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Trzeci rok kadencji burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego

POZYSKANO:

•	dofinansowanie	w	wysokości	blisko	5	mln	zł	na reali-
zację projektu pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja 
do zmian klimatu” - obejmującego działania mające na celu 
zazielenienie obszarów zabudowanych na terenie miasta i gminy 
Łapy, tj. na tworzenie niebieskiej i zielonej infrastruktury w for-
mie m.in. zielonych podwórek, parków kieszonkowych, zieleni 
przyulicznej, zielonych przystanków, ogrodów deszczowych 
działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej 
na terenie miasta i gminy Łapy poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego (wymiana lamp oświetleniowych na LED)  i montaż 
urządzeń do inteligentnego sterowania systemem oświetlenia 
ulicznego) oraz działania informacyjno-edukacyjne – łączna 
wartość projektu to ponad 5,8 mln zł; 

•	dofinansowanie	w	wysokości	ponad	3,6	mln	zł na re-
alizację projektu zintegrowanego pt. „Bo w przedszkolu fajnie 
jest!”- poprawa dostępu do wysokiej, jakości edukacji przed-
szkolnej w Gminie Łapy – obejmującego utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych poprzez rozbudowę Przedszkola nr 
2 w Łapach oraz dostosowanie oferty edukacyjnej o zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty u 
dzieci w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli 
– łączna wartość projektu to ponad 5,1 mln zł;  

•	dofinansowanie	w	wysokości	5	mln	zł na budowę krytej 
pływalni w Łapach – wartości inwestycji to ponad 12,7 mln zł;

•	dofinansowanie	w	wysokości	blisko	10	mln	zł	 na re-
alizację budowy i przebudowy dróg w Gminie Łapy - zadanie 
obejmuje budowę ul. Polnej o długości ok. 400 m. oraz prze-
budowę ul. 1-go Maja o długości ok. 750 m w miejscowości 
Uhowo, przebudowę ul. Witosa i ul. Letniej o długości ok. 260 
m w miejscowości Łapy-Osse oraz przebudowę dróg wraz z 
modernizacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu 
Cukrowniczym na łącznej długości ok. 550 m oraz przebudowę: 
ul. Konwaliowej i ul. Różanej na łącznej długości ok. 520 m w 
mieście Łapy – łączna  wartość inwestycji to ponad 10,5 mln zł;

•	dofinansowanie	w	wysokości	1,3	mln	zł	na montaż 
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych przez 
mieszkańców – wartość projektu to prawie 2 mln zł;

•	dofinansowanie	w	wysokości	blisko	900	tys.	zł	na 
uzupełnienie kompleksowej rewitalizacji parku przed biblioteką 
(Plac Solidarności) poprzez budowę nowoczesnej fontanny 
z podświetleniem ledowym – wartość inwestycji do blisko 
1,2 mln zł; 

•	dofinansowanie	w	wysokości	blisko	650	tys.	zł na cy-
fryzację i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych 
systemów informatycznych;

•	dofinansowanie	blisko	180	tys.	zł na zakup do szkół 
sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego oraz środków 
dezynfekujących i ochrony indywidualnej – wartość projektu 
dla Gminy Łapy to ponad 200 tys. zł, dofinansowanie w ramach 
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego; 

•	dofinansowanie	blisko	150	tys.	zł na zakup wyposa-
żenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, organizację 
zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych, podnoszenia 
kompetencji nauczycieli w szkołach (SP w Uhowie, SP w Płonce 
Kościelnej i SP w Łupince Starej) – wartość projektu dla Gminy 
Łapy to ponad 155 tys. zł, dofinansowanie w ramach projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi;

•	dofinansowanie	łącznie	ponad	140	tys.	zł na doposa-
żenie stołówek szkolnych w SP Nr 2 w Łapach i SP w Uhowie 
– łączna wartość zadania to ponad 175 tys. zł;

•	dofinansowanie	w	wysokości	35	tys.	zł na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej w gminie Łapy – wartość inwestycji to 
40 tys. zł.

Drodzy mieszkańcy,

w mijającym roku ponownie doświadczyliśmy niepewności 
jutra. Pomimo to, dzięki dużej zapobiegliwości, ale też aktywnej 
pracy urzędu i jednostek podległych, udało się utrzymać wszyst-
kie inwestycje i w miarę możliwości zrealizować zaplanowane 
działania społeczne. 

Jestem przekonany, że rozwój gminy wymaga nieustannego 
zabiegania o zewnętrzne finansowanie. Od początku kadencji 
staram się czynić to skutecznie. W obecnym roku pozyskane 
zostały środki na realizację ważnych i oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji takich jak rozbudowa przedszko-
la, budowa basenu czy przebudowa dróg. Ponadto prawie 
wszystkie inwestycje na terenie Gminy Łapy realizowane są 
lub będą za pomocą wskazywanych środków, które –  warto 
podkreślić – często stanowią 85%  lub nawet 100% całkowitej 
wartości realizacji zadań. 

Przedstawione przedsięwzięcia to tylko niektóre ze spraw, 
które udało się rozpocząć lub zakończyć w 2021 roku. 

Jednym z sukcesów osiągniętych w mijającym roku był zakup 
działki przy ul. Leśnikowskiej użytkowanej jako obecny stadion 
miejski. Od początku kadencji zabiegałem o porozumienie w tej 
ważnej dla mieszkańców sprawie. Dziękuję Zarządowi i wszyst-
kim Członkom Wspólnoty Gruntowej Binduga za podjęcie tak 
prospołecznej i kluczowej dla rozwoju Łap decyzji.

Serdecznie dziękuję za Państwa aktywny wkład w rozwój 
naszej gminy, za wszystkie opinie i konstruktywne uwagi, które 
przekazywaliście podczas naszych spotkań czy bezpośrednio 
w urzędzie. Zawsze starałem się aby aktualna sytuacja epide-
miczna nie była przeszkodą w obustronnych relacjach. Pragnę 
przypomnieć, iż drzwi mojego gabinetu są zawsze dla Państwa 
otwarte.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku proszę 
przyjąć najlepsze życzenia: zdrowia, spokoju, wytchnienia i 
radości. Niech w nadchodzącym roku towarzyszą Państwu 
szczęście i pomyślność, a wiara w lepsze jutro dodaje sił i energii 
do realizacji wszystkich planów.

         Z najlepszymi życzeniami,

         Krzysztof Gołaszewski 
         Burmistrz Łap
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ROK	2021
W	GMINIE	
ŁAPY

ROZPOCZĘTE	INWESTYCJE:

•	budowa	Centrum	Opiekuńczo	–	Mieszkalnego	w	Da-
niłowie	Dużym	–	wartość	inwestycji	to	ponad	3,5	mln	zł;	

•	budowa	wieży	widokowej	o	wysokości	40	metrów	
wraz	zagospodarowaniem	terenu	w	Uhowie	–	wartość	
inwestycji	to	ponad	2,8	mln	zł;	

•	rewitalizacja	parku	przez	biblioteką	poprzez	budowę	
nowoczesnej	fontanny	z	podświetleniem	ledowym	–	war-
tość	inwestycji	do	blisko	1,2	mln	zł;		

•	przebudowa	ulicy	Piaskowej	na	odcinku	od	ulicy	
Polnej	do	ul.	Głównej	-	wartość	inwestycji	to	ponad	2,1	
mln	zł;	

•	przebudowa	dwóch	odcinków	dróg	w	Płonce	Ko-
ścielnej	o	łącznej	długości	1174	m.	–	wartość	inwestycji	
to	ponad	2,6	mln	zł;	

•	przebudowa	ulicy	Kolejowej	wraz	z	drogą	w	kierunku	
Łap-Łynek	–	wartość	inwestycji	to	ponad	4,4	mln	zł.

GMINA	UDZIELIŁA	WSPARCIA:

•	udzielono	dotacji	dla	Województwa	Podlaskiego	w	
łącznej	kwocie	ponad	232	tys.	zł	na	remonty	chodników;

•	udzielono	dotacji	dla	Powiatu	Białostockiego	w	łącznej	
kwocie	blisko	1,4	mln	zł	na	inwestycje	drogowe;

•	udzielono	wsparcia	dla	SP	ZOZ	w	Łapach	w	łącznej	
kwocie	500	tys.	zł;	

•	udzielono	dotacji	dla	Policji	w	łącznej	kwocie	40	tys.	zł;
•	udzielono	dotacji	w	wysokości	217	tys.	zł	dla	OSP	

Uhowo	na	dofinansowanie	zakupu	wozu	ratowniczo-ga-
śniczego	dla	potrzeb	zabezpieczenia	przeciwpożarowego;	

•	udzielono	dotacji	w	wysokości	120	tys.	zł	na	dofinan-
sowanie	remontu	dachu	wieży	dzwonniczej	w	zabytkowym	
kościele	parafialnym	pw.	Świętych	Apostołów	Piotra	i	
Pawła	w	Łapach;

•	udzielono	dotacji	w	wysokości	100	tys.	zł	dotacji	na	
sporządzenie	niezbędnej	dokumentacji	oraz	zakup	mate-
riałów	konserwatorskich	na	remont	zabytkowej	kaplicy	z	
1800	r.	na	starym	cmentarzu	przy	kościele	pw.	Św.	Michała	
Archanioła	w	Płonce	Kościelnej;

•	udzielono	wsparcia	w	wysokości	30	tys.	zł	na	zakup	
okularów	balistycznych	dla	funkcjonariuszy	Straży	Gra-
nicznej	w	Białymstoku.

