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Wiktoria wciąż potrzebuje naszej pomocy

Pomóżmy!

Trwa niezwykła akcja pomocy Wik-
torii Łapińskiej z Łap-Szołajd. Zostało 
już mało czasu, więc zjednoczmy się i 
pomóżmy naszej łapiance w tej trudnej 
i bolesnej walce o lepszą przyszłość.

Zbiórka pieniędzy na operacje jej nóg 
trwa od kilku miesięcy. Dzięki wielkim ser-
com i zaangażowaniu tysięcy osób wspiera-
jących Wiktorię nie tylko finansowo, w sierp-
niu udało się już pomyślnie przeprowadzić 
operację pierwszej nogi i zarezerwować w 
styczniu 2021 r. termin operacji drugiej. Jednak, aby operacja mogła się odbyć brakuje 
jeszcze ponad 190 tys. zł. Na uzbieranie tej kwoty pozostało kilkanaście dni. 

Jak można pomóc..
Trwają akcje charytatywne na Facebooku. W sklepach, kwiaciarniach i innych instytu-

cjach w Łapach znajdują się puszki, do których można wrzucić datki. Również w Urzędzie 
Miejskim po raz kolejny ustawiliśmy taką puszkę. Liczymy, że wkrótce, wspólnie, również 
dzięki Państwa hojności, ją zapełnimy… Puszka Fundacji Siepomaga.pl znajduje się w 
na parterze w Biurze Obsługi Interesanta przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego. 
Być może będzie to wygodniejsza forma niż internetowe przelewy, czy licytowanie rzeczy 
wystawionych na aukcjach.

Szczegółowe informacje o zbiórce można znaleźć na Facebooku 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

TERAZ ZBIERAMY
NA DRUGĄ!POWOLI STAJĘ NA

JEDNĄ NOGĘ!
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Po kompleksowej moderniza-
cji budynku Biblioteki Publicznej 
przyszedł czas na metamorfozę 
parku przy Placu Solidarności w 
Łapach. Wkrótce to miejsce zmie-
ni się nie do poznania i będzie 
ulubionym miejscem spotkań i 
odpoczynku mieszkańców.

W środę (14 października) 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
podpisał umowę z firmą Mikabo 
Marcin Granaszewski z Łap. Od 
razu też przekazano wykonawcy  
plac budowy. Rewitalizacja parku 
ma się zakończyć w połowie maja 
2021 r.

Przypomnijmy. Komplek-
sowe zagospodarowanie parku 
przed biblioteką na Placu Soli-
darności przewiduje m.in. bu-
dowę tężni solankowej, w której 
przebywanie korzystnie wpływa 
na układ oddechowy i wzmocnie-
nie odporności.  Walory lecznicze 
mikroklimatu powstałego w tężni 
solankowej porównywalne są z 
korzyściami, jakie daje spacer nad 
morzem. Ponadto zostaną rów-
nież wybudowane dwie drewnia-
ne wiaty do zajęć warsztatowych 
m.in. zdrowotno-rehabilitacyj-
nych dla osób starszych. 

Przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy 
powstanie również m.in. ekran 
akustyczny z tui, punkt informa-
cyjny oraz zostaną ustawione: 
podwójny stół betonowy do gry 
w szachy i chińczyka, pojedyncze 
i podwójne ławeczki oraz kosze 
na śmieci. Będą też wydzielone 
miejsca na wystawy np. tematycz-
no-edukacyjne. Planuje się też 
montaż konstrukcji telebimu, na 
którym będzie można wyświetlać 

filmy w kinie plenerowym.
Z myślą o osobach niepeł-

nosprawnych odwiedzających 
bibliotekę zostanie wybudowa-
na również specjalna pochylnia. 
Przed biblioteką będzie można 
zostawić rower pod wiatą.

Dotychczasowe oświetlenie 
zostanie zastąpione nowymi 
lampami parkowymi. Zostaną 
też zasadzone drzewa i zieleń 
ozdobna. Teren zostanie objęty 
monitoringiem. Przestrzeń przed 

biblioteką zostanie uporządkowa-
na i zagospodarowana.

Wykonawca wymienionych 
prac został wyłoniony w prze-
targu. Wartość zamówienia to 
2 mln 637 tys. zł. W ubiegłym 
roku Zarząd Województwa Pod-
laskiego przyznał Gminie Łapy 
dofinansowanie na zagospoda-
rowanie placu przed budynkiem 
biblioteki  w wysokości ponad 1,8 
mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego.

Gmina Łapy w czerwcu bieżą-
cego roku złożyła także wniosek 
o dofinansowanie w wysokości 
prawie 900 tys. zł na budowę pod-
świetlanej fontanny posadzkowej 
w ramach naboru LGD Stowarzy-
szenie N.A.R.E.W. – Narwiańska 
Akcja Rozwoju Ekonomicznego 
Wsi. Łączną wartość tej inwestycji 
to ponad 1,19 mln zł, a złożony 
wniosek stanowi uzupełnienie 
kompleksowej rewitalizacji parku 
przed biblioteką. Wniosek został 
już pozytywnie oceniony przez 
LGD N.A.R.E.W. i teraz gmina 
Łapy czeka na decyzję Zarządu 
Województwa Podlaskiego w tej 
sprawie.

Na dwóch działkach w Pod-
strefie zostanie wybudowana 
fabryka wyrobów aerozolowych 
z mieszalnią płynów i nowocze-
snym laboratorium.

W piątek (16 października) 
firma AG Chemia z Sokół, repre-
zentowana przez Andrzeja Gą-
sowskiego zawarła z Gminą Łapy 
umowę sprzedaży kolejnej działki 
położonej w nowej części Pod-
strefie Łapy TSSE. To już druga 

kupiona przez tę firmę nierucho-
mość, która znajduje się obok tej 
kupionej w lutym. Na tych dwóch 
działkach o łącznej powierzchni 
ponad 2 ha inwestor planuje wy-
budować do końca 2025 r. fabrykę 
wyrobów aerozolowych, produku-
jącą dezodoranty, środki czysto-
ści, środki smarne, techniczne i 
inne – wszystko w opakowaniach 
aerozolowych. Powstanie także 
mieszalnia płynów oraz nowo-
czesne laboratorium.

Będzie praca
Zakład istnieje na polskim 

rynku od 1989 roku. Będzie po-
trzebował pracowników laborato-
rium, techników, automatyków. 
AG Chemia mieści się obecnie 
Sokołach i tam zainteresowane 
osoby mogą składać swoje apli-
kacje. Po wybudowaniu zakładu 
firma przeniesie się do Łap.

- Bardzo gratuluję Panu An-
drzejowi Gąsowskiemu i życzę 
powodzenia w realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych na zakupionych 
terenach – mówił po podpisa-
niu aktu notarialnego burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

O tym inwestorze informowa-
liśmy na początku września, kiedy 
to została podpisana warunkowa 
umowa sprzedaży po rozstrzy-
gniętym na początku sierpnia 
drugiego przetargu na sprzedaż 
użytkowania wieczystego nieru-
chomości położonych w nowej czę-
ści Podstrefy Łapy. Konieczność 
podpisania umowy warunkowej 
wynikała z przepisów, zgodnie z 
którymi prawo pierwokupu tych 

działek przysługuje agencji Roz-
woju Przemysłu S.A. Agencja nie 
skorzystała z przysługującego jej 
prawa i w związku z tym możliwe 
było podpisanie umowy sprzedaży 
przenoszącej prawo użytkowania 
wieczystego.

- Był to drugi przetarg w wy-
niku, którego następna działka 
znalazła nabywcę. Aktualnie pro-
wadzone jest kolejne postepowa-
nie i wierzę, że pozostałe działki 
będą sukcesywnie sprzedawane 
pod realizację inwestycji. Sta-
ramy się dotrzeć z naszą ofertą 
do jak najszerszego grona inwe-
storów. Prowadzimy rozmowy z 
zainteresowanymi podmiotami. 
Współpracujemy z podmiotami 
zrzeszającymi przedsiębiorców: 
Warszawską Izbą Gospodarczą, 
Klastrem Obróbki Metali, Suwal-
ską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i lokalnymi mediami. W ten spo-
sób nasza oferta jest rozpowszech-
niania wśród potencjalnych inwe-
storów. Dzięki temu prowadzę też 
szereg rozmów z przedsiębiorcami 
i wierzę, że kolejne działki znajdą 
wkrótce nabywców - mówi bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski.

