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W ramach Społecznej Inicja-
tywy Mieszkaniowej w Łapach 
ma powstać ok. 20 mieszkań. To 
mieszkania na wynajem, z niskim 
czynszem i możliwością wykupu 
na korzystnych warunkach. Nowe 
mieszkania będą dużo tańsze od 
tych dostępnych na wolnym ryn-
ku. Planowana lokalizacja inwe-
stycji to teren gminny przy ul. 
Żwirki i Wigury, ale rozważane są 
także inne miejsca przy najbliższej 
zmianie w Miejscowym Planie Za-

gospodarowania Przestrzennego.
- Mieszkania na wynajem 

będą dla takich osób, które pra-
cują, zarabiają, ale nie stać ich 
na wzięcie kredytu - wyjaśnia 
burmistrz Łap, Krzysztof Goła-
szewski, który w poniedziałek 
(18.10) w Suchowoli podpisał z 
ponad 20 innymi włodarzami list 
intencyjny w sprawie powołania 
pierwszej w regionie spółki SIM.

By dołączyć do spółki, gminy 
muszą podjąć specjalne uchwa-
ły. Rada Miejska w Łapach jako 
jedna z pierwszych podjęła taką 
uchwałę na wniosek burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego już 
podczas sesji w czerwcu br. Gmi-
na Łapy przystąpiła także do 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa. Podczas czerw-
cowej sesji głosowany był również 

wniosek burmistrza do Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii o 
wsparcie w wysokości 3 mln zł na 
sfinansowanie udziałów w spółce 
- Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o. 
Podpisanie listu intencyjnego w 
sprawie powołania pierwszej w 
regionie spółki SIM to kolejny 
krok do realizacji tej ważnej spo-
łecznie inicjatywy.

Społeczne budownictwo 
czynszowe

Społeczne budownictwo 
czynszowe to jeden z sektorów 
publicznego mieszkalnictwa. Wy-
różnia się tym, że dostęp do lokali 
odbywa się na zasadach nieryn-
kowych oraz na podstawie kry-
teriów określonych przez władze 
publiczne. Na etapie budowy czy 
przebudowy budynków podmioty 

realizujące inwestycje korzystają 
ze środków publicznych.

Mieszkania czynszowe re-
alizowane są w oparciu o kredyt 
Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego, który finansuje do 70% 
wartości inwestycji oraz ze środ-
ków osób fizycznych lub praw-
nych, których wkład wynosi 30%. 
Wówczas lokator spłaca kredyt 
poprzez czynsz. Jest to przede 
wszystkim dobra oferta dla osób 
mniej zamożnych, których nie 
stać na kupno lub wynajmowanie 
mieszkania na wolnym rynku.

W kraju jest już 16 takich 
spółek, które planują wybudo-
wać łącznie 16 tysięcy mieszkań. 
W ramach podlaskiej spółki SIM 
ma powstać blisko 800 nowych 
mieszkań, budowa pierwszych 
może ruszyć już w przyszłym roku.

W Łapach powstaną tanie mieszkania czynszowe

Ogromna kwota – 9 mln 994 
tys. zł zasili budżet Gminy Łapy.

Dofinansowanie w tej wysoko-
ści z przeznaczeniem na budowę i 
przebudowę dróg w naszej gminie 
pochodzi z Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”.

Wyniki pierwszego naboru w 
ramach tych środków ogłosił w 
poniedziałek (25.10)  na specjal-
nej konferencji premier Mateusz 
Morawiecki.

Dzięki przyznanym pienią-
dzom z „Polskiego Ładu”:

- zostanie wybudowana ul. Po-
lna o długości ok. 400 m oraz prze-
budowana ul. 1-go Maja o długości 
ok. 750 m w miejscowości Uhowo,

- zostanie przebudowana ul. 
Witosa i ul. Letnia o długości ok. 
260 m w miejscowości Łapy (Osse),

- zostaną przebudowane drogi 
wraz z modernizacją kanalizacji sa-
nitarnej i wodociągowej na osiedlu 
Cukrowniczym na łącznej długości 
ok. 550 m,

- zostaną przebudowane ul. 
Konwaliowa i ul. Różana na łącznej 
długości ok. 520 m w mieście Łapy.

Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski, wnioskując o środki z tego rzą-
dowego programu, wybrał i zgłosił 
ulice, które posiadają niezbędną 
dokumentację oraz pozwolenia na 

realizację inwestycji.
Planowany wkład Gminy Łapy 

to 526 tys. zł. Gmina otrzymała 
dotację we wnioskowanej kwocie.

Dodatkowo Gmina Łapy skła-
dała jeszcze wniosek o dofinanso-
wanie budowy sali gimnastycznej 
wraz robotami towarzyszącymi 
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Łapach oraz 
na udrożnienie kanalizacji deszczo-
wej oraz rowów odprowadzających 
wodę opadową na terenie Gminy 
Łapy. W pierwszym pilotażowym 
naborze dofinansowanie otrzymało 
jedno zadanie polegające na budo-
wie i przebudowie dróg.

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
ma na celu dofinansowanie projek-
tów inwestycyjnych realizowanych 
przez gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez prome-
sy inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Wysokość bezzwrotnego dofinan-
sowania jest zależna od obszaru 
priorytetowego, w którym mieści 
się planowana inwestycja.

Gmina Łapy w pierwszym 
naborze o środki

Gminy będą mogły ubiegać się 
o grant, który nie będzie wymagał 
wkładu własnego. Minimalna wy-
sokość dofinansowania dla jednej 
gminy wynosić będzie 100 000 zł, 
natomiast maksymalna kwota to 2 
000 000 zł. Informacje o kwotach 
przypadających dla jednostki sa-
morządu zależeć będzie od liczby 
mieszkańców i zamożności gminy 
mierzonej wskaźnikiem dochodów 
podatkowych G. Co ważne z pro-
jektu będzie można sfinansować 
poniesione już wydatki. Okres tzw. 
kwalifikowalności wydatków dla 
projektu to luty 2020 r. – koniec 
września 2023 r.

Zakup sprzętu IT i opro-
gramowania oraz szkolenia z 
obszaru cyberbezpieczeństwa 
dla urzędu oraz jednostek 
podległych

Za otrzymane pieniądze gmina 
będzie mogła sfinansować zakup 
sprzętu IT i oprogramowania dla 
urzędu, ale także zrealizować za-
kupy dla jednostek podległych – 
szkół, instytucji kultury czy pla-
cówek ochrony zdrowia.

Program „Cyfrowa gmina” to 
odpowiedź rządu na lukę cyfrową w 
wielu samorządach, które z powo-
du pandemii koronawirusa z dnia 
na dzień musiały zdalnie obsłużyć 
potrzeby swoich mieszkańców. 

Projekt jest finansowany z 
Funduszy Europejskich, w ramach 
programu React-EU. I skierowany 
do wszystkich 2477 gmin w Polsce.

Prawie 10 mln zł 
z „Polskiego Ładu” Symboliczny czek o war-

tości 649 590 zł na realizację 
programu Cyfrowa Gmina 
przyjął z rąk ministrów Janu-
sza Cieszyńskiego i Adama 
Andruszkiewicza burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski 
podczas spotkania samorzą-
dowców województwa pod-
laskiego, które odbyło się w 
poniedziałek (27 września) w 
Augustowie. To kwota, na jaką 
może liczyć łapski samorząd 
w ramach programu „Cyfrowa 
Gmina”.

Blisko 650 tys. zł dla Gminy Łapy na realizację 

Program Cyfrowa Gmina
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Śp. Józef Władysław 
Sulima, 

(zmarł 10 listopada 
2020 r. w wieku 60 lat)

Był związany z drogow-
nictwem od ponad 40 lat. 
Od kilkunastu szefował 
PZDW. Był wielkim przy-
jacielem Łap. Wielokrotnie 
gościł w naszym mieście. 
Uczestniczył m.in. w spotka-
niach z mieszkańcami oraz 
z w sesjach Rady Miejskiej, 
podczas których omawiano 
ważne inwestycje drogowe 
w naszej gminie.  Był zawsze 
otwarty na współpracę z łap-
skim samorządem.

Zanim objął stanowisko 
dyrektora PZDW w Białym-
stoku, wcześniej kierował od-
działem w Sokółce. Za swoje 

zasługi otrzymał m.in. Hono-
rowe Odznaki: „Zasłużony 
dla drogownictwa” i „Zasłu-
żony dla transportu Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, Złotą 
Odznaką Honorową SITK RP 
oraz  Srebrnymi Medalami: 
„Za zasługi dla Policji” i „Za 
zasługi dla pożarnictwa”.

