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Reklama / OgłOszenia

Kasa Urzędu nieczynna 
– urzędowe opłaty tylko przez Internet. 

Prośba o pomoc osobom starszym. 

Zwracamy się do naszych mieszkańców z apelem, aby 
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym pomogły 
osobom starszym i samotnym w załatwianiu niezbędnych 
spraw urzędowych poprzez platformę ePuap, kontakt 
online, pocztę elektroniczną, czy telefon.

W związku z nieczynną kasą urzędu prosimy osoby ko-
rzystające z Internetu o pomoc w dokonaniu opłat za pomocą 
przelewów elektronicznych swoim bliski i sąsiadom. 

Apelujemy, aby osoby młode i zdrowe wyręczały seniorów 
- swoich rodziców, dziadków i starszych sąsiadów - w robieniu 
niezbędnych zakupów. 

Prosimy również o przekazywanie komunikatów, które 
pojawiają się m.in. na www.lapy .pl i FanPage’u Miasta i Gminy 
Łapy osobom, które nie mają dostępu do sieci.

Prosimy osoby starsze i mające problemy zdrowotne o 
ograniczenia wychodzenia z domu do niezbędnego minimum.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe 
PKO Bank Polski S.A. o nr: 

56 1020 1332 0000 1602 0957 1532. 

Przy wpłacie podatku należy podać
 numer decyzji podatkowej

Przy wpłacie opłaty za odpady należy podać adres
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W Łapach powstanie nowoczesny za-
kład dzielenia drobiu oraz zakład z branży 
spożywczej produkujący wyroby sypkie. 
Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski pod-
pisał dwie kolejne umowy na sprzedaż 
gminnych działek w Podstrefie Łapy. 

W końcu lutego (26.02) została podpisana 
umowa z  firmą PPHU Jerzy Siemionczyk 
„Słodkie - Zdrowie” z siedzibą w Białymstoku. 
Zaś na początku marca (06.03.) z firmą „ED-
MARK” Edyta Stypułkowska i Marek Stypuł-
kowski Spółka Jawna z siedzibą w Surażu.To 
następni po firmie AG Chemia Sp. Z o.o. sp. k 
z Sokół nowi inwestorzy w łapskiej podstrefie.

Przypominamy, iż w końcu grudnia ubie-
głego roku został rozstrzygnięty przetarg na 
sprzedaż użytkowania wieczystego nierucho-
mości położonych w nowej części Podstrefy 
Łapy. W wyniku postępowania trzy nierucho-
mości znalazły nabywców, z którymi w styczniu 
br. zostały podpisane warunkowe umowy 
sprzedaży. Konieczność podpisania umów 
warunkowych wynikała z przepisów, zgodnie 
z którymi prawo pierwokupu tych działek 
przysługuje agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
Agencja nie skorzystała z przysługującego 
jej prawa i w związku z tym możliwe było 
podpisanie umowy sprzedaży przenoszącej 
prawo użytkowania wieczystego.

Firma „Słodkie-Zdrowie”
PPHU Jerzy Siemionczyk „Słodkie

-Zdrowie” jest rodzinną firmą produkcyjno- 
handlową działającą w branży spożywczej i 
suplementów diety. Aktualnie firma sprzedaje 
swoje produkty w sklepach stacjonarnych 
zlokalizowanych w Warszawie. Prowadzi też 
sprzedaż internetową. Świadczy również usługi 

co-packingowe innym podmiotom. Obecnie 
zakład produkcyjno-magazynowy firmy mieści 
się w Surażu.

 - Strategia biznesowa firmy obejmuje 
wprowadzanie nowych, innowacyjnych pro-
duktów, na które nie mamy już miejsca w 
zakładzie prowadzonym w Surażu. Dalszy roz-
wój firmy wymaga, więc nowych powierzchni, 
technologii, kadr.  W związku z tym skorzysta-
liśmy z zaproszenia władz miejskich w Łapach 
i wzięliśmy udział w zakończonym sukcesem 
przetargu na działkę inwestycyjną w TSSE 
– mówi Jerzy Siemonczyk właściciel firmy i 
zapowiada, że w Łapach powstanie nowa hala 
produkcyjna i magazynowa o pow. ok. 800 
m² z częścią biurową. W nowym zakładzie 
zostanie umieszczona nowa linia produkcyjna 
do produkcji wyrobów sypkich. - Będzie to dla 
nas kolejny skok technologiczny, procesy w 
dużej mierze będą automatyczne a receptury 
nadzorowane przez innowacyjny software. 

Mamy nadzieje, że nowe produkty zwiększą 
nasz eksport i konkurencyjność na rynku 
krajowym. – dodaje Jerzy Siemonczyk.

Firma „EDMARK”
W 1996 roku firma rozpoczęła działal-

ność pod nazwą „EDMARK”. Firma prowadzi 
działalność polegającą na dzieleniu tuszek 
drobiowych (kurczak, indyk, kaczka, gęś) na 
elementy oraz sprzedaż hurtową i detaliczną 
produktów głównie w sieci sklepów firmo-
wych „EDMARK”. W 2015 roku został otwarty 
pierwszy sklep firmowy i obecnie sprzedaż 
prowadzona jest w trzynastu punktach han-
dlowych. Sieć detaliczna jest sukcesywnie 
rozbudowywana poprzez tworzenie kolejnych 
sklepów firmowych.

Firma ma siedzibę w Surażu, jednak po-
wierzchnia zakładu ogranicza dalszy rozwój, 
stąd decyzja o budowie nowego zakładu.

- Atrakcyjne miejsce i przyjazne nasta-
wienie władz samorządowych skłoniło nas 
do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż 
działek w Podstrefie Łapy. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że postępowanie to zakończyło 
się dla naszej firmy sukcesem – mówi Edyta 
Stypułkowska, właściciel firmy „EDMARK”.

W nowej lokalizacji powstanie zakład 
dzielenia drobiu o powierzchni 4 tys. Mkw, 
który zostanie wyposażony w nowoczesne, 
w znacznym stopniu zautomatyzowane linie 
produkcyjne.

- Cały park maszynowy, w który wyposa-
żymy nowy zakład, jest przyjazny środowisku 
i dla otoczenia. Liczymy, że nowa inwestycja 
pozwoli zwiększyć zasięg naszych produktów 
na nowe rynki – mówi Marek Stypułkowski, 
właściciel firmy „EDMARK”.

Nowi inwestorzy w Podstrefie Łapy 
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Złożony przez Burmistrza 
Łap wniosek na budowę wie-
ży widokowej, jednej z naj-
wyższych w Polsce w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podla-
skiego (RPOWP) „Promowanie 
ochrony różnorodności bio-
logicznej i przyrodniczej po-
łudniowego Podlasia” 11.02 
uzyskał akceptację Zarządu 
Województwa Podlaskiego.

