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Reklama



Mówią o Pani „Żelazna 
Dama” podlaskiej polityki. 
Skąd takie określenie pomi-
mo przyjaznej aparycji?

Jestem nieco zaskoczona ta-
kim określeniem. Myślę, że może 
to być wynik tego z jakim uporem 
walczę o interesy zwykłych ludzi w 
Sejmiku. Kiedy kandydowałam na 
radną Sejmiku, to postanowiłam, 
że nie spocznę nigdy w staraniach 
o realizację tego co obiecywałam. 
Zostałam też pierwszą w historii 
Województwa Podlaskiego wice-
przewodniczącą Sejmiku.  

Jeśli tak jest, to proszę 
pochwalić się konkretnymi 
rzeczami, które zrobiła Pani 
dla ludzi.

Oczywiście polityka to gra ze-
społowa, dlatego blisko współ-
pracuję z Zarządem Wojewódz-
twa Podlaskiego. Do rezultatów 
mojej pracy m.in. można zaliczyć 
chociażby 2 miliony dotacji dla 
podlaskich Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych (Strażacy z terenu 
Gminy Łapy dostali 30 tysięcy 
złotych), 1 milion na zabytki w 
naszym województwie, ponad 100 
milionów złotych na termomoder-
nizację budynków na Podlasiu, 
ponad 100 milionów wsparcia dla 
podlaskich przedsiębiorców czy 
ponad 30 milionów złotych na 
kształcenie zawodowe młodzieży. 
Pragnę zauważyć, że PiS sprawuje 
władzę dopiero niecały rok w Wo-
jewództwie Podlaskim. Oczywiście 
jest wiele mniejszych sukcesów, 
ale brak jest miejsca na szczegó-
łowy opis. Pragnę jednak przyto-
czyć sprawę budowy chodnika w 
miejscowości Roszki-Wodźki. W 
budżecie województwa udało się 
wygospodarować środki, które 
w połowie pokryją koszt budowy 
i chodnik powstanie, co poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Będę też robiła wszystko, aby w 
budżecie na przyszły rok wygo-
spodarować środki na wsparcie 
budowy chodnika w miejscowości 
Łapy – Łynki. 

Zbliżają się wybory parla-
mentarne. Dlaczego, według 

Pani, najbliższe wybory są tak 
ważne dla przyszłości Polek 
i Polaków? Dlaczego Pani 
kandyduje?

W najbliższych wyborach 
zdecydujemy o niezwykle ważnej 
kwestii: czy 500+ i inne progra-
my wspierające polskie rodziny 
zostaną utrzymane. Słyszeliśmy 
prominentnych polityków opo-
zycji, którzy mówili, że to niepo-
trzebne rozdawnictwo. My wiemy, 
że nie ma nic cenniejszego, niż 
inwestowanie w polską rodzinę. Za 
poprzednich rządów Polska była 
krajem silnym wobec słabych i 
słabym wobec silnych, a większość 
społeczeństwa słyszała, że „pienię-
dzy nie ma i nie będzie”. Obecny 
rząd jako pierwszy zatroszczył się 
o wszystkich. Pensje są coraz wyż-
sze, emeryci dostają 13 emeryturę, 
rodzice mają pieniądze na potrze-
by dzieci. Tylko z programu 500+ 
ponad 67 miliardów złotych już 
trafiło do polskich rodzin. Musimy 
tego bronić w przyszłym sejmie. 

Mówi Pani o tym, co już 
zrobiliście, ale co dalej?

Chcemy jeszcze bardziej 
wzmocnić regiony Polski wschod-
niej, bo to jest źródło naszych 
narodowych wartości. Stąd pro-
pozycje przywracania połączeń 
PKS, rozwój lokalnych dróg, od-
budowy posterunków policji czy 
też gazyfikacji Polski wschodniej. 
Zapowiadamy również dopłaty 
dla rolników prowadzących małe 
gospodarstwa.

Temat gazyfikacji jest 
niesamowicie ważny dla 
mieszkańców Gminy Łapy. 
Czy istnieje szansa, aby sta-
rania Burmistrza się spełniły 
i uda się zgazyfikować kolej-
ne miejscowości w Gminie 
Łapy?

Już wielokrotnie rozmawiałam 
z Panem Burmistrzem Krzyszto-
fem Gołaszewskim na temat ga-
zyfikacji Miasta i Gminy Łapy, a 
w szczególności chodzi o Uhowo, 
Płonkę Kościelną, Łapy Szołajdy, 

Łapy Dębowina, Łapy Pluśniaki 
i okoliczne miejscowości. Wiem, 
że oczekiwania mieszkańców są 
bardzo zasadne. Na chwilę obecną 
sytuacja wygląda bardzo obiecu-
jąco, gdyż istnieje szansa, że ten 
projekt zostanie zrealizowany z 
zaznaczeniem, że w Uhowie jest 
sytuacja najtrudniejsza, gdyż 
mamy do czynienia z rzeką, co 
może uniemożliwić bądź znaczą-
co utrudnić inwestycję. Obecnie 
trwają jeszcze analizy ekonomicz-
ne i techniczne tej inwestycji, ale 
zrobię wszystko, aby tego dokonać. 
Dzięki gazyfikacji Gmina Łapy 
ma szansę na dynamiczny rozwój, 
mieszkańcom będzie wygodniej 
żyć i o to będę walczyć niezależnie 
czy będę w Sejmie czy w Sejmiku.  

Na koniec proszę powie-
dzieć o jakie konkretnie  rze-
czy chce Pani zawalczyć dla 
Gminy Łapy?

W pierwszej kolejności na-
leży zawalczyć o modernizację 
dworca PKP w Łapach.  Należy 
także poczynić wszelkie starania, 
aby wspierać rozwój łapskiego 
szpitala. Oczywiście rozwój in-
frastruktury drogowej stanowi 
podstawę w kontekście terenów 
inwestycyjnych  na strefie ekono-
micznej. Łapy po wielu trudnych 
latach mogą stać się atrakcyj-
nym miejscem do pracy i życia. 
Należy wykorzystać strategicz-
ne położenie Łap w kontekście 
dostępności komunikacyjnej. W 
kolejnej perspektywie budżetu 
Unii Europejskiej należy zrobić 
wszystko, aby powstała obwodnica 
Łap jako połączenie nowej drogi 
Łapy-Białystok z drogą Roszki
-Wodźki – Wysokie Mazowiec-
kie. Wierzę, że kolejne lata będą 
czasem dynamicznego rozwoju. 
Idzie dobry czas dla Łap!

Dziękujemy za rozmowę.

Gmina
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Wywiad z Aleksandrą Szczudło Wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Województwa Podlaskiego

Idzie dobry czas dla Łap!
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Energia słoneczna w do-
mach mieszkańców

Dofinansowaniem zostały 
objęte 42 gospodarstwa domo-
we na terenie gminy Łapy, które 
zakwalifikowały się do udziału w 
tym projekcie. Uczestnicy projektu 
– mieszkańcy gminy Łapy, zostali 
wyłonieni w trakcie rekrutacji, 
która miała miejsce w marcu 2017 
r. Właściciele domów, na których 
zostaną zainstalowane produku-
jące prąd ogniwa fotowoltaiczne 

lub podgrzewające wodę kolektory 
słoneczne będą musieli pokryć ok. 
30% kosztów instalacji (w tym 
podatek VAT).

„Zielona energia” w Płon-
ce Kościelnej

Z kolei na budynku szkoły w 
Płonce Kościelnej zostanie wybu-
dowana instalacja fotowoltaiczna 
do produkcji energii elektrycznej. 
„Zielona energia” będzie wyko-
rzystywana na potrzeby własne 
placówki. Dzięki niej m.in. zmniej-

szą się koszty zużycia energii w 
obiekcie.

Zamówienie publiczne pod na-
zwą: „Montaż instalacji OZE na 
budynku Szkoły w Płonce Kościel-
nej oraz kolektorów słonecznych 
oraz ogniw fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych na tere-
nie miasta Łap” jest realizowane 
w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie na każde za-

danie wynosi 75 %.  
Wartość całego projektu to 

około 1 mln 100 tys. zł.
Zgodnie z podpisaną umową 

wykonawca powinien zrealizo-
wać przedmiot umowy do dnia 
20 grudnia 2019 r.

To pierwszy taki projekt w 
gminie Łapy. Dzięki niemu miesz-
kańcy będą mogli korzystać z od-
nawialnych źródeł energii.

Mieszkańcy ulic: Głuchej, 
Cybisa, Matejki, Wyszyńskiego, 
Mokrej, Ogrodowej, Płonkow-
skiej, Wyspiańskiego, Szkol-
nej, Stwosza, Sławińskiego, 
Wygwizdowo, Żabiej, Maczka, 
Tuwima i Witkacego nie będą 
musieli pokonywać drogi do 
odległego budynku Przedszko-
la nr 1 w Łapach, aby  już w 
najbliższych wyborach do par-
lamentu oddać swój głos. Będą 
głosować w budynku dawnego 
gimnazjum przy ul. Matejki 19.

Zmiany granic obwodów gło-
sowania w Łapach tuż przed wy-
borami samorządowymi w 2018 r. 

wprowadziła uchwałą poprzednia 
Rada Miejska w Łapach. Miesz-
kańcy, którzy dotąd głosowali w 
lokalu nieopodal swego miejsca 
zamieszkania, niemal po sąsiedz-
ku, czyli w budynku dawnego gim-
nazjum przy ul. Matejki zostali 
włączeni do obwodu głosowania, 
którego lokal wyborczy mieścił się 
w Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej.

Z uwagi na liczne skargi miesz-
kańców związane z takim podzia-
łem na obwody głosowania oraz 
prośby mieszkańców o przywró-
cenie pierwotnego podziału Bur-
mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski 
niejednokrotnie interweniował w 

Krajowym Biurze Wyborczym w 
Białymstoku.