Śp. Halina Łupińska 
(zmarła 16 listopada 

2020 r.)
Była wieloletnią nauczy-

cielką fizyki. Uczyła w Szkole 
Podstawowej nr 4, w daw-
nym łapskim Gimnazjum Nr 
1 oraz w Szkole Podstawo-
wej w Poświętnem.  Już jako 
emerytowany nauczyciel w 
latach  2018-2019 uczyła tak-
że w Szkole Podstawowej nr 
1 w Łapach.

Była bardzo lubiana przez 
uczniów i wychowanków. 
Wspaniała pozytywna oso-
ba.  Udzielała się społecznie. 
Była aktywnym seniorem. 
Uwielbiała naturę, przyro-
dę i podróże. Robiła piękne 
zdjęcia ze swoich wycieczek, 
które udostępniała na swoim 
profilu facebookowym.

Śp. Mieczysław Francke
(zmarł 7 stycznia 

2021 r., w wieku 95 lat)
Był związany z Łapami 

przez całe życie. Tu się uro-
dził, mieszkał i pracował. 
Przepracował w dawnych 
Zakładach Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Ła-
pach ponad czterdzieści lat. 
W latach 1942-1983 był ślu-
sarzem, telegrafistą, techni-
kiem oraz przez ćwierć wieku 
dyrektorem technicznym 
ZNTK. Po wojnie odbudo-
wywał Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego, a potem 
je rozbudował wraz z innymi 
mieszkańcami Łap.

Wielokrotnie pełnił funk-
cję radnego, w tym funkcję 
przewodniczącego Miejsko
-Gminnej Rady Narodowej 
w Łapach.

Śp. Krzysztof Żochowski
(zmarł 7 marca 2021 r., 

w wieku 64 lat)
W latach 2002-2006 był 

radnym Rady Miejskiej w Ła-
pach IV kadencji. Pracował 
w ZNTK SA. Był członkiem 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy ZNTK 
S.A. Łapy.

Śp. Maria Kruszewska 
z domu Twarowska

(zmarła 9 marca 
2021 r., w wieku 70 lat)

Była wieloletnim na-
uczycielem, wychowawcą i 
instruktorem ZHP w Szko-
le Podstawowej nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi 
im. Św. Jana Pawła II w Ła-
pach. Wcześniej pracowała w 
Szkole Podstawowej w Rud-
ce i Poradni Wychowawczo
-Zawodowej w Łapach. Była 
wspaniałym człowiekiem, 
wychowawcą i pedagogiem.

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

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

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

ZACHOWAMY W PAMIĘCI



Śp. Eugeniusz Kosicki
(zmarł 31 marca 

2021 r., w wieku 90 lat)
Specjalista najwyższej 

klasy budownictwa lądowe-
go. Był człowiekiem kultury 
szeroko rozumianej. Posia-
dał wiele talentów, których 
nie zakopał, a kultywował je 
przez całe pracowite życie. 
Budował domy i elektrownie 
w Polsce i zagranicą. Przez 
3 lata pracował w Czecho-
słowacji przy budowie Elek-
trowni Prunerov II. W latach 
1984-1986  realizował w Libii 
program pustynny: budowa 
50 szkół i 200 apartamentów 
dla nauczycieli.

Odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz wieloma od-
znaczeniami zawodowymi, 
resortowymi i państwowymi 
w tym Złotą  Odznaką z Dia-
mentem Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Bu-
downictwa.

Otrzymał odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 

Największą Jego miłością 
była Narew, Łapy, podróże, 
żeglarstwo, muzyka, odpo-
czynek w domu letniskowym 
nad Bugiem. Wszystkim 
tym pasjom oddawał się z 
zaangażowanie i bez reszty. 
Był wyjątkowo skromnym 
człowiekiem, społecznikiem, 
oddanym rodzinie i przyja-
ciołom.

Śp. porucznik 
Tadeusz Perkowski, 
(zmarł 12 września 

2021 r., w wieku 90 lat)
Śp. Tadeusz Perkowski 

był kurierem (łącznikiem) 
w oddziale mjr Kazimierza 
Kamieńskiego „Huzara”. 
Przysięgę wojskową złożył 
w 1949 r. Za swoją działal-
ność w antykomunistycznym 

podziemiu niepodległościo-
wym został aresztowany w 
1952 r. i następnie skazany 
wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Białymstoku z 
dnia 14 maja 1953 r. na karę 
12 lat więzienia z utratą praw 
publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na okres 
3 lat oraz przepadek mienia 
na rzecz Skarbu Państwa. Zo-
stał osadzony w więzieniu 
we Wronkach i Strzelcach 
Opolskich, gdzie odsiadywał 
karę do 1956 r. Postanowie-
niem Sądu Wojewódzkiego w 
Białymstoku z dnia 25 maja 
1956 r. po zastosowaniu 
ustawy amnestyjnej z dnia 
22 listopada 1952 r. i z dnia 
27 kwietnia 1956 r. został 
warunkowo zwolniony z od-
bycia pozostałej części kary.

Śp. Tadeusz Perkowski 
był członkiem Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość In-
spektorat Suwałki Oddział 
Wschodni WiN w Lublinie.

Śp. Jan Beszta-Borowski
(zmarł dnia 9 września 
2021 r. w wieku 85 lat)

Śp. Jan Beszta-Borowski - 
polityk, rolnik, działacz opo-
zycji w okresie PRL, twórca 
rolniczej „Solidarności” w 
północno-wschodniej Pol-
sce, poseł na Sejm X kaden-
cji. Autor książki pt. „Pół wie-
ku zarazy 1944-2000. Moje 
zapiski faktów i refleksji”. 

Śp. Jan Beszta-Borowski 
mieszkał w Uhowie.

W 1989 uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu; członek KO 
przy Przewodniczącym „S” 
Lechu Wałęsie i KO „S” Zie-
mi Białostockiej. 1989-1991 
poseł RP, członek Komisji 
Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnic-
twa, członek OKP, zawiesił 
członkostwo w OKP w pro-
teście przeciwko poparciu 
przez grupę parlamentarzy-
stów OKP kandydatury gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego na 
urząd Prezydenta PRL; autor 
projektów uchwał „O bez-
prawności stanu wojennego” 
i „O uznanie UB, Informacji 
Wojskowej, SB za organiza-
cje przestępcze i zbrodnicze, 
splamione krwią męczeńską 
Narodu Polskiego”; wystąpił 
o rehabilitację rtm. Witol-
da Pileckiego. 1995-1997 w 
ROP.
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X Kwesta „Ocalmy od zniszczenia” 
1 listopada 2021 na cmentarzu w Łapach. 
1 listopada w godz. 8.00-15.00 przy wejściach na cmentarz w Łapach odbędzie się X kwesta 

„Ocalmy od Zniszczenia” organizowana przez Łapskie Towarzystwo Regionalne. Wracamy do kwestowania 
po rocznej przerwie w 2020r. spowodowanej zamknięciem cmentarzy. Dzięki naszym wspólnym działaniom  
od 2011r. odnowione nagrobki nie tylko ocalały, lecz wręcz zachwycają  swoim wyglądem.  Mamy nadzieje, 

że w tym roku po raz kolejny 1 listopada okażecie  Państwo swoją życzliwość  
i zrozumienie dla kwestujących  wspierając nas jak zwykle swoimi datkami. 

    Z poważaniem 
    – Łapskie Towarzystwo Regionalne 



Rozbudowa łapskiej „Dwó-
jeczki” staje się faktem. Umo-
wę z wyłonionym w przetargu 
wykonawcą inwestycji firmą 
Remont-Bud Andrzej Gosk z 
Szepietowa podpisał w piątek 
(8.10) burmistrz Krzysztof Goła-
szewski w obecności dyrektor 
przedszkola pani Anety Per-
kowskiej.

Tego samego dnia Gmina prze-
kazała wykonawcy plac budowy. 
Prace rozpoczną się niezwłocznie. 
Zgodnie z umową rozbudowane 
przedszkole ma być gotowe na 
początku sierpnia 2022 r.

Rozbudowa możliwa dzię-
ki dofinansowaniu

Gmina Łapy na ten cel po-
zyskała blisko 2 mln 500 tys. 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa na 
lata 2014-2020. W sierpniu br. 
burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski podpisał umowę z Zarządem 
Województwa o dofinansowanie.