Wieża, jedna z najwyższych 
w Polsce ma mieć wysokość 40 
m, powstanie w Uhowie, w ob-
szarze o szczególnych walorach 
przyrodniczych. Imponująca kon-
strukcja wieży widokowej, ścieżki 
edukacyjne, oświetlenie, tablice 
informacyjne, punkty widokowe 
i wiele innych elementów małej 
infrastruktury będą atrakcją dla 
mieszkańców i turystów, którzy 
poznają bogactwo przyrodnicze 

naszych pięknych nadnarwiań-
skich terenów, polskiej Ama-
zonii.

- Wiele osób py-
tało: „Po co?”. My 
musimy mieć 
coś takiego, taką 
atrakcję, która  ścią-
gnie osoby, które 
będą chciały do nas 
przyjeżdżać – tak 
burmistrz Goła-
szewski tłumaczył 
decyzję o aplikowa-
niu w tym konkur-
sie,  zaznaczając 
jednocześnie, że 
nie są to pienią-
dze ,  k tóre 
można było-
by wydać na 
inny cel niż 
ten określony 
w konkursie.

„Promowanie ochrony 
różnorodności biologicznej 

i przyrodniczej połu-
dniowego Podla-

sia” został złożo-
ny w ramach Osi 

Priorytetowej VI. 
Ochrona Środowiska 
i racjonalne gospo-
darowanie jego zaso-
bami, Działanie 6.3 
Ochrona zasobów bio 
– i georóżnorodności 
oraz jego krajobrazu 
Regionalnego Pro-
gramu Operacyjne-
go Województwa 
Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020.

P r o j e k t 
realizowany 
jest w partner-
stwie z Gminą 
Ciechanowiec 

– Lider oraz Gminą Perlejwo.
Zakres prac w gminie Łapy 

obejmuje niwelację terenu wraz z 
pracami przygotowawczymi oraz 
budowę wieży widokowo – edu-
kacyjnej wraz z wyposażeniem, tj. 
instalacją odgromową, instalację 
oświetleniową iluminacyjna, in-
stalację monitoringu, kamer do 
monitoringu, 2 szt. teleskopów 
obserwacyjnych, 2 barometrów, 
2 szt. termometrów, kompasu, 
wiatromierzu oraz plansz edu-
kacyjnych. Dodatkowo nastąpi 
budowa obiektów małej archi-
tektury oraz innych elementów 
wyposażenia działki, m.in. latarni 
parkowych,  drewnianej altany, 
wiaty – zadaszenie na rowery wraz 
ze stojakami, tablic informacyjno 
– edukacyjnych, punktu zabiegów 
agrotechnicznych i leśnych, ławek 
drewnianych, kamiennego zegara, 
miejsca na wystawy przyrodnicze 
oraz ekranu akustycznego z nasa-
dzeń sosny pospolitej. Powstaną 
także elementy edukacyjne: plan-
sze dydaktyczne, zespoły domków 
lęgowych oraz miejsce na wystawy 
przyrodnicze.

Łączny koszt inwestycji dla 
gminy Łapy to kwota 2 691 897,26 
zł., dofinansowanie na poziomie 
85% wynosi 2 228 112,67 zł. (cała 
wartość projektu: 7 693 015,93 zł., 
dofinasowanie: 6 539 063,48 zł.).

Gmina Łapy pozyskała środki

Wieża widokowa w Uhowie 
- 40 m wysokości

Jako pierwsi w ramach edycji „Wiosna” zajęcia 
na basenie rozpoczęli już w marcu uczniowie klas 
drugich Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach. Od 
września do listopada w edycji „Jesień” na basen 
będą jeździć uczniowie klas trzecich wszystkich 
szkół podstawowych z naszej gminy.  

-  Ruch w basenie to świetna forma aktywno-
ści, a wiek wczesnoszkolny to idealny moment do 
rozpoczęcia nauki pływania, dlatego mimo tego, 
że jeszcze nie mamy własnego basenu, uczymy 
nasze dzieci pływać – mówi burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie 
więcej niż 15 osób w wymiarze co najmniej 20 godzin 
lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 
1-2 razy w tygodniu.

Przypomnijmy, że również w roku ubiegłym 
259 najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
wzięło udział w tak pożytecznym i prozdrowotnym 
projekcie.  

Projekt realizuje Podlaski Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Białymstoku.

Dzieci z naszej gminy bezpłatnie uczą się pływać

214 uczniów będzie się uczyło pływać na basenie w Wysokiem Ma-
zowieckiem. Pierwsze lekcje odbywają się już od początku marca. Ru-
szyła kolejna edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem 
Pływać”.  Gmina Łapy pozyskała z niego dofinansowanie, dlatego dzieci 
bezpłatnie uczą się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 
Mają również zapewnioną opiekę, ubezpieczenie i bezpieczny transport.
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Trwają prace przy budowie Domu Kultury w Łapach. Firma 
ACC Electric Arkadiusz Jabłoński z Turośni Kościelnej, która 
jest wykonawcą inwestycji prowadzi prace porządkowe i orga-
nizuje plac budowy. Gmina przekazała wykonawcy plac budowy 
w dniu podpisania umowy, czyli 17 lutego.

W marcu rozpoczęły się prace obejmujące w szczególności do-
kończenie prac związanych z dachem budynku i sali widowiskowej, 
roboty murarskie ścian oraz roboty instalacyjne wewnętrzne.

Zgodnie z umową z wykonawcą planowany termin zakończenia 
prac ustalono na 30 września 2020 r.

Wartość podpisanej umowy pomiędzy gminą Łapy a wykonawcą 
robót to 8 847 882 zł brutto.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Komplek-
sowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele 
kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu 
Niepodległości w Łapach” i dofinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa. 
Wysokość dofinansowania 83 % kosztów kwalifikowalnych.

Trwają prace 
przy budowie Domu Kultury

11 marca sołtysi obchodzą 
swoje święto – Ogólnopolski 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski 
zaprosił wszystkich sołtysów 
gminy Łapy na uroczyste spo-
tkanie do Inkubatora Przedsię-
biorczości. 

Pan burmistrz podziękował 
sołtysom za dotychczasową pra-
cę i zaangażowanie oraz wszelką 
aktywność, której efektem są 
ciekawe wydarzenia i przedsię-
wzięcia w sołectwach. Złożył też 
gospodarzom wsi najserdeczniej-
sze życzenia. Sołtysi otrzymali 
również w prezencie upominki.

Spotkanie było sympatyczną 
okazją do porozmawiania o bie-

żących sprawach wsi i jej miesz-
kańców. 

Burmistrz Gołaszewski, poza 
indywidualnymi spotkaniami z 
sołtysami, regularnie co dwa 
miesiące spotyka się z sołtysami 
gminy Łapy na naradach,  pod-
czas których we wspólnym gronie 
omawiane są sprawy i problemy 
mieszkańców łapskich wsi.  

Okazjonalny list do sołtysów 
Gminy Łapy przesłał także Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. 

