
ŁAPSKA
GAZETA 1nr 04 / 25 czerwca 2021



ŁAPSKA
GAZETA2 nr 04 / 25 czerwca 2021

OgłOszenia

Masz trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. 
ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz się na 
wózku inwalidzkim, o kulach i in.).

Chcesz rozwijać aktywność w życiu publicznym, społecznym 
i zawodowym, a masz problem z dotarciem do miejsca aktywności 
ze względu na ograniczoną mobilność.

Usługa indywidualnego transportu jest dla CIEBIE! Usługa 
ta obejmuje również pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub in-
nego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Usługa jest BEZPŁATNA.

Zamawianie usługi:

MOPS w Łapach, ul. Główna 50
tel. 786 044 041, 85 715 25 50,

przewoz.cuslapy.pl

Usługi indywidualnego transportu door-to-door 
w Gminie Łapy
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Placówka zyska nowy, dwu-
kondygnacyjny budynek, a 
w przedszkolu przybędzie 70 
miejsc. Po przebudowie opiekę 
w nim znajdzie blisko 300 dzieci. 
Skorzystają one z zajęć zwięk-
szających szanse edukacyjne i 
wyrównujących deficyty. Dzieci 
będą uczestniczyły również w 
lekcjach języka obcego, mate-
matyki i w zajęciach kształtu-
jących postawę przedsiębior-
czą i kreatywną. Kompetencje 
podniesie również dziewięcioro 
nauczycieli.

- Ten projekt przełoży się na 
poprawę jakości edukacji przed-
szkolnej w gminie Łapy. Naj-
młodsi mieszkańcy Podlaskiego 
będą bawić się i uczyć w nowych, 
przestronnych salach, korzystać 
z ciekawych i rozwijających za-
jęć, co na pewno zaprocentuje w 
przyszłości. Poza tym, znacznie 
zwiększy się dostęp do edukacji 

przedszkolnej w Łapach - pod-
kreślił marszałek Artur Kosicki.

Przyznane dofinansowanie 
ucieszy przede wszystkim rodzi-
ców, których dzieci w przyszłości 
będą korzystać z nowoczesnego 
obiektu. Już teraz z decyzji za-
rządu województwa bardzo zado-
wolony jest burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

- To wspaniała wiadomość. 
Bardzo oczekiwana inwestycja. 
Dziękuję za wsparcie władzom 
województwa podlaskiego z 
Panem marszałkiem Arturem 
Kosickim na czele. Dziękuję rów-
nież radnemu Sebastianowi Łu-
kaszewiczowi – mówi burmistrz 
Gołaszewski, który na począt-
ku kadencji obiecał rozbudowę 
„Dwójeczki”.

Inwestycja jest warta blisko 
5,2 mln zł, a dofinansowanie z 
funduszy europejskich wyniesie 
3,6 mln zł.

3,6 mln zł na rozbudowę 
Przedszkola nr 2

Nowe miejsca w przedszkolu i ciekawe zajęcia dodatkowe 
- zarząd województwa przyznał gminie dotację z funduszy 
europejskich na rozbudowę Przedszkola nr 2 w Łapach.

Coraz piękniej wyglądają 
Łapy. Miasto zmienia swoje ob-
licze. Centrum przesiadkowe,  
nowa siedziba Domu Kultury 
czy odnowiony Plac Niepod-
ległości cieszą oczy przechod-
niów. Całość wrażenia psuje 
jednak dworzec kolejowy. Wielu 
mieszkańców zwraca uwagę, 
że budynek wyjątkowo szpeci 
tę okolicę. Przyznaje to także 
burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski, który od początku 

kadencji zabiega o zmianę tego 
stanu rzeczy.

Budowa dworca w Łapach 
znalazła się na liście inwestycji 
do realizacji  

Pierwsze konkretne efekty 
tych starań już są. Do Urzędu 
Miejskiego 13 maja wpłynęło 
pismo od PKP S.A. z informa-
cją, że Zarząd Spółki uchwałą z 
dnia 9 lutego br.  zamieścił Łapy 
na liście lokalizacji ujętych do 

realizacji w ramach „Programu 
Inwestycji Dworcowych na lata 
2016-2023”.  Z tego pisma wy-
nika także, że „PKP S.A. dokłada 
wszelkich starań, aby umożliwić 
realizację inwestycji polegającej 
na budowie nowego obiektu dla 
obsługi podróżnych na stacji  w 
Łapach”. To bardzo ważna i dobra 
wiadomość.

