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Gazeta Łapska: Od grud-
niowego wywiadu dla Gazety 
Łapskiej minęło 9 miesięcy. 
Co się wydarzyło w tym czasie 
i jakie sprawy w powiecie były 
najważniejsze? 

R. Czepe: Szybko to minęło. 
Ale kadencja jest pięcioletnia, co 
daje większe możliwości. Zwłasz-
cza wobec takich wyzwań jak po-
wiatowy szpital w Łapach. Przy 
dotychczasowych ogromnych 
nakładach trzeba kolejne dzia-
łania rozkładać w czasie. Budżet 
nie jest z gumy, zadań jest wiele. 
Drugi temat to drogi powiatowe. 
Trzeci to oświata – mamy 5 szkół, 
w tym 3 w Łapach (ZSM, 1LO, 
CKP), w Czarnej Białostockiej i 
w Michałowie, którą przejmuje 
gmina. Prowadzimy reorganizację 
pracy starostwa i jednostek – nie-
które łączymy. Robimy porządek 
z nieruchomościami powiatu itd. 
Poprawiamy jakość obsługi pe-
tentów – to choćby nowy parking. 
Nie starczyłoby miejsca na opi-
sanie wszystkiego. Wiele działań 
opisanych jest na naszej stronie 
powiatbialostocki.pl. Zachęcam 
do wchodzenia.  

GŁ: Gmina wspiera działa-
nia dotyczące szpitala? Ape-
lował Pan o to w grudniowym 
wywiadzie. 

Obecnie gmina zdecydowanie 
wspiera szpital. Wcześniej były 
pewne deklaracje, ale dopiero w 
tym roku znalazły się pieniądze. 
Gmina zagwarantowała w budże-
cie 700 tys. zł pomocy szpitalowi 

na ten rok. Radni uchwalili to jed-
nogłośnie. Dojdzie także pomoc 
gminy przy dostosowaniu oświe-
tlenia ulicznego itp. w związku z 
budową lądowiska przy szpitalu. 
Jest już deklaracja 500 tys. na 
rok przyszły. Liczę, że co najmniej 
taka kwota będzie w kolejnych la-
tach. (Ale 100 tys. rocznie płacimy 
gminie za szpital podatku). To 
nowa jakość współpracy. Jestem 
wdzięczny Burmistrzowi Krzysz-
tofowi Gołaszewskiemu i radnym. 
Już mam wiele sygnałów w powie-
cie, że jest to bardzo doceniane. Ta 
pomoc była konieczna, bo powiat 
bardzo odczuwa wydatki na szpi-
tal. Tylko w tym roku powiat wyda 
na szpital swoich ok. 10 mln. A 
łącznie to kilkadziesiąt milionów w 
ostatnich latach. A kiedyś ogrom-
nym problemem było wydanie 
200-300 tys. rocznie. Kiedy jako 
burmistrz dofinansowywałem 
termomodernizację szpitala, to 
musiałem się napraszać, bo w po-
wiecie nie było woli inwestowania. 
Zabiegamy o nowe kontrakty, two-
rzymy nowe poradnie. Ale bardzo 
ważna jest dobra atmosfera wokół 
szpitala – władz powiatu i gminy 
oraz mieszkańców. 

GŁ: Można powiedzieć, że 
teraz powstaje całkiem inny 
szpital. 

Zwłaszcza w nowej części za-
biegowo-chirurgicznej to szpital 
XXI wieku. A w trakcie budowy 
jest SOR i lądowisko, na które 
powiat uzyskał 8 mln pieniędzy 
rządowych. Będzie tomograf i in. 
Na remont czekają kolejne piętra. 
Odwrotu nie ma. Skoro uratowa-
liśmy szpital – mówiłem o tym w 
poprzednim wywiadzie – trzeba 
go całkowicie wyremontować, 
zmodernizować. Jest szpitalem 
powiatu, ale i szpitalem wspar-
cia dla Białegostoku. Dzięki dwu-
jezdniówce Białystok bardzo się 
przybliżył. Zabiegamy o środki 
zewnętrzne, choć dziś już o to 
znacznie trudniej. Walczymy, 
wspólnie z dyrekcją szpitala. 

GŁ: Dwujezdniówka się 
przesuwa w czasie, czy to 
problem? 

To droga wojewódzka. Na-
turalnie, jest uciążliwość, sam 
codziennie jeżdżę tą trasą, ale 
nie narzekam, bo firmy schodzą 
z budów, a tu prace trwają. Prze-
sunie się w czasie budowa wia-
duktu w Uhowie, PKP zajmuje się 
dokumentacją, a wykonawstwo 
przejmie PZDW. To inwestycja 
wojewódzka, ale mam wielką sa-
tysfakcję, bo zacząłem temat w 
mojej kadencji burmistrza, zbie-
rałem podpisy wójtów, starostów 
itd. Niedawno sympatycznie przy-
pomniał mi to były wójt Turośni 
Andrzej Jurczak. Wówczas nie 
myślano, że to się może ziścić. 
Były bardzo trudne rozmowy. 
Potem jako doradca wojewody 
wielokrotnie interweniowałem, 
bo nasze służby PUW wskazywały 
na liczne błędy dokumentacji, co 
groziło nieuzyskaniem dotacji z 
programu Polski Wschodniej.  Ale 
zakończyło się sukcesem. 

GŁ: Sukces ma wielu oj-
ców?

Więcej niż się angażowało, ale 
to nic. Ale i wiele osób chodziło 
wokół tej sprawy. M.in. czynił 
to wojewoda, posłowie. Gdy za-
biegałem o to, ich reakcja była 
zawsze pozytywna. Przykro mi 
było, że pod koniec poprzedniej 
kadencji wojewody nie zaproszono 
na otwarcie kolejnego odcinka. 
Krytykowałem błędy, więc mnie 
mogli pominąć, ale wojewodę? A 
przecież służby wojewody ogrom-
nie pomogły. Znam to, byłem w 
tym na co dzień jako doradca 
wojewody. Ale wciąż trzeba za-
angażowania wielu, bo w planach 
nie przewidziano dwujezdniowej 
obwodnicy Łap, ale zwykłą ulicę. 
Trzeba się przebić z tym tematem. 
Województwo ma ograniczone 
środki, ale powinno się opracować 
drugi etap rozbudowy obwodnicy. 
Potem będzie bardzo trudno. To 
zdanie ekspertów. Obwodnica 
zbierze ruch z czteropasmówki i 
z miasta, zwłaszcza z południowej 
strony. Dojdzie niemało pojazdów, 
gdy zostanie wybudowany nowy 
most w Doktorcach. Teraz jest tam 
ograniczenie do 5 ton. To inwesty-

cja powiatu, bardzo kosztowna, jej 
los zależy od pozyskania środków 
rządowych, o które występujemy. 

