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Drodzy mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Łapy!

Uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Łapach w ramach ogól-
nopolskiego projektu Akademia 
Nowoczesnego Patriotyzmu 
podjęli działanie, mające na celu 
ograniczenie ilości plastikowych 
toreb poprzez utworzenie punk-
tów wymiany toreb wielorazo-
wych w punktach handlowych. 
Jedną z naszych inicjatyw jest 
wprowadzenie w obieg tzw.  

torby bumerang. Już w piątek, 
torby bumerangi dostępne będą 
w lokalnych sklepach Gama. Na 
czym polega akcja? W każdym 
sklepie Gama zostanie wstawiony 
pojemnik z torbami ekologiczny-
mi, będzie on opatrzony tabliczką 
„Torby Bumerangi”. Dzięki temu, 
każdy będzie miał  możliwość 
pożyczenia takiej torby – bez 
opłat lub podzielenia się swo-
imi nadmiarowymi torbami 
wielorazowymi. 

Motto akcji: „Weź,  jeśli po-
trzebujesz. Przynieś, jeśli 
masz za dużo” 

Korzyści są podwójne – nasze 
niewykorzystane zasoby służą in-
nym, a do środowiska trafia mniej 
toreb jednorazowego użytku.

Dajmy przykład świadomej 
konsumpcji!  

Jeśli jesteś prywatnym 
przedsiębiorcą i prowadzisz 
punkt handlowo-usługowy, 
przyłącz się i daj nam o tym 
znać na naszym facebooku.
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 15 kwietnia, w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Pod-
laskiego odbyło się spotkanie w 
sprawie przebiegu linii kolejowej 
Rail Baltica przez teren woje-
wództwa podlaskiego.

 
Organizatorem spotkania i 

moderatorem dyskusji był poseł 
Krzysztof Jurgiel, a uczestniczyli 
w nim m.in. marszałek Artur Ko-
sicki, wicemarszałek Marek Olbryś, 
wicewojewoda Jan Zabielski oraz 
starostwie, burmistrzowie, wójto-
wie i przedsiębiorcy, dla których 
temat przebiegu Rail Baltiki jest 
bardzo ważny. 

Spotkanie otworzył marszałek 
Artur Kosicki, który wyraził nadzie-
ję na przyjecie najbardziej korzyst-
nych dla rozwoju naszego regionu 
rozwiązań dotyczących przebiegu 
tej istotnej trasy kolejowej. 

 W części roboczej spotkania 
przedstawiciele poszczególnych 
samorządów poruszyli wiele proble-
mów związanych ze szczegółowym 
przebiegiem linii kolejowej Rail 
Baltica oraz związanej z nią infra-
struktury drogowej, technicznej i 
logistycznej. Swoje uwagi przekazy-
wali na bieżąco, również obecnym 
na spotkaniu przedstawicielom 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Wiele postulatów 
Poseł Kazimierz Gwiazdowski 

i burmistrz Grajewa Dariusz La-
tarowski zgłosili postulat budowy 
dwóch bezkolizyjnych przejazdów 
przez tory kolejowe w tym mieście. 
Identyczny problem poruszyli w 
swoim wystąpieniu Błażej Buń-
kowski, starosta moniecki i Zbi-

gniew Karwowski, burmistrz Mo-
niek, którzy zaapelowali do władz 
PKP PLK o zwiększenie, z dwóch 
do trzech, projektowanej liczby 
wiaduktów w Mońkach. Ponadto 
wysunęli oni śmiały projekt budowy 
na Wysoczyźnie Monieckiej tunelu 
kolejowego.

 Natomiast Roman Czepe, wi-
cestarosta białostocki i Krzysztof 
Gołaszewski, burmistrz Łap wśród 

swoich postulatów szczególnie pod-
kreślali problem ograniczenia, czy 
wręcz braku dostępu w projekto-
wanym przebiegu linii Rail Baltica 
do bocznic kolejowych przez użyt-
kujące je obecnie firmy, działające 
właśnie na terenie gminy Łapy. 

Głos wymienionej dwójki samo-
rządowców wspierali, w rozgorzałej 

na ten temat dyskusji, przedsiębior-
cy uczestniczący w spotkaniu. Nie 
chcą oni ponosić nowych, wysokich 
opłat za użytkowanie infrastruk-
tury kolejowej, co ma nastąpić po 
zaplanowanej modernizacji stacji 
kolejowej w Łapach. 

Zarówno łapscy samorządow-
cy, jak i tamtejsi przedsiębiorcy 
przedstawili inną formułę roz-
wiązań technicznych w obrębie 

stacji Łapy. Zaproponowali m.in. 
wyburzenie czterech budynków – 
to działanie umożliwiłoby dalsze 
użytkowanie bocznic kolejowych 
przez lokalne firmy na dotychcza-
sowych warunkach. 

Swoje uwagi do przebiegu linii 
Rail Baltica zgłosili też m.in. Wal-
demar Wilczewski, zastępca wójta 
Turośni Kościelnej oraz przedsta-
wiciele gmin Dobrzyniewo Duże i 
Knyszyn. 

 Potrzebne są kolejne roz-
mowy 

Ze strony PKP PLK na pyta-
nia uczestników spotkania odpo-
wiadali: Marek Kubera, zastępca 
dyrektora Centrum Realizacji In-
westycji, Jacek Cylwik i Elżbieta 
Bąk – dyrektorzy poszczególnych 
projektów realizowanych na linii 
Rail Baltica oraz przedstawiciel 
projektanta – Paweł Skowroński.

Przedstawili oni swoje opinie i 
uwagi do zgłoszonych podczas spo-
tkania wniosków. I jak się okazało 
– w dużej części były one rozbieżne 
z oczekiwaniami podlaskich samo-
rządowców. 

Moderujący dyskusję poseł 
Krzysztof Jurgiel przyjął, zaakcep-
towaną przez wszystkich uczest-
ników spotkania, formułę prze-
kazania zgłoszonych problemów 
do poszczególnych ministerstw 
oraz uzyskania, w różnych szcze-
gółowych kwestiach, oficjalnego 
stanowiska Głównej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.— Potrzebne 
są dalsze konsultacje i spotkania, 
dalsze procedowanie w celu wypra-
cowania najbardziej optymalnych 
rozwiązań przebiegu linii kolejo-
wej Rail Baltica – powiedział poseł 
Jurgiel, podkreślając swoje dalsze 
wsparcie dla tego projektu.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl 

Rail Baltica 
– postulaty samorządów

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Torby bumerangi

Włącz się w akcję!
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Kim prywatnie jest Krzysz-
tof Jurgiel?