Komisarz Wyborczy w Bia-
łymstoku Postanowieniem nr 
294/2019 z dnia 26 sierpnia 
2019 r. przychylił się do prośby 
Burmistrza i przywrócił grani-

ce obwodów głosowania sprzed 
zmiany.

W najbliższych wyborach 
parlamentarnych, czyli 13 paź-
dziernika będą już obowiązywały 
poprzednie, przywrócone granice 
obwodów głosowania.

2 - Witkacego, 3 - Wyczółkowskiego, 4 - Malczewskiego, 5 - Fałata,6 - Gierym-
skiego, 7 - Michałowskiego, 8 - Sławińskiego, 9 - Ogrodowa, 10 - Stwosza W.

Podpisana umowa z wykonawcą

Energia słoneczna 
w Gminie Łapy

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski podpisał w piątek 
(27 września) umowę na wykonanie instalacji ogniw fotowol-
taicznych i kolektorów słonecznych na prywatnych domach 
mieszkańców oraz na montaż instalacji do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych na budynku szkoły w Płonce Kościelnej 
z wykonawcą – firmą Sungrant Sp. z o.o. z Białegostoku.

* Na mapie na zielono zaznaczono ulice, które z powrotem dopisano do obwodu 
głosowania nr 9 w dawnym budynku gimnazjum przy ul. Matejki

Dobra wiadomość dla wyborców. 
W najbliższych wyborach głosować będą 

w budynku dawnego gimnazjum



Decyzję o złożeniu 11 wniosków 
do Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Białymstoku o dofinan-
sowanie budowy dróg na terenie 
gminy Łapy w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na rok 2020 
podjął burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski. Zakładana wartość kosztów 
kwalifikowalnych zadań wynosi łą-
czenie prawie 29 mln zł. Gmina może 
otrzymać ze środków Funduszu do-
finansowanie w wysokości od 50% 
do 80% kosztów realizacji zadnia. 
Część planowanych inwestycji ma 
gotową dokumentację techniczną, 
inne są w trakcie przygotowania.

 Burmistrz  Łap, w końcu siepr-
nia, złożył wnioski o dofinansowanie 

z FDS następujących odcinków dróg:
1. Przebudowa ul. Cmentarnej
2. Przebudowa ul. Wyspiańskiego
3. Przebudowa ul. Wodociągowej
4. Przebudowa ul. Piaskowej
5. Przebudowa ul. Nowy Rynek i ul. 

Armii Krajowej
6. Przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie
7. Przebudowa drogi nr 106571B w 

miejscowości Łapy – Dębowina
8. Przebudowa drogi nr 106548B i nr 

106549B w miejscowości Płonka 
Kościelna

9. Przebudowa ul. Siedleckiego i ul. 
Cygańskiego w Łapach

10. Budowa dróg gminnych nr 
106595B i nr 106558B (ul. Kole-
jowa) na odcinku od drogi powia-

towej nr 1527B w Łapach do drogi 
wojewódzkiej nr 681 w Łapach 
Łynkach - etap I

11.Przebudowa ulic: Malczewskiego, 
Wyczółkowskiego, Gierymskiego 
i Michałowskiego
Drogi na Osiedlu Barwiki i 

ulica Mokra oraz ul. Spokojna 
i Polna w Uhowie z dofinanso-
waniem

 Trzy wnioski złożone w ramach 
FDS na 2019 już uzyskały dofinan-
sowanie. To przebudowa dróg na 
osiedlu Barwiki w Łapach: ul. Barwi-
kowskiej, ul. Puchalskiego i ul. Wo-
dzickiego, przebudowa ul. Mokrej w 
Łapach oraz budowa ulic Spokojnej 
i Polnej w Uhowie.

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski podpisał we wtorek (24 
września) z wykonawcą umowę 
na przebudowę dróg gminnych na 
osiedlu Barwiki oraz ulicy Mokrej 
w Łapach.

Wykonawca firma BBGM Gryko 
Kamila z Sowlan na wykonanie: ul. 
Barwikowskiej, ul. Puchalskiego, 
ul. Wodzickiego, ul. Glinianej od 
ul. Łąkowej do ul. Barwikowskiej 
oraz ul. Piaskowej od ul. Łąkowej do 
ul. Barwikowskiej ma 11 miesięcy, 
natomiast przebudowa ul. Mokrej 
powinna zgodnie z umową zakoń-
czyć się w ciągu 3 miesięcy. Koszt 
inwestycji to ponad 2 mln 970 tys. 
zł.  Gmina Łapy otrzymała na ten cel 
dofinansowanie na rekordowo wyso-
kim poziomie (70%  kosztów kwali-
fikowanych) ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych na 2019 r.

W ramach przebudowy dróg na 
osiedlu Barwiki w Łapach zostanie 
wykonana ul. Barwikowska, ul. Pu-
chalskiego i ul. Wodzickiego wraz z 
budową kanalizacji deszczowej oraz 
część ulicy Glinianej i Piaskowej. Za-
kres prac obejmuje m.in.: wykonanie 
nawierzchni i zjazdów z betonowej 
kostki brukowej i bitumicznej oraz 
oznakowanie ulic. Z kolei przebu-
dowa ul. Mokrej w Łapach będzie 
polegała na budowie nawierzchni 
jezdni z betonowej kostki brukowej, 
chodnika wraz z budową kanalizacji 
deszczowej.
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Ma Pan już duże doświad-
czenie w Senacie i administracji 
rządowej. Co skłoniło Pana do 
kandydowania tym razem do 
Sejmu RP?

Parlament to miejsce, gdzie ważą 
się losy województw i ich miesz-
kańców. Każdy polityk powinien co 
jakiś czas weryfikować swoją pracę 
i osiągnięcia. Mnie ocenia oczywi-

ście pan premier, ale także wyborcy. 
Kampania wyborcza to szczególny 
czas, w którym obowiązuje hasło 
„wszystkie ręce na pokład”. Polityka 
to gra zespołowa, a każda decyzja 
jest efektem pewnego kompromisu. 

Programy społeczne od-
niosły wielki sukces. Czy będą 
kontynuowane? 

Jeśli wygramy wybory, to obro-
nimy i będziemy wzmacniać wspar-
cie dla polskich rodzin! W samym 
Podlaskiem z programu Rodzina 
500+ korzysta ponad 220 tys. dzieci, 
a rząd PiS już wydał na ten cel 3 mld 
zł. Mamy także 300+ na wyprawkę 
szkolną, czyli program Dobry Start. 
Do 130 tys. podlaskich dzieci już 
trafiło ponad 80 mln zł. Wspieramy 
tworzenie i funkcjonowanie miejsc 
opieki nad najmłodszymi dziećmi 
w ramach programu Maluch+ oraz 
placówek i klubów dla seniorów w 
ramach programu Senior+.

Dostępność komunikacyjna 
jest podstawą rozwoju gospo-
darczego i gminy Łapy, i całego 
województwa. Jak Pan ocenia 
postępy w tej dziedzinie i co Pan 
zamierza zrobić dla poprawy 
komunikacji?

Potrzebne są dobre drogi lokal-
ne, wojewódzkie i międzynarodowe 
Via Baltica i Via Carpatia, szybka 
kolej Rail Baltica oraz połączenia 
autobusowe. W ciągu mojej kadencji 
za ponad 570 mln zł powstało lub 
zostało zmodernizowanych ponad 
870 km dróg lokalnych w naszych 
województwie. Dla porównania nasi 
poprzednicy w ciągu 7 lat przezna-
czyli tylko 305 mln z budżetu pań-
stwa na drogi gminne i powiatowe! 
W tym roku jako wojewoda mogę 
zakontraktować kwotę ponad pół 
miliarda złotych na ten i najbliższy 
rok oraz umożliwić samorządom 
zaplanowanie inwestycji na rok 2021 
w wysokości 82 mln zł.

Nie do przecenienia są Pana 
zasługi dla modernizacji i wy-
posażenia szpitala w Łapach. 
Co zamierza Pan zrobić dla 
ułatwienia dostępności usług  
medycznych w skali wojewódz-
twa – jako przyszły poseł? 

 Na pewno musimy sukcesywnie 
zwiększać budżet służby zdrowia. Po-
lacy żyją coraz dłużej i coraz częściej 
zapadają na choroby cywilizacyjne. 
Będziemy rozwijać programy mo-
dernizowania i doposażania szpitali. 
Bardzo pilnym problemem jest  nie-
dobór lekarzy i pielęgniarek, dlatego 
zwiększymy liczbę studentów na 
studiach medycznych. Jednocześnie 
będziemy stopniowo podwyższać 
pensje  pracowników służby zdrowia, 
aby nie odpływali za granicę. 

W ostatnio przeprowadzo-
nym sondażu Polacy najlepiej 
oceniali skuteczność kampanii 
wyborczej PiS. Dlaczego?

Zwykli ludzie po prostu widzą, 
że rząd Prawa i Sprawiedliwości do-
trzymuje słowa. Konsekwentnie re-
alizujemy obietnice wyborcze. To w 
polskiej polityce – delikatnie mówiąc 
- nie było regułą do tej pory. Z jed-
nej strony rozwijamy dynamicznie 
gospodarkę, z drugiej realizujemy 
programy społeczne i inwestycje. 
Doprowadziliśmy do najniższego 
poziomu bezrobocia od trzydziestu 
lat. Daliśmy radę. Jesteśmy gotowi 
kontynuować misję budowy silnej, 
sprawiedliwej i zasobnej Polski. 