GŁ: Zapewne to nie jedyne 
plany dla Łap?

Łapy to zdecydowanie naj-
większe miasto powiatu, z okolicz-
nymi gminami stanowią prawie ¼ 
ludności powiatu. Wiele tu insty-
tucji powiatowych. Zabiegamy o 
rządowe środki na wybudowanie 
boiska przy ZSM, gdzie po latach 
udało się pozyskać teren. Przy-
da się pomoc gminy, która także 
będzie z obiektu korzystać, poza 
tym bardzo się poprawi wizerunek 
szkoły i tego miejsca. Inwestuje-
my w szkoły, lecz aby się lepiej 
rozwijały, muszą mieć większą 
subwencję, a więc więcej uczniów. 
Zatem potrzeba lepszej rekrutacji. 
Potrzebne jest też zaangażowanie 
gminy poprzez szkoły podstawo-
we. 

GŁ: Od kwietnia działa 
zapowiadana filia Wydziału 
Komunikacji Starostwa. 

Wielu do końca nie wierzyło, 
że ją uruchomimy. Robimy też 
wielki remont części przychodni. 
Zaczynamy też prace związane z 
termomodernizacją, bo uzyskali-
śmy ok. 1,4 mln dotacji. Ten obiekt 
straszył swoim wyglądem, a teraz 
będzie jak nowy. 

GŁ: A inne plany powia-
towe?

Przede wszystkim drogi. Dzię-
ki rządowemu wsparciu Funduszu 
Dróg Samorządowych realizuje-
my ich dwa razy tyle. Dostaliśmy 
23 mln dotacji. A przed nami kolej-
ne rozdanie. Chcemy, by wszystkie 
z 15 gmin z tego skorzystały. Z 
rezerwy weszła do realizacji droga 
Gąsówka-Osse-Bagno – Gąsów-
ka-Skwarki. Na nowe rozdanie 
planujemy odcinek Daniłowo – 
Pietkowo. Jest to droga docelowa, 
komunikująca kilka gmin. Zabiega 
o nią wójt Poświętnego i burmistrz 
Łap, deklarują dofinansowanie. 
Z poprzednich kadencji mamy 
wiele dokumentacji, ale, niestety, 
w większości utraciły ważność, nie 
uregulowano też spraw własno-
ściowych, a to czasem długo trwa. 
Także gmina korzysta z Funduszu 
na swoje gminne drogi i mocno ją 
w tym wspieram. 

GŁ: W krótkim wywiadzie 
nie da się rozwinąć tych te-
matów, zatem dziękuję za 
rozmowę. 

Dziękuję również. 

Wywiad z Wicestarostą Powiatu Białostockiego –

Panem Romanem Czepe
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Stypendia i zasiłki szkolne

Rodzice powinni pamiętać, że 
uczniowie mogą otrzymać pomoc 
materialną o charakterze socjal-
nym w formie stypendiów i zasił-
ków szkolnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaprasza do składania 
wniosków na stypendium szkolne 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Łapy. 

Przypominamy, iż prawo 
do ubiegania się o stypendium 
szkolne przysługuje uczniom, 
znajdującym się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie oraz innych okoliczno-
ści uzasadniających przyznanie 
pomocy materialnej takich jak 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność itp. Miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w 
rodzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż 
528 zł netto. Do wniosku należy 
dołączyć odpowiednie dokumenty 
potwierdzające dochód rodziny za 
miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku (tj. sierpień 2019r.). 

Przypominamy, iż wnioski 
można składać w terminie 1-15 
września 2019r. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Łapach przy ul. Głównej 
50 pok. nr 2.

Program „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łapach informuje, że 
rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej mogą ubiegać 
się o przyznanie pomocy w for-
mie dożywiania dzieci w szkole w 
ramach w ramach wieloletniego 
rządowego Programu „Posiłek w 
szkole i domu” na lata 2019-2023.

Pomoc ta przysługuje rodzi-
nom, w których dochód netto w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 792,00 zł, 
co stanowi 150% sumy kwot kry-
terium dochodowego na osobę w 
rodzinie, określonego w art. 8   ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o 
pomoc w formie dożywiania dzieci 
w szkole należy złożyć wniosek 
o pomoc w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łapach. 

Stypendia Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego za 
szczególne osiągnięcia w 
nauce

Wszystkich posiadających 
szczególne osiągnięcia w nauce za 
rok szkolny 2018/2019, zaprasza-
my do składania wniosków o sty-
pendium Zarządu Województwa 
Podlaskiego. Wnioski będą przyj-
mowane do 20 września 2019 r.