Prywatnie jestem jednym z ty-
sięcy mieszkańców Białegostoku. 
W codziennym życiu staram się 
zachowywać normalność. Może 
wydawać się, iż w życiu polityka 
jest to niemożliwe. Zapewniam, 
że jestem z grona tych polityków, 
którzy nie zapomnieli skąd po-
chodzą i o czyje sprawy powinni 
walczyć. Lubię zmieniać garnitur 
na jeansy, usiąść latem w ogródku, 
porozmawiać z żoną Krystyną i 
przyjaciółmi. W wolnych chwi-
lach staram się pomagać żonie 
w jej obowiązkach domowych. 
Odpoczywam przy czytaniu prasy 
i książek. Czasami oglądam w te-
lewizji mecze piłki nożnej. Grałem 
kiedyś w drużynie LZS Lampart 
Dobrzyniewo, w młodzieżówce 
Jagiellonii, a do niedawna w re-
prezentacji Sejmu. Raz na parę lat, 
gdy uda się znaleźć trochę więcej 
wolnego czasu, wyjeżdżam nad 
polski Bałtyk. Myślę, że moje ży-
cie nie odbiega od życia innych 
mieszkańców naszego kraju. 

Jest Pan jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych i ce-
nionych polityków - nie tylko 
na Podlasiu - co niezmiennie 
potwierdzają wyniki wybo-
rów. Jaka jest Pana recepta 
na sukces?

Trudno o wyczerpującą odpo-
wiedź. Myślę, że w polityce liczą 

się: skuteczność, kompetencje, do-
świadczenie oraz poważne trakto-
wanie potrzeb ludzi i społeczności 
lokalnych. Zawsze wolałem ciężką 
pracę od brylowania w mediach. 
Jestem typem człowieka, który 
woli  przebywać między zwykłymi 
ludźmi, a nie „błyszczeć” na salo-
nach. Dla Podlasia i jego miesz-
kańców potrafiłem wywalczyć set-
ki milionów złotych na inwestycje 
prorozwojowe. W sposób szcze-
gólny zawsze zabiegałem o służbę 
zdrowia, szkolnictwo wyższe, bu-
dowę i remonty dróg, oświatę oraz 
rozwój nowych obiektów sporto-
wych. Wiedzą o tym mieszkańcy 
Białegostoku, Siemiatycz, Łomży, 
Łap, Augustowa czy Suwałk. Mam 
dość sytuacji, w której nasze wo-
jewództwo dźwiga garb Polski B. 
Stanowimy integralną część Pol-
ski i polityka władz centralnych 
powinna opierać się na zrówno-
ważonym rozwoju. Rząd Prawa i 
Sprawiedliwości, w którym byłem 
ministrem, rozumie to, dlatego 
realizujemy politykę wspierającą 
takie regiony jak Województwo 
Podlaskie. Zakończyliśmy poli-
tykę ekipy PO i PSL, którzy byli 
słabi wobec silnych i silni wo-
bec słabych. Z jednej strony byli 
oni bezradni wobec wyłudzeń w 
podatku VAT, a z drugiej strony 
państwo za rządów PO i PSL za-
bierało biednym rodzicom dzieci 
z powodu ubóstwa. Dlatego m.in. 
dzięki moim staraniom i mojej 
aktywności uruchomiony został 
Program Rozwój Polski Wschod-
niej. Dokładnie wsłuchuję się w 
ludzkie problemy na dyżurach 
poselskich. Uruchamiam różne 
formy pomocy dla tych ludzi. Za 
osobisty sukces uznaję pozytywne 
rozwiązanie problemów, z którymi 
przychodzą do mnie obywatele. 
Polityka to służenie ludziom i to 
jest chyba moja recepta na sukces. 

Która funkcja polityczna 
była dla Pana największym 
obciążeniem i wyzwaniem? 

Na każdym stanowisku, które 
obejmowałem, nie spodziewałem 
się, że będzie komfortowo, bez 
trudnych zadań, w sprzyjającym 
otoczeniu. Kiedy byłem prezyden-
tem Białegostoku sytuacja finan-
sowa miasta była bardzo trudna, a 
jednak w budownictwie mieszka-
niowym osiągnęliśmy najwyższe 
w kraju rezultaty. Rozpoczęliśmy 
budowę osiedla TBS w Białymsto-
ku, mieszkania komunalne. Ruszył 
program budowy dróg osiedlo-
wych. Po objęciu stanowiska mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi w 2015 
roku natychmiast zastopowałem 
spekulacje i podejrzane transak-
cje wyprzedaży ziemi z zasobów 
Skarbu Państwa. Po poprzednim 
rządzie PO - PSL odziedziczyłem 
chaos w obsłudze dopłat bezpo-
średnich oraz katastrofalnie niskie 
ceny mleka i mięsa wieprzowego. 
Jednym słowem objąłem resort 
rolnictwa z dużymi kłopotami po 
ekipie PO i PSL. Jednak udało 
mi się wyprowadzić sytuację na 
dobrą drogę, czyli: wypłacić do-
tacje rolnikom na czas,poprawić 
opłacalność produkcji. 

Gdy Pan słyszy o sobie, że 
jest baronem Podlasia, to co 
Pan wtedy myśli? 

Tego typu sformułowania są 
tworzone na użytek budowania 
medialnych sensacji. Nic podob-
nego nie dotarło bezpośrednio do 
moich uszu. Kiedyś na jednym z 
festynów gminnych usłyszałem, że 
ludzie nazywają mnie posłem zwy-
kłych ludzi. I właśnie to określenie 
bardzo mi się podoba. Baronów 
już mieliśmy w PO czy PSL, ale 
oni chyba skupiali się tylko na 
swoich partyjnych dworach, a nie 
na sprawach Polaków. Ja jestem 
od dbania o interesy obywateli i 
skupiam się, aby dobrze wykony-
wać swoją robotę.

Niedawno przestał Pan 
pełnić funkcję szefa struktur 
Prawa i Sprawiedliwości w 
Podlaskiem. Dlaczego?