Wywiad z Bohdanem Paszkowskim Wojewodą Podlaskim

Daliśmy radę

Kolejne drogi do przebudowy w gminie Łapy – złożone wnioski

* Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono ulice zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
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Tematem rozmów były  po-
trzeby Gminy Łapy i okolicznych 
miejscowości, oczekiwania miesz-
kańców, możliwości i pomoc, jaką 
Łapy mogą otrzymać. W czasie 
spotkania omówiono kwestie 
istotne dla rozwoju miasta doty-
czące pozyskiwania inwestorów 
zewnętrznych, remontu dworca 
kolejowego, poprawy infrastruktu-
ry  czy konieczności reaktywowania 
cukrowni. 

Było to rzeczowe i merytorycz-
ne spotkanie z mieszkańcami oraz  
samorządowcami: Panem Krzysz-
tofem Gołaszewskim Burmistrzem 
Łap, Witoldem Łapińskim Wójtem 
Gminy Poświętne, Burmistrzem 
Suraża Henrykiem Łapińskim i 
Wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu Białostockiego Mariuszem 
Gołaszewskim, za które serdecznie 
dziękujemy. 

W niedzielę 22 września w Inkubatorze Przedsiębiorczości w 
Łapach odbyło się spotkanie z Wicepremierem Panem Jarosła-
wem Gowinem, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Posłem na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Mieczysławem Kazimierzem Baszko.

W Łapach o Łapach. Wizyta Wicepremiera 

Pana Jarosława Gowina

Rozpoczęła się moderniza-
cja drogi powiatowej Gąsówka
-Skwarki – Gąsówka-Osse. Obec-
nie jest frezowana nawierzchnia. 
Trwają roboty ziemne.

Jest to już kolejny etap prze-
budowy tego ciągu dróg po prze-
budowie w miejscowości Gąsów-
ka-Skwarki. Następny etap to pla-
nowany do przebudowy ciąg ul. 
Sokołowskiej i brakujący odcinek 
w Gąsówce-Osse.

Inwestycje prowadzi Staro-
stwo Powiatowe w Białymsto-
ku, które jest zarządcą tej drogi. 
Przetarg na modernizację drogi 
wygrało konsorcjum firm: Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo – Mo-
stowych „TRAKT” z Wysokiego 
Mazowieckiego i Inżynieria Lą-
dowa Bracia Jurczuk z siedzibą 
w Zaściankach.

Prace zgodnie z umową z wy-
konawcą mają się zakończyć do 
końca listopada br.

W związku z budową drogi pla-
nowany jest objazd przez Płonkę 
Kościelną.

W a r t o ś ć  u m o w y  t o 
2.779.066,92 zł. Połowa kwoty 
na realizację inwestycji pochodzi z 

Funduszu Dróg Samorządowych. 
Ponad 807 tys. zł na realizację in-
westycji przekazała Gmina Łapy. 
Pozostałe środki pochodzą z bu-
dżetu Powiatu Białostockiego.

FDS jest nowym narzędziem 
wsparcia samorządów w moder-
nizacji infrastruktury drogowej i 
ma służyć do walki z tzw. wyklu-
czeniem komunikacyjnym. Mini-
sterstwo Infrastruktury chce do 
2028 roku przekazać samorządom 
36 mld zł.

Przebudowa drogi powiatowej 
Gąsówka-Skwarki - Gąsówka-Osse

Zbliżają się wybory do Sejmu 
i Senatu. Ubiega się Pan o man-
dat senatorski. Jaka jest stawka 
w tych wyborach?

Mariusz Gromko: Najbliższe 
wybory zdecydują o tym w jakiej Pol-
sce będziemy żyć. Z jednej strony 
jest PiS i pełna wiarygodność co do 
kontynuacji „Dobrej zmiany”, czyli 
m.in. wielkich programów socjalnych, 
takich jak 500+ lub 13 emerytury, 
reform gospodarczych, sprawnego 

państwa, reformy sądów oraz obrony 
wartości patriotycznych i chrześci-
jańskich. Udowodniliśmy, że dotrzy-
mujemy słowa danego Polakom. Z 
drugiej strony jest totalna opozycja, 
której wiarygodność jest znikoma. 
Wybór wydaje się prosty, gdyż PiS 
oprócz codziennej pracy na rzecz na-
szej Ojczyzny, stoi na straży wartości 
patriotycznych i chrześcijańskich, 
dając m.in. odpór szkodliwym postu-
latom środowisk LGBT. Deklaruję, że 

zrobię wszystko, aby nie dopuścić do 
adopcji dzieci przez pary homoseksu-
alne oraz będę bronił polskie szkoły 
przed tą ideologią.

Jakie są Pana priorytety na 
najbliższą kadencję?  

Będę zabiegał o utrzymanie pro-
gramów socjalnych, dokończenie re-
formy sądownictwa i służby zdrowia. 
Oczywiście, musimy nadal wspierać 
przedsiębiorców m.in. ograniczając 
ciążące na nich obciążenia, ale także 
pamiętać o pracownikach. Będę dbał 
także o sprawy polskich rolników, 
którym należy zwiększyć kwoty dopłat 
bezpośrednich. 

O jakie rzeczy będzie Pan 
walczył dla miasta i gminy Łapy?

W pierwszej kolejności należy 
wspierać władze Łap w pobudzaniu 
rozwoju nowych firm w Łapach, wy-
korzystać w pełni strefę przemysłową. 
Będę wspierał Łapy w staraniach o 
modernizację dworca PKP oraz dalszą 
modernizację szpitala, a najbliższe 
lata będą czasem, w którym należy 
podjąć działania zmierzające do bu-
dowy obwodnicy Łap. Obiecuję, że 
jako senator zawsze będę miał Łapy 
i ich mieszkańców w sercu.

 Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad z Mariuszem Gromko 
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Senatora

Zuzanna Dworakowska 
w czerwcu wzięła udział w 
przesłuchaniach do Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki 
„Piosenką zło zwyciężaj” im. 
Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszko i została zapro-
szona do finału. Finał Kon-
kursu odbył się 14 września 
2019 r. w Suchowoli podczas 
obchodów 72. rocznicy uro-
dzin księdza Jerzego Popie-
łuszko. Podczas Gali nastąpiło 
ogłoszenie wyników. Zuzanna 
została Laureatką Głównej 
Nagrody w kategorii starsza 
młodzież.

Organizatorem konkursu 
była Fundacja im. Ks. Jerzego 
Popiełuszko „Dobro”, Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku oraz Burmistrz 
Suchowoli.

Sukces wokalny
Zuzanny Dworakowskiej

Artykuł sponsorowany
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Mieszkańcy mają do wyboru jedno z 34 zadań, które po-
zytywnie przeszły weryfikację i zostały dopuszczone do głosowania. 
Swój głos można oddać do 15 października.

Kto może głosować?
W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec 

Gminy Łapy. Nie jest wymagane zameldowanie. Głosować może także 
osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać 
dołączona zgoda opiekuna ustawowego. Osoby w wieku od 13 do 
18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samodzielnie 
podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich czynności 
musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego.

Jak głosować?
Głosy należy oddać na Karcie do głosowania, którą można pobrać 

ze strony internetowej www.lapy.pl lub pobrać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
24 18-100 Łapy.

Należy pamiętać, iż każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, 
czyli oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie - 
poprzez postawienie znaku X przy zadaniu na karcie do głosowania.

Uwaga! Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub 
więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie jeżeli 
mieszkaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania – wszystkie zostaną 
uznane za nieważne. Karty do głosowania wypełnione niekompletnie 
i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Aby oddać swój głos należy wypełnić kartę do głosowania, i 
złożyć ją w:
• Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny 

oznaczonej „Budżet Obywatelski”,
• lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Si-

korskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”
• lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej sekre-

tariat@um.lapy.pl.
Aby Państwu ułatwić wybór, poniżej prezentujemy skrócone 

opisy poszczególnych zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Więcej 
informacji dostępnych jest na stronie www.lapy.pl 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA
 KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY

Trwa głosowanie na wybór zadań 
w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Łapy 2020

LP. TYTUŁ ZADANIA KRÓTKI OPIS

SZACUN-
KOWY-
KOSZT 

ZADANIA

1 Wolny Handel w Łapach
Inicjatywa skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Łapy. W ramach wolnego handlu każdy 

mieszkaniec będzie mógł wystawić swoje niepotrzebne a wartościowe  rzeczy na  sprzedaż/wymianę. Wy-
darzenie będzie organizowane raz  na kwartał tj. 4 razy w roku 

20 000 zł

2
Zagospodarowanie terenu przy 

WDK w Uhowie 

Projekt zakłada ogrodzenie i uporządkowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Uhowie. Aktualnie 
plac nie jest ogrodzony co stanowi zagrożenie wypadkiem dla wychodzących z budynku dzieci, gdyż na-
przeciwko WDK biegnie mocno uczęszczana droga Białystok- Łapy. Ogrodzenie i uporządkowanie terenu 
sprawiłoby, że miejsce to stałoby się przyjazne i przede wszystkim bezpieczne, dostępne dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Łapy w czasie pracy WDK w Uhowie i Filii Bibliotecznej w Uhowie. 

29 500 zł

3
Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej 

dojazdu do ogródków działkowych 
w Łapach

Odcinek wskazanej drogi stanowi bezpośredni dojazd do ogródków działkowych. Aktualnie droga ta jest 
w bardzo złym stanie technicznym, który uniemożliwia mieszkańcom i użytkownikom ogródków dostępu 
do działek. Zadanie obejmuje wybranie gruntu i nawiezienie tłucznia, w wyniku czego powstanie odcinek 
drogi, który umożliwiłby mieszkańcom dostęp do ogródków działkowych i posesji o każdej porze roku.