Stypendia przyznawane są 
przez Zarząd Województwa Podla-
skiego według zasad określonych w 
regulaminie stanowiącym załącz-
nik do uchwały Nr XLII/381/17 
Sejmiku Województwa Podla-
skiego z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów dla uczniów 
za szczególne osiągnięcia w 
nauce w ramach Regional-
nego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży Województwa 
Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzy-
mać uczniowie szkoły pod-
stawowej, gimnazjalnej, po-
nadgimnazjalnej zamieszkali 
na terenie województwa pod-
laskiego, uzyskujący łącznie 
następujące osiągnięcia:
• uzyskali średnią ocen na 

koniec roku szkolnego 
w szkole podstawowej, 
w gimnazjum lub w szkole 

ponadgimnazjalnej co najmniej 
5,00;

• byli co najmniej trzykrotnie 
laureatem konkursu/olimpia-
dy na szczeblu wojewódzkim/
ponadwojewódzkim lub co naj-
mniej jednokrotnie laureatem 
konkursu/olimpiady/turnieju 
na szczeblu ogólnopolskim/
międzynarodowym.
Wniosek o przyznanie stypen-

dium może złożyć osoba, która w 
poprzednim roku szkolnym była 
uczniem szkoły. W przypadku 
uczniów, którzy w momencie skła-
dania wniosku są niepełnoletni, 
wniosek w ich imieniu składa ro-
dzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych za-
wartych we wniosku potwier-
dza dyrektor szkoły, do której 
w poprzednim roku szkolnym 
uczęszczał uczeń ubiegający się 
o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elek-
tronicznie) wraz z kserokopią 
dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia edukacyjne uczniów w 
roku szkolnym 2018/2019 wraz z 
podpisaną klauzulą informacyjną 
RODO, należy złożyć w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku,
• osobiście w kancelarii ogólnej 

urzędu - parter, pokój 022 bądź
• przesłać pocztą (na adres po-

dany poniżej), w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
20 września 2019 r.
Kwota przyznanego stypen-

dium dla jednego stypendysty za 
rok szkolny 2018/2019 wyniesie 
4000 zł.

Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.
wrotapodlasia.pl w zakładce 
Edukacja.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,
Rozpoczyna się kolejny nowy rok szkolny. Życzę Wam drodzy 

Uczniowie przede wszystkim jak najwyższych wyników w nauce. 
Aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, roz-
wijaniu swoich pasji i zainteresowań. A wszystkim Nauczycielom, 
Pracownikom oświaty i Rodzicom, aby ten rok był pełny sukcesów 
i radości oraz powodów do dumy i satysfakcji.

Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap 

WSPARCIE DLA UCZNIÓW
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Urząd Miejski w Łapach przygotował dla mieszkańców 
gminy „Kartę Użytkownika PSZOK-u”, czyli Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiór karty 
przez osoby korzystające z PSZOK-u możliwy będzie od 
dnia 2 września br. w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 10, 
na parterze Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 24.

 Indywidualną „Kartę Użytkownika PSZOK-u” mogą 
odebrać jedynie osoby, które złożyły deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po 
okazaniu dowodu tożsamości. Karty będą wydawane miesz-
kańcom sukcesywnie. W pierwszej kolejności zapraszamy do 
ich odbioru mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy 
zamierzają przekazać odpady do PSZOK-u.

Jednorazowo wydana karta pozwoli mieszkańcom naszej 
gminy na oddawanie odpadów komunalnych w Punkcie Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się 
przy ul. Mostowej 9 w Łapach bez konieczności okazywania 
innych, wymaganych dotychczas dokumentów. Na odwrocie 
karty znajduje się kod kreskowy, dzięki któremu możliwe 
będzie ustalenie, z której nieruchomości zostały przywiezione 
odpady oraz w jakiej ilości i rodzaju.

Posiadanie karty będzie zapewniało stały dostęp do gmin-
nego PSZOK-u do momentu trwania obowiązku ponoszenia 
opłaty za odpady przez daną osobę.

Takie rozwiązanie ma na celu uszczelnienie gminnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi m. in. poprzez 
uniemożliwienie oddawania odpadów do PSZOK-u osobom 
nieuprawnionym np. zamieszkującym na terenie innej gminy.

Mieszkańcu! Jeśli masz zamiar skorzystać  
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zgłoś się po „kartę użytkownika PSZOK”
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Rozpoczęła się budowa ścież-
ki rowerowej na trasie Płonka 
Kościelna – Gąsówka Somachy. 
Realizacja inwestycji podzielona 
jest na dwa odcinki Płonka Ko-
ścielna – Płonka Matyski o dłu-
gości ok. 800 m i Płonka Matyski 
– Gąsówka Somachy o długości 
ok. 1250 m. 

W ramach budowy powstanie 
dwukierunkowa ścieżka o na-
wierzchni bitumicznej o łącznej 
długości ok. 2050 m i będzie go-
towa na początku marca 2020 r. 

Aktualnie trwają prace przy-
gotowawcze związane z rozpoczę-
ciem realizacji inwestycji. Na od-
cinku Płonka Kościelna – Płonka 
Matyski odbywa się karczowanie 
i wycinka drzew, usuwana jest 
warstwa humusu i prowadzone 
są roboty ziemne. Zaś na odcin-
ku Płonka Matyski – Gąsówka 
Somachy wprowadzona została 
organizacja ruchu na czas budowy 
oraz wkrótce rozpoczną się roboty 
przygotowawcze i rozbiórkowe. 

Inwestycja polegająca na wy-
budowaniu m.in. ścieżek rowero-
wych w ciągu komunikacyjnym 
dróg gminnych i powiatowych  od 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 681 -  Płonka Kościelna - Łapy 
(Osse), przez Gąsówkę-Skwarki, 
Gąsówkę-Somachy, Płonkę-Ma-
tyski to część projektu Białostoc-
kiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Realizuje go Miasto Białystok i 
Powiat Białostocki oraz 8 gmin, 
które wspólnie z Łapami tworzą 
Białostocki Obszar Funkcjonalny: 
Choroszcz, Czarną Białostocką, 
Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 
Kościelny, Supraśl, Wasilków i 
Zabłudów (z wyłączeniem gminy 
Turośń Kościelna, która w tym 
projekcie nie uczestniczy).

Łącznie wartość całej inwe-
stycji to koszt ponad 2,66 mln 
zł, z czego 85% stanowi dofinan-
sowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020.

Rusza budowa 
ścieżki rowerowej 

W środę (14 sierpnia br.) w Tykocinie wręczono kolejne symbo-
liczne czeki z dotacjami dla podlaskich jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Tym razem dofinansowanie o łącznej wartości blisko 209 
tys. zł otrzymali strażacy z powiatu Białostockiego. Burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski wraz Piotrem Kamińskim z OSP w Łupiance 
Starej z rąk Marszałka Województwa Artura Kosickiego i radnych 
Sejmiku Województwa Podlaskiego: Sebastiana Łukaszewicza, Alek-
sandry Szczudło i Pawła Wnukowskiego odebrali czek na kwotę 30 
000 zł dla jednostek OSP na terenie Gminy Łapy. Środki te przezna-
czone zostaną na zakup wyposażenia dla naszych druhów, którzy na 
co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i czynnie uczestniczą w życiu 
społecznym naszej gminy za co serdecznie dziękujemy.

