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Dzięki inwestycji rozbudowy 
istniejącego przedszkola pla-
cówka zyskała nowoczesne, 
przestronne wnętrza, które 
mieszczą 70 dzieci więcej. Do-
datkowo w ramach przedsię-
wzięcia przedszkolaki i nauczy-
ciele uczestniczą w atrakcyjnym 
programie edukacyjnym.

Jesteśmy świadkami kolejnej 
rozbudowy przedszkola, które po-
większyło się o cztery przestronne 
sale pobytu dzieci, szatnie,   po-
mieszczenia terapeutyczne, biu-
rowe, gospodarcze i sanitarne 
– całość około 700 m2. Obecnie 
w Przedszkolu nr 2 w Łapach funk-
cjonuje 12 oddziałów dla dzieci w 
wieku od trzeciego do szóstego 
roku życia, do których uczęszcza 
295 przedszkolaków. Pracuje tutaj 
31 nauczycieli oraz 25 pracowni-
ków obsługi.

Jako placówka wyróżniona 
przez MEN Krajowym Certyfi-
katem Przedszkola Promującego 
Zdrowie angażujemy się w wiele 
akcji społecznych, realizujemy 
projekty edukacyjne, innowacje, 
projekty unijne, które pozwalają na 
podniesienie standardów edukacji 
małych dzieci.

Dzięki zaangażowaniu środków 
organu prowadzącego i środków 
unijnych możliwe było przepro-
wadzenie remontów pomieszczeń 
przedszkola. Największym wyzwa-
niem z jakim zmierzyliśmy się w 
ostatnich latach była zakończona 
w 2013 roku termomodernizacja 
budynku  oraz rozbudowa przed-
szkola, o której marzyliśmy od 2018 
r, a która rozpoczęła się w 2021 r.

Działania te wpłynęły na po-
prawę bezpieczeństwa i ergonomii, 
pozwoliły na zwiększenie ilości 
miejsc dla dzieci. Od 2012 roku 
liczba ta zwiększyła się o 130 dzieci, 
które mogą korzystać z wychowa-
nia przedszkolnego.

 Dwójeczka promująca zdro-
wie jest przedszkolem dostępnym 
dla każdego dziecka, otwartym 
na jego potrzeby i możliwości, 
realizującym założenia edukacji 

włączającej. To przedszkole zapew-
niające każdemu dziecku warunki 
do rozwoju i pełnego uczestnictwa 
w procesie kształcenia i wycho-
wania oraz w życiu społecznym 
przedszkola bez względu na status 
społeczny czy rozwój.

Wszystkie sukcesy,   pomyśl-
na realizacja celów to dowód na 
to, że mamy ogromne wsparcie. 
Wsparcie różnych instytucji i lu-
dzi, którym dobro dzieci nie jest 
obojętne. Ludzi, którzy do dzisiaj 
są z nami.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy z wielką determinacją 

i zaangażowaniem dążyli do reali-
zacji zamierzonego celu, jakim było 
zapewnienie miejsc w przedszko-
lu wszystkim dzieciom z gminy 
Łapy. Należy też wyrazić uznanie 
dla każdego wysiłku  nauczycieli i 
pracowników, którzy, na co dzień 
byli świadkami wzrastania nowej 
części naszego przedszkola, re-
alizowali i realizują nadal zajęcia 
dodatkowe w ramach projektu.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego Pana Artura 
Kosickiego, do Pana Burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego i za-
stępcy Burmistrza Pana Krzysz-
tofa Dudzińskiego oraz Radnych 
Miasta Łapy na czele z Panem 
Dariuszem Wincenciakiem za 
wspieranie naszych inicjatyw oraz 
zrozumienie problemów i potrzeb 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Podziękowania kieruje-
my do proboszcza parafii św. Ap. 
Piotra i Pawła księdza Wojciecha 
Stefaniaka, który wyświęcił nową 
część budynku.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
skorzystali z naszego zaproszenia i 
razem z nami przeżywali ten wielki 
dzień.

Projekt pn.: „Bo w przedszko-
lu fajnie jest!” – poprawa dostę-
pu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w Gminie Łapy 
jest projektem zintegrowanym 
co oznacza iż:
• część polegająca na poprawie 

jakości edukacji przedszkol-
nej poprzez zwiększenie liczby 
miejsc jest współfinansowana 
jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego 
2014-2020 Oś Priorytetowa III. 
Kompetencje i kwalifikacje Dzia-
łanie 3.1 Kształcenie i edukacja 

Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 
w ramach BOF;

• część inwestycyjna związana z 
rozbudową przedszkola współfi-
nansowana jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego 2014-2020 Oś 
Priorytetowa VIII. Infrastruktura 
dla usług użyteczności publicz-
nej, Działania 8.2 Uzupełnienie 
deficytów w zakresie infrastruk-
tury edukacyjnej i szkoleniowej, 
Poddziałania 8.2.2 Infrastruktu-
ra edukacyjna w obszarze BOF.

Realizacja projektu „Bo w 
przedszkolu fajnie jest!” daje 
wiele satysfakcji dzieciom i na-
uczycielom. Dzieci poszerzają 
swoją wiedzę poprzez zabawę, 
którą proponują im nauczyciele 
wychowania przedszkolnego. Z 
zajęć dodatkow        ych realizo-
wanych w ramach projektu „Bo 
w przedszkolufajnie jest!” korzy-
sta każde dziecko uczęszczające 
do Przedszkola nr 2 w Łapach. 
Dzieci z nowo powstałych grup 
projektowych poznają tajniki gry w 
szachy, poznają przyrodę, uczą się 
programowania i podstaw języka 
angielskiego. Oprócz wymienio-
nych zajęć wszystkie dzieci bawią 
się na zajęciach sensoplastyki, 
rytmiki, logoterapii, gimnastyki 
korekcyjnej, zajęciach sportowych 
oraz arteterapii. Zajęcia stymulują 
rozwój dzieci, są atrakcyjne i mo-
tywują do działania.

Przedszkole nr 2 zostało do-
posażone w atrakcyjne gry do 
nauki kodowania, gry matema-
tyczne, materiały do nauki języ-
ka angielskiego opracowane na 
podstawie programu powszech-
nej dwujęzyczności, szachy, gry 
podłogowe wielkoformatowe, 
zabawki sensoryczne, lupy, akce-
soria badawcze, teatrzyki, klocki 
do programowania i wiele innych 
pomocy dydaktycznych. Pomoce 
wykorzystywane w toku pracy z 
maluchami wpływają na ich roz-
wój psychofizyczny i rozbudzają 
zainteresowania.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do oglądania cieka-
wych relacji z zajęć, które dostęp-
ne na stronie przedszkola: www.
p2lapy.pl, p2lapy.pl

Rozbudowane przedszkole cieszy 
przede wszystkim najmłodszych
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Po wielu latach starań miesz-
kańcy doczekają się ogólnodo-
stępnego basenu w Łapach. 
Umowę z wykonawcą inwestycji 
firmą RS Budownictwo S.A. z 
Białegostoku, wyłonioną pod 
koniec września w przetargu, 
podpisał z wiceprezesem zarzą-
du Arkadiuszem Ulasem  i człon-
kiem zarządu Marcinem Kon-
draciukiem burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski. Tego samego dnia 
przekazano wykonawcy teren 
budowy. Prace mają się rozpo-
cząć niezwłocznie. W pierwszej 
kolejności teren budowy zosta-

nie ogrodzony i rozpoczną się 
prace rozbiórkowe.

Kryta pływalnia powstanie 
przy ul. Matejki w Łapach. Bę-
dzie się mieściła w jednokondy-
gnacyjnym budynku z zapleczem 
połączonym ze Szkoła Podsta-
wową nr 1. Część pomieszczeń 
zostanie w tym celu przebudo-
wana, aby umożliwić dostęp do 
pływalni bezpośrednio z budyn-
ku szkoły.

Niecka basenowa będzie 
miała wymiary 16,67x8,5 m i 
głębokość od 1,00 do 1,80 m. 
W części rekreacyjnej zaprojek-

towano brodzik, jacuzzi, zespół 
saun z natryskami, aneks wy-
poczynkowy wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym pływalni 
składającym się z przebieralni z 
zespołami natrysków i WC oraz 
przebieralni i natrysku z WC dla 
osób niepełnosprawnych.

Do basenu będzie prowa-
dził hol wejściowy dostępny 
z zewnątrz poprzez wiatrołap 
połączony komunikacyjnie z 
istniejącym budynkiem szko-
ły. W holu wejściowym będzie 
się mieściła m.in. portiernia z 
szatnią, minibistro z zapleczem, 
pokój ratowników oraz zespół 
sanitariatów znajdujący się w 
istniejącym budynku szkoły, za-
plecze socjalne pracowników 
składające si ę z szatni  pracow-
niczych z sanitariatami oraz po-
koju socjalnego.

Powstaną też niezbędne po-
mieszczenie techniczne tj. np. : 

wentylatornia na parterze oraz 
pomieszczenie techniki base-
nowej w podpiwniczeniu czy 
pomieszczenia magazynowe 
basenu oraz wszystkie potrzebne 
instalacje i przyłącza.

Prace zgodnie z umową mają 
się zakończyć za dwa lata.

Wartość podpisanej umowy 
to kwota 16.998.600,00 zł.