Z końcem stycznia 2019 roku 
skończyła się kadencja władz 
okręgowych PiS województwa 
podlaskiego i moja jako szefa. 
Przez 9 lat kierowałem struktu-
rami wojewódzkimi partii. De-
cyzja Komitetu Wykonawczego 
PiS uwzględniała moje liczne 
obowiązki: wiceprzewodniczą-
cego Klubu Parlamentarnego PiS, 
wiceprzewodniczącego Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz kierowania zespołem rolnym 

Rozmowa z Panem Posłem Krzysztofem Jurgielem

Człowiek jest najważniejszy…
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– ciałem programowym Prawa i 
Sprawiedliwości. A teraz kiedy 
kandyduję do Parlamentu Euro-
pejskiego przybyło jeszcze pracy 
w ramach kampanii wyborczej. 

Dlaczego Pan wybiera się 
do Brukseli? Co z tego może-
zyskać region i każdy prze-
ciętny mieszkaniec?

Myślę, że dość dobrze pozna-
łem mechanizmy funkcjonowania 
instytucji Unii Europejskiej, spo-
soby negocjacji polegające na nie-
ustępliwej walce bez kompleksów 
o zabezpieczenie polskich intere-
sów. Tej twardej gry nauczyłem 
się podczas negocjacji w Brukseli, 
które prowadziłem jako minister 
rolnictwa. W Parlamencie Euro-
pejskim przydatne są takie do-
świadczenia oraz umiejętności. 
Podlaskie potrzebuje unijnych 
funduszy z Polityki Spójności, by 
wyrównywać wciąż jeszcze duże 
różnice w zakresie infrastruktury, 
czyli chodzi tu o drogi, połączenia 
kolejowe, szkoły, szpitale, ośrodki 
kultury. Poziom życia powinien się 
poprawić wszystkim mieszkań-
com, o to trzeba zabiegać stanow-
czo, w sposób programowy. Będę 
chciał zapewnić środki finanso-
we na kolejny Program Rozwoju 
Polski Wschodniej. Nadzwyczaj 
ważne jest utrzymanie poziomu 
dofinansowania rolnictwa, po-
nieważ są zakusy, aby je zmniej-
szyć. Nie możemy też zapomnieć 
o tym, że główne państwa unij-
ne blokują wyrównanie dopłat 
dla polskich rolników. Forsują 
zatem Unię dwóch prędkości. 
Poniekąd z tego wynika kwestia 
gorszego traktowania polskich 
klientów, którym sprzedaje się 
część towarów gorszej jakości jak 
u siebie, w Europie Zachodniej. 
Takie praktyki dyskryminacyjne 
muszą zostać ukrócone. I jeszcze 
jedna sprawa – nie mniej ważna. 
Musimy bronić chrześcijańskiej 
cywilizacji i rodziny. To nasza spu-
ścizna, o której wiele razy mówił 
św. Jan Paweł II. Unia Europej-
ska nie może ingerować w sferę 
obyczajowości, moralności oraz 
wychowania i edukacji dzieci. 

Panie Ministrze, proszę 
powiedzieć naszym czytel-
nikom o Pana aktywności 
i działaniach dotyczących 
istotnych spraw dla miesz-
kańców Gminy Łapy? Jak 

układa się Pańska współpra-
ca w nowymi władzami Łap?

Pragnę podkreślić, że zawsze 
trzeba zachowywać zdrowy rozsą-
dek. Niezależnie od przynależności 
politycznej będę wspierał samo-
rządy w ich dążeniu do rozwoju. 
Widzę, że nowy burmistrz Łap 
mocno zabiega o interesy miesz-
kańców Łap, dlatego w tych dzia-
łaniach zawsze znajdzie u mnie 
wsparcie, bo człowiek jest naj-
ważniejszy. Znam potrzeby Pań-
stwa gminy, o których mówiłem 
na spotkaniu 13 kwietnia 2019 
roku w Domu Kultury w Łapach. 
Warto zaznaczyć, że obecnie za-
biegam o interesy przedsiębior-
ców z Łap, którzy obawiają się 

o swoją przyszłość w związku z 
modernizacją torów kolejowych 
i w tej sprawie interweniowałem 
już w PKP. Mam nadzieję, że nie-
bawem sprawa zostanie załatwio-
na pozytywnie, bo walczymy tu o 
kilkaset miejsc pracy. W drugiej 
kolejności pragnę podkreślić, iż 
wspieram Łapy w negocjacjach 
związanych z uporządkowaniem 
sprawy budynku dworca PKP w 
Łapach. Mam nadzieję, że uda się 
ten problem rozwiązać poprzez 
remont obecnego budynku lub 
budowę nowego. Kolejną kwestią, 
którą wspierałem była sprawa bu-
dowy basenu w Łapach. Sprawa na 
chwilę obecną wygląda pozytyw-
nie. Mam nadzieję, że burmistrz 
Łap skutecznie poprowadzi ten 
projekt i basen w Łapach powsta-
nie. W ostatnim czasie za rządów 
PiS zapadła decyzja, że Krajowa 
Spółka Cukrowa zainwestuje w Ła-
pach około 8 milionów złotych. To 
są realne sukcesy, a nie obietnice. 
Oprócz tego pragnę podkreślić, że 

będę wspierał Łapy we wszelkich 
działaniach prorozwojowych, gdyż 
Państwa Gmina musi wykorzystać 
swoje położenie oraz ciągi komu-
nikacyjne: drogowe i kolejowe. 
Widzę tu wiele szans w ramach 
programu Polska Wschodnia i no-
wej perspektywy finansowej UE. 

Jak Pan ocenia swoje 
szanse w wyborach do PE? 

Oddaję się do dyspozycji wy-
borców naszego regionu. Odby-
wam wiele spotkań, podczas któ-
rych jest bardzo dobra atmosfera. 
Ludzie szczerze życzą mi sukcesu, 
więc mam nadzieję, że uda mi się 
przez kolejne pięć lat walczyć o 
sprawy naszego województwa w 
Brukseli.

Naszych czytelników inte-
resują z pewnością nowe po-
stulaty programowe PiS, czyli 
tzw. „Piątka Kaczyńskiego”. 
Czy może nam Pan przybliżyć 
szczegóły?