W chwili składania (w listo-
padzie 2020 r.) wniosku o dofi-
nansowanie kosztorys opiewał na 
kwotę na 3 mln 816 zł. W związku 
ze wzrostem cen po przetargu oka-
zało się, że brakuje ponad 500 tys. 
zł do najtańszej złożonej oferty. 
Dlatego burmistrz Krzysztof Go-
łaszewski na wrześniowej sesji 

wnioskował o zmianę w budżecie 
i zapewnienie brakującej kwoty, 
aby w pierwszym terminie móc 
wyłonić wykonawcę i podpisać 
umowę na wykonanie rozbudowy. 
Decyzją radnych zabezpieczono 
dodatkowe środki, które będą po-
chodzić z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Ostatecz-
nie, wartość tej inwestycji wynosi 
ponad 4 mln 322 tys. zł.

70 dodatkowych miejsc 
dla przedszkolaków w „Dwó-
jeczce”

- To jedna z bardziej wyczeki-
wanych i pożądanych inwestycji 
w mieście. Problem braku miejsc 
przedszkolnych jest szczególnie 
bliski rodzicom. Dodatkowe czte-
ry sale dla 70 „nowych” przed-
szkolaków z pewnością rozwią-
żą ten problem szczególnie w 
południowej części Łap – mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Z rozpoczęcia inwestycji zado-
wolone jest także dyrektor przed-
szkola Aneta Perkowska. - Cieszę 
się bardzo, że zwiększy się liczba 
miejsc w naszym przedszkolu, 
ponieważ zawsze po skończonej 
rekrutacji zostawały dzieci, któ-
re nie zostały przyjęte do naszej 
placówki z powodu braku miejsc. 
Rozbudowa pozwoli na zapewnie-
nie miejsc dla wszystkich chętnych 
dzieci – podkreśla pani dyrektor.

Rozbudowany zostanie  ist-
niejący budynek przedszkola 
od strony południowej o część 
dwukondygnacyjną bez podpiw-
niczenia. Rozbudowę poprzedzi 
rozbiórka istniejącego tarasu i 
schodów zewnętrznych. Budynek 
zostanie wyposażony w windę. 
Rozbudowana część przedszkola 
pomieści cztery sale przedszkolne 
z zapleczem sanitarnym i magazy-
nowym. Na parterze zaplanowano 
lokalizację szatni dla przedszkola-
ków i pomieszczenie gospodarcze. 
Na piętrze zaprojektowano pokój 
nauczycielski, pokój terapii zaję-
ciowej oraz pomieszczenia zmy-
walni i wydawania naczyń. Na obu 
kondygnacjach zaprojektowano 
wc personelu oraz sanitariaty, 
których gabaryty i wyposażenie 
umożliwią swobodne użytkowa-
nie przez osoby niepełnosprawne. 
Powstanie dodatkowa powierzch-
nia całkowita – 862,46 m kw., 

powierzchnia zabudowy – 431,23 
m kw., powierzchnia użytkowa 
711,41 m kw. Zostaną wykonane 
prace z branży budowlanej, dro-
gowej, elektrycznej, sanitarnej: 
instalacja wodno-kanalizacyjna, 
instalacja c.o., instalacja wenty-
lacji mechanicznej i klimatyzacji, 
instalacja doziemnej kanalizacji 
sanitarnej.

Zintegrowany projekt „Bo 
w przedszkolu fajnie jest!”

Dofinansowanie na rozbu-
dowę przedszkola to tylko część 
zintegrowanego projektu gminy 
Łapy „Bo w przedszkolu fajnie 
jest!”. Przedsięwzięcie przewiduje 
ponadto realizację specjalnego 
programu zwiększającego szanse 
edukacyjne przedszkolaków – w 
zakresie kompetencji językowych, 
matematycznych, kształtujących 
postawę przedsiębiorczą oraz kre-
atywną u dzieci.

Gmina
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W przededniu święta burmistrz Krzysz-
tof Gołaszewski zorganizował w Inkubatorze 

Przedsiębiorczości uroczyste spotkanie, 
na które zaprosił dyrektorów gminnych 
placówek oświatowych oraz nauczycieli, 
którzy w tym roku zostali wyróżnieni za 
swoją pracę.

Osoby wyróżnione otrzymały listy gra-
tulacyjne oraz nagrody finansowe.

Pan burmistrz wspólnie z zastępcą bur-
mistrza Krzysztofem Dudzińskim prze-
kazał także na ręce dyrektorów podzię-
kowania i serdeczne życzenia wszystkim 
nauczycielom, pracownikom oświaty i oso-
bom zaangażowanym w proces nauczania, 
wychowania i kształcenia młodych ludzi 
w placówkach oświatowych gminy Łapy.

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dodatkowe 70 miejsc dla przedszkolaków

Przedszkole nr 2 po rozbudowie

W czwartek (14 października) nauczyciele i pracownicy oświaty świętują 
Dzień Edukacji Narodowej. Ten dzień jest w szkołach wolny od zajęć lekcyjnych.
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Zakupy były możliwe dzięki 
dotacji w wysokości 35 tys. zł po-
zyskanej z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Podlaskiego. Wkład własny w 

wysokości ponad 5 tys. zł wniosła 
Gmina Łapy.

Od początku tej kadencji Gmi-
na Łapy otrzymała wsparcie z bu-
dżetu województwa podlaskiego 

na wyposażenie jednostek OSP w 
wysokości 126 tys. zł.

Nowy sprzęt uroczyście ode-
brali: prezes OSP Łapy Zbigniew 
Jurkian wraz z naczelnikiem Da-
riuszem Kocem, naczelnik OSP 
Uhowo Wojciech Kulesza, prezes 
OSP Łupianka Stara Krzysztof 
Łupiński wraz z wiceprezesem 
Piotrem Kamińskim oraz prezes 
OSP Łapy-Dębowina Mariusz 
Kostyra. OSP Płonka Kościelna 
reprezentował druh Karol Brzo-
zowski.

Profesjonalne wyposaże-
nie i nowe umundurowanie 
strażackie

Do użytkowania przez straża-
ków trafiła m.in. nowa motopom-
pa pływająca, rozdzielacz kulowy, 
zestaw zawierający  deskę ortope-
dyczną z pasami bezpieczeństwa 
i stabilizatorem głowy, parawan 

ochronny, zestaw składający się 
m.in. z wiertarko-wkrętarki uda-
rowej; akumulatorowa szlifier-
ka kątowa z akcesoriami, linka 
strażacka 30 m i 20 m, zestaw 
zawierający maskę do aparatu po-
wietrznego w ilości 10 szt., szelki 
bezpieczeństwa, wąż tłoczny 110, 
wąż tłoczny 25, elektryczna pom-
pa do wody brudnej oraz latarka 
akumulatorowa typu „szperacz”.

Druhowie otrzymali także 10 
kompletów nowych czteroczęścio-
wych ubrań koszarowych (kurt-
ka, spodnie, polar, czapka) i 4 
komplety trzyczęściowe (kurtka, 
spodnie, czapka) oraz jedno ubra-
nie specjalistyczne. Zakupiono i 
przekazano też 3 hełmy strażackie, 
pas strażacki i dwie pary butów.

Działające na terenie gminy 
Łapy jednostki OSP systematycz-
nie wzbogacają swoje wyposaże-
nie i uzupełniają umundurowanie. 
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy słu-
ży wszystkim mieszkańcom, gdy 
tylko są w potrzebie, dlatego to 
zawsze dobrze wydane pieniądze.

Nawierzchnia jezdni wyłożona 
betonową kostką brukową, nowe i 
przebudowane zjazdy na posesję, 
do tego chodnik - tak po moderni-
zacji wygląda ulica Krańcowa na 
odcinku 505 m w Łapach.

Prace zakończyły się w termi-
nie i właśnie droga została odebra-
na po remoncie. To pierwszy etap 
inwestycji na tej ulicy.

Dotąd ulica Krańcowa była 
nieutwardzona. Miała nawierzch-
nię żwirową w bardzo złym stanie 
technicznym. Po modernizacji 
umiejscowiono w niej kanaliza-
cję deszczową. Powstało jedno 
wyniesione skrzyżowanie i jedno 
wyniesione przejście dla pieszych. 

Ma to na celu ograniczyć prędkość 
samochodów, aby było bezpiecz-
niej. Wykonano też oznakowania 
zgodnie z projektem organizacji 
ruchu.

Wykonawcą remontu była 
firma Drogowa Marcin Gryko z 
siedzibą w Sowlanach.

Nowy sprzęt i umundurowanie trafiło 
do wszystkich jednostek OSP w naszej gminie

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o wartości 
ponad 40 tys. zł przekazał we wtorek (5.10) burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski wszystkim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 
w gminie Łapy.

