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Witaj szkoło

Łapskie inwestycje

W numerze także m.in.:

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska
dzieli się chlebem z uczestnikami dożynek
w Płonce Kościelnej relacja i zdjęcia str. 10 - 11
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Wakacje szkoły i przedszkola 
wykorzystują na remonty i drobne 
modernizacje. Prace związane z 
m.in. z odnowieniem sal, łazienek 
czy szatni w tym roku kosztowały 
łącznie we wszystkich gminnych 
placówkach oświatowych ok. 
290 tys. zł. Dyrektorzy placówek 
podkreślają, że udało się zrobić 
dużo więcej niż pozwalały środki 
finansowe dzięki wsparciu i za-
angażowaniu przede wszystkim 
rodziców, ale także sponsorów. 
Wraz z pierwszym dzwonkiem 
uczniowie zastaną odświeżone i 
odnowione wnętrza szkół.

Szeroki zakres prac remonto-
wych wykonano m.in. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łapach. 

- Remontem objęto hol w 
głównym wejściu do budynku i hol 
przylegający do sali gimnastycz-
nej. Wyremontowano główną klat-
kę schodową do I piętra, pomiesz-
czenie świetlicy oraz sekretariatu 
szkoły. Przeprowadzono również 
remont przebieralni chłopców i 
dziewcząt wraz z toaletami i ła-
zienkami przy sali gimnastycz-
nej – wylicza Daniel Gołaszewski, 
dyrektor szkoły. Główne wejście 
do budynku „Jedynki” zyskało 
nowoczesny wygląd. Pojawiło 
się energooszczędne oświetlenie 
ledowe. Wygospodarowano po-
mieszczenie na szkolne archiwum. 
Odnowiono Izbę Pamięci Patrona 
Szkoły Św. Jana Pawła II. 

Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Łapach wyremontowano 
główną klatkę schodową i dwie 
sale lekcyjne. Trzy sale na drugim 
piętrze zaadaptowano na pracow-
nie dla klas IV-VIII. Zakupiono 
nowe ławki i krzesełka. Jednak 
to, co najbardziej cieszy dyrektora 
„Dwójki” to planowana budowa 
sali gimnastycznej z boiskiem 
do gry w siatkówkę, koszyków-
kę, badmintona. W ramach tej 
inwestycji zaplanowano także 
m.in. budowę windy umożliwia-
jącej osobom niepełnosprawnym 
dostęp na wszystkie kondygnacje 
budynku szkoły. – Do końca sierp-
nia będzie gotowa dokumentacja 

projektowa. I wszystko wskazuje 
na to, że wymarzona sala gimna-
styczna przy szkole w kolejnych 
latach stanie się rzeczywistością 
– cieszy się Krzysztof Łapiński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łapach. W szkole działa prężnie 
drużyna harcerska. Są ciekawe za-
jęcia pozalekcyjne. – W tym roku 
szczególny nacisk położymy także 
na przygotowanie uczniów do eg-
zaminu ósmoklasisty – zapewnia 
dyrektor Krzysztof Łapiński.

- Od września 2018 r. ucznio-
wie szkoły będą korzystali z inter-
netu światłowodowego. Usprawni 
to także pracę nauczycieli i admi-
nistracji – mówi Mariola Grodzka, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Łapach. W tej szkole w wa-
kacje wykonano remont podłóg 
w części przedszkolnej budynku 
(trzy sale i korytarz). Odnowiono 
ławki i krzesła w sześciu salach 
lekcyjnych. W najwyższym stan-
dardzie odremontowano salę kl. 
„0”. Pani dyrektor podkreśla, że 
duża w tym zasługa i wsparcie ro-
dziców oraz „przyjaciół” szkoły. 
- Na uczniów czeka bezpieczna i 
przyjazna szkoła – mówi dyrektor 
Mariola Grodzka. 

Również w Szkole Podstawo-
wej w Łupiance Starej do końca 
wakacji trwały intensywne prace 
remontowe. Remontowany był 
korytarz na parterze oraz pomiesz-
czenia oddziału przedszkolnego, 
sali nr 10 oraz zaplecza kuchen-
nego. Wyposażono też nową 
salę lekcyjną w stoliki i krzesła. 
Dyrektor Krystyna Mojkowska 
bardzo chwali współpracę szkoły 
z rodzicami, ale także ze Świetlicą 
Wiejską, Stowarzyszeniem Koła 
Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Łupiance Starej. 

W Szkole Podstawowej im. 
Jana III Sobieskiego w Płonce 
Kościelnej poza wieloma pracami 
remontowymi wewnątrz budynku 
(m.in. wymianą drzwi i lamp na 
energooszczędne oraz pomalowa-
niem ścian) wykonano również 
wiele prac na terenie wokół szkoły 

m.in. zakupiono i ustawiono ławki 
na placu szkolnym oraz ułożono 
kostkę brukową. – Ławki ustawi-
liśmy przede wszystkim z myślą 
o uczniach, czekających na au-
tobus – mówi dyrektor Mariusz 
Gołaszewski.

- Dużą część prac remontowych 
stanowiły te związane z adaptacją 
byłej sali gimnastycznej na salę 
lekcyjną i bibliotekę – mówi z kolei 
Małgorzata Koszczuk-Petrych, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Uhowie. - Dzięki tym zmianom 
przybyła w szkole jedna sala, co 
poprawi warunki nauki w naszej 
ponownie ośmioklasowej  szkole. 
„Zmiany wizerunku” doczekał się 
również łącznik między skrzydła-
mi szkoły. Dzięki wsparciu Rady 
Rodziców został odnowiony plac 
zabaw „Kraina Smyka” oraz udało 
się zakupić  meble do świetlicy 
szkolnej.  

W ramach dotacji z rządowego 
programu „Aktywna tablica” w 
łapskich szkołach zostały zakupio-
ne za 70 tys. zł i zainstalowane po 
dwa interaktywne monitory doty-
kowe, które zostaną wykorzystane 
w procesie dydaktycznym.

Remonty nie ominęły też 
gminnych przedszkoli. W „Dwó-
jeczce promującej zdrowie” wyre-
montowano salę zabaw i zakupio-
no nowe mebelki. W Przedszkolu 
nr 1 przebudowano instalację 
elektryczną, wymieniono część 
posadzek i odświeżono ściany. 
Niebawem, przed wejściem do 
przedszkola pojawią się barierki 
jako dodatkowe zabezpieczenie 
przed wejściem na ulicę.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaprasza do składania 
wniosków na stypendium szkol-
ne i przyznanie pomocy w formie 
dożywiania.

Stypendia i zasiłki szkolne
Prawo do ubiegania się o sty-

pendium przysługuje uczniom, 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. Miesięczna wyso-
kość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może 
być większa niż 514 zł netto, od 
1 października 2018r nie większa 
niż 528 zł.

Do wniosku należy dołączyć 
odpowiednie dokumenty potwier-
dzające dochód rodziny za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku 
(tj. sierpień 2018r.).

Przypominamy, iż wnioski 
można składać w terminie 1-15 
września 2018r. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Łapach przy ul. Głównej 50 
pok. Nr 2, od poniedziałku 
do piątku w godz.7.30-15.30.

Program „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.

Pomoc ta przysługuje rodzi-
nom, w których dochód netto w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 771,00 zł, 
co stanowi 150% sumy kwot kry-
terium dochodowego na osobę 
w rodzinie, określonego w art. 8   
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Witaj szkoło
1275 uczniów szkół podstawowych i  151 uczniów gimna-

zjów rozpoczyna rok szkolny 2018/2019 w łapskich placówkach 
oświatowych. Do 2 gminnych przedszkoli i 5 szkół, w których są 
oddziały przedszkolne będzie w sumie uczęszczać ponad 560 
dzieci. To też kolejny rok wdrażania reformy edukacji i ostatni 
rok gimnazjum.

Drodzy Uczniowie, 
Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

rozpoczynamy wspólnie kolejny rok szkolny. 
Mam nadzieję, że do obowiązków szkolnych 
wracacie wypoczęci i pełni pozytywnej energii. 
Wierzę, że szkoła jest miejscem odkrywania i 
rozwijania talentów. Drodzy uczniowie, bądźcie 
ambitni w zdobywaniu wiedzy. Życzę Wam, 
aby wszystko czego nauczycie się w szkole, 
procentowało i otwierało drzwi do sukcesu w 
Waszym późniejszym życiu 

Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2018/2019
1.11.18  – Wszystkich Świętych
24.12.18  – 1.01.19 zimowa przerwa świąteczna
21.01.19  – 3.02.19 ferie zimowe w woj. podlaskim
18.04.19  – 22.04.19 wiosenna przerwa świąteczna
1.05.19  – Święto Pracy
3.05.19  – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
20.06.19  – Boże Ciało
22.06.19  – początek wakacji
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Ulice Nilskiego-Łapiń-
skiego i Cukrownicza nie do 
poznania 

Zakończyły się m.in. prace 
związane z budową ulicy Nilskie-
go-Łapińskiego oraz przebudo-
wą ulicy Cukrowniczej. Kierowcy 
i piesi mogą bezpiecznie korzy-
stać z nowych dróg. W Łapach 
mamy też pierwsze rondo.