AG Chemia wybuduje fabrykę w Łapach

Park przed biblioteką wypięknieje. Jest umowa z wykonawcą
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Zakupy były możliwe dzięki 
dotacji w łącznej wysokości 53 
tys. zł pozyskanej z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. Warto wspomnieć, 
że z tej kwoty 8 tys. zł otrzymała 
jednostka OSP Uhowo za udział 

w kwietniu bieżącego roku w akcji 
gaśniczej na terenie Biebrzań-
skiego Parku Narodowego. Swój 
wkład w zakupy ma też Gmina 
Łapy, która dołożyła brakujące 
ok. 5 tys. zł.

Profesjonalne wyposaże-
nie strażackie

Jednostki OSP w Płonce Ko-
ścielnej, Łupiance Starej i Uhowie 
otrzymały m.in. przyczepy samo-
chodowe, które będą używane 
do przewozu quadów i sprzętu 
ciężkiego. Trafiły do nich też trzy 
najaśnice akumulatorowe z pra-
wie dwumetrowym masztem tele-
skopowym służące do oświetlenia 
miejsca działań strażackich. To 
jedno z podstawowych narzędzi 
służb ratowniczych. 

- Wszystko się przyda. Pompy 
będziemy używać na przykład 
do wypompowywania wody 
z zalanych po ulewach piwnic 
albo do pobierania do wozów 
strażackich wody z rzeki, gdy 
będzie taka potrzeba. W przy-
szłości zamierzamy też kupić 
quada. Doświadczenia z ga-
szenia pożaru w Biebrzańskim 
Parku Narodowym pokazuje, że 
na naszych terenach taki sprzęt 
jest niezbędny – mówi Daniel 
Koszczuk, prezes OSP Uhowo 
i dodaje, że strażacy są bardzo 
wdzięczni panu burmistrzowi i 
marszałkowi województwa pod-
laskiego za dotację na sprzęt.

Na stan wyposażenia OSP w 

Łapach również trafiła pompa 
zatapialna, która służy do pom-
powanie zarówno czystej, jak i 
brudnej wody. Strażacy z Łap do-
stali też profesjonalne buty stra-
żackie i ubranie specjalne bojowe. 
Z kolei do OSP Łapy-Dębowina 
trafiło sześć par nowych rękawic 
strażackich, sześć hełmów i sześć 
kominiarek strażackich oraz trzy 
pary butów strażackich.  Strażacy 
z Łap-Dębowiny dostali również 
narzędzie Hooligan, które jest 
jednym z najpopularniejszych na 
świecie narzędzi używanych do 
przebijania, uderzania, podważa-
nia, ukręcania i cięcia elementów 
konstrukcji stanowiących prze-
szkody dla ratowników i stanowi 
niezbędne wyposażeniem zespo-
łów ratownictwa drogowego.

- Chciałbym, żeby ten spe-
cjalistyczny sprzęt ratownictwa 
nie był nigdy potrzebny i, żeby 
wypadków i nieszczęść zdarzało 
się jak najmniej. Jednak dobrze, 
gdy jest i można go użyć w razie 
potrzeby. Pieniądze na sprzęt 
strażacki to zawsze dobrze wy-
dane pieniądze, bo służą zapew-
nieniu bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom – podsumowuje 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski. 

Sprzęt i wyposażenie strażackie trafiło do jednostek OSP

Sprzęt i wyposażenie strażackie o łącznej wartości prawie 
58 tys. zł przekazał  jednostkom OSP z gminy Łapy burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. W piątek (16 października) nowy sprzęt 
uroczyście odebrali: członek zarządu OSP Łapy Tomasz Ka-
miński, prezes OSP Uhowo Daniel Koszczuk, naczelnik OSP 
Płonka Kościelna Krzysztof Łapiński, prezes OSP Łupianka Stara 
Krzysztof Łupiński oraz prezes OSP Łapy-Dębowina Mariusz 
Kostyra wraz ze strażakami z tych jednostek.

W imieniu Gminy Łapy w po-
niedziałek 26 października umo-

wy z wykonawcą obu inwestycji 
- Przedsiębiorstwem Robót Elek-

trycznych i Budowlanych „Mipa” 
Leon Stankiewicz w Białymsto-
ku podpisał zastępca burmistrza 
Krzysztof Dudziński.

Ulica Kolejowa wraz z 
drogą w kierunku Łap-Łynek

Na odcinku 1138 m od drogi 
powiatowej nr 1527B w Łapach 
do drogi wojewódzkiej nr 681 w 
Łapach-Łynkach powstanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna. Wybu-
dowany zostanie ciąg pieszo-ro-
werowy oraz chodniki i zjazdy. 
Droga zyska też oświetlenie.

Wartość zamówienia to ponad 
4 mln 415 tys. zł, z czego 70% sta-
nowi dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych 2020.

Zgodnie z umową droga ma 
być gotowa w połowie marca 
2023 r.

Przebudowa ulicy Piasko-
wej w Łapach

Nową nawierzchnię bitumicz-
ną zyska także ulica Piaskowa. 

Modernizacja drogi będzie prowa-
dzona na odcinku 370 m od ulicy 
Polnej do ul. Głównej. Wykonana 
zostanie tam kanalizacja deszczo-
wa. Powstanie ciąg pieszo-rowero-
wy oraz chodniki i zjazdy. W kilku 
miejscach zostaną wybudowane 
parkingi, m.in. przy przychodni. 
Na skrzyżowaniu z ulicą Nowy 
Rynek powstanie wyniesione 
przejście dla pieszych.

Wartość prac to prawie 2 mln 
85 tys. zł, z czego 70% stanowi 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 2020.

Termin zakończenia inwesty-
cji określono w umowie na począ-
tek czerwca 2022 r.

Ulice Piaskowa i Kolejowa 
z umowami na przebudowę

Dwie kolejne gminne drogi, które otrzymały dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 mają już swego wyko-
nawcę. W najbliższym czasie modernizowana będzie ulica Ko-
lejowa wraz z drogą w kierunku Łap-Łynek oraz ulica Piaskowa.
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Mieszkańcy wybrali – wyniki gło-
sowania w ramach BUDŻETU OBY-
WATELSKIEGO GMINY ŁAPY 2021

Scena estradowa, rozbudowa placów zabaw, 
odnowienie części boiska, plenerowa siłowania czy 
termomodernizacja budynku OSP w Uhowie... Do 
realizacji trafi w sumie 8 pomysłów zadań spośród 
18 zakwalifikowanych do głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2021. Tak 
zdecydowali mieszkańcy. W głosowaniu oddano 
łącznie 5734 głosów.

Od 14 do 21 września mieszkańcy Gminy Łapy 
głosowali na zadania zgłoszone do Budżetu Oby-
watelskiego 2021. 

W wyniku głosowania do urny zostało wrzuco-
nych 5633 kart z czego 101 kart przesłano skanem 
na wskazany adres e-mail. Zarejestrowano łącznie 
5734 głosów, w tym w wyniku weryfikacji uznano 
5345 głosów za ważne i 389 głosów za nieważne.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, 
które są Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XX/169/20 
Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2020 
r, do realizacji na przyszły rok przechodzą zadania 
z największą ilością głosów aż do wyczerpania całej 
kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski. Na 
Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2021 zostało prze-
znaczone 240 000,00 złotych. Łączny szacunkowy 
koszt projektów rekomendowanych do realizacji 
głosami mieszkańców wynosi 239 500,00 zł.

Projekty rekomendowane przez mieszkańców 
do realizacji w 2021 roku:
•  Budowa sceny estradowej na boisku przy WDKu 

w Łapach – Szołajdach
•  Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu 

zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościel-
nej (lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Płonce 
Kościelnej)

•  Siłownia plenerowa pod chmur ką (lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej)

•  Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej 
– od strony ul. Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach 
przy ul. Polnej 9

•  Budynek na potrzeby sołectwa Łapy – Pluśniaki
•  Drewniana altana ze stołami i ławami w Łapach

-Korczakach
•  „Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podsta-

wa”– rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 
z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (lokalizacja: 
skrzyżowanie ul. Polna 27, 18-100 Łapy)

•  Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łapy. Ochotnicza 
straż pożarna (lokalizacja: Uhowo)

Wnioskodawcom zwycięskich projektów ser-
decznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za każdy oddany głos. .