Ulica Krańcowa odmieniona 
po przebudowie

Szkoła Podstawowa im. Hu-
gona Kołłątaja w Uhowie uzyskała 
dofinansowanie w ramach mo-
dułu 3 wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w 
domu” dotyczącego wspierania 
w latach 2019–2023 organów 
prowadzących publiczne szko-
ły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez orga-
nizację stołówek i miejsc spoży-
wania posiłków.

Co się zmieniło w naszej 
szkole?

Uczniowie korzystający ze 
stołówki szkolnej i opieki świetli-
cowej,  do swojej dyspozycji mają 
nowoczesne, duże (powiększone 
podczas remontu)  i estetyczne 
pomieszczenie. Kuchnia szkolna 
zyskała nowe wyposażenie w posta-
ci m.in. obieraczki do ziemniaków, 

szatkownicy do warzyw, miksera 
spiralnego, witryny chłodniczej, 
zamrażarek skrzyniowych. Na za-
służoną emeryturę odeszły zmy-
warka czy kuchenki elektryczno-
gazowe, które zastąpiono sprzętem 
na miarę XXI wieku.  Dzięki temu 
panie pracujący w kuchni szkolnej 
mogą sprawniej przygotować pysz-
ne posiłki naszym przedszkolakom 
i uczniom.

Dofinansowanie państwa to 
80 tys zł, Gmina Łapy zapewniła 
wkład własny w kwocie 20 tys. zł.

Dziękujemy Gminie Łapy w 
osobie Burmistrza Krzysztofa 
Gołaszewskiego za wspieranie w 
zapewnieniu poprawy warunków 
funkcjonowania kuchni i stołówki 
szkolnej w Szkole Podstawowej 
w Uhowie.

Społeczność SP w Uhowie

Nowe oblicze stołówki szkolnej w Uhowie



nr 06 / 29 października 20218 ŁAPSKA
GAZETA

Gmina

Dzięki współpracy miesz-
kańców zostały zagospoda-
rowane wybrane lokalizacje 
ogólnodostępnych terenów 
gminnych. Nowe sadzonki 
drzew i krzewów pojawiły się 
w pasach zieleni łapskich ulic. 
Drzewa i ich transport, ręka-
wiczki i potrzebny sprzęt za-
pewnił Urząd Miejski w Łapach.

Sobota (16.10) była dniem, w 
którym dobre nastroje przepla-
tały się z pracą włożoną na rzecz 
estetyki lokalnego środowiska. 
Miejscem zbiórki był plac przed 
Urzędem Miejskim w Łapach. 
Stąd mieszkańcy wyruszyli w 
docelowe miejsca: ulice Piękną 
i Wyspiańskiego. Akcja nasadzeń 
rozpoczęła się o godzinie 10.00. 
Wszystkich uczestników gorąco 
przywitał burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski. Gospodarz naszej 
gminy z dumą, nie tylko obser-
wował przebieg akcji, ale również 

sadził i dzielił się swoją wiedzą z 
mieszkańcami na temat pielę-
gnacji drzew.

W sobotniej akcji „Zasadź 
drzewo i bądź EKO” wzięły udział 
osoby indywidualne w różnym 
wieku, radni Rady Miejskiej w 
Łapach oraz grupy zorganizo-
wane: Szkoła Podstawowa nr 2, 
przedstawiciele Uniwersytetu III 
Wieku oraz Klubu Seniora a także 
Stowarzyszenie Inicjatywa.

Z wielkim entuzjazmem w 
poniedziałek (18.10) do akcji 
dołączyły dzieci z Przedszkola 
Nr 1 oraz podopieczni Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Łapach.

Całe przedsięwzięcie odbyło 
się w ramach cyklu #EkoŁapy 
jako kontynuacja, przeprowadzo-
nej niedawno, kampanii świado-
mościowej dotyczącej segregacji 
i recyklingu. 

 Dziękujemy mieszkańcom, 
bez których przeprowadzenie tej 
akcji nie byłoby możliwe.

Wyjątkową oprawę miała w 
tym roku Gala Stypendystów. 
Uzdolniona artystycznie i spor-
towo młodzież, która w tym i 
ubiegłym roku pobierała stypen-
dia została uhonorowana przez 
burmistrza Krzysztofa Gołaszew-
skiego na deskach sceny w sali 
widowiskowej Domu Kultury w 
Łapach. 

Gala odbyła się w środę 29 
września, a oprócz stypendy-
stów gośćmi byli dumni ze swoich 
dzieci rodzice i opiekunowie oraz 
trenerzy i instruktorzy. Na Galę 
przybył też przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łapach  Sławomir Jan 
Maciejewski wraz z radnymi: 

Pawłem Leszkiem Gulewiczem, 
Adamem Karasiewiczem, Kamilą 
Klim i Stanisławem Żochowskim. 
Nie zabrakło też dyrektor Domu 
Kultury Wiktorii Wnorowskiej 
oraz dyrektora Ośrodka Kultury 
Fizycznej Przemysława Jaroszew-
skiego.

W tym roku wspólnie świę-
towali stypendyści artystyczni i 
sportowi z 2020 r. i 2021 r., po-
nieważ w poprzednim roku ze 
względu na obostrzenia związane 
z pandemią Gala się nie odbyła, a 
organizatorom zależało, aby wszy-
scy stypendyści zostali docenieni i 
w ten sposób wyróżnieni. To blisko 
100 osób.

Burmistrz Krzysztof Goła-
szewski, inaugurując Galę, cie-
szył się, że może przyjąć gości w 
nowym, wygodnym miejscu, za-

pewniającym piękną oprawę uro-
czystości  i przy okazji zapraszał do 
korzystania z bogatej oferty kultu-
ralnej Domu Kultury. Mówił też o 
planach dotyczących modernizacji 
stadionu, który od niedawna stał 
się własnością Gminy.

- Jestem przekonany, że nasze 
dzieci i młodzież pod kierunkiem 
wspaniałych instruktorów i zna-
komitych trenerów w pełni wyko-
rzystają ten potencjał – mówił pan 
burmistrz, gratulując sukcesów 
artystycznych i wyników sporto-
wych stypendystom oraz ich tre-
nerom i instruktorom oraz życząc 
kolejnych sukcesów. Specjalne 
gratulacje przekazał rodzicom i 

opiekunom młodzieży. Do tych 
gratulacji i życzeń przyłączył się 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Jan Maciejewski.

Galę Stypendystów uświetni-
ły występy artystyczne młodych 
wykonawców: zaśpiewała - Daria 
Zdrodowska i Oliwia Demiańczuk, 
zatańczyli - Maria Milczarek z 
Wiktorią Zdziarską oraz Patryk 
Wojciula, fragment „Zemsty” 
Aleksandra  Fredry recytowała 
Aleksandra Karasiewicz. Galę 
poprowadziła Małgorzata Rosz-
kowska.

Stypendyści, trenerzy i in-
struktorzy otrzymali dyplomy, pa-
miątkowe przypinki oraz drobne 
upominki. Uroczystość zakończyła 
się wspólnym zdjęciem. Na gości 
czekała też „słodka niespodzian-
ka”,  czyli okazjonalny tort.

Akcja spodobała się mieszkańcom 

„Zasadź drzewo i bądź EKO” 

Gala Stypendystów 2021
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Red. W naszej gminie po-
wstało Centrum Aktywności 
Społecznej (CAS), które pro-
wadzone jest przez reprezen-
towaną przez Pana Fundację 
OKNO NA WSCHÓD na zle-
cenie Centrum Usług Spo-
łecznych w Łapach (dawnego 
MOPS-u). Głównym celem 
działań CAS jest wzmocnie-
nie integracji międzypoko-
leniowej, rozwój zaintere-
sowań, wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży poprzez 
aktywne wypełnianie wol-
nego czasu, wzmocnienie 
kompetencji społecznych, 
rodzicielskich wśród rodzi-
ców i opiekunów. Proszę 
powiedzieć, w jaki sposób 
zamierzacie Państwo osią-
gnąć te cele?

Ł.P.: Mieszkańcom Miasta i 
Gminy Łapy chcemy zapropono-
wać zróżnicowany program, ad-
resowany do wszystkich pokoleń 
– tak dzieci i młodzieży, jak i osób 
dorosłych, oraz seniorów. Naszą 
ofertą chcemy objąć tak osoby 
pełno, jak i niepełnosprawne. Je-
steśmy dostępni dla wszystkich. 

