
nr 06 / 11 lipca 2019 ŁAPSKA
GAZETA 1



ŁAPSKA
GAZETA2 nr 06 / 11 lipca 2019

Reklama



Nowy plac zabaw czy siłow-
nia zewnętrzna? Organizacja 
koncertu? A może szkolenia 
dla dzieci lub seniorów? Te i 
inne projekty można składać 
do budżetu obywatelskiego 
Gminy Łapy. Od 12 do 30 sierp-
nia będą przyjmowane wnio-
ski z propozycjami zadań do 
realizacji.  

Zastanów się, co powinno zo-
stać wykonane w ramach środ-
ków budżetu obywatelskiego, 
opracuj swój pomysł, uzyskaj po-
parcie, co najmniej 15 mieszkań-
ców i złóż wniosek. Propozycje 
może zgłosić każdy mieszkaniec. 
Jedna osoba może zgłosić maksy-
malnie trzy wnioski. Szacunkowy 
koszt jednego złożonego zadania 
nie może przekroczyć 30 tys. zł. 
Spośród wszystkich zgłoszonych 
do realizacji propozycji komisja 
wybierze zadania dopuszczone i 
niedopuszczone do głosowania. 
Obie listy będą dostępne na www.
lapy.pl. Następnie mieszkańcy 
będą mogli oddać głos w głosowa-
niu jawnym. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł oddać tylko jeden 
głos na jedno wybrane przez 
siebie zadanie. Do realizacji za-
kwalifikowane zostaną zadania, 

które uzyskały największą liczbę 
głosów aż do wyczerpania puli 
środków finansowych przezna-
czonych na budżet obywatelski w 
danym roku. Do 31 października 
będą znane wyniki głosowania. 
Wybrane zadania zostaną zreali-
zowane w 2020 r. 

Łączna kwota, którą Bur-
mistrz Łap przeznaczył na ten 
cel wynosi 240 tys. zł.  

Kto może zgłaszać pro-
pozycję zadań?

Zgłoszenia zadań do budże-
tu obywatelskiego może każdy 
mieszkaniec Gminy Łapy. Do for-
mularza składanego przez osobę 
niepełnoletnią należy dołączyć 
zgodę opiekuna ustawowego. 

Gdzie można złożyć wy-
pełniony formularz? 

Wypełniony formularz należy 
złożyć w terminie do 30 sierpnia 
2019r. :
• bezpośrednio w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Łapach do urny oznaczonej 
„Budżet Obywatelski” w godzi-
nach pracy Urzędu;

• listownie na adres: Urząd 
Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 24 18-100 Łapy 
z dopiskiem „Budżet Obywa-
telski 2020”

• elektronicznie – w formie 
scanu na adres email: sekre-
tariat@um.lapy.pl 

Ważne!!!
W przypadku zadań, których 

realizacja wymaga lokalizacji na 
określonym terenie, musi on sta-
nowić obszar, na którym Gmina 
Łapy może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywa-
telskiego nie będą mogły być 
zrealizowane zadania:
1) które zakładają realizację je-

dynie części zadania, w tym spo-
rządzenia wyłącznie koncepcji 
bądź planu przedsięwzięcia lub 
jedynie środki na wykonanie, 
bez zabezpieczenia środków na 
projektowanie;
2) które naruszałyby obowiązu-
jące przepisy prawa, prawa osób 
trzecich, w tym prawo własności;
3) które są sprzeczne z przyjętymi 
planami, strategiami i programa-
mi Gminy Łapy;
4) które po realizacji generowały-
by koszty eksploatacji niewspół-
miernie wysokie w stosunku do 
wartości jednostkowej zadania;
5) których efekty nie spełniają 
kryterium ogólnodostępności;
6) które nie spełniają kryterium 
celowości i gospodarności.

Zasady Budżetu Obywatel-
skiego oraz formularz zgłoszenia 
zadania wraz z załącznikami do-
stępny jest są na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w 
Łapach: www.lapy.pl , a także 
w wersji papierowej w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Łapach.

Gmina
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Wakacje !!!
Uczniowie zakończyli rok szkolny. 130 uczniów łapskich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych otrzymało stypendia Burmistrza 
Łap za znakomite wyniki w nauce i podczas uroczystych apeli 
w szkołach odebrali gratulacje i dyplomy. 

Aby otrzymać stypendium trzeba mieć co najmniej bardzo do-
brą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych co najmniej 5,40.

Wśród stypendystów znaleźli się także laureaci konkursów 
przedmiotowych, uczniowie z osiągnięciami artystycznymi i spor-
towymi. W tym roku wszyscy stypendyści otrzymali stypendia 
szkolne w wysokości 400 zł, ponieważ ich osiągnięcia mają charakter 
indywidualny. Stypendia są wypłacane jednorazowo. W sumie to 
kwota 52 tys. zł.

BUDŻET 2020
OBYWATELSKI

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO GMINY ŁAPY NA 2020!
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Zaczęły się wakacje. Ucznio-
wie mogą w pełni korzystać z 
uroków czasu wolnego. W tym 
roku podobnie jak w ubiegłych 
latach, nie tylko szkoły i insty-
tucje gminne, Dom Kultury, Bi-
blioteka Publiczna i Ośrodek 
Kultury Fizycznej przygotowały 
bogatą ofertę zajęć i imprez.

Wakacyjna oferta Domu 
Kultury w Łapach

Wzorem lat ubiegłych Dom 
Kultury w Łapach i jego placówki 
terenowe organizują dzieciom z 
terenu miasta i gminy Łapy letni 
wypoczynek. Są to przede wszyst-
kim zajęcia zorganizowane typu 
warsztatowego oraz zajęcia spor-
towe, świetlicowe i wycieczki.

Letnie wycieczki dla dzie-
ci – 16. 07, 30.07, 13.08, 
29.08.2019 r.

Cykl wakacyjnych wycieczek dla 
chętnych dzieci, nie uczestniczą-
cych w zajęciach zorganizowanych. 
Uczestnicy – uczniowie szkół pod-
stawowych – jednorazowo 35 osób. 

Zapisy osobiście w Domu Kultury. 
Opłata 20 zł od jednego wyjazdu.

Harmonogram wycieczek:
16.07. - WDK w Łapach-

Szołajdach – Letni Piknik – ani-
macje dla dzieci, zawody sprawno-
ściowe, ognisko.

30.07. - Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej „Ziołowy Za-
kątek” w Korycinach – zwie-
dzanie ogrodów, zagrody zwierząt, 
ognisko.

13.08. - Stajnia Tradycja w 
Uhowie – piknik, zabawy anima-
cyjne, jazda konna.

29.08. - Podlaskie Muzeum 
Kultury Ludowej w Białymsto-
ku – zwiedzanie, ognisko.

Ponadto:
• 14 lipca III Wakacyjny Pik-

nik „Jak dobrze mieć sąsiada” 
– piknik na południowej stronie 
miasta na placu przy ul. M. Ko-
nopnickiej 

• 25 sierpnia „Narwiański 
Zajazd Szlachecki” VI Zjazd 
Rodu Łapińskich – festyn przy 
Wiejskim Domu Kultury w Łapach-
Szołajdach 

Wakacyjna oferta 
Biblioteki w Łapach

Wakacyjna oferta Biblioteki w 
Łapach „Wakacje z biblioteką” – to 
oferta wakacyjnych spotkań pod 
chmurką  dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Zajęcia odbędą się w terminie od 26 
do 30 sierpnia w godz. od 10:00 do 
11:00. W programie m.in.: zabawy z 
książką, chodnikowe pejzaże i wiele 
innych atrakcji. Wszystkie zajęcia 
są bezpłatne. Zapisy przyjmowane 
są do dnia 09.08.2019 r. – szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Łapy (ul. Matejki 19), Od-
dział dla dzieci. Kontakt: 85 715 23 
49, e-mail: oddzbibllapy5@wp.pl

Oferty fili bibliotecznych: 
• 29.07 – 04.08 w godz. 10.00-

12.00 FB Daniłowo Duże 
W ofercie: piknik literacki 

czyli czytanie na trawie, zabawy 
ruchowe, plastyczne czary-mary, 
warsztaty podróżnicze, zabawa w 
teatr. Zajęcia bezpłatne.  Kontakt: 
tel. 85-715-54-05 ; e-mail: biblio-

dan@wp.pl 
• 19.08-23.08 w godz. 10.00-

13.00 FB Uhowo 
Zajęcia wakacyjne będą się 

odbywały pod hasłem „Wakacyjne 
Hece w Bibliotece”. W programie 
m.in.: zajęcia komputerowe, warsz-
taty kulinarne, zajęcia rekreacyj-
no-sportowe na plaży, teatralna 
przygoda ze światłem i cieniem, 
liczba miejsc ograniczona. Zajęcia 
bezpłatne. Kontakt: tel. 85-715-35-
97 ; e-mail: bibliotekauhowo@wp.pl

Wakacyjna oferta Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Łapach

PLAŻA MIEJSKA W UHOWIE
Plaża miejska w Uhowie to 

znakomite miejsce do wypoczyn-
ku i rekreacji dla całych rodzin. Po 
gruntownej modernizacji obiektu,  
dla mieszkańców dostępne są: wie-
ża widokowa, plac zabaw, sauna, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
boiska do siatkówki plażowej, wiaty 
do organizacji grilla, siłownia ze-
wnętrzna.Wypożyczalnia kajaków 
w lipcu i sierpniu czynna jest co-
dziennie w godzinach 10:00-18:00. 