Droga dojazdowa do terenów 
inwestycyjnych w łapskiej podstre-
fie ekonomicznej przy dawnej cu-
krowni zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową, chodniki, a wzdłuż ulicy 
oświetlenie. Podobnie jak ulica Nil-
skiego-Łapińskiego, przy której 
pojawiło się nowe oświetlenie oraz 
ciąg pieszo-rowerowy. Wykona-
no nową kanalizację deszczową i 
chodniki. Powstało też rondo za-
miast niebezpiecznego skrzyżo-
wania ul. Nilskiego-Łapińskiego 
z ul. Graniczną, ul. Wodociągową 
i ul. Piękną. 

Wartość obu inwestycji 7,7 
mln zł, z czego ponad 4,8 mln zł 
stanowi dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.

Ulica Mała z nową 
nawierzchnią, chodnikami i 

miejscami parkingowymi 
- Mieszkańcy czekali wiele lat na 

remont tej ulicy. Stan nawierzchni 
był zły: stara trelinka, nierówno. 

Niebezpiecznie było przejeżdżać sa-
mochodem, żeby go nie uszkodzić.  
Tym bardziej cieszy to, że została 
wykonana nowa nawierzchnia – 
mówi Adam Karasiewicz, radny 
Rady Miejskiej w Łapach.

- Kolejny etap tej inwestycji ma 
być realizowany przy współudziale 
mieszkańców i Spółki Domy. Pro-
jekt zakłada utworzenie dodatko-
wych miejsc parkingowych i wybu-
dowanie dodatkowych chodników 
– mówi Adam Karasiewicz.

Wykonawcą prac był Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. 
o.o., a koszt to 418 tys. zł

Przebudowa ul. Polnej 
Trwają prace związane z kom-

pleksową przebudową ulicy Po-
lnej na odcinku od ul. Głównej 
do ul. Żytniej. 

To kolejny remontowany odci-
nek  tego ciągu komunikacyjnego 
w Łapach. W 2014 r. wykonano 
remont odcinka ul. Leśnikowskiej 
od targowiska do ul. Sikorskiego, 
następnie w 2015 r. odcinka od 
ul. Spółdzielczej do ul. Górnej, w 
2016 r. wyremontowano drogę od 
skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do 
skrzyżowania z ul. Żytnią. Ulicę 
Goździkowską, Główną i Matejki 
przebudowano w zeszłym roku. 
Teraz trwają prace na ul. Polnej od 
ul. Głównej do ul. Żytniej.

Powstanie nowa jezdnia, bez-
pieczne, wyniesione przejścia dla  
 

pieszych z kostki betonowej, chod-
niki i zjazdy oraz ścieżka rowerowa.

Przebudowa ma się zakończyć 
do 19 października br. Wykonawcą 
robót jest firma Inżynieria Lądo-
wa Bracia Jurczuk z Białegostoku. 
Wartość inwestycji to blisko 4,87 
mln zł.

Inwestycja jest współfinanso-
wana w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019.

Ulice Bociańska 
i Żurawia jak nowe

Nowa nawierzchnia z kostki 
brukowej betonowej i zjazdy oraz 
kanalizacja deszczowa  - tak teraz 
wyglądają ulice Bociańska i Żurawia 
w Łapach. To realizacja kolejnych 
inwestycji drogowych wyłonionych 
w ramach konsultacji z mieszkań-
cami. Wykonawcą robót jest Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji w 
Łapach. Wartość robót wynosi ok. 
384 tys. zł.

Przebudowa ul. Gen. Maczka
Mieszkańcy ul. Gen. Maczka 

będą mieli na swojej drodze na-
wierzchnię z kostki brukowej. 
Prace na ulicy są możliwe dzięki 
partycypacji (17%) mieszkańców 
w kosztach przebudowy drogi.  To 
kolejny przykład współpracy z gmi-
ną w ramach inicjatywy lokalnej. 
Wcześniej w ten sposób została 
przebudowana ul. Tuwima i ul. 
Makowskiego w Łapach. 

Wspólna inwestycja
Firma STRABAG Sp. z o.o. z 

Pruszkowa wykonuje przebudowę 
z rozbudową drogi powiatowej w 
Gąsówce-Skwarki. Będzie nowa 
nawierzchnia bitumiczna, powsta-
nie obustronna ścieżka rowerowa 
oraz zjazdy na posesje. Droga zyska 
również nową kanalizację desz-
czową. Wartość robót to blisko 3 
mln zł brutto. Inwestycja jest w 
połowie finansowana przez gminę 
Łapy. Termin wykonania prac to 
31.10.2018 r. 

Decyzję podjął Zarząd Biało-
stockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

- To dobra wiadomość. Udało 
się pokonać problemy. Mamy no-
wego wykonawcę i więcej pieniędzy 
na realizację tej ważnej dla miesz-
kańców pod względem gospodar-
czym  inwestycji – mówi Urszula 
Jabłońska, burmistrz Łap.

Poprzedni wykonawca robót 
budowlanych firma Unibep S.A. 
wykonał prawie 50% inwestycji, w 
tym prace związane z usunięciem 
namułów z dna zbiorników, ale 
ze względu na duże opóźnienia w 

realizacji i zagrożenie wykonania 
inwestycji, gmina Łapy odstąpiła 
od umowy.  Prace dokończy firma 
Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy. 

Inwestycja została podzielona 
na dwa etapy. I etap to dokończenie 
uzbrojenia czterech działek inwe-
stycyjnych w zachodniej części wraz 
z wykonaniem drogi dojazdowej. 
Z kolei II etap to dokończenie po-
zostałych prac. Planowany termin 
zakończenia robót to 31.10.2018 r. 
(I etap) i do dnia 31.05.2019 r. (II 
etap). Łączny koszt inwestycji to 
18 mln zł.

Większa dotacja na uzbrojenie 
terenów w podstrefie

Łapskie inwestycje

Dzięki staraniom łapskich władz samorządowych o ponad 
5,5 mln zł zwiększyła się dotacja przyznana na realizację inwe-
stycji „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” w ramach 
środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego. Aktualnie dofinansowanie 
wynosi ponad 12 mln 477 tys. zł i stanowi blisko 85% kosztów 
kwalifikowanych. Gmina Łapy odzyska też znaczną część wkładu 
własnego w ramach zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Ul. Cukrownicza

Uzbrajanie łapskiej podstrefy ekonomicznej

Ul. Nilskiego-Łapińskiego
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Prace przy budowie nowego 
mostu oraz prace związane z wy-
mianą gruntów słabonośnych od 
strony miejscowości Łapy będą 
trwały do końca roku. Wtedy kie-
rowcy pojadą nowym mostem. 

Ruch zostanie przełożony z ist-
niejącego mostu na nowy. „Stary” 
most zostanie przebudowany i 
wzmocniony tak, aby dorównywał 
parametrami nośności nowemu 
mostowi. Na każdym moście od-

bywać się będzie ruch jednokie-
runkowy. 

- Budowa nowego, dodatkowe-
go mostu na rzece Narew jest nie-
zbędna z uwagi na to, że budowa-
na droga Markowszczyzna-Łapy 

będzie miała dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu – wyjaśnia Krzysztof 
Barbachowski, zastępca dyrektora 
Podlaskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Białymstoku.

Nowy most będzie miał ponad 
168 m długości i 13, 6 m szerokości. 
Powstanie jezdnia o szerokości 7 m 
z dwoma pasami ruchu w jednym 
kierunku. Na nowej konstrukcji 
zostanie umieszczony również ciąg 
pieszo-rowerowy.

Wykonawcą inwestycji po-
legającej na przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 682 na odcinku 
Łapy-Markowszczyzna jest Uni-
bep S.A. – Lider Konsorcjum. 
Koszt przebudowy to ponad 201 
mln zł. Ponad 171 mln zł pochodzi 
z Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014- 2020. Z kolei 
odcinek drogi z Białegostoku (do-
kładnie z Horodian) do Markowsz-
czyzny buduje firma Budimex. 
Wartość tego kontraktu to ponad 
116 mln zł i tu także większość tej 
kwoty sfinansują pieniądze z pro-
gramu Polska Wschodnia pozy-
skane przez Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku.

Budowa mostu nad Narwią w Uhowie

Coraz wyraźniejszego kształtu nabiera przebudowywana droga do Białegostoku. Będzie 
miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, 
zatoki autobusowe, bezpieczne skrzyżowania i ronda. Prace drogowe prowadzone są na całym 
odcinku inwestycji. Kierowcy poruszają się po nowo wybudowanej jezdni. Powstają obwodnice 
Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny. W Uhowie trwa montaż konstrukcji stalowej mostu 
na rzece Narew.

Na początku sierpnia ruszy-
ły prace na plaży w Uhowie. To 
urokliwe miejsce nad Narwią w 
otulinie Narwiańskiego Parku 
Narodowego od lat przyciąga mi-
łośników wypoczynku nad wodą. 
Na miejscu jest wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, m.in. kajaków. 
Stąd co roku startuje Narwiański 
Triathlon Bagienny. Tutaj od 50 
lat odbywa się impreza plenerowa 
„Sobótka”. Teraz, gdy plaża zosta-
nie funkcjonalnie zagospodarowa-

na wypoczynek nad rzeką będzie 
jeszcze większa przyjemnością.

- Bardzo jesteśmy zadowoleni 
z tej inwestycji. Nie tylko miesz-
kańcy Uhowa nie mogą się już 
doczekać unowocześnionej plaży. 
Są tacy, którzy codziennie obser-
wują jak postępują prace – cieszy 
się Maryla Busłowska. - Nawet 
potrzeby naszej grupy uhowskich 
morsów, która liczy ok. 40 osób 
zostały zauważone. Sauna po 

morsowaniu będzie jak znalazł 
zimą – dodaje. 