Mieszkańców chcemy zapro-
sić do udziału w warsztatach i zaję-
ciach tematycznych, konkursach 
fotograficznych, artystycznych, 
sportowych, rozgrywkach bilar-
du, cymbergaja itp. Będziemy też 
organizować imprezy okolicz-
nościowe, kulturalne, wystawy, 
spotkania międzypokoleniowe, 
doradztwo i konsultacje eduka-
cyjno-animacyjne, spotkania ze 
specjalistami, wycieczki i inne 
wydarzenia o zasięgu lokalnym. 

Jesteśmy przekonani, że re-
alizacja różnorodnego i bogatego 
programu pozwoli nam osiągnąć 
przyświecający nam cel, którym 
jest integracji międzypokolenio-
wa, rozwój zainteresowań, wspie-
ranie rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez aktywne wypełnianie 
wolnego czasu, wzmocnienie 
kompetencji społecznych, rodzi-
cielskich wśród rodziców i opie-
kunów. Jednym słowem CAS to 

przestrzeń do aktywności i dzia-
łania mieszkańców.

Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcamy do śledzenia 
naszego profilu na Facebooku, 
gdzie na bieżąco informujemy o 
planowanych wydarzeniach oraz 
zamieszczamy relacje z tych już 
zrealizowanych. Adres naszego 
profilu to: https://www.facebook.
com/centrum.aktywnosci.lapy/ 

Red.: Co w ofercie?
Ł.P.: Centrum Aktywności 

Społecznej to przestrzeń dla ak-
tywności i działania mieszkańców. 
CAS w zarządzie Fundacji pozo-
staje do sierpnia 2022 roku. Teraz 
skupiamy się na realizacji dzia-
łań do końca 2021 roku. Musimy 
bowiem mieć więcej czasu,  aby 
mieszkańcy zaufali nam i zaczęli 
traktować CAS jako „swoje miej-
sce”, gdzie mogą się miło spędzić 
czas, nawiązać nowe znajomości, 
czegoś się nauczyć się lub przeka-
zać swoją wiedzę innym. 

W chwili obecnej prowadzi-
my stałe zajęcia z robotyki dla 24 
uczniów szkół podstawowych, na 
których młodzież, z pomocą kloc-
ków LEGO, uczy się programowa-
nia. 20 osób z niepełnosprawno-
ścią uczęszcza na zajęcia teatralne 
z użyciem ultrafioletu. Pod opieką 
trenera-reżysera przygotowywa-
ny jest spektakl, który będziemy 
mogli obejrzeć w grudniu. Mamy 
i córki powyżej 12 lat bawią się 
razem i poprawiają kondycję na 
zajęciach z zumby. Oferujemy też 

zumbę GOLD – specjalną odsłonę 
zumby dla seniorów. 

Plan, który chcemy zrealizo-
wać do końca tego roku jest ambit-
ny. Będziemy prowadzić wieczory 
gier „bez prądu” (tj. planszówki i 
gry karciane), wieczory karaoke, 
warsztaty dla rodziców z małymi 
dziećmi połączone z animacją i 
fajnymi zabawami, cykl praktycz-
nych zajęć dla osób opiekujących 
się osobami zależnymi i wiele in-
nych. Mamy też zaplanowaną wy-
cieczkę do Epicentrum Nauki dla 
młodzieży w listopadzie i wyjazd 
na ciekawy spektakl dla dorosłych 
w grudniu. Lokalnym wydarze-
niem będzie Marsz Mikołajów 
ulicami miasta, który odbędzie 
się 5 grudnia. Już szykujmy stroje 
i pokażmy ilu Mikołajów  liczy 
Miasto i Gminy Łapy.

Red.: Jak można zapisać 
się, żeby móc skorzystać z 
Państwa oferty?

Ł.P.: Oferta Centrum Aktyw-
ności Społecznej skierowana jest 
do wszystkich mieszkańców Mia-
sta i Gminy Łapy. W ofercie mamy 

jednak działania zamknięte czyli 
takie, w których może uczestni-
czyć ograniczona liczba osób. Są 
to na przykład adresowane do 
dzieci i młodzieży zajęcia z robo-
tyki lub jednorazowe wycieczki. 
Zapisy do udziału w takich dzia-
łaniach prowadzi Centrum Usług 
Społecznych mieszczące się przy 
ulicy Głównej 50 w Łapach.

Udział w działaniach otwar-
tych, np. wieczorach gier planszo-
wych, karaoke, spotkaniach au-
torskich itp. nie wymaga zapisu. 
Jednakże ze względu na fakt, iż 
odbywają się one w pomieszcze-
niach o ograniczonej powierzch-
ni, można zarezerwować miejsce 
telefonicznie u naszych animato-
rek w godzinach 12.00 – 20.00 
od poniedziałku do piątku pod 
numerem telefonu 534 353 141. 

Na działania prowadzone w 
plenerze zapraszamy bez żadnej 
rejestracji.    

O tym, czy zajęcia są otwarte 
dla wszystkich mieszkańców Mia-
sta i Gminy Łapy czy skierowane 
do konkretnej grupy ograniczonej 
ilościowo informujemy w ma-
teriałach promocyjnych między 
innymi na naszym profilu na Fa-
cebooku. Informacji na ten temat 
udzielają też animatorki CAS.

Red.: Gdzie mieści się 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej i w jakich godzinach 
jest czynne?

Ł.P.: Centrum zlokalizowane 
jest przy ul. Matejki 19 w budynku 
szkoły podstawowej nr 1 dawnego 
gimnazjum. Zapraszamy w od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
12:00 – 20:00.

Wywiad z Panem Łukaszem Pogorzelskim – zastępcą prezesa Fundacji 
OKNO NA WSCHÓD prowadzącej Centrum Aktywności Społecznej w Łapach.

Przestrzeń do aktywności



ŁAPSKA
GAZETA10 nr 06 / 29 października 2021

Gmina

16 października minęła 43. 
rocznica wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na papieża. 
Tego dnia przypada Dzień Jana 
Pawła II.

W imieniu mieszkańców 
gminy Łapy oraz całej społecz-
ności Szkoły Podstawowej nr 1, 
której patronem jest Święty Jan 
Paweł II, burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski i sekretarz gminy 
Joanna Micota wspólnie z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej  
Sławomirem Janem Maciejew-
skim oraz radnymi: Klarą Iwacyk, 
Urszulą Jabłońską, Emilią Mali-
nowską, Wiesławem Szustakiem 
i Stanisławem Żochowskim oraz 
dyrektorem Danielem Gołaszew-
skim, wicedyrektor Ewą Niwiń-
ską i wicedyrektorem Dariuszem 
Rydzewskim upamiętnili tę waż-
ną rocznicę, składając kwiaty i 
zapalając znicze przy pomniku 
Papieża. Do tej delegacji dołączyli 
też przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, nauczyciele i uczniowie z 
rodzicami.

Podczas uroczystości wszy-
scy wspólnie odśpiewali „Barkę” 
– ulubioną pieśń Papieża Jana 
Pawła II. Następnie uczestnicy 
uroczystości udali się na godz. 
18.00 na mszę św. w intencji spo-
łeczności Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Św. Jana Pawła II do kościoła 
pw. Św. Krzyża w Łapach.

Pontyfikat Jana Pawła II
Pontyfikat Jana Pawła II trwał 

prawie 27 lat i uznawany jest za 
jeden z najdłuższych w historii 
kościoła. Jan Paweł II był pierw-
szym papieżem spoza Włoch od 
czasu holenderskiego papieża 
Hadriana VI (1522–1523).

Nazwany „papieżem pielgrzy-
mem”, Ojciec Święty odbył 104 
podróże zagraniczne na wszyst-
kich kontynentach, odwiedzając 
132 kraje. Niestrudzenie docierał 
do obszarów nędzy materialnej 
i głodu, a także tam, gdzie było 
łamane prawo do wolności i god-
nego życia.

Jan Paweł II odbył około 145 
podróży po Włoszech. Przewod-
niczył blisko 200 uroczystościom 
beatyfikacyjnym i kanonizacyj-
nym. Zwołał 14 synodów bisku-
pów, mianował 232 kardynałów, 
wśród nich 8 Polaków. Z jego ini-
cjatywy odbyło się kilkanaście 
światowych spotkań młodzieży, 
które są kontynuowane do dziś. 
Opublikował ponad sto różnych 
dokumentów, był autorem 14 
encyklik, w tym „Ut unum sint”, 
która była pierwszą encykliką 
ekumeniczną.