Na „Budowę krytej pływal-
ni przy ul. Jana Matejki w Ła-
pach” Gmina Łapy pozyskała w 
tej kadencji łącznie 15.468.600 
zł.  Uzyskane dofinansowanie 
pochodzi ze środków:

- Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki – kwota 4.472.600,00 zł.

- Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych – kwota 
9.996.000,00 zł.

- Budżetu Województwa Pod-
laskiego – kwota 1.000.000,00 
zł.

Umowa na budowę krytej pływalni podpisana

Przeznaczony do wyburze-
nia budynek dworca kolejowego 
oglądali w środę (5.10) przed-
stawiciele PKP SA w Warszawie 
na czele z członkiem zarządu 
Krzysztofem Golubiewskim, 

którzy przyjechali do Łap na 
zaproszenie burmistrza Krzysz-
tofa Gołaszewskiego.

Po wizji lokalnej ostatecznie 
uzgodniono, iż po wyburzeniu 
starego budynku dworca Gmi-

na Łapy przekaże teren Spół-
ce PKP, która wybuduje nowy 
dworzec i będzie nim zarządzać.

- Obecnie ze strony naszej 
gminy dokonaliśmy demontażu 
wszelkich urządzeń ze stare-

go budynku, które będziemy 
mogli użyć w innych miejscach 
– mówi burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

Przypomnijmy, że do Pro-
gramu Inwestycji Dworco-
wych (w ramach aktualizacji 
programu) została włączona 
inwestycja budowy nowego 
dworca kolejowego w Łapach.

Nowy dworzec w Łapach coraz bliżej
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10.10, w sali konferencyjnej 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Łapach odbyła się konferen-
cja inaugurująca realizację 
projektu „Wspólnie z naturą 
w Łapach – adaptacja do zmian 
klimatu”, podczas której zosta-
ły zaprezentowane założenia 
projektu oraz produkty, które 
będą osiągnięte dzięki wdro-
żeniu działań adaptacyjnych i 
mitygacyjnych, modernizują-
cych oświetlenie uliczne oraz 
działań edukacyjnych.

Prelegenci przybliżyli tema-
tykę związaną z zielono – nie-
bieską infrastrukturą, a także 
przedstawili przebieg realizacji 
projektu współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finanso-
wego EOG na lata 2014-2021 w 
ramach programu: Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu.

Na zaproszenie burmistrza 
Łap Krzysztofa Gołaszewskiego 
w konferencji udział wzięli przed-
stawiciele Partnera projektu – 
Stowarzyszenia INTBAU Norway 
z Norwegii: Arne Soedal – archi-
tekt i urbanista - przewodniczący 
organizacji, Justyna Korotyńska 
– architekt i urbanista - członek 
zarządu, Frederica Miller – ar-
chitekt i urbanista, specjalista 
ds. ekologii i zrównoważonego 
budownictwa z Norwegii oraz 
Tomasz Jeleński, urbanista, 
przewodniczący INTBAU Polska 
oraz reprezentujący Politechnikę 
Krakowską. W konferencji wzięli 
również udział: wicestarosta Po-

wiatu Białostockiego – Roman 
Czepe, radni Powiatu Białostoc-
kiego – Andrzej Gąsowski oraz 
Mariusz Gołaszewski, wiceprezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska – Adam Backiel, 
zastępca Dyrektora Narwiańskie-
go Parku Narodowego – Monika 
Laskowska, zastępca Burmistrza 
Łap – Krzysztof Dudziński, se-
kretarz gminy – Joanna Micota, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach – Dariusz Wincen-
ciak, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Łapach – Krystyna 
Grabowska, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Piotr Łapszo, 
radna Rady Miejskiej – Kamila 
Klim, a także dyrektorzy placówek 
oświatowych i przedstawiciele 
jednostek gminnych, sołtysi oraz 
mieszkańcy Łap.

Spotkanie otworzyła dyrek-
tor Ośrodka Przedsiębiorczości 
Magdalena Perkowska-Szyma-
nowicz, która przywitała przyby-
łych gości. Następnie głos zabrał 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski. 
W swym przemówieniu pan bur-
mistrz wskazał, iż jest to projekt 
złożony i ambitny, przybliżył też 
zakres realizacji projektu oraz 
wskazał zgromadzonym gościom 
i partnerom potrzebę realizacji 
takich projektów, które pozytyw-
nie wpływają na zmiany klimatu.

Arne Soedal oraz Frederica 
Miller z INTBAU Norway przed-
stawili swoje doświadczenia w 
zakresie realizacji zielono – nie-
bieskiej infrastruktury. Szczegól-

ną uwagę zwrócili na zachowanie 
tradycji i tożsamości regionalnej. 
INTBAU jest organizacją składa-
jącą się z aktywnie działających 
osób i instytucji, których działania 
sprzyjają tworzeniu przyjaznych 
ludziom miejsc oraz budynków 
harmonijnie wkomponowanych 
w otoczenie, szanujących tradycję 
i lokalne dziedzictwo kulturowe.

Dyrektor Magdalena Perkow-
ska-Szymanowicz przedstawiła 
prezentację nt. realizacji prowa-
dzonych działań i celów projektu 
„Wspólnie z naturą w Łapach – 
adaptacja do zmian klimatu”.

W trakcie konferencji po-
dejmowano tematy dotyczące 
zwiększenia odporności gminy 
Łapy na zmiany klimatyczne 
poprzez realizację zielono – nie-
bieskiej inwestycji oraz poprawę 
świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców.

Projekt „Wspólnie z naturą 
w Łapach – adaptacja do zmian 
klimatu”

Energooszczędne oświe-
tlenie uliczne

W ramach dofinansowania w 
gminie zostanie zmodernizowane 
oświetlenie uliczne. Dotychczaso-
we lampy zostaną wymienione na 
nowoczesne i oszczędne lampy 
LED. Do sterowania systemem 
oświetlenia ulicznego zostaną 
zamontowane inteligentne urzą-
dzenia. To inwestycja, która z 
pewnością będzie miała wpływ 
na poprawę efektywności energe-
tycznej i dużo mniejsze wydatki na 

oświetlenie, ale także ogranicze-
nie emisji gazów cieplarnianych.

Niebieska i zielona infra-
struktura

W mieście i na terenach wiej-
skich powstaną zielone podwórka 
i przystanki, parki kieszonkowe 
oraz ogrody deszczowe. Będą to 
atrakcyjne miejsca zielone, gdzie 
będzie można odpocząć, posie-
dzieć na ławeczce lub spotkać się 
ze znajomymi.

Zostały tak zaprojektowa-
ne, aby uatrakcyjnić przestrzeń 
i zazielenić ją, a jednocześnie 
nie powodować dużych kosztów 
utrzymania. Zastosowane zosta-
ną nawierzchnie przepuszczalne. 
Do ich zasilania wykorzystywana 
będzie woda opadowa. Mnóstwo 
różnorodnych nasadzeń zielonych 
pojawi się także przy ulicach.

 W sumie będzie to łącznie 
36 lokalizacji: 10 w mieście i w 
każdym sołectwie. W mieście 
zielone działania zostaną zreali-
zowane min. na skwerze przy ul. 
Spółdzielczej, na skwerze przy 
ul. Matejki, na skwerze ul. Ba-
gińskiego, w ciągu ulicy Głównej, 
ul. Sybiraków, przy boisku Orlik, 
na skwerze przy ul. Sienkiewicza.

Działania informacyjno
-edukacyjne

Oprócz tego gmina będzie re-
alizować wspólnie ze szkołami czy 
organizacjami pozarządowymi 
wiele działań edukacyjno-infor-
macyjnych obejmujących kwestie 
związane ze zmianami klimatu 
w szczególności konferencji, 
warsztatów, szkoleń i konkur-
sów w ramach szerokiej kampanii 
edukacyjnej.

Projekt „Wspólnie z na-
turą w Łapach - adaptacja 
do zmian klimatu” korzysta 
z dofinansowania o wartości 
1,1 mln euro otrzymanego 
od Islandii, Liechtensteinu i 
Norwegii w ramach Fundu-
szy EOG. Celem projektu jest 
przystosowanie Gminy Łapy 
do zmian klimatu i adaptacja 
do skutków tych zmian.

Konferencja inaugurującą projekt pn. 
„Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu”
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Z tej okazji wspominamy także 
osoby związane z Łapami, które 
zmarły w przeciągu mijającego roku. 
Działalność tych osób w sposób 
szczególny odcisnęła wyraźny ślad 
w życiu naszej gminy, wpisując się 
na stałe w karty jej historii…

Śp. kpt. Jan Krassowski – 
prezes Związku Żołnierzy AK 

w Łapach
(zmarł 15 listopada 2021 r. 

w wieku 94 lat)
Śp. kpt. Jan Krasowski był pre-

zesem Związku Żołnierzy AK War-
szawa-Mazowsze Koło w Łapach. 
Był naocznym świadkiem i uczest-
nikiem konspiracji w czasie II wojny 
światowej i w późniejszym okresie. 
Jako nastoletni chłopiec za sprawą 
swojego ojca został członkiem Armii 
Krajowej. Po zakończeniu wojny 
działał w podziemiu niepodległo-
ściowym.

Za swoją działalność został od-
znaczony m.in. Złotym Krzyżem Za-
sługi, Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Obrony Kraju, Medalem Pro 
Patria, Srebrnym Medalem Opieku-
na Miejsc Pamięci Narodowej oraz 
Ryngrafem Żołnierzy Wyklętych. 
Odznaczenia zostały przyznane w 
uznaniu Jego zasług dla niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, a 
także za aktywną działalność spo-
łeczną i kombatancką.

