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Akt zakupu stadionu zo-
stał podpisany 31 sierpnia br. 
Decyzja o sprzedaży Gminie 
działki, na której zlokalizowany 
jest stadion miejski została 
podjęta 19 lipca br. na walnym 
zebraniu członków Wspólnoty 
Gruntowej Spółki „Binduga” 
w Łapach.

Od początku kadencji o po-
rozumienie w tej ważnej dla 
mieszkańców sprawie zabiegał 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
- Zanim zostałem burmistrzem, 
mówiłem, że ta sprawa musi 
zostać w końcu uregulowana... 
i tak się stało dzięki współpracy 
wielu osób. Dziękuję Zarządowi i 
wszystkim Członkom Wspólnoty 

Gruntowej Binduga za podjęcie 
tak prospołecznej i kluczowej dla 
rozwoju Łap decyzji.

Zakupiona działka przy ul. 
Leśnikowskiej w Łapach ma po-
wierzchnię 3.7217 ha. Zgodnie z 
planem zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Łapy, obszar 
przeznaczony jest pod tereny 
rekreacyjno – wypoczynkowe. 
Na tym obszarze jest użytkowany 
stadion miejski. Znajdują się tam 
również boisko, kort tenisowy, 
droga dojazdowa do stadionu 
oraz siedziba Ośrodka Kultury 
Fizycznej.

Nieruchomość została wyce-
niona przez rzeczoznawcę mająt-
kowego na kwotę ponad 2 mln 
265 tys. zł.

Gmina jako właściciel nieru-
chomości będzie mogła w końcu 
pozyskiwać zewnętrzne środki, 
inwestować w obiekty sporto-
we i stadion miejski na miarę 
XXI wieku. Na taki nowoczesny 
i funkcjonalny stadion czekają 

nasi zdolni młodzi sportowcy, 
piłkarze klubów sportowych 
Pogoni czy Petrusa, kibice oraz 
mieszkańcy, którzy uczestniczą 
w miejskich imprezach organi-
zowanych na tym terenie.

W piątek (30 lipca) firma Ag 
TermoPasty Grzegorz Gąsow-
ski z Sokół zawarła z Gminą 
Łapy umowę sprzedaży działki 
o powierzchni 0,94 ha, w nowej 
części Podstrefy Łapy TSSE. 
Do końca 2025 r. inwestor pla-
nuje na tym terenie wybudować 
nowy zakład produkcyjny ofe-
rujący preparaty chemiczne dla 
branży elektronicznej oraz IT, 
w tym materiały termoprzewo-
dzące i środki do lutowania.

- Bardzo gratuluję Panu Grze-
gorzowi Gąsowskiemu i życzę po-
wodzenia w realizacji inwestycji 
na zakupionym terenie – mówił 
po podpisaniu aktu notarialnego 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Działka inwestycyjna została 
sprzedana w wyniku czwartego 
postępowania przetargowego, 
ogłoszonego w styczniu bieżącego 
roku. Przetarg został rozstrzy-
gnięty na początku kwietnia br. 

Zgodnie z przepisami, prawo pier-
wokupu tych działek przysługuje 
agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
Agencja nie skorzystała z przy-
sługującego jej prawa i w związku 
z tym możliwe było podpisanie 
umowy sprzedaży przenoszącej 
prawo użytkowania wieczystego.

- Od momentu zakończenia 
realizacji inwestycji uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych drugiej 
części Podstrefy Łapy, tj. od poło-
wy 2019 roku, przeprowadziliśmy 
cztery przetargi, w wyniku, któ-
rych dziewięć spośród dziesięciu 
działek znalazło nabywców. To 
bardzo dobry wynik. Jestem prze-
konany, że zagospodarowanie 
terenów inwestycyjnych przełoży 
się bezpośrednio na wzrost atrak-
cyjności i liczby miejsc pracy w 
naszej gminie. Teraz pozostaje 
nam trzymać kciuki za powodze-
nie planów i realizację inwesty-
cji, czego wszystkim Inwestorom 
serdecznie życzę – podsumował 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

O nowym inwestorze…
Firma AG TermoPasty Grze-

gorz Gąsowski jest nowoczesną i 
dynamicznie rozwijającą się firmą 
w produkcji chemii do elektroniki 
oraz środków czyszczących do 
komputerów. Obejmuje swoim 
działaniem obszar całej Polski, 
wiele państw będących członkami 
Unii Europejskiej oraz liczne kraje 
spoza niej. Od początku istnienia 
z powodzeniem łączy doświad-
czenie z nieustannym udosko-
nalaniem procesów produkcji, 
tym samym zapewniając klientom 
profesjonalną obsługę sprzeda-
ży. Mając własne laboratorium 
badawcze jest w stanie tworzyć 
nowe receptury oraz modyfiko-
wać produkty pod indywidual-
ne potrzeby klienta. Dzięki temu 
umacnia swoją pozycję na rynku 
i cieszy się zaufaniem odbiorców.

Realizacja planowanej inwe-
stycji, ma na celu zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębior-
stwa. Na zakupionym terenie 
powstanie nowoczesna hala 
produkcyjno-magazynowa z za-
pleczem biurowo - socjalnym oraz 
laboratoryjnym.

Stadion miejski w Łapach jest już własnością gminy

Dziewiąta działka w Podstrefie Łapy sprzedana
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I stał się cud wielki: Naród 
polski zjednoczył się w czynie, a 
zjednoczony dokonał dzieła, co z 
cudem graniczy (broszura okolicz-
nościowa z 1938 r.).

W niedzielę (15.08) uczciliśmy 
zwycięstwo na przedpolach War-
szawy i oddaliśmy hołd uczestni-
kom walk o niepodległość Polski.

Oficjalne obchody, połączone 
z uroczystościami odpustowymi 
(święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny), rozpoczęły się 
mszą św. w kościele parafialnym 
pw. św. Michała Archanioła w 
Płonce Kościelnej. Licznie zgro-
madzeni parafianie i goście modlili 
się w intencji Ojczyzny. Gospo-
darze miejsca wraz z ks. kan. Jó-
zefem Ogórkisem - Proboszczem 
Parafii zadbali, aby nie zabrakło 
akcentów patriotycznych. Przy 
głównym ołtarzu przygotowano 
grób nieznanego żołnierza, mogiłę 
przysłoniły białe róże – symbol ho-
noru i pokoju. Każdy nawiedzający 
tego dnia świątynię mógł otrzymać 
pamiątkowy kotylion. Podniosłą 
uroczystość zakończył montaż 
słowno muzyczny przygotowany 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana III Sobieskiego w Płonce 
Kościelnej, nawiązujący do wyda-
rzeń z sierpnia 1920 r.

Po mszy św., zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze przy po-
mniku Niepodległości i pomniku 
ppłk. Stanisława Nilskiego – Ła-
pińskiego oraz na cmentarzu w 
Łapach, przy grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

Święto Wojsko Polskiego (w 
okresie międzywojennym „Święto 
Żołnierza”) upamiętnia zwycięską 
bitwę warszawską, która trwała w 
dniach 13 – 25 sierpnia 1920 r. Skąd 
zatem data 15 sierpnia? Tego dnia 
wojska polskie zdobyły Radzymin i 

uniemożliwiły bolszewikom natar-
cie na stolicę. Kontruderzenie znad 
rzeki Wieprz, przeprowadzone we 
wczesnych godzinach porannych 16 
sierpnia 1920 r., zapoczątkowało 
polskie zwycięstwo pod Warszawą, 
które zatrzymało pochód wojsk 
bolszewickich na zachód.

1 września uczciliśmy pa-
mięć ofiar i poległych oraz od-
daliśmy cześć i chwałę bohater-
skim obrońcom naszej Ojczyzny 
z czasów II wojny światowej.  

Obchody rozpoczęły się mszą 
św. w kościele pw. św. Krzyża w Ła-
pach. Następnie na Placu Niepod-
ległości został odśpiewany hymn 
narodowy. Uczestnicy uroczystości 
minutą ciszy upamiętnili bohate-
rów II wojny światowej. Wkrótce 
potem w całym mieście rozległ się 
dźwięk syren alarmowych.

Część artystyczno-patriotycz-
ną przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Marii Konop-
nickiej w Łapach. Najmłodsi swoim 
występem zaakcentowali rozpo-
częcie nowego roku szkolnego, 
po czym starsze dzieci w pięknym 
montażu słowno – muzycznym 
oddały hołd ofiarom wojny.