W Gminie Łapy pracuje 26 soł-
tysów. Są wybierani do pełnienia 
tej funkcji przez mieszkańców wsi. 
Ostatnie wybory w naszej gminie 
odbywały się w dniach od 6 do 
28 lutego 2019 r. Mieszkańcy aż 

20 wsi naszej gminy powierzyli 
ponownie ten urząd dotychcza-
sowym sołtysom. W 6  sołectwach 
z różnych powodów zmienili się 
sołtysi. Funkcję sołtysa w gmi-
nie Łapy pełni 12 pań i 14 panów. 
Najmłodszym sołtysem jest Piotr 
Kamiński z Łupianki Starej.

Do zadań sołtysa należy 
przede wszystkim reprezento-
wanie sołectwa na zewnątrz, 
organizowanie zebrań wiejskich 
czy realizowanie uchwał Rady 
Miejskiej dotyczących sołectwa. 
W zakresie ustalonym przez Radę 
Miejską sołtysi dokonują m.in. 
poboru podatków: rolnego, le-
śnego i od nieruchomości jako 
inkasent organu podatkowego.  
Uczestniczą także w sesjach Rady 
Miejskiej, a także w pracach jej 
organów. Zobowiązani są brać 
udział w posiedzeniach komisji 
Rady Miejskiej, jeśli rozpatrywane 
są sprawy sołectwa. Wynagrodze-
niem za pracę sołtysa jest dieta.

Sołtysi Gminy Łapy VIII 
kadencji samorządu:
• Bokiny Piotr Herman
• Daniłowo Duże Aldona Ewelina 

Jamiołkowska
• Daniłowo Małe Ewelina Susz-

czyńska

• Gąsówka Stara Mariusz Hryc
• Gąsówka Stara Kolonia Maciej 

Michno
• Gąsówka-Oleksin Iwona Ka-

czyńska
• Gąsówka-Osse Kazimierz Brzo-

zowski
• Gąsówka-Skwarki Marian Ła-

piński
• Gąsówka-Somachy Agnieszka 

Roszkowska
• Łapy-Dębowina Katarzyna 

Podbielska
• Łapy-Kołpaki Grzegorz Łapiński
• Łapy-Korczaki Marianna Rosz-

kowska
• Łapy-Łynki Teresa Grabowska
• Łapy-Pluśniaki Tomasz Doma-

szewski
• Łapy-Szołajdy Mieczysław 

Zdrodowski
• Łupianka Nowa Anna Czaj-

kowska
• Łupianka Stara Piotr Kamiński
• Płonka Kościelna Renata Ja-

błonowska
• Płonka-Kozły Jacek Płoński
• Płonka-Matyski Karol Łapiński
• Płonka-Strumianka Stanisław 

Płoński
• Roszki-Włodki Ryszard Jan 

Roszkowski
• Roszki-Wodźki Krzysztof Rosz-

kowski
• Uhowo I Krystyna Grabowska
• Uhowo II Klara Iwacyk
• Wólka Waniewska Edyta Fi-

lonik

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa 



ŁAPSKA
GAZETA6 nr 02 / 17 marca 2020

gmina

Nasza szkoła daje więcej 

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 
jest szkołą, w której:

„Najważniejszy jest i będzie dla nas 
uczeń. To jego staramy się wyposażyć na 
przyszłość w wiedzę, umiejętności, poczu-
cie własnej wartości. Dać to, co najlepsze 
poprzez przygotowanie do dorosłego życia 
i pełnienia społecznych ról”

Szkoła przykłada ogromną wagę do tego, aby 
proces edukacji dostosowywany był do potrzeb 
i możliwości uczniów. Wyróżnia ją przyjazna 
atmosfera oraz urozmaicona oferta edukacyjna.  

Nasza szkoła daje więcej, bo:
1) nie wyobrażamy sobie, aby edukacja mogła ograniczać się jedynie do 

siedzenia w szkolnej ławce i wertowania podręczników;
2) nasza szkoła inspiruje i motywuje uczniów do  samodzielności i kreatyw-

ności;
3) uczymy szacunku dla pracy jako źródła przyszłego sukcesu życiowego i  

dostatku;
4) nasi absolwenci to ludzie będący uosobieniem sukcesu; z ZSM w Łapach 

wywodzi się większość właścicieli łapskich firm i pracodawców;
5) oprócz podstawowych kwalifikacji w zawodzie każdy uczeń ZSM ma 

możliwość ukończyć bezpłatnie co najmniej  jedną dodatkową formę do-
skonalenia uprawniającą do wykonywania dochodowej pracy: spawacz, 
elektryk z uprawnieniami, barista, barman, operator koparek, ładowarek i 
spycharek, kierowca wózków jezdnych, florysta;

6) to dzięki szkole i już podczas nauki uczniowie mogą zarobić swoje pierwsze 
pieniądze;

7) wolontariat i samorządność uczniowska to nie są u nas puste słowa – uczymy 
się być potrzebni innym;
Wyjazdy zagraniczne są dla nas okazją do poznania świata i sprawdzenia  

swoich możliwości w pracy podczas praktyk i staży. Wyjazdy uczniów ZSM: 
Niemcy – projekt Czas na Staż, Hiszpania – Sevilla 2017, Grecja – Edu-

kacja i rozwój 2019, Czechy – Kierunek Praga, Litwa-Wilno – Mechanix, 
Mechanix1, Mechanix2.

Warto wybrać technikum, ponieważ:
– zdobędziesz umiejętności potrzebne nie tylko w zawodzie ale i w życiu 

codziennym
– jednocześnie zdasz maturę - tak jak w liceum.
– już w trakcie nauki będziesz mógł nawiązać współpracę z pracodawcami 

i zarabiać swoje pierwsze pieniądze.
– na studiach (zwłaszcza technicznych) nasi absolwenci mają łatwiej, 

ponieważ posiadają większą wiedzę z przedmiotów branżowych niż ich 
rówieśnicy z liceów.

Mamy też branżową szkołę I stopnia, która: 
– w ciągu trzech lat nauki przygotowuje do zawodu, więc daje możliwość 

szybszego podjęcia pracy i zarabiania pierwszych pieniędzy nawet już w 
trakcie nauki w szkole. 

– współpraca szkół branżowych z pracodawcami zwiększa szansę na 
znalezienie pracy bezpośrednio po ukończeniu nauki. 

– po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia można otrzymać dyplom 
technika, zdać maturę i podjąć naukę na studiach 

Baza dydaktyczna:
Szkoła jest w pełni skomputeryzowana, a pracownie dostosowane do wy-

korzystywania w edukacji multimediów. Szkoła posiada świetnie wyposażone 
pracownie do kształcenia zawodowego w nauczanych zawodach. Pracownie 
elektryczna i informatyczna są na poziomie szczególnie wyróżniającym. 
Zajęcia  praktyczne realizowane są w nowoczesnym Centrum Kształcenia 
Zawodowego.