Czas na wakacyjne atrakcje…
Gmina
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Okres wakacyjny to szcze-
gólny czas dla całej rodziny. 
Towarzyszące wypoczynkowi 
odprężenie sprawia, że często 
zapominamy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, co 
powoduje ryzyko wystąpienia 
nieszczęśliwych wypadków.  
Aby więc ograniczyć zagrożenie 
– przypominamy podstawowe 
zasady i porady: 

Będąc nad wodą PAMIĘ-
TAJ:
• kąp się tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych i odpowiednio 
oznakowanych,

• przestrzegaj regulaminu ką-
pieliska i wydawanych poleceń 
przez ratownika,

• nie wchodź do wody po zjedze-
niu posiłku i dłuższym opalaniu 
się lub gdy jesteś rozgrzany,

• przed rozpoczęciem kąpieli 
ochłódź wodą głowę, kark i 
klatkę piersiową,

• bezwzględnie wystrzegaj się 
alkoholu!!!

Piłeś, nie pływaj! 
Zdecydowana większość osób, 

które utonęły znajdowała się pod 
wpływem alkoholu. Pływanie po 
spożyciu alkoholu wpływa nega-
tywnie na koordynację ruchową 
oraz wyzwala u osób przekonanie, 
że mogą popłynąć jeszcze dalej, co 
często kończy się tragicznie.

Przypominamy o obowiązu-
jących w rejonach obszarów wod-
nych przepisach prawa i konse-
kwencjach karnych ich łamania. 
Jeśli zachowanie osoby wyraźnie 
wskazuje, że znajduje się ona w 
stanie nietrzeźwości lub jest pod 

wpływem środka odurzającego, 
zarządzający wyznaczonym obsza-
rem wodnym lub osoba przez niego 
upoważniona może nie wpuścić na 
ten obszar takiej osoby lub zażądać 
opuszczenia przez nią tego obszaru. 
Niestosowanie się do tego typu po-
leceń jest wykroczeniem, za które 
przewidziana jest kara grzywny.

Sposób oznakowania ob-
szarów wodnych 

Strefa dla nieumiejących pły-
wać oznaczona jest bojami koloru 
czerwonego. Głębokość wody w tym 
miejscu powinna wynosić do 120 
cm. Za tą strefą znajduje się tzw. 
„pas bezpieczeństwa” o szerokości 5 
m i głębokości do 130 cm. Za strefą 
dla nieumiejących pływać znajduje 
się strefa dla umiejących pływać. 
Oznaczona jest ona bojami koloru 
żółtego o maksymalnej głębokości 
do 4 m. Pamiętajmy, że z tej strefy 
mogą korzystać jedynie dobrzy pły-
wacy. Nie należy wchodzić do wody 
gdy wywieszona jest flaga koloru 
czerwonego!!! Natomiast flaga ko-
loru białego oznacza, że kąpiel jest 
dozwolona, a brak flag wskazuje na 
brak dyżuru ratowniczego.

Będąc w górach PAMIĘ-
TAJ:
• podczas wycieczek dostosuj obu-

wie i ubiór do panujących warun-
ków atmosferycznych zakładając, 
że pogoda może w każdej chwili 
się zmienić,

• słuchaj prognoz pogodowych w 
radiu czy telewizji,

• wychodząc ze schroniska na 
szlak, poinformuj o tym jego pra-
cowników podając planowaną 
trasę przemarszu i przybliżoną 
godzinę powrotu. Zgłoś swój 
powrót,

• przed wyprawą zapoznaj się z 

mapą terenu dobierając długość 
i trudność szlaku turystyczne-
go do możliwości najsłabszych 
uczestników wycieczki,

• w górach również bądź ostrożny 
w kontaktach z osobami obcymi,

• jeśli masz ze sobą telefon komór-
kowy zaprogramuj w nim numery 
najbliższych placówek GOPR, 
zawsze zabieraj ze sobą podsta-
wowy sprzęt pierwszej pomocy, 
zwłaszcza do opatrywania ran 
i usztywniania złamanych czy 
zwichniętych kończyn, a także 
latarkę i gwizdek do sygnalizacji 
miejsca pobytu, nie wspinaj się 
po skałach bez asekuracji i od-
powiedniego przygotowania ,a 
także sprzętu. Lepiej skorzystać 
z pomocy instruktora i w zapro-
ponowanym przez niego terenie.

W górach karetka do ni-
kogo nie dojedzie, znalezie-
nie kogoś jest bardzo trudne 
(nawet z powietrza) - nikt więc 
szybko nie udzieli Wam pomo-

cy. Uważajcie, więc na siebie, 
bądźcie rozważni i wykorzy-
stajcie do maksimum swoją 
wyobraźnię.

Rowerzysto w trosce o swo-
je bezpieczeństwo PAMIĘTAJ:
• używaj sprawnego i w pełni wy-

posażonego roweru,
• dokładnie rozejrzyj się zanim 

ruszysz,
• przestrzegaj przepisów ruchu 

drogowego.
• nie wymuszaj pierwszeństwa 

przejazdu,
• sygnalizuj odpowiednio wcześnie 

zmiany kierunku jazdy aby niko-
mu nie zajechać drogi,

• kask, kamizelki odblaskowe i 
odblaski co prawda nie są obo-
wiązkowe, ale warto je zakładać 
dla własnego bezpieczeństwa,

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swoje i innych użytkowników 
drogi – PAMIĘTAJ NA DRO-
DZE NIE JESTEŚ SAM!

Niech te wakacje będą bezpieczne…

28 lipca odbędzie się Nar-
wiański Triathlon Bagienny, 
którego start i meta umiejscowione 
są na plaży w Uhowie. Początek 
rywalizacji o godzinie 13:00. Zapisy 
na triathlon trwają do 14 lipca, ale 
od 16 czerwca każdy, kto chce się 
zapisać, trafia na listę rezerwową 
(lista główna została zapełniona).

KOMPLEKS BOISK „OR-
LIK 2012”

Kompleks boisk sztucznych 
jest czynny codziennie od 8:00 do 
21.00. Dostępny dla każdego (w tym 
grupy zorganizowane – wtedy czas 
ustalany jest z Administratorem). 
Do dyspozycji boisko  piłkarskie ze 
sztuczną trawą oraz wielofunkcyjne 
z nawierzchnią tartanową (koszy-
kówka, siatkówka, piłka ręczna, 
tenis ziemny).

Boiska są pod stałym nadzo-
rem pod względem technicznym 
i estetycznym, a obiekt jest moni-
torowany całodobowo.

Zajęcia piłkarskie dla pił-
karzy rocznika 2011 i młod-
szych: w każdy wtorek i czwartek 
godz. 16.30.

Piłkarskie rozgrywki ligo-
we na Orliku

- dla dorosłych: Profit Liga 
Piłkarskich Amatorów OKF (roz-
grywki 2x w tygodniu) – zgłoszenia 
drużyn amatorskich do 24 czerwca

- dla młodzieży: Wakacyjna 
Liga im. Bohaterskich Dzieci Pol-
skich (rozgrywki 1x w tygodniu), 
zgłoszenia drużyn składających się 
z uczniów klas 4-6 szkół podstawo-
wych do 24 lipca.

STADION MIEJSKI
Boiska trawiaste, bieżnia, korty, 

boisko do piłki plażowej – są do dys-
pozycji mieszkańców stale. Dostęp 
do nich trwa od 8.00-21.00 zarów-
no dla użytkowników indywidual-
nych jak i grup zorganizowanych. 
Obiekt na bieżąco monitorowany 
pod względem technicznym i es-
tetycznym. Obiekt monitorowany 
całodobowo. 

- Zajęcia biegowe „Biegam 
Bo Lubię Łapy” - 1x tydzień (po-
niedziałki), godzina 18:00, pro-
wadzone przez trenerki Paulinę 
Mikiewicz-Łapińską i Agnieszkę 
Kulesza.

- Koncertowe Bieganie w 
Łapach - bieg letni - 7 lipca, 
godzina 12:00 - cykl czterech 
biegów - każdy odbywa się o innej 

porze roku. W wakacje przeprowa-
dzony zostanie bieg letni. W każ-
dym z biegów bierze udział około 
60 biegaczy.

