowej. Dlatego jako burmistrz 
będę starał się dokładać cegiełkę 
w proces wychowania patriotycz-
nego, np. poprzez organizowanie 
uroczystości gminnych, celebro-
waniu rocznic historycznych czy 
też poprzez działalność instytucji 
kultury. Zapewniam także, iż urząd 
jest w pełni otwarty dla każdego 
młodego człowieka, który zechce 
zrobić coś pozytywnego na rzecz 
swojego otoczenia. Jako młodzi 
ludzie  musicie pamiętać, że żyjecie 
w tak pięknym kraju dzięki Waszym 

przodkom, a przyszłość leży tylko w 
Waszych rękach. Musicie nauczyć 
się mądrze korzystać z danej Wam 
wolności z uwzględnieniem odpo-
wiedzialności. Tego Wam życzę.

GZ: Kto jest dla Pana au-
torytetem? Gdzie, my młodzi, 
mamy dziś szukać autoryte-
tów?

KG: Z mianem autorytetu koja-
rzą nam się głównie postaci, które 
odegrały znaczną rolę w historii. 
Według mnie, na miano autorytetu 
zasługuje wiele osób, które swym 
życiem udowodniły, że wierność 
wartościom i zasadom są najważ-
niejsze. Osobiście czerpię z dorobku 
wielu osób, gdyż mógłbym tutaj 
wymienić Marszałka Józefa Piłsud-

skiego i Jego niezłomność lub Jana 
Pawła II i Jego ogromną miłość do 
drugiego człowieka. Jednak dla 
Was chciałbym zaproponować oso-
bę, której życie i postawa wywarły 
na mnie ogromny wpływ, którą 
osobiście traktuję jako autorytet. 
Chodzi o Danutę Siedzikównę ps. 
Inka. Pomimo młodego wieku i 
tragicznych doświadczeń do końca 
walczyła o wolną Polskę. Zawsze się 
wzruszam, gdy przypominam sobie 
treść Jej ostatniej wiadomości, któ-
ra była wysłana tuż przed rozstrze-

laniem: „Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba”. Myślę, 
że młodzi ludzie nie powinni po-
szukiwać autorytetów w mediach 
społecznościowych, ale w książkach 
i własnym otoczeniu. Przypominam 
sobie moich nauczycieli, wykładow-
ców, sąsiadów i wielu z nich swoją 
postawą udowadniało, że zasługują 
na to miano. Niestety, bardzo często 
dostrzegamy to po wielu latach. 
Jedno jest pewne: prawdziwe au-
torytety są także wśród nas.

GZ: W ramach ANP reali-
zujemy projekt, który ma na 
celu zwiększenie świadomości 
ludzi dotyczącej zmniejszenia 
zużycia folii. W jaki sposób 
Gmina Łapy  przyczynia się do 
ochrony środowiska?

KG: Urząd Miasta i Gminy Łapy 
prowadzi selektywną zbiórkę od-
padów oraz kampanie edukacyj-
ne na rzecz ochrony środowiska. 
Dbamy o czystość i porządek na 
terenie gminy. Współdziałamy ze 
szkołami w zakresie edukacji dzie-
ci i młodzieży w zakresie ochrony 
środowiska. Promujemy proekolo-
giczne postawy, czyli np. używanie 
toreb ekologicznych czy też selekcji 
odpadów. Odpowiadamy na ocze-
kiwania mieszkańców i dbamy, aby 
w miejscach publicznych był ład i 
porządek. Oczywiście, jako gmi-
na, nie posiadamy kompetencji 
do wymuszania na mieszkańcach 
odpowiednich zachowań. Jednak 
uważam, że uświadamianie miesz-
kańców na tematy ekologiczne 
w końcu przyniesie zamierzone 
efekty. Nawet najlepsze procedury 
mogą zawodzić z powodu zacho-
wań ludzkich. Niebawem będziemy 
wspólnie z mieszkańcami typować 
miejsca na terenie gminy, w któ-
rych dokonamy nasadzeń drzew, 
krzewów i kwiatów. Marzę o tym, 
że wszyscy mieszkańcy będą dbać 
o przestrzeń publiczną jak o dobro 
wspólne i mam nadzieję, że kiedyś 
tak będzie.