Atuty szkoły: nauka jednozmianowa, wspaniali nauczyciele, współpraca z 
wojskiem – nauka w klasach mundurowych, doskonałe  warunki do uprawiania 
sportu: siłownia, hala sportowa.

Słoneczna Sewilla

Mistrzowie w sporcie

Kurs  baristy
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Udział w programie TVP 

Projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

 Warsztaty edukacyjne - Czy jestem przedsiębiorczy? 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Łapach - DOBRY WYBÓR 

Rodzice! Uczniowie! 
Nie zwlekajcie z podjęciem właściwej decyzji!

Wybierając szkołę ponadpodstawową, należy  zastanowić się, jakie predys-
pozycje, zdolności, zainteresowania, doświadczenia i aspiracje ma dziecko. Z 
podjęciem tej trudnej decyzji nie może ono pozostać samo, należy je mądrze 
wesprzeć.

PROFILE KSZTAŁCENIA: W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
KLASA HUMANISTYCZNO - PRAWNA - Rozszerzony program 

nauczania z historii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie. Możliwość 
dalszego kształcenia: prawo, administracja, filologie, historia, archeologia, 
socjologia psychologia, politologia, dziennikarstwo itd.

KLASA GEOINFORMATYCZNA - Rozszerzony program nauczania 
z matematyki, geografii, informatyki lub języka angielskiego. Możliwość  
dalszego kształcenia: Politechnika wszystkie kierunki, matematyka, fizyka, 
informatyka, logistyka, ekonomia, marketing i zarzadzanie, geografia, ochrona 
środowiska, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, hotelarstwo itd.

KLASA OGÓLNA - Rozszerzony program nauczania z języka polskie-
go, języka angielskiego, biologii. Możliwość  dalszego kształcenia: filologie 
(polska, angielska), pedagogika,  biologia, biotechnologia, dziennikarstwo, 
kulturoznawstwo, szkoły teatralne.

Atuty szkoły:
1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach to wizytówka 

edukacji dobrej jakości
• Brązowa Szkoła w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020
• Bardzo wysokie wyniki zdawalności matury

2. Bezpieczna szkoła
3. Nowoczesna baza dydaktyczna sprzyja efektywnej edukacji
4. Osiągnięcia:

•  Edukacyjne, artystyczne, sportowe, społeczne 
5. Działania charytatywne
6. Kadra – wykwalifikowana, doświadczona, z uprawnieniami egzaminatorów 

maturalnych
7. Zajęcia pozalekcyjne 
8. Internat

Akcja JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

Studniówka 2020
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1 marca 2020 roku w nie-
dzielę władze samorządowe, 
zaproszeni goście i mieszkańcy 
Łap uczcili  po raz kolejny Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

Obchody rozpoczęły się  nie-
zwykle uroczystą mszą św. w 
intencji Żołnierzy Wyklętych w 
kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła 
w Łapach z honorową asystą pocz-
tów sztandarowych i harcerzy. 
Proboszcz Parafii ks. Waldemar 
Krzywiński w pięknym kazaniu 
mówił o potrzebie służenia Bogu i 
Ojczyźnie, czego przykładem byli 
Żołnierze Niezłomni.

Po mszy św. wszyscy obecni w 
kościele w podniosłej atmosferze 
i ze wzruszeniem obejrzeli poru-
szający program artystyczny „W 
obronie wolności i suwerenno-

ści – Żołnierze Niezłomni” przy-
gotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łapach pod 
opieką Urszuli Maciejczuk, na-
uczycielki historii.

Następnie uczestnicy uroczy-
stości udali się  pod obelisk upa-
miętniający 60. rocznicę procesu 
Huzara i jego żołnierzy, gdzie po 
odśpiewaniu hymnu państwowe-
go prowadząca imprezę powita-
ła znamienitych gości: Ministra 
Edukacji Narodowej Dariusza 
Piontkowskiego, Radnego Sej-
miku Województwa Podlaskiego 
Krzysztofa Kondraciuka oraz Wi-
cestarostę Powiatu Białostockiego 
Romana Czepe. Wśród gości był 
kpt. Józef Falkowski ze Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Ze szczególną atencją powitano 
żołnierza oddziału majora Kazi-
mierza Kamieńskiego „Huzara”: 

ppor. Stanisława Żochowskiego 
oraz rodziny Żołnierzy Wyklętych.

Po powitaniu Urszula Maciej-
czuk w zajmujący sposób opo-
wiedziała o bohaterach polskiego 
podziemia niepodległościowego 
i idei świętowania Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych.

Następnie zabrali głos: mini-
ster Edukacji Narodowej Dariusz 
Piontkowski, wicestarosta Powia-
tu Białostockiego Roman Czepe, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Maciejewski oraz bur-
mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. 
Mówcy przedstawiali tragiczne 
okoliczności kształtowania się 
antykomunistycznego i niepo dle-
głościowego podziemia w latach 
powojennych. Podkreślali, że tyl-
ko prawda i pamięć o bohaterstwie 
i tragedii Żołnierzy Niezłomnych 

budują i umacniają fundament 
suwerennej Rzeczypospolitej.

W swoim wystąpieniu bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski  z 
kolei wyrażał wdzięczność bo-
haterom, którzy wywodzą się 
z naszej lokalnej społeczności, 
żołnierzom z oddziału Huzara. 
Wspomniał śp. por. Edwarda 
Dziemianowicza. Zwracał uwa-
gę na obowiązek kultywowania 
pamięci o Niezłomnych.

W dalszej kolejności został 
odczytany list Posła Rzeczypo-
spolitej Polskiej Jarosława Zie-
lińskiego.

Następnie liczne delegacje, 
wśród których byli m.in. Mini-
ster Edukacji Narodowej Dariusz 
Piontkowski, wicestarosta Roman 
Czepe, radni powiatowi i miejscy, 
przedstawiciel Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Policji, delegacje 
szkół, przedstawiciele stowarzy-
szeń, instytucji i organizacji oraz 
mieszkańcy Łap, złożyły kwiaty i 
zapaliły znicze pod obeliskiem. 
Honorową wartę pełnili harcerze 
VII Wodniackiej Drużyny „Szara 
Szekla”.

Po mszy św. kwestę na rzecz 
Fundacji Niezłomni, która zbiera 
pieniądze na ekshumację i identy-
fikację Żołnierzy Wyklętych prze-
prowadziła Estera Gąsowska wraz 
z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łapach.

Uroczystość poprowadziła 
Maria Kaszkiel ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Łapach.

Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
zakończyły się złożeniem wiąza-
nek kwiatów i zapaleniem zniczy 
pod obeliskiem upamiętniają-
cym sierż. Lucjana Niemyjskiego 
„Krakusa”.