Proces beatyfikacyjny papie-
ża rozpoczął się miesiąc po jego 
pogrzebie. Zakończono go 1 maja 
2011 roku uznając Jana Pawła II 
błogosławionym. Z kolei proces 
kanonizacyjny papieża zakończo-
no 27 kwietnia 2011 roku.

W dniu 19.10.2021r. Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Świętego 
Jana Pawła II w Łapach spor-
towym akcentem uczciła 43. 
rocznicę wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową.

XIII edycja biegów „Od Ka-
rolka do Karola” zgromadziła 
młodych biegaczy z 12 jednostek 
oświatowych. W tym sportowym 
dniu nie zabrakło również przed-
stawicieli naszego samorządu. 
Młodym sportowcom kibicował 
burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski oraz radni Rady Miejskiej: 
Krystyna Grabowska, Maciej 
Michno, a radny Adam Perkow-
ski wykorzystywał swoje wielo-
letnie doświadczenie sportowe 
fantastycznie wcielając się w rolę 
spikera prowadzącego zawody. 

Bieg honorowy
Po zapaleniu symbolicznego 

znicza przed pomnikiem Jana 
Pawła II rywalizację sportową 
rozpoczął bieg honorowy z udzia-
łem pana burmistrza, dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, rodziców 
i opiekunów grup przyjezdnych

Bieg „Przezwyciężyć sie-
bie”

W biegu „Przezwyciężyć 
siebie” wystartowały osoby nie-
pełnosprawne, nagrodzone na 
mecie gromkimi brawami. Piękna 
pogoda i tradycja jesiennych bie-
gów przy „Jedynce” sprawiła, iż 
biegaczy oklaskiwało liczne grono 
rodziców, babć, dziadków oraz 
nauczycieli.

Główna nagroda – rower
Zaangażowanie i sportowa ry-

walizacja odbywająca się w duchu 
fair play były nagradzane okolicz-
nościowymi medalami, a trójka naj-
lepszych z każdej kategorii biegowej 
otrzymała pamiątkowe puchary.

Duże zainteresowanie towa-
rzyszyło losowaniu nagród: gier, 
piłek, plecaków, toreb sporto-
wych. Rower będący główną na-
grodą trafił w tym roku do ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ła-
pach. Biegacze mogli uzupełnić 
siły dzięki pysznej grochówce i 
herbacie, którą częstowały panie 
ze szkolnej kuchni.  

Podziękowania
W imieniu organizatorów 

dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
biegów: członkom Stowarzysze-
nia Szkoła Bez Barier w Łapach i 
Pani Prezes Joannie Sopek, na-
uczycielom, pracownikom szkoły 
oraz opiekunom grup przyjezd-
nych.

W organizacji biegów, jak co 
roku, wsparła nas niezawodna 
ekipa Ośrodka Kultury Fizycz-
nej wraz z dyrektorem Przemy-
sławem Jaroszewskim. Obsługę 
nagłośnieniową zrealizowali 
pracownicy Domu Kultury. Bez-
pieczeństwo w trakcie zawodów 
zapewnili policjanci z Komisa-
riatu Policji w Łapach.

Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym ze środków 
budżetu Gminy Łapy.

Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Świętego 
Jana Pawła II w Łapach

XIII Jesienny Bieg Uliczny 
„Od Karolka do Karola”

Upamiętniliśmy 43. rocznicę 
wyboru Kardynała 

Karola Wojtyły na papieża
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Bohater nie musi być nie-
osiągalny, nierzeczywisty. 
Wystarczy, że będzie. Tak po 
prostu, zwyczajnie, obok. Tak 
jak pani Marianna Łapińska, 
mieszkanka Łap – Szołajd.

Jej historia udowadnia, że 
miarą człowieka są jego czyny. 
A gorącego serca patrzącego na 
„swoich” pani Mariannie nikt nie 
odmówi. W młodości, postawy 
prospołecznej uczyła się od ojca, 

który przez 33 lata pełnił urząd 
sołtysa. Po pewnym czasie urząd 
powrócił do rodziny, tę funkcję, 
na kolejnych 40 lat, przejęła pani 
Marianna.

Pracy miała wiele: w latach 
60-tych niektórzy gospodarze nie 
mieli jeszcze światła w zabudo-
waniach...

Pani Marianna sukces osią-
gnęła dzięki uporowi. Bardzo do-
brze rozumiała potrzebę stworze-
nia przestrzeni dla mieszkańców, 

dlatego też w Łapach – Szołaj-
dach powstał Dom Kultury. Kiedy 
upadł komunizm można było w 
końcu zadbać o krzyże. Panią Ma-
riannę wspomogli ludzie, udało 
się wymienić zmurszałe drew-
no na materiał z metalu. Dziś o 
krzyżach wszyscy mówią, że są 
morowe na wspomnienie zmagań 
mieszkańców z zarazą cholery.

W sobotę, na budynku świetli-
cy w Łapach – Szołajdach została 
upamiętniona pani Marianna. 

Powstały mural opowiada o jej 
życiu, sile charakteru, umiejętno-
ści godzenia ludzi. Z lewej strony 
wspomniane już krzyże, z prawej 
strony dawna chata ze wsi Łapy 
– Dębowina. Uśmiechająca się 
postać ma już swoje lata…  ale 
z jej oczu tryska dawny zapał…

Mural wykonał pan Arkadiusz 
Andrejkow. Prace malarza są bar-
dzo czytelne, jednokierunkowe. 
– To memoriał zwykłych miesz-
kańców wsi, którzy żyli tam i pra-
cowali lub zwyczajnie, cieszyli się 
życiem – opowiada artysta. Pan 
Arkadiusz uwiecznia pojedyncze 
postacie, w swoich pracach prze-
kazuje także historie zbiorowe. 
Wykorzystuje przy tym rodzinne 
pamiątki, stare fotografie. Same 
budynki na pierwszy rzut oka nie 
są nadzwyczajne. To szopy, stodo-
ły, drewniane zabudowania. Ale 
jak drewno posiada pewien rodzaj 
duszy, tak obrazy przelane na tę 
fakturę sprawiają, że przenika je 
głębia. Takie połączenie jest bar-
dzo wymowne i nic więcej ponad 
zadumę nie potrzeba.

Wizerunek pani Marianny jest 
pierwszym muralem na Podlasiu. 
– Było trochę niepokoju. Budynek 
murowany nie jest tym samym, co 
drewniany. Teraz, kiedy pierwsze 
emocje minęły patrzymy na naszą 
bohaterkę z dumą i wdzięcznością. 
Łza kręci w się oku… - opowiada 
Marta z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Łapianka na obcasach” – Klub 
Kobiet.

Projekt artystyczny powstał 
w ramach #ReskieHERstorie w 
ramach Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich finansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności.

Przed rozpoczęciem obrad 
Rady Miejskiej, która odbyła się 
w dniu 24 września br.,  bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski 
przekazał podziękowania Panu 
Mieczysławowi Zdrodowskie-
mu, który złożył rezygnację z 
pełnienia funkcji sołtysa. Pełnił 
ją przez cztery i pół kadencji 
samorządowej – czyli dziewięt-
naście lat.

- Przez te 19 lat nie przypo-
minam sobie, aby ktoś powie-
dział złe słowo na Pana sołty-

sa. Ta współpraca układała się 
wzorowo. Łapy-Szołajdy w tym 
czasie zakwitły – mówił bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski, 
dziękując Panu Mieczysławowi 
za 19 lat jego społecznej pracy. 
Do tych podziękowań przyłączył 
się w imieniu wszystkich radnych 
przewodniczący Sławomir Jan 
Maciejewski, a osobiste podzię-
kowania w imieniu mieszkańców 
Łap-Szołajd złożyła radna Edyta 
Łapińska.  Panu sołtysowi po-
dziękowali za współpracę także 
sołtysi obecni na sesji. 

Sołtyska uwieczniona na muralu

Pani Marianna

19 lat minęło jak jeden dzień…
Nowym sołtysem wsi 

Łapy-Szołajdy, podczas 
wyborów, które zostały 
przeprowadzone w dniu 
18 października br., zosta-
ła wybrana 
Pani Cecylia Borkowska. 

Serdecznie gratulujemy i 
życzymy skutecznej i owoc-
nej działalności na rzecz 
swojej „małej ojczyzny” 
oraz sukcesów i satysfak-
cji z wykonywania mandatu 
społecznego. 
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BINDUGA 21
W niedzielę, 3 października 2021 odbyły się 11. Zawody Lataw-

cowe „Binduga 2021” zorganizowane przez Pracownię Modelarską 
Domu Kultury w Łapach.