Wartę honorową przy Pomniku 
Niepodległości oraz przy Pomniku 
ppłk. St. Nilskiego – Łapińskie-
go wystawili strażacy ochotnicy z 
OSP Łapy – Dębowina i żołnierze 
1 Podlaskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej.

1 września obchodzimy jed-
ną z najstraszniejszych rocznic w 
historii naszej Ojczyzny. Dziękuję 
Państwu za historyczną i patrio-
tyczną pamięć – za modlitwę w 
intencji obrońców Ojczyzny, za 
wspomnienie ich walki, ofiary i 
poświęcenia. Zdaje sobie sprawę 
z tego, że dla pokoleń żyjących 
w warunkach pokoju trudno jest 
wyobrazić sobie życie w czasach 
okupacji, w czasach ciągłego za-
grożenia życia, strachu, niepew-
ności, głodu i braku poszanowania 
ludzkiej godności. Bo wojna to nie 
tylko polityka i działania militarne, 
to tragedia zwykłych ludzi – mówił 
w swoim przemówieniu burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski.

W ciągu sześciu lat okupacji 
niemiecko – sowieckiej, w Łapach 
zginęło 1300 mieszkańców miasta 
– wspominał Wicestarosta Powiatu 

Białostockiego Roman Czepe – 
Niezrozumiałym jest, że wiele lat 
po doświadczeniu dramatu wojny, 
wciąż musimy udowadniać spo-
łeczności międzynarodowej, kto 
był oprawcą a kto ofiarą. Podtrzy-
mywanie prawdy historycznej jest 
obowiązkiem czynionym z myślą 
o młodszych pokoleniach – pod-
sumował.

Następnie przy Pomniku Nie-
podległości i Pomniku ppłk. St. 
Nilskiego – Łapińskiego zapalono 
znicze oraz złożono wieńce.

Kwiaty i znicze złożyli:
• w imieniu senatora Mariusza 

Gromko przedstawiciel Biura 
Senatorskiego, 

• Wicestarosta Roman Czepe, 
• Wiceprzewodniczący Rady Po-

wiatu Białostockiego Mariusz 
Gołaszewski

•  oraz radni Rady Powiatu Bia-
łostockiego: Maria Busłowska i 
Andrzej Gąsowski, 

• Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski wraz Józefem Falkowskim 
ze Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej i Sekretarz gminy Joanną 
Micotą,

• radni Klubu Nasze Podlasie – 
Barbara Ekiert, Andrzej Mojkow-
ski, Wiesław Szustak,

• radni Klubu Niezależni Łapy 
– Klara Iwacyk, Kamila Klim, 
Andrzej Rogowski, Stanisław 
Żochowski,

• radny Piotr Łapszo z członkami 
Stowarzyszenia Inicjatywa,

• Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej starszy brygadier Ro-
bert Dzierżek, Naczelnik Ośrodka 
Szkoleniowego w Łapach Woj-
ciech Kusznerko i Dowódca Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 
5 w Łapach młodszy brygadier 
Andrzej Zalewski,

• Dorota Kondartiuk i Piotr So-
bieszczak z Zarządu Łapskiego 
Towarzystwa Regionalnego,

• Elżbieta Rajtarska i Izabela Le-
wicka z Zarządu Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w 
Łapach,

• Zenon Perkowski i członkowie 
Koła Terenowego Klubu Więzio-
nych, Internowanych i Represjo-
nowanych w Białymstoku.

Oprócz mieszkańców nie za-
brakło pocztów sztandarowych i 
delegacji wszystkich łapskich szkół.

Po oficjalnej części uroczystości 
można było poczęstować się gorącą 
grochówką, którą ugotowali Stra-
żacy Ochotnicy z OSP Łapy – Dę-
bowina. Na telebimie wyświetlono 
prezentację tematyczną przygoto-
waną przez Szkołę Podstawową nr. 
3 im. Marii Konopnickiej w Łapach, 
a w tle słychać było muzykę z lat 
przedwojennych.

101. rocznica Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego

Łapy pamiętają…

82. rocznica wybuchu
II wojny światowej



W niedzielę 22 sierpnia 2021 
roku odbyły się obchody 69. rocz-
nicy śmierci st. sierż. Lucjana Nie-
myjskiego pseudonim „Krakus”.

Obchody zainicjowała Msza 
święta w Kościele św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Łapach pod prze-
wodnictwem księdza kanonika 
Wojciecha Stefaniaka. Po Mszy 
świętej uczestnicy wydarzenia 
udali się pod obelisk upamięt-
niający Lucjana Niemyjskiego.

Na początku głos zabrali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łapach. Zapoznali uczestni-
ków z wierszem „Przesłanie pana 

Cogito” Zbigniewa Herberta, 
przypomnieli również sylwetkę 
„Krakusa” oraz okoliczności jego 
śmierci. Uczniowie wezwali ze-
branych do uczczenia pamięci 
st. sierż. Lucjana Niemyjskiego 
minutą ciszy.

Następnie pod obeliskiem 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

Roman Mieczkowski, w mun-
durze Grupy Rekonstrukcyjnej 
„Plis”, wystrzałami z repliki ar-
maty uatrakcyjnił 69. rocznicę 
śmierci Lucjana Niemyjskiego 
ps. „Krakus”.
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Rocznica śmierci 
st. Sierż. Lucjana Niemyjskiego

pseudonim „Krakus”

W środę (11.08), w Urzędzie 
Marszałkowskim, Burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski podpi-
sał dwie umowy o dotacje na 
rozbudowę przedszkola nr 2 w 

Łapach. Ze strony Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego umowy 
sygnował Członek Zarządu Wo-
jewództwa – Marek Malinowski.

Gmina Łapy już od dłuższe-
go czasu, szczególnie południo-
wa strona miasta, borykała 
się z problemem braku miejsc 
przedszkolnych. W tej chwili, 
dzięki pieniądzom zewnętrz-
nym oraz dobrej współpracy z 
zarządem województwa, moż-
liwa będzie nie tylko rozbudo-
wa przedszkola o kolejne cztery 

sale, ale również bardzo duże 
pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zajęcia dodatkowe. To dla 
nas ogromny sukces, wszyscy 
mieszkańcy oczekują na rezul-
taty tej inwestycji – zaznacza 
burmistrz.

Docelowo, budynek przed-
szkola będzie dwukondygna-
cyjny, bez barier architekto-
nicznych, dostosowany dla 
osób z niepełnosprawnością. 
Rozbudowa przedszkola umoż-
liwi utworzenie dodatkowych 
70 miejsc dla podopiecznych. 
Przedsięwzięcie przewiduje 
ponadto realizację specjalne-
go programu zwiększającego 
szanse edukacyjne przedszko-
laków – w zakresie kompetencji 
językowych, matematycznych, 
kształtujących postawę przed-
siębiorczą oraz kreatywną u 
dzieci.

Zintegrowany projekt gminy 
Łapy „Bo w przedszkolu fajnie 
jest!” zakończy się w lipcu 2023 
roku. Koszt przedsięwzięcia to 
ponad 5 mln zł, dofinansowa-
nie wyniesie łącznie ponad 3,6 
mln. zł i pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
(1 148691,33 zł) i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (2 499 815,25 zł) w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa na lata 
2014-2020. 

Gmina Łapy z dotacją na rozbudowę przedszkola

„Bo w przedszkolu fajnie jest!”
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Za nami dożynki gminy Łapy, 
które odbyły się w jak zawsze 
gościnnej Płonce Kościelnej. 
Nie zabrakło dobrego jedzenia 
i świetnej muzyki, a także tra-
dycyjnego dziękowania za plo-
ny. Były występy artystyczne. 
Rozstrzygnięto cztery konkursy 
dożynkowe. W tej wyjątkowej 
imprezie wzięły udział całe ro-
dziny, a gwiazda wieczoru ze-
spół „Weekend” ściągnęła na 
koncert prawdziwe tłumy. Na 
zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna z zespołem „Makaro”.

 
Uroczystość rozpoczęła msza 

św. pod przewodnictwem księ-
dza infułata Karola Łapińskiego i 
księdza proboszcza Józefa Ogór-
kisa w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Płonce Kościelnej. 
Po zakończeniu liturgii odbyły się 
ceremoniały dożynkowe. Iwona 
i Karol Roszkowscy ze wsi Rosz-
ki-Wodźki – starostowie święta 
plonów przekazali burmistrzowi 
Krzysztofowi Gołaszewskiemu 
chleb dożynkowy. Następnie po-
dzielono się nim z uczestnikami 
dożynek.