Impreza patriotyczna  prze-
biegała w podniosłej atmosfe-
rze. Na uwagę zasługuje coraz 
liczniejszy udział mieszkańców 
Łap, w szczególności młodzieży, 
w uroczystości.

Pamięci Niezłomnych...
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W środę (4.03) podczas uro-
czystej gali w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej, marszałek Artur Kosic-
ki, wicemarszałek Marek Olbryś 
i członek zarządu Marek Mali-
nowski wręczyli listy stypendialne 
140 utalentowanym artystycznie 
uczniom z województwa podla-
skiego, wśród których znalazło 
się ośmioro stypendystów z gmi-
ny Łapy: Wiktoria Lewandowska 
(plastyka), Paweł Płoński (taniec), 
Klaudia Jastrzębska (plastyka), 
Hanna Pochodowicz (plastyka i 
teatr), Zuzanna Kłosko (plastyka), 
Julia Onopa (plastyka), Domini-
ka Łapińska (teatr) i Aleksandra 
Łapińska (teatr).

Laureatom na gali towarzy-
szyli m.in. burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski i dyrektor Domu Kul-

tury w Łapach Wiktoria Łapińska.
- Musimy inwestować w naszą 

młodzież, bo to Wy jesteście przy-
szłością naszego regionu – mówił 
Artur Kosicki, marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego otwierając 
galę – Chcemy Was wspierać, 
abyście mogli rozsławiać nasze 
województwo, abyście pokazy-
wali całemu światu, że jesteśmy 
niepowtarzalnym wspaniałym 
regionem. Jestem z Was dumny!

Laureaci Stypendium Mar-
szałka z gminy Łapy mają już na 
swoim koncie kilka znakomitych 
osiągnięć. Są laureatami między-
narodowych i ogólnopolskich kon-
kursów plastycznych, tanecznych 
oraz festiwali teatralnych. Wszy-
scy są wychowankami Domu Kul-
tury w Łapach.

Stypendyści Marszałka 
z gminy Łapy uhonorowani 
podczas uroczystej gali

Umowy na ponad 284 tys. zł 
dla szpitala w Łapach

Umowy o przekazanie dotacji celowych z budżetu Gminy Łapy 
w łącznej wysokości ponad 284 tys. zł podpisał we wtorek (10 
marca) burmistrz Krzysztof Gołaszewski i zastępca dyrektora SP 
ZOZ Grzegorz Roszkowski. Przy podpisywaniu umów uczestniczył 
wicestarosta Roman Czepe.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy szpital przebuduje linię 
energetyczną nN 0,4 kV komunalno-oświetleniową na ulicy Kor-
czaka i Goździkowskiej. Zostanie także przebudowana kanalizacja 
sanitarna wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicy w Przychodni 
przy ul. Piaskowej 9.

Podczas lutowej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w 
sprawie przekazania dotacji szpitalowi.

To kolejne już dotacje z budżetu Gminy Łapy przekazane szpi-
talowi.

Od początku obecnej kadencji Gmina Łapy łącznie przekazała 
szpitalowi ponad 1,17 mln zł dotacji.
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Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie 

COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do 

zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane 
te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia 
nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci cho-

roby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym 
towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma 

szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast 
stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane 
poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania 
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie 
sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada 
w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Co trzeba wiedzieć...

Koronawirus
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Trwa niezwykła akcja po-
mocy Wiktorii Łapińskiej z 
Łap-Szołajd, która potrzebuje 
miliona złotych na kosztowne 
leczenie. 

- Na chwilę obecną jest 396 
572 zł, do pełnej sumy na obie nogi 
brakuje 520 546 zł. Na jedną nogę 
brakuje nam 63 500 zł, ponieważ 
musimy na nią uzbierać 460 000 
– mówi Martyna Zdrodowska, 
siostra Wiktorii.

Na portalu „Siepomaga.pl” do 
tej pory prawie 5000 osób wsparło 
zbiórkę. Aukcja ma się zakończyć 
1 kwietnia. Na facebooku powstała 
specjalna grupa, gdzie trwają licy-
tacje, z których pieniądze trafiają 
na leczenie Wiktorii. Programy o 
Wiktorii pokazała TVP 3 Białystok 

i TVN. Pisały o niej także lokalne 
gazety.

Zbiórka do puszek Fun-
dacji Siepomaga.pl

W sklepach, kwiaciarniach 
i innych instytucjach w Łapach 
pojawiły się puszki, do których 
można wrzucić datki. Również w 
Urzędzie Miejskim ustawiliśmy 
taką puszkę. Liczymy, że wkrótce, 
wspólnie, również dzięki Państwa 
hojności, ją zapełnimy… Puszka 
Fundacji Siepomaga.pl znaj-
duje się w na parterze w Biu-
rze Obsługi Interesanta przy 
głównym wejściu do Urzędu 
Miejskiego. Być może będzie to 
wygodniejsza forma niż interne-
towe przelewy, czy licytowanie 
rzeczy wystawionych na aukcjach.

Aukcje charytatywne dla 
Wiktorii 

 Zachęcamy także do udziału 
w charytatywnych aukcjach pro-
wadzonych na profilu Facebook  
- LICYTACJE – WSTAĆ Z KOLAN. 

Zakończyła się już licytacja 
przekazanej przez burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego ko-
szulki Jagiellonii „Łapy 12 zawod-
nik” z autografami piłkarzy, którą 
burmistrz otrzymał na spotkaniu 
z piłkarzami w Łapach w grudniu 
2018 r. Koszulka została wylicyto-
wana za kwotę 1500 zł i jest kolejną 
cegiełką, która ma pomóc Wiktorii 
w leczeniu.  Oprócz koszulki do 
darczyńcy  trafią także gadżety 
promocyjne Łap i książka „Łapy. 
Miasto przy kolei” Piotra Sobiesz-
czaka.

Wiktoria w  dorosłość chce 
wejść na nogach, nie kolanach. 
Pomóżmy jej w tym!

Historia choroby Wiktorii
Siedemnastolatka pochodzi z 

Łap-Szołajd i od urodzenia choru-

je na hemimelię strzałkowo-łok-
ciową  oraz nawracający przykurcz 
zgięciowy stawów kolanowych. 
Choroba powoduje przykurcze 
stawów kolanowych, deformację 
pięt i kości piszczelowej. W dzie-
ciństwie przeszła 6 nieudanych 
operacji. Obecnie uczy się w li-
ceum w Warszawie, gdzie mieszka 
ze studiującą siostrą. W Polsce 
lekarze proponują jej amputację 
nóg, na którą Wiktoria nie wyra-
ziła zgody. Cały czas wierzyła, że 
najdzie lekarza, który w końcu 
jej pomoże. Taką nadzieję dał jej 
doktor Paley z European Institute. 
Koszt rocznego leczenia, opera-
cji obydwu nóg oraz fizjoterapii 
i rehabilitacji to prawie 1 mln zł.  
Operacja jest droga i „nierefun-
dowana” przez NFZ, ale może 
uchronić przed amputacją nóg i 
daje szansę na ich wyprostowanie.