PONADTO:

•	utworzone	zostało	Centrum	Usług	Społecznych	(CUS)	
poprzez	przekształcenie	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	w	Łapach;

•	realizowany	jest	Program	„Opieka	75+”	przez	CUS	
w	Łapach;	

•	realizowany	jest	Program	„Opieka	Wytchnieniowa”	
przez	CUS	w	Łapach,	którego	celem	jest	wsparcie	człon-
ków	rodzin	lub	opiekunów	sprawujących	bezpośrednią	
opiekę	nad	dziećmi	z	orzeczeniem	o	niepełnosprawności	
i	osobami	ze	znacznym	stopniem	niepełnosprawności;

•	prowadzony	jest	Punkt	Konsultacyjno-Informacyjny	
Programu	Czyste	Powietrze	przez	Ośrodek	Przedsiębior-
czości	w	Łapach;

•	realizowany	jest	projekt	pt.	„Usługi	indywidualnego	
transportu	door-to-door	w	Gminie	Łapy”;

•		przeprowadzono	III	edycję	Budżetu	Obywatelskiego	
–	w	ramach	której	w	2022	r.	zostanie	zrealizowanych	ko-
lejnych	8	zadań	wybranych	przez	mieszkańców	w	2021	r.	

NOWI	INWESTORZY	W	POSTREFIE	ŁAPY,	
podpisane	umowy:

•	KONTRAST	Krzysztof	Koc	z	Białegostoku	–	na	dział-
kach	o	łącznej	powierzchni	4,29	ha	inwestor	planuje	wy-
budować	nowoczesne	centrum	logistyczne.	

•	Ag	TermoPasty	Grzegorz	Gąsowski	z	Sokół	–	na	za-
kupionej	działce	o	powierzchni	0,94	ha	inwestor	planuje	
wybudować	nowy	zakład	produkcyjny	oferujący	preparaty	
chemiczne	dla	branży	elektronicznej	oraz	IT,	w	tym	mate-
riały	termoprzewodzące	i	środki	do	lutowania.	

Mimo	pandemii	i	obowiązujących	obostrzeń,	w	tym	roku	udało	się	zrealizować	bardzo	wiele	inwestycji,	podpisać	
umowy	na	kolejne,	a	także	pozyskać	ogromne	środki	zewnętrzne	dla	naszej	gminy:

ZAKOŃCZONE	INWESTYCJE:

•	przebudowa	Placu	Solidarności	–	wartość	inwestycji	
to	ponad	2,5	mln	zł;

•	budowa	Domu	Kultury	-	wartość	inwestycji	to	ponad	
12	mln	zł;

•		przebudowa:
•	ul.	Nowy	Rynek	i	ul.	Armii	Krajowej	–	wartości	inwe-
stycji	to	ponad	1,36	mln	zł;

•	ul.	Wyspiańskiego	–	wartość	inwestycji	to	2,3	mln	zł;	
•	ul.	Cmentarna	na	odcinku	od	ul.	Długiej	do	ul.	Żwirki	
i	Wigury	–	wartości	inwestycji	to	1,7	mln	zł;	

•	ul.	Siedleckiego	i	Cygańskiego	–	wartość	inwestycji	
to	ponad	708	tys.	zł;	

•	ul.	Krańcowa	(I	etap	inwestycji)	–	wartość	inwestycji	
to	ponad	1,3	mln	zł;	inwestycja	dofinansowana	z	
Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg;

•	montaż	odnawialnych	źródeł	energii	na	obiektach	
użyteczności	publicznej	w	Gminie	Łapy.	Wartość	całego	
projektu	to	blisko	2,6	mln	zł.	Ogniwa	fotowoltaiczne	zo-
stały	zainstalowane	na	budynkach	szkół	i	przedszkoli,	
Świetlicy	Wiejskiej	w	Łupiance	Starej,	WDK	w	Uhowie,	
WDK	Łapy-Szołajdy	w	Łapach	Dębowinie,	budynku	OSP	
w	Łapach-Dębowinie,	budynku	OSP	w	Płonce	Kościelnej,	
na	budynku	Inkubatora	Przedsiębiorczości,	na	budyn-
ku	Urzędu	Miejskiego	w	Łapach.	Natomiast	w	świetlicy	
Wiejskiej	w	Łupiance	Starej,	w	budynkach	OSP	w	Płonce	
Kościelnej	i	w	Łapach-Dębowinie	zostały	zainstalowane	
pompy	ciepła.	Powstały	też	dwa	punkty	ładowania	pojaz-
dów	elektrycznych:	jeden	przy	budynku	OSP	w	Płonce	
Kościelnej	(obok	basenów	letnich),	a	drugi	przy	Inkuba-
torze	Przedsiębiorczości	w	Łapach;

•	zrealizowano	8	inwestycji	z	Budżetu	Obywatelskiego	
Gminy	Łapy	2021	(place	zabaw,	rozszerzenie	oferty	rekre-
acyjno-sportowej	oraz	doposażenie	i	unowocześnienie	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Łapach).
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40	lat	temu,	w	niedzielę	13	
grudnia	1981	r.	o	godz.	6	rano,	
Polskie	Radio	nadało	wystąpienie	
gen.	Wojciecha	Jaruzelskiego,	w	
którym	informował	on	Polaków	
o	ukonstytuowaniu	się	Wojsko-
wej	Rady	Ocalenia	Narodowego	
(WRON)	i	wprowadzeniu	na	mocy	
dekretu	Rady	Państwa	stanu	wo-
jennego	na	terenie	całego	kraju.

W niedzielę 12 grudnia w 
przededniu 40. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce 
spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć 
ofiar i bohaterów tamtych wydarzeń, 
którzy w wyniku działań ówczesnej 
władzy straciły życie, zdrowie, wol-
ność.

W uroczystościach uczestniczyli: 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
wraz z sekretarz gminy Joanną Mi-
cotą, przewodniczący Sławomir Ma-
ciejewski oraz radni Rady Miejskiej: 
Krystyna Grabowska, Leszek Gu-
lewicz, Andrzej Mojkowski,  Adam 
Perkowski, Piotr Pułkośnik, Andrzej 
Rogowski i Stanisław Żochowski. 
Obecny był również radny Rady 
Powiatu Białostockiego Andrzej 
Gąsowski. Nie zabrakło pocztu 
sztandarowego oraz członków i 
przedstawicieli Klubu Więzionych, 
Internowanych i Represjonowanych 
w Białymstoku, Koła Terenowego w 
Łapach z przewodniczącym Zeno-
nem Perkowskim na czele. We mszy 
św. oraz spotkaniu przy Krzyżu licz-
nie uczestniczyli także mieszkańcy.

Uroczysta msza św. w ko-
ściele św. Ap. Piotra i Pawła

Uroczystości rozpoczęły się 
montażem słowno-muzycznym w 
wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Łapach, które poprzedziły mszę 
św. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła 
w intencji osób represjonowanych 
w trakcie stanu wojennego.

Po montażu słowno-muzycznym 
w wykonaniu uczniów głos zabrał 
Burmistrz Krzysztof Gołaszewski, 
który podkreślił, że „pragnienie 
godnego życia w pogłębiającym się 
kryzysie gospodarczym, ale przede 
wszystkim wolności, demokracji, 
wyzwolenia z komunistycznej dyk-
tatury i sowieckiego wpływu była 
silniejsza i potężniejsza niż cały 
aparat władzy, 70 tys. żołnierzy 
Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjo-
nariuszy MSW, czołgi, wozy bojo-
we, wojskowe patrole na ulicach i 
wszystkie represje stanu wojennego 
(…). Nawet tak ostateczne środki 
jak wprowadzenie stanu wojennego 
nie przerwały i nie stłumiły pro-
cesu przemian, które ostatecznie 
doprowadziły do tego, że żyjemy 
wolnej, demokratycznej i suweren-
nej Polsce”.