Wszystkich zebranych ze sceny 
przywitał gospodarz imprezy bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski.Pan 
burmistrz podkreślał, jak ciężka i 
pełna wyrzeczeń jest praca rolnika.

- Wynikiem waszych wy-
siłków są plony, stanowiące 
pożywienie dla nas wszystkich. 
Dziękuję za Waszą codzienną, nie-
łatwą pracę, którą wykonujecie 
niezależnie od pogody, pór roku 
czy wszelkich innych przeciwności 
– dziękował rolnikom burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Gościnność stoisk dożynko-

wych chwalił Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski.

Z koleiWicemarszałek Sta-
nisław Derehajło przyznał, że 
gmina Łapy i jej mieszkańcy są 
mu szczególnie bliscy zwłaszcza 
ci uprawiający rolę.

Swoją radością z kontynuowa-
nia tradycji dożynek w Gminie 
Łapy, zapoczątkowanej 14 lat 
temu, podzielił się Wicestarosta 
Powiatu Białostockiego Roman 
Czepe.

Podziękowania do rolników 
skierował ze sceny dożynkowej 
także Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Łapach Sławomir Jan Ma-
ciejewski.

Dyrektor Domu Kultury w Ła-
pach Wiktoria Wnorowska porów-
nywała koloryt prezentowanych 
kramów do wsi opisywanej przez 
Władysława Reymonta.

Kiedy zakończyła się część 
oficjalna scenę przejęły zespoły 
folklorystyczne, m.in. „Łapskie 

Nutki”,  „Płonkowianie” oraz 
„..Kolej na Łapianki”. Wspólny 
czas umiliły też dzieci i młodzież z 
pracowni Domu Kultury w Łapach 
oraz CheerlederkiMpower Łapy.

Stoiska promocyjne
Niezwykły klimat łapskich 

dożynek tworzą wspaniałe sto-
iska promocyjne sołectw. Podczas 
tegorocznych dożynek zaprezen-
towało się osiem sołectw Gminy 
Łapy. Każde miało inny pomysł 
na promocję swojej wsi. Wszystkie 
wymagały ogromnego zaangażo-
wania i wkładu pracy. Przy niektó-
rych stoiskach można było spotkać 
króliki, kucyka, perliczki czy gęsi. 
Nie brakowało też tradycyjnych 
przepysznych potraw i trunków.

Atrakcje dożynkowe
Organizatorzy zapewnili rów-

nież mnóstwo atrakcji dla dzieci 
i dorosłych. Dzieci korzystały z 
licznych dmuchańców, malowania 
twarzy, na każdym kroku czekały 
słodkości.Mieszkańcy mogli obej-
rzeć obecne dawniej na ulicach pol-
skich miast samochody retro. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy sprzętu wojskowego WKU 
XVIII Pułku Rozpoznawczego i 8 

Batalionu Radiotechnicznego oraz 
pokazy ratownicze przygotowane 
przez Wojewódzką Stację Pogo-
towia Ratowniczego i OSP Płonka 
Kościelna. Do wspólnej zabawy w 
miasteczku drogowym zachęcał 
białostocki WORD. Wykonywano 
także bezpłatne badania profilak-
tyczne, a chętni mogli się zaszczepić 
w mobilnym punkcie szczepień. 
Tego dnia, swoje dyżury pełniły 
Gminne Biuro Spisowe oraz kon-
sultant Programu Czyste Powietrze.

Tort dożynkowy
Dodatkową słodką atrakcją był 

tort dożynkowy.
Dożynkowi goście
Wśród gości obecnych na do-

żynkach byli m.in.: Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji i 
Nauki Dariusz Piontkowski, Wi-
cemarszałek Województwa Podla-
skiego Stanisław Derehajło, radny 
Sejmiku Województwa Podlaskie-
go Krzysztof Kondraciuk, Wice-
starosta Powiatu Białostockiego 
Roman Czepe, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Białostockie-
go Mariusz Gołaszewski, radny 
Powiatu Białostockiego Andrzej 
Gąsowski, Burmistrz Suraża 
Henryk Łapiński, Wójt Gminy 
Juchnowiec Kościelny Krzysztof 
Marcinowicz, Proboszcz parafii 
pw. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie 
ksiądz Krzysztof Herman, Z-ca 
Komendanta Komisariatu Policji 
w Łapach Jarosław Zalewski, Z-ca 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
St. Bryg. Robert Dzierżek, Naczel-
nik Ośrodka Szkoleniowego w Ła-
pach Wojciech Kusznerko, Prezes 
OSP Zbigniew Jurkian,Kpr 1 Pod-
laskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej Mariusz Redliński, Dyrektor 
Aresztu Śledczego w Białymstoku 
Płk Wojciech Januszewski, dr. inż. 
Jolanta Puczel z Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu w Łomży, Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskie-
goElżbieta Filipowicz, Wicepre-
zes Zarządu PSE S.A. Jarosław 
Brysiewicz, Dyrektor Generalny 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Białystok Jacek Michał Płoński, 
Dyrektor Ośrodka Rolniczego w 
Szepietowie Wojciech Mojkow-
ski,Prezes PEC Piotr Kurzyna, 
Przedstawiciel Koła Terenowego 
Klubu Więzionych, Internowanych 
i Represjonowanych w Białymsto-
kuZenon Perkowski, sołtysi Gminy 
Łapy,radni Rady Miejskiej w Ła-
pach oraz radni Gminnej Rady 
Seniorów w Łapach. Na dożynki 
przybyli również przedstawiciele 
innych instytucji samorządowych, 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Łapy, organizacji pozarządowych, 
służb mundurowych i duchowień-
stwa. Licznie zgromadzili się także 
mieszkańcy gminy.

Dożynki zakończył występ gru-
py Weekend, znanej z przeboju 

XIV Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy
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„Ona tańczy dla mnie” oraz dys-
koteka z zespołem Makaro.

Patronat Honorowy nad XIV 
Dożynkami z produktem lokalnym 
gminy Łapy w Płonce Kościelnej 
sprawowali: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Bi-
skup Łomżyński Ksiądz Janusz 
Stepnowski, Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego Artur Kosicki oraz 
Starosta Powiatu Białostockiego 
Jan Bolesław Perkowski.

Listy gratulacyjne przysła-
li Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej 
Bartkowiak oraz Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Mieczy-
sław Kazimierz Baszko.

Wyniki konkursów dożyn-
kowych

Podczas dożynek rozstrzygnię-
to konkursy na: „Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”, „Najak-
tywniejsze Sołectwo Gminy Łapy”, 
„Najładniejsze Stoisko Promocyj-
ne” i „Najlepszy Produkt Lokalny 
2021”.

Wyniki konkursu „Najak-
tywniejsze sołectwo Gminy 
Łapy – 2021”

Sołectwa nagrodzone w 
grupie I do 200 mieszkańców:
I miejsce sołectwo Łapy-Pluśniaki
II miejsce sołectwa: Roszki-Wodźki
III miejsce sołectwa: Łapy-Korczaki
Wyróżnienia: Gąsówka-Oleksin i 
Wólka Waniewska

Sołectwa nagrodzone w 
grupie II powyżej 200 miesz-
kańców: 
I miejsce sołectwo Płonka Ko-
ścielna
II miejsce sołectwa: Uhowo II 
Równorzędne III miejsca sołectwa: 
Uhowo I, Łapy-Szołajdy, Łupianka 
Stara
Sołectwo wyróżnione: Bokiny

Wyniki konkursu „Najład-
niejszy wieniec dożynkowy 
– 2021”

Wyboru najładniejszego wień-
ca dożynkowego dokonali sołtysi 
lub przedstawiciele sołectw, którzy 
wystawiali wieńce w konkursie. To 
oni byli członkami komisji ocenia-
jącej wieńce.
I miejsce Gąsówka-Skwarki
Równorzędne II miejsca: Łapy-
Szołajdy i Łupianka Stara
Równorzędne III miejsca: Płonka 
Kościelna i Roszki-Wodźki
Równorzędne wyróżnienia: Płonka 
Strumianka, Uhowo I, Uhowo II, 
Łupianka Nowa, Łapy-Pluśniaki, 
Jabłonowo-Kąty

Wyniki konkursu „Najład-
niejsze stoisko promocyjne 
Gminy Łapy – 2021”
I miejsce Roszki-Wodźki
Równorzędne II miejsca sołec-
twa:  Łapy-Pluśniaki, Łapy-Kor-
czaki i Gąsówka-Skwarki

Równorzędne III miejsca sołectwa: 
Płonka Kościelna, Łupianka Stara, 
Uhowo I i Uhowo II

Wyniki konkursu „Najlep-
szy produkt lokalny gminy 
Łapy - 2021”

W głosowaniu publiczności od-
dano 492 głosy. Najwięcej osób 
zagłosowało na słodkie, tradycyjne 
ciasto – Mrówkowiec nazywane 
też Mrowiskiem wystawione do 
konkursu przez sołectwo Rosz-
ki-Wodźki.