Szczegółowe informacje o 
zbiórce można znaleźć na Face-
booku Wstać Z Kolan - pomoc 
dla Wiktorii oraz na Instagramie 
Wikolanka.

Wszystkich, którzy mogą i 
chcą pomóc prosimy o wpłaty: 
https://www.siepomaga.pl/
wstac-z-kolan

Trwa niezwykła akcja pomocy

Pomóżmy Wiktorii wstać z kolan

Urodziłam się z przykurcza-
mi stawów kolanowych. Kiedy 
w dzieciństwie próbowałam na-
uczyć się chodzić, moje nogi nie 
chciały się wyprostować. Abym 
w ogóle mogła się poruszać cały 
czas raczkowałam. Nie było to 
za dużym problemem będąc 
dzieckiem. Lekarze próbowali 
moje nogi naprawić. Raz, dru-
gi, trzeci... Miałam operowana 
kości udowe, potem piszczelowe, 
stopy. Łącznie 6 operacji, gdzie 
żadna nie przyniosła żadnej po-
prawy. W wieku 6 lat wdała się 
w prawym kolanie martwica i lekarze byli o krok amputowania 
mi nogi. Moi rodzice się na to nie zgodzili. Tak samo, jak na am-
putację rąk. Chociaż lekarze mówili, że i tak prędzej czy później 
do tego dojdzie.

Ja cały czas miałam nadzieję i wierzyłam, że znajdę lekarza, 
który mi pomoże. Na konsultację do doktora Paleya jechałam 
z duszą na ramieniu. Jeśli i on powiedziałby amputacja moja 
nadzieja ległaby w gruzach. Na szczęście okazało się, że moje 
nogi, mimo, że wszyscy chcieli je odjąć można naprawić. Moja 
wada jest bardzo złożona, dlatego chce się jej podjąć sam doktor 
Paley. Marzę o tym, ale żeby do tego doszło muszę za operacje 
zapłacić. Tylko koszt operacji jednej nogi to prawie pół miliona 
złotych. Żebym mogła wstać z kolan i zacząć chodzić na własnych 
stopach potrzebuję blisko miliona złotych. Błagam Cię o pomoc. 
Została mi ostatnia nadzieja na sprawność...
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Pączki z Łap
Podobnie jak rok temu w “tłusty czwartek” burmistrz Krzysztof 

Gołaszewski wspólnie z sekretarz gminy Joanną Micotą częstował 
pączkami mieszkańców. Ponad 200 pączków podarowali w centrum 
miasta oraz przy centrum handlowym w południowej części Łap.  
W tłusty czwartek każdy powinien zjeść pączka.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Najpóźniej 6 września 2020 r. na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie nowe przepisy, które 
dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa 
wprowadza następujące zmiany:

* Obowiązkowa segregacja śmieci dla wszystkich miesz-
kańców.

* Ponadto ustawodawca obliguje gminy do kontrolowania, czy 
mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli 
ten obowiązek nie jest realizowany, gmina zgodnie z ustawą naliczy 
opłatę podwyższoną (opłata podwyższona nie może być niższa niż 
dwukrotność opłaty podstawowej i nie wyższa niż czterokrotność tej 
stawki).

* Opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają 
przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami odpady BIO.

* Zmienione zostały terminy składania deklaracji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 

w Łapach pod numerem telefonu  85 715 22 51 wew. 510

W dniu 2 marca 2020r. 
uczestnicy Klubu Integracji 
Społecznej „Sukces w dzia-
łaniu” rozpoczęli udział w I 
edycji projektu pt. „SUKCES 
W DZIAŁANIU” realizowane-
go z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, 
w ramach naboru nr 7/2019 Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Lokal-
nej Grupy Działania Stowarzy-
szenie N.A.R.E.W.- Narwiańska 
Akcja Rozwoju Ekonomiczne-
go Wsi, Oś priorytetowa: IX 
Rozwój lokalny, Działanie: 
9.1 Rewitalizacja społeczna i 
kształtowanie kapitału społecz-
nego, Nr naboru RPPD.09.01.
00-IZ.00-20-035/19.

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski powitał wszystkich i 
życzył owocnego uczestnictwa w 
realizowanym przedsięwzięciu. W 
spotkaniu udział wzięli również 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łapach Aga-
ta Ignaczuk, zastępca dyrektora 
Katarzyna Żukowska-Koc oraz 
pracownicy Klubu Integracji 
Społecznej.

W ramach projektu 
uczestnicy wezmą udział  
w następujących formach 
wsparcia:

- KURSY I SZKOLENIA do-
pasowane do predyspozycji za-
wodowych uczestników projektu 

i lokalnego rynku pracy, w tym 
STYPENDIA SZKOLENIOWE 
(120% zasiłku dla bezrobotnych),

- PŁATNE STAŻE ZAWO-
DOWE (120% zasiłku dla bez-
robotnych),

- indywidualne wsparcie 
pracownika socjalnego, tutora 
i konsultanta ds. zatrudnienia,

- uczestnictwo w grupie sa-
mopomocowej,

- poradnictwo specjalistyczne 
zgodne z potrzebami uczestni-
ków,

- zwrot kosztów dojazdu,
- pomoc w organizacji opieki 

nad dziećmi,
- badania w zakresie medy-

cyny pracy,
- ubezpieczenie zdrowotne 

i NNW.
UDZIAŁ W PROJEKCIE 

JEST BEZPŁATNY.
Projekt realizowany będzie 

w okresie od stycznia 2020r. do 
końca czerwca 2023r..

BENEFICJENT
Gmina Łapy

REALIZATOR PROJEKTU:
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łapach
Klub Integracji Społecznej  
„SUKCES W DZIAŁANIU”

Więcej informacji: 
www.mopslapy.pl

Miejski Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Łapach

Klub Integracji Społecznej 
„Sukces w działaniu” 
rozpoczął działalność
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SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-

brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (WOREK: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Miesiąc

III IV

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 9 10*

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 16 27*

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 10 14

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 17 28

Środa

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

Gąsówka-Osse 
11 15

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 18 29

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 19 30

*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, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
III IV

Ponie-
działek

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

16 20

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

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

Wodzickiego, Żniwna

2 6

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 
Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, 

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

3 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 11 15
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
4 8

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

18 22

Czwartek

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

12 16

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

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

5 9

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

13 17

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

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

6 10

*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  MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
III IV

Ponie-
działek

3-go Maja, 11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cu-
krownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, 

Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Mierosławskiego, 
Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, Południowa, Słoneczna, 

Stalowa, Sybiraków, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury 

9
23

6
20

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Graniczna, 
Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. Krucza, Nadnar-
wiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

10
24

7
21

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hia-
cyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kon-
waliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, 
Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

3
17
31

14 
 28

Asnyka Łapy, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Le-
śna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, 

Sosnowa, Surażska, Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

10
24

7
21

 Środa

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

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

11
25

8
22 

Czwartek

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

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

12
26

9
23

Piątek

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, 
Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, 

Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Niki-
fora, Pankiewicza, Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, 

Średnia, Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

6
20

3
17
30* 

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

Wodzickiego, Żniwna

13
27

10
24

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
III IV

Ponie-
działek

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

2
16
30

14*
27

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

11
25

8
22

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 4
18

1 
15
29

Gąs.Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego,Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 

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

Uhowo (Surażska, Spokojna)

4
18

1
15
29

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

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

5
19

2
16
30

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, 
Płonka-Strumianka

6
20

3
17

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

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

Dobra wiadomość dla mieszkańców wsi gminy Łapy.  
Odbiór zmieszanych odpadów dwa razy w miesiącu.