LETNIE BASENY W PŁON-
CE KOŚCIELNEJ

Baseny letnie czynne są od 21 
czerwca, codziennie, w godzinach 
11:00-19:00.  Baseny zostały odpo-
wiednio przygotowane do kąpieli, 
obiekt jest sprawny. W godzinach 
otwarcia basenów, dyżury pełnią 
wykwalifikowani ratownicy wodni. 
Do dyspozycji użytkowników są 
dwa baseny - mały o wymiarach 
10 m x 5 m i duży o wymiarach 25 
m x 12,5 m. Wstęp płatny.

Szczegóły imprez i zajęć oraz 
regulaminy korzystania z obiek-
tów znajdują się na stronie www.
okf.lapy.pl

WAŻNE!!!
W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi 

numerami alarmowymi: 
112 - centrum powiadamiania ratunkowego
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe
Dobrym pomysłem jest również stworzenie w telefonie kontaktu 

ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący życie. Powinieneś 
pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić 
w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na 
zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji 
o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki 
itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój 
temat, ich numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd.
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Od 1 lipca świadczenie wy-
chowawcze będzie przysługi-
wało na wszystkie dzieci do 
18. roku życia, bez względu 
na dochody uzyskiwane przez 
rodzinę. Wnioski o przyznanie 
świadczenia na nowych zasa-
dach można składać online od 1 
lipca (poprzez kanał bankowo-
ści elektronicznej, portal Emp@
tia lub portal PUE ZUS), a od 1 
sierpnia drogą tradycyjną (w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej lub listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wnio-
sek, by móc uzyskać prawo do 
świadczenie 500+ na nowych  za-
sadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych zasadach 
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego 
świadczenia, musi złożyć wniosek 
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie 
wniosku do końca września 2019 r. 
gwarantuje takiemu rodzicowi, że 
świadczenie wychowawcze na no-
wych zasadach zostanie wypłacone 
z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września, świadczenie 
będzie przysługiwać od miesiąca 
złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone 
pierwsze pieniądze na nowych 
zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w 
którym zostanie złożony wniosek. 
Tak przedstawiają się poszczególne, 
maksymalne  terminy wypłat w 
zależności od miesiąca złożenia 
wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie li-

piec – sierpień 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem 
od lipca, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 31 października 
2019 r.

• Złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z 
wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 30 
listopada 2019 r.

• Złożenie wniosku w październiku 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od paź-
dziernika, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2019 r.\

• Złożenie wniosku w listopadzie 
2019 r. oznacza, że świadcze-
nie, z wyrównaniem jedynie od 
listopada, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 stycznia 
2020  r.

• Złożenie wniosku w okresie od 
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od mie-
siąca złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 29 
lutego 2020 r.
Co z terminami dla rodzi-

ców, którzy mają przyznane 
świadczenie na drugie i kolej-
ne dziecko, a chcą wnioskować 
o „500+” również na pierwsze 
dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane świadczenie wychowaw-
cze na drugie i kolejne dzieci do 30 
września 2019 r., składają od 1 lipca 
2019 r. jeden wspólny wniosek o 

ustalenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 
1 lipca prawo do świadczenia na 
pierwsze dziecko (na które obecnie 
nie pobierają 500+), natomiast 
od 1 października br. na pozostałe 
dzieci (na które świadczenia są już 
przyznane do 30 września 2019 r.). 
Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać 
aby złożyć wniosek do 30 września 
br., jeśli chcą otrzymać świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br.

Jaki termin na złożenie 
wniosku mają świeżo upie-
czeni rodzice?

Obecnie świadczenie wycho-
wawcze przysługuje, co do zasady, 
od miesiąca złożenia wniosku. Brak 
złożenia wniosku w miesiącu, w 
którym dziecko się urodziło, ozna-
czało brak prawa do świadczenia 
za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 
3 miesiące od urodzenia dziecka na 
złożenie wniosku. To ważny zapas 
czasu w tak gorączkowym okresie, 
wypełnionym nowymi obwiązka-
mi. Oczywiście świadczenie 500+ 
otrzymają  z wyrównaniem od dnia 
narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe roz-
wiązanie dotyczy dzieci urodzonych 
po 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie -  Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rodzina 500+ nowe zasady od 1 lipca

300 złotych – tyle wynosi 
świadczenie „Dobry Start” dla każ-
dego uczącego się dziecka. Wniosek 
– podobnie jak wnioski o świad-
czenie wychowawcze z programu 
„Rodzina 500+” – można składać 
już od 1 lipca online przez stronę 
Ministerstwa Rodziny empatia.mr-
pips.gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną. Zaś od 1 sierpnia 
będzie można złożyć wniosek drogą 
tradycyjną (papierową) w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Łapach. Termin na złożenie 
wniosku upływa 30 listopada. 

Kto może dostać 300 zł na 
dziecko w programie Dobry 
Start
• rodzic,
• opiekun faktyczny dziecka — 

osoba, która faktycznie opiekuje 
się dzieckiem i złożyła do sądu 
wniosek o jego adopcję,

• opiekun prawny dziecka — oso-
ba, której sąd powierzył spra-
wowanie opieki nad dzieckiem,

• osoba ucząca się.
Uczniowie objęci progra-

mem Dobry Start
Programem jest objęty każdy 

uczeń (dziecko lub osoba ucząca 
się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
- umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności,
- potrzebie kształcenia specjal-

nego,
- potrzebie zajęć rewalidacyjno

-wychowawczych.
Program obejmuje również 

uczniów, którzy osiągają ten wiek 
przed rozpoczęciem roku szkolne-
go w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej 
jak:
• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i do-

tychczasowa ponadgimnazjalna 
— z wyjątkiem szkoły policealnej 
i szkoły dla dorosłych,

• szkoła artystyczna, w której jest 
realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki,

• młodzieżowy ośrodek socjote-
rapii,

• specjalny ośrodek szkolno-wy-
chowawczy,

• specjalny ośrodek wychowaw-
czy,

• ośrodek rewalidacyjno-wycho-
wawczy.

Kogo NIE obejmuje pro-
gram Dobry Start
• dziecka w przedszkolu — w tym 

dziecka, które rozpoczyna roczne 
przygotowanie przedszkolne (ze-
rówkę) w szkole lub przedszkolu,

• studentów.
Wypłata środków

• do 30 września — jeśli prawi-
dłowo wypełniony i kompletny 
wniosek złożysz w lipcu lub 
sierpniu,

• do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek 
złożysz później.

Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie -  Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Dobry Start” dla ucznia
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Zgodnie z zapowiedzią z 
poprzedniego wydania Gazety 
Łapskiej w niniejszym numerze 
publikujemy notę biograficzną 
Szanownego Pana Profesora.

Nota biograficzna
Pan Profesor Jerzy Ry-

dzewski jest powszechnie 
szanowanym, jednym z najbar-
dziej znanych i rozpoznawalnych 
mieszkańców naszego miasta. 
Profesor Rydzewski był wycho-
wawcą i nauczycielem wielu po-

koleń mieszkańców Ziemi Łap-
skiej. Wielokrotnie nagradzany, 
wyróżniany i odznaczany. Był 
bardzo chwalonym i cenionym 
przez młodzież pedagogiem. Pra-
ca była jego wielką pasją.

Pan Jerzy Rydzewski  uro-
dził się Łapach w 1924 r.  Ojciec 
Józef pochodził z Łomży, z pa-
triotycznej i zasłużonej rodziny. 
Dziadek, Aleksander Rydzew-
ski, łomżanin, był powstańcem 
styczniowym (po odzyskaniu 
niepodległości został uhono-
rowany stopniem oficerskim).  
Matka Stefania pochodziła z 
Wileńszczyzny. Rodzice po 
I wojnie światowej przenieśli 
się z Petersburgu, dokąd uda-
li się jako przesiedleńcy przed 
frontem wojennym, do Łap. Tu 
zamieszkali przy ulicy Głównej 
17. W 1936 r. Jerzy, mając 12 lat, 
ukończył Szkołę Podstawową nr 
1, a następnie uczył się w Gimna-
zjum Kupieckim w Białymstoku 

(planował kontynuować naukę 
w Szkole Podchorążych).

Na początku wojny, mając 15 
lat, został gońcem Magistratu. 
Był świadkiem, jak Niemcy bom-
bardowali miasto, zabijając wiele 
osób. W wyniku bombardowania 
ich dom spłonął. Rodzina mu-
siała się ewakuować do Wilna, 
ale wkrótce powrócili do Łap i 
zamieszkali przy ul. Fabrycz-
nej. Podczas okupacji sowiec-
kiej uczęszczał do Technikum 
Handlu Radzieckiego i Ogólnego 
Wyżywienia z wykładowym języ-
kiem rosyjskim. Naukę przerwał 
z powodu konfliktu z sowieckimi 
władzami szkoły.