W pierwszej kolejności pragnę 
zauważyć, że jest to kolejna oferta 
programowa mojej formacji po-
litycznej. Tuż po objęciu rządów 
wprowadziliśmy program 500+ 
na drugie dziecko oraz wprowa-
dziliśmy wsparcie w kwocie 300 
zł na wyprawkę szkolną dla dzieci, 
obniżyliśmy wiek emerytalny pod-
niesiony przez PO i PSL, wypo-
wiedzieliśmy wojnę przestępcom 
wyłudzającym środki z budżetu 
państwa, uruchomiliśmy wielki 
program budowy dróg lokalnych 
i wiele innych. Wtedy wiele osób 
mówiło, że na to wszystko nie bę-
dzie pieniędzy, ale okazało się, że 
przy mądrym zarządzaniu wszyst-
ko się udało. Obecnie przedstawili-
śmy kolejne postulaty, czyli: 500+ 
na każde dziecko, wypłata 13 eme-
rytury dla wszystkich emerytów, 
likwidacja podatku PIT dla osób do 
26 roku życia, zwiększenie kwoty 
wolnej od podatku, przywrócenie 
lokalnych połączeń autobusowych. 
Tym razem także uda nam się zre-
alizować wszystkie postulaty, bo 
na przykład, już w maju emeryci 
dostaną 13 emeryturę. 

Na koniec może Pan wyja-
wi Czytelnikom swoje ulubio-
ne miejsce w Łapach?

Muszę przyznać, że Łapy za-
wsze kojarzą mi się z placem tzw. 
Marcelkiem, gdzie tętni życie, bo 
zarówno młodsi jak i starsi mogą 
się spotkać i porozmawiać. Bardzo 
lubię także tereny nad Narwią i 
czasem Państwu zazdroszczę, że 
mieszkacie w otulinie tak prze-
pięknych terenów.

Krzysztof Jurgiel 
Kompetencje i doświadczenie: 

–  absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku geodezja;
–  Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, senator V ka-

dencji;
–  Prezydent Białegostoku w latach 1994 – 1998;
–  Przewodniczący Sejmiku Województwa podlaskiego w latach 

1998 – 2001;
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005- 2006 oraz 

2015 – 2018; 
–  długoletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
–  członek Komitetu Politycznego i Rady Politycznej Prawa i 

Sprawiedliwości;
–  prezes Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego;
–  od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”;
–  członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
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Z włodarzami miasta i powiatu o planach realizacji projektu 
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu rozmawiają uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach.

Akademia Nowoczesnego 
Patriotyzmu

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Łapach spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Łapy – Panem 
Krzysztofem Gołaszewskim i Starostą Powiatu Białostockiego – 
Panem Janem Bolesławem Perkowskim. Rozmowy miały na celu 
przedstawienie działań związanych z realizacją projektu społecznego 
w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Działania mają 
na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane 
z powiększającą się „górą śmieci” i zmniejszenie zużycia folii w 
ogólnym obiegu. Realizacja działań ma nastąpić do końca maja. 
Panowie docenili zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnej 
społeczności, a tym samym i społeczności całej Polski. Zapewnili 
o swoim wsparciu.

W środę (10 kwietnia) o 
godz. 19.17 strażacy otrzymali 
zgłoszenie o pożarze w Łapach. 
Palił się drewniany budynek 
mieszkalny przy ulicy 3. Maja. 
Na miejsce zostało wysłanych 
sześć zastępów straży pożar-
nej. 

W akcji uczestniczyły: Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP 
w Łapach, OSP Łapy, OSP Uhowo, 
OSP Płonka Kościelna i OSP Suraż. 
Łącznie 27 strażaków. Pierwsi na 
miejsce zdarzenia dotarli straża-
cy uczestniczący w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej. Przyjechała też 
policja, pogotowie ratunkowe i 
energetyczne. Cała akcja gaszenia 
pożaru trwała ponad 2 godziny.

Pożar strawił znaczną część 
domu Państwa Paszkowskich. Na 

szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Bez dachu nad głową została 
sześcioosobowa rodzina: rodzice 
i dzieci: Karol (29 lat), Daniel (24 
lata), Patryk (16 lat) i Gabrysia (13 
lat). Z pomocą ruszyli sąsiedzi i 
rodzina.

Pomocą finansową rodzinę ob-
jął także Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łapach.

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

Jednocześnie apelujemy o 
pomoc do firm i instytucji, któ-
re mogłyby wspomóc rodzinę w 
odbudowie domu, udzielając po-
mocy finansowej lub przekazując 
materiały budowlane.

Indywidualny numer konta 
tej zrzutki

91 1750 1312 6883 3752 9106 4201

Odbiorca
Zrzutka.pl sp. z o. o.

al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław

Tytuł Odbudujmy dom Pogorzelcom z Łap

Dane potrzebne do wykonania przelewu międzynarodowego

IBAN PL 91 1750 1312 6883 3752 9106 4201

SWIFT RCBWPLPW

Nazwa i adres banku
Raiffeisen Polbank

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Potrzebują naszej pomocy

DANE DO PRZELEWU TRADYCYJNEGO:
Zrzutka Odbudujmy dom Pogorzelcom z Łap
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Na wysokość stawki opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych ma 
wpływ wiele czynników. Pierwszym 
z nich jest fakt, że opłaty ponoszone 
przez mieszkańców nie pokrywa-
ją kosztów tej działalności. Przez 
ostanie 2 lata spółka zajmująca 
się odbiorem odpadów, do syte-
mu zmuszona była dołożyć ponad 
600.000 zł rocznie tj. w sumie 1 200 
000 zł. Od 2018 r. pojawiła się do 
odbioru nowa frakcja tzw. odpady 
kuchenne, co wygenerowało dodat-
kowe koszty (dodatkowy pojazd i 
załoga ją obsługująca). Corocznie 
rośnie wynagrodzenie minimalne, 
wzrosły ceny energii oraz paliwa, 
co bezpośrednio wpływa na koszt 
tej działalności. 

Dodatkowo ważnym czynni-
kiem wpływającym na koszt sytemu 
odbioru odpadów, jest fakt załama-

nia się w 2018 r. rynku odpadów 
selektywnych. W latach ubiegłych 
można było za tego typu odpady 
uzyskać dodatkowy przychód, zaś 
obecnie trzeba płacić wysokie opła-
ty, a niektóre frakcje są bardzo trud-
ne do zbycia. Zbierany od miesz-
kańców popiół  do lata 2018 r. był 
składowany na wysypisku w Uho-
wie, gdzie opłata wynosiła 50 zł/t. 
Natomiast obecnie jest wywożony 
do RIPOK w Czerwonym Borze, 
gdzie za utylizację należy zapłacić 
200 zł/t plus koszty transportu. 
Kolejnym czynnikiem jest znaczący 
wzrost od 01.03.2019 r.  cen za uty-
lizację odpadów w RIPOK. Nie bez 
znaczenia jest także ilość odpadów 
oddawanych od mieszkańców, któ-
ra co rocznie ulega zwiększeniu, co 
również wpływa na wzrost kosztów 
wykonania obsługi.