Dotacja dla Druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej
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Spotkanie stało się okazją, aby 
w sympatycznej atmosferze przy 
kawie porozmawiać o najpilniej-
szych potrzebach seniorów. Radni 
podzielili się także swoimi spo-
strzeżeniami dotyczącymi spraw 
miasta i gminy. Mówili m.in. o ko-
nieczności dostawienia ławeczek 
przy ul. Cmentarnej, o potrzebie 
uporządkowanie cmentarza w 
części, gdzie znajdują się groby 
dzieci. Prosili o utworzenie miej-
sca, w którym mogliby się spoty-
kać. Radni wyrazili zadowolenie z 
tempa i postępu prac inwestycyj-
nych w centrum miasta. 

Zgłaszanie kandydatów 
do  Gminnej Rady Seniorów 
w Łapach

Kandydatów do Gminnej 
Rady Seniorów w Łapach mogą  
zgłaszać środowiska senioralne 
tj. organizacje pozarządowe oraz 
podmioty o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, pro-
wadzące działalność na rzecz Se-

niorów na terenie gminy Łapy, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku 
oraz Kluby Seniora.

W skład rady wchodzi co naj-
mniej 9 osób, jednak nie więcej 
niż 21.

Każda organizacja lub pod-
miot działający na rzecz osób 
starszych zamieszkałych na te-
renie gminy Łapy może zgłosić 
nie więcej niż 3 kandydatów na 
radnych seniorów.

Formularz zgłoszenia kan-
dydatów na radnych seniorów 

składa się do Biura  Rady Miejskiej 
(pok. 107) w Łapach w terminie 
do dnia 22 października 2019 r.

Kadencja Rady Seniorów trwa 
4 lata. Jej głównym zadaniem jest 
ścisła współpraca z władzami Łap 
na rzecz osób starszych oraz opi-
niowanie i konsultowanie projek-
tów aktów prawa miejscowego 
o istotnym znaczeniu dla osób 
starszych. Radni seniorzy obradu-
ją na posiedzeniach i podejmują 
decyzje w formie uchwał.

Z radnymi Gminnej Rady Seniorów ubiegłej kaden-
cji w czwartek (22 sierpnia) spotkał się burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski oraz sekretarz gminy Joanna 
Micota. Pan burmistrz podziękował seniorom za ich 
pracę i wkład w rozwój gminy oraz zaprosił do dalszej 
współpracy. 

Od 22 sierpnia każda organizacja lub podmiot dzia-
łający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie 
gminy Łapy może zgłaszać kandydatów na radnych 
seniorów. 

Zapraszamy seniorów do współpracy
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23 i 24 sierpnia w parku 
przed byłym Domem Kultury 
zostało zorganizowane kino pod 
chmurką. To był strzał w dzie-
siątkę! Projekcja przyciągnęła 
tłumy widzów.

Wygodne leżaki, fajna atmos-
fera, ciekawe filmy i inna forma 
spędzanie letniego wieczoru - tak 
w skrócie można powiedzieć o 
modzie na kina pod chmurką, która 
w naszym mieście spotkała się z 
dużym entuzjazmem. Wszystkie 

leżaki i krzesła były zajęte, było 
także sporo osób, które przyszły 
na pokaz z własnymi kocykami. 
Wydarzenie stworzyło niesamo-
wity klimat.

W piątek 23 sierpnia zosta-
ła wyświetlona „Historia Marii” 
w reżyserii Jean-Pierre Améris. 
Zaś w sobotę 24 sierpnia odbyła 
się projekcja filmu animowanego 
,,Kumple z Dżungli” w reż. Da-
vid Alaux. Po dwóch seansach 
Łapianie zakochali się w letnich 

projekcjach pod osłoną gwiazd. 
Pomysł spotkał się z dużą apro-
batą nie tylko wśród mieszkańców 
ale także wśród włodarzy naszego 
miasta. Filmy wspólnie z innymi 
widzami oglądał burmistrz Łap 

Krzysztof Gołaszewski, który na 
seans dla dzieci wybrał się z żoną 
i synem. W taki rodzinny sposób 
weekendowy wieczór spędziło 
wiele osób.

Gmina / kultuRa

Za nami dwie projekcje w ramach Letniego Kina plenerowego. 
Pogoda dopisała, publiczność również

Kino letnie

W minioną niedzielę (25 
sierpnia) w Łapach-Szołajdach już 
po raz szósty spotkali się przedsta-
wiciele Rodu Łapińskich. Odbył 
się też Narwiański Zajazd Szla-
checki. Były konie, pokazy umie-
jętności woltyżerskich, mnóstwo 
stoisk promocyjnych, wspaniałe 
atrakcje dla dzieci, dużo dobrej 
muzyki oraz znakomita okazja 
do rodzinnych spotkań. Dopi-
sała również słoneczna pogoda i 
humory. Mnóstwo zabawy było 
podczas dojenia sztucznej krowy 
czy strzelania z łuku. Zagrał m.in. 
zespół „Kapela pod wezwaniem” z 
Suraża, a zaśpiewał chór „Łapskie 
Nutki”. Do późnych godzin wie-
czornych trwała zabawa taneczna 

przy muzyce zespołu estradowego 
„Kalinka”.

Na placu przy Wiejskim Domu 
Kultury w Łapach-Szołajdach ks. 
Waldemar Krzywiński, proboszcz 
parafii pw. Św. Ap. Piotra i Paw-
ła przewodniczył polowej mszy 
św. koncelebrowanej przez księży 
przyjezdnych o nazwisku Łapiń-
ski: ks. kan. Witalisa Łapińskiego 
z Łomży, ks. Dariusza Łapińskiego 
dziekana z Grajewa oraz ks. kan. 
Andrzeja Łapińskiego z Jabłoni 
Kościelnej. Kazanie wygłosił ks. 
Tadeusz Krzywiński proboszcz 
parafii w Olszewie Węgorzew-
skim, a prywatnie brat księdza 
proboszcza Waldemara Krzywiń-
skiego.