Jeszcze w tym roku zostanie 
bowiem wybudowany budynek 
sanitarny i saunowy.  Ponadto 
przewidziany jest m.in. remont 
istniejącego budynku magazyno-
wego, budowa drewnianej wieży 
widokowej, wiat i pomostu, re-
mont nabrzeża i zejść do wody, 
budowa siłowni pod chmurką i 
miejsc ogniskowych. 

W przyszłym roku natomiast 
zostanie urządzony plac zabaw dla 
dzieci, boiska do siatkówki wraz 
z piłkochwytami i miejsca grillo-
we. Będą też wykonane pozostałe 
prace związane z zagospodaro-
waniem terenu: montaż słupów 
oświetleniowych i kamer GSM, 
wykonanie chodników, remont 

istniejącej drogi dojazdowej do 
plaży, remont istniejącego i wyko-
nanie w części nowego ogrodze-
nia, montaż stołów, ławek, tablic 
informacyjnych, koszy na śmieci, 
stojaków na rowery, wykonanie 
trawników, sadzenie drzew i krze-
wów. Zakupiony zostanie sprzęt 
ratunkowy. Wypoczynek na plaży 
będzie bezpieczny i atrakcyjny.

Wszystkie prace zgodnie z 
umową z wykonawcą mają się 
zakończyć do końca maja 2019 r., 
tak, by nowa plaża była przygoto-
wana do sezonu 2019 r.

Wykonawcą prac w ramach 
zadania pn. „Zagospodarowanie 
Plaży w Uhowie, gmina Łapy” jest 
firma KM Budownictwo Maciej 
Mokrzewski i Tomasz Kozicz s.c. z 
Łap. Inwestycja jest dofinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Kwota dofinansowa-
nia wynosi: 510 290,00 zł brutto. 
Wartość całej inwestycji to 1 mln 
385 tys. zł brutto. 

Pomost, plac zabaw, siłownia, wieża widokowa. Plaża w Uhowie zmienia się w atrakcyjne 
miejsce do wypoczynku

Prace na plaży w Uhowie
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W czasie wakacji baseny od-
wiedziło ponad 11 tys. osób.  Base-
ny były czynne już od 24 czerwca. 
Nad bezpieczeństwem kąpiących 
się czuwali ratownicy. Szczególnie 
w słoneczną pogodę z wysokimi 
temperaturami chętnie korzystali 
z tej atrakcji plażowicze. Chociaż 
byli i tacy, którzy pływali w base-
nach mimo gorszej pogody.

 - Rekordowa ilość osób od-
wiedziła baseny podczas tzw. 
„afrykańskich” upałów w sierp-
niu. Średnio kąpało się wtedy ok. 
450 osób dziennie. W sobotę 4 
sierpnia przyszło najwięcej, bo 
ok. 900 osób – mówi Tadeusz 
Sutkowski, kierownik basenów 
w Płonce Kościelnej.

Baseny w Płonce Kościelnej oblegane w upalne dni

Dzień Suma w Bokinach
Mnóstwo atrakcji, wymarzona pogoda, wesołe nastroje i do-

bra muzyka to wszystko było 8 lipca w Bokinach na rodzinnym 
festynie „Dzień Suma”. 

Grupa animacyjna „Melodia” zapewniła dzieciom wiele atrakcji: 
zabaw, konkursów, pokazów. Organizatorzy festynu zadbali również 
o stoiska gastronomiczne, handlowe, wioskę dziecięcą i oczywiście 
dobrą muzykę. Jak co roku na zabawie festynowej wystąpiły zespoły 
disco polo: Imperium, Crump, Proxy, Katrim, Band, które przycią-
gnęły tłumy. Przy dobrej pogodzie i rytmicznej muzyce wszyscy bawili 
się do północy.

Jak dobrze mieć sąsiada
Już po raz drugi w południo-

wej części naszego miasta w 
niedzielę 22 lipca odbyła się 
impreza plenerowa „Jak do-
brze mieć sąsiada”. Na placu 
przy ul. Marii Konopnickiej w 
Łapach w słonecznej pogodzie 
mieszkańcy i goście bawili się 
na pikniku. Na licznie zgroma-
dzoną publiczność czekało wie-
le atrakcji zarówno na scenie, 
jak i poza nią. 

Organizatorzy zorganizowali 
konkursy rodzinne i sportowe, 
pokazy tańca, występy młodych 
artystów na scenie. Była wioska 

dziecięca i stoiska handlowe. Tak jak rok temu tak i w tym roku 
wspólnoty mieszkaniowe bloków przy ulicy Cmentarnej 46,46 A i 46 
D oraz Rodzinny Ogród Działkowy „Sosenka” ufundowały nagrody 
w wielkiej grze terenowej „Sąsiad”. Pogoda i humory dopisywały 
szczególnie dzieciom. Dorośli uczestnicy imprezy bawili się m.in. 
przy koncercie „Nocnego kwartetu” oraz zespołów: Desire i Proxy.

Zabawę uatrakcyjniły wystę-
py zespołów Łapskie Nutki oraz 
Kapeli pod wezwaniem - chóru 
męskiego z Suraża. Z wielkim 
entuzjazmem przyjęto występy 
Podlaskich Babeczek, Kapeli 
Czarnoleskiej oraz zespołu The 

Pioruners. Publiczność doskonale 
bawiła się przy dźwiękach szla-
checkiej muzyki. Imprezy taka 
jak ta, są doskonałą okazją  do 
integracji lokalnej społeczności i 
promocji dziedzictwa kulturowego 
i historycznego gminy Łapy.

Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych „IMPULS”, Wiejski Dom 
Kultury w Łapach-Szołajdach, 
Dom Kultury w Łapach, Ochotni-
cza Straż Pożarna Łapy-Dębowina. 

Realizacja imprezy możli-
wa była dzięki dofinansowaniu 
z programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich uzyskanemu przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych Impuls.

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Tradycje szlacheckie w gminie Łapy

Narwiański Zajazd Szlachecki Goście z Wunsiedel 
Przez pięć dni w połowie lipca gościliśmy w Łapach szesnastu 

uczniów wraz z opiekunami z Wunsiedel, niemieckiego miasta poło-
żonego w Górnej Frankonii. Przyjazd niemieckiej młodzieży odbywał 
się w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Łapami a Wunsiedel. 
Wymianę młodzieży zapoczątkował w wakacje 2015 r. wyjazd naj-
zdolniejszych łapskich gimnazjalistów do Niemiec. Od tamtej pory co 
roku odbywają się wymiany młodzieży partnerskich miast. Młodzież 
z Niemiec podczas tegorocznej wizyty zwiedziła nie tylko gminę Łapy, 
ale także Białowieżę, siedzibę Narwiańskiego Parku Narodowego w 
Kurowie i Białystok. Najwięcej atrakcji wywołał spływ kajakowy z 
Zawyk do Suraża zakończony ogniskiem.  

Po raz kolejny 12 sierpnia odbył się w Łapach-Szołajdach 
festyn pod nazwą  „Narwiański Zajazd Szlachecki”, który pre-
zentował tradycje szlacheckie w gminie Łapy. Podczas imprezy 
odbyły się: inscenizacja historyczna „Hej! Kto szlachta” w 
wykonaniu Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litew-
skich, prelekcja historyczna Piotra Sobieszczaka na temat 
szlachty drobnomieszczańskiej zamieszkałej na terenie gminy 
Łapy, degustacja potraw staropolskich oraz wiele konkursów 
i atrakcji dla dzieci. 
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Wakacje 
z UKS „Dwójka” Łapy 

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Łapach odbyły się półkolonie „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” organizowane przez 
UKS „Dwójka Łapy”. Ruch, sport, poznawanie 
najbliższej okolicy to główne cele postawione 
przed uczestnikami półkolonii turystycznych.  

- Wspólnie spędzony czas rozpoczęliśmy 
od wycieczki krajoznawczej „Supraśl, Po-
czopek, Kruszyniany”. Poznawanie innej 
kultury, religii oraz świata roślin i zwierząt 
Puszczy Knyszyńskiej były głównymi cela-
mi jednodniowej wyprawy. Kolejnego dnia, 
podczas 12 km pieszej wycieczki po Otulinie 
Parku Narwiańskiego podziwialiśmy przyro-
dę najbliższej okolicy. Oglądaliśmy widoki 
przepięknego krajobrazu z wieży widoko-
wej w Szołajdach. Pogoda nam dopisywała, 
temperatura ,słońce  były wymarzonymi wa-
runkami do kąpieli, dlatego  trzy kolejne dni 
spędziliśmy na plaży w Uhowie i  w basenach 
w Wysokiem  Mazowieckiem oraz Płonce 
Kościelnej.  Wielką atrakcją okazał się prze-
jazd pociągiem do Uhowa i zabawa na plaży 
- tak, o atrakcjach przygotowanych w czasie 
półkolonii przez stowarzyszenie opowiada ich 
współorganizator Łukasz Tarasiuk. 

 - Półkolonie turystyczne są dowodem, 
że można spędzać czas ciekawie, zdrowo, 
bez smartfona i komputera. Uśmiech dzieci, 
podziękowania rodziców są najlepszą nagrodą  
dla organizatorów - podsumowuje Łukasz 
Tarasiuk.