Po wkroczeniu Niemców w 
1941 r. zamieszkali przy ulicy 
Bociańskiej 21. Już od 1941 do 
końca 1945 roku pracował w Za-
kładach Kolejowych, po 12 go-
dzin dziennie, w niewolniczych 
warunkach.

Działał czynnie w konspira-
cji (był łącznikiem Komendanta 
Obwodu). Był świadkiem, jak 
27 maja 1944 r., podczas wiel-
kiej łapanki w mieście, Niemcy 
aresztowali i wysłali do obozów 
10 jego kolegów, z których 4 już 
nigdy nie wróciło. Wraz z Zyg-
muntem Łapińskim uniemożli-
wił wywiezienie przez Niemców 
z Zakładów przesuwni, służącej 
potem w odlewni.

Po wojnie, w 1946 r., zdał 
maturę i rozpoczął studia na 
Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku. Będąc studentem I 
roku, gdy przyjechał na Święta 
Bożego Narodzenia i odwiedził 
swoją dziewczynę (przyszłą żonę, 
Krystynę) został wraz z nią i jej 
ojcem aresztowany przez Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Tygodniami przetrzymywany był 
i przesłuchiwany w Białymstoku 
i Zabłudowie (m.in. w ziemiance 
po kartoflach w kilkunastostop-
niowym mrozie).

Studia ukończył w 1949 r. i 
podjął pracę w zawodzie nauczy-
cielskim, którą mu utrudniano, 
postrzegając go jako „wroga 
ludu”. Mimo szykan od począt-
ku zdobył szacunek i uznanie 
nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Uczył fizyki i astronomii.

Pracował jako nauczyciel w 
LO w Łapach, LO w Białymstoku, 
w Liceum Pedagogicznym w Ła-
pach, w Studium Nauczycielskim 
dziennym i zaocznym w Białym-
stoku, w LO dla pracujących. W 
Zespole Szkół Mechanicznym w 
Łapach pracował jako nauczyciel 
i wicedyrektor.

Był wielokrotnie odznaczany 
i wyróżniany, w tym m.in. wyróż-
niony nagrodą I i II stopnia Mi-
nistra Oświaty i Wychowania za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej (1972, 1980), 
wielokrotnie wyróżniany przez 
Kuratora Oświaty w Białymsto-
ku, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, srebrną odznaką Zasłu-
żony Białostocczyźnie, Medalem 
Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski i odznaką „Weteran 
Walk o Niepodległość”. Za dzia-
łalność konspiracyjną uzyskał 
honorowy stopień oficerski Woj-
ska Polskiego.

Sesja Rady Miejskiej z honorowymi 
obywatelami miasta i gminy Łapy

W dniu 31 maja br. burmistrz Krzysztof Gołaszewski wraz z radnymi, 
jeszcze przed rozpoczęciem obrad, złożyli życzenia urodzinowe dwóch 
dostojnym Honorowym Obywatelom Miasta i Gminy Łapy: z okazji 80-tych 
urodzin Księdzu Prałatowi Józefowi Wyznerowi i okazji 95-tych urodzin Panu 
Profesorowi Jerzemu Rydzewskiemu.
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Za nami ponad tydzień intensywnego świętowania tego-
rocznych Dni Łap. Rekordową publiczność zgromadziła VII 
Ogólnopolska Wystawa Makiety Modułowej „Kolej w miniatu-
rze”,  która w poprzedni weekend otwierała święto miasta. A 
w niedzielę (15 czerwca) koncert Haliny Mlynkovej zgromadził 
prawdziwe tłumy. 

Publiczność znakomicie bawiła się przy muzyce Exaited i Side 
off Band. Było wesoło i dowcipnie za sprawą show z komendantem, 
czyli aktorem Andrzejem Zaborskim. Na scenie mogliśmy podziwiać 
również naszych łapskich artystów. Swoje taneczne umiejętności 
zaprezentował zespól Flejwunia Kids. Muzycznie uświetniły im-
prezę dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego oraz chór Łapskie 
Nutki. Na niedzielnym festynie nie zabrakło konkursów i atrakcji 
dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy w tym roku od-
były się zawody wędkarskie dla dzieci na uporządkowanym stawie 
przy stadionie miejskim. Mieszkańcy podczas festynu mogli także 
skorzystać z porad zdrowotnych i bezpłatnych badań oferowanych 
przez personel szpitala powiatowego w Łapach. Na miejscu obecna 
była m.in. dietetyczka. Przy okazji dobrej zabawy wszyscy chętni, 
aby nieść pomoc innym,  mieli możliwość zarejestrowania się w 
bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcję na stadionie 
miejskim w Łapach przeprowadziło ogólnopolskie stowarzyszenie, 
Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego 
Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. Tego niedzielnego dnia naj-
ważniejsza była jednak dobra zabawa.

Dni Łap 2019
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Konkurs „Policjant, który mi 
pomógł” trwa nieprzerwanie od 
2008 roku. Organizatorem tej 
Ogólnopolskiej Inicjatywy jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” przy współpracy 
Biura Prewencji Komendy Głów-
nej Policji. W tym roku odbyła się 
12. edycja konkursu, którego isto-
tą jest wyróżnienie policjantów 
podejmujących wzorowe działa-
nia i zaangażowanych w pomoc 
osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie. W tym roku wyróżnieni 
zostali sierżant sztabowy Adam 
Malecki oraz aspirant Paweł Mar-
cówka.

Sierżant sztabowy Adam Ma-
lecki służy w Komisariacie Policji 
w Łapach. Kandydatura policjan-

ta została wyłoniona spośród po-
nad setki zgłoszeń. W policji służy 
od 7 lat. Swoją drogę zaczynał w 
Zespole Patrolowo-Interwencyj-
nym, a od roku spełnia się jako 
dzielnicowy. Funkcjonariusz 
wyróżnia się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Służbę w 
policji traktuje jako powołanie. 
Postawa policjanta jest przykła-
dem dla innych funkcjonariuszy, 
jak skutecznie można pomagać 
ofiarom przemocy w rodzinie. 
Łapski dzielnicowy interesuje się 
sportami siłowymi.

Laureaci konkursu zostaną 
wyróżnieni przez Komendanta 
Głównego Policji podczas cen-
tralnych obchodów Święta Po-
licji, które odbędą się 24 lipca w 
Warszawie.

Sierżant sztabowy Adam Malecki z Komisariatu Policji 
w Łapach laureatem konkursu

„Policjant, który mi pomógł”

Sierżant sztabowy Adam Malecki dzielnicowy z Komisariatu 
Policji w Łapach jest jednym z dwóch laureatów 12. edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Wśród wyróżnionych 
w ten sposób podlaskich policjantów jest także aspirant Paweł 
Marcówka dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Organizatorem festynu był Dom Kultury w Łapach. Dziękujemy bardzo sponsorom którymi byli: Santander Consumer Bank  w Łapach, 
ul. Główna 11 oraz producent namiotów reklamowych „Plinth” z Lubania. Dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach 
za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu imprezy.
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**ODBIERANIE WORKÓW 
Z POPIOŁEM

 Od maja popiół będzie 
odbierany z pozostałymi

odpadami segregowanymi

Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu
MIASTO ŁAPY

Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, 
niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VIII IX

Ponie-
działek

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

Witosa,
19 16

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

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

5 2

Wtorek

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

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

Witkacego, Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

6 3

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 14 11

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Płonkowska, Południowa,Żwirki i Wigury

7 4

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Wygwizdowo, Żabia

21 18

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
23 12

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

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

8 5

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gę-
sia, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesiono-

wa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, 
Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerko-

wa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

16 13

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmen-
tarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Gra-

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

9 6

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VIII IX*

Ponie-
działek

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

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

12 
26

9 
23

Wtorek

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

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

13 
27

10 
24

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

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Ró-
żana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

6 
20

3 
17

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, 
Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, 

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

13 
27

10 
24

Środa

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

7 
21

4 
18

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, 

Ogrodowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpital-
na, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

14 
28

11 
25

Czwar-
tek

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

Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, 
Rzemieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, 

Zachodnia, Żytnia

1 
16*
 29

12 
26

Piątek

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

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

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

9 
23

6 
20

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

Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

2 
16 
30

13 
27

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

Terminy odbioru odpadów 
wielkogabarytowych

22, 23, 24, 25 lipca 2019

25, 26, 27, 30 września 2019
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PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW 
ZMIESZANYCH

Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu
MIASTO ŁAPY 

Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciem-
nobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VIII IX

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa,

5 
19

2 
16 
30

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

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

5 
19

2 
16 
30

Wtorek

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

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

Witkacego, Wyczółkowskiego,Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

6 
20

3 
17

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
7 
21

4 
18

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Płonkowska, Południowa,Żwirki i Wigury

14
28

11 
25

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

7
21

4 
18

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

8 
22

 5 
19

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

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

1 
16* 
29

12 
26

Piątek

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

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

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

9 
23

6 
20

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

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

2 
16 
30

13 
27

*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, SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