Jak co roku miłośnicy wysokich lotów spotkali się na pięknych 
terenach nadrzecznych. Słońca nie brakowało a ciepła i miła atmosfera 
sprzyjała zawodom, a także rodzinnym spacerom.

Wiatr sprzyjał latawcowym startom. Zwycięzcy otrzymali puchary 
a wszyscy na zakończenie udali się na ognisko.

„PRZEZ RZEKĘ, ŁĄKI I POLA ...”
Tematem przewodnim projektu była Narew oraz nadnarwiań-

skie łąki i pola. Głównym celem było ukazanie wartości krajobrazu 
naturalnego i kulturowego doliny Narwi oraz wykazanie potrzeby jej 
ochrony, przybliżenie wiedzy na temat dawnych tradycji regionalnych 
oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez kontakt z przyrodą. 
Program obejmował: gminny konkurs na archiwalną fotografię 
z rzeką, wystawę plenerową oraz wycieczki i zajęcia warsztatowe 
w placówkach terenowych w Łupiance Starej,  Płonce Kościelnej i 
Łapach Szołajdach a także konkurs kulinarny w Łapach Szołajdach. 
Uczestnikami projektu „Przez rzekę, łąki i pola ...” byli uczniowie 
szkół z  gminy Łapy oraz ich rodziny. Działania w Łupiance Starej 
skupiały się wokół ziół i roślin.

Tematem przewodnim w Płonce Kościelnej były zboża i rękodzie-
ło, natomiast dzieci z Łap Szołajd miały możliwość zapoznania się 
z dawnymi przepisami swoich prababć i babć. Powstała też pokon-
kursowa wystawa plenerowa „Narwiański Album Rodzinny” którą 

można oglądać na płocie nowego Domu Kultury. Jedną z nagród dla 
uczestników konkursu był spływ łodziami typu „pychówka” po Narwi.

Ze względu na duże zainteresowanie wystawą uprzejmie in-
formujemy iż istnieje możliwość  jej rozszerzenia  w przyszłości, 
dlatego też zachęcamy Państwa do przynoszenia archiwalnych 
zdjęć z motywem Narwi do Domu Kultury. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy.

Projekt finansowany był przez Podlaski Instytut Kultury w ramach 
programu Narodowe Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021”, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Województwo Podlaskie.

WARSZTATY TANECZNE
W Domu Kultury w Łapach odbyły się warsztaty „Breakdance 

dla dziewczyn, balet dla chłopców” Bardzo dziękujemy wszystkim 
za udział w zajęciach a fundacji Przestrzenie Sztuki Białystok za cu-
downe warsztaty. Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze 
środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Wieści z Domu Kultury

- Zapraszamy do udziału w II Gminnym Konkursie Wokalnym 
„Złoty Mikrofon”, w dniach 4-5 listopada. Szczegóły na https://
dklapy.pl

- Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej. Serdecznie zapraszamy do współpra-
cy nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół. Prezentujemy Pań-
stwu filmy dostosowane do konkretnych grup wiekowych, poruszające 
ważne tematy, odpowiadające na problemy współczesnego świata. 
Więcej informacji: https://dklapy.pl/nowe/ Projekcje odbywają na 
nowej sali widowiskowej Domu Kultury.
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Rozpoczęcie roku akademickiego 
2021/2022 Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Łapach
W sali kinowej Domu Kultury 14 października odbyła się uro-

czysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach. Prezes Zarządu UTW Pani 
Barbara Gogolewska powitała zaproszonych gości: Krzysztofa Go-
łaszewskiego - Burmistrza Łap, Małgorzatę Roszkowską - Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy, Wiktorię Wnorowską - 
Dyrektor Domu Kultury w Łapach, a także wszystkich członków UTW.

Uroczystość rozpoczęto hymnem narodowym. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Łap. W swoim przemówieniu podziękował za za-
proszenie oraz życzył wszystkim seniorom powodzenia i zadowolenia 
z uczestnictwa w szeregach Stowarzyszenia.

Podczas inauguracji nie zabrakło akcentu artystycznego. Występ 
wokalny Pani Magdaleny Pietruczuk spotkał się z gorącym przyjęciem 
i zebrał zasłużone oklaski. Następnie uroczyście podziękowano do-
tychczasowym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ich pracę 
i zaangażowanie w działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

Wyjątkowo w tym roku częścią uroczystej inauguracji było Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym wybrano 
nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu została ponownie 
Pani Barbara Gogolewska, a Wiceprezesem Pani Wanda Modzelewska.

Wszystkim członkom UTW życzymy zapału i determinacji, aby 
ten rozpoczynający się nowy rok akademicki obfitował w nowe do-
świadczenia i inspirujące wyzwania.
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W ramach projektu „Zoba-
czyć więcej” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury 25 października w 
Bibliotece Publicznej w Łapach 
odbyło się spotkanie autorskie z 
Przemysławem Kossakowskim 
– znanym dziennikarzem, doku-
mentalistą i podróżnikiem. Sławę 
zyskał jako prowadzący nietu-
zinkowe programy telewizyjne: 
„Kossakowski. Być jak…”, „Kossa-
kowski. Inicjacja”, „Kossakowski. 
Wtajemniczenie”, „Kossakowski. 
Nieoczywiste” i „Down the road. 
Zespół w trasie”. Na podstawie 
jednego z nich - „Kossakowski. 
Szósty zmysł” – powstała książka 
pt. „Na granicy zmysłów”, któ-
ra jest podróżą w głąb ludzkie-
go ciała poddanego praktykom 
znachorów, uzdrawiaczy, wróżów, 
ekstrasensów, szeptunek i bio-
energoterapeutów.

Podczas spotkania nasz Gość 
opowiadał głównie o emitowanym 
od 2020 r. programie „Down the 

road. Zespół w trasie”, który zyskał 
ogromną popularność. Poznaje-
my w nim sześcioro młodych ludzi 
z zespołem Downa, którzy wraz 
z Przemysławem Kossakowskim 

ruszają w podróż po sześciu kra-
jach. W jej trakcie mierzą się ze 
stereotypami, zgodnie z którymi 
często są postrzegani jako osoby 
niesamodzielne i wymagające 
ciągłej opieki, pokonują swoje 

słabości, zmagają się z wątpliwo-
ściami, przeżywają smutek, snują 
plany na przyszłość, opowiadają 
o swoich marzeniach, śmieją się. 
Na spotkaniu usłyszeliśmy o rela-

cjach, jakie dziennikarz nawiązał 
z uczestnikami programu, o na-
potkanych problemach i wielu 
przezabawnych sytuacjach. Całe 
wystąpienie wzbogacone było 
licznymi fotografiami. Wyda-

rzenie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem, a nasz Gość 
bardzo chętnie odpowiadał na 
każde pytanie. Na zakończenie 
spotkania każdy mógł zrobić z nim 
pamiątkowe zdjęcie, zdobyć au-
tograf, porozmawiać. Podróżnik 
zgodził się również na nagranie 
kilku filmików zachęcających do 
wspierania różnych charytatyw-
nych akcji.

Spotkanie było także okazją 
do prezentacji wyjątkowego ka-
lendarza, który został wydany 
przez Stowarzyszenie Kreatywny 
Wasilków. Znalazły się w nim 
zdjęcia z sesji, w której wziął 
udział Przemysław Kossakowski 
wraz z osobami niepełnospraw-
nymi mieszkającymi w gminie 
Wasilków. Dochód z jego sprze-
daży ma zostać przeznaczony na 
rehabilitację występujących w 
nim 15 bohaterów.

To było niezwykłe spotkanie z 
bardzo otwartym, chcącym nieść 
pomoc człowiekiem, które na 
długo zostanie w naszej pamięci. 
Dziękujemy za inspiracje, każdą 
rozmowę i uśmiech… a naszym 
Czytelnikom za tak liczne przy-
bycie!

W sobotę 9 października 
odbyła się VII edycja ogólno-
polskiej akcji Noc Bibliotek pod 
hasłem „Czytanie wzmacnia”. 
Wzięło w niej udział 1300 biblio-
tek, w tym łapska biblioteka. 

Wieczorne spotkanie rozpo-
częło się od transmisji rodzinnego 
spektaklu „Mały Książę”, gdzie 
gra aktorów została połączona 
ze sztuką malowania piaskiem 

w wykonaniu Tetiany Galitsyny 
– zwyciężczyni programu „Mam 
Talent”. 