Mszę św. celebrował i przewodni-
czył ksiądz proboszcz Wojciech Stefa-
niak. Modlitwę wiernych przygotował 
i odczytał Henryk Jurczak członek 
Klub Więzionych, Internowanych i 
Represjonowanych w Białymstoku, 

Koła Terenowego w Łapach.
Na zakończenie  mszy św.  

przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach Sławomir Maciejewski 
podzielił się refleksją na temat ano-
nimowości ofiar stanu wojennego. 
Ofiary te mają konkretne imiona 
i nazwiska. Instytut Pamięci Na-
rodowej ustalił, że zweryfikowana 
listę 56 ofiar należy traktować jako 
minimalną liczbę śmiertelnych ofiar 
stanu wojennego.

Spotkanie przy Krzyżu obok 
ZNTK

Następnie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali pod Krzyż Soli-
darności, który znajduje się obok 
dawnych Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego.

Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski zachęcił zgromadzonych w tym 
miejscu do wspomnień i refleksji na 
temat stanu wojennego. Serdecznie 
podziękował dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 
za obecność. Pan burmistrz podkre-
ślał ogromną rolę młodych ludzi w 
pielęgnowaniu historii. Prosił,  aby 
niosąc pamięć o trudnej przeszłości 
kształtowali lepszą przyszłość. Do 
tych słów odnieśli się także radny po-
wiatowy Andrzej Gąsowski i członek 
Klubu Więzionych, Internowanych i 
Represjonowanych w Białymstoku, 
Koła Terenowego w Łapach.

Przy Krzyżu zostały złożone 
symboliczne wiązanki kwiatów i 
zapalono znicze.

40. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

13	grudnia	br.	przypadł	40.	
rocznica	bezprawnego	wpro-
wadzenia	stanu	wojennego	w	
Polsce.	W	celu	upamiętnienia	
tego	wydarzenia	Biblioteka	Pu-
bliczna	w	Łapach	przygotowała	
wystawę	zatytułowaną	„Stan	wo-
jenny	–	wspomnienia	po	latach”.	
Przypomina	ona	atmosferę	towa-
rzyszącą	tamtym	dniom.	

Jedną z form represji było inter-
nowanie w trzynastu Wojskowych 
Obozach Internowania 1711 opo-
zycjonistów wytypowanych przez 
Służbę Bezpieczeństwa. Ekspozycja 
przybliża historię obozów, cel ich 
powstania oraz codzienne życie osa-
dzonych w nich osób. Internowani 
zarówno w WOI, jak i w tzw. ośrod-
kach odosobnienia, wykorzystując 
dostępne materiały, wykonywali 
różnego rodzaju rękodzieła: ko-
perty, pieczątki, krzyżyki, obrazki, 
kartki pocztowe i okolicznościowe. 
Na wystawie można obejrzeć za-
chowane tego rodzaju pamiątki. 

Pochodzą one, podobnie jak inne 
prezentowane materiały, publikacje 
i fotografie, ze zbiorów prywatnych 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łapach Pana Sławomira Macie-
jewskiego. Dzięki jego uprzejmości 
możemy również zobaczyć nada-
wany przez Prezydenta RP Krzyż 
Wolności i Solidarności (wraz z 
legitymacją wydaną dla osoby od-
znaczonej) oraz pamiątkowy medal 
„Chwała Niepokornym”, którym 
zostali uhonorowani działacze bia-
łostockiej opozycji w 35. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego.

Ważnym wątkiem wystawy 
jest przypomnienie sylwetki oraz 
działalności związanego z Łapami 
Jana Beszty-Borowskiego - twórcy 
rolniczej „Solidarności” w północ-
no-wschodniej Polsce, posła na 
Sejm X kadencji, uczestnika obrad 
Okrągłego Stołu, autora książki pt. 
„Pół wieku zarazy 1944-2000. Moje 
zapiski faktów i refleksji”. Wyjątko-
we miejsce wśród zgromadzonych 
eksponatów zajmuje drewniany 

krzyż, który towarzyszył mu w czasie 
działalności opozycyjnej.

Ekspozycję wzbogacają pamiąt-
ki związane z działalnością NSZZ 
„Solidarność”, które zostały udo-
stępnione przez Pana Stanisława 
Kochanowskiego. Są wśród nich 
plakaty, ulotki, proporczyki, pa-
miątkowy medal, ryngraf i opaska 
na ramię z logo „Solidarności”.

Wystawa stała się okazją do 
zaprezentowania części bogatej 
kolekcji wydawnictw drugiego 
obiegu znajdującej się w zbiorach 
biblioteki. Są to publikacje wyda-
wane poza cenzurą przez nielegalne 
wydawnictwa lub osoby prywatne 
w latach 70. i 80. XX w. Wśród eks-
ponowanych egzemplarzy na szcze-

gólną uwagę zasługują publikacje 
zawierające homilie i kazania ks. 
Jerzego Popiełuszki. Całość uzu-
pełniają pochodzące z bibliotecz-
nego księgozbioru książki, które 
tematyką nawiązują do wydarzeń 
związanych ze stanem wojennym.

Ważnym elementem ekspozycji 
jest projekcja spotu „Stan wojenny. 
OBEP Kraków” przygotowany przez 
Oddział Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Krakowie, aby przypominać 
o 13 grudnia 1981 roku.

Wystawę „Stan wojenny – wspo-
mnienia po latach” można oglądać w 
holu na parterze i I piętrze biblioteki 
do końca stycznia 2022 roku. Ser-
decznie zapraszamy!

Wystawa „Stan wojenny 
– wspomnienia po latach”
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25	 listopada	br.	Krajowa	
Spółka	Cukrowa	S.A.	otworzyła	
Terminal	Spedycyjny	w	Łapach	
na	Podlasiu,	na	terenie	dawnej	
Cukrowni	Łapy.	W	uroczystości	
wzięli	udział	przedstawiciele	
władz	samorządowych,	KSC	i	
wykonawcy.	Budowa	centrum	
kosztowała	9	mln	zł,	a	realizo-
wały	je	trzy	białostockie	firmy

.
Centrum logistyczne powstało 

na terenie dawnej Cukrowni Łapy, 
która została zlikwidowana w 2008 
roku. To duży magazyn z pakownią 
o powierzchni ponad 3,7 tys. mkw., 
w którym można przechowywać 
nawet 9 tys. ton cukru. Centrum w 
Łapach posiada obecnie możliwość 
magazynowania blisko 50 tys. ton 
cukru, na wielkość którą składają 
się również m.in. silosy o pojem-
ności 3x10.000 ton. O wyborze tej 
lokalizacji zdecydowało także m.in. 
położenie Łap i dostępność boczni-
cy kolejowej. Inwestycja zaczęła się 
w 2018 roku od wyburzenia części 

starego budynku. Samą budowę 
prowadziła zaś, jako generalny 
wykonawca, Sonata Park przy 
współpracy z Instalem i Rodexem.

W spotkaniu udział wzięli m.in. 
wicestarosta powiatu białostockie-
go Roman Czepe, burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski, Zdzisław 
Salus, Członek Zarządu KSC S.A., 
Henryk Jaźwiński, z-ca Dyrektora 
Departamentu Techniczno-Pro-
dukcyjnego i Inwestycji, Tomasz 
Popławski, Dyrektor Departa-
mentu Aktywizacji Zasobów oraz 
przedstawiciele Generalnego 
Wykonawcy, podwykonawców, 
pracownicy KSC oraz media.

Podczas uroczystego otwarcia 
inwestycji nastąpiło symboliczne 
poświęcenie obiektu, którego do-
konał ks. kanonik Wojciech Ste-
faniak, proboszcz parafii pw. Św. 
Piotra i Pawła w Łapach.

Dziś w Centrum Spedycyjnym 
w Łapach pracuje już ponad 50 
osób.

Nowy Terminal Spedycyjny 
KSC w Łapach

75	 komputerów	 przeno-
śnych	trafi	do	sześciu	gmin-
nych	szkół	podstawowych.	
Będą	z	nich	korzystać	ucznio-
wie	i	nauczyciele	zarówno	w	
czasie	nauki	stacjonarnej,	jak	
i	zdalnej.	Nowy	sprzęt	został	
już	dostarczony	do	Urzędu	
Miejskiego	i	rozdysponowany	
szkołom	proporcjonalnie	do	
liczby	uczniów.

Dostawa jest realizacją umowy 
przetargowej na zakup sprzętu 
do nauczania stacjonarnego i hy-
brydowego w ramach projektu: 
„Wsparcie szkół Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego zwią-
zane z ograniczaniem skutków 
pandemii COVID-19”.