Lp. NAZWA ZADANIA
WARTOŚĆ 
ZADANIA

LICZBA 
ODDANYCH 
WAŻNYCH 
GŁOSÓW

1
Budowa sceny estradowej na boisku przy WDKu

w Łapach – Szołajdach
30 000,00 613

2
Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw

i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej
(lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej)

30 000,00 588

3
Siłownia plenerowa pod chmurką

(lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej)
30 000,00 586

4

Odnowienie jednej połowy (najbardziej zniszczonej – 
od strony ul. Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach przy ul. Polnej 9

30 000,00 580

5 Budynek na potrzeby sołectwa Łapy – Pluśniaki 30 000,00 518

6
Drewniana altana ze stołami 

i ławami w Łapach-Korczakach
30 000,00 450

7

„Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podsta-
wa”– rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 

z Oddziałem Integracyjnym w Łapach
(lokalizacja: skrzyżowanie ul. Polna 27, 18-100 Łapy)

30 000,00 447

8
Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łapy. 

Ochotnicza straż pożarna
(lokalizacja: Uhowo)

29 500,00 357

9
Poprawa bezpieczeństwa  w gminie Łapy poprzez 

doposażenie i unowocześnienie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach

30 000,00 275

10
Budowa placu zabaw dla dzieci

(lokalizacja: skrzyżowanie ul. Sosnowej 
i Asnyka w Łapach)

29 999,67 240

11
Kontynuacja remontu drogi gminnej do Łupianki No-

wej
30 000,00 221

12

Drewniana altanka ze stołami i ławami idealna do 
spotkań i warsztatów oraz integracji wewnątrz- i 

międzypokoleniowej o każdej porze roku dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów

(lokalizacja: ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy)

30 000,00 156

13
Rekreacja na 6!

(lokalizacja: tereny rekreacyjne w Uhowie, 
baseny letnie w Płonce Kościelnej)

29 630,00 102

14
Utwardzenie tłuczniem Gminnej drogi: 

Płonka-Matyski – Kolonia
30 000,00 71

15
Plac zabaw dla dzieci

(lokalizacja: działka za boiskiem „Orlik”)
30 000,00 62

16
Wodopitnik – miejskie źródełko zewnętrzne
(lokalizacja: Plac Niepodległości w Łapach)

30 000,00 41

17
Zagospodarowanie skweru przy ul. Spółdzielczej 2 w 

Łapach
27 024,00 35

18
Ułożenie kostki przed budynkiem Wiejskiego Domu 

Kultury w Płonce Kościelnej + meble ogrodowe, wyko-
nanie podjazdu na wózki inwalidzkie

27 100,00 3

RAZEM 5345

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ŁAPY



ŁAPSKA
GAZETA6 nr 07 / 29 października 2020

Rok temu po raz pierwszy 
burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski zaprosił szkoły do włączenia 
się do szlachetnej akcji Łap-
skiego Towarzystwa Regional-
nego ,,Ocalmy od zniszczenia”. 

Pan burmistrz zaproponował 
wtedy, aby dwa razy w roku - przed 
1 listopada i przed 3 maja każdego 
roku -  uczniowie sprzątali groby i 
jednocześnie uczestniczyli w „ży-
wej lekcji historii i patriotyzmu”. 

- Dzięki przeprowadzanym 
od 2011 roku kwestom, Łapskie 
Towarzystwo Regionalne odno-

wiło kilkanaście zabytkowych 
nagrobków osób szczególnie za-
służonych dla naszego miasta czy 
też zbiorowych grobów polskich 
żołnierzy poległych podczas wo-
jen. Odnowione nagrobki wyma-
gają jednak ciągłej dbałości, stąd 
pomysł, aby na stałe uczniowie 
podjęli się pracy nad utrzyma-
niem porządku przy odnowionych 
mogiłach – mówi Krzysztof Goła-
szewski, burmistrz Łap. 

Na ten apel odpowiedziały 
gminne szkoły, a akcja jest nadal 
kontynuowana, mimo że z po-
wodu pandemii nie odbędzie się 

kwesta na cmentarzu. Dodatkowo 
w tym roku z podobnym apelem 
pan burmistrz zwrócił się także 
do łapskich szkół średnich.

Uczniowie klasy 8b wspól-
nie z nauczycielami ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łapach 22 
października uprzątnęli 9 na-
grobków, które zostały wcześniej 
odnowione staraniem Łapskiego 
Towarzystwa Regionalnego.

- Uczniowie dowiedzieli się 
wielu faktów o mieszkańcach Łap, 
zobaczyli, w jaki sposób Towarzy-
stwo Regionalne dba o wspólne 
dziedzictwo kulturowe – mówi 
Marian Jurkin z Łapskiego To-
warzystwa Regionalnego.

Pozostałe szkoły podstawowe 
w Łapach (Osse), Płonce Kościel-
nej i Uhowie porządkują groby 
na lokalnych nekropoliach. Z 

kolei dzieci i młodzież ze szkoły 
w Łupiance Starej opiekują się 
miejscem pamięci narodowej w 
lesie w Wólce Waniewskiej. W 
poznawaniu historii pomagają 
nie tylko nauczyciele, ale także 
historycy z ŁTR-u, którzy podczas 
porządków na cmentarzach prze-
kazują dzieciom i młodzieży wiele 
ciekawych faktów o nieżyjących 
już mieszkańcach i historii Łap. 

- Jestem przekonany, że to 
znakomita lekcja historii, która 
uczy młodzież szacunku do prze-
szłości i w wyjątkowy sposób upa-
miętnia naszych bohaterów oraz 
osoby zasłużone dla naszej wspól-
noty – podsumowuje burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Akcja wpisuje się w akcję Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła pamięta”.

Gmina

Uczniowie dbają o groby lokalnych bohaterów 

Piękna akcja trwa

Pierwsze dni listopada z 
Uroczystością Wszystkich 
Świętych i Wspomnieniem 
Wszystkich Wiernych Zmar-
łych to czas zadumy i refleksji 
nad życiem oraz przemijaniem. 
Wspominamy swoich bliskich 
i przyjaciół, których już nie ma 
wśród nas. Odeszli na zawsze, 
ale trwają w naszej pamięci i 
sercu… 

W mijającym roku odeszli do 
wieczności także ci, którzy swoim 
życiem i działalnością w sposób 
szczególny wpisali się w naszą 
łapską wspólnotę.

Z tej okazji wspominamy także 
osoby związane z Łapami, które 
zmarły w przeciągu mijającego 
roku. Działalność tych osób w 
sposób szczególny odcisnęła wy-
raźny ślad w życiu naszej gminy, 
wpisując się na stałe w karty jej 
historii…

Śp. Ksiądz Biskup Stani-
sław Stefanek TChr, biskup 
senior diecezji łomżyńskiej
(zmarł 17 stycznia 2020 r. w 

wieku 84 lat)
Śp. Ksiądz Biskup Stanisław 

Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. 
w Majdanie Sobieszczańskim.

Wyświęcony na kapłana w To-
warzystwie Chrystusowym dnia 28 
czerwca 1959 r. w Poznaniu. Został 
mianowany biskupem pomocni-
czym w Szczecinie w dniu 4 lipca 
1980 r. Sakrę biskupią przyjął w 

dniu  24 sierpnia 1980 r. w kate-
drze szczecińskiej z rąk biskupa 
szczecińsko-kamieńskiego Ka-
zimierza Majdańskiego. Ksiądz 
Biskup Stanisław jako zawołanie 
biskupie obrał słowa: „In omnibus 
Christus”.

 Dnia 26 października 
1996 r. został mianowany 
Biskupem Łomżyńskim. 
Uroczysty ingres do katedry 
łomżyńskiej odbył w dniu 17 
listopada 1996 r. Był szóstym 
biskupem łomżyńskim.