Plener plastyczny
„Wakacje z naturą – 2018”

25 plastyków uczęszczających do Pracowni 
Plastycznej łapskiego Domu Kultury wzięło 
udział w plenerze „ Wakacje z naturą” w Ełku 

zorganizowanym przez Dom Kultury w Łapach 
i Fundację Aktywizacja. W ciągu 7 dni młodzi 
artyści wykonali ponad 120 prac. Wolny od 
pracy czas młodzież spędzała bardzo aktywnie, 
korzystając m.in. z parku wodnego i linowego, 
kręgielni. Piękna pogoda sprzyjała plażowa-
niu. Poza tym młodzi plastycy uczestniczyli 
w spotkaniu z piosenkarzem Grzegorzem 
Hyżym, a następnie świetnie bawili się na 
jego koncercie. Mieli także okazję oglądać XI 
Mazurskie Zawody Balonowe. Ostatnią atrak-
cją przygotowaną przez organizatorów był 
udział w Rueda de Casino – wspólnym tańcu 
uczestników warsztatów Ełk Latin Festiwal 
oraz wszystkich chętnych. Zwieńczeniem 
ostatniego wieczoru pleneru był wspaniały 
koncert w wykonaniu Jose Torresa z zespo-
łem, na którym bawiła się starsza młodzież.

Natomiast młodsi miło spędzili czas na 
zorganizowanej przez siebie zabawie. W paź-
dzierniku br. w Domu Kultury odbędzie się 
wystawa poplenerowa.

,,Wakacyjne wędrówki”
- półkolonie 

w Płonce Kościelnej 
 „Stowarzyszenie Nasza Płonka” dla dzieci z 

Płonki Kościelnej zorganizowało letnie półko-
lonie. Organizatorzy zadbali, aby w programie 
zajęć każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. 
Pierwszego dnia uczestnicy wybrali się na 
wycieczkę do Białegostoku. W kinie uczniowie 
obejrzeli film pt. ,,Odlotowy nielot”. Następ-
nie w papugarni mieli okazję obserwować, 
dotknąć, a nawet nakarmić różne gatunki 
papug. Drugiego dnia również nie zabrakło 
atrakcji. Dzieci z przyjemnością spędziły czas 
w szkole i na placu zabaw. Uczniowie w duchu 
rywalizacji bawili się i grali w różne gry zespo-
łowe i terenowe. Tworzyli plakaty, na których 

projektowali szkołę przyszłości. Spotkanie 
zakończyła wspólnie zjedzona pizza. Kolejny 
dzień to warsztaty garncarskie w Uhowie. W 
pracowni ceramiki ,,Moja makutra” tworzy 
się z miłością i pasją. Powstają tutaj zarówno 
przedmioty codziennego użytku, jak i deko-
racyjne dodatki.  Uczniowie pod opieką pani 
Joanny wykonywali różne gliniane przed-
mioty. Warsztaty zakończyły się pieczeniem 
kiełbasek na ognisku.

Następny dzień uczestnicy spędzili w 
Łomży i jej okolicy. Podczas rejsu gondolą 
mogli podziwiać piękny krajobraz Narwi i 
panoramę miasta. Zwiedzili też  Skansen 
Kurpiowski w Nowogrodzie, który nie może 
umknąć uwadze żadnemu turyście będącemu 

w pobliżu. Prezentuje on dawną  historię 
ludności kurpiowskiej, a w szczególności to, 
jak się kiedyś żyło i pracowało.

Ostatni dzień półkolonii wszyscy spędzili 
na basenach w Płonce Kościelnej. Piękna, 
słoneczna pogoda, miłe towarzystwo i wesoła 
zabawa zakończyła wakacyjne wędrówki.

Wakacje w bibliotece
Oddział  dla dzieci oraz filie biblioteczne w 

Daniłowie Dużym, Płonce Kościelnej, Uhowie 
przygotowały   atrakcyjne  zajęcia dla naj-
młodszych użytkowników. Odbyło się   m.in.: 
czytanie pod chmurką, zajęcia plastyczne, 
zabawy ruchowe, turniej gier planszowych, 
zabawy animacyjne z chustą, seanse filmowe, 
fontanna czekolady, wakacyjne grillowanie i 
inne niespodzianki. 

- Nasi milusińscy, jak zwykle nie zawiedli, 
bawili się wspaniale i stwierdzili, że wakacje 
w bibliotece to superzabawa – podsumowuje 
wakacje Barbara Bajda, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Za nami beztroski czas wakacji
W tym roku podobnie jak w ubiegłych latach, szkoły i instytucje gminne, Dom 

Kultury, Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Fizycznej przygotowały bogatą ofer-
tę zajęć i imprez. Rodzice mogli wybierać również spośród bardzo ciekawej oferty 
letniego wypoczynku zapewnionej przez organizacje pozarządowe, działające na 
terenie gminy Łapy. Na dofinansowanie 12 projektów dot. m.in. wypoczynku letniego 
z budżetu gminy Łapy rozdysponowano w otwartym konkursie ofert blisko 50 tys. zł. 
Dotację na ten cel otrzymał m.in. UKS Dwójka Łapy, „Stowarzyszenie Nasza Płonka” 
z Płonki Kościelnej czy Fundacja Aktywizacja z Łap. 
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Święto Policji

11 lipca na Placu Niepodległości 
odbył się uroczysty apel z udziałem 
podlaskich policjantów. Na Placu 
Niepodległości w Łapach przyzna-
jąc awanse na wyższe stopnie służ-
bowe uhonorowano policjantów. W 
uroczystości udział wzięli między 
innymi: Arcybiskup Metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głódź, Ks. 
Bp Tadeusz Bronakowski, kapelani 
służb mundurowych z Ks. Dzie-
kanem Krzysztofem Jurczakiem, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Jarosław Zieliński, Woje-
woda Podlaski Bohdan Paszkowski, 
Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinspektor Jan Lach, Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Bia-
łymstoku nadinspektor Daniel Koł-
nierowicz wraz z Zastępcami, a tak-
że Starosta Powiatu Białostockiego 
Antoni Pełkowski, przedstawiciele 
łapskich władz samorządowych z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Łapach Sławomirem Janem Macie-
jewskim i Zastępcą Burmistrza Łap 
Wiesławem Kamieńskim, wójtowie 
i burmistrzowie ościennych gmin, 
przedstawiciele służb munduro-
wych oraz zaproszeni goście m.in. 
Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda oraz mieszkańcy. 

Podczas uroczystości wręczono 
również Medale Za Długoletnią 
Służbę oraz Odznaki Zasłużony 
Policjant. Gratulując wyróżnio-
nym awansów i odznaczeń Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński  podziękował 
policjantom za ich sumienność i 
trud, jaki wkładają w realizację 
zadań służbowych. 

W uroczystości wzięło również 
udział 64 nowo przyjętych policjan-
tów. Pod pomnikiem Niepodległo-
ści w Łapach zostały złożone kwiaty.

Całość uroczystości uświetniła 
defilada w wykonaniu Kompanii 

Reprezentacyjnej wystawionej 
przez Oddział Prewencji Policji w 
Białymstoku i pododdziału funkcjo-
nariuszy odznaczonych i mianowa-
nych na wyższe stopnie policyjne. 
Natomiast oprawę muzyczną za-
pewniła Orkiestra Reprezentacyjna 
Policji. 

Po uroczystościach na Placu 
Niepodległości uczestnicy prze-
maszerowali do Kościoła pw. Św. 
Krzyża, gdzie mszę świętą konce-
lebrował Arcybiskup Metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głódź, który 
modlił się w intencji funkcjonariu-
szy i pracowników Policji. 

 
Święto Wojska Polskiego

Mieszkańcy gminy Łapy, żołnie-
rze 18. Pułku Rozpoznawczego w 
Białymstoku oraz zaproszeni goście 
podczas VII. Nowenny Niepodle-
głości, która odbyła się 11 sierpnia 
br. w Łapach, pamiętając o historii 
i wspominając zwycięską Bitwę 
Warszawską z 1920 r. stoczoną  w 
czasie wojny polsko-bolszewickiej 
oddali cześć i honor wszystkim tym, 
którzy walczyli o wolną Polskę na 
przestrzeni minionych lat. W ra-

mach tej uroczystości, polecając 
Królowej Polski losy naszego na-
rodu, uczczono w Łapach Święto 
Wojska Polskiego, przypadające 15 
sierpnia. Na Placu Niepodległości 
odbyła się uroczystość zgodnie z 
ceremoniałem wojskowym zakoń-
czona mszą św. celebrowaną przez 
ks. biskupa Stanisława Stefanka w 
kościele pw. Św. Krzyża w Łapach.

W swoim wystąpieniu Bohdan 
Paszkowski, Wojewoda Podlaski 
przywołał wiele wydarzeń z historii 
Polski. Burmistrz Łap Urszula Ja-
błońska złożyła życzenia oficerom 
i żołnierzom Wojska Polskiego, a 
także podziękowania za współorga-
nizację uroczystościach w Łapach. 
Pułkownik Rafał Lis, Dowódca 18. 
Pułku Rozpoznawczego w Białym-
stoku podkreślił zaangażowanie 
i ważną rolę Wojska Polskiego w 
kształtowaniu postaw patriotycz-
nych. Podczas uroczystości został 
odczytany Apel Pamięci, a podod-
dział żołnierzy 18. Pułku Rozpo-
znawczego oddał salwę honorową.

Z kolei ks. biskup Stanisław Ste-
fanek w homilii zwrócił szczególną 
uwagę na konieczność dbałości o 
wartości, o wiarę i o Polskę. 