-  Pandemia i konieczność pro-
wadzenia nauki zdalnej wymusiła 
wiele niezbędnych zakupów. W 

ubiegłym roku z budżetu gminy 
przekazaliśmy naszym szkołom i 
przedszkolom 312 tys. zł na mo-
dernizację często przestarzałej 
infrastruktury informatycznej i 
dostosowanie jej do wymagań pro-
wadzenia nauki zdalnej. Placówki 
zakupiły  serwery i wyposażenie 
pracowni informatycznych. Te-
raz udało się pozyskać dodatkowe 
środki i zakupić przenośne kom-
putery. Potrzeby są duże, dlatego 
tak cieszą kolejne pieniądze po-
zyskane tym razem ze środków 
Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego na doposażenie szkół 
w sprzęt informatyczny – mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Wartość zakupionego sprzętu 
to 171 585,00  złotych brutto, w 
tym 145 847,25 złotych stanowi 
dofinansowanie z UE.

75 nowych laptopów 
trafiło do gminnych szkół

Specjalne	regały,	w	których	
można	zostawić	zbędne	znicze	
ustawiono	przy	czterech	bra-
mach	wejściowych	na	cmentarz	
w	Łapach.

Takie regały stają się coraz 
bardziej popularne i funkcjonują 
przy cmentarzach w wielu miej-
scach w Polsce. Pomysł przyjął 
się także w Łapach. Już kilka dni 
po ustawieniu regały zapełniły się 
zniczami do ponownego użytku. 
Można w nich zostawić komplet-
ny, ale już niepotrzebny znicz, w 
którym wypalił się wkład. Zamiast 
wyrzucać zużyte szklane klosze 
do kosza, można je zostawić na 
półce, aby mogły posłużyć komuś 
innemu. Inna osoba może taki 
znicz za darmo ponownie wyko-
rzystać, kupując i uzupełniając 

tylko sam wkład.
- Takie działanie wpisuje się do-

skonale w naszą akcję „Eko Łapy”. 
Uczymy się zachowań i myślenia 
ekologicznego, ponieważ nie tylko 
oszczędzamy pieniądze kupując sam 
wkład do znicza,  nie marnujemy 
rzeczy ponownie wykorzystując 
użyty już wcześniej znicz, ale także 
zmniejszamy ilość produkowanych 
śmieci – podsumowuje burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski i zachęca 
mieszkańców zarówno do pozosta-
wiania w regałach niepotrzebnych 
zniczy, jak i do ich powtórnego wy-
korzystywania.

Regały na znicze postawiono 
na łapskim cmentarzu w związku z 
wnioskami mieszkańców zgłoszo-
nymi burmistrzowi Krzysztofowi 
Gołaszewskiemu.

Regały na znicze do ponownego użytku 
ustawiono na łapskim cmentarzu
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Zbliżają	się	jedne	z	najpięk-
niejszych	świąt	w	roku.	Boże	
Narodzenie	ma	piękne	tradycje,	
a	jedną	z	nich	są	świąteczne	
ozdoby.	Wyjątkową	atmosferę	
za	sprawą	iluminacji	można	po-
czuć	już	w	mieście.	

Okazała świąteczna cho-
inka na Placu Niepodległości

W centrum stanęła piękna, 
9-metrowa, okazała, zielona, choć 
sztuczna choinka. Po zmroku, gdy 
zapalą się na niej światełka i, gdy 
pojawi się pierwszy śnieg Plac Nie-
podległości zamieni się w bajko-
wą przestrzeń. To nowy nabytek 
w uzupełnianych sukcesywnie, 
co roku świątecznych ozdobach 
miasta.

-  Cieszę się, że mieszkańcom 
spodobała się choinka w centrum. 

Co roku kupujemy nowe ozdoby, 
aby w każdym miejscu miasta 
pojawił się jakiś świąteczny ak-
cent. W tym roku po raz pierwszy 
ozdobiliśmy też ul. Cmentarną i ul. 
Armii Krajowej– mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. 

Plac Niepodległości zdobią 
też dwie rosnące tam choinki 
oraz 6 małych, naturalnych cho-
inek, ustawionych  w donicach. 
Wszystkie drzewka udekorowano 
światełkami.  Na słupach wokół 
Placu wiszą ozdoby z błyszczącymi 
bombkami.

Ulice w mieście ozdobione 
świątecznie

Przyozdobiono też Centrum 
Przesiadkowe. Na jednym ze 
słupów oświetleniowych zainsta-
lowano ledową choinkę. Z kolei 
przy budynku dawnego dworca 
z pomocą strażaków OSP Łapy 
i specjalnego podnośnika usta-
wiono dwa, ogromne, rozłożyste  
świerki, które ofiarował miastu 
mieszkaniec.

Bombka cieszy oczy na 
Placu Solidarności

Bombka, przy której miesz-
kańcy tak lubili się fotografować 
w ubiegłych latach teraz zdobi 
wyremontowany Plac Solidar-
ności. Ulicę Główną już od lata 
tego roku zdobi świetlna girlanda, 
która również zimową porą będzie 
tworzyć niepowtarzalny klimat 
w tym miejscu. Teraz spacerując 
z Placu Solidarności, gdzie stoi 
bombka, przejdziemy rozświetloną 
świątecznie ul. Armii Krajową i 
pod girlandami wiszącymi przy 
ul. Głównej dojdziemy aż na ude-
korowany świątecznie Plac Nie-
podległości.

Jak co roku dzień 6 grudnia tj. dzień Świętego Mikołaja budzi 
wiele pozytywnych emocji  i przypomina o nadchodzących świę-
tach. Jest to przez wielu - zwłaszcza przez najmłodszych - jeden 
z bardziej wyczekiwanych dni w roku, bowiem właśnie wtedy Św. 
Mikołaj obdarowuje prezentami grzeczne dzieci. 

Oprócz wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci w szkołach 
i przedszkolach odbyły się również wydarzenia, w których mogli 
wziąć udział wszyscy mieszkańcy. 

Przemarsz mikołajów
5 grudnia w ulicami Łap przemaszerowali Mikołaje. Wydarze-

nie zorganizowało Centrum Aktywności Społecznej, działające w 
ramach Centrum Usług Społecznych w Łapach. 

W czasie imprezy połączonej z licznymi animacjami i atrakcjami 
dla mieszkańców odbyła się charytatywna zbiórka na rzecz Krzysia.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczną obecność i otwarte serca. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii i filmu na profilu FB Centrum 

Aktywności Społecznej.
Seans filmowy 
6 grudnia odbył się seans filmowy pt. „Mikołaj i Spółka” orga-

nizowany przez Dom kultury w Łapach. Oprócz pokazu filmowego 
na przybyłych czekały przygotowane atrakcje i Mikołaj z którym 
można było zrobić sobie świąteczne zdjęcie.  

Zapraszamy do obejrzenia galerii na profilu FB Domu Kultury 
w Łapach.

Zapraszamy również do śledzenia profilów społecznościowych 
naszych instytucji, aby być na bieżąco ze wszystkimi bezpłat-
nymi wydarzeniami i zajęciami organizowanymi dla naszych 
mieszkańców.

Świąteczny nastrój w Łapach

Mikołajki w Łapach
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W	nieco	zmienionej	formule,	ale	nadal	
jako	ważne	i	prestiżowe	wyróżnienie,	wra-
ca	Nagroda	Burmistrza	Łap	„Kryształowa	
Podkowa	–	Wyróżnienie	Roku”.

Będzie przyznawana firmom, osobom i 
instytucjom, które poprzez swoje działania 
przyczyniają się do promocji i budowania 
pozytywnego wizerunku Gminy Łapy oraz w 
istotny sposób wspierają jej rozwój. Będzie 
przyznawana raz w roku w trzech kategoriach:

FIRMA/INSTYTUCJA
OSOBA
ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA/

WYDARZENIA
Nagroda będzie miała charakter honoro-

wy. Nie będzie to nagroda finansowa. Laureat 
Nagrody każdej z trzech kategorii otrzyma sta-
tuetkę „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie 
Roku” wraz z okolicznościowym dyplomem.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami 
dostępny jest na stronie www.lapy.pl

Mieszkańcy naszej gminy 
chętnie wspierają inicjatywy 
służące dobru drugiej osoby. W 
ostatnim czasie tj. od lipca 2020 
roku, w ramach akcji „Nakręceni 
dobrem”, udało się zebrać znaczną 
ilość nakrętek od butelek. Nakręt-
ki były zbierane do specjalnego, 
metalowego pojemnika w kształ-
cie bijącego serca, udostępnio-
nego przed budynkiem Urzędu 
Miejskiego w Łapach. Wszystkie 
zebrane do tej pory nakrętki zosta-
ły przekazane 17 listopada (środa) 
firmie recyklingowej.