W 2018 r. śp. kapitan Jan Kras-
sowski otrzymał Nagrodę Honoro-
wą Instytutu Pamięci Narodowej 
„Świadek Historii” przyznawaną 
osobom zasłużonym dla upamięt-
niania historii narodu polskiego.

Śp. kpt. Jan Krassowski był ini-
cjatorem ufundowania sztandaru 
Koła Związku Żołnierzy AK-WiN. 
Uroczystość nadania i poświęcenie 
sztandaru odbyła się w Narodowe 
Święto Niepodległości w 2011 r. na 
Placu Niepodległości w Łapach.

Śp. Jan Krassowski aktywnie 
uczestniczył w życiu społecznym 
Łap. Dopóki był na siłach i zdro-
wie mu pozwalało uczestniczył we 
wszystkich uroczystościach upa-
miętniających ważne wydarzeń 
rocznicowe i patriotyczne, które 
odbywały się w Łapach i gminach 
sąsiednich. Zawsze w mundurze, 
z kwiatami i z pocztem sztandaro-
wym. Jako prezes Koła Związku 
Żołnierzy AK dbał też o członków 
Koła nie tylko z gminy Łapy, ale też 
z gmin sąsiednich. Interesował się 
ich losem i pomagał, gdy tylko mógł.

Prywatnie śp. Jan Krassowski 
był bardzo sympatycznym, towa-
rzyskim, życzliwym i wesołym czło-
wiekiem. Gdy była okazja zawsze 
żartował i się uśmiechał. Mimo że 
nosił w swojej pamięci okrutne, 
brutalne i krwawe obrazy z czasów 
II wojny światowej, których był na-
ocznym świadkiem. Zawsze, gdy 
wspominał wojenne wydarzenia 
mówił bardzo wzruszony jakby na-
dal były w nim żywe. Był patriotą. 
O Ojczyźnie zawsze mówił z ogrom-
nym szacunkiem.

Śp. ksiądz 
Marek Dołęgowski, pro-

boszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca 

Jezusowego w Bokinach
(zmarł 28 listopada 2021 r. w 

wieku 55 lat)

Śp. Halina Jankowska
(zmarła 13 grudnia 2021 r.)

Śp. Halina Jankowska (z domu 
Galas), wieloletnia  pracownica 
Urzędu Miejskiego w Łapach. Swoje 
życie zawodowe od początku zwią-
zała z Łapami, pełniąc przez wiele 
lat funkcję kierownika Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami.  
Zapamiętamy Ją jako osobę życz-
liwą i niezwykle energiczną, a także 
kompetentną w zawodowej dzie-
dzinie.

Śp. Marianna Kaczyńska 
(zmarła 15 marca 2022 r. 

w wieku 79 lat) 
Śp. Marianna Kaczyńska z Łap w 

latach  2014-2018 była radną Rady 
Miejskiej w Łapach. W latach 1964-
1990 pracowała w Białostockich 
Zakładach Wyrobów Galanteryj-
nych. Od 1980 r. działała w NSZZ 
„Solidarność”. Od 1990 roku praco-
wała w Regionie Podlaskim NSZZ 
„Solidarność” Oddział w Łapach na 
stanowisku Przewodniczącej Od-
działu. W 1995 r. m.in. z jej inicjaty-
wy wykonano sztandar związkowy, 
a w czerwcu 2011 r. dzięki m.in. jej 
staraniom skwer przed dawnym Do-
mem Kultury przy ul. Nowy Rynek 
15 otrzymał nazwę - Plac NSZZ „So-
lidarność”. Śp. Marianna Kaczyńska 

angażowała się także w prace Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Kolejarz”. Była organizatorką 
Pielgrzymek Ludzi Pracy do Sank-
tuarium Matki Bożej Pojednania w 
Hodyszewie. Była społecznikiem, 
zawsze oddana sprawom Łap i ich 
mieszkańcom. Ciepły i serdeczny 
człowiek.

Śp. Jerzy Rydzewski 
– Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Łapy

(zmarł 14 września 2022 r. 
w wieku 98 lat)

Śp. Jerzy Rydzewski był eme-
rytowanym nauczycielem fizyki i 
astronomii w LO w Łapach, LO w 
Białymstoku, w Liceum Pedagogicz-
nym w Łapach, w Studium Nauczy-
cielskim dziennym i zaocznym w 
Białymstoku, w LO dla pracujących. 
W ZSM w Łapach  pracował jako 
nauczyciel i pełnił funkcję wicedy-
rektora.

W styczniu 2015 r. ówczesna 
Rada Miejska nadała Panu Jerzemu 
Rydzewskiemu Honorowe Obywa-
telstwo Miasta i Gminy Łapy.

Pan Jerzy Rydzewski był po-
wszechnie szanowanym, jednym 
z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych mieszkańców naszego 
miasta. Profesor Rydzewski był 
wychowawcą i nauczycielem wielu 
pokoleń mieszkańców Ziemi Łap-
skiej. Wielokrotnie nagradzany, 
wyróżniany i odznaczany. Był bar-
dzo chwalonym i cenionym przez 
młodzież pedagogiem. Praca była 
jego wielką pasją. Pan Rydzewski 
był żywą historią naszego miasta, 
ponieważ urodził się w 1924 roku, 
podczas gdy Łapy uzyskały prawa 
miejskie w 1925 roku.

Na początku wojny, mając 15 
lat, został gońcem Magistratu. Był 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

ZACHOWAMY W PAMIĘCI
Pierwsze dni listopada z Uroczystością Wszystkich Świę-

tych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas 
zadumy i refleksji nad życiem oraz przemijaniem. Szczególnie 
właśnie w tych dniach wspominamy swoich bliskich i przyjaciół, 
których już nie ma wśród nas. Odeszli na zawsze, ale trwają w 
naszej pamięci i sercu…
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świadkiem, jak Niemcy bombardo-
wali miasto, zabijając wiele osób. 
W wyniku bombardowania ich 
dom spłonął. Rodzina musiała się 
ewakuować do Wilna, ale wkrótce 
powrócili do Łap i zamieszkali przy 
ul. Fabrycznej. Podczas okupacji 
sowieckiej uczęszczał do Technikum 
Handlu Radzieckiego i Ogólnego 
Wyżywienia   z wykładowym języ-
kiem rosyjskim. Naukę przerwał 
z powodu konfliktu z sowieckimi 
władzami szkoły.

Po wkroczeniu Niemców w 
1941 r. zamieszkali przy ulicy Bo-
ciańskiej 21. Już od 1941 do końca 
1945 roku pracował w Zakładach 
Kolejowych, po 12 godzin dziennie, 
w niewolniczych warunkach.

Działał czynnie w konspiracji 
(był łącznikiem Komendanta Ob-
wodu). Był świadkiem, jak 27 maja 
1944 r., podczas wielkiej łapanki w 
mieście, Niemcy aresztowali i wy-
słali do obozów 10 jego kolegów, 
z których 4 już nigdy nie wróciło. 
Wraz z Zygmuntem Łapińskim 
uniemożliwił wywiezienie przez 
Niemców z Zakładów przesuwni, 
służącej potem w odlewni.

Po wojnie, w 1946 r., zdał maturę 
i rozpoczął studia na Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku. Będąc 
studentem I roku, gdy przyjechał 
na Święta Bożego Narodzenia i od-
wiedził swoją dziewczynę (przyszłą 
żonę, Krystynę) został wraz z nią i 
jej ojcem aresztowany przez Kor-
pus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Tygodniami przetrzymywany był 
i przesłuchiwany w Białymstoku i 
Zabłudowie (m.in. w ziemiance po 
kartoflach w kilkunastostopniowym 
mrozie).

Studia ukończył w 1949 r. i 
podjął pracę w zawodzie nauczy-
cielskim, którą mu utrudniano, 
postrzegając go jako „wroga ludu”. 
Mimo szykan od początku zdobył 
szacunek i uznanie nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Uczył fizyki i 
astronomii.

Był wielokrotnie odznaczany i 
wyróżniany, w tym m.in. wyróżnio-
ny nagrodą I i II stopnia Ministra 
Oświaty i Wychowania za osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej (1972, 1980), wielokrotnie 
wyróżniany przez Kuratora Oświaty 
w Białymstoku, odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką 
Zasłużony Białostocczyźnie, Meda-
lem Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i odznaką „Weteran Walk 
o Niepodległość”. Za działalność 
konspiracyjną uzyskał honorowy 
stopień oficerski Wojska Polskiego.

Śp. Andrzej Petelski 
- pracownik Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Łapach.
Zmarł tragicznie 25 sierp-
nia 2022 r. w wieku 49 lat 

w nieszczęśliwym wypadku 
podczas wykonywania pracy.

Śp. Krzysztof Roszkowski - 
pracownik Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji w Łapach.
Zmarł tragicznie 25 sierp-
nia 2022 r. w wieku 48 lat 

w nieszczęśliwym wypadku 
podczas wykonywania pracy.

Śp. Marek Chim 
- pracownik Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji 
w Łapach.

Zmarł tragicznie 25 sierp-
nia 2022 r. w wieku 60 lat 

w nieszczęśliwym wypadku 
podczas wykonywania pracy.