Święto Policji i Wojska Polskiego w Łapach
W lipcu do Łap przeniosły się uroczystości podlaskich poli-

cjantów z okazji obchodów 99. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej. W sierpniu uroczystość w Łapach z okazji Święta Wojska 
Polskiego uświetnili żołnierze. Z kolei we wrześniu zaplanowano 
VIII Nowennę Niepodległości z udziałem Podlaskiego Oddziału 
Straży Granicznej. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę uroczystości o charakterze patriotyczno-religij-
nym, które odbywają się w Łapach mają szczególnie podniosłą 
i bogatą oprawę. Wspólnie z mieszkańcami uczestniczą w nich 
m.in. różne służby mundurowe oraz dostojni goście.  

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź na Placu Niepodległości
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- Naszą uroczystość rozpoczęła 
msza św. w kościele św. Krzyża, 
a później spotkaliśmy się wspól-
nie z zaproszonymi gośćmi w sali 

parafialnej. Była część oficjalna i 
zabawa taneczna - mówi Anna Ko-
łakowska z chóru „Łapskie Nutki”.

W jubileuszowej uroczysto-

ści uczestniczyła m.in. burmistrz 
Urszula Jabłońska wraz ze Sławo-
mirem Maciejewskim przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Łapach 

i Anną Rutkowską, sekretarzem 
gminy.

Pani burmistrz przekazała pa-
miątkowy okazjonalny grawerton 
i dziękowała chórzystom m.in. za 
piękną promocję Łap.

- Cenimy „Łapskie Nutki” za 
kultywowanie i przekazywanie na-
stępnym pokoleniom tradycyjnej, 
nadnarwiańskiej muzyki ludowej 
- mówi Grzegorz Perkowski, dy-
rektor Domu Kultury w Łapach.

Chór działa przy Domu Kultu-
ry w Łapach. Założycielką chóru i 
jego dobrym duchem była Jadwiga 
Dworakowska, ówczesna Prezes 
Związku Emerytów i Rencistów w 
Łapach, która od początku śpiewa 
w „Łapskich Nutkach”. Członkami 
chóru są emeryci i renciści, któ-
rzy swoim wigorem, pozytywną 
energią i radością życia przeczą 
metrykom. Jak sami mówią, bez 
śpiewu nie wyobrażają sobie życia.

„Łapskie Nutki” zdobyły wiele 
nagród i wyróżnień indywidual-
nych oraz zespołowych nie tylko 
w regionie i województwie. Na 
swoim koncie mają także nagranie 
piosenki promującej Łapy.

15 lat chóru „Łapskie Nutki” 
„Łapskie Nutki” śpiewem i radością życia dzielą się z innymi już od 15 lat. Chórzystów obecnie 

jest 20, w tym 4 panów. W repertuarze mają pieśni kościelne i patriotyczne. Śpiewają też piosen-
ki ludowe. Swoimi występami uświetniają wiele wydarzeń kulturalnych w Łapach i w regionie.  
W czwartek 26 lipca chór „Łapskie Nutki” świętował swój piękny jubileusz 15-lecia istnienia. 

Budynek Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Łapy doczeka się remon-
tu. Blisko 930 tys. zł dofinansowania 
na jego przeprowadzenie pochodzi 
z Programu Wieloletniego „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 
2016–2020”. 

Po remoncie m.in. łatwiejszy dostęp do 
oferty biblioteki będą miały osoby niepeł-
nosprawne. W ramach zadania, na które 
pozyskano dofinansowanie planuje się 
bowiem wykonanie windy dla osób nie-
pełnosprawnych, przebudowę schodów 
wejściowych wraz z przebudową pochylni 
dla osób niepełnosprawnych. Wymienione 
zostaną drzwi zewnętrzne. Również od 
strony północnej zostaną wykonane prace 
związane z przebudową i budową wejść 
wraz z wymianą drzwi zewnętrznych oraz 
zadaszenia. Poza tym powstaną nowe 
chodniki. Biblioteka otrzyma także pienią-
dze na nowe wyposażenie. Uruchomiony 
zostanie nowoczesny proces technologicz-
ny wypożyczeń książek z możliwościami 
systemu MAK+. Wartość tego projektu 
to ponad 1,23 mln zł.

 - O dodatkowe dofinansowania w 
wysokości ponad 2,1 mln zł na realizację 
pozostałych prac budowlanych będziemy 
się starać we wrześniowym naborze wnio-
sków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020 – mówi Urszula Jabłońska, 
burmistrz Łap.

Zmodernizowany budynek stanowić 
będzie doskonałą bazę i podstawę do 
poszerzenia oferty biblioteki o ciekawe 
projekty na rzecz czytelnictwa.

- Cieszę się bardzo, że nareszcie uda-
ło się pozyskać środki na remont oraz 
modernizację budynku i pomieszczeń 
biblioteki. Jest to wspaniały prezent na 
jubileusz naszej placówki, która w 2019 
obchodzić będzie 70- lecie powstania - 
mówi Barbara Bajda, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Rozpoczęcie prac związanych z prze-
budową budynku biblioteki przy ul. Nowy 
Rynek 15 zaplanowano na początek kwiet-
nia przyszłego roku. Planowany termin 
zakończenia remontu to koniec czerwca 
2020 r.

Dofinansowanie na przebudowę 
biblioteki w Łapach 



ŁAPSKA
GAZETA

10

Gmina

nr 07 / 31 sierpnia 2018

W niedzielę (26 sierpnia) już po raz 
dwunasty zgodnie ze staropolskim 
zwyczajem w gminie Łapy odbyły się 
„Dożynki gminne z produktem lokal-
nym” w Płonce Kościelnej. 

Starostą i starościną zostali Państwo 
Emilia i Adam Łupińscy. Mimo deszczo-
wej pogody wspólnie z mieszkańcami i 
rolnikami naszej gminy świętowali goście 
m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Jarosław Zieliński 
z małżonką, Poseł na Sejm RP Dariusz 
Piontkowski z małżonką, Komendant Wo-
jewódzki Policji gen. Daniel Kołnierowicz, 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
RP st. bryg. Andrzej Koc oraz Zastępca 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Piotr Pietraszko.

Gminne dożynki rozpoczęła msza św. 
dziękczynna za zebrane plony w kościele 
Św. Michała Archanioła w Płonce Kościel-
nej. Na placu, gdzie odbywały się dożynki 
sołectwa i instytucje przygotowały piękne 
stoiska promocyjne z mnóstwem własno-
ręcznie wykonanych lokalnych specjałów 
i pięknym rękodziełem. 

Burmistrz Urszula Jabłońska wspól-
nie z zaproszonymi gośćmi dziękowała 
rolnikom i ich rodzinom za ciężką pracę 
i zebrane plony. Wiceminister Jarosław 
Zieliński mówił o tegorocznej suszy i 
staraniach rządu, aby zrekompensować 
rolnikom te straty. 

Pani burmistrz odczytała list Premiera 
Mateusza Morawickiego przesłany na jej 
ręce z okazji dożynek, a następnie sym-
bolicznie podzieliła się chlebem z uczest-
nikami święta. 

Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski 
wspólnie z burmistrz Urszulą Jabłońską 
wręczył sołectwom nagrody. Podczas 
dożynek rozstrzygnięto bowiem cztery 
konkursy: „Najpiękniejsze stoisko pro-
mocyjne”, „Najładniejszy wieniec do-
żynkowy”, „Najlepszy produkt lokalny” 
i „Najaktywniejsze sołectwo”.

– To nie są wieńce dożynkowe tylko 
„żniwne dzieła sztuki”. Są wymowne i 
symboliczne, ponieważ łączą tradycję wsi 
z tradycją niepodległościową – gratulował 
twórcom wieńców wiceminister Jarosław 
Zieliński.

Podczas dożynek burmistrz Urszula 
Jabłońska uhonorowała również trzech 
hodowców koni z gminy Łapy, którzy pro-
mują gminę podczas wystaw i konkursów.

Publiczność bawiła się m.in. przy mu-
zyce zespołów folklorystycznych: „Płon-
kowianie” i „Łupinianki” oraz chóru „Łap-
skie Nutki” i Kapeli Kłosy, a na zabawie 
dożynkowej zagrał zespół Proxy. 