Na miejscu surowiec został 
zważony. W ponad 100 workach, 

dostarczonych w trzech kursach,  
zmieściło się ich ponad 2 tony. 
Środki finansowe pochodzące 
z recyklingu nakrętek (1220 zł) 
zostaną przekazane na cel cha-
rytatywny. Pomoc trafi do ucznia 
szkoły kształcenia zawodowego w 
naszej gminie. 

Z powodu choroby nie może 
być wśród rówieśników. Szcze-
gółowe badania po urazie kości 
udowej ujawniły chorobę nowo-
tworową. Trwa leczenie chemio-
terapią. Ze względu na zły stan 
zdrowia chłopiec nie uczęszcza 
na zajęcia szkolne. Przyjmuje 
silne leki przeciwbólowe, które 

są bardzo kosztowne.
Chłopiec jest podopiecznym 

fundacji „Pocztowy Dar”, KRS: 
0000370216. W ostatnim czasie 
została założona zbiórka na por-
talu www.siepomaga.pl.

Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom, którzy przekazali nakręt-

ki do pojemnika udostępnionego 
przed budynkiem urzędu. „Bijące 
serce” wciąż jest do Państwa dys-
pozycji.

Dziękujemy za każdy gest 
życzliwości. Takie działania niosą 
nadzieję na lepsze jutro.

Finał akcji
„Nakręceni dobrem”

„Kryształowa Podkowa 
– Wyróżnienie Roku”

Ostatnie	tygodnie	obfitowały	w	wiele	
ciekawych	wydarzeń	zorganizowanych	
przez	Dom	Kultury	w	Łapach.	Możliwo-
ści	jakie	daje	nowy	budynek		zostają	
sukcesywnie	wykorzystywane.	

Rozpoczęło działalność  Kino, nie tylko 
komercyjne, ale także edukacyjne w ra-
mach programu Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej. 

4 listopada odbył się konkurs wokalny 
„Złoty mikrofon”, który miał na celu pre-
zentację dorobku artystycznego młodych 
solistów i zespołów wokalnych. Grand Prix 
konkursu zdobyła Maja Zdrodowska.

12 listopada  w ramach obchodów Dni 
Niepodległości w Sali Domu Kultury odbył 
się wyjątkowy koncert grupy „..kolej na Ła-
pianki”,  pt. „Łapianie dla Niepodległej”. 

W listopadzie mieliśmy też  okazję po-
dziwiać przed Domem Kultury w Łapach 
Plenerową wystawę “160 lat Petersbursko
-Warszawskiej Drogi Żelaznej”. Wystawa 
przedstawiała najważniejsze wydarzenia 
z historii tej drogi, przybliżała również 
atmosferę, jaka towarzyszyła ówczesnym 
pasażerom. 

Po przerwie związanej z pandemią, 11 
grudnia odbyła się długo oczekiwana  pre-
miera teatru Kaprys „Ballady i niuanse”. Jak 

zwykle publiczność i artyści nie zawiedli. 
Czekamy na kolejne spektakle.

W związku ze zbliżającymi się świętami, 
odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, 
podczas których uczestnicy wykonywali 
tradycyjne ozdoby: stroiki i bombki. Wy-
darzenie dofinansowane było ze środków 
Województwa Podlaskiego.

6 grudnia Dom Kultury w Łapach od-
wiedził Święty Mikołaj, który spotkał się z 
młodymi mieszkańcami Łap. Dodatkową 
atrakcją była projekcja filmu oraz możliwość 
wykonania pamiątkowego zdjęcia z naszym 
gościem.

Wizytę Mikołaja poprzedził Mikołajkowy 
spektakl baletowy. Na dużej scenie wystąpili 
uczestnicy Ogniska Baletowego Domu Kul-
tury „Śródmieście” w Białymstoku.

W grudniu odbyły się też cieszące się 
dużą popularnością Konkursy plastyczne: 
„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa” i 
„Boże Narodzenie w moim domu”, który 
organizowany był we współpracy z Klubem 
Sportowym Minotaur. Ilość nadesłanych 
prac przerosła nasze oczekiwania. Za wszyst-
kie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom 
gratulujemy.

Istotnym wydarzeniem ostatnich dni 
było otwarcie Galerii Sztuki „Pod Zegarem”, 
nowego miejsca, w którym prezentowana 
będzie twórczość plastyczna.

Pierwszą wystawą w Galerii jest jubile-
uszowa wystawa obrazów olejnych z  Pra-
cowni Malarstwa i Rysunku „Trzy kolory” 
działającej w Domu Kultury w Łapach. Pra-
cownia działa już 10 lat. Planowane są już 
kolejne wystawy plastyczne.

Zapraszamy mieszkańców do Domu 
Kultury w nadchodzącym 2022 roku.

Wieści z Domu Kultury
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11	listopada	został	wypeł-
niony	wieloma,	różnymi	wy-
darzeniami	z	okazji	Narodo-
wego	Święta	Niepodległości.	
Mieszkańcy	mogli	wybierać	w	
bogatym	programie	uroczysto-
ści.		Świętować	można	było	nie	
tylko	w	podniosłym	nastroju	
czy	oglądając	film	„Legiony”,	
ale	także	na	sportowo	w	„Biegu	
Niepodległości”.		Wystartowało	
w	nim	ponad	80	biegaczy.	W	
przededniu	święta	akademie	
odbyły	się	także	w	szkołach	i	
przedszkolach.

Przypominamy także, że przed 
nami jeszcze zaplanowany na pią-
tek (12 listopada) koncert grupy „…
Kolej na Łapianki”  pt. „Łapianie 
dla Niepodległej”, który rozpocznie 
się o godz. 18.00 w sali widowisko-
wej Domu Kultury.

Złożono kwiaty na cmentarzu
Na symbolicznym nagrobku 

ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapiń-
skiego oraz na Grobie Nieznanego 
Żołnierza na łapskim cmenatrzu 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
wraz z sekretarz gminy Joanną 
Micotą oraz wicestarostą Roma-
nem Czepe, wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Mariuszem Goła-
szewskim, radnymi Rady Miejskiej 
Wiesławem Szustakiem i Stani-
sławem Żochowskim w towarzy-
stwie przedstawicieli Łapskiego 
Towarzystwa Regionalnego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.

Uroczysta msza św. w ko-
ściele Św. Krzyża

Oficjalną część obchodów w 
dniu 11 listopada poprzedziła uro-
czysta msza św. w Kościele Św. 
Krzyża zakończona oratorium pt. 
„Wszystko to miłość” w wykonaniu 
uczniów Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Uroczystości na Placu Nie-
podległości

Następnie na Placu Niepodle-
głości  odbyły się miejskie uroczy-
stości z udziałem pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli władz 
samorządowych oraz zaproszonych 
gości.

Wzięli w nich udział: podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Eduka-
cji i Nauki Dariusz Piontkowski z 
małżonką, wicestarosta Roman 
Czepe,  burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski wraz z sekretarz gmi-
ny Joanną Micotą, przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łapach Sławomir 
Jan Maciejewski wraz z radnymi: 
Krystyną Grabowską, Leszkiem 
Gulewiczem, Klarą Iwacyk, Ada-
mem Karasiewiczem,  Kamilą Klim, 
Edytą Łapińską, Piotrem Łapszo, 
Adamem Perkowskim, Andrzejem 
Rogowskim, Wiesławem Szusta-
kiem i Stanisławem Żochowskim, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Białostockiego Mariusz Gołaszew-
ski wraz z radnymi powiatowymi 
Andrzejem Gąsowskim i Marią 
Busłowską, zastępca Podlaskie-
go Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st. 
brygadier Robert Dzierżek, na-
czelnik Ośrodka Szkoleniowego 

Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Białymstoku 
mł. bryg. Wojciech Kusznerko oraz 
komendant powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Mońkach 
bryg. Dariusza Koca, komendant 
komisariatu Policji w Łapach 
podinspektor Tomasz Organek, 
przedstawiciele Koła Terenowego 
Klubu Więzionych, Internowanych 
i Represjonowanych w Białymsto-
ku oraz Łapskiego Towarzystwa 
Regionalnego, a także delegacje 
szkół, strażacy z OSP z Łap, Ła-
p-Dębowiny i Płonki Kościelnej. 
Licznie przybyli także mieszkańcy.

Wartę honorową przy Pomniku 

Niepodległości oraz przy pomniku 
ppłk. St. Nilskiego-Łapińskiego 
wystawili strażacy ochotnicy z OSP 
Łapy-Dębowina. Z pochodniami 
przybyli także ks. Józef Łupiński z  
harcerzami 7HDW „Szara Szekla” 
w Łapach (Hufiec ZHP Białystok). 
Na telebimie miejskim zaprezen-
towano filmik pt. „Bohaterowie 
Niepodległej z Łap” autorstwa hi-
storyka Piotra Sobieszczaka.