GZ. Dziękujemy Panu za 
rozmowę i czas poświęcony 
dla nas. Życzymy sukcesywne-
go zmieniania naszej lokalnej 
rzeczywistości i zapewniamy, 
że losy naszego miasta nie są 
nam obojętne.

KG: Ja również dziękuję bardzo 
i cieszę się, że lokalne sprawy, a tym 
samym naszej Ojczyzny są dla Was 
ważne, a Wasze zaangażowanie w 
sprawy naszego miasta jest na to 
dowodem.

Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Łapy Panem Krzysztofem Gołaszewskim

Nasz świat to nasza wspólna troska o niego 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Łapach dostali się do ścisłego finału ogólnopolskiego projektu Aka-
demia Nowoczesnego Patriotyzmu. Ich projekt społeczny dotyczył  
ograniczenia zużycia reklamówek jednorazowych. Wprowadzili 
w obieg zaprojektowaną przez siebie torbę ekologiczną, znaną 
jako torba bumerang. 7 czerwca wezmą udział w Wielkim Finale 
w Warszawie, gdzie zawalczą o Nagrodę Ekspertów. Opiekunem 
grupy jest Katarzyna Joanna Kulwicka.

- Życzymy powiedzenia i trzymamy kciuki.
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Dnia 3 kwietnia Gabriela 
Stypułkowska z kl. VIII SP w 
Płonce Kościelnej odebrała 
z rąk Podlaskiego Kuratora 
Oświaty tytuł laureata Woje-
wódzkiego Konkursu z Bio-
logii. Uczennicę do konkursu 
przygotowywała pani Agniesz-
ka Kamińska.

To nie pierwszy sukces Ga-
brieli, w ubiegłym roku szkolnym 
została laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. W 

klasie VI szkoły podstawowej 
zdobyła tytuł finalisty Wojewódz-
kiego Konkursu z Przyrody. W 
roku 2018 otrzymała stypendium 
Marszałka Województwa Podla-
skiego w dziedzinie twórczości 
artystycznej. Biografię Gabrieli 
Stypułkowskiej opublikowano 
w książce pt. ”Młodzież jakiej nie 
znacie - wzory osobowe godne 
naśladowania”, do której opis 
przygotowała pani Bogusława 
Jastrzębska.

Gabrysia od kilku lat osiąga 
celujące wyniki w nauce, co roku 
zdobywa szkolny tytuł „Ucznia 
Roku”. Rozwija swoje zaintere-
sowania, poświęca się pasjom 
aktorskim, uczęszcza na zajęcia 
Teatru Kaprys M w Domu Kul-
tury w Łapach. Ostatnio zagrała 
w spektaklu pt. „Z chaosu” za-
prezentowanym w 22. Łapskim 
Tygodniu Teatru.

Przed Gabrielą kolejne wy-
zwania, następny etap kształcenia 
i nauka w wybranej szkole śred-
niej. Życzymy jej spełnienia ma-
rzeń i wielu sukcesów w osiąganiu 
kolejnych ambitnych celów.

Na przełomie kwietnia i maja 
tego roku Szkoła Podstawowa Nr 5 
w Białymstoku zorganizowała VII 
edycję Wojewódzkiego Konkur-
su Twórczości Dzieci i Młodzieży 
,,Podlasie – mnie ta ziemia od 
innych droższa…”. Konkurs ho-
norowym patronatem objął Wo-
jewoda Podlaski, Marszałek Wo-
jewództwa oraz Prezydent Miasta 
Białegostoku. Celem zmagań była 
promocja województwa, popula-
ryzacja walorów przyrodniczych   
i architektonicznych Podlasia, 
prezentacja możliwości twór-
czych dzieci i młodzieży podla-
skich szkół. Na konkurs napłynęło 
650 prac plastycznych z całego 
województwa. Komisja konkur-
sowa dostrzegła talent uczniów 
Szkoły Podstawowej w Uhowie, 
przyznając:
-  I miejsce Nadii Smolskiej z kla-

sy I, 
-  III miejsce Krystianowi Ko-

zubowi z klasy V 
-  oraz dwa wyróżnienia: Lenie 

Smolskiej i Malwinie Olszew-
skiej z klasy IV. 
Uroczysta gala wręczenia na-

gród odbyła się 07.05.2019r. w 

sali konferencyjnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Białymstoku, 
na którą organizatorzy zaprosili 
nagrodzonych uczniów wraz z ro-
dzicami i opiekunami - paniami 
Agnieszką Łapińską i Marzeną 
Halicką. 