Po mszy św. licznie zgroma-
dzonych gości powitał i życzył 
udanej zabawy m.in. burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski. Go-
ście imprezy mogli wysłuchać 
interesującej prelekcji Łukasza 
Lubicza Łapińskiego, który mó-
wił m.in. o tym, że Łapy swoje 
początki zawdzięczają Łapińskim 
herbu Lubicz, którzy osiedlili się 
na lewym brzegu Narwi w pierw-
szej połowie XV wieku. Przybyli 
tu z Mazowsza. Najprawdopo-
dobniej na terenie dzisiejszej wsi 
Łapy-Szołajdy była zlokalizowa-
na pierwsza osada, wokół której 
powstała Gmina i Miasto Łapy. 
Organizatorzy przygotowali także 
wystawę, na której prezentowano 

drzewo genealogiczne i historię 
Rodu Łapińskich.

Znakomity pokaz umiejętno-
ści jeździeckich zaprezentował 
Szwadron Kawalerii im. 10. Pułku 
Ułanów Litewskich.

- Chciałabym serdecznie po-
dziękować za pomoc w organi-
zacji festynu Panu Burmistrzowi 
Krzysztofowi Gołaszewskiemu, 
Strażakom z OSP w Łapach-Dę-
bowinie, Kołu Gospodyń Wiej-
skich „Łapianka na obcasach” w 
Łapach-Dębowinie, pracownikom 
Domu Kultury w Łapach oraz 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
bardzo aktywnie włączyli się w 
przygotowanie Zajazdu – mówi 
Edyta Łapińska, instruktor Wiej-
skiego Domu Kultury w Łapach.

Impreza w Łapach-Szołajdach 
upamiętnia szlacheckie korzenie 
naszej gminy.

Spotkanie Rodu Łapińskich 
i Narwiański Zajazd Szlachecki

Wspólne zdjęcie Rodu Łapińskich
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HistoRia

Witold Cander syn Józefa i Antoniny 
z domu Grygorczuk, urodził się 12 stycz-
nia 1919 r. w Omsku. Ojciec Witolda (ur. 
w 1873 w Kozienicach) na przełomie XIX i 
XX wieku wyjechał do Omska w celach za-
robkowych. Założył rodzinę, tam też urodziły 
się jego dzieci. Po wybuchu rewolucji w Rosji 
rodzina powróciła do wolnej Polski. Osiedlili 
się w Uhowie, gdzie Józef zakupił posiadłość 
przy ulicy Surażskiej 61.W Uhowie Witold 
Cander spędził dzieciństwo i krótką młodość. 
Dom rodzinny przy ulicy Surażskiej 61, choć 
niezamieszkały, nadal należy do rodziny.

Do służby wojskowej wstąpił 04.11.1937 r., 
w grudniu tego samego roku został zaprzysię-
żony w 5 pułku lotnictwa. W chwili wybuchu 
II wojny światowej Witold Cander, już jako 
starszy szeregowy strzelec samolotowy, służył 
w 51 Eskadrze Rozpoznawczej pod dowódz-
twem kpt. pil. Leopolda Hrabkiewicza. 

Wojnę Obronną Polski w 1939 r. 51. Eska-
dra Rozpoznawcza odbyła w ramach lotnic-
twa Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. 
Mobilizacja eskadry nastąpiła na lotnisku 
macierzystym w Lidzie w dniu 26.08.1939 r. 
Następnie rzut kołowy eskadry ewakuowano 
transportem kolejowym do Ostrowi Mazo-
wieckiej, natomiast rzut powietrzny eskadry 
odleciał z Lidy na lotnisko na płd. od Małkini. 
To prawdopodobnie w tym okresie młody 

żołnierz Witold Cander leciał nad domem 
rodzinnym nad Narwią. Wówczas nie przy-
puszczał, że widok z lotu samolotu na rodzinne 
strony będzie na zawsze w jego wspomnieniach 
i pomoże przetrwać ciężki okres tułaczki i 
ogromną tęsknotę za ojczyzną. Z relacji naocz-
nych świadków samolot PZL P-23B „Karaś” 
machał skrzydłami na powitanie ziomków. 
Było to jednak pożegnanie syna i rodziców, 
gdyż nie było im dane już się spotkać. 

St. szer. Witold Cander w wojnie obronnej 
do 18 września 1939 r. brał udział w lotach roz-
poznawczych i bombowych. Przebieg jednego 
z lotów bombowych (Załoga lotu w składzie: 
podporucznik Zygmunt Zbucki, kpr. pilot 
Michał Wasilczuk i st. szer. st. Witold Can-
der) na nieprzyjacielską kolumnę pancerną 
opisał podporucznik Zygmunt Zbucki: „Bom-
bardowanie kolumny koło Różańca 
wykonaliśmy. Ogień OPL bardzo sil-
ny na całym odcinku Różan-Ciecha-
nów. W rejonie m. Płońsk także bardzo 
silny ogień z ziemi, a równocześnie 
zostaliśmy zaatakowani przez klucz 
niemieckich myśliwców. Broniąc się 
ucieczką lotem koszącym straciliśmy 
orientację terenu, ale myśliwców zgu-
biliśmy. Lądujemy na polach majątku 
Cielądz koło Skierniewic. W trakcie 
lądowania wypatrzyła nas wyprawa 
12 Junkersów-87, która bombardując 
nas zeszła do lotu koszącego, ostrzeli-
wując nasz samolot, który zapalił się. 
Strzelec Cander do końca ostrzeliwał 
napastników z kaemów „Karasia”, ale 
na skutek płomieni musiał go opuścić. 
Wybuchy amunicji zmusiły nas do 
wciskania się w ziemię. Trzeba było 
również chronić się przed niemieckimi 
pociskami. Junkersy usatysfakcjono-
wane zniszczeniem „Karasia”, który 
płonął jak choinka, odleciały. Z mojej 
załogi nikt nie odniósł ran”. (cytat z 
książki Jerzego Pawlaka pt. „Polskie 
eskadry w Wojnie Obronnej wrzesień 
1939”-strona 332).  