 Ksiądz Biskup Stanisław Ste-
fanek w latach 1993-2008 był 
dyrektorem Instytutu Studiów 
nad Rodziną Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie (od 1999 
r. UKSW). Troska o rodziny była 
szczególnym rysem posługi bi-
skupiej Biskupa Stanisława. W 
ramach Konferencji Episkopatu 
Polski, przez wiele lat był prze-
wodniczącym Rady ds. Rodziny. 

Był również członkiem prezydium 
Papieskiej Rady Rodziny.

 Decyzją prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego z dnia 2 październi-
ka 2009 r. odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Dnia 11 listopada 2011 r. za-
kończył posługę pasterską jako 
Biskup Diecezjalny i przeszedł 
na emeryturę jako Biskup senior. 
Nie zaprzestał posługi sakramen-
talnej, w dalszym ciągu aktywnie 
podejmował działania duszpa-
sterskie, zwłaszcza na rzecz ro-
dzin. Głosił katechezy, rekolekcje 
i konferencje.

Śp. Józef Rząca
(zmarł 14 lutego 2020 r. 

w wieku 71 lat)

Radny (w latach1994 – 2010) 
czterech kadencji Rady Miejskiej 

w Łapach. Delegat na Walne Ze-
branie Delegatów Regionu Podla-
skiego NSZZ „Solidarność”. Eme-
rytowany pracownik cukrowni w 
Łapach. Przez cały okres pracy 
zawodowej w cukrowni pełnił obo-
wiązki przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Zawsze oddany sprawom Łap i ich 
mieszkańcom. Ciepły i serdeczny 
człowiek.

Śp. Mirosław Derek
(zmarł 20 lipca 2020 r. 

w wieku 70 lat)

Radny II, III i IV ( w latach 
1994-2006) kadencji Rady Miej-
skiej w Łapach, były wieloletni 
prezes zarządu, a od października 
2018 r. członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielczego Zakładu Usługo-
wego Kółek Rolniczych w Łapach.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – ks. Jan Twardowski

ZACHOWAMY W PAMIĘCI
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Odblaskowe smycze, rę-
kawy na rower i breloczki w 
ilości 600 sztuk trafią do naj-
młodszych pieszych uczestni-
ków ruchu drogowego z naszej 
gminy.

Po raz kolejny burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski przekazał 
komendantowi Komisariatu Poli-
cji w Łapach nadkom. Tomaszowi 
Organkowi  elementy odblaskowe 
poprawiające widoczność uczest-
ników ruchu po zapadnięciu zmro-
ku na drodze. 

Policjanci w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły i 
przedszkola” i „Bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym” przeprowa-
dzą z dziećmi  i młodzieżą zajęcia 
połączone z wręczeniem uczest-
nikom elementów odblaskowych. 
Podczas tych zajęć policjanci będę 
mówić o zagrożeniach na drodze 
z domu do szkoły, występują-
cych szczególnie po zapadnięciu 
zmroku i w warunkach niedosta-
tecznej widoczności. Policjanci 
będą uświadamiać, jak ważne 
jest praktyczne wykorzystanie 
elementów odblaskowych. Ro-
dzice zaś powinni zadbać, aby 
podarowane odblaski  stały się 
stałym elementem wyposażenia 
każdego ucznia.

Przypominamy, że nowelizacja 
Prawa o ruchu drogowym wpro-
wadziła od dnia 31 sierpnia 2014 
roku zmiany, polegające na tym, 
że każdy pieszy poruszający się po 
zmierzchu poza obszarem zabudo-
wanym ma obowiązek używania 
elementów odblaskowych.

Po zmroku ubrani w ciemną 
odzież piesi są słabo widoczni dla 
kierowców. Po założeniu odbla-
sków stajemy się widoczni nawet 
z odległości 150 metrów. Jadący 
pojazdami kierowcy widzą nas 
szybciej i mogą ominąć z bezpiecz-
ną odległością.

Odblaski 
dla najmłodszych pieszych

Wielkim krokami zbliża się 
1 listopada. Dla wielu miesz-
kańców Łap oraz gości odwie-
dzających w tym dniu cmentarz 
dzień ten kojarzy się  z corocz-
ną kwestą Łapskiego Towarzy-
stwa Regionalnego. W tym roku 
miała się odbyć jubileuszowa X 
kwesta z tradycyjnym  hasłem  
„Ocalmy od zniszczenia”. 

Niestety – pandemia wywoła-
na przez koronawirusa spowodo-
wała, że  zdecydowaliśmy zaczekać 
z jubileuszem dekady na przyszły 
rok. Miejmy nadzieję, że sytuacja 
się poprawi. Jako organizatorzy 
nie chcemy ryzykować bezpieczeń-
stwa kwestujących oraz darczyń-
ców, tym bardziej, że jeszcze nie 
wiadomo, jak będzie wyglądała 
organizacja odwiedzin cmentarzy 
w dniu 1 listopada 2020r. 

Przy okazji może kilka wspo-
mnień…. Kiedy pierwsza kwesta 
„Ocalmy od zniszczenia” została 
zainaugurowana w 2011 r., nie są-
dziliśmy, że przyniesie ona efekt, 
który pozwoli na zmianę oblicza 
łapskiego cmentarza. Tymczasem 
minęło dziewięć lat i w ciągu ko-
lejnych zbiórek udało się ocalić, 
wskrzesić bądź wznieść na nowo 
nagrobki, które zasługują na ist-
nienie i na pamięć. Nie można ich 
wymazać z naszej łapskiej historii 
i tradycji.  Łapskie Towarzystwo 
Regionalne za działania na rzecz 
ratowania zabytkowych nagrob-
ków na łapskim cmentarzu ogło-
szono w 2019  laureatem woje-
wódzkiego konkursu  „Inicjatywa 
Społeczna Roku” .    

Pieniądze zebrane podczas 
IX Kwesty z 2019r.  zostały prze-
znaczone na renowację pięknego 
nagrobka Juliusza Przybylskiego 
znajdującego się w środkowej czę-
ści cmentarza oraz umieszczenie  
kamiennej tablicy na Grobie Nie-
znanego Żołnierza  z informacją 
na temat historii  jego powsta-
nia.  Upamiętniono zasłużonych 
dla Łap  państwo Grindl. Sabina 
Grindl – to przedwojenna  kie-
rowniczka szkoły i jedyna  kobieta 
radna  Rady Miejskiej w Łapach 
w latach  1934-39, w czasie wojny 
wywieziona z córką do Kazachsta-
nu ; jej mąż  Edward Grindl – był 
członkiem  Związku Strzeleckiego 
w Łapach, a  jako żołnierz września  
1939 r.  został aresztowany przez 
NKWD,  wywieziony do ZSRS i 
tam zamordowany. Na nagrob-
ku zostały  umieszczone Krzyż 
Harcerski oraz Krzyż Katyński. 
Zapraszamy zatem do odwiedza-
nia cmentarza i obejrzenia na-
grobków, które zostały odnowione 
i ocalone od zniszczenia dzięki 
naszej kweście.  

Dorota Kondratiuk
- prezes Łapskiego Towarzystwa 

Regionalnego 

Na X kwestę zaczekamy do 1.11.2021 r…  

„Ocalmy od Zniszczenia”
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Dobra wiadomość dla miesz-
kańców ul. Sokołowskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Białymstoku wybrał w czwartek 
(8.10) wykonawcę, który przebu-
duje i rozbuduje drogę nr 1527 
B Łapy (Osse) – Gąsówka-Osse, 
czyli ulicę Sokołowską na odcinku 
869 m.  Najkorzystniejszą ofer-
tę w przetargu złożyło Przedsię-
biorstwo Robót Elektrycznych i 
Budowlanych „MIPA” Leon Stan-
kiewicz z Białegostoku. Wartość 
zamówienia to ponad 3 mln 220 
tys. zł.

Realizacja tej inwestycji jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 50 % uzyskanemu 
przez Powiat Białostocki z Fun-
duszu Dróg Samorządowym. Po-
zostałe koszty pokryją po połowie 
Powiat i Gmina Łapy.

Na odcinku 869 m powstanie 
jezdnia o szerokości 6 m z nową 
bitumiczną nawierzchnią. Po obu 
stronach drogi będą ścieżki ro-

werowe z dopuszczeniem ruchu 
pieszego, wykonane z brukowej  
kostki betonowej.  Zostanie uzu-
pełnione oznakowanie pionowe 
oraz poziome drogi, m.in. po-
wstanie przejście dla pieszych. 
Zostanie również wykonana 
kanalizacja deszczowa wraz z 
utwardzonymi rowami odpro-
wadzającymi wodę.