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców wsi i sołtysów 
nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych na terenach wiejskich gminy Łapy.

Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na prośbę 
Burmistrza od lutego 2020 r. odbiera zmieszane odpady z taką samą 
częstotliwością, jak na terenie miasta, czyli raz na dwa tygodnie. Do 
tej pory odbiór odpadów w miesiącach zimowych z sołectw odbywał 
się tylko raz w miesiącu.
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH w 2020 r.

I zbiórka - 25.05, 26.05, 27.05, 28.05, 
TERMINY ZAPISÓW: 11.05-21.05

II zbiórka - 30.07, 31.07, 3.08, 4.08, 
TERMINY ZAPISÓW: 15.07-28.07

III zbiórka - 28.09, 29.09, 30.09, 1.10. 
TERMINY ZAPISÓW: 14.09-24.09

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-

brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

III IV

Ponie-
działek

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

16
14* 
27

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

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Sto-
krotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

2
6 
20

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, 
Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 
Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 

Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

3
7 
21

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 11
1 
15
 29

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury
4

8 
22

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

18
1 
15 
29

Czwartek

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

Zachodnia, Żytnia
12

2 
16 
30

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Ja-
strzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, 

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

Wronia, Żurawia

5
9 
23

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

13
3 
17

 30*

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

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

6
10
24

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

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MARZEC-KWIECIEŃ  2020 r.

Miejscowość, ulica Miesiąc
III IV

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)

2
(pon.)

1 
(śr.)

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 

Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, 
Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

3
(wt.)

2 
czw.)

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

18
(śr.)

27
(pon.)

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)

4
(śr.) 

6 
(pon.)

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

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

19
(czw.)

28 
 (wt.)

Gąsówka Stara Kol. (Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, 
Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), 

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (w tym ulica Kombatantów), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy-Osse (ul. Kolejowa) Brańska, 

Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, Południowa

5
(czw.)

9
(czw.)

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

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

12
(czw.)

16
(czw.)

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

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

9
(pon.)

10 
  (pt.)

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

13
(pt.)

20 
(pon.)

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)

20
(pt.)

29 
 (śr.)

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka)

16
(pon.)

23
(czw.)

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

Roszki-Wodźki

17
(wt.)

24
(pt)

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
MARZEC-KWIECIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
III IV

Ponie-
działek

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

9 3*

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 16 20

Wtorek

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

10 14

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
17 21

Środa

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

11 15

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

18 22

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

Daniłowo Duże
19 23

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

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

** ODBIÓR WORKÓW Z POPIOŁEM
W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem odbierane są od mieszkańców domów jednorodzinnych  

raz w miesiącu w odrębnie wyznaczonym terminie, wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych”
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Za nami Wielki Finał Mi-
strzostw Województwa Pod-
laskiego Kadetek w Siatków-
ce, który po raz pierwszy w 
historii został zorganizowany 
w Łapach. Podczas dwóch dni 
grania w siatkówkę (15-16 lu-
tego) w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 
9 nie zabrakło emocji i niespo-
dzianek.

Drużyna UKS Akademia Siat-
kówki Łapy na własnym terenie 
zdobyła IV miejsce w wojewódz-
twie podlaskim. Sport jest nie 
przewidywalny, ale sam awans do 
turnieju finałowego jest sukcesem. 
Drużyna UKS Akademii Siatkówki 
Łapy pokazała, że prowadząc 2: 
0, przegrywała mecze 3:2. Sport 
kieruje się swoimi prawami. Po 
dwudniowych zmaganiach łapska 
„Akademia Siatkówki” dostała się 
do ćwierćfinału mistrzostw Polski 
w siatkówce.

Zawodniczki dopingowali 
kibice, rodzice i trenerzy. Wśród 
gości Finału Mistrzostw Woje-
wództwa obecni byli również 
m.in. burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski, zastępca burmistrza 
Krzysztof Dudziński, sekretarz 
gminy Joanna Micota oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Daniel Gołaszewski.

Medale za zasługi dla roz-
woju siatkówki w Polsce

- Chcę podziękować przyby-
łemu na finał Prezesowi Pod-

laskiego Okręgowego Związku 
Piłki Siatkowej Panu Dariuszowi 
Jaworowskiemu, który w imieniu 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
wręczył uroczyście medale wraz 
z legitymacją Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej za zasługi dla 
rozwoju siatkówki w Polsce: Bur-
mistrzowi Łap Panu Krzyszto-
fowi Gołaszewskiemu, Zastępcy 
Burmistrza Panu Krzysztofowi 
Dudzińskiemu, Sekretarz Gminy 
Pani Joannie Micocie, Dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej nr 1 Panu 
Danielowi Gołaszewskiemu oraz 
Inspektorowi ds. promocji Pani 

Urszuli Romualdowskiej. Dodat-
kowe podziękowania za wsparcie i 
umożliwienie sportowego wycho-
wania młodzieży kieruję do Pana 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
1 Daniela Gołaszewskiego – mówi 
Tomasz Mnich, członek zarządu 
Podlaskiego Okręgowego Związku 
Piłki Siatkowej oraz prezes i tre-
ner UKS „Akademia Siatkówki” 
w Łapach.

Klasyfikacja końcowa Fi-
nału Mistrzostw Wojewódz-
twa Podlaskiego w siatkówce 
Kadetek

1 miejsce:  Klub Sportowy Bia-

łostocka Akademia Siatkówki II
2 miejsce:  Rekord Zambrów
3 miejsce:  Klub Sportowy 

Białostocka Akademia Siatkówki I
4 miejsce:  Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia Siatkówki 
Łapy

Nagrody indywidualne 
ufundowane przez Urząd Miejski 
w Łapach otrzymały:
• MVP FINAŁU - Patrycja Pana-

sewicz - KS BAS Białystok I
• Najlepsza przyjmująca - Alek-

sandra Grygo - UKS Akademia 
Siatkówki Łapy

• Najlepsza blokująca - Gabriela 
Grodzka - KS BAS Białystok I

• Najlepsza rozgrywająca - Oliva 
Tyszko - KS BAS Białystok II

• Najlepsza zagrywająca - Justyna 
Chorodyńska - UKS Akademia 
Siatkówki Łapy

• Najlepsza atakująca - Martyna 
Małachowska - KS BAS Biały-
stok II

Gratulujemy wszystkim za-
wodniczkom i trenerom.