1 listopada2022r. w godz. 
8.00-15.00 przy wejściach 
na cmentarz w Łapach odbę-
dzie się kwesta „Ocalmy od 
Zniszczenia” organizowana 
przez Łapskie Towarzystwo 
Regionalne. Przypomina-
my, że będzie to już XI kwe-
sta. Organizujemy zbiórki od 
2011r. Jednoroczna przerwa 
przypadła na 2020r., kiedy to 
przeszkodziła nam pandemia 
i cmentarze zostały zamknię-
te. Dzięki naszym wspólnym 
działaniom  od 2011r. odnowio-
ne nagrobki nie tylko ocalały, 
lecz wręcz zachwycają swoim 
wyglądem. Najważniejsze, 
że wraz z renowacją stają się  

przedmiotem dumy mieszkań-
ców miasta odwiedzających 
cmentarz wraz z przyjezdny-
mi gośćmi. Odrestaurowane 
nagrobki są też świadectwem 
naszej lokalnej historii i ludzi 
którzy ją przed laty tworzyli.  
Odnawiając je okazujemy swój 
szacunek minionym pokole-
niom i przywiązanie do rodzi-
mych korzeni. Mamy nadzieje, 
że w tym roku po raz kolejny 
1 listopada okażecie Państwo   
swoją życzliwość i zrozumienie 
dla kwestujących wspierając 
nas jak zwykle swoimi datkami. 

Z poważaniem
Łapskie Towarzystwo Regionalne

1 listopada 2022 na cmentarzu w Łapach

XI Kwesta „Ocalmy od zniszczenia” 

Po renowacjiPrzed renowacją

Po renowacjiPrzed renowacją



ŁAPSKA
GAZETA

nr 05 / 28 października 2022

W dniu 18.10.2022 r. Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Świętego 
Jana Pawła II w Łapach spor-
towym akcentem uczciła 44. 
rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Na starcie 
XIV edycji biegów „Od Karolka 
do Karola” stanęło niemal 600 
młodych biegaczy z 13 jedno-
stek oświatowych.

Po zapaleniu pod pomnikiem 
Jana Pawła II symbolicznych zni-
czy szkolne święto sportu rozpo-

częliśmy biegiem honorowym z 
udziałem burmistrza Krzyszto-
fa Gołaszewskiego, dyrektorów 
szkół, nauczycieli, rodziców i 
opiekunów grup przyjezdnych.  
Imprezę zaszczycili swoją obecno-
ścią również radni Rady Miejskiej 
w Łapach: Maciej Michno, Adam 
Perkowski, a radna Krystyna Gra-
bowska, jak co roku, częstowała 
uczestników biegu słodkimi cu-
kierkami.

W biegu „Przezwyciężyć sie-
bie” wystartowały osoby niepeł-
nosprawne. Sportowej imprezie 

towarzyszyła piękna pogoda, a 
tradycja jesiennych biegów przy 
„Jedynce” sprawiła, iż biegaczy 
oklaskiwało liczne grono miesz-
kańców Łap. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe meda-
le, a trójka najlepszych z każdej 
kategorii biegowej otrzymała 
pamiątkowe puchary. Biegacze 
uzupełniali siły dzięki pysznej 
grochówce przygotowanej przez 
szkolną kuchnię.  Pośród uczestni-
ków biegu rozlosowano nagrody, 
a główna z nich – rower trafiła do 
uczennicy ze Szkoły Podstawowej 
w Uhowie. 

Nasze sportowe święto odbyło 
się dzięki wsparciu sponsorów, 
którym niniejszym serdecznie 
dziękujemy. Organizację biegów 
wsparli finansowo:

Urząd Miejski w Łapach
Makbud Maciej Mokrzewski
Biuro Rachunkowe OPTIMA

Radny Rady Miejskiej 
Wiesław Szustak

W imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
biegów: członkom Stowarzysze-
nia Szkoła Bez Barier w Łapach, 
nauczycielom, pracownikom 
szkoły. W organizacji biegów 
kolejny raz wspierała nas ekipa 
Ośrodka Kultury Fizycznej, ob-
sługę nagłośnieniową zapewnili 
pracownicy Domu Kultury, a nad 
bezpieczeństwem uczestników 
czuwali policjanci z Komisariatu 
Policji w Łapach.

Fotorelacja z wydarzenia
dostępna na www.lapy.pl
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Sprzęt o łącznej wartości 51 
501,97 zł trafił jako dodatkowe 
wyposażenie nowego wozu stra-
żackiego SCANIA P410 do Ochotniej 
Straży Pożarnej w Uhowie. To m.in. 
aparat powietrzny MSA M1 z maską, 
G1 butlą kompozytową, sygnaliza-
torem bezruchu motionSCOUT i 
uchwytem do automatu, ale także 
węże, prądownice oraz  mnóstwo 
niezbędnych w pracy strażaków 
narzędzi.

Na te potrzebne zakupy dotacji 
w wysokości 45 tys. zł udzielił w 

sierpniu br. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego. Wkład 
gminy Łapy to ponad 6,5 tys. zł.

Przekazanie sprzętu było sym-
patyczną okazją do spotkania stra-
żaków z burmistrzem Krzysztofem 
Gołaszewskim. Sprzęt w sobotę 
(15.10) oficjalnie odebrali prezes 
OSP Uhowo Daniel Koszczuk, z-ca 
naczelnika Michał Małachwiej oraz 
skarbnik Łukasz Zaremba.

Dzięki dofinansowaniu OSP w 
Uhowie jest jeszcze lepiej przygo-
towana do swoich zadań

Doposażenie sprzętem za ponad 51 tys. zł

Wóz strażacki OSP w Uhowie 

XIV edycja 

Od Karolka do Karola
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19 października 2022 roku 
w Szkole Podstawowej im. 
Księdza Jerzego Popiełuszki 
w Łupiance Starej odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 38. 
rocznicę męczeńskiej śmierci 
patrona szkoły. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
został porwany i bestialsko za-
mordowany przez funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Był duszpasterzem ludzi pracy, 
kapelanem warszawskiej „Soli-
darności”, obrońcą praw człowie-
ka. W chwili śmierci miał 37 lat.

Tegoroczna uroczystość mia-
ła szczególnie wymowny cha-
rakter. Podczas Mszy Świętej, 
która miała miejsce w szkole 
wprowadzono relikwie błogo-
sławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki. Msza Święta była  
koncelebrowana przez probosz-
cza parafii w Płonce Kościelnej 
ks. kan. Józefa Ogórkisa i pro-
boszcza parafii Bokiny ks. Jana 
Szczubełka. W uroczystości wzięli 
udział: burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski, przewodnicząca 
Rady Rodziców Urszula Jawo-
rowska, uczniowie, nauczyciele 

i  pracownicy szkoły. W oprawę 
Mszy Świętej zaangażowani  zo-
stali uczniowie. Homilię wygłosił 
ksiądz proboszcz Jan Szczubełek. 
Podkreślał, że wszyscy jesteśmy 
powołani do świętości, a błogo-
sławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko jest dla nas wzorem do 
naśladowania w codziennym 
życiu. Pochodził z naszego regio-
nu, dlatego jest nam szczególnie 
bliski. Jego słowa motywują nas 
do działania. Pamiętamy biblijną 
zasadę: „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj” 
(Rz 12,21). 

Po Eucharystii najmłodsi 
uczniowie szkoły przedstawili 
postać patrona szkoły w krótkim 
montażu słowno-muzycznym.  
Wszyscy zgromadzeni zaśpiewali 
pieśń: „Ślubujemy Księże Jerzy” 
i zostali pobłogosławieni reli-
kwiami błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki. Następnie 
relikwie uroczyście wprowadzo-
no do Izby Patrona.  

Głęboko wierzymy, że bło-
gosławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko obecny w naszej szkole w 
znaku relikwii otacza nas swoją 
opieką i pomaga w codziennym 
życiu. Modlimy się o Jego rychłą 
kanonizację. 

Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Łupiance Starej

38. rocznica męczeńskiej śmierci 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W sobotę 1 października 
odbyło się VIII wydanie ogól-
nopolskiej akcji Noc Bibliotek. 
Tym razem pod hasłem „To się 
musi powieść”. Podobnie jak 
w latach ubiegłych nasza bi-
blioteka wzięła udział w tym 
wydarzeniu. 

Tegoroczne spotkanie rozpo-
czął  Dziecięcy Pokaz Talentów 
ogłoszony przez Oddział dla Dzie-
ci. Przed zgromadzoną publicz-
nością wystąpili młodzi artyści, 
którzy zgłosili chęć pochwalenia 
się swoimi zdolnościami. Dzieci 
zaprezentowały umiejętności wo-
kalne, recytatorskie i taneczne. 
Można było też posłuchać gry 
na flażolecie. Publiczność entu-
zjastycznie reagowała na każdy 
występ i nagradzała artystów 
gromkimi brawami. Niewątpliwie 
wykonawcy dostarczyli widzom 
wielu niezapomnianych wrażeń, 

zaskakując swoimi talentami. Na 
zakończenie wszyscy uczestni-
cy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe.

Po zakończonym pokazie w 
Oddziale dla Dzieci na naszych 
najmłodszych czytelników cze-
kał Festiwal Zabawy. Złożyły się 
na niego gry i zabawy z książką 
oraz atrakcja ciesząca się obec-
nie dużą popularnością, czyli 
kolorowe malowanie twarzy. W 
tym miejscu w szczególny sposób 
chcemy podziękować młodym 
wolontariuszom działającym w 
Klubie Wolontariusza w Łapach 
za zaangażowanie i pomoc przy 
prowadzeniu animacji.