VIII IX

Ponie-
działek

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

12 9

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 19 16

Wtorek

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

13 10

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

Zdrojowa)
27 23

Środa

Łapy-Łynki (w tym ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy
-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse 14 11

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

21 18

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

Daniłowo Duże
26 24

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

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

ski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

VIII IX

Ponie-
działek

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

12 9

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 19 16

Wtorek

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

13 10

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

Zdrojowa)
20 17

Środa

Łapy-Łynki (ul. Kombatantów), Łapy-Kołpaki, Łapy-Kor-
czaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Gąsówka-Osse, 

14 11

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

21 18

Czwar-
tek

Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże

22 19

*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, SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość
Miesiąc

VIII IX

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara,
Wólka Waniewska

12 
26

9 
23

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (ul. Kombatantów),
Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokojna, Polna)

5
19

2 
16 
30

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kole-
jowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzecz-

na, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

14 
28

11
 25

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

Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki

7 
21

4
 18

Gąsówka-Osse
7
21

4 
18

Czwar-
tek

Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, 
Łapy-Szołajdy

8 
22

5 
19

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościel-
na, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka Strumianka

9 
23

6 
20
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W dniach 24 - 26 czerwca te-
atr Kaprys, działający przy Domu 
Kultury w Łapach uczestniczył 
w 10 Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Młodzieżowych MOST w 
Gdańsku. Przegląd odbywał się w 
zawodowym, trójmiejskim teatrze 
lalkowym Miniatura, zaś młodzi 
aktorzy z Łap zaprezentowali 
spektakl „Zielona...”, stworzony 
na podstawie tekstów „Teatrzyku 
Zielona Gęś” Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. 

Do prezentacji festiwalowych 

zostało zakwalifikowanych 13 ze-
społów z całej Polski i jedna gru-
pa z Gruzji. Gdański MOST jest 
szczególnym przeglądem, gdyż 
nie ma tu jury a najważniejszą 
nagrodę przyznaje publiczność 
festiwalowa. Odbywa się to w 
ten sposób, że każda grupa może 
oddać tylko pięć głosów na inne 
spektakle (nie można głosować 
na siebie). Spektakl z Łap został 
znakomicie przyjęty przez festi-
walową publiczność, która nagro-
dziła Kaprys owacją na stojąco. 

Ta właśnie publiczność przynała 
naszej grupie główną nagrodę! 
Warto wspomnieć, że jest to już 
trzecie takie osiągnięcie grup z 
Łap w dziesięcioletniej historii 
festiwalu MOST w Gdańsku.

Nagroda główna na Festiwa-
łu MOST to wielkie osiągnięcie 

naszego młodego zespołu, gdyż 
praca aktorów została w Gdańsku 
doceniona przez ich rówieśników 
i instruktorów z całego kraju. Gra-
tulujemy teatrowi Kaprys, reżyse-
rowi, życząc dalszych sukcesów 
oraz zadowolenia z rozwijania 
swoich pasji i zdolności.

Sukces 
Teatru Kaprys w Gdańsku

W dniach 17-19 czerwca 
najstarsza grupa młodzie-
ży z Pracowni Plastycznej 
Domu Kultury w Łapach 
wzięła udział w wyjazdowych 
warsztatach plastycznych.

Zostały one zorganizowane 
w Centrum Turystyki Aktywnej 
„Bajdarka” w Surażu.

Podczas pobytu młode ar-
tystki, wykorzystując różne 
techniki plastyczne, stworzyły 
prace inspirowane krajobra-

zem nadnarwiańskich pól i łąk. 
Była to doskonała okazja do 
doskonalenia warsztatu i wy-
korzystania nabytych podczas 
zajęć umiejętności.

W chwilach wolnych od 
pracy twórczej, dziewczęta 
poświęcały czas na integrację 
i aktywny odpoczynek: spacery 
po okolicy i gry sportowe. Pobyt 
zakończył się ogniskiem, połą-
czonym z pieczeniem kiełbasek 
i wspólnym śpiewem.

Warsztaty plastyczne

Powszechnie wiadomo jak 
wielkim powodzeniem cieszą się 
w naszym kraju uczelnie artystycz-
ne, a zwłaszcza wydziały aktorskie 
szkół  teatralnych. Co roku ogrom-
ne tłumy młodych ludzi próbują 
swoich sił w tych jakże trudnych 
egzaminach. Podobnie było także i 
tego lata. Egzaminy rozpoczynały 
się 19 czerwca a ostateczne wyniki 
zostały ogłoszone 6 i 7 lipca. W 
dwóch najbardziej popularnych 
uczelniach, w Warszawie i Kra-
kowie do egzaminów, które mają 
charakter wyłącznie praktyczny, 
przystąpiło ponad 1600 osób (oko-
ło 80 kadnydatów na miejsce), 
w każdej ze szkół  i mimo tego, 
że ostatecznie przyjętych zostaje 
około dwudziestu szczęśliwców w 

Warszawie i  Krakowie, swoich sił 
postanowili rownież spróbować 
Natalia Raciborska i Maciej Czer-
kolański - ludzie z Łap. 

Oboje to tegoroczni absolwe-
nici I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Łapach, 
długoletni wychowankowie Domu 
Kultury w Łapach oraz aktorzy 
naszego Teatru Kaprys. Natalia 
i Maciej są także tegorocznymi 
strpendystami Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego oraz Burmi-
strza Łap w dziedzinie twórczości 
artystycznej. Z teatrem Kaprys 
zdobyli wiele nagród zespołowych 
i indywidualnych na licznych prze-
glądach. 

Jadnak nawet mimo tak licz-
nych sukcesów, chyba niewielu 

spodziewało się, że tak wręcz 
brwurowo przejdą przez wielo-
etapowe egzaminy na wydział ak-
torski. Po drugim etapie eliminacji 
w Warszawie i Krakowie okazało 
się, że Natalia i Maciej są w filna-
le, i to w obu miastach. Ostatnie 
egzaminy spowodowały takie oto 
ostateczne rozstrzygnięcia. Od 
października tego roku Natalia 
Raciborska będzie studentką 
wydziału aktorskiego Akademii 

Sztuk Teatralnych im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Krakowie 
(rektor Dorota Segda), zaś Ma-
ciej Czerklański studentem tegoż 
samego kierunku na Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zel-
werowicza w Warszawie (rektor 
Wojciech Malajkat). Oczywiście 
serdecznie gratulujemy i życzy-
my wielu sukcesów i wspaniałych 
karier teatralnych i filmowych.

Natalia Anna Raciborska i Maciej Karol Czerklański 
studentami wydziałów aktorskich

Życzymy wielkiej kariery
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W sobotę 15 czerwca przed 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Łapach  było 
gwarno, wesoło i kolorowo ze 
względu na Jubileusz XX-lecia 
Świetlicy Socjoterapeutycznej 
w Łapach „ŚWIAT W KOLO-
RACH”.

Uroczystość rozpoczęli prze-
mówieniem  gospodarze: bur-
mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski 
i dyrektor MOPS w Łapach Agata 
Ignaczuk.  Burmistrz obdarował 
pracowników Świetlicy pięknym 
grawertonem oraz aniołami. Miło 
nam było gościć tego dnia również 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Sławomira Maciejewskiego, by-
łego burmistrza Tadeusza Wró-
blewskiego, za kadencji którego 
powstała Świetlica, dyrektora 

ZSM w Łapach Dorotę Kondra-
tiuk, dyrektora OKF Grzegorza 
Niwińskiego, kuratora Teresę 
Roszkowską oraz wychowawców, 
którzy w ciągu tych 20 lat istnienia 
placówki pracowali z dziećmi. Na 
uroczystość licznie przybyły całe 
rodziny dzieci uczęszczających do 
Świetlicy w Łapach oraz jej Filii na 
ul. Letniej oraz przyjaciele placów-
ki. Nie zabrakło też tych, którzy 
uczęszczali do Świetlicy wiele lat 
temu jako podopieczni lub wolon-
tariusze. Dziś są już mężami, żona-
mi i rodzicami. Wspólne oglądanie 
kronik, zdjęć, wspominanie daw-
nych chwil, świetlicowych zajęć,  
a także wzajemne rozpoznawanie 
się po tylu latach było momentem 
wielu wzruszeń. Na wspólnym 
świętowaniu nie zabrakowało też 
zaprzyjaźnionych z naszą placów-

ką Seniorów z Dziennego Domu 
Senior +, Klubu Seniora „Po dru-
giej stronie tęczy”, domowników 
ŚDS-u, którzy zaszczycili nas pięk-
nymi występami na scenie.