Biało-czerwone flagi dla 
mieszkańców

Zanim uroczystość się roz-
poczęła burmistrz Krzysztof Go-
łaszewski tradycyjnie już rozdał 
mieszkańcom flagi.  Goście uro-
czystości zostali również przyozdo-

bieni  kotylionami niepodległościo-
wymi, które wykonali uczestnicy 
gminnego konkursu na najpięk-
niejszy kotylion.  Seniorzy z Domu 
Senior+ wykonali przypinki oko-
licznościowe, które także zostały 
wręczone uczestnikom spotkania. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1w Łapach przynieśli bardzo długą, 
polską flagą, którą własnoręcznie 
wykonali. Na Placu Niepodległości 
było więc biało-czerwono i bardzo 
odświętnie.

Następnie wspólnie odśpiewa-
no hymn narodowy. W historyczny 
nastrój wprowadziła uczestników 
uroczystości prezes Łapskiego To-

warzystwa Regionalnego im. ppłk. 
Stanisława Nilskiego-Łapińskiego 
Dorota Kondratiuk, która w swoim 
wystąpieniu wspominała nazwiska 
łapskich bohaterów okresu walk 
o niepodległość.  

Oprawa artystyczna w 
wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Hugona 
Kołłątaja w Uhowie

Po części artystycznej w wy-
konaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Hugona Kołłątaja 
w Uhowie burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski wspólnie z sekretarz 
gminy Joanną Micotą oraz wicemi-
nistrem Dariuszem Piontkowskim 
i wicestarostą Romanem Czepe po-
gratulowali laureatom konkursu 
„Najpiękniejszy kotylion niepodle-
głościowy 2021” oraz ich rodzicom 
i wręczyli dyplomy oraz nagrody. 
Pan burmistrz przekazał też na 
ręce dyrektorów placówek oświa-
towych podziękowania wszystkim 
uczestnikom konkursu – także tym, 
którzy nie zostali wyróżnieni na-
grodami.

Pod koniec uroczystości złożo-
no kwiaty i zapalono znicze przy 
Pomniku Niepodległości i pomniku 
ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapiń-
skiego.

Zaśpiewały „Łapskie Nut-
ki”

Wspólnie z zespołem „Łapskie 
Nutki” odśpiewano także kilka 
pieśni patriotycznych. Na koniec 
czekała pyszna gorąca grochów-
ka ugotowana i serwowana przez 
strażaków z OSP „Łapy-Dębowi-
na”. Dodatkowe oświetlenie Placu 
Niepodległości zapewnili strażacy 
ochotnicy z OSP Płonka Kościelna 
i OSP Łapy.

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom i instytucjom, 
które włączyły się w organizację 
Narodowego Święta Niepodle-
głości.

Projekcja filmu
Po uroczystościach na Placu 

Niepodległości obyła się projekcja 
filmu „LEGIONY” w sali widowi-
skowej Domu Kultury w Łapach. 

Koncert „Łapianie dla Nie-
podległej”

W piątek 12 listopada Grupa „...
kolej na Łapianki!” w partnerstwie 
z Domem Kultury w Łapach prze-
prowadziła koncert upamiętniający 
drogę ku odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości pt. „Łapianie dla 
Niepodległej”. Koncert odbył się w 
sali widowiskowej Domu Kultury 
i cieszył się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. 

Narodowe Święto Niepodległości 2021
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Burmistrz	Krzysztof	Goła-
szewski	zaprasza	wszystkich	
pełnoletnich	mieszkańców	do	
udziału	w	konkursie	fotograficz-
nym	na	„Najpiękniej	udekorowa-
ny	świątecznie	dom	lub	balkon”.	
To	już	druga	edycja	konkursu!

Konkurs organizowany jest w 
dwóch kategoriach:

- najpiękniej udekorowany 
– oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym;

- najpiękniej udekorowany – 
dom jednorodzinny (posesja).

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest udekorowanie balko-
nu w budynku wielorodzinnym 
lub domu (posesji) i wykonanie 
fotografii, na której zostanie za-
prezentowany efekt udekorowania 
i oświetlenia (zatem najlepiej wy-
konać zdjęcia po zmroku).

Harmonogram
- do dnia 5 stycznia 

2022 r. dostarczenie fotografii 
udekorowanych balkonów lub 
domów do Urzędu Miejskiego w 
Łapach za pomocą adresu e-ma-
il: konkurs@um.lapy.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres ul. Sikorskiego 

24, 18-100 Łapy.
- nie później niż do dnia 17 

stycznia 2022r. – ogłoszenie 
wyników konkursu

Wyboru zwycięzców konkursu 
dokona Komisja Konkursowa na 
podstawie następujących kryte-
riów oceny: pomysłowość, nowa-

torstwo, walory estetyczne, orygi-
nalność dekoracji, nawiązanie do 
tradycji świąteczno-noworocznej.

Nagrody
najpiękniej udekorowany – 

oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym:

I miejsce: 400 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł
wyróżnienia: 3x100 zł
najpiękniej udekorowany – 

dom (posesja):
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł
wyróżnienia: 3x100 zł
Ponadto laureaci konkursu 

otrzymają nagrody rzeczowe w for-
mie m.in. gadżetów promocyjnych.

Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.lapy.pl

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie!

Konkurs „Najpiękniej udekorowany świątecznie dom lub balkon”

Pogoda	zrobiła	się	zimowa,	
dlatego	przekazujemy	informa-
cje	dotyczące	kwestii	odśnie-
żania	dróg	i	ulic.

Obowiązek uprzątania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników przylegających 
do nieruchomości ciąży na ich 
właścicielach – wynika to z Re-
gulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Łapy, 
ale nie wszyscy o nim pamiętają. Z 
kolei chodniki i place, które znaj-
dują się w utrzymaniu gminy Łapy 
odśnieża i usuwa śliskość Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Na terenie miasta i gminy Łapy 
odśnieżanie i usuwanie śliskości 
na drogach prowadzi Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. 
w Łapach. 

Koordynatorem akcji zi-
mowego utrzymania dróg w 
gminie Łapy jest pracownik 
Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji

Sławomir Maciejewski 
(tel. kontaktowy: 530 430 673)

Koordynator jest odpowie-
dzialny za doposażenie spółki w 
sprzęt niezbędny do wykonywa-
nia ww. usługi na odpowiednim 
poziomie oraz za prace związa-
ne z odśnieżaniem i kontaktem z 
mieszkańcami. Do obowiązków 
koordynatora będzie należało 
m.in. stałe monitorowanie stanu 
przejezdności dróg i warunków at-
mosferycznych z wykorzystaniem 

dostępnych źródeł przekazujących 
wiadomości (radio, tv, internet) 
i uzyskiwanie informacji telefo-
nicznych od użytkowników dróg.

 Szczegóły zimowego utrzy-
mania dróg na terenie Miasta i 
Gminy Łapy

Rodzaje dróg na terenie 
Miasta i Gminy Łapy

Podmiotami odpowiedzialny-
mi za prowadzenie akcji zimowego 
utrzymania dróg i ulic, w tym za 
ich odśnieżanie, są odpowiedzialni 
zarządcy poszczególnych rodzajów 
dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy 
występują trzy rodzaje dróg, zarzą-
dzanych przez trzech odrębnych 
zarządców:

a) drogi wojewódzkie, któ-
rych zarządcą jest Podlaski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Białymsto-
ku, (tel. 85 67 67 149, e-mail: zud@
pzdw.wrotapodlasia.pl, adres: ul. 
Elewatorska 6, 15-626 Białystok)

b) drogi powiatowe, któ-
rych zarządcą jest Powiatowy 
Zarząd Dróg w Białymstoku(tel. 
85 740 22 17, 607 446 273, adres: 
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 
15-522 Białystok)

c) pozostałe drogi, znaj-
dujące się w zarządzie Miasta 
i Gminy Łapy(tel. kom. 530 
430 673).

Obowiązki związane z zi-
mowym utrzymaniem chod-
ników

Urząd Miejski w Łapach przy-
pomina o obowiązkach ciążących 
na właścicielach nieruchomości, 
wynikających z Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Łapy, przyjętego uchwa-
łą Nr XXVIII/231/20 Rady Miej-
skiej w Łapach z dn. 27.XI.2020 r. 
Zgodnie z §2 pkt 6) ww. regulaminu 
właściciel ma obowiązek uprzą-
tania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników przy-
legających do jego nieruchomości. 
Oznacza to, że za stan utrzymania 
chodnika w takiej sytuacji odpo-
wiada nie zarządca drogi, lecz oso-
ba (lub osoby), do której należy 
nieruchomość położona wzdłuż 
danego odcinka chodnika.