- Wszystko zależy od poro-
zumienia PKP PLK, które jest 

odpowiedzialne za przebudowę 
linii kolejowej z właścicielem 
nieruchomości, czyli PKP S.A. 
Dla nas bardzo ważna informacja 
jest taka, że jesteśmy na oficjal-
nej liście przebudowy dworców. 
Teraz trzeba dograć szczegóły 
- tłumaczy Krzysztof Gołaszew-
ski, który obecnie prowadzi  z 
władzami spółki uzgodnienia 
dotyczące przekazania dworca 
z powrotem dla PKP.

PKP buduje w całej Polsce 
dworce w systemie modułowym. 
Burmistrz chciałby, aby w Ła-
pach była tam też przestrzeń ko-
mercyjna, czyli sklepy i punkty 
usługowe.

Rzecznik PKP Michał Stilger 
wyjaśnia: Trwają prace analitycz-
ne mające na celu wypracowanie 
wariantu realizacji tego obiek-
tu. Niezbędnym elementem w 
przypadku tej inwestycji, który 
umożliwi realizację dalszych jej 
etapów – czyli wykonania prac 
projektowych i budowlanych – 
jest m.in. synchronizacja planów 
PKP S.A. z trwającą obecnie prze-
budową linii kolejowej Warsza-
wa – Białystok, będącej częścią 
korytarza transportowego Rail 
Baltica. Więcej o szczegółach, w 
tym o harmonogramie inwesty-
cji, będziemy mogli powiedzieć 
w późniejszym czasie. 

Jest szansa na nowy dworzec
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1440 uczniów klas 1-8 
szkół podstawowych z gminy 
Łapy zakończyło rok szkolny 
2020/2021.

W dniu 25 czerwca uczniowie 
odebrali swoje świadectwa. To był 
kolejny szczególny rok szkolny. Ze 
względu na zagrożenie epidemiolo-
giczne uczniowie większość nauki 
odbywali w trybie zdalnym. 

Stypendia Burmistrza Łap
Podczas zakończenia roku szkol-

nego najzdolniejsi uczniowie otrzy-
mali stypendia Burmistrza Łap za 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
za szkolne osiągnięcia sportowe i 
artystyczne. Taka nagroda trafiła w 
sumie do 115 uczniów ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy.

Wysokość stypendium nauko-

wego, sportowego i artystycznego w 
tym roku to 400 zł. Stypendium jest 
wypłacane jednorazowo.

Łączna wartość tegorocznych 
stypendiów wynosi 46 000,00 zł.

Stypendia Burmistrza Łap otrzy-
mywał uczeń, który spełnił następu-
jące warunki:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania oraz średnią ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
co najmniej 5,40;

2) brał udział w olimpiadzie in-
terdyscyplinarnej, przedmiotowej, 
tematycznej lub olimpiadzie z przed-
miotów dodatkowych i uzyskał tytuł 
laureata lub finalisty;

3) brał udział we współzawod-
nictwie sportowym w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim i 
uzyskał I,II lub III miejsce.
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Zakończenie roku szkolnego. 
Rozpoczęły się wakacje!

Umowę na przekazanie do-
tacji celowej z budżetu Gminy 
Łapy na dofinansowanie zakupu 
ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla potrzeb za-
bezpieczenia przeciwpożarowego 
podpisali w piątek (11 czerwca) 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski  
z prezesem OSP Uhowo Danielem 
Koszczukiem i skarbnikiem OSP 
Łukaszem Zarembą.  Gmina Łapy 
dofinansuje ten zakup kwotą 200 
tys. zł.

Wóz strażacki jeszcze w tym 
roku trafi na wyposażenie jednost-
ki w Uhowie.

Zakup samochodu będzie moż-
liwy dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości 900 tys. zł z:

• NFOŚiGW / WFOŚiGW

• dotacji KSRG
• dotacji MSWiA
• środków pochodzących z od-

pisów z firm ubezpieczeniowych.
Swój wkład w zakup samochodu 

pożarniczego w wysokości 200 tys. zł 
wniosła także Gmina Łapy.