NAGRODA PUBLICZNO-
ŚCI: „Mrowisko – tradycyjne słod-
kie ciasto” sołectwo Roszki-Wodźki

Kategoria: Kulinaria
 I miejsce „Gęś pieczona w piwie i 
miodzie” Łapy-Korczaki
Równorzędne II miejsca:
„Sękacz podlaski” Łapy-Pluśniaki
„Marcin sołtysa” Płonka Kościelna
„Mrowisko” Roszki-Wodźki
Równorzędne III miejsca:

„Sok z kiszonych buraków” Uhowo I
„Swojskie wędzonki”  Uhowo II
„Domowa bułka drożdżowa” Łu-
pianka Stara
„Smalczyk z fasoli” Łapy-Szołajdy

Kategoria: Rękodzieło i 
artystyczna twórczość lokalna
I miejsce „Drewniane słoneczniki” 
Uhowo I
 II miejsce „Makramą plecione” 
Dzienny Dom Senior+
III miejsce „Wiejskie wyszywanie” 
Uhowo II
Wyróżnienie: „Włóczkowe rozma-
itości” Świetlica Socjoterapeutycz-
na w Łapach

Kategoria: Inne
I miejsce Utwór ludowy, pieśń bie-
siadna „Czerwone jagody” Zespół 
„…Kolej na Łapianki”
 II miejsce „Występ taneczno-wo-
kalny dzieci” Łupianka Stara
III miejsce „Piosenki ludowe” Ła-
py-Pluśniaki

Dziękujemy sponsorom:
Panu Arturowi Kosickiemu – Marszałkowi Województwa 

Podlaskiego, Panu Adamowi Dębskiemu -Dyrektorowi Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o. Oddział Białystok, Panu Leszkowi Truskolaw-
skiemu – Właścicielowi Cukierni „u Lecha”, Panu Stanisławowi 
Wiśniewskiemu – Właścicielowi Zakładów Produkcji Mączek 
Rybnych w Bokinach, Panu Arturowi Bachowi – Prezesowi firmy 
Arka Druk w Łapach, Panu Wiesławowi Szustakowi – Radnemu 
Rady Miejskiej w Łapach., Panu Tadeuszowi Zajkowskiemu 
– Właścicielowi Sali Bankietowej WERSAL w Łapach, Panu 
Robertowi i Pawłowi Wojno – Właścicielom Firmy KRUPIAK 
Wojno Sp. j., Panu Maciejowi Mokrzewskiemu oraz Panu To-
maszowi Kozicz – Właścicielom firmy KM Budownictwo, anu 
Danielowi Łapińskiemu – Właścicielowi Sklepu Papierniczego 
NORIS, Panu Wojciechowi Grodzkiemu – Właścicielowi Piekarni 
Grodzki, Panu Andrzejowi Żdanukowi – Prezesowi Spółdzielni 
Mleczarskiej w Łapach, Panu Jarosławowi Kamińskiemu – 
Właścicielowi Firmy PRESTIGE w Łapach, Panu Mirosławowi 
Górskiemu – Właścicielowi firmy OZERUS ENERGY POLSKA, 
Pani Grażynie i Andrzejowi Remisiewicz – właścicielom Firmy 
TRNAS-ROL, Pani Anny Zarzeckiej – Dyrektorowi Banku PKO 
BP., Panu Wiesławowi Konopko- Właścicielowi Firmy KON-POL, 
Firmie ARHELAN Bielsk Podlaski, Pani Annie Zakrzewskiej - 
Prezesowi Banku Spółdzielczego w Łapach.
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Aparat powietrzny nadciśnie-
niowy z butlą i maską, sygnali-
zator bezruchu, trzy komplety 
ubrań specjalnych i trzy przeno-
śne radiotelefony oraz parawan 
ochronny i bosak dielektryczny 
jeszcze w tym roku wzbogacą wy-
posażenie jednostki OSP Płonka 
Kościelna. To sprzęt, który przede 
wszystkim przysłuży się popra-
wie bezpieczeństwa strażaków 
podczas akcji.

Pieniądze na te zakupy przy-
znał w ramach dotacji z programu 
„Mały strażak 2021” Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku.

Promesę na dofinansowanie 
w kwocie 21 690 zł odebrali w 
poniedziałek (6.09) z rąk prezesa 
WFOŚiGW Macieja Borzyszkow-
skiego druhowie z OSP Płonka 
Kościelna w towarzystwie burmi-
strza Krzysztofa Gołaszewskiego.

Dofinansowanie w ramach 
programu Mały Strażak 2021 
przyznano w sumie 50 jednostkom 
Ochotniczej Straży Pożarnych na 
łączną kwotę 1.100.000,00 zł.

Strażacy z OSP w Płonce Kościelnej

Dotacja na zakup wyposażenia

1 września 2021 r. pomiędzy 
Centrum Usług Społecznych w 
Łapach - reprezentowanym przez 
panią Agatę Ignaczuk – Dyrektora 
Centrum a organizacjami pozarzą-
dowymi zostały podpisane pierw-
sze umowy na realizację nowych 
usług społecznych jakimi będą Cen-
trum Aktywności Społecznej oraz 
Akademia Lidera Lokalnego. Nowe 
usługi kierowane są do wszystkich 
mieszkańców gminy Łapy.

W naszej gminie powstanie 
Centrum Aktywizacji Społecznej, 
które będzie prowadzone przez 
Fundację Okno na Wchód - re-
prezentowane przez pana Łuka-
sza Pogorzelskiego – Wiceprezesa 
Fundacji, mieszkańca gminy Łapy.

Głównym celem działań CAS 
będzie wzmocnienie integracji mię-
dzypokoleniowej, rozwój zaintere-
sowań, wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieży poprzez aktywne wy-
pełnianie wolnego czasu, wzmoc-
nienie kompetencji społecznych, 

rodzicielskich wśród rodziców i 
opiekunów. Działania będą kiero-
wane nie tylko do młodzieży, ale w 
szczególności do osób starszych, 
osób z niepełnosprawnościami, 
małżonków oraz rodziców w od-
działywaniu na dzieci.

Każdy mieszkaniec będzie mógł 
znaleźć tu coś dla siebie!

W Centrum Aktywności Spo-
łecznej będzie dostęp do kompu-
tera, organizowane będą turnieje 
bilardowe, w piłkarzyki i cymber-
gaya.

W ramach zajęć edukacyjnych 
realizowane będą:
• warsztaty tematyczne, artystycz-

ne, sportowe, edukacyjne,
• konkursy, wystawy, rękodzieło, 

spotkania autorskie i spotkania 
międzypokoleniowe,

• doradztwo i konsultacje edu-
kacyjno – animacyjne m.in. 
pobudzające do aktywności 
obywatelskiej i udzielania się 
na rzecz lokalnej społeczności,

• spotkania ze specjalistami w 
formie warsztatów, konferencji, 
pogadanek, dyskusji m.in. na 
tematy związane z wychowy-
waniem dzieci i nastolatków, 
komunikacją interpersonalną, 
przedsiębiorczością i finansami, 
zdrowym stylem życia, profila-
tyką,

• wydarzenia o zasięgu lokalnym 
m.in. festyny, potańcówki,

• wycieczki np. do teatru, kina, 
opery,
Usługi będą skierowane do 

wszystkich grup wiekowych, za-
chęcające do wyjazdów łączących 
pokolenia. Centrum Aktywności 
Społecznej ma służyć mieszkańcom 
jako miejsce spotkań grup zainte-
resowanych wybranym zagadnie-
niom w celu rozwijania nowych 
aktywności.

 Kolejną nową usługą będzie 
Akademia Lidera Lokalnego, która 
będzie prowadzona przez Ośrodek 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych – reprezentowany przez 
panią Iwonę Zaborowską - Prezesa 
Zarządu.

Głównym celem działań Aka-
demii będzie wzmocnienie kom-
petencji liderskich, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej miesz-
kańców gminy Łapy.