Następnie odbyły się eko-
warsztaty tworzenia naturalnych 
mydełek, na których uczestnicy 
poznali właściwości i działanie 
różnego rodzaju ziół oraz sa-
modzielnie wykonali naturalne, 
przepięknie pachnące mydełka. 
Kolejnym punktem programu 

było „Spotkanie z poezją”, czyli 
wytęp Gabrieli Grygoruk, która 
zaprezentowała napisane przez 
siebie wiersze oraz odczytała utwór 
Zbigniewa Herberta „Pan Cogito 
a ruch myśli”, i Alicji Kulwickiej, 
która akompaniowała jej na gi-
tarze. Aby tradycji stało się za-
dość, wspólnie został odczytany 
wiersz pt. „Co to za tuba, co to za 
wzmacniacz” napisany specjalnie 
na tegoroczną Noc Bibliotek przez 
poetkę Joannę Mueller.

Równolegle w Oddziale dla 
Dzieci przygotowane zostały liczne 
atrakcje dla naszych najmłodszych 
czytelników:  ćwiczenia z książką, 
głośne czytanie fragmentu bajki 
oraz solowe występy uczestników. 
Ponadto w Punkcie Badań Czy-
telniczych dzieci mogły otrzymać 
recepty zachęcające do czytania lub 
zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. 
Jednak chyba największą atrakcją 
okazał się ,,Bajkowy Pokaz Mody”, 
podczas którego na wybiegu mogli-
śmy zobaczyć m.in.: Elsę z Krainy 
Lodu, Króla i Księżniczkę, Ducha 
z filmów o Scooby-Doo, Białego 
Motyla z „Calineczki”, superboha-
terów z serii książek o Spidermanie 
i Batmanie. Wszystkie dzieci zo-

stały nagrodzone gromkimi bra-
wami oraz otrzymały nagrody za 
piękne przebrania, za trud włożony 
w przygotowanie stroju i występ 
na wybiegu. 

Ostatnim punktem spotka-
nia była prezentacja pt. „Życie 
codzienne mieszkańców Łap w 
okresie międzywojennym” przy-
gotowana w oparciu o posiadane 
przez bibliotekę dokumenty życia 
społecznego. Narratorem prezen-
tacji był Pan Piotr Sobieszczak, 
historyk i pisarz, który jak zawsze w 
ciekawy sposób przybliżył historię 
naszego miasta.

Impreza nie mogła odbyć się 
bez poczęstunku. Był tort, inne 
słodkości i czas na swobodne 
rozmowy. Można było obejrzeć 
specjalnie przygotowaną na ten 
wieczór dekorację przedstawiającą 
niezliczone powody, dla których 
warto czytać książki.

Dziękujemy Przewodniczące-
mu Rady Miejskiej w Łapach Panu 
Sławomirowi Maciejewskiemu za 
przybycie oraz za podarowane bi-
bliotece książki.

Dziękujemy wszystkim obec-
nym, że byliście z nami! Do zoba-
czenia za rok!

Spotkanie autorskie z Przemysławem Kossakowskim

VII odsłona Nocy Bibliotek  
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Gmina / Reklama

Zapraszamy do wspólnego świętowania na sportowo Narodowego 
Święta Niepodległości z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach.

Mile widziane będą wszelkie flagi, naszywki, stroje - wszystko 
w biało-czerwonych barwach.

Kiedy: 11 listopada 2021 r. ( czwartek )
Start i meta: Stadion Miejski w Łapach, ul Leśnikowska 18 a 
(okrążenie po obrzeżach stadionu, nawierzchnia trawiasta )
W programie:
Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży: 
- U 8- ur. 2013 i mł. - bieg na 100m
- U10- ur. 2011-2012 - bieg na 300m
- U12- ur. 2009-2010 - bieg 800m 
- U15- ur. 2006-2008 - bieg 1600m
BIEG GŁÓWNY - 8 km
MARSZ NORDIC WALKING  - 2,4 km
Zgłoszenia w kategorii dzieci i młodzieży w nieprzekraczalnym 

terminie do 04.11.2021 r.
Po dekoracji dla dzieci oprócz medali czeka słodki poczęstunek 

a po biegu głównym grochówka .

Zadanie „Z książką w teatr” to cykl wydarzeń animują-
cych ciekawe działania kulturalne, szczególnie promujące 
czytanie książek: warsztaty czytelniczo-plastyczne, podczas 
których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności tworzenia 
lapbooków, bajek Kamishibai, tworzenia małych form sce-
nicznych np. teatrzyk kukiełkowy oraz konkurs na projekt 
oraz stworzenie maskotki promującej bibliotekę.

We wspólnych działaniach będą uczestniczyć dzieci, mło-
dzież oraz dorośli.

„Dofinansowano ze 
środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu pocho-
dzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury” w kwocie 
9200 zł.

W ramach akcji pro-
filaktycznej w Łapach, 
przed wybranymi przej-
ściami dla pieszych, po-
jawiły się  napisy: „Odłóż 
telefon i żyj!”. Hasło ma 
pobudzić wyobraźnię 
dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych „przyklejonych” 
do telefonów.

- Na przejściach, szcze-
gólnie, gdzie jest najwięk-
szy ruch, malujemy napisy: 
„Odłóż telefon i żyj! Staty-
styki pokazują jak dużo jest 
wypadków na przejściach 
przez nieuwagę. I młodzie-
ży i dorosłych. W tej chwili 
praktycznie każdy ma tele-

fon w ręku. Chcemy włączyć 
się do tej akcji. Wiadomo 
jeśli ktoś z telefonem wcho-
dzi, ma głowę skierowaną do 
dołu, więc ten napis się rzuca 
w oczy – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Pierwsze hasła powstały 
w pobliżu szkół przy ulicy 
Polnej i Matejki. Kolejne 
pojawiły się przy ul. Sikor-
skiego.

Za korzystanie na przej-
ściach dla pieszych z tele-
fonu lub innego urządzenia 
elektronicznego grozi do 
500 złotych mandatu. 

Akcja powstała z inicja-
tywy Urzędu Miejskiego w 
Łapach.

„Odłóż telefon i żyj!”

Dofinasowanie w ramach Programu 
Partnerstwo dla książki 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Poświętnem.
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Gmina

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

bieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

15 20

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

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

Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

29.10* 6

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

2 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 10 15
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury
3 8

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

17 22

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
19* 16

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskie-

go-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4 9

Piątek

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

12 17

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

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

5 10

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

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, 
Łupianka Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 8 13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 15 20

Wtorek

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

Gąsówka-Skwarki, Płonka Kozły
9 14

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

16 21

Środa

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

Gąsówka-Osse 
10 15

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła) 17 22

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże 18 23

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej  LISTOPAD, GRUDZIEŃ   2021 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

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

Żwirki i Wigury 

4*    
15 
29

13   
30*

Wtorek

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

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

2    
16    
30

14    
28

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

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

9   
23

7    
21

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

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

2   
16   
30

14    
28

Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

3    
17

1    
15   
29

Czwar-
tek

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

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

4    
18

2    
16    
30

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

12   
26

10    
24

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

Wodzickiego, Żniwna

5     
19

3     
17     
31

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

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

8   
22

6   
20

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)

3   
17

1    
15   
29

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 10   
24

8   
22

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

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

10   
24

8   
22

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

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

10*   
25

9   
23

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

12    
26

10    
24

*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,LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021 r.

Miejscowość, ulica
Miesiąc

XI XII
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)

5 2

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)

5 3

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

Łapy-Pluśniaki
8 6

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)

9 7

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

Żwirki i Wigury)

15     8

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)

18 9

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

Spółdzielcza, Wąska)

19 13

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

kiego, Słowackiego, Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)
22 16

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)
23 17

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)

24 20

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka, Wesoła. 11-go Listopada)
25 21

Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Bokiny, Wólka Waniewska, Płon-
ka-Kozły, Płonka -Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki 29 22

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

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

LISTOPAD, GRUDZIEŃ  2021 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

XI XII

Ponie-
działek

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

22 20

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

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

8 6

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

9 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 17 15

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
10 8

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

24 22

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
18 16

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

5* 9

Piątek

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

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

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

19 17

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

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

12 10

*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, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2021 r. 

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
XI XII

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 15 13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 22 20

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 16 14

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
23 21

Środa

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

Gąsówka-Osse 
17 15

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła), 24 22

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 25 23

*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

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

1.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

2.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

3.11.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

4.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

5.11.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

6.11.2021  Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

7.11.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

8.11.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30

9.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

10.11.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

11.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

12.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

13.11.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

14.11.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

15.11.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

16.11.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

17.11.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

18.11.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30

19.11.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

20.11.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

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

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia

oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Śp. Marii Olendzkiej
składa

Zarząd i Członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach
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