Ulica Sokołowska na remont 
czeka od kilkunastu lat. Stan tech-
niczny drogi  jest bardzo zły. Są 
tam liczne wyboje i nierówności. 
Nie ma wydzielonych chodni-
ków, a piesi muszą poruszać się 
po jezdni. Wkrótce się to zmie-
ni. Powiatowy Zarząd Dróg w 
Białymstoku planuje przekazać 
wykonawcy plac budowy jeszcze 
w październiku. Zakończenie tej 
inwestycji drogowej zaplanowano 
z kolei na koniec października 
2021 r.

Na początku października 
ruszyła budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. 
Kościelna) z ul. Kolejową w 
Uhowie.

Skrzyżowanie po metamor-
fozie, jaką przeszło w związku z 
powstającą obwodnicą Uhowa 
i budową wiaduktu nad torami 
zostało bardzo rozbudowane. 
Poruszanie się po nim już teraz 
może stanowić duży problem. 
Szczególnie utrudnione jest włą-
czanie się do ruchu pojazdów wy-
jeżdżających z ul. Mickiewicza 

w Uhowie. Niebezpieczne jest 
także przekraczanie dwupa-
smowej jezdni przez pieszych. 
Sygnalizacja w tym miejscu jest 
bardzo potrzebna. Z pewnością 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu, ułatwi 
przekraczanie jezdni przez pie-
szych i usprawni przemieszczanie 
się pojazdów.

Wykonawcą prac jest firma 
AMP CT Spółka z o.o. Spółka Ko-
mandytowa z Olsztyna.  

Nowa sygnalizacja świetlna 
będzie kosztować ponad 473 tys. 
zł i powinna być gotowa do 15 
grudnia bieżącego roku.

Trwa budowa 
Sygnalizacja świetlna w Uhowie

W min ioną  n iedz ie lę 
25.10.2020 r. w Busko – Zdrój 
odbył się Puchar Polski w Che-
erleadingu Sportowym. W kate-
gorii FREE STYLE POM ( 9-13 
lat) nasza minidrużyna MPo-
wer Cheers Łapy zajęła drugie 
miejsce!

To wielkie wyróżnienie być na 
podium, biorąc pod uwagę fakt, że 
to był dla drużyny pierwszy występ 
w zawodach o takiej randze.

To także mega przeżycie móc 
spotkać się z tancerzami z różnych 
zakątków Polski, w tym z mistrza-
mi z lat poprzednich.

To wspaniałe widowisko tań-
ca, muzyki, wspaniałych choreo-
grafii, pięknych strojów. I choć 
obostrzenia COVID zabrały z tego 
widowiska wiele, atmosfera i tak 
była fantastyczna.

Przygotowania do tego wystę-
pu trwały wiele miesięcy: regu-
larne treningi, wakacyjne warsz-

taty z choreografii, rozciągania, 
akrobacje.

Ciężka praca dzieci, ich rodzi-
ców, trenerów zawarta w półtora-
minutowym występie, w świetle 
jupiterów.

Miasto i Gminę Łapy repre-
zentowały: Nikola Taudul (10lat), 
Natalia Laskowska (13lat), Alek-
sandra Mikołajczyk (9 lat), Maja 
Zdrodowska (12 lat), Oliwia Za-
niewska (11 lat), Zofia Stypułkow-
ska (10lat), Gabriela Łapińska (9 
lat), Wiktoria Czajkowska (8 lat), 
Angelika Janczewska (10lat)

Gratulujemy Zawodniczkom i 
Rodzicom. Dziękujemy trenerom: 
Pani Paulinie Kisiel oraz Krzysz-
tofowi Twarowskiemu za przy-
gotowanie do zawodów i opieke 
podczas wyjazdu.

Jesteśmy z Was wszystkich 
bardzo dumni!

Projekt współfinansowany z 
budżetu Gminy Łapy.

Drugie miejsce 
MPower Cheers Łapy
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- W trybie administracyjnym 
budowa trasy Rail Baltica w 
naszym województwie zbliża 
się ku finałowi – mówił w śro-
dę (14.10) wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski, wydając 
decyzję lokalizacyjną na ostatni 
odcinek międzynarodowej tra-
sy kolejowej w naszym regionie 
– Stację Łapy.

Wydana w środę przez woje-
wodę podlaskiego decyzja loka-
lizacyjna dotyczy odcinka trasy 
kolejowej o długości 3,2 km, który 
biegnie przez miasto Łapy i daje 
możliwość inwestorowi ubiegania 
się o pozwolenie na budowę.

W ramach tej inwestycji prze-
widziano wykonanie m.in. prac 
polegających na:

• przebudowie układu toro-
wego i podtorza w celu dostoso-
wania geometrii układu torowego 
do prowadzenia ruchu pociągów 
pasażerskich z prędkością 200 
km/h , a pociągów towarowych 
z prędkością 120 km/h. Pociągi 
pasażerskie będą osiągały pręd-
kość 200 km/h  dopiero wówczas, 
kiedy wszystkie przejazdy kolejo-
wo-drogowe będą przejazdami 
bezkolizyjnymi. Stąd PKP PLK 
S.A dzieli inwestycję na dwa etapy: 
1. etap to dostosowanie torów i 
podtorza do prędkości 200 km/h 
(ww. decyzja lokalizacyjna), 2. 
etap to wykonanie bezkolizyjnych 
obiektów inżynieryjnych (odręb-
na decyzja lokalizacyjna);

• rozbiórce istniejących i bu-

dowie dwóch nowych peronów na 
stacji kolejowej Łapy. Perony będą 
wyposażone w wiaty peronowe, 
oświetlenie, elementy małej archi-
tektury, tablice informacyjne dla 
pasażerów, systemy oznakowania 
dotykowego;

• budowie trzech przejść pod 
torami wraz z rozbiórką istnieją-
cych kładek dla pieszych;

• budowie wiaduktu kolejowe-
go oraz wiaduktów drogowych po 
obu stronach torów wraz z budo-
wą murów oporowych;

• budowie nowej nastawni 
dysponującej wraz z rozbiórką 
istniejącej;

• przebudowie i budowie dróg 
w sąsiedztwie projektowanych 
wiaduktów (min. przebudowa ul. 

Nilskiego-Łapińskiego, ul. Mo-
stowej wraz z przebudową drogi 
wojewódzkiej oraz budową ul. 
Leśnikowskiej i dróg łączących 
ul. Nilskiego-Łapińskiego z ul. 
Mostową);

• przebudowie urządzeń srk, 
sieci elektroenergetycznych, 
trakcyjnych, stacji transforma-
torowych, sieci kablowej świa-
tłowodowej, sieci infrastruktury 
technicznej;

• budowie ekranów akustycz-
nych.

- Zostanie nam już tylko w tej 
okolicy decyzja lokalizacyjna na 
sam budynek dworca w Łapach 
– mówił wojewoda podlaski. 
– Rail Baltica to bardzo ważna 
inwestycja nie tylko dlatego, że 
usprawni przewóz osób i towarów, 
ale będzie również impulsem do 
rozwoju naszego regionu – dodał.

Źródło: Podlaski Urząd 
Wojewódzki w Białymstoku
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Wydanie decyzji na kolejny odcinek 

Trasa Rail Baltica - Stacja Łapy

- To odcinek bardzo istotny, 
długi, bo wynoszący ponad 23 km. 
Ma swój początek za miejscowo-
ścią Szepietowo i dociera do Łap 
- mówił w środę (21.10) wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski tuż 
przed wydaniem decyzji o pozwo-
leniu na budowę kolejnego w re-
gionie odcinka międzynarodowej 
linii kolejowej Rail Baltica.