Seniorzy z Dziennego domu 
Senior + przygotowali nam muf-
finkowy kolorowy tort za co im 
serdecznie dziękujemy. Na sta-
nowisku seniorów  można było 
również  dekorować kolorami 
tęczy ciasteczka, dostać świeżo 
upieczonego gofra, czy watę cu-
krową. Atrakcji dla dzieci tego 
dnia nie brakowało: liczne anima-
cje i malowanie twarzy, domków 
z kartonu, robienie gniotków, ko-
lorowe zjeżdżalnie, występy na 
scenie dzieci, udział w warsztatach 
i pokazie Zumba Fitness to jedne z 
wielu przygotowanych aktywności 
na ten dzień.

Wieczorem przybyli do na-
szego kolorowego świetlicowego 
świata „niebiescy goście”. Moż-
na było zobaczyć na scenie grupę 
teatralną „Inspiracja” z Miejsko
-Gminnego Domu Kultury w Sura-
żu ze spektaklem pt. „Smerfy”. 
Odbył się również warsztat z psy-
chologiem dla rodziców i dziad-
ków na temat „Co jest potrzebne 
dziecku do szczęścia?”.

W czasie uroczystości wyświe-
tlony został też film o Świetlicy, 
którego bohaterami były dzieci. Na 
zakończenie odbyła się dyskoteka.

Uśmiech na twarzach  dzieci  
tego dnia mówił sam za siebie - to 
był mile spędzony czas na wspól-
nej zabawie, która jest podstawo-
wą aktywnością dzieci.

Po kolorowym i wspaniałym 
Jubileuszu oraz po 20 latach ist-
nienia Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej pozostała tylko refleksja, 
że zwykłe miejsca potrafią nieść 
niezwykłe wspomnienia.

20 lat minęło jak jeden dzień

Serdecznie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom:
Cukierni „U Lecha”, Zakładowi  Cukierniczemu „Anna”, PSS 

SPOŁEM, Hurt Detal Daniel Łapiński, Pastel, Zakładowi Fo-
tograficznemu Banaszewski oraz wszystkim którzy pomogli w 
przygotowaniach i zaszczycili nas występami na scenie:

Seniorom z Dziennego Domu Senior + i Klubu Seniora „Po 
drugiej stronie tęczy”, podopiecznym ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łapach oraz Paniom Patrycji Cholewa i Małgosi 
Stachelek - trenerkom Zumba Fitness oraz aktorom z  Teatru 
„Inspiracja” działającego przy MGOK w Surażu.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom 
MOPS w Łapach za pomoc i zaangażowanie przy organizacji 
XX-lecia Jubileuszu Świetlicy Socjoterapeutycznej „ŚWIAT W 
KOLORACH” w Łapach.

14 czerwca, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczestnicy trzech 
działających w Domu Kultury w Łapach pracowni: plastycznej, mo-
delarskiej oraz malarstwa i rysunku, podsumowali sezon artystyczny 
podczas otwarcia wspólnej wystawy.

Zaprezentowane zostały na niej prace zarówno dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych. Odwiedzający mieli okazję podziwiać ciekawe modele 
latające czy pływające oraz rozmaite techniki malarskie.

Pracownię plastyczną prowadzą panie Ewa Stranc i Małgorzata 
Roszkowska, opiekunem pracowni malarstwa i rysunku jest pan 
Dariusz Gumowski, zaś pieczę nad pracownią modelarstwa sprawuje 
pan Krzysztof Falkowski.

Trzy pracownie
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Burmistrz Łap informuje, iż 
rolnicy dotknięci suszą mogą 
składać w Urzędzie Miejskim w 
Łapach wnioski o oszacowanie 
szkód w swoim gospodarstwie.

Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach 
stwierdził występowanie suszy 
rolniczej na obszarze gminy Łapy 
w uprawach: zbóż ozimych i jarych, 

kukurydzy na ziarno i na kiszon-
kę, rzepaku i rzepiku,  krzewów 
owocowych, truskawek oraz roślin 
strączkowych.

W związku z komunikatem 
IUNG dotyczącym wystąpienia 
na obszarze województwa pod-
laskiego suszy rolniczej, można 
składać wnioski o oszacowanie 
szkód w gospodarstwie rolnym, 

powstałych w wyniku niekorzyst-
nego zjawiska atmosferycznego.

Na kompletny wniosek o 
oszacowanie szkód składają 
się:

- wypełniony formularz wnio-
sku producenta rolnego o oszaco-
wanie szkód,

- wypełnione oświadczenie o 
zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych.

Dane wykazane w ww. do-
kumentach muszą być zgod-
ne z wnioskiem o płatności 
bezpośrednie składanym do 
ARiMR w 2019 r.

Złożenie kompletnego i rze-
telnie wypełnionego wniosku jest 
jednym z warunków, umożliwia-
jących przystąpienie komisji do 
szacowania szkód. W związku z 
powyższym prosimy o uważne 
czytanie i skrupulatne podawanie 
wszystkich informacji wskazanych 
w dokumentach składających się 
na wniosek o oszacowanie szkód.

Formularze wniosków wraz z 
załącznikami można otrzymać: u 
sołtysów, w Urzędzie Miejskim w 
Łapach oraz na stronie interneto-
wej www.lapy.pl

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Można składać wnioski

Bezpłatna zbiórka odpadów dla miesz-
kańców miasta i gminy Łapy (z nieruchomo-
ści zamieszkałych) odbędzie się w dniach 
22.07- 25.07.2019 r. 

W ramach zbiórki można oddać nastę-
pujące odpady:
• Opony od samochodów osobowych.
• Odpady wielkogabarytowe – meble, duży 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt 
AGD – kompletny, grzejniki, inne odpady o 
dużych rozmiarach, czyli to co ze względu na 
rozmiar  i masę, nie może być umieszczone 
w typowych pojemnikach na odpady.

• Odpady budowlane i rozbiórkowe – po-
wstałe podczas drobnych robót remon-
towych wykonywanych przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych – rozdzielone 
na poszczególne frakcje materiałowe.

POTRZEBĘ ODBIORU NALEŻY 
ZGŁOSIĆ DO DNIA 19 LIPCA 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
e-mail: peclapy@wp.pl,Tel.  85 674 59 29

Dział Gospodarki Komunalnej,
ul. Mostowa 9, Łapy

Do odpadów wielkogabarytowych nie 
należą części samochodowe oraz z innych 
pojazdów, a także szyby, gałęzie i inne odpady 
zielone, ziemia.

Nie będzie zabierana papa, wełna mine-
ralna oraz eternit.

Prosimy o zapewnienie pomocy przy za-
ładunku.

Odpady należy wystawić przed posesję do 
godziny 7.00 w dniu wywozu.

Następna zbiórka odbędzie się we WRZE-
SIENIU 2019 R.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dyżury Punktu Wsparcia 
Podatnika w okresie wakacji

Dyżury pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Punkcie 
Wsparcia Podatnika w Łapach w okresie lipiec - sierpień 2019 r. 
będzie zapewniona w dniach: 12 lipca, 6 lipca, 9 sierpnia, 
23 sierpnia w godzinach. 9.00 - 13.00 w pokoju nr 5 na 
parterze w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach.

W ramach Punktu Wsparcia Podatnika pracownicy Drugie-
go Urzędu Skarbowego oferują następujące usługi podatnikom 
nieprowadzącym działalności gospodarczej:

- przyjmowanie dokumentów;
- załatwianie spraw z zakresu podatku od czynności cywil-

noprawnych;
- przyjmowanie deklaracji z tytułu podatku od spadków i 

darowizn oraz udzielanie informacji w zakresie tego podatku;
- przyjmowanie zeznań z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych i udzielanie informacji w zakresie tego podatku 
(w okresie akcji PIT).

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Punktu Podatnika 
w Łapach.

Łatwiejszy dostęp do skarbówki to efekt porozumienia za-
wartego pomiędzy gminą Łapy a Izbą Administracji Skarbowej 
w Białymstoku.



Pogoda w tym roku z uśmie-
chem przyjęła zgromadzonych 
na plaży w Uhowie. Jak przysta-
ło na piknik dla małych i trochę 
większych, już od godziny 15.00 
dostępna była moc atrakcji. Naj-
większą popularnością cieszyły się 
animacje i konkursy. W tym roku 
po raz pierwszy odbył się konkurs 
dla dzieci i młodzieży „Mam Ta-
lent”. Serca publiczności podbił 
Mateusz Berg (3,5 roku), który 
zaśpiewał hymn Polski i zdobył 
nagrodę publiczności. Po nim wy-
stąpili nieco starsi wykonawcy, 
wśród nich nagrodzeni przez jury: 
Szymon Łapiński z bratem Pawłem 
(I miejsce), Zuzanna Kwasiborska 
(II miejsce) oraz Julia Zawada (III 
miejsce). 