Prosimy właścicieli nierucho-
mości o stałe monitorowanie po-
rządku na chodnikach i usuwanie 
na bieżąco śniegu, lodu i błota po-
śniegowego, pojawiających się w 
związku z występowaniem opadów 
i zmian temperatur.

Informujemy ponadto, że w sy-
tuacjach rażącego zaniedbywania 
ww. obowiązków Urząd Miejski 
w Łapach będzie wzywał pisem-
nie właścicieli nieruchomości do 
doprowadzenia przylegającego 
do niej chodnika do stanu zgod-
nego z zapisami regulaminu. W 
przypadku niewywiązywania się 
z powyższych obowiązków przez 
właściciela, zarządcę lub admini-
stratora nieruchomości upoważ-
nione do tego służby mają moż-
liwość nałożenia kary na osobę 
winną zaniedbań.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Łapy
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3	 grudnia	 obchodzimy	
Międzynarodowy	Dzień	Osób	
z	Niepełnosprawnościami	usta-
nowiony	w	1992	r.	przez	Organi-
zację	Narodów	Zjednoczonych.

Szczególnie w tym dniu warto 
przypominać, że osoby z niepeł-
nosprawnościami mają pełne pra-
wo do aktywnego uczestnictwo we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej 
aktywności, na równi z innymi 
osobami. To też dobry moment, 
aby z większą empatią spojrzeć na 
problematykę niepełnosprawności.

Z tej okazji wszystkim 
osobom z niepełnospraw-
nościami składamy życzenia 
pomyślności w pokonywaniu 
trudności, siły i konsekwencji 
w dążeniu do poprawy jakości 
życia.

Ciepłe pozdrowienia 
kierujemy także do rodzin, 
przyjaciół, opiekunów oraz 
wszystkich osób, które swo-
imi codziennymi działaniami 
wspierają osoby z niepełno-
sprawnościami.

W ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Osób z Niepełno-
sprawnością uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy udali 
się z wizytą do swoich przyjaciół z 
Dziennego Domu „Senior+” oraz 
Klubu „Senior+” w Łapach. Za-
prezentowali przedstawienie, do 
którego długo przygotowywali się 
podczas warsztatów teatralnych 
prowadzonych w ramach Centrum 
Aktywności Społecznej i Centrum 
Usług Społecznych w Łapach. „Ak-
torzy” byli bardzo stremowani, ale 
dzięki wsparciu i wcześniejszemu 
występowi seniorów nabrali odwa-
gi i pewności siebie. Sam występ 
okazał się być już czystą przyjem-
nością. Przedstawienie zostało 
nagrodzone brawami i drobnymi 
upominkami. Podczas rozmowy 
przy słodkim poczęstunku czas 
szybko minął.

W Międzynarodowym 
Dniu Osób z Niepełnospraw-
nościami chcemy przypo-
mnieć z jakich form wspar-
cia mogą korzystać osoby z 
niepełnosprawnościami i ich 
rodziny w Gminie Łapy:

Osobie samotnej, która z powo-
du wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymaga pomocy innych osób, 
a jest jej pozbawiona, przysługuje 
pomoc w formie usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych. Usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, za-
leconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapew-
nienie kontaktów z otoczeniem. 
Specjalistyczne usługi opiekuń-
cze są to usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepeł-
nosprawności, świadczone przez 
osoby ze specjalistycznym przy-
gotowaniem zawodowym.

Na ternie Gminy działała Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy dla ponad 40 osób. Do zadań 
ŚDS-u należy budowanie sieci 
oparcia społecznego, przygoto-
wanie do życia w społeczeństwie 
i funkcjonowania w środowisku: 
osób przewlekle psychicznie cho-
rych, z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi. Dom funkcjonuje 
przez 8 godzin w ciągu dnia (od po-
niedziałku do piątku), gdzie przez 
co najmniej 6 godzin prowadzona 
jest rewalidacja, rehabilitacja oraz 
inne zajęcia terapeutyczne.

W 2020r. wprowadzono nową 
usługę społeczną – Asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej. 
Dzięki pomocy asystenta osoby 
z niepełnosprawnościami mogą 
podejmować aktywność społeczną. 
Asystent pomoże osobie z niepeł-
nosprawnościami w wykonywaniu 
codziennych czynności tj. pójście 
do sklepu, kina, na koncert, do 
urzędu, rodziny i znajomych. Ad-

resatami programu są osoby z nie-
pełnoprawnościami posiadające 
orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczenie równoważne 
do wyżej wymienionych.

W 2020r. Gmina Łapy po-
zyskała dofinansowanie na bu-
dowę „Centrum opiekuńczo
-mieszkalnego w Daniłowie 
Dużym” .  Z usług Centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego będą 
korzystały dorosłe osoby z niepeł-
nosprawnościami ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, gdzie będą miały 
zapewnione usługi zamieszkiwania 
w ramach pobytu dziennego lub ca-
łodobowego. Wsparciem zostanie 
objętych 18 osób z niepełnospraw-
nościami, w tym 6 korzystających z 
usług zamieszkiwania dziennego i 
12 korzystających z usług wsparcia 
całodobowego. W Centrum ofero-
wane będzie różnorodne wspar-
cie, w tym w zakresie potrzeb 
zdrowotnych, pielęgnacyjnych, 
zapobiegania wtórnym powikła-
niom, stymulowania i rozwijania 
sprawności ruchowej, kompetencji 
poznawczych oraz społecznych.

W okresie pandemii COVID-19 
prowadzona jest akcja pt. „Wspie-
raj Seniora” polegająca na za-
pewnieniu wsparcia Seniorów w 
wieku 70 lat i więcej, którzy w obo-
wiązującym stanie epidemii zdecy-
dują się na pozostanie w domu i nie 
są w stanie np. poprzez wsparcie ro-
dziny zabezpieczyć sobie artykułów 
podstawowej potrzeby. Program 
zakłada pomoc w dostarczeniu 
niezbędnych produktów do domu 
seniora, by ograniczyć konieczność 
wychodzenia osób starszych na 
zewnątrz podczas pandemii, ze 
względu na ich bezpieczeństwo.

W strukturach CUS dzia-
ła Dzienny Dom „SENIOR+”, w 
którym ponad połowa uczestników 
to osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Dom zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60+) przez 
umożliwienie korzystania z oferty 
na rzecz społecznej aktywizacji, w 
tym oferty prozdrowotnej, obej-
mującej także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, a także oferty 
edukacyjnej, kulturalnej, rekre-
acyjnej i opiekuńczej, w zależno-
ści od potrzeb stwierdzonych w 
środowisku lokalnym. W ramach 
Programu SENIOR+ udostępniana 
jest seniorom infrastruktura po-
zwalająca na aktywne spędzanie 

wolnego czasu, a także zaktywizo-
wanie i zaangażowanie seniorów 
w działania samopomocowe i na 
rzecz środowiska lokalnego.

W 2021r. uruchomiono Klub 
„SENIOR+” dla 20 osób. Dzia-
łalność Klubu  „Senior+”  polega  
na  motywowaniu  seniorów  do  
działań  na  rzecz samopomocy 
i działań wolontarystycznych na 
rzecz innych.

Gmina Łapy w 2020 r. przy-
stąpiła do Programu „Usługi 
indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicz-
nej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych”. Usługa 
indywidualnego transportu oso-
by z potrzebą wsparcia w zakre-
sie mobilności obejmuje pomoc 
w wydostaniu się z mieszkania lub 
innego miejsca, przejazd i pomoc 
w dotarciu do miejsca docelowe-
go.  Transport odbywa się nowym, 
specjalistycznym 9 – osobowym 
pojazdem marki MAN/V-Van, rok 
produkcji 2021. Pojazd przysto-
sowany jest do przewozu osób z 
niepełnosprawnościami, w tym co 
najmniej jednej osoby na wózku 
inwalidzkim, wyposażony w dodat-
kowe atestowane pasy bezpieczeń-
stwa umożliwiające bezpieczne 
przypięcie osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich zgodne 
z normą ISO 10542-2, fotele wy-
posażone w trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa, dodatkowe po-
ręcze lub uchwyty umożliwiające 
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie 
osób z pojazdu. Wyposażony jest 
w atestowaną windę załadowczą o 
udźwigu min. 300 kg, posiadającą 
aktualne badania i przegląd Urzędu 
Dozoru Technicznego, drzwi bocz-
ne przesuwne z obu stron pojazdu 
wraz z wysuwanym podestem.

Należy podkreślić też rolę opie-
kunów osób z niepełnosprawno-
ściami. Opieka nad osobą z nie-
pełnosprawnościami wiąże się 
z rezygnacją członków rodzin, 
opiekunów z udziału w życiu spo-
łecznym, zawodowym, zaniedbuje 
własne zdrowie czy też inne po-
trzeby oraz całkowicie rezygnuje 
z indywidualnych aspiracji. Od-
powiedzią na potrzeby tych osób 
jest usługa społeczna - opieka 
wytchnieniowa, która odciąży 
członków rodzin lub opiekunów 
poprzez wsparcie ich w codzien-
nych obowiązkach lub zapewnienie 
czasowego zastępstwa.