Załoga podporucznika Z. Zbuckiego do-
łączyła 11 września do eskadry. 

Znaczna większość rzutu kołowego 51. 
eskadry w dniu 18 września 1939 r. w okolicach 
Tarnopola, została otoczona przez oddziały 
Armii Radzieckiej, rozbrojona i internowana.

Z odręcznego zapisu w karcie ewidencyjnej 
Królewskich Sił Powietrznych Royal Air Force 
(RAF) Witold Cander do 25.09.1939 r. prze-

bywał w obozie koncentracyjnym w Tiotkin., 
następnie do 20.10.1939 r. w obozie jeńców 
w Zagłębiu Krzywy Róg, do 13.06.1940 r. 
w obozie w Czybinie (Czubju), następnie do 
23.07.1941 r. w obozie jeńców w Talicy koło 
Wiażnik. Zapis powyższy został sporządzony 
w dniu 22.10.1941r. w obozie lotników RAF 
w Kirkham. 

Spośród dokumentów, które otrzyma-
łam z Polskiego Instytutu im. Sikorskiego 
w Londynie ogromne znaczenie ma odręcz-
na notatka z przesłuchania sporządzona w 
dniu 21.10.1941 r., w której treści min. cyt. 
(…) „Nie byłem przesłuchiwany przez 
władze sowieckie. Ja pracowałem w 
kopalni jako maszynista na elektro-
wozie. W czerwcu 1940 r. zostałem 
wywieziony na północ, do m. Czybin. 
Tam pracowałem przy budowie toru 
kolejowego, a po miesiącu marszem 
pieszym przesunięto nas 100 km dalej 
na północ. Tam pracowałem około 3 
miesięcy. Dzięki dr. Bereżyńskiemu, 
który dbał o nas zostałem przesunięty 
na południe, tam gdzie było trochę 
cieplej. Warunki pracy były bardzo 
ciężkie. Bardzo dużo naszych jeńców 
chorowało. Tam również wielu zmarło, 
nazwisk nie pamiętam. W lipcu 1941 r. 
zostałem wysłany do obozu w Wiażni-
kach, a stamtąd przez Archangielsk 
do Anglii.”

Po agresji III Rzeszy na ZSRR (22 czerwca 
1941 r.) zmienił się układ polityczny sił koalicji 
antyhitlerowskiej. W dniu 30 lipca 1941 r. 
podpisano porozumienie pomiędzy Polską a 
ZSRR. W protokole dodatkowym rząd ZSRR 
zagwarantował „amnestię” dla obywateli pol-
skich: więźniów politycznych i zesłańców 
pozbawionych wolności na terenie ZSRR w 
więzieniach i obozach Gułagu.

Na skutek rosnących strat w załogach 
lotnictwa w Wielkiej Brytanii, bardzo cenny 
personel latający transportowano do Wiel-
kiej Brytanii w pierwszej kolejności z portów 
północnych, trasą konwojową z Murmańska 
i Archangielska. 

Opracowała: 
Małgorzata Sadowska

Witold Cander 
– lokalny bohater września 1939 

Witold Cander 1937 r.

Godło 51. Eskadry Rozpoznawczej 
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Gmina

**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,

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Witosa,
16 21

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

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

2 7

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

3 8

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 11 16

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

4 9

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

18 23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
12 17

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

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

5 10

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

13 18

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

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

6 11

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

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

9 
23

7 
21

Wtorek

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

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

10 
24

8 
22

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

3 
17

1 
15 
29

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

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

10 
24

8 
22

Środa

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

4 
18

2 
16 
30

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

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

11 
25

9 
23

Czwar-
tek

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

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

Zachodnia, Żytnia

12 
26

10 
24

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

6 
20

4 
18 
31*

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

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

13 
27

11 
25

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

Terminy odbioru odpadów 
wielkogabarytowych

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, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa,

2 
16 
30

14 
28

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

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

2 
16 
30

14
 28

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

3 
17

1 
15 
29

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
4 
18

2 
16 
30

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

11 
25

9 
23

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

4 
18

2 
16 
30

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

 5 
19

3 
17 
31

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

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

12 
26

10 
24

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

6 
20

4 
18

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

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

13 
27

11 
25

*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: ciemno-
brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od 
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

9 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 16 28

Wtorek

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

10 15

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

Zdrojowa)
23 22

Środa

Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy
-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse 11 16

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

18 16

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

Daniłowo Duże
24 21

*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, 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

9 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 16 21

Wtorek

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

10 15

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

Zdrojowa)
17 22

Środa

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

11 16

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

18 23

Czwar-
tek

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

19 24

*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, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara,
Wólka Waniewska

9 
23

7 
21

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

2 
16 
30

14
 28

Środa

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

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

11
 25

9 
23

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

Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki

4
 18

2 
16
 30

Gąsówka-Osse
4 
18

2 
16
 30

Czwar-
tek

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

5 
19

3 
17 
31

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

6 
20

4 
18
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Wakacyjne wycieczki 
z Domem Kultury

Tegoroczna oferta Domu Kultury w Łapach wzbogaciła się o 
letnie wycieczki autokarowe dla dzieci. Na każdej z nich naszych 
podopiecznych czekało wiele atrakcji.

23 lipca dzieciaki wybrały się do Ziołowego Zakątka w Korycinach, 
kolejna wycieczka była 13 sierpnia i tego dnia dzieci zwiedziły Stajnię 
TRADYCJA w Uhowie. Wyjazdy cieszyły się dużą popularnością.
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Gospodarstwo rolne Anety i 
Adama Gąsowskich z Łap-Kor-
czaków znalazło się wśród lau-
reatów wojewódzkiego etapu 
XVII edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne, w którym bio-
rą udział osoby prowadzące 
produkcję rolniczą. Zajęło w 
tym konkursie II miejsce w wo-
jewództwie.