Ochotnicza Straż Pożarna z 
Uhowa w tym roku przygotowa-
ła pokaz ratownictwa wodnego. 
Widzowie mogli zobaczyć, jak 
profesjonalnie należy wyciągnąć 
poszkodowanego z wody. Chętni 
mogli również, pod czujnym okiem 
strażaków, popływać łodzią ratun-
kową. Wielkie podziękowania stra-
żakom: Prezesowi OSP – Danielowi 

Koszczukowi, panom: Adamowi 
Kuleszy, Grzegorzowi Kutynie, Mi-
chałowi Małachwiejowi, Patrykowi 
Kućmierowskiemu, Antoniemu 
Kuleszy, Sylwestrowi Bukłaho, Bar-
tłomiejowi Dębickiemu, Jurkowi 
Jakimcowi, Michałowi Porowskie-
mu, Kubie Łapińskiemu. 

Pokaz psów służbowych z 
Aresztu Śledczego w Białymsto-
ku i psa patrolowo – obronnego 
z Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze i Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku,  przyciągnął 
masę zainteresowanych. Ogromne 
podziękowania za pomoc i zaanga-
żowanie, szczególnie dla P. st. sierż. 
Marcina Małachwieja. 

Wystąpił również magik – Łu-
kasz Rybałt z programem magicz-
nym oraz żywiołowymi animacjami. 

Od godzin południowych do-
stępny był również ambulans z 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Bia-
łymstoku, gdzie można było oddać 
krew. Ambulans do Uhowa mógł 
zawitać, po raz pierwszy, dzięki za-
angażowaniu Pana Andrzeja Świr-
skiego - prezesa Oddziału SHDK w 

Łapach oraz naczelnika OSP Uho-
wo Wojciecha Kuleszy. Krew jest 
największym darem serca! 

Jak to bywa na pikniku rodzin-
nym nie mogło zabraknąć malo-
wania twarzy dla najmłodszych, 
chociaż i starsi mieli chęć zamienić 
się chociaż na chwilę w tygryska 
czy Spider – Mana. 

Jak przystało na tradycję Nocy 
Świętojańskiej nie mogło też odbyć 
się bez wianków. Każdy, kto przy-
szedł do stoiska P. Joanny Manoś, 
mógł zrobić sobie wianek z pięk-
nych polnych kwiatów, ziół i zboża.  

Piknik rodzinny to również 
i muzyka. Pierwszy wystąpił ze-
spół „Reaktywacja 18”. Wystąpili 
nieodpłatnie w starym i niezapo-
mnianym składzie: p. Franciszek 
Hołowienko - perkusja, p. Alek 
Kowalczuk - gitara, p. Mirosław 
Goździk - klawisz, p. Darek Dę-
bicki – gitara.  

Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Side Off Band”, występują w 7 
osobowym składzie, grają profe-
sjonalnie i co najważniejsze – na 
żywo. Prawdziwy pokaz muzyki na 
światowym poziomie. 

Piknik rodzinny to przede 
wszystkim nasi najmłodsi uczest-

nicy. Specjalnie dla nich wystąpiło 
Studio Artystyczne Karuzela ze 
spektaklem „Kociołek i Bajeczka”. 

Z wielkim show przyjechała 
Grupa Ognia Fenix. Było mnó-
stwo płomieni, dymów, iskier i 
wybuchów. Niebagatelny pokaz 
dla małych i dużych. 

Młodzież z Uhowa i Łap przy-
gotowała inscenizację obrzędo-
wą. W tym roku był to tradycyjny 
pokaz kultury naszych przodków. 
Zaprezentowali obyczajowość za-
pomnianą i już niekultywowaną, 
ale przecież związaną z tą ziemią. 
Podczas spektaklu nastąpiło tra-
dycyjne puszczanie wianków do 
wody. Było ognisko i tradycyjne 
skoki przez ogień. 

Tradycji więc stało się zadość. 
Dziękuję Pani Krystynie Gra-

bowskiej za pyszny, słodki poczę-
stunek oraz sponsorom i wszyst-
kim wolontariuszom wspierającym 
przedsięwzięcie. 

Od 51 lat Sobótka w Uhowie 
jest tworzona przez uhowiaków 
nie tylko dla uhowiaków. 

Do zobaczenia za rok na plaży 
w Uhowie. 

Instruktor WDK w Uhowie
Łukasz Romanowicz 

Hej Sobótka
Mnóstwo kolorów, gier i zabaw w Uhowie, 
czyli Piknik Rodzinny Hej Sobótka 2019

Sponsor główny: 
Alu-frost Piotr Świrko, ul. Alejkowa 21,15-528 Sowlany

Sponsorzy imprezy:
Bergs Szymon Berg – meble na zamówienie – Uhowo, 
Punkt Apteczny „Natura” w Uhowie, 
Sklep spożywczo - przemysłowy Wiesława Bajda Uhowo, 
Sklep spożywczo - przemysłowy Łucja Halicka Uhowo, 
FALCONN – Tomasz Falkowski - najlepszy internet w Łapach,
Auto Kozub, Łukasz Kozub – serwis i naprawa – Uhowo, 
Warsztat mechaniczny – Szymon Warpechowski – Uhowo, 
House of Poland, Sylwester Perkowski – Białystok ul. Św. Rocha, 
Centrum odzieżowe Dariusz Grodzki: ul. Piaskowa, Główna, 
Gęsia Łapy,
TP Cars Piotr Tomaszewski, Uhowo,
Gospodarstwo agroturystyczne Leśny Dwór Uhowo,
Mechanika pojazdowa Wojciech Kulesza Uhowo,
Stajnia Tradycja, Konrad Kulesza Uhowo.
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56 najlepszych sportowców, 
ich trenerów i rodziców uhonoro-
wano podczas Gali Sportu 2019. 
Były medale, dyplomy, drobne 
upominki, serdeczne gratulacje 
i wspólne zdjęcia. Specjalnie do 
młodych sportowców przyjechał 
piłkarz Grzegorz Sandomierski z 
Jagiellonii Białystok. Sala spor-
towa w Gimnazjum nr 1 w Łapach 
wypełniła się gośćmi. Imprezę 
poprowadził Marcin Tomkiel.

W tym roku, już po raz czwarty, 
we wtorek (11 czerwca) odbyła się 
uroczystość z okazji przyznania sty-
pendiów za osiągnięcia sportowe w 
2018 r. Pierwszy raz grupa stypen-
dystów była tak liczna. Stypendia 
otrzymuje 40. młodych sportow-
ców, wśród których są medaliści 
mistrzostw Polski. Burmistrz Łap 
wyróżnił także sportowców, któ-
rych osiągnięcia nie kwalifikowały 
do otrzymania stypendium, ale są 
imponujące.

- Cieszę się, że  grupa stypendy-
stów jest tak liczna. Gratuluję Wam 
osiągnięć sportowych i pasji z jaką 
trenujecie. Wiem, że nawet w takie 
upały, jak dzisiaj nie opuszczacie 
treningów. Dziękuję trenerom za 
zaangażowanie, bo bez Państwa 
pracy pewnie nie byłoby tych suk-
cesów. Przede wszystkim serdecz-
nie gratuluję rodzicom  – mówił 
Krzysztof Gołaszewski, podczas 
uroczystości, życząc dalszych suk-
cesów i wysokich wyników sporto-
wych. Do tych gratulacji dołączył 
się przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łapach Sławomir Maciejewski.

Dodatkowe nagrody Burmi-
strza Łap

Burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski przyznał najlepszym stypen-
dystom, medalistom mistrzostw 
Polski, specjalne nagrody za pro-
mocję Gminy Łapy poprzez sport. 
Nagrody w wysokości po 1000 zł 
trafiły do: Wiktorii Grochowskiej, 

Patrycji Kamili Grochowskiej, Kon-
stancji Perajskiej i Maryli Kostyry.

Podziękowania dla wszystkich 
trenerów i działaczy sportowych 
gminy Łapy

- W gminie Łapy działa prężnie 
kilka stowarzyszeń, które wspierają 
i upowszechniają kulturę fizycz-
ną. Zapewniają naszym dzieciom 
i młodzieży aktywny, zorganizo-
wany, zdrowy czas na treningach, 
gdzie dużo jest zabawy, podczas 
której dzieciaki kształtują swoją 
osobowość i zdrowe nawyki. Za-
szczepiają w naszych najmłodszych 
mieszkańcach miłość do sportu… 
te niesamowite osoby to trene-
rzy i działacze sportowi, którym 
serdecznie dziękujemy za wkład 
w upowszechnianie sportu w Ła-
pach! – dziękował podczas Gali 
Sportu w imieniu Pana Burmistrza 
Marcin Tomkiel, który poprowadził 
imprezę.

Swoje umiejętności sportowe w 
trakcie uroczystości zaprezentowali 
w pokazie podnoszenia ciężarów 
zawodnicy Klubu Sportowego „Kli-
mat” Łapy: Wiktoria Grochowska, 

Grzegorz Godlewski, Kacper Anioł-
kowski, Aleksander Roszkowski 
i Aleksandra Godlewska. Z kolei 
trampkarze MKS „Pogoń” Łapy: 
Hubert Grabowski, Patryk Płoński, 
Łukasz Kukowski i Piotr Kobylarz 
pod okiem trenera Łukasza Kula 
pokazali ćwiczenia techniczne w 
piłce nożnej.