Dzięki realizowanym przez 
Gminę Łapy projekcie, osoby z 
niepełnosprawnością lub o ogra-
niczonej mobilności mają zapew-
nione wsparcie związane z możli-
wością rozwijania aktywności w 
życiu społecznym, zawodowym i 
publicznym.

Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami
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Za swoją działalność został od-
znaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Srebrnym Medalem za 
Zasługi dla Obrony Kraju, Meda-
lem Pro Patria, Srebrnym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej oraz Ryngrafem Żołnierzy 
Wyklętych. Odznaczenia zostały 
przyznane w uznaniu Jego zasług 
dla niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej, a także za aktywną 
działalność społeczną i komba-
tancką.

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

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

Śp. Jan Krassowski aktywnie 
uczestniczył w życiu społecznym 
Łap. Dopóki był na siłach i zdro-
wie mu pozwalało uczestniczył we 

wszystkich uroczystościach upa-
miętniających ważne wydarzeń 
rocznicowe i patriotyczne, które 
odbywały się w Łapach i gminach 
sąsiednich. Zawsze w mundurze, 
z kwiatami i z pocztem sztandaro-
wym. Jako prezes Koła Związku 
Żołnierzy AK dbał też o członków 
Koła nie tylko z gminy Łapy, ale 
też z gmin sąsiednich. Intereso-
wał się ich losem i pomagał, gdy 
tylko mógł.

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

Pan Jan Krassowski nie miał 
dzieci. W czasie pandemii zmarła 
jego ukochana żona. Bardzo prze-
żywał, że ze względu na obostrzenia 

nie mógł zorganizować jej pogrzebu 
takiego, jak chciał….

Uroczystości pogrzebowe
Pogrzeb kpt. Jana Krassow-

skiego odbył się 19 listopada. W 
ostatniej drodze towarzyszyła mu 
nie tylko rodzina, sąsiedzi, ale także 
poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele władz samorządowych i insty-
tucji oraz żołnierze. Nie zabrakło 

także kpt. Józefa Falkowskiego ze 
Związku Żołnierzy AK. Po uroczy-
stości w kościele Św. Krzyża kpt. 
Jan Krassowski został pochowany 
na cmentarzu w Łapach.

W trakcie mszy św. ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Jurczak, wspomi-
nając życie śp. kpt. Jana Krassow-
skiego oraz Jego zaangażowanie 
w sprawy patriotyczne ogłosił, że 
zgodnie z wolą Zmarłego sztandar 
Żołnierzy AK pozostanie w kościele 
św. Krzyża w Łapach.

W imieniu Burmistrza Łap 
Krzysztofa Gołaszewskiego ostat-
nie pożegnanie w hołdzie Zmar-
łemu podczas ceremonii pogrze-
bowej wygłosiła sekretarz gminy 
Joanna Micota.

Przekazujemy wyrazy współ-
czucia pogrążonej w żalu Rodzinie 
i Bliskim.

Zmarł śp. kpt. Jan Krassowski 
– prezes Związku Żołnierzy AK w Łapach

W	dniu	15	listopada	w	wieku	94	lat	zmarł	
Pan	kapitan	Jan	Krassowski.

Śp.	kpt.	Jan	Krasowski	był	prezesem	Związ-
ku	Żołnierzy	AK	Warszawa-Mazowsze	Koło	w	
Łapach.	Był	naocznym	świadkiem	i	uczestni-

kiem	konspiracji	w	czasie	II	wojny	światowej	i	w	
późniejszym	okresie.	Jako	nastoletni	chłopiec	
za	sprawą	swojego	ojca	został	członkiem	Ar-
mii	Krajowej.	Po	zakończeniu	wojny	działał	w	
podziemiu	niepodległościowym.

Grafik dyżurów aptek w miesiącu GRUDNIU 2021 i STYCZNIU 2022
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

21.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.11.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
24.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.11.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
26.11.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
27.11.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
28.11.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
29.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
30.11.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
1.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
2.01.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
3.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
4.01.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
5.01.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
6.01.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
7.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
8.01.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
9.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
10.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
11.01.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
12.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
13.01.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
14.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.01.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
16.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
17.01.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
18.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
19.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
20.01.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
21.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.01.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
23.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
24.01.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
25.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
26.01.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
27.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.01.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
29.01.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
30.01.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
31.01.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

Gazeta Łapska wydawana przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach.
Adres redakcji: 18-100 Łapy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@
lapybiznes.pl, tel. 85 814 19 20
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a także zmiany 
tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Reklamy i ogłoszenia 
można zamawiać osobiście w redakcji. Druk: Zakład Poligraficzny SOCHOR s.c. 15-533 
Białystok, ul. Łosia 8. ISSN 1233-5363. Nakład 3500 egz.
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Gmina

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

bieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
STYCZEŃ, LUTY 2022 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

17 21

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, 

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

Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

3 7

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

4 8

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 16
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury
5 9

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

19 23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
13 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, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, 

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

14 18

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

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

7 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, 
STYCZEŃ, LUTY 2022 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
I II

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, 
Łupianka Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 10 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 17 21

Wtorek

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

Gąsówka-Skwarki, Płonka Kozły
11 15

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

18 22

Środa

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

Gąsówka-Osse 
12 16

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła) 19 23

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże 20 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  STYCZEŃ, LUTY 2022 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

I II

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 

10 
20*

7
21

Wtorek

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

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

11 
25

8
22

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

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

4 18
1
15

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

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

11 
25

8
22

Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

12 
26

9
23

Czwar-
tek

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

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

13 
27

10 
24

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

7
21

4
18

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

Wodzickiego, Żniwna

14 
28

11 
25

*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, STYCZEŃ, LUTY 2022 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
I II

Ponie-
działek

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

3 
17 
31

14 
28

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)

12 
26

9 
23

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 5 
19

2 
16

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

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

5 
19

2 
16

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

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

5* 
20

3 
17

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

7 
21

4 
18

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

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ, LUTY 2022 r.

Miejscowość, ulica
Miesiąc

I II
Płonka-Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, 

Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jawo-
rowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, 

Nowy Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

3 1

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Mal-
czewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankie-
wicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wyczółkowskiego, 

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

4 2

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

Łapy-Pluśniaki
10 3

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, ŁAPY (Ko-
ścielna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Suraż-

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

13 7

ŁAPY (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Ja-
strzębia, Kasprzaka, Langiewicza, Mierosławskiego, Nadnarwiańska, 
Nowowiejska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, 

Żwirki i Wigury)

14 10

ŁAPY (Brańska, Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, Po-
łudniowa), Gąsówka Stara Kolonia (Kasprowicza, Kochanowskiego, 
Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, 
Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łapy-Łynki ul. Kombatan-

tów, Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy- Osse (ul. Kolejowa)

17 11

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Ko-
pernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Par-
kowa, Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, 

Spółdzielcza, Wąska)

18 14

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

kiego, Słowackiego, Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)
19 15

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, Szpi-
talna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdowo), 

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)
21 16

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

Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia)

27 21

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka, Wesoła. 11-go Listopada)
28 24

Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Bokiny, Wólka Waniewska, Płon-
ka-Kozły, Płonka -Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki 28 25

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

ciemnobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) 
(worek: jasnobrązowy) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 

STYCZEŃ, LUTY 2022 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

25* 21

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

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

10 7

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

11 8

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 19 16

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
12 9

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

26 23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
20 17

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

13 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, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, 

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

21 18

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

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

14 11

*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, STYCZEŃ, LUTY 2022 r. 

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
I II

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 17 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 25* 21

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 18 15

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
25 22

Środa

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

Gąsówka-Osse 
19 16

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła), 26 23

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 27 24

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

PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

**ODBIÓR WORKÓW Z POPIOŁEM

W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem odbierane 
są od mieszkańców domów jednorodzinnych raz w miesiącu w 

odrębnie wyznaczonym terminie, wskazanym w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych.
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OgłOszenia

Radny	Rady	Miejskiej	w	Łapach
Karol	Brzozowski	-	513	177	523

Rodzinie i Najbliższym
Śp.	Haliny	Jankowskiej	

(z domu Galas)
byłego pracownika 

Urzędu Miejskiego w Łapach
wyrazy głębokiego współczucia

składają Burmistrz Łap 
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Łapach

Koleżance	Barbarze	Bajdzie
wyrazy głębokiego współczucia

oraz szczere kondolencje 
z powodu śmierci 

Mamy	
składa

Zarząd i Członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach
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Reklama