Działania skierowane będą do 
wszystkich osób zamieszkujących 
na terenie miasta i gminy Łapy, 
w szczególności tych, które mają 
wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz 
wizję działania we współpracy z in-
nymi na rzecz pozytywnych zmian 

społecznych.
W ramach Akademii Lidera 

Lokalnego realizowane będą:
• warsztaty liderskie (komuni-

kacja interpersonalna, aser-
tywność, service design usług 
społecznych, praca metodą pro-
jektu, negocjacje, partycypacja 
w rewitalizacji metody włącza-
nia w procesy rewitalizacyjne, 
skuteczność osobista: korzenie 
i skrzydła lidera, autoprezenta-
cja/ lider, liderka, inicjatorzy 
zmian społecznych).

• trening interpersonalny, którego 
celem jest stworzenie warunków 
do rozwoju umiejętności po-
trzebnych w budowaniu relacji 
z innymi,

• Punkt wsparcia lidera/ki, któ-
rego celem będzie doradztwo 
prowadzone przez ekspertów w 
zakresie zakładania organizacji, 
pozyskiwania środków finanso-
wych na realizację pomysłów, 
pisanie projektów,

• akcje społeczne promujące za-
angażowanie społeczne,

• konkursy na oddolne inicjatywy 
realizowane przez uczestników 
z możliwością ich finansowania.
Nowe usługi realizowane są w 

ramach projektu „Centrum Usług 
Społecznych w Łapach” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Oś 
priorytetowa: II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki i edukacji, Działanie:  2.8 
Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym.

Ruszają nowe usługi społeczne w gminie Łapy
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16 sierpnia 2021 roku odby-
ło się spotkanie z cyklu „Odkry-
wamy Łapy na nowo – rozmowy 
o historii”. Wykład odbył się w 
nowo wybudowanym budynku 
Domu Kultury w Łapach w Sali 
kinowej. Wydarzenie to organi-
zowane jest już od dekady przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i 
Gminy Łapy oraz Stowarzy-
szenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Celem tego cyklu jest 
zachowanie od zapomnienia 
ludzi, miejsc i wydarzeń związa-
nych z historią naszego miasta. 

Zgromadzonych gości przy-
witała pani Wiktoria Wnorowska 

– dyrektor Domu Kultury. Został 
odczytany również list z podzię-
kowaniami  od Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego pana Artura 
Kosickiego skierowany do pana 
Stanisława Kosickiego.

Następnie pani Małgorzata 
Roszkowska – dyrektor Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy Łapy 
przybliżyła wszystkim obecnym 
postać pana Stanisława Kosickie-
go i wspólnie z nim przedstawiła 
przygotowaną prezentację. Tym 
razem bohaterem prelekcji był 
Kacper Rogowski – pedagog, tre-
ner, żołnierz września, uczestnik 
„Igrzysk jenieckich za drutami 
1944”. Nauczyciel wychowania fi-
zycznego  Liceum Pedagogicznego 

i Technikum Mechanicznego w 
Łapach, który zapisał się w pamię-
ci wychowanków oraz na kartach 
łapskiego sportu wyjątkowymi 
osiągnięciami, m. in. Zdobyciem 
w 1966 roku Mistrzostwa Polski 
Młodziczek w koszykówce.  

Stanisław Kosicki jest  prawdzi-
wym pasjonatem lokalnej historii 
i miłośnikiem sportu.  W swojej 
prezentacji zamieścił liczne foto-
grafie, które wywołały wśród zebra-
nych ciepłe wspomnienia i ciekawe 
refleksje. Wszyscy zgromadzeni 
mogli również zobaczyć oryginalne, 
będące swego rodzaju medalem 
inkrustowane pudełeczko, nagro-
dę gen. bryg. Jana Chmurowicza, 
które otrzymał ppor. K. Rogowski 
WKS Warta za najlepsze wyniki 
w zawodach lekkoatletycznych, 
roku Olimpijskiego 1944 w obozie 
jenieckim II c w Woldenbergu.

Wystąpienie pani Alfredy 
Trzeszczkowskiej przybliżyło nam 
wiele faktów historycznych do-
tyczących Bitwy pod Olszewem, 
w której uczestniczył Kacper Ro-
gowski. Dzięki pani Alfredzie, jej 
mężowi Janowi, oraz uczniom 
szkoły podstawowej w Mierzwinie, 
zachowało się miejsce spoczynku 
poległych żołnierzy w Olszewie. 
W latach 1960-1990 organizowali 
oni uroczystości rocznicowe bitwy. 
Nawiązali kontakt ze szwoleżerami, 
którzy przeżyli II Wojnę Światową 
i  z rodzinami poległych oficerów, 
dzięki temu udało się zorganizować 
Izbę Pamięci poświęconą 3 Pułkowi 
Szwoleżerów Mazowieckich, bitwie 
o Olszewo i bohaterach tego pułku.

W spotkaniu uczestniczyli: Jo-
anna Micota – Sekretarz Gminy 

Łapy, Zofia Rogowska  – żona Kac-
pra Rogowskiego z córką Barbarą 
i prawnukiem Marcelem, Euge-
niusz Bedeniczuk – Olimpijczyk 
z Barcelony z żoną Urszulą, Rot-
mistrz Piotr Szakacz – Dowódca 
Szwadronu Honorowego 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich im. 
płk. Jana Kozietulskiego, Dorota 
Kondratiuk – Prezes Łapskiego To-
warzystwa Regionalnego w Łapach, 
Alfreda Trzeszczkowska – Lek-
torka wspomnień historycznych, 
Zdzisław Plichta – były dyrektor 
Biura Planowania Przestrzenne-
go w Białymstoku z żoną Marią 
– prof. Akademii Medycznej, Ko-
mandor porucznik Jerzy Pomian, 
Sybirak – Włodzimierz Kostro, 
Jacek Falkowski – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wyszkach – gdzie 
została przeniesiona Izba Pamięci 
z Mierzwina, nauczyciele, sportow-
cy, działacze, absolwenci LP i TM.

Podczas przerwy uczestnicy 
spotkania przy kawie i słodkim 
poczęstunku, ufundowanym przez 
Leszka Truskolawskiego – właści-
ciela „Cukierni u Lecha”, mogli 
porozmawiać i powspominać mi-
nione wydarzenia.

Na pierwszym w tym roku spo-
tkaniu z cyklu „Odkrywamy Łapy 
na nowo – rozmowy o historii” 
przybliżona została kolejna zna-
cząca postać, która zapisała pięk-
ną kartę historii naszego miasta. 
Dziękujemy Panu Stanisławowi 
za jego pracę i  zaangażowanie w 
organizacje spotkania oraz wielką 
pasję, którą tak chętnie się z nami 
dzieli.

Dziękujemy za liczne przybycie 
miłośnikom sportu i historii Łap.

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Łapy podobnie jak w po-
przednich latach włączyła się do 
Narodowego Czytania. Ogólno-
polska akcja została zainicjowa-
na przez Prezydenta RP w 2012 
roku, a jej celem jest promocja 
czytelnictwa i upowszechnianie 

najwybitniejszych dzieł literatu-
ry polskiej. Podczas tegorocznej, 
dziesiątej odsłony spotkaliśmy się, 
aby wspólnie czytać „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

4 września wydarzenie roz-
poczęliśmy od wysłuchania listu 
przesłanego przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę, który odczytał 
Kamil Raciborski, uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Łapach, pasjonat 
literatury i historii. 

Następnie przeszliśmy do 
czytania fragmentów dramatu. 
Nasze zaproszenie do własnej in-
terpretacji dzieła przyjęli: Roman 
Czepe – Wicestarosta Powiatu 
Białostockiego, Barbara Gogo-
lewska – prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Łapach, Stanisława Grzybowska 
– przewodnicząca Gminnej Rady 
Seniorów w Łapach, Krystyna Ru-
decka – studentka Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Barbara 
Mitrosz – członkini Dyskusyjnego 

Klubu Książki w Uhowie. 
Dodatkową atrakcją całej 

imprezy był niecodzienny wy-
stęp grupy wokalnej „…kolej na 
Łapianki!”, czyli: Marta Łapiń-
ska, Dominika Szmigiel, Sylwia 
Olendzka, Luiza Borowska, Beata 
Szulc-Onopa, Mariusz Hryc, któ-
rzy w swojej interpretacji odegrali 
dwie sceny dramatu. 

Jak każdego roku była również 
możliwość ozdobienia książek 
pamiątkową pieczęcią przesłaną 
przez Prezydenta RP specjalnie 
na tę okazję. 

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i już teraz zapraszamy 
na przyszłoroczną edycję, pod-
czas której lekturą będą „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza.