Odcinek przebiega przez gmi-
ny: Szepietowo, Nowe Piekuty i 
Sokoły w powiecie wysokomazo-
wieckim oraz gminy: Poświętne, 
Łapy i Łapy Miasto w powiecie 

białostockim.
W ramach tej inwestycji prze-

widziano wykonanie m.in. prac 
polegających na:
• przebudowie układu torowego 

i podtorza, celem dostosowania 
geometrii układu torowego do 
prowadzenia ruchu pociągów 
pasażerskich z prędkością 
V=200 km/h, a pociągów to-
warowych z prędkością V=160 
km/h. Należy podkreślić iż po-
ciągi pasażerskie będą osiągały 
prędkość 200 km/h  dopiero 
wówczas, kiedy wszystkie prze-

jazdy kolejowo-drogowe będą 
przejazdami bezkolizyjnymi. 
Stąd PKP PLK S.A dzieli inwe-
stycję na dwa etapy: pierwszy 
etap to dostosowanie torów 
i podtorza do prędkości 200 
km/h – w/w decyzja o pozwole-
niu na budowę, drugi to wyko-
nanie bezkolizyjnych obiektów 
inżynieryjnych – odrębna de-
cyzja o pozwoleniu na budowę

• przebudowie przejazdów kole-
jowo-drogowych, przepustów 
kolejowych i drogowych,

• przebudowie urządzeń srk, 
sieci elektroenergetycznych, 
trakcyjnych, stacji transfor-
matorowych, sieci kablowej 
światłowodowej, sieci infra-
struktury technicznej,

• budowie ekranów akustycz-
nych.
Na tej trasie przebudowa-

nych będzie 5 stacji: Szymbory, 
Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdro-
dy Nowe, Łapy Osse. Będą one 
miały zupełnie inny charakter, 
tj. zmieni się układ peronowy. 
Mają to być stacje nowoczesne, 
wyposażone w wiaty peronowe, 

oświetlenie, elementy małej ar-
chitektury, tablice informacyjne 
dla pasażerów, systemy oznako-
wania dotykowego zapewniające 
możliwość bezpiecznego wyjścia 
na perony. Pozwolenie przewiduje 
na tym odcinku również budo-
wę nowego wiaduktu i demontaż 
istniejącego w gminie Sokoły, a 
także prace dotyczące układu dro-
gowego, który wchodzi w obszar 
kolejowy- tłumaczył wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski.

Jest to inwestycja bardzo waż-
na z punktu widzenia przewozu 
ludzi i towarów, której celem jest 
stworzenie możliwości rozbudo-
wy linii w ramach europejskiego 
korytarza transportowego i wpro-
wadzenie w przyszłości nowego 
europejskiego taboru dla trans-
portu intermodalnego. 

Decyzja o pozwoleniu na 
budowę jest podstawą do rozpo-
częcia przez inwestora wszelkich 
robót budowlanych.

Na podlaskich odcinkach trasy 
Rail Baltica to już kolejna taka de-
cyzja. Zostaną w tym zakresie do 
wydania jeszcze dwie, dotyczące 
konkretnie układu dworcowego. 
Będą dotyczyły stacji Białystok 
oraz stacji Łapy- dodał na zakoń-
czenie wojewoda podlaski.

Źródło: Podlaski Urząd 
Wojewódzki w Białymstoku

Pozwolenie na budowę kolejnego odcinka 
trasy Rail Baltica
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Aż cztery koła gospodyń 
wiejskich z gminy Łapy zna-
lazły się wśród dziewiętnastu 
laureatów tegorocznej VI edycji 
Olimpiady Aktywności Wiej-
skiej. Również Stowarzyszenia 
Koło Gospodyń Wiejskich z Łu-
pianki Starej zostało docenione 
w tym konkursie! Brawo! Warto 
też wspomnieć, że KGW z Łu-
pianki Starej w ubiegłym roku 
jako jedyne brało udział w V 
Olimpiadzie Aktywności Wiej-
skiej i otrzymało wyróżnienie.

Tegoroczni laureaci zostali wy-
różnieni za wspaniałe inicjatywy, 
które udało im się przeprowadzić 
mimo pandemii.

Z naszej gminy są to:
1. KGW „Łapianka na 

obcasach” w Łapach Dębo-
winie - „AKTYWNI LOKAL-
NIE! Stare miejsce? Nowe 
życie! Wzniecenie Centrum 
Aktywności w budynku WDK 
Łapy Szołajdy, obejmujące 
zorganizowanie wiejskiej 
czytelni, azylu Klubu Kobiet 
oraz siedziby KGW „Łapian-

ka na obcasach” w Łapach 
Dębowinie”.

2. KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH „SZEROKA 
STRUGA” W ŁAPACH PLU-
ŚNIAKACH – „WIEJSKI 
PLAC ZAKĄTKIEM INTE-
GRACJI…”.

3. Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w Łu-
piance Starej – „Z PAMIĘT-
NIKA BABCI – PRZYWRÓ-
CIĆ TO, CO DAWNE”.

4. KGW w Roszkach- 
Wodźkach „WODŹKOWIAN-
KI” – „Dożynki Gminne 
2019”.

Konkurs jest organizowany 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego. Spośród 
19 laureatów zostaną wybrani 
najlepsi. 

Zapraszamy do obejrzenia 
reportażu o działalności KGW 
“Szeroka Struga” w Łapach Plu-
śniakach, który będzie emitowany 
7 (sobota) i 8 (niedziela) listopada 
o godz. 10.15 w TVP3 Białystok w 
programie „Tym żyje wieś”.

Cztery KGW z naszej gminy wśród laure-
atów Olimpiady Aktywności Wiejskiej 

Koło Gospodyń Wiejskich „Szeroka Struga” w Łapach Pluśniakach

Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach-Wodźkach „Wodźkowianki”

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej

Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie
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Celem programu jest skłonie-
nie rolników lub ich domowników 
albo małżonków do rozpoczęcia 
działalności pozarolniczej. Fir-
ma, która zostanie założona dzięki 
temu wsparciu, może zajmować 
się m.in. sprzedażą detaliczną 
prowadzoną w niewyspecjali-
zowanych sklepach z przewagą 
żywności, sprzedażą produktów 
nierolniczych, rzemiosłem, rę-
kodzielnictwem, prowadzeniem 
obiektów noclegowych turystycz-
nych i miejsca krótkotrwałego za-
kwaterowania, usługami opieki 

nad dziećmi, osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, a także dzia-
łalnością informatyczną, architek-
toniczną i inżynierską, usługami 
rachunkowości, księgowymi, 
audytorskimi, technicznymi czy 
działalnością weterynaryjną.

Nabór wniosków od dnia 29 
października do dnia 30 listopada 
2020 r.

Kto może ubiegać się o 
wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolniko-
wi, małżonkowi rolnika lub do-

mownikowi rolnika, który m.in. 
podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakre-
sie, nieprzerwanie co najmniej 
od 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy. O premię może 
starać się również beneficjent albo 
małżonek beneficjenta poddziała-
nia „Płatności na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo in-
nemu rolnikowi” objętego PROW 
2014-2020, o ile nie została usta-
nowiona rozdzielność majątkowa 
pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu 
podmiotowi tylko raz w wysokości 
przez niego wnioskowanej uza-
leżnionej od liczby planowanych 
do utworzenia miejsc pracy, od-
powiednio:
• 150 000 zł, jeżeli operacja prze-

widuje utworzenie co najmniej 
1 miejsca pracy;

• 200 000 zł, jeżeli operacja prze-
widuje utworzenie co najmniej 
2 miejsc pracy;

• 250 000 zł, jeżeli operacja prze-
widuje utworzenie co najmniej 
3 miejsc pracy.
Informacje na temat pod-

działania „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 udzielane są w punktach 
informacyjnych w siedzibach biur 
powiatowych i oddziałów regio-
nalnych ARiMR i pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Dokumentacja aplikacyjna 
dostępna jest: https://www.
arimr.gov.pl/pomoc-unijna/
prow-2014-2020/poddzialanie-
62-pomoc-na-rozpoczecie-poza-
rolniczej-dzialalnosci-gospodar-
czej-na-obszarach-wiejskich.html

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich – PROW
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Dom Kultury w Łapach 
pozyskał środki na realizację 
projektu „Natura u!ważna” 
w ramach konkursu organi-
zowanego przez Podlaski In-
stytut Kultury w Białymstoku 
„Zapraszamy do Gry-Lokalne 
projekty Edukacji Kulturowej”, 
dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury, 
w ramach Programu Bardzo 
Młoda Kultura. Partnerem pro-
jektu była Szkoła Podstawowa 
im. Hugona Kołłątaja w Uhowie.