  W 2018 r. została wprowadzo-
na nowelizacja ustawy o odpadach, 
która wymusza na firmach zajmu-
jących się zbiórką odpadów dosto-
sowanie się do nowych przepisów, 
generując po ich stronie dodatkowe 
koszty, które muszą być uwzględ-
nione w opłacie. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na wysokość 
stawki są także wysokie opłaty za 
korzystanie ze środowiska, w tym 
za składowanie i magazynowanie 
odpadów w postaci tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, której wysokość jest 
ustalana w drodze rozporządzenia 
Rady Ministrów i waloryzowana 
w drodze obwieszczenia Ministra 
Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej 
wysokość wynosiła 115,41 zł, w 
2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 
zł, a w już 2019 r. - 170 zł. Natomiast 
od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł.

Efekty urealniania wysokości 
stawek za odbiór odpadów widocz-
ne są już w sąsiednich gminach:
-  w Surażu od 01.02.2019 r. opła-

ta za odpady zbierane selektyw-
nie od gospodarstwa domowego 
liczącego do 2 osób – wynosi 
28 zł;

-  w Turośni Kościelnej od 
01.02.2019 r. opłata za odpa-
dy zbierane selektywnie od go-
spodarstwa jednoosobowego 
– wynosi 16 zł;

-  w Sokołach od 01.04.2019 r. 
opłata za odpady zbierane 
selektywnie od gospodarstwa 
jednoosobowego – wynosi 18 zł;

-  w Poświętnym od 01.01.2018 
r. opłata za odpady zbierane 
selektywnie od gospodarstwa 
domowego liczącego do 2 osób 
– wynosi 18 zł;
W związku z zmieniającymi 

się czynnikami wpływającymi na 
koszty świadczenia usług odbioru 
i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, pod koniec lutego br. 
roku Gmina Łapy ogłosiła przetarg 
nieograniczony. Oferty złożyło 5 
podmiotów, w tym najkorzystniej-
szą złożył podmiot lokalny - Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Łapach sp. z o.o. Aktualnie trwa 
postępowanie mające na celu 
wyłonienie podmiotu, który już 
wkrótce będzie odbierał odpady 
od mieszkańców.

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych 

Rok 2019 jest dla Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy 
Łapy  czasem szczególnym, 
ponieważ obchodzimy w nim 
70-lecie powstania naszej pla-
cówki, której istnienie i tradycja 
sięgają 1949 r.

Obchody jubileuszowe są oka-
zją do świętowania dla całej lokal-
nej społeczności skupionej wokół 
spraw czytelnictwa oraz kultury 
naszego miasta i regionu.  Jedni 
uznają, że 70 lat to dla bibliote-

ki mało, inni, że całkiem sporo, a 
mając na uwadze intensywność i 
mnogość wszelkich bibliotecznych 
poczynań doszliśmy do wniosku, 
że to jednak kawał czasu, z którego 
dzisiaj możemy być dumni.

4 kwietnia w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego, skromnie  
ale bardzo miło  obchodziliśmy 
swój  jubileusz. Bez pompy, po-
nieważ biblioteka jest w trakcie 
przeprowadzki do tymczasowej sie-
dziby. Pomieszczenia  biblioteczne 
w budynku przy ulicy Nowy Rynek 

15  przejdą  gruntowny remont i 
modernizację.

Uroczystość zapoczątkowała 
dyrektor  biblioteki Barbara Bajda, 
która w ciepłych słowach powita-
ła przybyłych gości: burmistrza 
Łap Krzysztofa Gołaszewskiego, 
kierownik Biblioteki Powiatowej 
Małgorzatę Rokicką – Szymań-
ską, prezes Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Barbarę Gogolewską, 
prelegentkę Małgorzatę Kadysz, a 
także słuchaczy UTW w Łapach i 
bibliotekarzy.

Z okazji jubileuszu burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski wręczył pa-
miątkowy grawerton i kwiaty dy-
rektor Barbarze Bajdzie i na jej ręce 
złożył podziękowania wszystkim 
pracownikom placówki za ogrom-
ny wkład w rozwój czytelnictwa, 
udział w kształtowaniu pokoleń 
oraz pracy na rzecz regionu i jego 
mieszkańców. Kolejnych owocnych 
lat działalności w imieniu Dyrektor 
Książnicy Podlaskiej, Biblioteki Po-
wiatowej, jak również Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich złożyła  
kierownik Biblioteki Powiatowej 
Małgorzata Rokicka – Szymańska. 

Za wieloletnią współpracę i opiekę 
merytoryczną podziękowała prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Barbara Gogolewska.

Następnym punktem spotka-
nia był quiz z wiedzy o bibliotece 
i prezentacja multimedialna przy-
gotowana specjalnie na tę okazję, 
która przedstawiła mnogość bi-
bliotecznych działań. Spotkanie 
zakończyło się wykładem  Małgo-
rzaty Kadysz pt. „Zawsze jest czas 
na marzenia”.

 - Dziękujemy naszym gościom 
za życzenia, gratulacje, upominki i 
ciepłe słowa. Panu Burmistrzowi, 
za piękne i mądre myśli, za doce-
nienie naszych działań służących 
rozwojowi kulturalnemu miasta. 
Dziękujemy wszystkim za współ-
pracę oraz pozytywny stosunek do 
naszej placówki – mówi Barbara 
Bajda Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Łapy.

Zapraszamy czytelników od 
5 maja do tymczasowej siedziby 
biblioteki, która mieścić się będzie 
w budynku Gimnazjum nr 1  przy 
ul. Matejki 19  (pomieszczenia po 
siłowni „Metamorfoza”).