W uroczystej gali w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Białym-
stoku uczestniczyli m.in wicemar-
szałek województwa podlaskiego 
Stanisław Derehajło, wicestarosta 
powiatu białostockiego Roman 
Czepe oraz dyrektor generalny 
Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego Jarosław Średnicki. Gratula-

cje i podziękowania oraz nagrodę 
za promocję gminy Łapy przekazał 
laureatom również burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski. Podsumo-
wanie tego etapu konkursu miało 
miejsce w  czwartek 18 lipca.

Specjalnością gospodarstwa 
Państwa Gąsowskich jest pro-
dukcja bydła mlecznego. To nie 

pierwsza tak ważna nagroda. 
Gospodarze z Łap-Korczaków w 
2018 r. znaleźli się wśród najlep-
szych rolników województwa w 
Podlaskiej Agrolidze.

W tym roku w konkursie 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne” nagrody otrzymały w sumie 
trzy podlaskie gospodarstwa, a 
wyróżnionych zostało dziewięć.

Konkurs „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” jest organizowany 
przez: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS), Państwową Inspekcję 
Pracy (PIP) oraz Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR).

Konkurs jest jednym z wielu 
działań prewencyjnych na rzecz 
zmniejszenia liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników. 
Promuje zasady ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym. 
Udział w nim mogą brać zarów-
no duże, jak i małe gospodarstwa 
rolne.

Serdecznie gratulujemy Pań-
stwu Gąsowskim.

Gospodarstwo Anety i Adama Gąsowskich 
z Łap-Korczaków nagrodzone 

do korzystania z usług lekarza pediatry w przychodni Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Piaskowej 9. Jednocześnie 
informuję, iż w ramach projektu pn. ,,Świadczenia realizowane 
w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz 
usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo 
przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju 
usług pielęgniarskich i lekarskich” realizowanego z budżetu Unii 
Europejskiej, zakończył się remont gabinetów POZ oraz poradni 
specjalistycznych, a w najbliższym czasie zostaną zakupione 
również nowe sprzęty i aparatura medyczna.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Łapach informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. w budynku 
Przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Piaskowej 9 w Łapach udzielane są świadczenia przez lekarza 
specjalistę w dziedzinie pediatrii oraz chorób zakaźnych.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w:
Poniedziałek 8:15 – 14:45

Wtorek 8:15 – 14:40
Piątek 8:15 – 14:15

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 85 715 22 
94 lub 85 833 40 08 bądź osobiście w budynku Przychodni.

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łapach 

serdecznie zaprasza 
Gminna Biblioteka Publicz-

na w Poświętnem otrzymała 
dofinansowanie ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura 
– Interwencje 2019”. W okresie 
maj-sierpień realizowany był 
projekt pn. „Połączy nas teatr.” 
Celem projektu było tworzenie 
warunków dla wzmacniania toż-
samości uczestnictwa w kulturze 
na poziomie lokalnym poprzez 
zorganizowanie warsztatów te-
atralnych o tematyce związanej 
z historią regionu dla dzieci i 
młodzieży z gminy Poświętne.

Kwota dofinansowania z Na-
rodowego Centrum Kultury to 
5 000 zł.

Dotacja dla Gmin-
nej Biblioteki 
Publicznej na 

warsztaty teatralne
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W poniedziałek (22 lipca) 
wczesnym rankiem siedemna-
ścioro uczniów ze wszystkich 
szkół podstawowych gminy 
Łapy wyjechało do Wunsiedel 
– niemieckiego miasta położo-
nego w Górnej Frankonii. Przed 
odjazdem autobusu wspólnie z 
rodzicami młodzież pożegnał 
burmistrz Krzysztof Goła-
szewski, życząc uczestnikom 
wycieczki udanego pobytu i 
wielu wrażeń.

Blisko tygodniowy pobyt 
w Niemczech to nagroda za 
znakomite wyniki w nauce. Do 
Wunsiedel pojechali uczniowie 
szkół podstawowych (po jed-
nym uczniu z najwyższą średnią 
ocen z każdej klasy VII i VIII) 
- stypendyści Burmistrza Łap. 
Wyjazd młodzieży jest efektem 
współpracy pomiędzy Wunsie-
del a Łapami. Nasza młodzież 
już po raz trzeci korzysta z go-
ścinności Niemców, dwukrotnie 
z wizytą w Łapach byli również 
niemieccy uczniowie z Real-
schule w Wunsiedel.  

Pobyt w mieście Wunsiedel 

Nagroda dla najlepszych uczniów

Siedemnastu najlepszych uczniów klas siódmych i ósmych szkół podsta-
wowych z gminy Łapy miało przyjemność zwiedzenia miasta partnerskiego 
Wunsiedel w Niemczech.

Dyżury Punktu 
Wsparcia Podatnika 
Informujemy, iż Punkt Wsparcia Podatnika od września 

2019 r. będzie przyjmował interesantów  w godzinach 9.00 
- 14.00 w pokoju nr 5 na parterze w Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Łapach w następujących terminach:

• 06, 20 września;
• 04,18,25 października;
• 08,22 listopada;
• 06.20 grudnia.

W ramach Punktu Wsparcia Podatnika pracownicy 
Drugiego Urzędu Skarbowego oferują następujące usługi 
podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej:

- przyjmowanie dokumentów;
- załatwianie spraw z zakresu podatku od czynności 

cywilnoprawnych;
- przyjmowanie deklaracji z tytułu podatku od spadków i 

darowizn oraz udzielanie informacji w zakresie tego podatku;
- przyjmowanie zeznań z tytułu podatku dochodowego 

od osób fizycznych i udzielanie informacji w zakresie tego 
podatku (w okresie akcji PIT).

Łatwiejszy dostęp do skarbówki to efekt porozumienia 
zawartego pomiędzy gminą Łapy a Izbą Administracji 
Skarbowej w Białymstoku.
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Na wyremontowanej już 
plaży w Uhowie, po raz dzie-
siąty spotkaliśmy się w nie-
dzielę (28.07) z kilkudziesię-
cioma pełnymi entuzjazmu i 
uśmiechu zawodnikami, którzy 
startowali, jak sami mówią, w 
zawodach o wyjątkowym klima-
cie – Narwiańskim Triathlonie 
Bagiennym.