Równolegle z zajęciami dla 
dzieci odbywały się warsztaty two-
rzenia zapachowych woreczków. 
Osoby biorące w nich udział po-
znały różne zapachy, ich działanie 
na człowieka, a następnie samo-
dzielnie stworzyły kompozycje 

zapachowe i umieściły je w swoich 
woreczkach.

W dalszej części imprezy wszy-
scy goście zostali zaproszeni do 
Czytelni dla Dorosłych na krótką 
przerwę i słodki poczęstunek. W 
międzyczasie w Wypożyczalni dla 
Dorosłych można było obejrzeć 
nasze kroniki z dawnych lat. 

Gościem specjalnym wyda-
rzenia była Barbara Piekut – pro-
jektantka mody i kreatorka marki 
Mo.Ya fashion. Jej kreacje gościły 
na wybiegach m.in. w Mediolanie 
i Paryżu. Uznana projektantka 
opowiedziała o początkach swojej 
kariery, o swoich osiągnięciach i 
marzeniach oraz przybliżyła kulisy 
pracy nad nowymi kolekcjami. Pani 
Barbara zwróciła również uwagę na 
to, jak ważna w dążeniu do sukcesu 
jest pracowitość i wytrwałość oraz 
połączenie pracy z pasją. 

Noc Bibliotek to doroczne 
święto bibliotek i czytania, które 
ma promować biblioteki jako lo-
kalne ośrodki kultury i edukacji 
z bogatymi zasobami oraz ofertą 
skierowaną do osób w każdym 

wieku. Niezmiernie nam miło, 
że w tym wyjątkowym dniu za-
szczycili nas swoją obecnością 
burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski oraz sekretarz gminy 
Joanna Micota. Nasze podzię-
kowania kierujemy do wszystkich, 
którzy przybyli i świętowali razem 
z nami. Kolejne takie spotkanie 
już za rok!

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Łapy

Noc Bibliotek 2022
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Od 16 września 2022 r. można było obejrzeć w Gale-
rii Sztuki pod Zegarem w Domu Kultury w Łapach wystawę 
fotograficzną Forum Fotografii i Multimediów, biało-
stockiego stowarzyszenia działającego na rzecz rozpowszech-
niania i promocji sztuki, w szczególności fotografii.. W swoich 
projektach artystycznych członkowie Stowarzyszenia FFiM 
sięgnęli po tematy o charakterze społecznym, psychologicznym 
i filozoficznym. Eksperymentując z możliwościami przekazania 
„niewyrażalnego” za pomocą obrazu, wyszli na spotkanie z sa-
mym sobą lub innym człowiekiem, ale również krajobrazem, 
środowiskiem naturalnym, czy także tym, co na pierwszy rzut 
oka wydaje się być niedostępne. 

We wrześniowej ofercie kulturalnej Domu Kultury znalazł 
się film „Czarna Dama”. Po seansie, który odbył się we 
wtorek 20 września 2022 r. zaprosiliśmy widzów na rozmo-
wę z producentem i reżyserem filmu. Dodatkowo można było 
obejrzeć grafiki pana Tomasza Brańskiego związane z tematyką 
filmu i aktorami.

W sobotę 24 września 2022 r. odbył się na koncert pio-
senki literackiej Grażyny Łapińskiej „Horyzont zda-
rzeń”.  Na fortepianie zagrał Piotr Golla a na gitarze Janusz Wa-
śniewski. Grażyna Łapińska, pochodząca z Łap zadebiutowała 
w 1990 r. na Festiwalu Młodych talentów w Poznaniu. Swoimi 
recitalami uświetniła wiele spotkań i przeglądów artystycznych 
w Polsce i za granicą. Koncertowała z takimi artystami, jak np.: 
Edyta Geppert, Halina Kunicka, Alicja Majewska, Wojciech 
Młynarski czy Grzegorz Turnau. W 2001 r. została uhonorowana 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Za-
służonego Działacza Kultury”. Na swoim koncie ma kilka płyt. 
W 2004 r. ukazała się płyta pt. „Piję wino, piję życie” wydana 
przez Polskie Radio. Wiosną 2006 r. Polskie Radio wydało jej  
kolejną płytę pt. „Zaufać snom”. W grudniu 2019 r. ukazał się 
album pt. „Horyzont zdarzeń”.

6 października 2022 r. gościliśmy na sali widowiskowej 
ogólnopolskiej sławy muzyków, którzy zadedykowali koncert 
fortepianowo – skrzypcowy „W hołdzie Ukrainie” 
twórczości kompozytorów ukraińskich. Na fortepianie zagrała 
autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny pianistyki, która 
występowała na estradzie Filharmonii Podlaskiej, Podkarpackiej, 
koncertowała we Włoszech, Szwajcarii, w Niemczech i na Litwie, 
pani Katarzyna Makal-Żmuda - doktor habilitowany sztuki 
muzycznej, profesor i prodziekan Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyk Chopina w Białymstoku. Na skrzypcach zagrał pan 
Roman Zieliński, który był dyrygentem Filharmonii Pomorskiej 
i Podlaskiej oraz długoletnim dyrygentem Chóru Akademii 
Medycznej w Łodzi. Poza Polską koncertował we Francji i Szwaj-
carii. Przez kilkanaście lat prowadził Orkiestrę Symfoniczną w 
Białymstoku. Jest laureatem Dyplomu Honorowego Ministra 
Kultury i Sztuki, Srebrnego Krzyża zasługi oraz Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej.

W niedzielę 9 października 2022 r. na Bindudze w Ła-
pach odbyły się XIII Zawody Latawcowe. W konkursie 
brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie. Nie 
zabrakło oryginalności. Od zielonej żabki, po kolorową rybę i 
latawce zrobione z liści i w górę szybowały niezwykłe kształty, 

figury i kolory. Pogoda dopisała do samego końca, a po zawodach 
tradycyjnie uczestnicy udali się na wspólne ognisko.   

18 października 2022 r. odbyło się otwarcie wystawy 
upamiętniającej twórczość pani Teresy Sakowicz, z Łap. Na 
wystawie znajdują się głównie obrazy olejne przedstawiające 
ulubione przez Panią Teresę motywy: kwiaty oraz rodzime 
pejzaże. Wystawa będzie czynna do 6 listopada 2022 r.

27 października 2022 r. w Domu Kultury w Łapach 
obędzie się konkursu wokalny „Złoty mikrofon”. Na sali 
widowiskowej soliści i zespoły wokalno-instrumentalne z gminy 
Łapy, zaprezentują swoje muzyczne propozycje. Na laureatów 
czekają nagrody rzeczowe, a zwycięzcy otrzymają statuetk 
GRAND PRIX.

W czwartek 10 listopada 2022 r. zapraszamy na otwar-
cie wystawy zadedykowanej twórczości łapskiego fotografa 
Władysława Piotrowskiego. Wystawa fotografii zatytułowana 
„Odnaleziony album”, nawiązuje do porzuconego albumu 
fotografii rodzinnych Władysława Piotrowskiego, który obecnie 
znajduje się w prywatnej kolekcji pana Stanisława Kosickiego. 
Zobaczyć będzie można jak młody fotograf wraz z przyjaciółmi 
spędzał czas nad rzeką Narew i na czym polegała jego praca 
w zakładach kolejowych. W skład wystawy wchodzą zdjęcia 
rodzinne, fotografia ślubna, wyjazdy rodziny po kraju oraz 
niezwykle osobiste fotografie związane z synem, Januszkiem. 
W dniu otwarcia wystawy na ekspozycji znajdzie się tytułowy 
album fotograficzny, w którym będzie można obejrzeć zdjęcia 
autorskie W. Piotrowskiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy 
do Galerii Sztuki Pod Zegarem w Domu Kultury w Łapach – 10 
listopada 2022r. o godz. 18:00.

25 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Łapach obędzie 
się już IX edycja turnieju recytatorskiego „Wiew Sito-
wia” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i średnich. 
Ideą konkursu jest upowszechnianie sztuki żywego słowa wśród 
dzieci i młodzieży, a tematyka wybranego repertuaru może być 
dowolna. Do udziału w konkursie można zgłosić się osobiście. 
Karty zgłoszeń dostępne są na naszej stronie dklapy.pl/ogłosze-
nia, natomiast termin zgłoszeń upływa 21 listopada 2022 r.

14 listopada 2022 r. na cały świecie obchodzony jest Ogól-
nopolski Dzień Seniora. Tego dnia zapraszamy wszystkich 
Seniorów do Domu Kultury w Łapach, gdzie wspólnie docenimy 
ogromną rolę seniorów w naszym łapskim społeczeństwie. 
Głównym celem spotkanie będzie zwiększenie integracji mię-
dzypokoleniowej oraz popularyzacja udziału seniorów w życiu 
kulturalnym gminy Łapy.

Wieści z Domu Kultury
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27.09 (wtorek) na stadionie 
łapskim odbyło się spotkanie 
integracyjno – sportowe człon-
ków Stowarzyszenia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Łapach z 

uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętego Jana Pawła II w Łapach 
w ramach projektu „Aktywny se-
nior – szczęśliwy senior”.