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Głównym założeniem wprowadzonych zmian w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest samofinansowa-
nie się systemu gospodarki odpadami. Jednakże rosnące koszty 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powodują 
obserwowany, w ostatnich miesiącach, na terenie całego kraju, 
trend fali podwyżek opłat za odbiór odpadów. Powód jest jeden 
- należy urealnić stawki w związku z wyższymi m.in. kosztami 
składowania, zatrudnienia czy transportu.
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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 ZMIESZANYCH od mieszkańców 
zabudowy jednorodzinnej, MAJ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

V

Ponie-
działek

11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrowni-
cza, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, 
Huzara, Konopnickiej, Mała, Parafialna, Południowa, 

Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

6
20

Wtorek

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

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

7
21

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Gra-
bowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, 

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

Strażacka, Świerkowa, Topolowa

14
28

Asnyka Łapy, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowi-
cza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, 

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, 
Wygwizdowo

7
21

Środa

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

29.04*
15
29

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, 
Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

8
22

Czwar-
tek

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

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

Zachodnia, Żytnia

9
23

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

2*
17
31

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

Wodzickiego, Żniwna

10
24

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

MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: 
ciemnobrązowy) ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązo-

wy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIE-
SIĄC

V

Ponie-
działek

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, 

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

Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

6
20

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

Witosa,

6
20

Wtorek 

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, 
Gierymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 
Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskie-

go, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, 
Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa

7
21

Środa

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

8
22

Osiedle „Domy Kolejowe”
2*
15
29

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

8
22

Czwar-
tek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nil-

skiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, 

Żurawia

9
23

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

Zachodnia, Żytnia

2
16
30

Piątek

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

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

10
24

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gór-
na, 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

2*
17
31

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje 
pod tel. 85 674 59 29)
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PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

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

niebieski, zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (wo-
rek: ciemnobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: 

jasnobrązowy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

V

Ponie-
działek

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

13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 20

Wtorek

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

Gąsówka-Somachy
14

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Ko-
ścielna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna,

 Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
21

Środa

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

Gąsówka Osse
15

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

22

Czwartek
Łapy-Szołajdy, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, 

Łapy-Dębowina
23

MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
(worki: żółty, niebieski, zielony, szary**),

 od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

MIEJSCOWOŚĆ ŁAPY, ULICE
MIESIĄC

V

Ponie-
działek

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gli-
niana, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańco-
wa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, 

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

6

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

ska, Witosa,
20

Wtorek 

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gie-
rymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 
Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałow-

skiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskie-
go, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 

Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 
Zdrojowa

7

Środa

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

8

Osiedle „Domy Kolejowe” 15

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

22

Czwar-
tek

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

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

9

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

Zachodnia, Żytnia
16

Piątek

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmen-
tarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, 
Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, Mała, 

Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa

10

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, 
Górna, Grabowa, Gęsia,  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

17

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

V

Poniedzia-
łek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara,
Wólka Waniewska

6
20

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatan-
tów), Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokojna, 

Polna) 

13
27

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentar-
na, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Prze-
chodnia, Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, 

Uhowo I, Zdrojowa)

8
22

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Olek-
sin, Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara 

Wieś, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki

30.04*
15
29

Gąsówka-Osse
29.04*

15
29

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

 Łapy-Szołajdy

2
16
30

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka 

Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płon-
ka-Strumianka

9*
17
31

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
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Sobotnie dyżury 
Urzędu Miejskiego w Łapach 
W wybrane soboty łapianie będą mogli załatwić 

sprawy urzędowe. Kolejny dyżur odbędzie się – 
11 maja.

Urzędnicy będą dyżurować w godz. 8.00-12.00 w 
budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Si-
korskiego 18 w Łapach.

Zapraszamy mieszkańców, którzy potrzebują zała-
twić 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. 

Podczas dyżuru będzie można złożyć wniosek o wy-
danie dowodu osobistego i odebrać gotowy dokument, 
załatwić sprawy meldunkowe oraz dotyczące wpisu 
do CEIDG. Czynne będzie także biuro podawcze, czyli 
będzie można złożyć pisma do urzędu.

W pracujące soboty zapraszamy także do kontaktu 
telefonicznego: Urząd Miejski w Łapach: tel. 85 
715 26 70.

Pracujące soboty w 2019 r. zaplanowano w dniach: 
11 maja,   czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 paź-
dziernika, 9 listopada, 7 grudnia.
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Emocje po XXII Łapskim Ty-
godniu Teatru już opadły, więc 
możemy podsumować to wspania-
łe święto teatru w naszym mieście. 
Na wstępie chcielibyśmy w imie-
niu Teatru Kaprys podziękować 
organizatorom tego przedsięwzię-
cia, mianowicie:

Panu Grzegorzowi Perkow-
skiemu za ciężką pracę w rozwoju 
kultury naszego małego miastecz-
ka i kultywowanie teatralnych 
tradycji.

Panu Dariuszowi Gumowskie-
mu za przygotowanie pięknych 
scenografii, fantastycznie odda-
jących ducha spektakli.

Pani Ewie Stranc za dopro-
wadzanie do ładu naszych nie-
ogarniętych głów (dosłownie i w 
przenośni). Niezwykłe fryzury, 
makijaże i ryt artystyczny. Jest 
Pani niezastąpiona!

Pani Elżbiecie Łapińskiej, do-
brej duszy Domu Kultury w Ła-

pach za czuwanie nad atmosferą 
całego przedsięwzięcia i kopa po-
zytywnej energii wobec aktorów!

Panu Jerzemu Barańczukowi. 
Podobno nie da się odzyskać tego 
czasu, który przeminął, ale Pan 
poprzez swój obiektyw i niebywałe 
kadry jest najbliżej perfekcji.

Panu Rajmundowi Brzozow-
skiemu za niezawodną pomoc 
techniczną. To dzięki jego pracy 
świateł spektakle prezentują się 
tak magicznie.

Podziękowania również należą 
się naszej osobistej ekipie filmo-
wej. Za to, że co roku pomagacie 
uwiecznić nam te chwile na dłużej 
w sercu. Dziękujemy Szymonie i 
Piotrze!

Dziękujemy za zaangażowanie 
przy oświetleniu i muzyce naszym 
znakomitym aktorom Weronice 
oraz Marcinowi.

Pora na osobę bez której nie 

było by tego cudow0nego wyda-
rzenia, a także nas na scenie. Pa-
nie Adamie dziękujemy przede 
wszystkim za Pana cierpliwość do 
nas na próbach, a także niezliczone 
ilości godzin na scenie. Jesteśmy 
pełni wdzięczności za wsparcie 
jakie otrzymaliśmy, pełne pozy-
tywnej energii nastawienie i po-
świecenie, bez którego zjawisko 
pod tytułem „ Teatr w Łapach” 
nie miałoby racji bytu. Nawet 
najpiękniejsze słowa nie wyra-
żą naszej wdzięczności do Pana 
pracy. Możemy powiedzieć tylko: 
DZIĘKUJEMY - KOCHAMY!