Dnia 05.04. 2019r. w Zespole 
Szkół Społecznych BTO w Bia-
łymstoku miało miejsce uroczyste 
rozstrzygnięcie XIII edycji Pod-
laskiego Konkursu Plastycznego 
,,Pisanki, kraszanki, wyrywanki” 
pod honorowym patronatem Jego 
Ekselencji Arcybiskupa Tadeusza 
Wojdy Metropolity Białostockie-
go oraz Tadeusza Truskolaskiego 
Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Na konkurs nadesłano ponad 300 
pięknych prac, wśród których zna-
lazły się wytwory uczniów  Szkoły 
Podstawowej w Uhowie. Jury do-
ceniło i nagrodziło Nadię Smol-
ską z klasy I, a podziękowania za 
przygotowanie uczniów do kon-
kursu otrzymały panie Agnieszka 
Łapińska i Marzena Halicka.

Gratulujemy naszym Uczniom 
i ich Rodzicom wysokich osią-
gnięć, życzymy kolejnych!

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej

Sukces Gabrieli Stypułkowskiej

Sukcesy uczniów SP w Uhowie
w konkursach plastycznych
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Uczennica naszego, łapskie-
go liceum, Joanna Dąbrowska 
wzięła udział w II edycji konkursu 
poetyckiego ,,Historia najnowsza 
Polski w poezji dzieci i młodzie-
ży”.  Przegląd organizowany był 
przez Oddziałowe Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku oraz Oddziało-
we Biuro Edukacji Narodowej 
w Białymstoku. W tym szczegól-
nym dla naszego kraju i regionu 
roku  konkurs nadal przebiegał 
w duchu obchodów związanych 
z odzyskaniem przez Polskę Nie-
podległości oraz  setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
większość miast naszego regionu.  

Zadaniem uczestników kon-
kursu było przygotowanie wła-
snego utworu poetyckiego, który 
powinien odnosić się do wartości 
patriotycznych lub upamiętniać 

wydarzenie, miejsce, osobę, sym-
bol z najnowszej historii Polski 
z lat 1918 - 1989 . Jak podają 
organizatorzy „celem konkursu 
było kształtowanie wśród mło-
dych ludzi świadomych postaw 
obywatelskich, przywiązania do 
historii, tradycji narodowych, 
języka ojczystego oraz budowanie 
tożsamości narodowej i regio-
nalnej, a także propagowanie 
wartości patriotycznych”. Ho-
norowy patronat nad konkursem 
sprawowali Wojewoda Podlaski 
oraz Podlaski Kurator Oświaty.

Na konkurs wpłynęło ponad 
70 prac dzieci i młodzieży z całego 
regionu. Wśród wąskiego gro-
na laureatów znalazła się także 
uczennica klasy trzeciej naszego 
liceum - Joasia Dąbrowska, któ-
rej serdecznie gratulujemy. 

Sukces w konkursie poetyckim 
uczennicy łapskiego liceum

Ona
Miała siedemnaście lat.
W oczach kawałek nieba
Miała siedemnaście lat.
I cóż jej więcej trzeba?
Wiatr we włosach,
Marzeń pełna głowa.
Jej myśli w głuchych toną głosach,
Może jakiś sekret w sobie chowa?
Pod jej stopami ziemia - dramatów świadek,
Getta szerzą się ruiny.
Śmierć tysięcy to nie był wypadek.
Ona tęskni do rodziny.
Ciche Adonai ku niebu kieruje,
Myśli o przyszłości,
Która w ciemnych barwach się maluje
W ciszy i samotności. 
Miała siedemnaście lat.
W oczach kawałek nieba
Miała siedemnaście lat.
I cóż jej więcej trzeba?