20 000 zł

4
Utwardzenie odcinka drogi do 

Osiedla Bucz

Droga do osiedla jest dwa razy w roku zalewana przez wody spływające z łąk co bardzo utrudnia przejście 
przez ten odcinek przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły.  Zadanie obejmuje nawiezienie 

tłucznia. Dzięki realizacji utwardzenia drogi rozwiązany zostanie problem dojścia dzieci do szkoły.  
30 000 zł

5
Stojące - przenośne WC – TOI TOI

(teren Cmentarza w Łapach)
Zadanie zakłada postawienie dwóch WC typu TOI TOI przy Cmentarzu w Łapach. 7000 zł

6
Siłownia „pod chmurką” 

(Łapy – teren za boiskiem Orlik)

Zadanie zakłada stworzenie siłowni na świeżym powietrzu. Proponuje się wyposażyć siłownię w 4 podwój-
ne urządzenia: biegacz/pylon/orbitrek, prasa nożna/pylon/wioślarz, ściąganie/pylon/wyciskanie oraz talia/
pylon/wahadło. Dzięki siłowni rodzic będzie mógł aktywnie spędzać czas  w czasie gdy jego dziecko ma 

trening na pobliskim Orliku. To doskonały sposób na utrzymanie ciała w nienagannej kondycji 
w otoczeniu przyrody.

30 000 zł

7
Sado – ogródek integracyjny

(Gąsówka-Skwarki)

Ogródek integracyjny ma być miejscem odpoczynku i relaksu dla mieszkańców wsi i okolic. Projekt zakła-
da ogrodzenie placu przy budynku Domu Kultury w Gąsówce-Skwarki oraz wybudowanie altanki. Miejsce 

to ma służyć młodzieży, dzieciom, mamom, seniorom jak również sąsiadom, 
co za tym idzie sprzyjać będzie integracji lokalnej. 

28 000 zł

8
Rozbudowa placu zabaw przy ul. 

Jana Matejki 10 w Łapach

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego już placu zabaw, który znajduje się na terenie Parafii pw. Świętego 
Krzyża,  a tym samym jego uatrakcyjnienie. Zakupione zostaną urządzenia posiadające wszelkie niezbędne 
atesty publicznego placu zabaw oraz ławki do siedzenia. Rozbudowa placu zabaw pozwoli na utworzenie 

idealnego miejsca na bezpieczny wypoczynek dzieci, ich rodziców i dziadków. 

30 000 zł

9

Poprawa bezpieczeństwa gminy 
Łapy poprzez doposażenie i uno-
wocześnienie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łapach

Projekt zakłada zakup 10 hełmów oraz kamery termowizyjnej. Rezultatem zadania będzie poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców, ich zdrowia i życia oraz mienia. Projekt znacząco wpłynie także na bezpieczeństwo 

samych strażaków.  
25 300 zł

10
Bezpieczny mieszkaniec Gminy 
Łapy. Ochotnicza Straż Pożarna

(Uhowo)

Zadanie polega głównie na termomodernizacji budynku OSP w Uhowie, która zapewni niezbędne warunki 
dla sprzętu zapewniającego niesienie pomocy, który bezwzględnie wymaga stałej i dodatniej temperatury w 

obiekcie. Inwestycja pozwoli na jeszcze sprawniejsze służenie pomocą nie tylko mieszkańcom Uhowa, 
ale i całej społeczności Gminy Łapy. 

30 000 zł
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11
Zagospodarowanie placu za Świe-
tlicą Wiejską w Gąsówce Oleksin

Zadanie polega na stworzeniu placu zabaw dla wszystkich, uwzględniając potrzeby dzieci w różnym wieku. 
Gąsówka Oleksin ani pobliskie miejscowości nie posiadają żadnego miejsc na integrację rodzin z dziećmi.   
Efektem podjętych działań będzie zachęcanie do zabawy na świeżym powietrzu co korzystnie wpłynie na 

rozwój dzieci. 

29 870 zł

12
Urząd Miejski wizytówką Gminy 

Łapy

Zadanie zakłada zagospodarowywanie terenu przed budynkiem urzędu poprzez założenie rabaty na sezo-
nowe kwiaty, tereny zielone zasadzić trzmieliną i jałowcem oraz  wykonać gablotę na ogłoszenia urzędowe. 
Urząd Miejski jest centralnym punktem Urzędowym gminy,  jest wizytówką naszego miasta Łapy w związ-

ku z tym należy podnieść estetykę placu otaczającego UMiG Łapy. 

28 000 zł

13
Poszerzenie oferty rekreacyj-

no-sportowej placu przy szkole 
Podstawowej w Uhowie

Zadanie zakłada stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w centrum Uhowa, przy Szkole Podstawowej. 
Planowane jest wyposażenie terenu w takie urządzeń jak: betonowe stoły do gry w szachy i chińczyka 
z siedziskami, betonowe stoły do gry w tenisa stołowego, karuzelę tarczową z siedziskami i kierownicą 

napędową. Gry i zabawy na świeżym powietrzu integrują lokalną społeczność, zachęcając do prowadzenia 
zdrowego stylu życia.

30 000 zł

14 Budowa monitoringu (Łapy)

Zadanie zakłada instalację kamer w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie ulic Gen. Wł. Sikorskiego 
oraz ulicy Spółdzielczej. Obecność kamer ograniczy przestępczość na tym terenie, gdzie często dochodzi 
do niszczenia mienia, aktów przemocy i innych zdarzeń. Instalacja monitoringu pomoże w wykryciu osób 

popełniających wykroczenia, co w chwili obecnej jest bardzo mocno utrudnione.

26 200 zł

15
Budowa progów zwalniających 

na ul. Łąkowej
(Łapy)

Zadanie zakłada budowę progów zwalniających na ul. Łąkowej. Większość kierowców nie przestrzega 
ograniczeń prędkości, a na tej ul. jest możliwość rozpędzenia auta do 150 km/h. Pędzące auto stwarza 

zagrożenie dla spacerowiczów. Budowa progów zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie dzieci.
30 000 zł

16
Gry i zabawy z czasów rodziców 

oraz dziadków
(Łapy)

Zadanie będzie miało charakter 1-dniowego pikniku rodzinnego, w trakcie którego zostanie stworzony 
duży, tematyczny plac zabaw z grami i zabawami z czasów rodziców i dziadków. Celem pikniku jest zacie-

śnienie więzi międzypokoleniowych oraz promowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
25 000 zł

17
Piknik plenarny – wiem, potrafię, 

reaguję, ratuję
(Łapy)

Zadanie przewiduję organizację pikniku plenerowego. Podczas pikniku uczestnicy zostaną przez specjali-
stów przygotowani do udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania na sytuacje zagrożenia życia.

Wydarzenie ma charakter edukacyjny.
30 000 zł

18

Budowa chodnika ze ścieżką rowe-
rową (ciąg pieszo rowerowy łączą-
cy ul. Małą z nowo wybudowaną 
ulicą Nilskiego – Łapińskiego )

Mieszkańcy obecnie korzystają z przedmiotowego łącznika, który nie jest utwardzony i po deszczu przejście 
nim jest bardzo utrudnione. Ułożenie chodnika z kostki betonowej poprawi w sposób znaczący skomuniko-

wanie osiedla z pozostałą częścią miasta.
28 000 zł

19
Plac zabaw dla dzieci

(Łapy - skwer u zbiegu ul. Sienkie-
wicza i  Grzybowej))

To miejsce od wielu dziesięcioleci spełniało ważną funkcję społeczną i historyczną dla okolicznych miesz-
kańców, tu kwitło życie towarzyskie. Skwer teraz jest zaniedbany i niezagospodarowany. Celem zadania 

jest przywrócenie dawnej świetności tego miejsca poprzez wytyczenie nowych alejek, ułożenie chodników, 
postawienie ławek i stworzenie placu zabaw dla najmłodszych.  

30 000 zł

20

Zakup i montaż drewnianych 
domków handlowych z ladami – 

straganów
(Łapy)

Zadanie zakłada zakup drewnianych domków handlowych na potrzeby drobnego handlu i usytuowanie ich 
na placu pomiędzy ul. Krzywą, a ul. Piwną. Efektem tego zadania będzie poprawa warunków handlu drob-

nym wytwórstwem oraz poprawa estetyki jednej z głównych ulic miasta. 
Stoiska będą służyły sprzedającym jak i kupującym. 

30 000 zł

21

Zakup strojów historycznych w 
celu podniesienia atrakcyjności 

inscenizacji odbywających się na 
terenie gminy Łapy

Zakup strojów historycznych umożliwiłby realizacje rekonstrukcji osobom w nie zaangażowanym we wła-
snym zakresie, co znacznie obniży koszty widowisk oraz znacząco podniesie atrakcyjność organizowanych 
uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii Polski. Zakupione ubiory będą również 

służyć jako stroje sceniczne dla wielu grup teatralnych działających na terenie naszego miasta.   

30 000 zł

22
Plac zabaw dla dzieci i/lub ze-

wnętrzna siłownia
(Gąsówka-Osse)

W miejscowości nie ma miejsca gdzie dzieci mogłyby się spotkać i pobawić. Zagospodarowanie terenu 
przy budynku kółka rolniczego placem zabaw, siłownią i postawieniem kilku ławek da możliwość miesz-
kańcom aktywnie spędzać czas. Mieszkańcy mieliby możliwość integracji oraz  zostałby rozwiązany pro-

blem nudy i monotonii. 

30 000 zł

23

Stworzenie miejsca przyjaznego 
dzieciom, młodzieży, dorosłym 

i seniorom służąc integracji 
wewnątrz- i międzypokoleniowej- 
DREWNIANA ALTANA ZE STOŁA-

MI I ŁAWAMI (Łapy)

Zadanie zakłada wybudowanie dużej altany ze stołami i ławami przy budynku, w którym mieści się Dzienny 
Dom „SENIORA+”. Celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom 
służąc integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Taka altana była by idealnym miejscem do organizacji 

różnego rodzaju spotkań, warsztatów, oraz integracji.