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy

Spotkanie „Odkrywamy Łapy na nowo”

Rozmowy o historii

Narodowe Czytanie 2021 za nami...
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Właściwe zaprojektowanie 
przestrzeni kompleksu spor-
towego jest kluczowe, by nie 
tylko zachwycał estetyką i był 
zgodny z panującymi trenda-
mi, ale również dawał komfort 
i był funkcjonalny. Dlatego też, 
by stworzyć miejsce idealne do 
uprawiania sportu i rekreacji 
prace nad projektem powinny 
przebiegać wieloetapowo.

Pierwszym etap to projekt kon-
cepcyjny, czyli skonfrontowanie 
oczekiwań mieszkańców z możli-
wościami technicznymi i lokaliza-
cyjnymi działki.

Aby przejść do kolejnego etapu 
projektowania, należy zaakcepto-
wać projekt koncepcyjny.

Aby nie narażać jednostki na 
niepotrzebne koszty przy tworzenia 
projektu koncepcyjnego, chcieli-
byśmy, aby włączyli się Państwo 
w konsultacje nad zagospodarowa-
niem terenu stadionu, przedstawili 
swoje uwagi i propozycje.

Dlatego przedstawiamy wstęp-
ną, roboczą propozycję, która sta-
nowi punkt wyjścia do dalszych 
dyskusji nad zagospodarowaniem 
działki.

Wszelkie uwagi spiszemy i po-
staramy się uwzględnić przy two-
rzeniu projektu koncepcyjnego. 
Tak, aby stworzyć miejsce idealne 
do uprawiania sportu i rekreacji.

Program modernizacji Stadio-
nu Miejskiego to plan wieloletni, 
składający się z kilku etapów. W 
pierwszej kolejności planowane 
są prace związane z przebudową 

infrastruktury lekkoatletycznej. 
Kolejny etap to przebudowa kortów 
tenisowych.

Prosilibyśmy Państwa o 
wniesienie sugestii czy za-
strzeżeń do naszej propozycji 
do 23 września 2021 r.

Projekt zagospodarowania 
terenu kompleksu sportowego

Obiekt: Stadion Miejski w Ła-
pach, ul. Leśnikowska 18a

Istniejący stan zagospoda-
rowania działki

Działka nr ewid. 1864  zabudo-
wana jest – w obrębie opracowa-
nia – budynkami Ośrodka Kultury 
Fizycznej w Łapach, którymi są:
• parterowy budynek biurowy wraz 

z dwiema szatniami sportowo
-piłkarskimi oraz warsztatem i 
kotłownią,

• murowany magazyn,
• trzy garaże blaszaki,
• kasa przy głównym wejściu
• studnia głębinowa

Zagospodarowanie działki 
stanowi:

Stadion Lekkoatletyczny, któ-
ry posiada płytę główną boiska 
z naturalną trawą (100 x 64 m) 
oraz żużlową bieżnię ośmiotorową 
(nawierzchnia nie spełnia obowią-
zujących obecnie standardów użyt-
kowych i bezpieczeństwa),
• bieżnia do krótkich dystansów,
• miejsce do zawodów pchnięcia 

kulą, rzutu dyskiem i młotem, 
(obecnie zlikwidowane)

• skocznia skoków w dal (obecnie 
zlikwidowane)

• boczne boisko z naturalną trawą 
(100 x 60) do gry w piłkę nożną

• 2 korty do tenisa ziemnego z 
nawierzchnią asfaltową, (stan 
dostateczny)

• boisko do siatkówki plażowej 
plus trybuny przenośne na 25 
osób

• asfaltowe boisko do koszyków-
ki w stanie dostatecznym (na-
wierzchni nie spełnia obowią-
zujących obecnie standardów 
użytkowych i bezpieczeństwa)

• trybuny przenośne na 500 osób 
(nie zadaszone)

• część utwardzonej nawierzchni 
asfaltowej stanowi wewnętrzną 
drogę pożarową,

Uzbrojenie terenu w infra-
strukturę techniczną – w ob-
rębie opracowania – stanowi:
• sieć wodociągowa i kanaliza-

cyjna,
• system nawodnienia głównej 

płyty boiska,
• linia wewnętrznego oświetlenia 

terenu.

W obrębie płyty boiska boczne-
go, kortów oraz boiska do siatkówki 
znajdują się studnie chłonne, zbie-
rające wody opadowe z przyległego 
terenu. Studnie te nie są połączone 
z system kanalizacji deszczowej.

Propozycja zagospodaro-
wania działki
• Roboty budowlane przebudo-

wy stadionu obejmujące między 
innymi:

- przebudowę ośmiotorowej 
bieżni na 4 torową okrężną o dłu-
gości 400 m o nawierzchni poliure-
tanowej wraz z budową niezbędnej 
kanalizacji deszczowej (odwodnie-
nia liniowego),

- przebudowę ośmiotorowej 
bieżni prostej na 6 torową o długo-
ści ok. 133 m o nawierzchni poliu-
retanowej (przedłużenie odcinka 
bieżni okrągłej),

- przebudowę istniejącej i bu-
dowie nowej infrastruktury tech-
nicznej w zakresie przebudowy i 
budowy nowego oświetlenia sta-
dionu lekkoatletycznego (instalacja 
doziemna, maszty oświetleniowe) 
oraz przebudowie istniejącej i bu-
dowie nowej instalacji kanalizacji 
deszczowej.

- przebudowa boiska bocznego 
do piłki nożnej z trawą syntetyczną 
i oświetleniem, o wymiarach 100m 
x 60 m

- przebudowa 2 kortów teniso-
wych z nawierzchnią syntetyczną i 
oświetleniem;

- przebudowa boiska do koszy-
kówki, z nawierzchnią tartanową, 
o wymiarach 28x15 m;

Roboty budowlane rozbu-
dowy stadionu obejmujące 
między innymi:

- budowę trybun zadaszonych,
- budową zeskoku do skoczni 

do skoku w dal i trójskoku,
- budowę skoczni do skoku 

wzwyż o nawierzchni poliureta-
nowej,

- budowę nowej rzutni do rzutu 
oszczepem,

- budowę nowej rzutni do rzutu 
dyskiem i młotem,

- budowę nowej skoczni do 
skoku o tyczce,

- montaż piłko chwytów na 
boiskach piłkarskich, kortach te-
nisowych, boisku do koszykówki 
i siatkówki

- zakup oraz montażu obiektów 
małej architektury (ławeczki, kosze 
na śmieci),

- budowa wewnętrznego ukła-
du komunikacyjnego: ciąg pieszo-
jezdny, chodniki jako dojścia do 
obiektów sportowych.

- dobudowa ogrodzenia,
- budowa kanalizacji deszczo-

wej wraz z systemem drenażu boisk,
- budowa boiska do siatkówki 

plażowej
- budowa parkingu wewnętrz-

nego,
- mini golf,
- nasadzenia dodatkowej ro-

ślinności,

Wyposażenie techniczne 
w urządzenia i sprzęt do or-
ganizacji zawodów w konku-
rencjach lekkoatletycznych.

Przed odbiorem robót Wyko-
nawca w terminie umownym uzy-
ska Świadectwo Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki.

W ZALEŻNOŚCI OD ZAIN-
TERESOWANIA:
• hala widowiskowo-sportowa kry-

ta, z nawierzchnią parkietową o 
wymiarach 26x45 m, wysokości 
8 m z zapleczem, trybunami, si-
łownią i salą do sportów walki 
– muszą Państwo wiedzieć, że w 
naszej gminie jest jedna pełno-
wymiarowa hala sportowa nale-
żąca do Powiatu Białostockiego 
mieszcząca się przy Zespole Szkół 
Mechanicznych w Łapach ulica 
Władysława Sikorskiego 68

• lodowisko sztuczne otwarte lub 
zakryte.  

Przemysław Jaroszewski
p.o. dyrektora 

Ośrodka Kultury Fizycznej 
w Łapach

Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego 

Stadion Miejski w Łapach
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Znakomity pokaz jeździec-
twa w wykonaniu Szwadronu 
Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów 
Litewskich to nieodłączny ele-
ment imprezy plenerowej, która 
od lat odbywa się w Łapach-
Szołajdach. Piękne ułanki w ko-
lorowych, długich spódnicach 
i ułani w strojach szlacheckich 
prezentują swoje woltyżerskie 
umiejętności w brawurowy i 
bardzo widowiskowy sposób.