Projekt trwał od 28 sierpnia 
do 10 października 2020 r. w 
Wiejskim Domu Kultury w Uho-
wie i skierowany był do dzieci za-
mieszkałych w Uhowie. Miał na 
celu zapoznanie i uwrażliwienie 
młodych mieszkańców otuliny 
Narwiańskiego Parku Narodo-
wego na zagadnienia związane z 
ochroną środowiska naturalnego. 
Pomimo trwającej pandemii udało 
się zrealizować wszystkie zaplano-
wane zadania. Założony program 
był bardzo szeroki i interesują-
cy. Zajęcia prowadzili specjali-

ści, pracownicy Narwiańskiego 
Parku Narodowego, właścicielka 
pracowni „Makutra” w Uhowie 
oraz instruktor plastyki z Domu 
Kultury w Łapach. Dzieci aktyw-
nie uczestniczyły we wszystkich 
działaniach w trakcie projektu. 
Odbyły się warsztaty plastyczne o 
tematyce ekologicznej, warsztaty 
przyrodniczo-chemiczne podczas 
których poznawały cechy Nar-
wiańskiego Parku Narodowego. 
Samodzielnie wykonywały ba-
dania na próbkach gleby i wody. 
Uczyły się jak bezpiecznie  łapać i 
rozpoznawać motyle i ważki. Po-
znawały i zbierały rośliny z któ-
rych stworzyły zielnik. Odwiedziły 
siedzibę Narwiańskiego Parku 
Narodowego w Kurowie oraz staj-
nię „Tradycja” w Uhowie. Na za-
kończenie otrzymały pamiątkowe 
dyplomy uczestnictwa w projekcie 
„Natura u!ważna”, tytuł „Młode-
go odkrywcy doliny Narwi” oraz 
drobne upominki ufundowane 
przez Dom Kultury w Łapach.

Koordynator projektu
Dariusz Gumowski

Kultura

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do 
uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno
-kulturowe dziedzictwo. 

Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych 
porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji 
przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. 
Decyduje data stempla pocztowego.

Strona oficjalna konkursu: https://dklapy.pl/rzeka/

Kultura u!ważna

Biblioteka funkcjonuje 
w stałych godzinach pracy
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  prowadzi działalność 

w stałych godzinach pracy tj.: w poniedziałek-wtorek oraz czwartek
-piątek od godz. 10.00-18.00, a w środę i w sobotę od 10.00-15.00. 
Zapraszamy Czytelników do korzystania z naszej oferty.

W czasie trwającej epidemii wprowadziliśmy nowe zasady ko-
rzystania  z Biblioteki wynikające z reżimu sanitarnego. Prosimy, 
aby się z nimi zapoznać.

W związku z rekomendacjami Biblioteki Narodowej z dnia 8 
sierpnia 2020 r. przywróciliśmy wolny dostęp do księgozbioru w 
Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Oddziale dla Dzieci. Dostępne 
są również stanowiska komputerowe oraz czytelnia prasy.

1. Podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych biblioteki 
obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja rąk przy 
wejściu.

2. Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m 
od innych osób. Dystans społeczny obowiązuje również w trakcie 
przebywania między regałami, przy korzystaniu ze stanowisk kom-
puterowych oraz podczas czytania prasy.

3. Jednocześnie w Wypożyczalni dla Dorosłych może przebywać 
10 osób, w Oddziale dla Dzieci – 10 osób, w Czytelni dla Dorosłych 
– 5 osób.

4. Maksymalny czas przebywania w Wypożyczalni dla Dorosłych 
oraz w Oddziale dla Dzieci - 15 minut, w Czytelni dla Dorosłych – 1 
godzina.

5. Maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego 
– 1 godzina.

Informujemy, że wprowadzona została przerwa w trakcie otwarcia 
biblioteki w godzinach od 13:00 do 13:30 obejmująca wietrzenie i 
dezynfekcję pomieszczeń oraz mycie podłóg.
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Dom Kultury w Łapach re-
alizuje projekt ,,Domy dla kul-
tury’’, w ramach Programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2020 ze środków Narodowego 
Centrum Kultury.

W ramach niniejszego zada-
nia realizowane są następujące 
inicjatywy lokalne: 

1. „Druga zmiana – po robo-
cie” - życie i praca wiejskich rodzin 
kolejarskich na tle nadnarwiań-
skich krajobrazów. Projekt ma-
jący celu podtrzymanie dawnych 
tradycji kolejarskich na terenach 
wiejskich poprzez spotkania by-

łych pracowników ZNTK, ich 
potomków i rodzin, opowiada-
nie wspomnień z codziennego 
życia pracowników „Zakładów”, 
odszukanie starych zdjęć obra-
zujących życie codzienne rodzin 
kolejarskich. Realizowany będzie 
w Łapach Szołajdach i Łapach 
Dębowinie. 

2. „Niesamowite nazwisko, 
niesamowite miejsca, niesa-
mowite historie...” ŁAPIŃSCY 
(pomiędzy – zjazdowo). Zada-
nie mające na celu min. scalenie 
drzew genealogicznych, zacho-
wanie dziedzictwa historycznego, 

stworzenie deskalu – memoriału. 
Realizowane będzie w Łapach 
Dębowinie i Łapach Szołajdach.

3. ,,Śladami przodków – od-
krywamy to, co dobre’’ . Inicjaty-
wa skierowana do mieszkańców 
wsi Łupianka Stara i sąsiadują-
cych miejscowości, mająca na 
celu integrację mieszkańców 
(organizacja wycieczki rowero-
wej, warsztatów kosmetyków na-
turalnych, warsztatów lepienia 
z gliny, warsztatów makramy).

4. „...kolej na Łapianki” - W 
ramach projektu powstanie ze-
spół wokalny, na podwalinach 
dawnych zespołów śpiewaczych, 
działających przy wiejskich ośrod-
kach kultury na terenie gminy 
Łapy oraz przy byłych ZNTK Łapy.

5. „Łapskie Nutki – spotkania 
z muzyką i poezją”. Inicjatywa 
lokalna, mająca na celu rozwój 
amatorskiego ruchu muzycznego, 
zwłaszcza śpiewu zespołowego 
(organizacja warsztatów muzycz-
nych, warsztatów rękodzieła, wy-
cieczki krajoznawczej po gminie 
Łapy i okolicach). 

6. ,,Warsztaty tworzenia bi-
żuterii oraz kwiatów’’. W Domu 
Kultury w Łapach były przepro-
wadzone warsztaty z haftu suta-
szowego oraz tworzenia kwiatów 

z foamiranu.
7. „Włącz się w kulturę – 

Ocalić od zapomnienia – biżu-
teria naszych babć”. W ramach 
niniejszego zadania odbyły się 
warsztaty tworzenia biżuterii 
techniką sutasz. Zajęcia zostały 
przeprowadzone w WDK w Płonce 
Kościelnej.

Dziękujemy mieszkańcom za 
zgłoszone inicjatywy.

Realizujemy wspólne pomysły

Barwne stroje, tradycyjne 
podlaskie pieśni i ludowe tańce 
– to wszystko mogliśmy podzi-
wiać w sobotnie popołudnie. 
26 września na placu przed Bi-
blioteką Publiczną w Łapach 
odbył się koncert, realizowany 
w ramach cyklu „W moim sercu 
wolność gra”. 

Zanim rozpoczęła się mu-
zyczna uczta, rozstrzygnięty zo-
stał konkurs na „Najaktywniejsze 
sołectwo Gminy Łapy. Pomimo 
ograniczeń związanych z pande-
mią, mieszkańcy wsi starali się 
pracować na rzecz najbliższego 
otoczenia. Koncert był dobrą 
okazją by nagrodzić ich wysiłki 
i podziękować za codzienny trud 
– laureaci otrzymali z rąk Pana 
Burmistrza Krzysztofa Gołaszew-
skiego pamiątkowe dyplomy i na-
grody pieniężne.

W muzyczną podróż przez 
kulturę ludową zabrały nas naj-
znamienitsze podlaskie zespoły 
folklorystyczne: Ludowy Ze-

spół Pieśni i Tańca Skowronki z 
Brańska oraz Zespół Klekociaki 
z Bociek. Koncert zakończył się 
lokalnym akcentem – na scenie 
zaprezentował się działający przy 
Domu Kultury w Łapach Chór Łap-
skie Nutki. 