Zwątpienie Victorii
Idę ulicą z głową wysoko uniesioną.
Ważna, uważna, rozważna...
Na czole wianek z czczych nadziei
Ciszą brzęczą zaciekłych ruin gmachy

- Zginiesz - słyszę. - Cóż, inni zginęli.
- Niesiesz nadzieję - Której nie pojęli.
- Jesteś ważna - Inni też byli
Sercem, duszą za Ojczyznę walczyli.
- Ale tyś jest Victoria wstęgą przepasana!
- Z godności odarta i w wianek odziana...

Teraz słuchaj chłopcze mój miły:
Idź tam gdzie bohaterów poległych mogiły
Wśród ciszy, modlitw i chwały
Oddaj im cześć i należne pochwały.
Dzięki ich ofierze dziś wolny żyjesz
Marzysz, patrzysz, w pierś się z dumą 
bijesz.

Na koniec ci powiem w sekrecie: 
Wolność to miłości i nadziei dziecię.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Świętego Jana Pawła II w Łapach, dzia-
łający w ramach Stowarzyszenia Szkoła Bez 
Barier, Aldona Bagińska i Alicja Raciborska 
wzięły udział w konkursie Niepodległa 2018 
Fundacji PZU z Kulturą. Napisany projekt pt.: 
„W drogę z Niepodległą” otrzymał dotację na 
realizację zaplanowanych działań  mających na 
celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej 
kultury dzieciom i młodzieży szkolnej oraz 
zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego na poziomie lokalnymi i ogól-
nopolskim. W ramach projektu uczniowie 
pogłębiły wiedzę dotyczącą odzyskania przez 
Polskę niepodległości, poznały dorobek i osią-
gnięcia Polski i Polaków w XX i XXI wieku 
w różnych dziedzinach życia: społecznego, 
ekonomicznego i kulturalnego. Działania, 
które były prowadzone przybliżyły lokalnych 
bohaterów walczących o odzyskanie  Ojczy-
zny. Dzieci miały dostęp do szeroko pojętej 
kultury i tradycji. Wyjechały  na wycieczkę 
do Warszawy  zwiedzając  Muzeum Żydów 
Polskich ”Polin”, Centrum Nauki Kopernik, 
dzięki któremu poszerzyły swoją wiedzę i 
umiejętności. Uczestniczyły w lekcji historii 
w Muzeum Historycznym w Białymstoku, 

obejrzały premierę „Upiór w Operze” w Operze 
Podlaskiej oraz wzięły udział w warsztatach  
w Wedlu. Dzieci uczestnicząc w zajęciach 
warsztatowych „Ludzie Niepodległości” w 
ramach projektu poznały wielkich, wybitnych 
Polaków XX i XXI wieku oraz ich wkład w do-
robek kulturowy Polski. Poznały nasze drogi 
do niepodległej, jak Polacy walczyli o wol-
ność, honor i Ojczyznę. W myśl powiedzenia 

„ podróże kształcą” dzieci nauczyły się zasad 
dobrego zachowania, stylu, estetyki i smaku. 

Projekt rozpoczął  się  1 października 2018 
roku i kończy się 31 maja 2019 roku. Cieszymy 
się, że Fundacja PZU  po raz  czwarty dotowała 
działania - Stowarzyszenia Szkoły bez Barier 
i dzięki Fundacji PZU myślimy, że udało nam 
się  rozbudzić  w  uczniach ciekawość świata, 
miłość do własnego kraju, pasję i aktywność 
życiową a przede wszystkim wykształcić posta-
wę dumy z własnej Ojczyzny  i przynależności 
do narodu polskiego.

Autorki projektu: Alicja Raciborska
Aldona Bagińska

W drogę z Niepodległą

Wiersze konkursowe laureatki

Gmina
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W tych zawodach sportowa 
rywalizacja nie była najważniej-
sza. Kilkadziesiąt osób w biegu 
głównym i kilkuset uczniów w 
biegach towarzyszących, na 
sportowo uczciło w Łapach pa-
mięć Waldemara Kikolskiego.