30 000 zł

24
Stworzenie placu zabaw w Łapach 

Pluśniakach

Przy drodze Łapy - Łapy-Pluśniaki znajduje się ogrodzona działka ze świeżo wybudowaną altaną. Tam wła-
śnie miałby powstać plac zabaw. We wsi Łapy Pluśniaki nie ma miejsca, gdzie można byłoby się spotkać, 

a dzieci aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzić czas  na ogrodzonym placu zabaw, nie na ulicy. To miejsce 
będzie służyło nie tylko mieszkańcom ale także okolicznym wioskom. 

29 962 zł

25
Rewitalizacja terenu

(Łapy - skwer i przyległy do niego 
chodnik przy ul. 3-go Maja)

Zadanie zakłada zniwelowanie skweru, pielęgnacyjnie przycięcie drzew, utworzenie miejsc postojowych, 
naprawa oraz położenie chodnik w celu połączenia ciągu pieszego. Teren będzie wyglądał estetycznie, 

służył będzie wszystkim mieszkańcom, a chodnik zwiększy bezpieczeństwo przechodniom. 
24 000 zł

26
Krzyż pamięci zmarłych Łapian

(Cmentarz w Łapach)
Obecnie posadowiony na cmentarzu krzyż jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Nowy krzyż posłuży ogółowi mieszkańców. 
10 000 zł

27

„Walka z nudą i grawitacją”- utwo-
rzenie kompleksu sportowego  

na pograniczu Łap Szołajd i Łap 
Dębowiny

Zadanie zakłada utworzenie kompleksu sportowego znajdującego się w pobliżu istniejącego skateparku za 
strażnicą OSP Łapy Dębowina poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny i urządzenia do 

Steet Workout i Parkour. Skatepark ten jest jednym skateparkiem w gminie i cieszy się ogromna popular-
nością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Warto jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce. 

30 000 zł
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LP. TYTUŁ ZADANIA KRÓTKI OPIS

SZACUN-
KOWY-
KOSZT 

ZADANIA

28

Budowa wiaty drewnianej do ce-
lów integracyjnych mieszkańców 

gminy Łapy 
(Wiejski Dom Kultury w Łapach 

Szołajdach w Łapach Dębowinie)

Zadanie zakłada wybudowanie wiaty drewnianej wyposażoną w stoły i ławy, przy istniejącym już skatepar-
ku. Celem jest aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez utworzenie na tym terenie rekreacyjnym miejsca 

spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych.  
Wiata drewniana byłaby świetnym miejscem spotkań integracyjnych 

30 000 zł

29
Budowa siłowni zewnętrznej w 

Płonce Kościelnej

Zadanie zakłada stworzenie siłowni zewnętrznej na placu przy Wiejskim Domu Kultury, poprzez wyplan-
towanie terenu  i utwardzenie części powierzchni pod plac, a następnie montaż zakupionych urządzeń 

fitness: orbitrek, wioślarz, biegacz. Efektem projektu będzie zorganizowanie przestrzeni i miejsca służącego 
rekreacji do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu mieszkańcom Płonki Kościelnej 

jak  również innym okolicznym wsiom

30 000 zł

30
Modernizacja drogi 

(Roszki-Wodźki-Łupianka Nowa)

W obecnej chwili droga jest mocno zrujnowana w skutek czego niszczą się maszyny rolnicze jak i samo-
chody osobowe. Modernizacja drogi ułatwiłaby dojazd do działek rolnych pobliskich miejscowości, a także 

umożliwiłaby krótszą drogę i bezpieczniejsza dla autokaru szkolnego 
oraz lepszy dojazd do działek mieszkalnych.

30 000 zł

31
Utwardzenie i poprawa estetyki 
placu przed świetlicą Wiejską w 

Łupiance Starej

Zadanie zakłada utwardzenie placu przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej poprzez wyłożenie go kostką 
brukową oraz zakup elementów dekoracyjnych i użytkowych takich jak ławki, donice do kwiatów, stojak do 

rowerów. Wszystko to, aby uczynić to miejsce  bardziej przyjazne wszystkim mieszkańcom.  Wykonanie 
zadania korzystnie wpłyną na jakość życia mieszkańców i walory estetyczne okolicy.  

23 000 zł

32
Położenie chodnika 

przy ul. Wodociągowej (Łapy)

Zadanie zakłada dołożenie części chodnika do wjazdu do przepompowni ścieków oraz połączenie ciągów 
pieszych ulic ronda z ul. Okopową poprzez ułożenie części chodnika w ul. Wodociągowej do ul. Okopowej. 

Wykonanie chodnika poprawiłoby znacznie bezpieczeństwo mieszkańców 
jak i wizualną poprawność wykonania ronda z przyległymi ulicami.

21 000 zł

33
Rozbudowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Ła-
pach w lokalizacji ul. Polna

W ramach zadania planujemy zainstalowanie atestowanego zestawu zabawowego na tzw. bezpiecznej 
nawierzchni z płyt SBR wraz z obrzeżami oraz zainstalowanie 6 kamer i wpięcie ich w system monitoringu 
funkcjonujący w SP1.  Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw rozwiąże istniejący problem braku miejsc, 

w których rodzice posiadający małe dzieci mogliby bezpiecznie i aktywnie spędzić czas. 

30 000 zł

34
Plac Street Workout przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łapach w 
lokalizacji przy ul. Matejki 19

W ramach zadania planujemy zainstalowanie atestowanego zestawu do ćwiczeń STREET WORKOUT posa-
dowionego na tzw. bezpiecznej nawierzchni wraz z obrzeżami oraz zainstalowanie 6 kamer i wpięcie ich w 
system monitoringu funkcjonującego w SP1 przy ul. Matejki. W Łapach nie powstało dotychczas miejsce 

do uprawiania ćwiczeń opartych o kalistenikę, zaś funkcjonuje dość liczna grupa osób, które uprawiają 
lub chcą uprawiać ten rodzaj ćwiczeń fizycznych.  

30 000 zł

Jedną z form wspierania osób starszych reali-
zowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łapach są usługi opiekuńcze, w tym również 
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to forma 
wspierania osób, które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 
Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc 
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji 
zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie, w miarę 
możliwości ośrodka pomocy społecznej, kontaktów 
z otoczeniem. 

Liczba osób korzystających z tej formy wspar-
cia w naszej gminie stale rośnie, a główną grupą 
jej odbiorców są osoby w wieku 75 lat i więcej lub 
niepełnosprawne, często mieszkające samotnie. 

Dlatego też Gmina Łapy przystąpiła do Progra-
mów „Opieka 75+” i „Usługi opiekuńcze dla osób nie-
pełnosprawnych” realizowanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , których celem 
jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w 
tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób 
w wieku 75 lat i więcej oraz niepełnosprawnych.

Więcej informacji nt. oferowanych usług opie-
kuńczych można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, w 
godz. 7.30-15.30. Zapraszamy 

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w ramach Programów 
„Opieka 75+” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
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Mnóstwo atrakcji, koloro-
wych stoisk sołectw, przepięknych 
wieńców dożynkowych, pysznych 
produktów lokalnych, rodzinna 
atmosfera, dobra muzyka, do tego 
słoneczna, chociaż wietrzna pogo-
da zgromadziły tłumy gości na XIII 
„Dożynkach z produktem lokalnym 
gminy Łapy” w Płonce Kościelnej. 

Dziękczynienie za plony
Święto Dziękczynienia za ze-

brane plony rozpoczęła uroczysta 
msza św. w kościele pw. Św. Michała 

Archanioła, której przewodniczył 
ks. infułat Jan Sołowianiuk. Ksiądz 
infułat wygłosił także Słowo Boże. 
W kazaniu podkreślał jak niezwykle 
ważna, chociaż bardzo ciężka jest 
praca rolników.

Z kolei ksiądz kanonik Józef 
Ogórkis, proboszcz parafii w Płonce 
Kościelnej, udzielając zgromadzo-
nym na placu dożynkowym błogo-
sławieństwa przypominał: - Dożynki 
trzeba wiązać z Panem Bogiem, bo 
On jest sprawcą tego wszystkiego. 
On daje nam i słońce, i deszcz, i 
wiatr. I tak jak było na początku 
chrześcijaństwa, gdy chcieli nam 

wyrwać z serc Pana Boga, tak teraz 
nie dajmy się, niech on będzie w 
centrum naszego życia. Nieustannie 
dziękujmy. Niech dziękczynienie 
zawsze płynie z naszego serca. Całe 
nasze życie łączmy z Bogiem - mówił 
ksiądz proboszcz.

Wystąpienia gości
Dożynki otworzył burmistrz 

Łap Krzysztof Gołaszewski, który 
w swoim wystąpieniu odniósł się 
do staropolskiej tradycji:  - Święto 
dziękczynienia to w polskiej tradycji 
czas podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud i ciężką 
pracę na roli. W tym wyjątkowym 
dniu w imieniu swoim i wszystkich, 
którzy korzystają z owoców Waszej 
całorocznej pracy szczególne po-
dziękowania i wyrazy najwyższego 
szacunku kieruję do wszystkich 
rolników i ich rodzin z gminy Łapy 
oraz parafii Płonka Kościelna. Chylę 
czoła przed Waszym codziennym 
trudem – mówił burmistrz, dziękując 
jednocześnie wszystkim osobom i 
instytucjom, które zaangażowały się 
w organizację dożynek. Szczególnie 
serdecznie za osobiste zaangażowa-
nie podziękował dyrektor Domu Kul-
tury w Łapach Wiktorii Łapińskiej.

Po wystąpieniu pana burmistrza 
głos zabrał także m.in. minister edu-
kacji Dariusz Piontkowski, który 

zachwycał się kunsztem wykonania 
wieńców i stoiskami sołectw.