Spotkanie integrujące po-
kolenie seniorów z młodymi 
mieszkańcami naszego miasta 
rozpoczął burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski, który życzył przy-
byłym miłego spędzenia czasu i 
dobrej zabawy, akcentując myśl, 
że na aktywność ruchową nigdy 
nie jest za późno. Dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Łapach Małgo-
rzata Roszkowska podkreśliła, że 
aktywność fizyczna i integracja 
międzypokoleniowa pozwalają ze 
sobą współpracować, wymieniać 
się doświadczeniem i korzystać z 
nieznanych wcześniej form spę-
dzania wolnego czasu.

Spotkanie rozpoczęło się od 
lubianego przez seniorów spaceru 
Nordic Walking. Następnie senio-
rzy i dzieci uczestniczyli w wielu 
grach i zabawach sportowych 
przygotowanych i poprowadzo-
nych przez pracowników Ośrodka 

Kultury Fizycznej w Łapach. Była 
wspólna zabawa pełna radości, 
śmiechu i rywalizacji sportowej. 
Seniorzy nie ustępowali młodzieży 
zapałem i wigorem, a wszystkich 
zawodników zagrzewał do walki 
gorący doping. Po zmaganiach 
sportowych integrowano się przy 
pieczeniu kiełbasek i rozmowie. 

Rozstając się, obiecaliśmy 
sobie wzajemnie, że to nie nasze 
ostatnie spotkanie.

Wiadomo, że człowiek aktyw-
ny jest zdrowszy i pełen życia, 
dlatego projekt „Aktywny senior 
– szczęśliwy senior” ma na celu za-
chęcanie seniorów do aktywności 
na miarę ich potrzeb i możliwości, 
a także promowanie pozytywne-
go wizerunku osób starszych i 
integracji międzypokoleniowej.

UTW w Łapach

Integracja międzypokoleniowa na łapskim stadionie

„Aktywny senior – szczęśliwy senior” 

Pierwszy Inwestor w dru-
giej części podstrefy rozpo-
czął działalność. Na hektaro-
wej działce w drugiej części 
Podstrefy Łapy powstał nowy 
zakład produkcyjno-handlowy 
firmy  PPHU Jerzy Siemionczyk 
- Słodkie Zdrowie. 

Przedsiębiorstwo PPHU Jerzy 
Siemionczyk „Słodkie - Zdrowie” 
jest rodzinną firmą produkcyjno 
- handlową działającą w branży 
zdrowej żywności. Zajmuje się 
produkcją mieszanek spożyw-
czych, konfekcją produktów spo-
żywczych typu orzechy, bakalie, 
proszki, produktów płynnych i 
suplementów diety. W planach 
rozwojowych i na etapie reali-
zacji jest produkcja witamin 
oraz odżywek dla sportowców. 
Aktualnie sprzedaż prowadzona 
jest bezpośrednio przez sklepy 
stacjonarne zlokalizowane w War-
szawie, w zakładzie w Łapach oraz 
przede wszystkim przez Internet 
i przez sieci innych sklepów lub 
hurtowni. 

- Strategia biznesowa firmy 
obejmuje wprowadzanie nowych, 
innowacyjnych produktów, na 
które nie było już miejsca w za-
kładzie prowadzonym w Surażu. 
Zatem w związku z dynamicznym 

rozwojem w 2019 roku została 
podjęta decyzja o budowie nowego 
zakładu. Skorzystaliśmy z zapro-
szenia władz miejskich w Łapach i 
wzięliśmy udział w zakończonym 
sukcesem przetargu na działkę 
inwestycyjną w TSSE – mówi Je-
rzy Siemionczyk właściciel firmy. 
Proces inwestycyjny rozpoczął się 
pod koniec 2019 roku po zakupie 
działki i uzyskaniu dofinanso-

wania na realizację inwestycji w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 
Działania 1.3: Wpieranie Inwesty-
cji w Przedsiębiorstwach. 

Prace związane z budową 
nowego zakładu zakończyły się 
latem 2022 roku w chwili uzy-
skania zdolności produkcyjnych. 
Jak podkreśla Jerzy Siemionczyk 
dzięki nowemu zakładowi znacz-

nie zwiększyła się powierzchnia 
magazynowa i produkcyjna, po-
prawiły się warunki BHP i socjal-
ne, zainstalowane zostały nowe 
maszyny zwiększające wydajność 
i produktywność. 

- Poprawa warunków pracy to 
naturalny, kolejny krok w rozwoju 
naszej firmy – dodaje Jerzy Sie-
mionczyk. - Mamy wysoką opinię 
o pracownikach z Łap i okolic, 

którą wyrobiliśmy sobie jeszcze 
w czasach, kiedy nasz zakład był 
w Surażu. Decyzja o zlokalizo-
waniu zakładu w Łapach wynika 
głównie z chęci zachowania do-
tychczasowych kompetencji oraz 
możliwości dalszego zatrudniania 
w tej okolicy. Spodziewamy się, 
że realizacja naszych planów in-
westycyjnych w nowe produkty 
spowoduje dalszy wzrost zapo-
trzebowania na pracowników 

w nadchodzących miesiącach i 
latach.

- Z punktu widzenia Inwestora 
muszę przyznać, że oprócz tak 
oczywistej rzeczy jak trzymanie 
się wyznaczonego budżetu, to 
obawiałem się rozwoju sytuacji 
gospodarczej w kraju: najpierw 
z powodu epidemii Covid 19 a 
następnie z wojną w Ukrainie i 
wynikającą z tego zmianą cen 
materiałów budowlanych oraz 
w konsekwencji wzrostowi bu-
dżetu inwestycji. Mimo zakoń-
czenia inwestycji istnieją nadal 
zagrożenia biznesowe, wynikające 
głownie z inflacji i wysokich stop 
procentowych– opowiada Jerzy 
Siemionczyk.

Celem inwestycji była budowa 
infrastruktury, która umożliwi 
dalszy stabilny rozwój firmy. Jak 
podkreśla Jerzy Siemionczyk - 
wybudowany zakład umożliwia 
dalszy rozwój obejmujący wpro-
wadzanie nowych produktów i 
procesów produkcyjnych oraz 
poprawienie istniejących. 

- Realizujemy coraz to nowsze, 
bardziej ambitne projekty, które 
dają nam możliwość rozwoju i 
stanowią napęd do ponoszenia 
własnych kompetencji. Jesteśmy 
gotowi na nowe wyzwania.  

Nowy zakład produkcyjno-handlowy w Podstrefie Łapy
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Zgodnie z decyzją Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji trwa dystrybu-
cja tabletek z jodkiem pota-
su. W przypadku zagrożenia 
skażeniem radiacyjnym będą 
one wydawane mieszkańcom 
w 14 punktach rozmieszczo-
nych na terenie gminy Łapy.

Podejmowane obecnie dzia-
łania to standardowa procedura 
przewidziana w przepisach prawa 
i stosowana na wypadek wystą-
pienia ewentualnego zagrożenia 
radiacyjnego. Jednocześnie in-
formujemy, że obecnie takiego 
zagrożenia nie ma, a sytuacja jest 
na bieżąco monitorowana przez 
Państwową Agencję Atomistyki. 
Jeżeli dojdzie do zdarzenia radia-
cyjnego komunikat o tym zostanie 
podany w mediach ogólnopol-
skich i lokalnych. A dystrybucja 
tabletek ruszy natychmiast po 
wydaniu stosownej decyzji przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.

Wskazania do stosowania
Jodek potasu jest wskazany do 

stosowania w przypadku katastrof 
nuklearnych, podczas których 
nastąpiło uwolnienie radioaktyw-
nych izotopów jodu, w celu zapo-
biegania wychwytowi radioak-
tywnego jodu przez tarczycę po 
spożyciu lub inhalacji substancji 
radioaktywnej. Tabletki z jodkiem 
potasu mogą być przyjęte tylko i 
wyłącznie po wyraźnym wezwa-
niu przez odpowiednie władze. 
Zaleca się jak najszybsze przyjęcie 
tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin 
od momentu wystawienia na dzia-
łanie promieniowania. Wystarcza 
jednorazowe podanie zalecanej 
dawki.

Zasady odbioru prepara-
tów jodowych w punktach 
wydawania na terenie Gminy 
Łapy

Do punktu wydawania pre-
paratów należy zgłosić się z aktu-
alnym dokumentem tożsamości 
(dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy itp.).

Wydawanie preparatów 
jodowych następuje wyłącz-
nie osobom dorosłym do 60 
roku życia.

W pierwszej kolejności wy-
dawanie preparatów następuje 
osobom zameldowanym w gmi-
nie Łapy.

Wydawanie preparatów jest 
jednorazowe.

Jedna osoba może otrzymać 
odpowiednią ilość tabletek dla 
członków rodziny (po udoku-
mentowaniu ilości członków ro-
dziny poprzez złożenie oświad-
czenia - oświadczenie będzie 
dostępne w punkcie dystrybucji

Nie ma możliwości przyjęcia 
preparatów jodowych na obsza-
rze obiektów wydawania. Zażycie 
preparatu jodowego należy pod-
jąć poza obiektem wydawania.

Wydawanie preparatów 
jodowych będzie następowało 
zgodnie z kolejnością zgłoszenia 
się do punktu.

Wszelkie próby destabilizacji 
wydawania preparatów rozwią-
zywać będą patrole Policji.

Profilaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej 

przez rząd tabletki nasyca tar-
czycę stabilnym jodem, blokując 
tym samym wchłanianie przez 
nią radioaktywnego jodu oraz 
zapobiega jego gromadzeniu się. 
Tabletkę taką należy przyjąć nie-
zwłocznie (w ciągu 2 godzin) od 
komunikatu właściwych służb. W 
przypadku późniejszego przyję-
cia działanie tabletek nadal po-
zostaje korzystne w ciągu do 8 
godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależ-
nione od wieku osoby przyj-
mującej
• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powy-

żej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpo-
wiada 100 mg jodu)

• dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka 
(50 mg jodu)

• dzieci od 1 miesiąca życia do 3 
r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

• noworodki 1/4 tabletki (12,5 
mg jodu)

• kobiety w ciąży i karmiące pier-
sią 2 tabletki (100 mg jodu).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję 

czynną lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą,

Opryszczkowate zapalenie 
skóry Duhringa,

Nadczynność tarczycy,
Zapalenie naczyń z hipokom-

plmentemią.
Tak jak w przypadku innych 

leków, także w przypadku tabletek 
ze stabilnym jodem, jeśli wystę-
pują jakiekolwiek obawy, cho-

roby przewlekłe lub jeśli mamy 
jakiekolwiek wątpliwości co do 
możliwości przyjęcia leku, należy 
skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat 
profilaktyki jodowej można zna-
leźć w poniższej ulotce.

Przypominamy, że wydawanie 
preparatu zostanie uruchomione 
dopiero w sytuacji zagrożenia ra-
diacyjnego, po wydaniu stosownej 
decyzji przez Ministra Spraw We-
wnętrznych ministracji. 

L.P. Granice obwodu wydawania tabletek zawierających
jodek potasu

Punkt wydawania 
tabletek zawierają-
cych jodek potasu

1

Sołectwa: Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Wólka Wa-
niewska

Szkoła Podstawowa 
w Łupiance Starej im. 
Ks. Jerzego Popiełusz-
ki, Łupianka Stara 1, 

18-100 Łapy

2

Sołectwa: Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, 
Płonka-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki.

Szkoła Podstawowa im. 
Jana III Sobieskiego 
w Płonce Kościelnej, 
Płonka Kościelna 82, 

18-100 Łapy

3
Sołectwa: Gąsówka-Osse, Gąsówka Stara (z ulicami), Łapy-Koł-
paki, Łapy-Łynki, Miasto Łapy, ul.: Adama Asnyka, Kolejowa, Ko-
ścielna, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Teofila 
Lenartowicza, Warszawska, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa 
nr 3 mi. Marii Konop-
nickiej w Łapach, ul. 

Letnia 1,18- 100 Łapy

4

Sołectwa: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gą-
sówka Stara (bez ulic), Łapy-Korczaki

Przedszkole nr 2 
nr Łapach, oddział 

zamiejscowy w 
Daniłowie Dużym, 
Daniłowo Duże 53, 
18-112 Poświętne

5

Sołectwa: Uhowo I, Uhowo II Szkoła Podstawowa 
im. Hugona Kołłątaja 
w Uhowie, Uhowo 

ul. Szkolna 19, 
18-100 Łapy

6

Miasto Łapy, ul.: 3 Maja, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrowni-
cza, Czerwonego Krzyża, Długa (34 do końca), Geodetów, Gra-
niczna, Harcerska, ks. Bagińskiego, Południowa, Ppłk. Nilskie-
go-Łapińskiego, Przemysłowa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków, 
Tęczowa, 11 Listopada, Mała, Marii Konopnickiej, Parafialna, 
Władysława Piotrowskiego, Żwirki i Wigury

Przedszkole Nr 2 
w Łapach, 

ul. Cmentarna 23, 
18-100 Łapy

7

Sołectwa: Łapy-Dębowina, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy, Mia-
sto Łapy, ul.: Bociania, Bociańska, Bolesława Prusa, Bronisława 
Szwarce, Długa (1 - 33), Grzybowa, Henryka Sienkiewicza, Ja-
skółcza, Jasna, Jastrzębia, K. Kamieńskiego "Huzara", Kasprzaka, 
Krucza, Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza, Nad-
narwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Orla, Piękna, Powstańców 
Styczniowych, Romualda Traugutta, Spokojna, Wodociągowa, 
Wronia, Żurawia

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Łapach im.  

M. Kopernika, ul Pięk-
na 17, 18-100 Łapy

8

Miasto Łapy, ul.: Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, 
Gen, Maczka, Głucha, Goździkowska, Jacka Malczewskiego, Jana 
Cybisa, Jana Matejki, Janusza Korczaka, Józefa Chełmońskiego, 
Józefa Pankiewicza, Juliana Fałata, Juliana Tuwima, Kardynała 
Wyszyńskiego, Leona Wyczółkowskiego, Mokra, Nikifora, Ogro-
dowa, Płonkowska, Piotra Michałowskiego, Stanisława Wyspiań-
skiego, Szkolna, Tadeusza Makowskiego, Wita Stwosza, Witka-
cego, Witolda Sławińskiego, Wygwizdowo, Wojciecha Kossaka, 
Xawerego Dunikowskiego, Żabia

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Świętego Jana Pawła 
II w Łapach, ul. Jana 

Matejki 19, 
18-100 Łapy

9

Miasto Łapy, ul.: Czeladnicza, Kłosowa, Krzywa, Leśnikowska, 
Łanowa, Mateusza Cygańskiego, Michała Siedleckiego, Mostowa, 
Odległa, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, Polna (parzyste od 2 do 44, 
nieparzyste od 1 do 23), Północna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, 
Wąska, Żniwna

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Świętego Jana Pawła 
II w Łapach, ul. Jana 

Matejki 19, 
18-100 Łapy

10

Miasto Łapy, ul.: Armii Krajowej, Barwikowska, Boczna, Elizy 
Orzeszkowej, Gliniana, Gruntowa, Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wodzickiego, Łąkowa, 
Nowy Rynek, Piaskowa (10 - do końca), Piłsudskiego, Włodzi-
mierza Puchalskiego, Zachodnia, Żytnia

Centrum Usług Spo-
łecznych w Łapach, 

ul. Główna 50, 18-100 
Łapy, wejście od ul. 

Nowej

11

Miasto Łapy, ul.: Bagno, Bohaterów Westerplatte, Dolna, Gen. 
Władysława Sikorskiego (51 - do końca), Gęsia, Główna, Prze-
chodnia, Szpitalna, Śliska, Średnia, Zdrojowa

I Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama 

Mickiewicza w Ła-
pach, ul. Bohaterów 

Westerplatte 10, 
18-100 Łapy

12 Miasto Łapy, ul.: Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Grabo-
wa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Piaskowa (1 - 9), Polna 
(parzyste od 46 do końca, nieparzyste od 31 do końca), Różana, 
Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

Przedszkole nr 1 z 
Oddziałami Integra-

cyjnymi w Łapach, ul. 
Polna 27, 

18- 100 Łapy
13 Miasto Łapy, ul.: Gen, Władysława Sikorskiego (1 - 50), Górna, 

Handlowa, Mikołaja Kopernika, Plac Niepodległości
Ośrodek Przedsiębior-
czości w Łapach, Gen. 
Wł. Sikorskiego 22a, 

18-100 Łapy

14 Pacjenci SP ZOZ w Łapach Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łapach, 

ul. Korczaka 23,
18-100 Łapy
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1.11.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
2.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
3.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
4.11.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
5.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
6.11.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
7.11.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
8.11.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
9.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
10.11.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
11.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
12.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
13.11.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
14.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
15.11.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
16.11.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
17.11.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
18.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
19.11.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
20.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
21.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
22.11.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
23.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
24.11.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
25.11.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
26.11.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
27.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
28.11.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
29.11.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
30.11.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

Pod koniec września został 
rozstrzygnięty konkurs fotogra-
ficzny na „Najpiękniejszy ogród 
przydomowy lub balkon”. Z lau-
reatami konkursu w poniedziałek 
(3.10) w Inkubatorze Przedsię-
biorczości spotkał się burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. Była to 
doskonała okazja, aby osobiście 
pogratulować oraz wręczyć dy-
plomy i nagrody właścicielom 
najpiękniejszych ogrodów i 
balkonów, zgłoszonych do tego 

konkursu.
Laureaci konkursu:
W kategorii  najpiękniej-

szy ogród przy domu jedno-
rodzinnym: 

I miejsce: 600 zł Teresa 
Leszczyńska, ul. Graniczna w 
Łapach

II miejsce: 500 zł Teresa 
Roszkowska, Gąsówka-Osse

III miejsce: 400 zł Zdzisław 
Pruszyński, ul. Prusa w Łapach

Wyróżnienia w wysokości 
po 100 zł:

Anna i Mirosław Łupińscy, 
Łapy-Łynki

Bożena Szymańska, ul. Głów-
na w Łapach

Aneta Łapińska, ul. Długa w 
Łapach

Bogusława Łupińska, Płonka
-Strumianka

Helena Łapińska, ul. 3 Maja 
w Łapach

Agata Płońska, Płonka-Stru-
mianka

W kategorii najpiękniej-
szy balkon (ogródek) w bu-
dynku wielorodzinnym:

I miejsce: 400 zł Grażyna 
Przedlacka, ul. Górna w Łapach

II miejsce: 300 zł Andrzej 
Łapiński, ul. Przechodnia w Ła-
pach

III miejsce: 200 zł Barbara 
Bobel, ul. Kopernika w Łapach

Właściciele najpiękniejszych ogrodów i balkonów odebrali nagrody

Grafik dyżurów aptek w miesiącu LISTOPADZIE  2022
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

W imieniu Podlaskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 

biuro projektowe Most-Projekt Sp. z o.o. 
zaprasza 

na II konsultacje społeczne 
związane z opracowywaniem 

dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy wiaduktu 

nad torami PKP w Łapach
wraz z rozbudową 

drogi wojewódzkiej 681.  