Podziękowania również lecą w 
stronę aktorów, którzy tak chętnie 
przyjeżdżają co roku z całej Polski 
na Tydzień Teatru. Dziękujemy 
grupie teatralnej Mniejszy od 
Mikrusa oraz teatrowi Mikrus z 
Suwałk za całą tonę pozytywnej 
energii, którą daliście Łapskiej 
publiczności swoimi spektakla-
mi. Grupie The MASK- Teatralny 
Bielsk Podlaski, za fantastyczną 
komedię i śmiech do rozpuku. Po-

zdrwiamy również Kompanię Te-
atralną Mamro z Warszawy. Jeżeli 
tak ma wyglądać każdy „Ekspery-
ment” taeatralny, to publiczność 
pewnie chętnie zostałaby królika-
mi doświadczalnymi:) Szczególne 
podziękowania kierujemy również 
do  Teatru Zonk z Legnicy za Wasz 
perfekcyjny, poetycki i nadal ak-
tualny spektakl według Brzechwy 
„dla dorosłych”. Mamy nadzieje, 
że jeszcze nie raz wpadniecie w 
nasze Łapy!

Na zakończenie ogromne bra-
wa dla jedynej w swoim rodzaju, 
niezastąpionej i fantastycznej 
łapskiej publiczności! To dzięki 
Wam z roku na rok mamy coraz 
większą ochotę wychodzić na 
deski i mierzyć się z teatralnym 
rzemiosłem. Dziękujemy, że by-
liście z nami jesteście i zawsze 
będziecie! Mamy nadzieje, że za 
rok spotkamy się już w nowym 
Domu Kultury! Trzymajmy za to 
mocno kciuki.

Do zobaczenia!
Aleksandra Roszkowska
oraz Jakub Jeneralczuk

XXII Łapski Tydzień Teatru

Reprezentanci Pracowni 
Plastycznej Domu Kultury w Ła-
pach- Zuzanna Kłosko i Szymon 
Dąbrowski – laureaci I miejsc 
Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego pt. „ Wodny Świat”, 
zorganizowanego przez MDK „ 
Koszutka” w Katowicach oraz 
Stredisko Volneho Casu „ Ko-
runka” w Ostravie ( Czechy) wzięli 
udział w jego podsumowaniu.

Uroczyste wręczenie nagród 
nastąpiło 12 kwietnia br. w cze-
skiej Ostravie. Cała polska re-

prezentacja ( laureaci, rodzice 
i opiekunowie ) spotkała się z 
bardzo miłym przyjęciem.

Gospodarze przygotowali 
mały poczęstunek, warsztaty 
plastyczne dla dzieci i młodzieży 
oraz występ artystyczny.

Laureaci otrzymali nagro-
dy z rąk przedstawicieli władz 
obu miast oraz organizatorów. 
Wszyscy zostali zaproszeni do 
udziału w przyszłorocznej edycji 
konkursu.

Ewa Stranc

Łapscy plastycy z wizytą w Ostravie
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Sukcesy recytatorów
Znakomitym osiągnięciem zakończył się udział uczniów łapskich 

recytatorów - Natalii Raciborskiej, Macieja Czerklańskiego i Macieja 
Jabłonowskiego w eliminacjach wojewódzkich 63. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego w Białymstoku. Wystąpili oni w kategorii 
recytacji młodzieży i okazalo się, że Maciej Czerklański wygrał, zdo-
bywając I miejsce, Maciej Jabłonowski zajął III miejsce, zaś Natalia 
otrzymała wyróżnienie. To rzeczywiście rzadka sytuacja, iż prawie 
wszyscy nagrodzeni reprezentowali jedną miejscowość. Jak widać 
Łapy najmocniejsze w recytacji w województwie. 

Laureat pierwszej nagrody recytował wiersz Bolesława Leśmiana i 
fragment z „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa, zdobywca trzeciego 
miejsca -fragment „Toksyny” krzysztofa Bizio oraz wiersz Juliana 
Tuwima, natomiast Natalia również mówiła wiersz i fragment prozy 
autorstwa znanego skamandryty, autora „Lokomotywy”. 

W przypadku Maćka Czerklańskiego jest to drugie z rzędu zwy-
cięstwo w tym prestiżowym konkursie na etapie wojewódzkim (rok 
temu również triumfował w tej kategorii). Podobnie jak w tamtym 
roku, tak i teraz będzie on reprezentował  województwo podlaskie 
na krajowym finale w Ostrołęce. Wszyscy nagrodzenie recytatorzy 
to aktorzy teatru Kaprys oraz tegoroczni maturzyści. Gratulujemy i 
życzymy powodzenia: najpierw na egzaminie dojrzałości , a potem 
Maćkowi, na finale 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W czwartek, 11 kwietnia, w 
Starostwie Powiatowym w Bia-
łymstoku rozstrzygnięto Konkurs 
Plastyczny pt. „ Jak widzisz herb 
Powiatu Białostockiego”.

Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów klas VI -VIII szkół pod-
stawowych w tym klas gimnazjal-
nych (kat. I) oraz szkół średnich 
(kat. II).

Naszą pracownię reprezen-
towały cztery prace. Wielkim 
sukcesem jest to, iż dwie z nich 

zostały nagrodzone. Wśród zwy-
cięzców w kat. I znalazły się: Anna 
Jamiołkowska – I miejsce i Daria 
Zdrodowska – III miejsce.  Miło 
jest nam także powiadomić, iż całe 
podium w kat. II zajęli reprezen-
tanci I LO w Łapach: Nadia Pisz-
czatowska – I miejsce, Damian 
Kowalewski – II miejsce i Patrycja 
Bajda – III miejsceWszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy. 

Ewa Stranc 

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego 

Jak widzisz herb 
Powiatu Białostockiego

I miejsce – Anna Jamiołkowska III miejsce – Daria Zdrodowska
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27 kwietnia, już po raz dzie-
więtnasty uczcimy pamięć 
wybitnego sportowca z Łap, 
Waldemara Kikolskiego. Będzie 
mógł to zrobić każdy, od przed-
szkolaka po seniora. Warto więc 
zapoznać się z zasadami zapi-
sów i startów.