- Liczba wieńców dożynkowych 
robi wrażenie, bo w coraz mniejszej 
liczbie gmin i parafii widać podtrzy-
mywanie tej tradycji, przynajmniej 
na taką skalę. Czymś wyjątkowym są 
również te stoiska przygotowywane 
przez poszczególne sołectwa. Za-
wsze, gdy tu jesteśmy chętnie je od-
wiedzamy i smakujemy te produkty, 
którymi mili Państwo nas częstuje-
cie. Wtedy naprawdę przypomina się 
dzieciństwo, to są te smaki, których 
na pewno nie zapomnimy – mówił 
minister Dariusz Piontkowski.

Swoją obecnością zaszczycił 
tegoroczne dożynki minister spra-
wiedliwości, prokurator generalny 
Zbigniew Ziobro, który z wielkim 
szacunkiem odniósł się do pracy 
na roli.

- Tradycyjnie wszyscy zawsze 
życzą rolnikom, by plony przyszło-
roczne były jeszcze lepsze, by ten 
przysłowiowy bochen chleba, zawsze 
trafiał na nasze polskie stoły. Ja bym 
jeszcze dodał, że chciałbym życzyć, 
aby polski rząd jeszcze bardziej mógł 
skutecznie pomagać Wam rolnikom 
w wielkim trudzie pracy wymagają-
cej ogromnego poświęcenia – mówił 
Zbigniew Ziobro, przypominając o 
dotychczasowym wsparciu udzielo-

Dożynki gminne w Płonce Kościelnej 2019 

Łapy Szołajdy
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nym rolnikom przez państwo, m.in. 
o 2 miliardach złotych zapewnionych 
przez rząd na wsparcie rolników 
poszkodowanych przez suszę, czy 
o obecnie funkcjonujących progra-
mach pomocowych dla rolników.

Z dożynkowej sceny rolnicy mo-
gli usłyszeć wiele dobrych życzeń i 
podziękowań za trud pracy na roli.

Podziękowania do rolników skie-
rował ze sceny dożynkowej także 
poseł na sejm RP profesor Henryk 
Wnorowski, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego Artur Kosicki, wi-
ceprzewodnicząca sejmiku woje-
wództwa podlaskiego Aleksandra 
Szczudło oraz wicestarosta powiatu 
białostockiego Roman Czepe, który 
swoje krótkie wystąpienie zakończył 
słowami: „Niech Bóg błogosławi pol-
skich rolników!”. Okolicznościowe 
listy na ręce burmistrza przesłali 
wiceminister spraw wewnętrznych 

i administracji Jarosław Zieliński 
oraz wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski. 

Zasłużeni dla rolnictwa
W trakcie dożynek uhonorowa-

no odznaczeniem, przyznawanym 
przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go, zasłużonych rolników z terenu 
gminy Łapy.  Wśród odznaczonych 
znaleźli się: Wiesław Malecki, Marek 
Olędzki, Bogusław Roszkowski oraz 
ks. kan. Józef Ogórkis, proboszcz 
parafii pw. Św. Michała Archanioła 
w Płonce Kościelnej.

Tegorocznymi starostami doży-
nek byli Państwo Wioletta i Wojciech 
Łupińscy z Łupianki Starej.

Dożynkowe atrakcje
Po tradycyjnym podzieleniu 

się chlebem amatorzy regionalnej 
kuchni mogli skosztować tradycyj-
nych lokalnych przysmaków. Na 

gości dożynek czekała także słodka 
niespodzianka - tort dożynkowy.  

Publiczność bawiła się m.in. przy 
muzyce zespołów folklorystycznych: 
„Płonkowianie” i „Łupinianki” oraz 
chóru „Łapskie Nutki”.  Można też 
było podziwiać występy Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, 
występ podopiecznych Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Łapach czy 
domowników Domu Senior Wigor. 
Tradycyjną inscenizację dożynkową 
przygotowali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Płonce Kościelnej. Do 
tańca zagrał zespół „Bracia Lewkow-
scy i zespół FOCUS z liderem gru-
py „pięknym i boskim” Zbyszkiem 
Perkowskim. Było mnóstwo stoisk 
promocyjnych, gdzie można było 
zadbać o własne zdrowie, zasięgnąć 
porady czy kupić regionalne specjały.

Dożynkowi goście
Wśród gości obecnych na dożyn-

kach byli m.in.: minister edukacji 
narodowej Dariusz Piontkowski, 
minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro, poseł na Sejm profesor Hen-
ryk Wnorowski, marszałek woje-
wództwa podlaskiego Artur Kosicki, 
członek zarządu województwa podla-
skiego Marek Malinowski, wiceprze-
wodnicząca sejmiku województwa 
podlaskiego Aleksandra Szczudło, 
radny sejmiku województwa podla-
skiego Sebastian Łukaszewicz oraz 
wicestarosta powiatu białostockiego 
Roman Czepe. Na dożynki przybyli 
również samorządowcy, przedsta-
wiciele instytucji samorządowych i 
państwowych oraz służb munduro-
wych, jak również duchowieństwa. 
Na specjalne zaproszenie burmi-
strza Krzysztofa Gołaszewskiego 
przyjechali także goście z  miasta 
partnerskiego Łap na Białorusi – 
Wołkowyska.

Patronat Honorowy nad XIII 
Dożynkami z produktem lokalnym 
gminy Łapy w Płonce Kościelnej 
sprawowali: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Arda-
nowski, Biskup Łomżyński Ksiądz 
Janusz Stepnowski, Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego Artur Kosic-
ki, Starosta Powiatu Białostockiego 
Jan Bolesław Perkowski.

Fotorelacja dostępna na stronie:
http://www.lapy.pl

Płonka  StrumiankaPłonka KościelnaŁupianka StaraŁupianka Nowa Roszki Wodźki Uhowo 2Płonka Kozły Uhowo I
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kultuRa/Reklama

Zdobywają nagrody na mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich 
festiwalach, turniejach i przeglą-
dach. Swoimi sukcesami promują 
miasto i gminę Łapy. Są wśród 
nich uzdolnieni plastycy, tance-
rze, muzycy i aktorzy. Burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski wspiera 
te talenty, przyznając stypendia. 
W 2019 r. stypendia artystycz-
ne otrzymało trzydzieści siedem 
uzdolnionych osób, do których 
trafiło w sumie prawie 20 tys. zł. 
Burmistrz zwiększył o 9 tys. zł pulę 

środków zaplanowanych na ten 
cel w tegorocznym budżecie, aby 
utrzymać wysokość kwoty bazowej 
na poziomie z lat ubiegłych.

Uroczysta gala zorganizo-
wana w czwartek (19 września) 
była doskonałą okazją, aby po-
gratulować talentu i sukcesów 
młodym artystom. Burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski wręczył 
stypendystom listy gratulacyjne 
oraz drobne upominki. Szczególne 
podziękowania za opiekę i rozwi-
janie artystycznych zainteresowań 

młodzieży burmistrz skierował do 
rodziców i instruktorów, którzy 
tymi talentami się opiekują. Za 
sukcesami młodych artystów stoją 
instruktorzy m.in.: Ewa Stranc  
(plastyka), Adam Karasiewicz (te-
atr), Magdalena Surwiłło (taniec) 
i Urszula Dworakowska (muzyka). 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Łapach Sławomir Macie-
jewski podziękował radnym Rady 
Miejskiej poprzedniej kadencji, a 
w szczególności Adamowi Karasie-
wiczowi, za inicjatywę powstania 

stypendiów artystycznych. Tak 
duża liczba uhonorowanych 
młodych artystów potwierdza 
słuszność tej decyzji. Pogratulo-
wał wszystkim laureatom, a także 
podziękował rodzicom, opieku-
nom i instruktorom docenionej 
młodzieży za wkład w rozwój ich 
talentów.

Podczas uroczystości energe-
tyczny występ dali młodzi tance-
rze z Flejwunia Kids. Przepięknie 
zaśpiewała Agata Galant. Umie-
jętności recytatorskie zaprezen-
towali: Natalia Raciborska, która 
od października rozpocznie studia 
na Akademii Sztuk Teatralnych 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie oraz Maciej Jabło-
nowski, który będzie studiował 
na Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza (Wydział 
Sztuki Lalkarskiej) w Warszawie. 
Można też było obejrzeć wystawę 
prac plastycznych stypendystów.

Na koniec uroczystości na 
wszystkich gości czekał tort.

Gratulujemy wszystkim sty-
pendystom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

  Już po raz XI w dniu 29.09 2019 na 
terenie nadrzecznym Binduga w Łapach 
odbyły się  otwarte Zawody Latawcowe 
organizowane przez pracownię mode-
larską działającą przy Domu Kultury. W 
zawodach uczestniczyło 23 startujących 
z własnoręcznie wykonanymi latawcami 
często wspomaganych przez rodziny i 
przyjaciół. Mimo kapryśnej aury impreza 

przyciągnęła jak zwykle liczne grono 
zainteresowanych podniebnym lataniem.

Po wyręczeniu pucharów  wszyscy 
startujący oraz goście imprezy spotkali 
się przy wspólnym ognisku.

Dziękujemy wspólnocie ,, Binduga’’ 
za udostępnienie po raz kolejny terenu 
nadrzecznego

Zawody Latawcowe

Stypendia Artystyczne Burmistrza Łap
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Trwa generalny remont 
biblioteki. Wnętrze budynku 
przypomina jeden plac budo-
wy.  Budynek został oddany do 
użytku 30 lat temu. W tym roku 
nadszedł czas na modernizację.