Konsultacje odbędą się w dniu 15 listopada 2022 
roku o godzinie 16:00 w Ośrodku Przedsiębiorczości 
w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A.

W ramach prowadzonych konsultacji zostanie Pań-
stwu przedstawiona koncepcja projektowa w celu zna-
lezienia optymalnego rozwiązania. 

Uwagi i zastrzeżenia można składać za pomocą 
poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres:

tomasz.zurek@most-projekt.pl.
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W związku z planowanym wej-
ściem w życie ustawy o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego 
przez gospodarstwa domowe 
Gmina Łapy przygotowuje się do 
wstępnego ustalenia liczby gospo-
darstw domowych znajdujących 
się na terenie gminy zaintereso-
wanych zakupem paliwa stałego w 

ramach zakupu preferencyjnego.
W związku z powyższym za-

interesowani właściciele gospo-
darstw domowych proszeni są o 
złożenie zapotrzebowania na za-
kup preferencyjny paliwa stałego.

Cena za 1 tonę paliwa stałe-
go nie będzie wyższa niż 2000 
zł brutto.

Maksymalna ilość paliwa 
stałego dostępnego dla jednego 
gospodarstwa domowego to 1,5 
tony do dnia 31 grudnia 2022 r. 
oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 
2023 r.

Komu przysługuje zakup 
paliwa stałego po preferen-
cyjnej cenie?

Do dokonania zakupu pre-
ferencyjnego jest uprawniona 
osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglo-
wego, o którym mowa w art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 
1692 i 1967).

Jak i gdzie złożyć zapo-
trzebowanie?

Zapotrzebowanie można 

złożyć od dnia 24 października 
2022 r. (poniedziałek) osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Łapach 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 (Biuro 
Obsługi Interesanta-parter) lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Druk zapotrzebo-
wania należy przesłać mailowo na 
adres: wegiel@um.lapy.pl

Szczegółowe informacje 
pod nr telefonu 734 409 777 
w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Łapach

Po wejściu w życie ustawy 
o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospo-
darstwa domowe poinfor-
mujemy o trybie składania 
wniosków o zakup preferen-
cyjny paliwa stałego.

Mieszkańcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie 

Zakup węgla w preferencyjnej cenie



16 ŁAPSKA
GAZETA

nr 05 / 28 października 2022

Gmina

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrą-

zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

14 12

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21 19

Wtorek

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

15 13

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
22 20

Środa

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

16 14

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spo-
kojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła)

23 21

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

24 22

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Miero-
sławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, Południowa, 

Słoneczna, Stalowa, Sybiraków,  Szwarce, Tęczowa, 
Żwirki i Wigury

14
28

12
22*

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Graniczna, 
Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka, Krucza, Nadnar-
wiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, 

Sienkiewicza, Spokojna, 
Wodociągowa, Wronia, Żurawia

15
29

13
27

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

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

wa, Topolowa

8
22

6
20

Asnyka, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, 
Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, 

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

15
29

13
27

Środa

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

dzickiego, Żniwna

2
16
30

14
28

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, 
Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, Handlowa, 
Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Nikifora, Pan-

kiewicza, Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

9
23

7
21

Czwartek

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, Kra-
szewskiego, Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszkowej, 
Osiedlowa, Parkowa, Piwna, Rzemieślnicza, Słowackiego, 

Spółdzielcza, Wąska, 
Zachodnia, Żytnia

3
17

1
15
29

Piątek

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

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

4
18

2
16
30

22.12.2022* - termin zastępczy za 26.12.2022

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

zielony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022

Dzień tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

XI XII

Poniedzia-
łek

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

14 12

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21 19

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Maty-
ski, Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-

Kozły
15 13

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
22 20

Środa

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

Gąsówka-Osse, 
16 14

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

23 21

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

łowo Duże
24 22

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

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, 

zielony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Poniedzia-
łek

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

21 19

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

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

go, Żniwna

7 5

Wtorek

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

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

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

8 6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 16 14

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mie-
rosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, Sybiraków, 

Żwirki i Wigury
9 7

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

23 21

Czwartek

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

17 15

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

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

10 8

Piątek

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

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

18 16

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

Szwarce, Tęczowa

4* 9

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
4*.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022
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Gmina

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrą-
zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od miesz-

kańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

21 19

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

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

Żniwna

7 5

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskie-
go, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 

Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodo-
wa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, 

Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

8 6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 16 14

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mie-
rosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, Sybiraków, 

Żwirki i Wigury
9 7

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

23 21

Czwartek

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

nia, Żytnia
17 15

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

Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, 

Wronia, Żurawia

10 8

Piątek

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

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

18 16

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

Szwarce, Tęczowa

4* 9

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
04.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022

W dniu odbioru odpadów pojemniki, 
worki należy wystawić przed posesję do godz. 7:00. 

Odpady wystawione po tym terminie 
mogą zostać nieodebrane.

Pojemniki, worki powinny być ustawione w miejscu 
dostępnym, umożliwiającym bezpośredni dojazd dla 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez koniecz-
ności otwierania wejścia na teren nieruchomości. W 
przypadku braku takiego miejsca należy je wystawić 
w dniu odbioru na chodnik lub przy krawędzi drogi 
przed wejściem na teren nieruchomości albo udo-
stępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady.

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej  LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2022
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
XI XII

Poniedzia-
łek

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

7
21

5
19

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Białostocka, Cicha, Cmentarna, 
Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Polna, 
Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa, 

11-go Listopada)

2
16
30

14
28

Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła) 9
23

7
21

Czwartek
Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Łapy-Dębowina, Łapy-

Szołajdy, Łapy- Pluśniaki, Łapy-Łynki 
(w tym ul.Kombatantów)

10
24

8
22

Piątek

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 10*
25

9
23

Gąs. Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, 
Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 

Wańkowicza, Żeromskiego), Gąs. Stara Wieś, 
Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Osse

10*
25

9
23

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

9*
25

9
23

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
10.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022, 09.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) od mieszkańców
 zabudowy jednorodzinnej w roku 2022

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA Miesiąc
XI XII

Płonka Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, Daliowa, 
Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesio-
nowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, ‚Makowa, Nowa, Nowy Rynek, 

Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

3 1

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

skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, 
Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wy-

czółkowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

4 2

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

7 2

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, ŁAPY (Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Asnyka, Wito-
sa, Warszawska), Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse (ul. Warszawska)

8 5

ŁAPY (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzę-
bia, Kasprzaka, Langiewicza, Mierosławskiego, Nadnarwiańska, Nowowiej-
ska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, Żwirki i Wigury)

14 6

Gąsówka Stara Kolonia (Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, 
Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy-
Kołpaki, Łapy-Łynki w tym ul. Kombatantów, Domy Kolejowe w dzielni-
cy Łapy- Osse (ul. Kolejowa), Łapy ( Brańska, Goździkowska, Harcerska, 

Mokra, Płonkowska, Południowa,)

17 8

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, 
Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

18 9

ŁAPY  (Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, Od-
legła, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego, 

Słowackiego, Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)
21 12

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, Szpitalna, 
Śliska, Średnia, Boh. Westerplatte, Wygwizdowo), Uhowo (Surażska, 

Kościelna, Zdrojowa)
22 15

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

Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia)

23 16

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

Szkolna, Białostocka, Wesoła, 11-go Listopada)
24 19

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

25 20
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Usługi indywidualnego transportu  
door-to-door w Gminie Łapy

Masz trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. 
ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz 
się na wózku inwalidzkim, o kulach i in.).
Chcesz rozwijać aktywność w życiu publicznym, społecz-
nym i zawodowym, a masz problem z dotarciem do miejsca 
aktywności ze względu na ograniczoną mobilność.
Usługa indywidualnego transportu jest dla CIEBIE! Usługa 
ta obejmuje również pomoc w wydostaniu się z mieszkania 
lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca 
docelowego.
Usługa jest BEZPŁATNA.

Zamawianie usługi:
Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50

tel. 786 044 041, 85 715 25 50,
przewoz.cuslapy.pl

Wartość projektu : 703 038,25 zł
w tym wkład z Funduszy Europejskich z UE: 592 520,64 zł

 Podziękowanie 
Składamy wyrazy wdzięczności 

w imieniu całej rodziny 
i pragniemy podziękować 

wszystkim, którzy łączyli się 
z nami w bólu i żałobie 

po śmierci naszego tatusia

Śp. Jerzego Rydzewskiego
Rodzinie,przyjaciołom, 

dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych i na-
uczycielom, Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Łapy, wychowankom Profesora, Kapłanowi 

sprawującemu liturgię, sąsiadom 
za intencje mszalne oraz ofiarodawcom 

na Hospicjum Opatrzności Bożej w Białymsto-
ku, Pracownikom Domu Pogrzebowego Hades

	 	 Z	szacunkiem	za	okazaną	dobroć
	 	 córki	z	rodzinami
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