Przedszkolaki
Warunkiem uczestnictwa w 

biegu w kategoriach: przedszko-
laków, niepełnosprawnych (świe-
tlica socjoterapeutyczna), klasa I 
i II jest dostarczenie opiekunowi 
„Oświadczenia Rodzica lub Opie-
kuna prawnego o zdolności dziec-
ka do udziału w zajęciach rekre-
acyjno-sportowych” z podpisem 
rodzica bądź opiekuna prawnego, 
wyrażającego zgodę na udział w 
Biegu osoby niepełnoletniej i bio-
rącego za nią odpowiedzialność, 
oraz stawienie się o określonej 
godzinie na starcie (w tych kate-
goriach nie będzie prowadzona 
klasyfikacja).

Szkoły podstawowe
Warunkiem uczestnictwa  w 

biegu w kategoriach: klasa III 
– VIII szkoły podstawowe 
jest dostarczenie opiekunowi 
„Oświadczenia Rodzica lub Opie-
kuna prawnego o zdolności dziec-
ka do udziału w zajęciach rekre-
acyjno-sportowych” z podpisem 
rodzica bądź opiekuna prawnego, 
wyrażającego zgodę na udział w 
Biegu osoby niepełnoletniej i bio-
rącego za nią odpowiedzialność  , 
stawienie się o określonej godzinie 
na starcie oraz posiadanie kartecz-
ki z imieniem i nazwiskiem oraz 

klasą i nazwą szkoły którą repre-
zentują (wzór na naszej stronie  
do pobrania-www.okf.lapy.pl) , 
karteczki będą zbierane na mecie.

Gimnazja i szkoły średnie
Warunkiem uczestnictwa  

w biegu w kategoriach: szkoły 
gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne jest zgłoszenie elektro-
niczne na adres kikolskibieg@
wp.pl  do dnia 24 kwietnia 2019. 
W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko oraz reprezentowaną 
szkołę. Konieczne jest też posia-
danie „Oświadczenia Rodzica lub 
Opiekuna prawnego o zdolności 
dziecka do udziału w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych” z pod-
pisem rodzica bądź opiekuna 
prawnego, wyrażającego zgodę 
na udział w Biegu osoby niepeł-
noletniej i biorącego za nią od-
powiedzialność, stawienie się o 
określonej godzinie na starcie oraz 
posiadanie karteczki z imieniem 
i nazwiskiem oraz klasą i nazwą 
szkoły którą reprezentują (wzór 
na naszej stronie do pobrania) , 
karteczki będą zbierane na mecie

Uczniowie startujący w danej 
kategorii nie mogą przewyższać 
wiekiem rocznika przypisanego 
danej klasie np. klasa IV SP – 
2008, klasa VII -2005 itd.

Dorośli
Warunkiem uczestnictwa w 

Biegu Głównym jest  zgłoszenie 
elektroniczne na www.elektro-
nicznezapisy.pl  i dokonanie 
tam opłaty wpisowej 30 zł. Opłata 
wpisowa  dotyczy jedynie Bie-
gu Głównego. Opłatę startową 
należy dokonać wyłącznie pod-

czas procesu rejestracji za pomocą 
serwisu płatności elektronicznej 
tPay. Rejestracja bez dokonania 
wpłaty lub płatność standardo-
wym przelewem nie gwarantują 
miejsca na liście startowej. Brak 
wpłaty w momencie zakończenia 
rejestracji elektronicznej powo-
duje automatyczne usunięcie z 
listy startowej. O miejscu na li-
ście startowej decyduje kolejność 
wpłat. Opłata nie jest ważna, jeżeli 
zawodnik nie dokona zgłoszenia 
elektronicznie lub jeżeli została 
dokonana po terminie, w niewła-
ściwej wysokości lub gdy zostanie 
wniesiona po wyczerpaniu limitu 
miejsc.

Zgłoszenia internetowe 
zostaną zawieszone 24 kwiet-
nia 2019 roku o godz. 24.00 
(obowiązuje limit zawodników 
100 osób. Po tym terminie zgło-
szenia będą możliwe wyłącznie w 
Biurze Zawodów do godziny 12.30 
( z limitem miejsc) wpisowe w dniu 
zawodów wyniesie 40 zł. Kolejnym 
warunkiem uczestnictwa w Biegu 

Głównym jest ukończenie 16-ego 
roku życia, posiadanie aktualnego 
badania lekarskiego bądź złoże-
nie podpisanego własnoręcznie 
oświadczenia o stanie zdrowia 
pozwalającym na udział w Biegu  
(w Biurze Zawodów),  jest to jed-
noznaczne z akceptacją.

Organizator zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia każdego 
zgłoszenia, co do którego istnie-
je podejrzenie, że zostało wypeł-
nione niezgodnie z prawdą oraz 
do zdyskwalifikowania każdego 
Uczestnika, wobec, którego ist-
nieje uzasadnione przekonanie, 
że naruszył warunki Regulaminu.

Seniorzy
W tym roku po raz pierwszy 

wyruszy marsz nordic walking. 
Wszystkie chętne osoby będą mo-
gły uczcić pamięć śp. Waldemara 
Kikolskiego w marszu „z kijkami” 
po stadionie. Uczestnicy wyruszą 
zaraz po starcie biegu głównego, 
czyli około godziny 13:35. Nie 
trzeba zgłaszać się wcześniej do 
organizatora, wystarczy przyjść 
i...pójść w marszu. Zapraszamy 
wszystkie osoby powyżej 16. roku 
życia.

OKF Łapy

XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego 

Startować może niemal każdy

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje osób do pracy na 
stanowiskach: koordynator, ratownicy wodni, kasjerko-sprzątaczki 
na basenach w Płonce Kościelnej.

Planowany okres zatrudnienia koordynatora – od 1 czerwca do 
15 września 2019 roku; planowany okres zatrudnienia ratowników – 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku, planowany okres zatrudnienia 
kasjoerko-sprzątaczek – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze OKF w 
Łapach – Stadion ul. Leśnikowska 18a, codziennie od poniedziałku 
do piątku   w godzinach 7:30-15:30. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 85 715 24 75 (w godzinach pracy Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Łapach). Pełna treść ogłoszenia znajduje się 
na stronie internetowej www.okf.lapy.pl. 

Ostateczny termin przyjmowania ofert - 10 maja 2019 roku.

Oferty pracy na Basenach 
Letnich w Płonce Kościelnej
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„Ci, których kochamy 
nie umierają nigdy. 

Bo miłość 
to nieśmiertelność”

 
Serdeczne podziękowania 
Rodzinie, Przyjaciołom, 

Radnym, Sołtysom, Sąsiadom 
oraz wszystkim,

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

naszej kochanej Mamy

Śp. Władysławy Lesisz
składa Rodzina
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