Dożynki z produktem lokalnym

I miejsce - Łapy Szołajdy I miejsce - Płonka Kozły
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„Najaktywniejsze sołectwo 
Gminy Łapy – 2018”

Sołectwa nagrodzone 
w grupie I 

do 200 mieszkańców:
I miejsce sołectwo Płonka-Kozły  
II miejsce Gąsówka-Oleksin 

Sołectwa nagrodzone 
w grupie II 

powyżej 200 mieszkańców:
I miejsce Łapy-Szołajdy 
I miejsce  Płonka Kościelna 
II miejsce Uhowo II 
III miejsce Bokiny 
III miejsce Łupianka Stara 
III miejsce Uhowo I 
Wyróżnienie: Gąsówka Stara Ko-
lonia 
Wyróżnienie: Płonka Strumianka 

„Najładniejszy wieniec  
dożynkowy – 2018”

I miejsce Łapy-Szołajdy 
I miejsce Płonka-Kozły 
II miejsce Płonka Kościelna 
II miejsce Płonka Strumianka 
III miejsce Łupianka Stara 
III miejsce Uhowo I 

„Najładniejsze stoisko
promocyjne – 2018”

I miejsce Łupianka Stara 
II miejsce Płonka Kościelna 
III miejsce Płonka Strumianka 
Nagroda Specjalna: Uhowo I 
Wyróżnienie: Łapy-Szołajdy 
„Najlepszy produkt lokalny 

gminy Łapy -2018”
Kategoria: Kulinaria
I miejsce „Barszcz chrzanowy” Ła-
py-Szołajdy 

II miejsce „Orzeźwiający napój 
miętowy” Uhowo I 
III miejsce „Babka z duszą” Płonka 
Kościelna 
wyróżnienie: „Nalewka z czarnego 
bzu” Łupianka Stara 
wyróżnienie: „Kugel – zapiekanka 
na słodko” Płonka Strumianka 
Kategoria: Rękodzieło i ar-
tystyczna twórczość lokalna
I miejsce „Dłubaki-otoczaki” Uho-
wo I 
II miejsce „Obraz Chrystusa w ko-
ronie cierniowej” Łapy-Szołajdy 
III miejsce „Króliki igłą i nicią szyte” 
Senior+ w Łapach 
Wyróżnienie: „Haft richelieu” 
Uhowo II 
 Wyróżnienie: „Co w drzewie pisz-
czy?” Świetlica Socjoterapeutyczna 
w Łapach 
Kategoria: Inne
I miejsce „Inscenizacja pt. Dożynki” 
Płonka Kościelna 
II miejsce „Wiersz o dożynkach” 
Uhowo II 
III miejsce „Inscenizacja pt. Dawne 
pieczenie chleba” Łupianka Stara 
Wyróżnienie: „Inscenizacja pt. 
Skrzypek na dachu” Płonka Stru-
mianka 
Wyróżnienie: „Inscenizacja pt. 
Swaty” Łapy-Szołajdy 

NAGRODA 
PUBLICZNOŚCI: 

„Kruche babeczki z owocami” Ła-
py-Szołajdy 

Łączna pula nagród w konkursach dożynkowych to 19 
tys. zł, z czego 6 tys. zł pochodzi z dotacji na nagrody w 
konkursie „Najlepszy produkt lokalny gminy Łapy - 2018”. 
Gmina Łapy otrzymała pieniądze z funduszy Unii Europej-
skiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich”  PROW  na lata 2014-2020 w 
ramach dofinansowanego projektu pn. „Produkt lokalny 
w Gminie Łapy”.

Wyniki konkursów dożynkowych

II miejsce - Płonka Strumianka II miejsce - Płonka Kościelna III miejsce - Łupianka Stara III miejsce - Uhowo I
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sierż. szt. Adam Malecki 

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl
kom. 885 997 177 tel. (85) 715 82 00

Rejon dzielnicowego Nr 57:
Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brań-

ska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, 
Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, 
Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 
3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego- 
Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, 
Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słonecz-

na, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i 
Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy

mł. asp. Tomasz Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl
kom. 885 997 176 tel. (85) 715 82 07

Rejon dzielnicowego Nr 56:
Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohate-

rów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, 
Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, 
Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, 
Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, 
Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, 
Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Micha-

łowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, 
Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Prze-
chodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, 
Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, 
Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, 
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia)

Gmina

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący 
bezpośredni kontakt ze społecznościami 
lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich 
potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno in-
dywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi 
diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne 
problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają 
w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich 
rozwiązania.

Ideą jest, by każdy mieszkaniec rewiru mógł 
zwrócić się do swojego dzielnicowego po pomoc, 
poradę prawną, poinformować go o sytuacjach 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Dla Państwa wygody, każdy dzielnicowy został 
wyposażony w służbowy telefon komórkowy, 
którego numer został „przypisany do rejonu 
służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku 
zmiany personalnej na stanowisku dzielnico-
wego znany Państwu numer nie ulega zmianie. 
Również do rejonu służbowego przypisany jest 
adres poczty elektronicznej.

Ważne jest, aby każdy znał kontakt do wła-
snego dzielnicowego, wiedział, jak się z nim 
szybko porozumieć. Te informacje znajdziemy 
na stronach internetowych lokalnych komend 
policji, pomocna też może okazać się aplikacja 
„Moja komenda”. 

Baza danych zawiera informacje o wszystkich 
obiektach policyjnych dostępnych dla interesan-
tów, a także dane kontaktowe wszystkich dziel-
nicowych z terenu kraju. Jest to narzędzie, które 
zapewnia Państwu szybki dostęp do informacji o 
adresach i numerach telefonów obiektów policyj-
nych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi 
na terenie kraju. Aplikacja została przygotowana 
z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją 
w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagra-
żające życiu lub zdrowiu.

Przypominamy, że w nagłych przypad-
kach należy korzystać z numerów alarmo-
wych 112 lub 997.

Do zadań dzielnicowego należą, w szcze-
gólności:
• prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu 

rejonu służbowego pod względem osobowym, 
terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ 
na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

• realizowanie zadań z zakresu profilaktyki spo-
łecznej;

• realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców 
przestępstw i wykroczeń;

• kontrolowanie przestrzegania prawa powszech-
nie obowiązującego oraz przepisów prawa miej-
scowego.

• realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie;

• rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w za-
kresie pozostającym we właściwości Policji;

Dzielnicowi realizują swoje zadania na pozio-
mie lokalnym. Każdy dzielnicowy posiada „swój 
rejon służbowy”. Z całą pewnością zamieszkujecie 
Państwo w jednym z takich rejonów:

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu

sierż. szt. Rafał Perkowski

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl
kom. 885 997 175 tel. (85) 715 82 37

Rejon dzielnicowego Nr 55:
Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, 

Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, 
Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, 
Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1- 9 i nr  2, 2A, 
2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, 
Topolowa, Zdrojowa)

Rejon dzielnicowego Nr 58:
Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1-go Maja, Biało-
stocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, 
Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), 
Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Osse, 
Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Ka-
sprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 
Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy-Łynki (ulice: 
Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka 
Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, 
Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska
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700 tys. zł na pokrycie części 
wkładu własnego otrzyma łapski 
szpital od gminy Łapy. Decyzję 
o udzieleniu szpitalowi dotacji 
podjęli 19 lipca br. na nadzwy-
czajnej sesji radni Rady Miejskiej 
w Łapach. 

Szpital w Łapach otrzymał do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na inwestycje. Dzięki 
dotacji Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Łapach 
uruchomi poradnie: kardiologicz-
ną, urazowo-ortopedyczną i chorób 
płuc, a także kupi na ich potrzeby 
sprzęt i aparaturę medyczną. Wy-
posaży również pracownię badań 
nieinwazyjnych serca oraz salę 
intensywnej opieki medycznej na 
oddziale chorób wewnętrznych i 
geriatrii oraz gabinet zabiegowy 
na oddziale chirurgicznym. Koszt 
tej inwestycji to 4,2 mln zł, a do-
finansowanie 3,4 mln zł. Gmina 
Łapy pokryje 700 tys. zł wkładu 
własnego.

- Szpital jest bardzo ważny dla 

naszych mieszkańców. Cieszy fakt, 
że szpital się rozbudowuje, a dzięki 
dofinansowaniu unijnemu popra-
wią się warunki leczenia - mówi 
burmistrz Urszula Jabłońska.

W budżecie na rok 2018 zo-
stała zabezpieczona kwota dotacji 
dla SP ZOZ w Łapach w wysokości 
466.950,- zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy zewnętrz-
nego dźwigu (windy) w Budynku 
Głównym Szpitala w Łapach. Z 
uwagi na fakt otrzymania przez 
szpital dofinansowania ze środków 
UE potrzebą pilniejszą od zakupu 
windy okazało się zapewnienie 
wkładu własnego na realizację 
projektu o wartości 4.182.983,47 
zł (w tym środki UE – 3.370.310,80 
zł, wkład własny – 812.676,67 zł). 
Dyrektor Urszula Łapińska popro-
siła Gminę Łapy o dofinansowanie 
wkładu własnego i rozważenie moż-
liwości dofinansowania budowy 
dźwigu wewnętrznego (windy) w 
SP ZOZ w Łapach w roku 2019. 
Uchwałę w tej sprawie radni Rady 
Miejskiej podjęli 19 lipca na XLIX 
nadzwyczajnej sesji.

Gmina wspiera szpital

Od 24 lipca br. stanowisko ka-
sowe urzędu zostało wyposażone 
w terminal służący do obsługi kart 
płatniczych. Każdy mieszkaniec 
gminy przy pomocy karty płatniczej 
lub telefonu może zapłacić swoje 
zobowiązania wobec urzędu bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Płatności z użyciem karty płatniczej 
lub telefonu odbywają się w urzę-
dzie tak samo, jak w dowolnym 
sklepie wyposażonym w terminal. 
W kasie urzędu przy pomocy karty 
można wpłacić każdą kwotę bez mi-
nimalnego limitu przeprowadzanej 
operacji. Płatności można dokonać 
również w formie zbliżeniowej. Ter-

minale obsługiwane są przez firmę 
POLCARD i służą do obsługi kart 
płatniczych, tj. w systemie płatni-
czym VISA oraz MasterCard.

Terminale są przeznaczone 
tylko i wyłącznie do realizacji zo-
bowiązań wobec gminy, takich jak 
podatek od nieruchomości, poda-
tek rolny, podatek leśny, opłata 
skarbowa, opłata od zagospoda-
rowania odpadów komunalnych, 
opłata adiacencka, czynsz za lokale 
itp. Płacący nie ponosi żadnych 
kosztów związanych z korzystaniem 
z terminala.

W Urzędzie Miejskim w Łapach 
zapłacisz kartą płatniczą i telefonem
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**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
Od maja popiół jest odbierany 

tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. 

PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH I POPIOŁU 

DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wrzesień-październik 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

3
 17

1 
15
 29

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

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

3 
17

1 
15 
29

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głu-
cha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 

Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa, Żabia

4
 18

2
16
30

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12
 26

10
 24

Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, 

Sikorskiego, Żwirki i Wigury

5 
19

3 
17 
31

Czwar-
tek

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

13
 27

11
 25

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

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

6
 20

4
 18

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Grabo-
wa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, 

Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

7
 21

5
 19

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

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

14
 28

12
 26

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wrzesień-październik 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, Huzara, 

Konopnickiej, Mała, Parafialna, Południowa, Słoneczna, Stalowa, 
Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

10 
24

8 
22

Wtorek

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

Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

11 
25

9 
23

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

Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, 
Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

11 
25

9 
23

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Soko-

łowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

4 
18

2 
16 
30

Środa

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

5 
19

3 
17 
31

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

Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

12 
26

10 
24

Czwar-
tek

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

13 
27

11 
25

Piątek

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

Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkacego, Wyczół-

kowskiego, Zdrojowa

7 
21

5 
19

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

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

14 
28

12 
26

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

szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wrzesień-październik 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołow-
ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, 3 1

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacynto-
wa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, 
Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-

kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

3 1

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głu-
cha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 

Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa, Żabia

4 2

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 10
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 

Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, 
Sikorskiego, Żwirki i Wigury

5 3

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 13 11

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

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

6 4

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Gra-
bowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzy-

wa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

7 5

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

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa
14 12

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

szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 
oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wrzesień-październik 2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Roszki 
Wodźki, Roszki Włodki, Płonka Kozły 10 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), Daniłowo Duże, 
Daniłowo Małe 3 1

Wtorek

Płonka Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Osse, 11 9

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mickiewicza, 
Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 18 16

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy
-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, 12 10

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 
Sportowa, Surażska, Szkolna), Łapy-Szołajdy 19 17

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wrzesień-październik  2018 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
IX X

Ponie-
działek 

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

3 
17

1 
15 
29

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (oprócz ulicy Kombatantów), Uhowo (Biało-
stocka, Surażska, Spokojna, Polna)

10 
24

8 
22

Środa

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

Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

5 
19

3 
17 
31

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

Łapy-Łynki (wyłącznie ulica Kombatantów)

12 
26

10 
24

Czwar-
tek Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy 13 

27
11 
25

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

14 
28

12 
26
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HistoRia

Zanim nadano jej nazwę bo-
haterskiego i tragicznie zmarłego 
Generała, w ciągu całej swojej 
historii posiadała pięć nazw: 
Kolejowa, al. Piłsudskiego, Ba-
hnhoffstrasse, Stalina, Kolejowa 
(ponownie), Marcelego Nowotki i 
wreszcie w 1981 r. – gen. Włady-
sława Sikorskiego. 

Przecinająca Łapy na pół ulica 
gen. Władysława Sikorskiego, ma 
swoją bogatą i długą historię. To 
niewątpliwie jedna z najstarszych 
ulic, która powstała jako zapotrze-
bowanie na dogodną komunikację 
drogową obok powstającej stacji 
kolejowej. 

Z chwilą rozpoczęcia budowy 
kolei z Petersburga do Warszawy, na 
terenie wsi Łapińskich oraz gruntach 
do nich należących, rozpoczęły się 
szeroko zakrojone prace budowlane. 
Czołowe znaczenie przypadło tutaj 
szczególnie dwóm wsiom: Barwikom 
i Leśnikom, na terenie których zapla-
nowano budowę infrastruktury kole-
jowej. Wzdłuż torów, które powstały 
na odcinku pomiędzy obecnym prze-
jazdem a kładką dla pieszych (na 
wysokości obecnej ulicy Szkolnej), 
powstała droga, która ściśle przyle-
gała do torów. Częściowo znajdowała 
się ona w Leśnikach, Barwikach i 
Zięciukach. Z chwilą ustanowienia 
osady Łapy w 1903 r., musiały już 
istnieć pierwszej nazwy głównych 
ulic. Wtedy też najpewniej musiała 
pojawić się nazwa ulicy Kolejowej, 
jako głównej drogi przylegającej do 
torów, obok stacji Łapy. 

Budynki w centrum

W samym centrum osady droga 
była zabudowana domami niemal 
po obu stronach, dziś jednak trud-
no powiedzieć, jaki był ich wygląd. 
Okazały gmach murowanego dworca 
kolejowego otaczały zewsząd piętro-
we i parterowe budynki drewniane, 
przyozdobione ornamentami, tak 
charakterystycznymi dla budow-

nictwa wschodniego. Tuż przy sa-
mej stacji i głównym murowanym 
dworcu wybudowano w końcu XIX 
wieku zajazd, który służył głównie 
przyjezdnym. Wkrótce przybyło tutaj 
kilka mniejszych i większych skle-
pów (tzw. manufaktur). Na odcinku 
pomiędzy dworcem a przejazdem 
powstało kilka drewnianych domów 
wielorodzinnych, w których głównie 
zamieszkiwali kolejarze, gdzienie-
gdzie zbudowano parterowe budynki 
murowane, które jeszcze dzisiaj stoją 
przy samej ulicy. Obok samego prze-
jazdu usytuowano szkołę kolejowa, a 
w nim również i cerkiew (dopóki nie 
otrzymała oddzielnej świątyni). Co 
ciekawe, w tym czasie bardziej zabu-
dowana była ulica od strony torów 
kolejowych, natomiast po drugiej 
stronie (nie licząc centrum), zabu-
dowa była rzadsza i mniej zwarta.   

Pomiędzy 1906 a 1909 r. zbudo-
wano kilka nowych budynków, m.in. 
okazałą murowaną cerkiew tuż przy 
samym przejeździe, a także kręgiel-
nię (kegielban). Tą ostatnią zbudo-
wano wzdłuż ulicy Kolejowej, mniej 
więcej w tym miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się blok nr 5 przy ul. Sikor-
skiego, z tymże kręgielnia przylegała 
do samej ulicy. W 1909 r. pomiędzy 
kręgielnią a torami znajdował się 
duży park, którego opisano na pla-
nie jako „Publiczny park kolejowy” 
(Żelieznodorożnyj obszczestviennyj 
sad) w środku którego znajdowała 
się przestronna altana (pawilion) dla 
orkiestry – później zwana popularnie 
„patelnią”. Możemy sądzić, że to tutaj 
najczęściej spotykali się mieszkańcy 
w czasie wolnym. Bawiono się tutaj 
głównie w niedzielę. Kiedy w dniu 7 
lipca 1907 r. (niedziela) miał miej-
sce zamach na pociąg rosyjski pod 
Łapami, wedle relacji prasowych, w 
osadzie nikt nie słyszał wybuchów 
ani strzałów, bo odbywała się zabawa 
w parku i pokazy strzelania. Warto 
też dodać, że wszystkie budynki sto-
jące na odcinku od parku do dworca 
stały w otulinie drzew bądź krzewów.  

Ulica Kolejowa stała się wkrót-

ce główną i najważniejszą ulicą w 
osadzie. Do miana reprezentacyjnej 
sporo jej jednak brakowało. Naprze-
ciwko dworca, po drugiej stronie 
ulicy, znajdował plac Starego Rynku, 
który był odgrodzony drewnianymi 
barierami od strony ulicy. W cza-
sie dni targowych barierki służyły 
przede wszystkim furmanom, którzy 
wiązali do nich swoje konie z wozami. 
Przynajmniej do końca 1918 r. droga 
była piaszczysta, w sezonie letnim 
unosiły się tutaj tumany kurzu, 
natomiast w jesienno-zimowym i 
wiosennym komunikację utrudniały 
wielkie kałuże i wszechobecne błoto. 
Wzdłuż drogi biegł rów, w którym 
znajdowały się nieczystości i do któ-
rego spływała woda podeszczowa. Od 
tej drogi odchodziło kilka mniejszych 
uliczek, prowadzących do Goździk 
czy Zięciuk.

Na początku XX wieku ulica Ko-
lejowa rozpoczynała się od obecnego 
przejazdu kolejowego a kończyła naj-
prawdopodobniej u wylotu obecnej 
ulicy Przechodniej bądź Szkolnej. Od 
strony północnej z ulicą Kolejową 
łączyły się: Leśnikowska, Zacisze, 
Niecała, Krzywa, Piwna, Główna, 
Gęsia, Bagno i obecna Przechodnia. 
Od strony Południowej była to ulica 
Fabryczna i Brzostowa (na Zięciu-
kach), ale mieszkańcy, zwłaszcza, 
ze obie ulice były od siebie znacznie 
oddalone (niemal 2 km) prz echo-
dzili tory często w różnych „dzikich” 
miejscach, m.in. w okolicy obecnej 
kładki. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, odcinek od ul. 
Przechodniej aż do Zięciuk nosił 
nazwę ulicy Sejmikowej. Dopiero 
w lipcu 1935 r., ulica Sejmikowa i 
Kolejowa otrzymała jedną wspól-
ną nazwę – al. Józefa Piłsudskie-
go. Jeszcze w latach 20. XX wieku 
zainicjowano budowę wodociągu, 
który doprowadzono do centrum 
tworzącego się miasta za pośred-
nictwem warsztatów kolejowych. 