Tego wieczoru wybrzmiały 
ludowe i historyczne pieśni, opa-
trzone komentarzem na temat 
wydarzeń z okresu walk o nie-
podległość, które miały miejsce 
w naszym regionie. Towarzyszyły 
im występy kapeli i zespołu tanecz-
nego, prezentującego oryginalne 
stroje ludowe. Koncert był do-
skonałą okazją do poznania pod-
laskiej historii i odkrycia piękna 
lokalnego folkloru.

Koncert dofinansowano ze 
środków Programu Wielolet-
niego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. Or-
ganizatorami wydarzeniami byli: 
Burmistrz Krzysztof Gołaszewski, 
Podlaskie Muzeum Kultury Lu-
dowej i Dom Kultury w Łapach.

W moim sercu wolność gra
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Nowe zasady bezpieczeństwaKoronawirus. Ważne 
informacje dla seniorów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Łapach informuje, iż od dnia 26 października 2020 r. 
istnieje możliwość wykonania szybkiego testu SARS-
CoV-2 Rapid Antigen Test do oznaczania antygenów 
SARS-CoV-2, codziennie w godzinach 10:00 - 11:00 przy 
ul. J. Korczaka 23 w Łapach.

Koszt wykonania testu wynosi 150 zł.
Wymagany jest wcześniejszy kontakt z Działem Diagno-

styki Laboratoryjnej pod numerem telefonu : 85 814 24 56.

Szybki test 
na SARS-CoV-2 w Łapach
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Sport

Od 21 października, wróciły  
zajęcia sportowe, organizowa-
ne przez Ośrodek Kultury Fi-
zycznej w Łapach. We wtorki 
i czwartki odbywać się będą 
zajęcia piłki nożnej dla dzieci, 
i tenisa stołowego dla doro-
słych, w środy - siatkówka w 
Uhowie dla młodzieży i doro-

słych. WSZYSTKIE ZAJĘCIA 
SĄ BEZPŁATNE!

WAŻNE INFORMACJE, 
DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI, W ZWIĄZ-
KU Z COVID-19.

Każdy uczestnik zajęć od czasu 
wejścia na teren obiektu, w którym 

odbywają się zajęcia, zobowiązuje 
się stosować do obowiązujących 
przepisów, związanych z zapo-
bieganiem rozprzestrzeniania się 
pandemii COVID-19.

W zajęciach mogą uczestni-
czyć wyłącznie osoby zdrowe, 
które nie wykazują jakichkolwiek 
objawów choroby, a w szczególno-
ści infekcji układu oddechowego 
oraz które nie mają podwyższo-

nej temperatury ciała, kaszlu lub 
kataru.

Uczestnikami zajęć sporto-
wych nie mogą być osoby przeby-
wające obecnie na kwarantannie, 
objęte nadzorem epidemiologicz-
nym lub mieszkające z taką osobą

W przypadku pytań, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem 85 715 24 75 lub mailowo na 
adres okf1@wp.pl.

OKF zaprasza na zajęcia sportowe

Zawodnicy Klubu Sportowe-
go Klimat godnie reprezentowa-
li Gminę Łapy na Mistrzostwach 
Polski.

Zawody stały na wysokim 
poziomie sportowym, jak i orga-
nizacyjnym, a każda z kategorii 
wagowych była mocno obsadzona.

10 października w Gdańsku 
Kacper Aniołkowski został brą-
zowym medalistą Mistrzostw 
Polski Juniorów w Podnoszeniu 
Ciężarów.

Tydzień później na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w No-
wym Tomyślu zawodnicy KS Kli-
mat dorzucili kolejne dwa medale 
do swojej kolekcji.

Wicemistrzem Polski został 
Dominik Nowacki, brązowy medal 
wywalczyła Aleksandra Godlew-
ska, a tuż za podium na 4. miej-
scu zawody ukończył Aleksander 

Roszkowski, który w rwaniu z wy-
nikiem 88 kg zajął drugie miejsce, 
zdobywając tzw. mały medal w 
rwaniu.

Za przygotowanie zawodników 
do startów odpowiadali trenerzy 
Leszek Nowacki oraz Rafał Jaro-
szewski.

Podziękowanie za wspieranie 
działalności klubu przez Gminę 
Łapy.

Za możliwość trenowania po-
przez udostępnienie sali dzięku-
jemy Starostwu Powiatowemu 
w Białymstoku i Dyrektorowi I 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Łapach Panu Dariuszowi Win-
cenciakowi. 

Dodatkowe podziękowania 
dla Pana Tomasza Kozicza oraz 
Pana Andrzeja Byczkowskiego za 
wsparcie i pomoc w organizacji 
wyjazdu na zawody.

KS KLIMAT ŁAPY

Dwa weekendy pełne sukcesów 
ciężarowców z Łap!

Kacper Aniołkowski 
oraz trener Rafał Jaroszewski

Dominik Nowacki

 Aleksandra Godlewska Aleksander Roszkowski
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Gmina

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

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

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 9 7

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 23 21

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 10 8

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 24 22

Środa

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

Gąsówka-Osse 
25 9

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 27* 23

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 26 24

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, nie-

bieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

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

16 21

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Ła-
nowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchal-
skiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, 

Wodzickiego, Żniwna

2 7

Wtorek

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

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

go, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

3 8

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 20* 16
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
4 9

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

18 23

Czwartek

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

Zachodnia, Żytnia
12 17

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskie-
go-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

5 10

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, 
Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, 

Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy 
Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechod-
nia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, 

Wąska, Boh.Westerplatte

13 18

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

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

6 11

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

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

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

9 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 16 21

Wtorek

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

10 15

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
17 22

Środa

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

20* 16

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

18 23

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

Daniłowo Duże
19 24

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej  LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, 
Mierosławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, 

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

2 
16
30

14
31*

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Granicz-
na, Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. Krucza, 

Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, 

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

3
17

1
15
29

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

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

10
24

8
22

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

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

3
17

1
15
29

 Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

4
18

2
16
30

Czwar-
tek

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

Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, Rzemieśl-
nicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, Zachodnia, 

Żytnia

5
19

3
17  
31

Piątek

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

Grottgera, Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, 
Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, 

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

13
27

11
23*

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

Wodzickiego, Żniwna

6
20

4
18

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

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

ciemnobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasno-
brązowy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

Witosa,
23 21

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

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

2 14

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 15

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 25 9

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
4 16

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

25* 23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
12 10

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

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

5 17

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, 
Gęsia, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Je-

sionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, 
Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepod-
ległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

13 11

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

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

6 18

*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, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

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

9 
23

7
21

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

4
18

2
16 
30

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 12*
25

9
23

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

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

Uhowo (Surażska, Spokojna)

10*
25

9
23

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

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

12
26

10
24

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

13
27

11
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, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020 r.

Miejscowość, ulica
Miesiąc

listo-
pad

gru-
dzień

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.)

3
(czw.)

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)

5
(czw.)

4
(pt.)

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

24
(wt.)

18
(pt.)

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

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

6
(pt.)

4
(pt.)

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

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

25
(śr.)

21
(pon.)

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

9
(pon.)

7
(pon.)

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

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

16
(pon.)

9
(śr.)

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

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

12
(czw.)

8
(wt.)

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

19
(czw.)

10
(czw.)

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)

26
(czw.)

22
(wt.)

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka)

20
(pt.)

14
(pon.)

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

Roszki-Wodźki

23
(pon.)

17
(czw.)

PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

Prosimy o dokładne 
sprawdzenie 

terminu wywozu
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OgłOszenia

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

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

go.” Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

Ogłoszenie drobne:
Sprzedam las sosnowy o pow. 1 ha w Truskola-

sach Niwisku wraz z ziemią, Tel. 506-938-787

1.11.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

2.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

3.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

4.11.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

5.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

6.11.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

7.11.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

8.11.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

9.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

10.11.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

11.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

12.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

13.11.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

14.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

15.11.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

16.11.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

17.11.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

18.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

19.11.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

20.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

21.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

22.11.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

23.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

24.11.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

25.11.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

26.11.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

27.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

28.11.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

29.11.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

30.11.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
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