Waldek po raz kolejny spisał 
się na medal, tym razem z góry za-
pewniając nam znakomitą pogodę. 
Słońce świeciło jednak nie tylko z 
góry, bo na stadionie promienne, 
słoneczne uśmiechy biły z twarzy 
około 350 dzieci, które wzięły udział 
w biegach towarzyszących. Dużo 

radości i organizatorom, i samym 
uczestnikom, sprawił bieg w ka-
tegorii osób niepełnosprawnych, 
który otworzył imprezę. Wszystkie 
dzieci, młodzież i niepełnospraw-
ni dawali z siebie wszystko, za co 
otrzymali drobne upominki, a naj-
lepsi – puchary. Nikt nie wyszedł ze 
stadionu z pustymi rękoma!

Jak zwykle była z nami mama 
Waldemara Kikolskiego pani Euge-
nia Kikolska i siostra Bożena Chra-
bołowska z mężem. Również, jak 
co roku, w podziękowaniu za to, 
że mogliśmy cieszyć się z sukcesów 
Waldka, a dziś być dumni z takiego 

wspaniałego rodaka naszej małej 
ojczyzny, pani Eugenia Kikolska 
odebrała kwiaty z rąk Burmistrza 
Łap Krzysztofa Gołaszewskiego. 
Z innej tradycji również stała się 
zadość - specjalna delegacja udała 
się na cmentarz z kwiatami i znicza-
mi, żeby pomodlić się nad grobem 
Waldka.

Natomiast po raz pierwszy, w 
trakcie imprezy, przeprowadzi-
liśmy symboliczny marsz nordic 
walking, w którym osoby lubiące 
tzw. „chodzenie z kijkami” uczcili 
pamięć wybitnego Paraolimpijczy-
ka z Łap. Kilkunastu uczestników 

wyruszyło na bieżnię stadionu zaraz 
po starcie biegu głównego.

W biegu głównym od początku 
prowadził Andrzej Leończuk i nie 
zawiódł do samego końca, jako 
pierwszy przekraczając linię mety, 
z czasem 17 minut i 12 sekund. To 
już drugi triumf tego zawodnika w 
Biegu Kikolskiego (zwyciężył także 
w 2018 roku). Wśród kobiet zwy-
ciężyła  Swietłana Kunhanskaya, 
która na metę wbiegła po 20 minu-
tach i 53 sekundach. Wśród osób 
niepełnosprawnych triumfował 
Maciej Dąbrowski, najlepszy wśród 
niedowidzących był Zenon Budka, 
rywalizację w kategorii niewido-
mych wygrali Mariusz Zacheja 
oraz Alicja Stelmaszczyk. To był 
znakomity dzień sportu i promocji 
gminy Łapy, bo do naszego pięk-
nego miasta przyjechali zawodnicy 
z całej Polski (m.in. Zielona Góra, 
Słupsk, Bydgoszcz, Warszawa, 
Płock). Dziękujemy!

Galeria zdjęć z biegu znajduje 
się na facebooku Ośrodka Kultury 
Fizycznej - https://www.facebook.
com/OKFLapy/

Pełne wyniki rywalizacji, w 
kategorii open oraz w kategoriach 
szkolnych znajduje się na stronie 
internetowej www.okf.lapy.pl.

OKF

Łapscy medaliści 
w judo

W dniu 18.05.2019 na war-
szawskiej Pradze odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Warsza-
wy w judo dzieci. Wzięli w nich 
udział także zawodnicy i zawod-
niczki łapskiego klubu sporto-
wego NAREW. Pięcioosobowa 
reprezentacja klubu z Podlasia 
zdobyła dwa medale. Najlepiej 
spisał się Filip Dębicki, który zajął 
2 miejsce, brązowy medal zdobył 
Kacper Błażewicz a 7 miejsca wy-
walczyli Gabriela Piszczatowska 
i Miłosz Zatyka. Udział w zawo-
dach zaliczył Tomasz Pietraszko. 
Trenerami zawodników są Piotr i 
Łukasz Pułkośnikowie.