Od lat Narwiański Zajazd 
Szlachecki ma swoich wiernych 
widzów i uczestników zabawy. 
Również w tym roku bogaty pro-
gram tego jednego z ciekawszych 
wydarzeń plenerowych w naszej 
gminie, które odbyło się w nie-
dzielę 22 sierpnia, przyciągnął 
wielu odwiedzających. Oprócz 
pokazu koni było mnóstwo stoisk 
promocyjnych, wspaniałe atrakcje 

dla dzieci, dużo dobrej muzyki, 
pyszne jedzenie serwowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Ła-
pianka na obcasach” oraz wyjątko-
wa okazja do rodzinnych spotkań. 
Uczestnicy imprezy świetnie się 
bawili, rzucając chomątem czy 
tocząc bele z sianem.

Licznie zgromadzonych gości 
na początku imprezy powitali i 
życzyli udanej zabawy m.in. bur-

mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski 
wspólnie z dyrektor Domu Kultu-
ry w Łapach Wiktorią Wnorowską 
i Edytą Łapińską z Wiejskiego 
Domu Kultury w Łapach-Szo-
łajdach.  

Zagrał m.in. zespół „Kapela 
pod wezwaniem” z Suraża, zespół 
„Świtanak” oraz zespół folklo-
rystyczny „Kolej na Łapianki” a 
zaśpiewał chór „Łapskie Nutki”. 
Wieczorem można było potań-
czyć.

Impreza w Łapach-Szołajdach 
upamiętnia szlacheckie korzenie 
naszej gminy.

Narwiański Zajazd Szlachecki

Punkt Konsultacyjny ma na 
celu ułatwienie mieszkańcom 
Gminy Łapy aplikowanie o do-
finansowanie w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. Utworzenie punktu 
jest realizacją zawartego poro-
zumienia pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku a Gminą Łapy. 

Program „Czyste Powietrze” 
adresowany jest do właścicieli i 
współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. W ramach rzą-
dowego programu można ubiegać 

się o dotacje na wymianę starych, 
nieefektywnych pieców i kotłów 
na nowoczesne źródła ciepła oraz 
na termomodernizację budynku. 

Mamy nadzieję, że funkcjo-
nowanie Punktu zachęci miesz-
kańców do skorzystania z dofi-
nansowania a w efekcie przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza 
na terenie Gminy Łapy.

Punkt konsultacyjny mieści 
się w Ośrodku Przedsiębior-
czości w Łapach ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 22A i jest czynny:
od poniedziałku do piątku 

– w godz. 08:00 – 14:00

*mając na względzie bezpie-
czeństwo pracowników i miesz-

kańców, konsultacje odbywać się 
będą jedynie po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu 
i godziny – zatem prosimy osoby, 
które chcą skorzystać z konsultacji 
o kontakt telefoniczny – tel. 85 
814 19 21.

W Punkcie Konsultacyjnym 
jest możliwość skonsultowania 
i uzyskania pomocy w wypełnie-
niu wniosku o dofinansowanie w 
ramach Programu Priorytetowe-
go ,,Czyste Powietrze” oraz jego 
złożenie. Następnie wniosek prze-

kazywany jest do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku, gdzie następuje jego ocena 
merytoryczna.

Zachęcamy do korzysta-
nia z punktu!

Szczegółowe informacje 
na temat Programu Priory-
tetowego „Czyste Powietrze” 
oraz Portal Beneficjenta do-
stępne są na stronie: https://
portal.wfosigw.bialystok.pl/

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”

zaprasza
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W dniu 21.08.2021 r. W Ro-
dzinnym Ogrodzie Działkowym 
„SOSENKA” w Łapach ob-
chodzono „Dzień Działkowca 
2021”.

Zarząd postanowił przyjąć 
inną procedurę świętowania ze 
względu na obwarowanie epi-
demiologiczne. Odwiedziliśmy 
działkowców na ich działkach. 

Oprócz pozdrowień, życzeń wrę-
czono dyplomy i upominki zafun-
dowane przez sponsorów. Było 
dużo uśmiechu, radości i życz-
liwości ze strony działkowców. 
Szczególnie miło było patrzeć na 
radosne miny dzieci - „ młodych 
działkowców”. Dla nich prawdzi-
wą frajdą było zjeść „pączka od 
Lecha”, słodycze oraz wręczono 
zabawki, napoje, przybory szkolne 

itp. Dorosłym wręczono dyplomy, 
odznaki, podziękowania za działki 
rekreacyjne, ładnie utrzymane, 
sadowniczo-warzywne oraz za 
prace społeczne na rzecz naszego 
ogrodu.

Bardzo nam miło, że bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski 
razem z zespołem organizacyjnym 
zwiedził nasz ogród, co uświet-
niło to spotkanie z działkowca-
mi. Całe świętowanie uznano za 
bardzo udane co potwierdzają 
działkowcy w bezpośrednich 
rozmowach. Mamy nadzieję, że 
za rok Dzień Działkowca będzie 
też bardzo sympatyczny i weso-
ły. Może będzie możliwy piknik 
na placu głównym przed domem 
działkowca. Miejmy nadzieję, że 
będzie to możliwe.

      Wszystkich mieszkańców 
zapraszamy do odwiedzania 
naszych ogrodów. Spacery po 
alejkach ogrodowych mają swój 
walor estetyczny,. jak również 
zdrowotny.

Chcemy bardzo mocno po-
dziękować naszym sponsorom, bo 
bez nich organizacja Dnia Dział-

kowca w takim wymiarze byłaby 
niemożliwa.

  Sponsorzy „Dnia Działkowca 
2021” w dniu 21-08-2021r.
1. Burmistrz Łap Krzysztof Go-

łaszewski
2. Dom Kultury w Łapach
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Kolejarz”
4. Cukiernia „u Lecha” w Łapach
5. PPHU Daniłowo Duże 13 A
6. Sklep ogrodniczy „Sosenka”
7. Przedsiębiorstwo Wielobran-

żowe „ARS”
8. Centrum Kształcenia Zawo-

dowego w Łapach
9. Ośrodek kultury fizycznej w 

Łapach
10. Auto Moto Max ul.3-go Maja 

45 A
11. Spółka „Domy” w Łapach
12. Zielony Serwis ul. Wąska 2
13. Spółka Cukrowa w Łapach
14. PSS „Społem” w Łapach
15. PZU SA Białystok
16. Arhelan ul. Cmentarna 46 E
17. Sklep „4 Rowery” ul. Piaskowa
18. Prywatni Sponsorzy

Zarząd ROD „SOSENKA” w Łapach

Dzień Działkowca 2021
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Od stycznia br. mieszkańcy 
zamieszkujący budynki jedno-
rodzinne mają możliwość sko-
rzystania ze zwolnienia w części 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w zamian za 
kompostowanie bioodpadów w 

kompostowniku przydomowym. 
Zgodnie z uchwałą rady wyso-
kość zwolnienia wynosi 4,55 zł 
za mieszkańca zamieszkującego 
na danej nieruchomości. Wśród 
mieszkańców rodzi się wiele pytań 
jak ma wyglądać kompostownik 

na działce. Otóż nie ma przepi-
sów, które regulują jego wygląd. 
Może być drewniany zrobiony 
własnoręcznie, kupiony czy może 
też przybrać formę zwykłej pry-
zmy. Nie ma także zaleceń co do 
jego pojemności. Pamiętać należy 
jednak, że kompostowanie prowa-
dzi się w sposób niepowodujący 
uciążliwości dla użytkowników 
nieruchomości sąsiednich. W roz-
porządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie 
określone zostały podstawowe 
odległości w kwestii usytuowania 
kompostowników na nierucho-
mości. Kompostownik powinien 
umożliwiać dobre przewietrzanie 
warstw masy kompostowej w tym 
zapewniać dostęp powietrza do 

wszystkich warstw kompostu, 
odprowadzać nadmiar wilgoci, 
nawilżać materiał. Założeniem 
kompostowania jest ograniczenie 
składowania odpadów biodegra-
dowalnych. Korzystając z możli-
wości zwolnienia w części z opłat 
powinniśmy mieć świadomość, że 
zasadność przyznania tej ulgi bę-
dzie weryfikowana. W tym właśnie 
celu już od sierpnia pracownicy 
UM w Łapach przeprowadzają 
kontrole w terenie celem wery-
fikacji faktycznego posiadania 
kompostownika. W sytuacji bra-
ku posiadania kompostownika, 
a co za tym idzie stwierdzeniu 
że odpady nie są kompostowane 
lub uniemożliwieniu upoważnio-
nej osobie dokonania oględzin 
nieruchomości wydana zostanie 
decyzja o utracie prawa do zwol-
nienia z części opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 
od pierwszego dnia miesiąca, w 
którym stwierdzono wystąpienie 
co najmniej jednej z wyżej wymie-
nionych przesłanek.