Na początku września podpi-
sano umowę na realizację zada-
nia „Rewitalizacja centrum Łap 
poprzez przebudowę i remont 
budynku Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Łapy wraz z bu-
dową windy dla osób niepełno-
sprawnych, budową pochylni 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz zagospodarowaniem tere-

nu przy ul. Nowy Rynek 15 w 
Łapach”.  Przekazano już plac 
budowy wykonawcy - firmie 
KM Budownictwo Maciej Mo-
krzewski, Tomasz Kozicz s.c., 
wyłonionej w drodze przetargu 
nieograniczonego. Całkowita 
wartość realizacji inwestycji to 
prawie 2,73 mln zł.

Inwestycja składa się z dwóch 
części.

W części pierwszej finanso-
wanej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa Priorytet 2 Infrastruktura 
Bibliotek 2016-2020 ze środków 

finansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z budżetu państwa  
przewiduje się m.in.: wykonanie 
windy i pochylni dla osób niepeł-
nosprawnych oraz przebudowę 
wejść.

Dofinansowanie części dru-
giej pochodzi ze środków  Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 osi Priorytetowej 
VIII. Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej w ra-
mach realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność w ramach Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzysze-
nia N.A.R.E.W. Planowane jest 
wykonanie prac obejmujących 
w szczególności: wymianę czę-
ści stolarki okiennej, ocieplenie 
stropodachu, ocieplenie ścian ze-

wnętrznych, roboty rozbiórkowe 
części ścian wewnętrznych, para-
petów i posadzek, wymurowanie 
ścian wewnętrznych, powięk-
szenia, wykucie otworów wraz z 
wykonaniem nadproży, roboty 
remontowe wewnętrznych po-
mieszczeń (sufitów, wymiana 
parapetów, posadzek itp.), wsta-
wienie stolarki drzwiowej oraz 
wyposażenia, remont i przebu-
dowa instalacji wewnętrznych.

 Zakończenie prac planowane 
jest w kwietniu 2020 r.

Obecnie Biblioteka Publiczna 
w Łapach znajduje się w lokalu 
zastępczym przy ul. Matejki 19 
(budynek byłego gimnazjum). 
Czynna jest w  poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek w godz. 
9.00- 17.00, w środy i soboty 
9.00 – 15.00.   ZAPRASZAMY!

Gmina

Mieszkaniec naszego miasta 
pan Czesław Matysiewicz uczest-
niczył w 6. Przeglądzie Muzykują-
cych na Harmonijkach Ustnych, 
który odbył się 21 lipca 2019 roku 
w ramach XXIV Festiwalu Wielu 
Kultur i Narodów z Wiejskiego Po-
dwórza w Czeremsze. Zajął drugie 
miejsce. Gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów.

2. miejsce 
Czesława Matysiewicza

Remont pomieszczeń 
Biblioteki Publicznej w Łapach

Podczas piątkowej (27 września 
br.) sesji Rady Miejskiej w Łapach 
odznakę wręczyli Marek Malinow-
ski, członek zarządu Województwa 
Podlaskiego wraz z Aleksandrą 
Szczudło, wiceprzewodniczącą Sej-
miku Województwa Podlaskiego.

– Jestem przekonany, że od-
znaka trafia w dobre ręce. Pan An-
toni Żdanuk jako prezes Spółdzielni 
Mleczarskiej w Łapach przeprowa-
dził ją przez proces transformacji, 
inwestując rozważnie. Nie trzeba 
dodatkowo podkreślać jak ważny 
jest ten zakład dla miasta i regionu 
– zaznaczył Marek Malinowski.

Antoni Żdanuk dziękując za wy-
różnienie Zarządowi Województwa 
Podlaskiego, jak i wnioskodawcy 
–  burmistrzowi Łap Krzysztofowi 
Gołaszewskiemu, przyznał, że przez 
minione lata w rozwój łapskiego 
zakładu włożono dużo pracy.

– Przez 26 lat pracy w Łapach 
dużo udało się zrobić, ale mimo 

wszystko jeszcze dużo pracy przed 
nami – dodał skromnie.

Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski, gratulując prezesowi Antonie-
mu Żdanukowi zaszczytnego tytułu 
przedstawił największe osiągnięcia 
łapskiej mleczarni.

– Produkty naszej Spółdziel-
ni Mleczarskiej były wielokrotnie 
nagradzane i wyróżniane, dlatego 
bardzo dziękuję Panu Prezesowi za 
czynny udział w rozwoju naszego 
miasta oraz regionu – mówił bur-
mistrz.

Antoni Żdanuk jest prezesem 
Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach 
od 1993 r. Przez ten czas zakład jest 
stale modernizowany. Spółdzielnia 
mleczarska w Łapach jest laure-
atem wielu nagród i wyróżnień.

Przyznanie Odznaki jest formą 
podziękowania za zaangażowanie 
i odniesione sukcesy w rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich 
województwa podlaskiego.

Prezes Spółdzielni Mleczar-
skiej w Łapach uhonorowany

Antoni Żdanuk, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach, 
otrzymał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju mleczarstwa w re-
gionie. Wnioskodawcą przyznania odznaki jest burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski.
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Gmina

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, 

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

X XI

Ponie-
działek

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

Witosa,
21 25

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

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

7 4

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwo-
sza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczół-
kowskiego,Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

8 5

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 16 13

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

9 6

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

23 20

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
17 14

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

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

10 7

Piątek

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

18 15

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

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

11 8

SOŁECTWA GMINY ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-
brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od 
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

X XI

Ponie-
działek

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

14 18

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 28 29

Wtorek

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

15 12

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

Zdrojowa)
22 26

Środa

Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy
-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse 16 13

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

16 27

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

Daniłowo Duże
21 28

*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, 
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD  2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

X XI

Ponie-
działek

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

14 18

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21 25

Wtorek

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

15 12

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

Zdrojowa)
22 19

Środa

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

16 13

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

23 20

Czwar-
tek

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)

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

X XI

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

7 
21

4 
18

Wtorek

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

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

8 
22

5 
19

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

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, 
Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, 

Topolowa

1 
15 
29

12 
26

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

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

8 
22

5 
19

Środa

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

2 
16 
30

13 
27

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

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

9 
23

6 
20

Czwar-
tek

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

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

Zachodnia, Żytnia

10 
24

7 
21

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

4 
18 
31*

15 
29

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

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

11 
25

8 
22

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

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

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

X XI

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa,

14 
28

29

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

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

14
 28

25

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

1 
15 
29

19

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
2 
16 
30

13

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

9 
23

20

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

2 
16 
30

27

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

3 
17 
31

14

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

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

10 
24

21

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

4 
18

15

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

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

11 
25

22

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

Miejscowość
Miesiąc

X XI

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara,
Wólka Waniewska

7 
21

18

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

14
 28

25

Środa

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

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

9 
23

20

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

Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki

2 
16
 30

27

Gąsówka-Osse
2 
16
 30

27

Czwar-
tek

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

3 
17 
31

28

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

4 
18

15

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD 2019 r.

Miejscowość, ulice XI
Płonka Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, Dalio-
wa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, 

Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, 
Nowy Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

4
Pn

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Mal-

czewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 
Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, 

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

6
Śr

Łapy Szołajdy, Łapy Dębowina, Daniłowo Duże, Daniłowo Male, Gą-
sówka-Oleksin, Gąsówka Stara Wieś, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki

15
Pt

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki,  
ŁAPY (Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, 

Sosnowa, Surażska, Asnyka, Witosa, Warszawska), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse (ul. Warszawska)

7
Czw

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

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

21
Czw

ŁAPY (Kolejowa, Kombatantów, Kasprowicza, Kochanowskiego, 
Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, 

Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy- Osse (ul. Kolejowa) Brańska,

 Goździkowska, Harcerska, Mokra,Płonkowska, Południowa

8
Pt

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, 

Parkowa, Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, 
Spółdzielcza, Wąska)

12 
Wt

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

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

8
Pt

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

13
Śr

ŁAPY (3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzy-
ża, Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 11 Listopada, 
Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, 

Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia)

22
Pt

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka)

14
Czw

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

14 
Czw
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W piątek (27 września) 
uroczyście podpisano akt 
erekcyjny, poświęcono i 
wmurowano kamień węgiel-
ny pod budowę Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego i lą-
dowiska.  Łapski SOR ma od-
ciążyć białostockie szpitale i 
zapewnić opiekę pacjentom 
na miejscu. Poprawi się także 
komfort leczenia.

- Szpitalny Oddział Ratun-
kowy i lądowisko to dla nas bar-
dzo ważne inwestycje – mówiła 
w czasie uroczystości Urszula 
Łapińska, dyrektor szpitala.

Były gratulacje, podzięko-
wania i przemówienia. Odczyta-
no również listy skierowane do 
władz szpitala między innymi 
od premiera Mateusza Mora-
wieckiego oraz prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosława 
Kaczyńskiego. Wśród zaproszo-

nych gości był także burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski.

Budowa SOR-u trwa od 
maja tego roku. Powstanie zu-
pełnie nowy budynek, tuż przy 
głównym wejściu do szpitala. 
Znajdą się tutaj rejestracja, 
izba przyjęć, sala obserwacyjna 
i resuscytacyjno-zabiegowa, a 
także gabinety konsultacyjne. 
Obok szpitala budowane jest 
także lądowisko dla helikop-
terów Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

Śmigłowce będą latać do 
osób z bardzo poważnymi ob-
rażeniami i nagłymi schorze-
niami, które często, by udzielić 
im pomocy, trzeba przewieźć do 
większych szpitali. 

Pieniądze na budowę – 12 
mln zł, szpital dostał z Minister-
stwa Zdrowia. 4 mln zł dołożył 
powiat białostocki.