Jako organizatorzy XIX Ulicznego Biegu im. Waldemara Kikolskiego chcemy serdecz-
nie podziękować następującym podmiotom lub osobom:

– Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap, Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach, Radni Rady Miejskiej w Łapach – Barbara Ekiert, Wiesław Szustak, Piotr Łapszo,  Krystyna 
Grabowska – Radna Rady Miejskiej w Łapach, była Dyrektor OKF-u, inicjatorka biegu im. Waldemara 
Kikolskiego, Eugenia Kikolska, Bożena i Jan Chrabołowscy, Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu 
Białostockiego, Radni Rady Powiatu Białostockiego – Mariusz Gołaszewski, Maria Busłowska, An-
drzej Gąsowski, Sylwia Rząca, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Tomasz Organek – Komendant 
Komisariatu Policji w Łapach, Robert Dzierżek – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łapach, 
Funkcjonariuszom Policji i Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach i Uhowie, Paweł Jurkian 
Komendant ZOSP RP Gminy Łapy, ks. kan. Waldemar Krzywiński Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła, Janusz Jasiński – Prezes PSS Społem Łapy, Dyrekcja Przedszkoli i Szkół Podstawowych 
wraz z kadrą pedagogiczną. Dorota Kondratiuk – Dyrektor ZSM w Łapach, Adam Perkowski – nauczy-
ciel ZSM w Łapach, Joanna Micota – Prezes Fundacji „Kropla Drąży Skałę”, Klub Seniora „Po drugiej 
stronie tęczy” działający przy MOPS w Łapach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach, Świetlica 
Socjoterapeutyczna w Łapach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Elżbieta Dzierżek – Dyrektor Biura Obsług 
Szkół Samorządowych  oraz pracownicy Biura Obsługi Szkół Samorządowych, media – TVP3 Białystok, 
Kurier Poranny, Polskie Radio Białystok, Jerzy Barańczuk – fotograf, Dariusz Rydzewski z dziewczętami 
z UKS „Łapa” Łapy, wspaniali wolontariusze – Michał Płoński, Marta Piątek, Dariusz Sawko, Edyta i 
Grzegorz Cholewa, Paweł Kul, Agnieszka Kulesza, Beata Płońska, Katarzyna Mazurkiewicz, Damian 
Szyluk, Zdzisław Łapiński, Zbigniew Rokicki, zawodnicy, dzieci, młodzież, kibice, mieszkańcy Łap i 
goście – dziękujemy!

Setki biegaczy pobiegło po raz XIX 

dla Waldka Kikolskiego
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OgłOszenia

W sobotę (8 czerwca)
 Urząd Miejski będzie czynny
W sobotę (8 czerwca) łapianie będą mogli załatwić 

sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Łapach. To 
kolejna pracująca sobota, kiedy będą mieli taką możli-
wość. Zmianie uległa jedynie data tzw. „otwartej soboty” 
w Urzędzie Miejskim, która początkowo planowana 
była w sobotę (1 czerwca).

Urzędnicy w sobotę (8 czerwca) będą pracować w 
godz. 7.30 – 15.30. Tego dnia będzie można załatwić 
wszystkie sprawy urzędowe. Urzędnicy bowiem od-
pracują dzień wolny tj. piątek (21 czerwca), ponieważ 
wtedy Urząd Miejski będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że 21 czerwca nieczynne 
będzie również Biuro Obsługi Szkół Samorządowych 
w Łapach. 

Przypominamy terminy kolejnych pracujących sobót 
w 2019 r.:  6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 
9 listopada oraz 7 grudnia.
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Reklama 



Biblioteka Publiczna w Łapach 
zaprasza do tymczasowej siedziby

Od 6 maja br. (poniedziałek) Biblioteka 
Publiczna w Łapach zaprasza do tymczasowej 
siedziby przy ul. Matejki 19 (pomieszczenie 
po dawnej siłowni Metamorfoza). Godziny 
pracy w nowej, tymczasowej siedzibie pozo-
stają bez zmian.