Wystąpił zespół Flejwunia Kids, 
który jest nagradzany na międzyna-
rodowych konkursach tanecznych, 
a jego instruktorką jest  Magdalena 
Surwi Surwiłło. Członkowie zespołu 
to również stypendyści Burmistrza 
Łap w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej. Podczas Gali młodzi 
tancerze zatańczyli dla swoich 
kolegów.

W układzie choreograficznym 
z pomponami zaprezentowały się 
Szkolne Zuchy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Łapach pod kierunkiem 
Iwony Szustak.

Na koniec było wspólne zdjęcie 
i tort.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gmina

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy 
Łapy do wzięcia udziału w 
XII edycji konkursu „Najlep-
szy produkt lokalny Gminy 
Łapy 2019 r.” Wystawcy będą 
mogli zaprezentować się w 
trzech kategoriach: kulina-
ria, rękodzieło i inne. 

Do udziału w konkursie na-
leży się zgłaszać do 9 sierpnia 
br.- osobiście w pokoju nr 203 

w Urzędzie Miejskim w Łapach 
lub drogą mailową na adres: pro-
mocja@um.lapy.pl.

Celem konkursu jest uchro-
nienie przed zapomnieniem daw-
nych metod wytwarzania i promo-
wanie produktów lokalnych – ich 
unikalności i oryginalności ściśle 
związanych z Gminą Łapy.

Prezentacja produktów lokal-
nych i ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi podczas „Dożynek 
gminnych”. Zwycięzcom zostaną 

przyznane nagrody i wyróżnie-
nia w każdej z kategorii (wyniki 
konkursu zostaną opublikowane 
na stronie internetowej: www.
lapy.pl ).

Kategorie:
1. Kulinaria

- dania mięsne
- potrawy z ryb
- pieczywo wiejskie
- ciasta i desery
- napoje i trunki

2. Rękodzieło i artystycz-
na twórczość lokalna
- kowalstwo artystyczne i twór-

czość w drewnie
- wikliniarstwo i plecionki (z traw 

i in. materiałów)

- haft, koronczarstwo i dziewiar-
stwo

- obrazy (technika różna)
3. Inne
- agroturystyka, gospodarstwa 

wiejskie i atrakcje turystyczne
- zespoły muzyczne, wokalne 

i taneczne, poezja i proza, foto-
grafia

- inne (tylko dla produktu, 
którego nie można przyporząd-
kować do żadnej z powyższych 
kategorii)

Całkowita pula nagród w 
konkursie wynosi 6 000 zł 
(po 2000 zł w każdej z ka-
tegorii).

XII edycja konkursu 
„Najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy 2019”

Gala Sportu 2019
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Sukcesy w Podnoszeniu Ciężarów
Młodzi ciężarowcy KS Klimat Łapy świetnie wypadli w Ciechanowie 

na Mistrzostwach Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów. Niespełna 
15-letnia Wiktoria Grochowska i 17 -letni Kacper Aniołkowski spra-
wili sporą niespodziankę i w swoim pierwszym starcie na seniorskiej 
imprezie stanęli na podium, zdobywając brązowe medale. Wiktoria 
w kategorii wagowej do 87 kg uzyskała wynik 148 kg w dwuboju, zaś 
Kacper w kategorii wagowej do 61 kg uzyskał wynik 160kg.

Jest to historyczny wynik sztangistów z Podlasia. Wiktoria jest 
pierwszą kobietą z Podlasia, która zdobyła medal na Mistrzostwach 
Polski Seniorek i Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów. 

Ponadto Kacper Aniołkowski został Mistrzem Polski na Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów w Drzonko-
wie, która odbyła się w dnia 1-4 lipca. Zawodnik z Klubu Sportowego 
„Klimat” Łapy startował w kategorii wagowej 55 kg i uzyskał wynik w 
dwuboju 161 kg. Z kolei jego klubowy kolega Grzegorz Godlewski został 
brązowym  medalistą Mistrzostw Polski. Na 4. miejscu w tym prestiżo-
wych zawodach uplasował się Maciej Miłkowski również z „Klimatu”. 
Wszyscy zawodnicy są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Stefana Czarnieckiego w Łapach.

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Podnoszeniu  Ciężarów w 
Drzonkowie (woj. lubuskie) odbyła się w dniach 1-4 lipca. Klub Sportowy 
„Klimat” Łapy jako jedyny klub reprezentował województwo podlaskie. 
W zawodach wystartowało 167 uczestników.

Klub Sportowy Klimat z Łap ma już wyrobioną markę w Polsce i 
wielu bardzo zdolnych i perspektywicznych zawodników w, których 
warto inwestować. Trenerami zawodników są Leszek Nowacki i  Rafał 
Jaroszewski.

MKS Pogoń Łapy Mistrzem Województwa 
Podlaskiego w Piłce Nożnej

Co to był za dzień. Co to były za emocje. Dwie nasze drużyny za-
jęły miejsca na podium podczas Turniejów Finałowych w kategorii 
Żak F1 i F2 rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku. 
Rocznik 2011 zajął 3 miejsce, natomiast ich starsi koledzy z rocznika 
2010 zdobyli historyczne Mistrzostwo Województwa Podlaskiego. 
Trenerem obu grup jest Radosław Dąbrowski.

-  Chłopakom należą się ogromne słowa uznania za walkę i po-
święcenie jakie włożyli w ten turniej. Zarówno chłopcy z rocznika 
2011 jak i 2010 pokazali, że warto inwestować w tych chłopaków. 
Jestem dumny, że udało się stworzyć taki fajny i wesoły kolektyw. To 
historyczny sukces całego naszego klubu- tak turniej podsumował 
niezmiernie szczęśliwy trener Radosław Dąbrowski

UKS „Jedynka” Łapy wygrał 
Ligę „Enea Akademia Sportu”

Dużą niespodziankę sprawili zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” Łapy . W niedzielę 9 czerwca w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 43 w Białymstoku odbył się finał rozgrywek 
koszykówki chłopców Liga „Enea Akademia Sportu” organizowanej 
przez Podlaski Klub Sportowy Żubry Białystok.

W finale wystartowały cztery najlepsze drużyny tej ligi – Akademia 
Młodych Żubrów, UKS „Jedynka” Łapy, KS Batory Białystok oraz zespół 
z Grodna. W półfinałowych parach spotkały się drużyny: Akademia 
młodych Żubrów, zespól z Grodna, UKS 1 Łapy  oraz KS Batory Biały-
stok. Nasza drużyna bez problemu pokonała  KS Batory Białystok 37 : 
23 i uzyskała awans do finału. W drugim półfinale akademia Młodych 
Żubrów po emocjonującym meczu wygrała z zespołem Grodna 32 : 29 i 
również trafiła do finału. Było to już trzecie spotkanie tych zespołów, w 
dwóch poprzednich górą byli zawodnicy z Akademii. Mecz finałowy był 
bardzo emocjonujący i trzymający w napięciu  do ostatniego gwizdka 
sędziego. Na trzy minuty przed końcem meczu był remis, ale udany rzut 
za trzy punkty Adama Laszczowskiego i dwa zdobyte punkty Marcina 
Choma dały nam  pierwsze zwycięstwo nad drużyną Żubrów i 1. miejsce 
w Lidze Enea Akademia Sportu

Gratulujemy Drużynie UKS „Jedynka” Łapy i trenerowi zespołu 
Dariuszowi Jabłońskiemu.



ŁAPSKA
GAZETA18 nr 06 / 11 lipca 2019

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 3000 egz.

OgłOszenia

Grafik dyżurów aptek w miesiącu LIPCU 2019
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

13.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
14.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.07.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.07.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
18.07.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
19.07.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
20.07.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
21.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
22.07.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
23.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
24.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.07.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
26.07.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.07.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
28.07.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
29.07.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22
30.07.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
31.07.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

1.08.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

2.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

3.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

4.08.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

5.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

6.08.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

7.08.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

8.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 715 25 22

09.08.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

10.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

11.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 688 00 74

12.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

13.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

14.08.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

15.08.2019 Apteka „DOZ”  ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

16.08.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

17.08.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

18.08.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22

19.08.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

20.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

21.08.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

22.08.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 674 50 52

23.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

24.08.2019 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

25.08.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 674 50 52

26.08.2019 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

27.08.2019 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

28.08.2019 Apteka „Św. Brunona” ul. Sikorskiego 15 Tel. 85 715 25 22

29.08.2019 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

30.08.2019 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

31.08.2019 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

Grafik dyżurów aptek w miesiącu SIERPNIU 2019
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00
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