Zabudowa ulicy pod kątem bu-
dynków użyteczności publicznej i 

sklepów następowała dosyć powoli. 
W 1924 r. otwarto w Łapach oddział 
warszawskiego „Domu Towarowe-
go” Rogalińskiego, Zaremby, Szu-
chiewicza i Ski, którego usytuowano 
na rogu Kolejowej i Głównej. Siedzi-
bą oddziału był nowo wzniesiony 
w tym samym roku budynek przez 
Ludwika Kellera, administratora 
dóbr w Pietkowie. „Dom Towarowy” 
oferował produkty po niższych ce-
nach i na raty, co miało przyciągnąć 
klientów, do tej pory zaopatrujących 
się u handlarzy żydowskich. W latach 
30. XX wieku zbudowano kilka du-
żych budynków murowanych, m.in. 
przychodnię opieki zdrowotnej oraz 
tzw. ambulans kolejowy przylegający 
do dworca kolejowego. 

Na placu Starego Rynku jeszcze 
na początku XX wieku zbudowa-
no karczmę lub zajazd, a z czasem 
przybyło na jego obrzeżach kilka 
drewnianych budynków pełniących 
funkcję sklepów. W latach 20. i 30. 
XX wieku plac zabrukowano, co 
było sporym sukcesem lokalnego 
samorządu. Mimo wszystko centrum 
było dość zaniedbanym miejscem 
w mieście. Próbowano to zmienić 
w 1939 r., kiedy pojawił się pomysł 
budowy pomnika Józefa Piłsudskie-
go na placu Starego Rynku, nigdy 
zresztą nie zrealizowany. Tego typu 
akcje zaplanowane były w całym 
województwie białostockim, wybie-
rając miejsca, z którymi Marszałek 
był związany. 

W czasie okupacji sowieckiej i 
niemieckiej nazwę ulicy ponownie 
zmieniono. Sowieci nadali jej imię 
Józefa Stalina, natomiast po wkro-
czeniu tutaj Niemców nadano jej 
nazwę Bahnhoffstrasse. 

Na podstawie danych statystycz-
nych z 1946 r., można orientacyjnie 
określić stopień zaludnienia tej ulicy. 
W tym czasie wzdłuż Kolejowej stało 
od 55 do 60 domów, z czego część 
była zniszczona. Orientacyjnie mo-
gło w nim mieszkać około 160-170 
mieszkańców. Po zakończeniu wojny 
powrócono do przedwojennej nazwy, 
ale ostatecznie w styczniu 1949 r. 
aleje Piłsudskiego zastąpiono dawną 
ulicą Kolejową. Zmiana była jednak 
krótkotrwała, bo w lipcu tego samego 
roku postanowiono, że będzie nosić 
imię Marszałka Stalina. W maju 1962 
r., kiedy dokonano odsłonięcia po-
mnika Marcelego Nowotki, zmie-
niono również nazwę centralnej ulicy 
w mieście, na imię tegoż działacza 
komunistycznego. W maju 1981 r. 
w okresie tzw. karnawału solidar-
nościowego, uroczyście zmieniono 
nazwę ulicy Marcelego Nowotki na 
gen. Władysława Sikorskiego. 
I tak już pozostało do dzisiaj. 

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl

Historia łapskich ulic 

Kolejowa, czyli Sikorskiego

Fragment ulicy kolejowej w 1909 r. [RGIA, f. 350, op. 96, d. 264, k. 1, kopia planu w UM w Łapach]
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Trasa Narwiańskiego 
Triathlonu Bagiennego

W triathlonie wzięło udział 
pięćdziesięcioro zawodników, 
w tym pięć kobiet. Start i meta 
zawodów zlokalizowana została 
na plaży w Uhowie, a zawodnicy 
zmierzyli się w trzech konkuren-
cjach. Najpierw  mieli do pokona-
nia około piętnastokilometrową 
trasę rowerową, następnie prze-
siedli się do kajaków i  musieli 
przepłynąć około trzech  kilome-
trów rzeki, częściowo pod prąd. 
Na koniec do przebiegnięcia po-
została im sześciokilometrowa 

trasa, prowadząca głównie przez 
las. Cała trasa triathlonu to ok. 25 
km. Najlepszym pokonanie tego 
dystansu zajęło ok. 1h 40 minut.

- To wyjątkowa impreza. Wy-
jątkowa zarówno dla naszego 
regionu, jak i dla zawodników, 
którzy ją odwiedzają. Dla nas, bo 
możemy pochwalić się urokami 
okolic, a dla przyjezdnych jest to 
szansa na rywalizację i dobrą za-
bawę w przepięknych okoliczno-
ściach przyrody, nadnarwiańskich 
lasów i samej Narwi – mówi Grze-
gorz Niwiński, dyrektor Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Łapach.

Twardziele
Wśród zawodników są miesz-

kańcy Łap i okolic, ale także 
„triathloniści” z Krakowa, War-
szawy, Białegostoku czy Orzysza. 
Co roku zgodnie przyznają, że to 
impreza jedyna w swoim rodzaju, 
bo dość kameralna i towarzyszy jej 
ciepła, rodzinna wręcz atmosfera. 
Chociaż większość z zawodników 
startuje w zawodach dla 
przyjemności, to osiągają 
dobre wyniki. 

To były sekundy
- Nawet w wyścigu na 

dystansie 25 kilometrów 
liczyć się może wszystko 
- każde odepchnięcie wio-
słem, zmiana obuwia, czy 
tempo zdejmowania kasku 
rowerowego. Co prawda 
Krystian prowadził od 
samego początku, ale 
cały czas na plecach mógł 
czuć nie tylko krople potu 
i powiew wiatru, ale tak-
że oddechy rywali - Alka 
Kaczyńskiego, Grzegorza 
Popławskiego i Michała 
Bojarczaka. Do kajaka 
Krystian wsiadł tylko kil-
ka sekund przed rywa-
lami, na mecie również 

nie miał dużej przewagi - wbiegł 
na nią 19 sekund przed drugim 
Aleksandrem Kaczyńskim. Trzeci 
był reprezentant Nadaktywnych 
Tołcze - Grzegorz Popławski. 
Nieco dalej w tyle swoje rywalki 
zostawiła Anna Wojtulewicz. Do 
mety dotarła z czasem 1 godzina 
39 minut i 30 sekund. Druga była 
Ewelina Kamińska, która uzyskała 
czas prawie ponad 3 minuty słab-
szy od zwyciężczyni (1 godzina 43 
minuty 9 sekund), mimo tego, że 
po odcinku rowerowym to Ewelina 
Kamińska była na prowadzeniu 
wśród kobiet – relacjonuje Bartek 
Ksepka z Ośrodka Kultury Fizycz-
nej w Łapach.

- Wiele osób i podmiotów 
angażuje się co roku w pomoc 
przy organizacji Narwiańskiego 
Triathlonu Bagiennego. Strażacy, 
policjanci, przedsiębiorcy, wolon-
tariusze - wszystkim im jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za pomoc i 
dziękujemy za wspólną promocję 
sportu, a przy okazji walorów tu-
rystycznych naszej gminy – mówi 
dyrektor Grzegorz Niwiński.

Pamiętamy …
Zanim rozpoczęła się ry-

walizacja sportowa organiza-
torzy i uczestnicy triathlonu 
minutą ciszy uczcili pamięć 
śp. Adama Protasiewicza, 
dyrektora Ośrodka Kultury 
Fizycznej i jednego z pomy-
słodawców Narwiańskiego 
Triathlonu Bagiennego, któ-
ry zmarł nagle w listopadzie 
2017 r. 

Zdjęcia: Tomasz Łapiński

IX Narwiański Triathlon 
Bagienny Uhowo 2018

Białostoczanka Anna Wojtulewicz z numerem 37  i Krystian Kalinowski z numerem 1 z AGR 
Podlasie to zwycięzcy IX Narwiańskiego Triathlonu Bagiennego, który w niedzielę 29 lipca wy-
startował z plaży w Uhowie. 

Zwycięzca IX Narwiańskiego Triathlonu 
Bagiennego w kat. mężczyzn- Krystian Kalinowski
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INFORMACJE OG£OSZENIA REKLAMY

Klub Radnych 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady Miejskiej w £apach 

Leszek Pawe³ Gulewicz (tel. 602
471 021), Janusz Jamio³kowski (tel. 798
806 452), Marianna Kaczyñska (tel. 508 146
393), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski (tel. 668 484 425),
Maciej Michno (tel. 781 401 781), Zdzis³aw
Penza (tel. 604 995 881), Adam Perkowski
(tel. 602 177 021), Beata Piekarska (tel.
600035350), Jaros³aw Porowski (tel.
507131348), Piotr Pu³koœnik - Przewodnicz¹-
cy Klubu (tel. 600 367 888). 

Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek mie-
si¹ca w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzê-
dzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106
lub telefonicznie. 

KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE

Rady Miejskiej w £apach
Wies³aw Szustak - Przewodnicz¹cy Klubu (tel.501 378 230),
Halina Kamiñska (501 498 615), Barbara Ekiert (510 437 030),
Kazimierz £upiñski (85-650 22 93) i Radny Powiatu Bia³o-
stockiego  Krzysztof Go³aszewski (tel.604 906 720).

Zaprasza mieszkañców do korzystania z naszych dy¿urów 
w ostatni (czwartek) ka¿dego miesi¹ca w godz. 16:00-17:00
w Urzêdzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.
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Radni 

Rady Miejskiej w £apach

Przemys³aw Jaroszewski - 783 089 557 

Joanna Micota - 698 082 897

Stanis³aw ̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA I REKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 
18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 
e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 
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