Sportowy dzień w Uhowie 
rozpoczął, witając gości z całej 
Polski, burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski. - Sam udział w tych 
zawodach i ukończenie ich, jest 
już dla wszystkich zwycięstwem, 
bez względu na zajęte miejsce - 
mówił burmistrz Gołaszewski.

Nie zapomnieliśmy również 
o inicjatorze Narwiańskiego 
Triathlonu Bagiennego, czyli 
śp. Adamie Protasiewiczu, który 
zmarł nagle w listopadzie 2017 
roku. Z inicjatywy Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Sławo-
mira Maciejewskiego uczciliśmy 
pamięć naszego kolegi Adama 
minutą ciszy.

Wszystko tego dnia stało na 
wysokim poziomie – dopisała 
pogoda, zawodnicy zapewnili 
niesamowite emocje sportowe, a 
kibice i mieszkańcy Uhowa stanęli 
na wysokości zadania wspania-
le wszystkich dopingując. No to 
zaczynamy. Od najważniejszego, 
czyli sportu.

Faworyci nie zawiedli
Po części rowerowej prowadził 

Michał Bojarczak z Łap, za nim 
niemal razem do boksów wjechali 
Krystian Kalinowski z Białegosto-
ku i Aleksander Kaczyński z Łap. 
Na wodzie sporo się jednak zmie-
niło, na prowadzeniu, po wyjściu 
z kajaka, był już Alek Kaczyński. 
- Wiedziałem, że na kajaku bę-
dzie dobrze, bo sporo czasu po-
święciłem na ten element startu 
- powiedział po biegu Alek. Z jego 
formą  dobrze było też podczas 
biegu, czyli ostatniego, sześcioki-
lometrowego odcinka. Tam lider 
zwiększył przewagę nad kolegami 
i na metę wbiegł jako pierwszy, 
wygrywając już drugi w swojej 

karierze Narwiański Triathlon 
Bagienny. 3 minuty później na 
metę wbiegł Michał Bojarczak, 
z kolei 3 minuty po Michale, do 
mety dotarł Krystian Kalinowski, 
ubiegłoroczny triumfator.

W rywalizacji kobiet zdecy-
dowanie najlepsza była Dorota 
Siemieniuk z Białegostoku, osią-

gając czas 1 godzina 48 minut 47 
sekund. Druga wśród kobiet była 
Marzena Łaskowska z Olecka, a 
na najniższym stopniu podium 
stanęła Beata Bielicka z Łap. Po 
biegu, z ust zwyciężczyni, padły 
bardzo miłe dla nas, organizato-
rów, słowa, że jest to „najlepsza 
tego typu impreza w regionie”. 
Dziękujemy!

Zawodnicy zrobili swoje, po-
kazali naprawdę wysoki poziom 
sportowy. Na wysokości zadania 
stanęli także kibice, którzy na-
prawdę licznie zgromadzili się na 
wyremontowanej plaży w Uhowie. 
Zawodnicy podkreślali, że takie 
wsparcie dało im naprawdę dużo 
sił. - Głupio zwalniać lub pokazy-
wać zmęczenie, kiedy wszyscy na 
mnie patrzą, klaszczą i pokrzykują 
- mówiła pół żartem, pół serio 
po biegu jedna z zawodniczek. 
Sami zawodnicy również stworzyli 
wspaniałą atmosferę – wzajemnie 
sobie pomagali, gratulowali po 
zawodach, oklaskiwali się wza-
jemnie na finiszu.

Warto wspomnieć o dwóch 
wyjątkowych zawodnikach, którzy 
brali udział we wszystkich dzie-
sięciu triathlonach bagiennych. 
To Michał Bojarczak i Edmund 
Łapuć. Brawo!

Za pomoc przy organizacji imprezy serdecznie 
dziękujemy wszystkim podmiotom i instytucjom:

• Krzysztofowi Gołaszewskiemu, Burmistrzowi Łap
• Sławomirowi Maciejewskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej
• Krystynie Grabowskiej - sołtys Uhowa I, radnej Rady Miejskiej w 

Łapach oraz Klarze Iwacyk - sołtys Uhowa II, radnej Rady Miejskiej 
w Łapach – obu paniom dziękujemy za upieczenie wspaniałych 
ciast

• Wiesławowi Szustakowi – radnemu Rady Miejskiej w Łapach i 
sponsorowi zawodów

• Marii Busłowskiej - radnej Rady Powiatu Białostockiego
• Grzegorzowi Jakuciowi - Wójtowi gminy Turośń Kościelna
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej
• Komendantom wszystkich jednostek OSP
• Komendantowi i policjantom z Komisariatu Policji w Łapach
• Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu
• Sklepowi BTC 4 Rowery, Marcie i Mariuszowi Piszczatowskim
• Bajdarce Suraż i Radiu TAXI Mariusz Kostyra za udostępnienie 

kajaków
• Leśnemu Dworowi Uhowo
• Tomaszowi Łapińskiemu/Jackowi Ignatiewowi/Łukaszowi 

Kononiukowi – fotografom
• Wolontariuszom – Patrykowi Bargielskiemu i Magdalenie Fal-

kowskiej
• mieszkańcom Uhowa za wyrozumiałość wobec drobnych utrud-

nień, wspaniały doping podczas zawodów

 Nowa plaża, „stare” uśmiechy! 

Za nami X Narwiański Triathlon Bagienny
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OgłOszenia

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

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

go.” Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

1.09.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
2.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
3.09.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
4.09.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
5.09.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
6.09.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
7.09.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
8.09.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
9.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
10.09.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
11.09.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
12.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
13.09.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
14.09.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
15.09.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
16.09.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
17.09.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
18.09.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
19.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
20.09.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
21.09.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.09.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
24.09.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.09.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
26.09.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
27.09.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
28.09.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
29.09.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
30.09.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
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