BURMISTRZ ŁAP
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy 
ul. Nadnarwiańskiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd  
Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą  nr BI1B/00221808/7.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo 
rzeczowe (dożywocie na rzecz osoby fizycznej). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod 
istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i zagrodową z możliwością realizacji usług, przewidzianą do prze-
kształceń, przebudowy, nowych podziałów geodezyjnych i realizacji 
nowych obiektów na działkach. Działka położona jest w otulinie 
Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowe warunku zabudowy 
określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady 
Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 roku.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 21 grudnia 2018 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 marca 2019 r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 maja 2019 r.
Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się 9 sierpnia 2019 r.
Cena wywoławcza – 62 000 zł 
Wadium – 12 400 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 

podatek VAT - 23%. 
Przetarg odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 10:00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łapach przy ul. gen. Wł. 
Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w 
pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 
1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 8 listopada 2019 r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na 
konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i 
faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu 
przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie pod-
lega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieru-

chomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 
pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Łapy, 02.10.2019 r.

Wmurowano kamień węgielny
pod budowę SOR i lądowiska
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Jesień nie musi oznaczać 
siedzenia w domu i zajadania 
się orzeszkami przed telewizo-
rem. Wręcz przeciwnie! Zamiast 
gromadzić kalorie i powiększać 
poziom tkanki tłuszczowej, 
można to wszystko spalić. 
Pomoże Wam w tym Ośrodek 
Kultury Fizycznej w Łapach.

Specjalna, sportowa oferta je-
sienna obejmuje zajęcia zarówno 
dla dzieci i dorosłych. Oto one:

• Piłkarskie przedszkole – 
zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki o 16:30 na Orliku w 
Łapach. Jeśli pogoda będzie nie-
sprzyjająca do trenowania na 
zewnątrz, zajęcia zostaną prze-
niesione do sali Szkoły Podstawo-
wej numer 1 (ul. Polna). Treningi 
rozpoczynać się będą we wtorki 
i czwartki o 17:30. Zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku 5-8 lat.

• Aerobik da kobiet – zajęcia 
odbywać się będą w poniedziałki i 
środy w sali Szkoły Podstawowej 
w Płonce Kościelnej o godzinie 
19:00. Karnety miesięczne w cenie 
30 zł do nabycia w biurze Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Łapach (ul. 
Leśnikowska 18 – stadion).

• Tenis stołowy – zajęcia dla 
osób w wieku powyżej 16. roku 
życia. Zapraszamy we wtorki i 
czwartki o 18:30 do sali SP 1 w 
Łapach (ul. Polna). Obowiązu-
je własna rakieta i obuwie na 
zmianę. Umożliwiamy trening 
z robotem.

• Wyjazdy na basen do Wyso-
kiego Mazowieckiego – w czwartki 
o 17:30 grupa kilkunastu osób 
z Łap wyjeżdża na basen. W tej 
grupie są głównie osoby starsze, 
ale w busie może znaleźć się każdy 
dorosły. Wystarczy zakupić kar-
net miesięczny w biurze Ośrodka 
Kultury Fizycznej.

• Siatkówka w Uhowie – w 
środy o 17:15, co tydzień, będzie 
można pograć w siatkówkę. Są 
to zajęcia w luźnej formie, dla 
wszystkich, którzy lubią tę dys-
cyplinę sportu. Na zajęcia mogą 
uczęszczać i kobiety, i mężczyźni.

• Haratanie w gałę – podob-
nie jak w przypadku siatkówki, 
„haratanie” w gałę to luźna gra 
bez zobowiązań. My zapewniamy 
sprzęt i halę, wy przychodzicie i 
gracie. Proste! Zapraszamy we 
wtorki o 20:00 do sali dawnego 
gimnazjum (ul. Matejki).

• Biegam Bo Lubię – Łapy już 
od kilku sezonów biorą udział w 
ogólnopolskim programie „Bie-
gam Bo Lubię”. Są to zajęcia bie-
gowe, lekkoatletyczne pod okiem 
profesjonalnych trenerów. Tre-
ningi odbywają się na boisku przy 
dawnym gimnazjum (ul. Matejki) 
w poniedziałki o 18:00. W sezonie 
zimowym możliwa jest zmiana 
miejsca zajęć. Prosimy śledzić 
komunikaty na www.okf.lapy.pl

• Koncertowe Bieganie – Czte-
ry Pory Roku – finał biegowych 
zmagań najlepszych biegaczy z 
Łap i okolic zaplanowano na 20 
października. Biegacze rywali-
zowali dotąd w trzech biegach – 
zimowym, wiosennym, letnim. Po 
ostatni biegu, jesiennym, nagro-
dzimy najlepszych zawodników 
i najlepsze zawodniczki. Start o 
12:00.

• Liga Halowej Piłki Nożnej 
– rozgrywki amatorskich drużyn 
piłkarskich ruszają w listopadzie i 
potrwają aż do marca. W lidze za 
każdym razem startuje około 10-
14 zespołów, co daje liczbę około 
120-160 zawodników. Informacja 
o rozpoczęciu zapisów zostanie 
opublikowana w październiku.

• Liga koszykówki – koszy-
kówka w Łapach cieszy się wciąż 
dużym zainteresowaniem. Z 
tego powodu organizujemy dla 
koszykarzy-amatorów rozgrywki 
ligowe. Planujemy rozpoczęcie 
ich w listopadzie i zakończenie 
w styczniu lub lutym. Śledźcie 
informację o zapisach w naszych 
mediach (www i facebook). Już 
dziś możecie zbierać pakę do 
grania!

W przypadku pytań o zaję-
cia, imprezy i rozgrywki, prosimy 
dzwonić do Ośrodka Kultury Fi-
zycznej pod numer 85 715 24 75, 
mailować na okf1@wp.pl lub pisać 
na facebooku – www.facebook.pl/
OKFLapy. Będziemy wdzięczni, 
jeśli zechcecie skorzystać z na-
szych sportowych propozycji!

Sportowa jesień z OKF-em!

21 września odbyła się ko-
lejna odsłona imprezy, która 
na dobre wpisała się w kalen-
darz wydarzeń Łap. Formułę 
otwarcia – „Parafiadę Diecezji 
Łomżyńskiej uważam za otwar-
tą” – wypowiedział burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski. 
Parafiada to święto sportu, 
kultury i wiary. Walka w duchu 
rywalizacji fair play, ale także 
czas na spotkanie i rozmowę. 
W tym roku gościliśmy w Ła-
pach około 200 sportowców z 
9 parafii Diecezji Łomżyńskiej 
i Archidiecezji Białostockiej.

Honorowy patronat nad im-
prezą sprawował ks. bp. dr Ja-
nusz Stepnowski, od którego list 
podczas mszy św. poprzedzającej 
sportową imprezę odczytał ks. Da-
riusz Kuligowski: „Inspirowanie 
człowieka do aktywnego i twór-
czego życia było i jest troską oraz 
zadaniem Kościoła. Gratuluję kre-
atywności w ukazywaniu młodym 
ludziom jak mądrze i kreatywnie 
przeżywać młodość” – m.in. te 
słowa napisał w liście ks. bp. dr 
Janusz Stepnowski.

Uczniowie i uczennice szkół 
podstawowych rywalizowali w 
6 dyscyplinach sportowych, w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
piłka nożna, bieg na 400 i 200 
m, siatkówka plażowa, rzut do 
kosza, przeciąganie liny. Najwię-
cej emocji budziła ta pierwsza. 
Rywalizacja przebiegała na bardzo 
wysokim i wyrównanym poziomie.

Uczestnikom Prafiady kibico-
wali m.in. burmistrz Łap Krzysz-
tof Gołaszewski,  przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łapach Sławo-
mir Maciejewski oraz przedsta-
wiciel Polskiego Związku Piłki 

Nożnej Hubert Siejewicz.
Uczestnicy mieli możliwość 

wziąć we własne ręce medal z fi-
nałowego meczu Pucharu Polski, 
który 2 maja 2019 r. sam Prezy-
dent Andrzej Duda wręczył dru-
żynie Jagiellonii Białystok na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie.

Atrakcją spotkania był mecz 
piłki nożnej rozegrany pomiędzy 
reprezentacją Księży i  Straża-
ków. Niesamowita atmosfera na 
boisku. Brawa dla obu drużyn. 
Wynik z boiska 4:4

Wszyscy uczestnicy Parafia-
dy, bez poważniejszych kontu-
zji, wrócili szczęśliwi do swoich 
domów. Zabrali ze sobą piękne 
puchary, medale, dyplomy oraz 
wspaniałe nagrody rzeczowe. 
Książkę „Kuba” Dogrywka 2015-
2019 z autografem autora Jakuba 
Błaszczykowskiego i Małgorzaty 
Domagalik, rękawicę z autografem 
Wojciecha Nowickiego – polskie-
go lekkoatlety specjalizującego się 
w rzucie młotek, brązowego me-
dalisty Igrzysk Olimpijskich 2016 
w Rio de Janeiro – Brazylia. Piłki 
nożne, koszulki z autografami za-
wodników Jagiellonii Białystok, 
piłki nożne dedykowaną od Pre-
zesa Podlaskiego ZPN oraz szaliki 
polskiej reprezentacji i wiele in-
nych cennych nagród. Ale przede 
wszystkim zabrani niezapomnia-
ne sportowe wspomnienia.

Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym z budżetu 
gminy Łapy.

Dziękuję wszystkim, którzy 
wspierają młodych ludzi w rozwi-
janiu ich pasji i realizacji marzeń.

Barbara Dzierżek
 – Prezes PETRUS Łapy

XII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej za nami
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OgłOszenia Reklama

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

1.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
2.10.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
3.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
4.10.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
5.10.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
6.10.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
7.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
8.10.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
9.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
10.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
11.10.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
12.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
13.10.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
14.10.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
15.10.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
16.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
17.10.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
18.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
19.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
20.10.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
21.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.10.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
23.10.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
24.10.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
25.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
26.10.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
27.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.10.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
29.10.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
30.10.2019 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
31.10.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
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