Co wrzucamy? Nie wrzucamy!

- liście opadłe z drzew i krzewów, zarówno ozdobnych 
jak i owocowych,

- skoszona trawa i zbędna darń (darń - zwarta okrywa 
m.in. z łąk i pastwisk składająca się głównie z okrywy 
trawy i roślin motylkowatych),

- resztki roślin jednorocznych, przekwitające kwiaty 
bylin, skoszone liście truskawek, nać marchwi, rośliny 
doniczkowe ( jednak gdy zawierają żywice powinny być 
kompostowane w oddzielnej pryzmie),

- chwasty ale po całkowitym wysuszeniu,
- odpady kuchenne pochodzenia  organicznego tj. 

obierki z warzyw i owoc –ów, fusy po kawie lub herba-
cie, resztki posiłków z wykluczeniem mięsa i tłuszczu, 
skorupki po jajach, skórki po bananach,

- popiół drzewny- wzbogaca on pryzmę w potas, wapń, 
magnez, fosfor i mikroelementy ( 3-5kg/m³ popiołu) ,

- materiały rozluźniające takie jak: słomiane maty, 
trociny, przesuszona trawa, ścinki drewna, rozdrobniona 
kora, drobne gałęzie z przycinanych drzew i krzewów, 
rozdrobnione łodygi słoneczników ( tworzymy z nich 
dolną warstwę co pozwala na pozbyciu się nadmiaru 
wody z kompostownika),

- części roślin porażonych przez choroby i szkodniki ( zarodniki grzybów 
oraz jaja i zimujące larwy szkodników mogą przerwać proces kompostowania, 
w formie  aktywnej mogą zostać wprowadzone do gleby podczas rozrzucania 
kompostu i w ten sposób mogą być źródłem zakażenia roślin) ,

- chwastów w pełnej dojrzałości czyli takie, które zdążyły wydać nasiona ( nasio-
na zachowane w kompoście po jego użyciu kiełkują, powodując zachwaszczenie), 

- nie powinno się kompostować chwastów wieloletnich, które odradzają się 
z korzeni np. perz, podagrycznik, pokrzywa zwyczajna, skrzyp polny- chwasty te 
z łatwością potrafią się zakorzenić, rosną a potem po wrzuceniu tego kompostu 
na ogród rozprzestrzenia  się wszędzie,

- nie wrzucamy : szkło, ceramika, plastik, torebki foliowe, metal, tkaniny, 
gruz ( mogą zawierać szkodliwe chemikalia),

- nie wrzucamy gazet, tektury powlekanej ( kartonów po mleku czy soku),
- nie wrzucamy malowanego i impregnowanego drewna, opakowań po na-

wozach , popiołu z grilla z podpałką,
- leków, kosmetyków, starych baterii,
- nie wrzucamy odpadów pochodzenia zwierzęcego czyli kości, tłuszczu, 

całych jaj, mięsa,
- nie wrzucamy odpadków, które mogą być skażone ,
- nie wrzucamy skórek od cytrusów kupowanych w marketach,
- grubych gałęzi, igliwia i liści zawierających duże ilości garbników np. liście 

dębu ( będą one długo się rozkładały i przez to spowolnią proces kompostowania) 

Świadome działania mają wpływ na wszystko to, co 
dzieje się w około. O tym, że na problem śmieciowy można 
spojrzeć z innej perspektywy opowiadamy Państwu w pu-
blikowanych materiałach filmowych pt.: Dbaj o środowisko! 
Eko wtorki z Urzędem Miejskim w Łapach. Do tej pory na 
profilu Facebook pod #EkoŁapy ukazały się informacje na 
temat odzysku papieru, plastiku, metalu, szkła i bioodpadów. 
Serię cyklu ekologicznego zakończy materiał poświęcony 
odpadom zmieszanym. Zachęcamy do oglądania.

Zasady kompostowania
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Za nami XI Narwiański Triathlon Ba-
gienny Uhowo 2021

To był naprawdę znakomity dzień. To 
wszystko dzięki Wam. Dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom za udział w zawodach, 
gratulujemy świetnych wyników.

Dziękujemy też kibicom za wsparcie, 
jakie im dawaliście.

Podziękowania kierujemy także w 
stronę strażaków i policjantów, którzy 
bardzo pomogli nam w bezpiecznym 
przeprowadzeniu zawodów. 

(fot. Jerzy Barańczuk, Michał Szustak).

Poniżej znajdziecie też wyniki rywalizacji. 

PODIUM KOBIET:
1. Dorota Siemieniuk – 3T Białystok
2. Marzena Łaskowska – Olecko
3. Beata Bielicka – Fundacja Darka Stry-
chalskiego “Zwycięzca”
PODIUM MĘŻCZYZN
1. Aleksander Kaczyński – Łapy
2. Krystian Kalinowski – AGR Podlasie
3. Michał Bojarczak – Łapy AGR Podlasie
4. Mirosław Puciłowski Białystok
5. Tomasz Rzemieniecki Białystok
6. Hubert Żoch Folwark Wielki

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

XI Narwiański Triathlon Bagienny Uhowo 2021
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, nie-

bieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

20 18

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, 
Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Pu-

chalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażac-
ka, Wodzickiego, Żniwna

6 4

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierym-
skiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makow-
skiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Niki-
fora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 

Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskie-
go, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

7 5

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 15 13

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
8 6

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

22 20

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
16 14

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

9 7

Piątek

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

17 15

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

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

10 8

*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  WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK   2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Miero-
sławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, Południo-
wa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków, Szwarce, Tęczowa, 

Żwirki i Wigury 

6    
20

4    
18

Wtorek

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

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

7     
21

5     
19

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

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

14  
28

12  
26

Asnyka, Bagno, Kolejowa, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikor-

skiego, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

7    
21

5    
19

Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

8    
22

6    
20

Czwar-
tek

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

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

9    
23

7     
21

Piątek

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

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

Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, Wit-
kacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

3    
17

1   
15    
29

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

Wodzickiego, Żniwna

10    
24

8    
22

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

**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM 
 Od maja popiół będzie odbierany z pozostałymi

odpadami segregowanymi
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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  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

13   
27

11  
25

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

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

6   
20

4   
18

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, 
Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sła-
wińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witka-

cego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

7   
21

5   
19

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
1   
15   
29

13   
27

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

8   
22

6   
20

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

1   
15   
29

13   
27

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

2   
16   
30

14   
28

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

9   
23

7    
21

Piątek

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

3    
17

1   
15    
29

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

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

10   
24

8   
22

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

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

nobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (WOREK: jasnobrązowy)  
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2021 r. 

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

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

13   
27

11   
25

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 13   
27

11  
25

Wtorek

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

Kozły
14   
28

12   
26

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
14   
28

12   
26

Środa

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

Gąsówka-Osse 

1   
15   
29

13   
27

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

1   
15   
29

13   
27

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

2   
16    
30

14   
28

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

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, 
Łupianka Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 13 11

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 20 18

Wtorek

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

Gąsówka-Skwarki, Płonka Kozły
14 12

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, 
Kościelna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, 
Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa, 11-go Listopada)

21 19

Środa

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

Gąsówka-Osse 
15 13

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła) 22 20

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże 23 21

*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, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2021 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

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

13   
27

11   
25

Środa

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

Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna,  
Uhowo I, Zdrojowa, 11-go Listopada)

8   
22

6   
20

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe
1   
15   
29

13   
27

Gąs.Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanow-
skiego,Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, 

Żeromskiego), Gąs. Stara Wieś, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka 
Osse, Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła)

1   
15   
29

13   
27

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

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

2   
16   
30

14   
28

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

3   
17

1    
15   
29

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

Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

17.09.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

18.09.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

19.09.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30

20.09.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

21.09.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

22.09.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

23.09.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

24.09.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30

25.09.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

26.09.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

27.09.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

28.09.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

29.09.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

30.09.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

Grafik dyżurów aptek w miesiącu  WRZEŚNIU 2021
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

Szanowny Panie Jerzy,
Życzymy wszystkiego najlepszego 
z okazji przejścia na emeryturę!

Dziękujemy za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie w tworzeniu Gazety Łapskiej.
Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności 

na nowym etapie życia,
a także spełnienia wszystkich marzeń 

i upragnionego odpoczynku. 
                                        Redakcja Gazety Łapskiej 



ŁAPSKA
GAZETA 19nr 05 / 17 września 2021

reKlama