Serdecznie dziękujemy Urzę-
dowi Miejskiemu w Łapach za 
sfinansowanie nagród dla najlep-
szych zawodniczek, dla sędziów 
i gości.

Szczególne podziękowania 
dla: Podlaskiego Związku Piłki 
Siatkowej, Urzędu Miejskiego w 
Łapach,  Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr1 w Łapach, Pana 
DJ Hubertusa, Sędziów, obsługi 
technicznej.

W szczególności dziękujemy 
kibicom, rodzicom i wszystkim 
zawodniczkom.

Wielki Finał Mistrzostwa Podlaskiego 
w Siatkówce pierwszy raz w Łapach

Burmistrz Łap informuje, 
że w porozumieniu z organizatorami 

ODWOŁANE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH 

imprezy i wydarzenia kulturalne, 
sportowe oraz edukacyjne,

ze względu na profilaktykę  rozprzestrze-
niania się koronawirusa (covid-19).
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Zimowy bieg z cyklu “Czte-
ry Pory Roku”, organizowa-
ny przez Ośrodek Kultury Fi-
zycznej, odbył się w niedzielę 
w Łapach. Na starcie stanęło 
trzydzieści siedem osób, w bar-
dzo różnym wieku. Triumfowali 
Kuba Perkowski i Monika Tara-
siuk. Po biegu zorganizowali-
śmy ognisko dla wszystkich 
zawodników i kibiców.

Pogoda dopisała, choć zima 
była tylko w nazwie biegu. Nad 
ranem była burza, później pa-
dał grad, przed biegiem świeciło 
słońce, a w trakcie – wiatr mocno 

przeszkadzał biegaczom. Trasa 
również nie należała do łatwych 
– grząskie ścieżki Bindugi nie 
ułatwiały biegania. Najlepiej od 
początku w tych warunkach ra-
dziła sobie dwójka zawodników, 
którzy byli wskazywani jako fa-
woryci – Kuba Perkowski (numer 
35) i Daniel Bochenko (numer 
37). Na półmetku biegli razem, na 
ostatnim kilometrze kilkadziesiąt 
metrów przewagi zyskał Kuba, 
który nie oddał prowadzenia do 
końca. Daniel Bochenko był dru-
gi, na trzecim miejscu do mety 
dobiegł Paweł Kowalik.

Najlepszą biegaczką wśród ko-
biet była Monika Tarasiuk, drugie 
miejsce zajęła Edyta Chmielew-
ska, reprezentująca Żandarme-
rię Wojskową, a trzecia do mety 
dobiegła Justyna Tymińska. Przy 
okazji chcemy pozdrowić Pau-
linę Łapińską, która wygrywała 
poprzednie edycje biegu, ale nie 
mogła wystartować tym razem z 
powodu poważnej kontuzji. Wra-
caj do zdrowia, Paulina, czekamy 
na Ciebie!

Powrót po kontuzji zanotował 
najstarszy biegacz, mający 79 lat 
Zygmunt Łapiński. Z czasu był 

zadowolony – 1 godzina i 2 minuty 
to porównywalny czas do tego, 
jaki osiągał pan Zygmunt przed 
kontuzją. Niewiele zabrakło do 
znalezienia się w pierwszej dzie-
siątce najmłodszemu zawodni-
kowi – Pawłowi Kondraciukowi, 
który nie ma jeszcze osiemnastu 
lat. Dobiegł na 11. miejscu, ale 
potencjał w tym zawodniku drze-
mie naprawdę bardzo duży. Co 
ciekawe, między najmłodszym a 
najstarszym zawodnikiem, biorą-
cym udział w zawodach, różnica 
wieku wynosiła 61 lat! Pobiegły 
więc trzy pokolenia!

Wszystkim zawodnikom bar-
dzo dziękujemy za udział i liczymy 
na to, że spotkamy się w jeszcze 
większym gronie na wiosennym 
biegu, który odbędzie się 17 maja.

Nagrody najlepszym zawod-
nikom i zawodniczkom wręczyli 
nasi goście – Sławomir Macie-
jewski - Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łapach oraz Wiesław 
Szustak – Radny Rady Miejskiej 
w Łapach. Dziękujemy!

Dziękujemy również za po-
moc przy organizacji biegu:

- Krzysztofowi Gołaszewskie-
mu – Burmistrzowi Łap

- Komendantowi Komisaria-
tu Policji w Łapach Tomaszowi 
Organkowi i funkcjonariuszom 
zabezpieczającym bieg

- Dowódcy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łapach Ro-
bertowi Dzierżkowi i strażakom 
z jednostki, którzy zabezpieczali 
bieg OKF Łapy

Wychowanek MKS „Pogoń” Łapy a 
obecnie zawodnik AP Jagiellonii Biały-
stok - Mateusz Kul otrzymał powołanie 
na zgrupowanie selekcyjne PZPN Fu-
ture Pro dla piłkarzy z rocznika 2005, 
które trwa obecnie w Szamotułach. 

Mateusz na zgrupowaniu spotka 
kolegów z takich drużyn jak Korona 
Kielce, Escola Varsovia Warszawa, 
Legia Warszawa, Lech Poznań, Śląsk 
Wrocław oraz Wisła Kraków.

Mati, trzymamy kciuki i pamiętaj, 
że marzenia się spełniają.

MKS „Pogoń” Łapy

61 lat różnicy 
– za nami zimowy bieg „Cztery Pory Roku”

Wychowanek MKS Pogoń Łapy 

- Mateusz Kul 
powołany na kadrę PZPN Future Pro rocznik 2005
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OgłOszenia

Grafik dyżurów aptek w miesiącu MARCA 2020
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

„Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność 
leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

”Uchwała Nr XXXVI/285/2023

W marcu nie będzie dyżurów 
w Punkcie Wsparcia Podatnika

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białym-
stoku informuje,

że dyżur 
w Punkcie Wsparcia Podatnika 

zaplanowany w dniu 27 marca 
zostaje odwołany w związku z działaniami prewen-
cyjnymi związanymi z zagrożeniem koronawirusem.

Jednocześnie informuje, że mając na uwadze trwają-
cą kampanię podatkową PIT dla podatników z gminy 
Łapy uruchomione zostaną dyżury telefoniczne w 
dniu 27 marca w godzinach 9.00-13.00 pod numerami 
telefonów: 85 878 51 02 lub 85 878 51 72.

17.03.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

18.03.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

19.03.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

20.03.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

21.03.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

22.03.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

23.03.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

24.03.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

25.03.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

26.03.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

27.03.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

28.03.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

29.03.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

30.03.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

31.03.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
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