Zakup nowego pojazdu ratowni-
czo-gaśniczego zwiększy skuteczność 
działań oraz wpłynie na poprawę 
warunków pracy członków OSP 
Uhowo biorących udział w akcjach. 
Ponadto przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców obję-
tych zasięgiem działania jednostki. 
Nowoczesny sprzęt sprawi, iż stra-
żacy będą mogli szybciej docierać do 
miejsc wypadków oraz do ich ofiar, 
co wpłynie na zminimalizowanie 
skutków powstałych zagrożeń.

gmina

Dzięki dotacji z tegorocznej 
edycji Programu Odnowy Wsi Wo-
jewództwa Podlaskiego – Kreatyw-
na wieś – sołectwo Łapy-Pluśniaki 

zakupi materiały potrzebne do 
przeprowadzenia prac wykończe-
niowych w nowo budowanym bu-
dynku na działce gminnej.

Na ten cel Gmina Łapy otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 14 
150,88 zł.  Wartość całego projektu 
to 28 301,76 zł.  

W środę (9.06) w Podlaskim 
Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) 
umowę z wicemarszałkiem woje-
wództwa podlaskiego Stanisławem 
Derehajło wraz z innymi przedstawi-
cielami samorządów podpisał także 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Pieniądze z dotacji zostaną prze-
znaczone na zakup niezbędnych 
materiałów budowlanych wraz ze 
stolarką okienną i drzwiową potrzeb-
nych do wykończenia  drewnianego 
budynku, który zostanie wybudowa-
ny ze środków własnych Gminy Łapy 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2021.

- To ważne, że kolejny raz udało 
nam się pozyskać środki zewnętrz-

ne.  Będę to zawsze powtarzał: każda 
złotówka z zewnątrz pozwala zaosz-
czędzić środki gminne i przeznaczyć 
je na inne cele – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Wszystkie prace remontowo-wy-
kończeniowe zostaną wykonane czy-
nem społecznym przez mieszkańców 
wsi Łapy-Pluśniaki.

Na działce została już wybudo-
wana altana i plac zabaw, wykonane 
zostało przyłącze wodno-kanaliza-
cyjne i ogrodzenie.

O programie
Głównym celem Programu Od-

nowy Wsi Województwa Podlaskiego 
jest zintegrowanie społeczności wiej-
skiej, wykształcenie nowej koncepcji 
innowacyjnej wsi, aktywizacja spo-
łeczności lokalnych oraz upowszech-
nienie i promocja koncepcji Smart 
Village w przestrzeni wiejskiej.

200 tys. zł z budżetu na dofinansowanie zakupu 

Wóz strażacki dla OSP Uhowo

Łapy-Pluśniaki z dotacją dla kreatywnych wsi

Drodzy uczniowie, pragnę pogratulować Wam 
zaangażowania i konsekwencji w zdobywaniu wie-
dzy. Ten rok był trudny i wymagający od Was dużej 
wytrwałości i  samodyscypliny. Wypoczywajcie więc 
i zbierajcie siły na nowy rok szkolny, który miejmy 
nadzieję będzie powrotem to normalnego trybu nauki. 
Życzę Wam pięknej pogody, wspaniałych przygód,  
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji i szczęśli-
wego powrotu do szkoły. 

Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim 
Pracownikom placówek oświatowych dziękuję za 
współpracę w tym niezmiernie trudnym roku szkol-
nym i przekazuję życzenia udanego odpoczynku.

Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap
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Umowy na dofinansowanie istniejących miejsc w żłobkach i 
klubach dziecięcych podpisali z wojewodą podlaskim Bohdanem 
Paszkowskim burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski i dyrektor 
żłobka Malucholandia, prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Kul-Turysta” w Łapach Marta Dzielnicka.

Podpisanie umów z przedstawicielami samorządów i instytucji 
prywatnych, które otrzymają w tym roku dofinansowanie na opiekę 
nad dziećmi do lat trzech odbyło się 1 czerwca w Dzień Dziecka w 
Tykocinie.

Rodzina w centrum
Gmina Łapy z tegorocznej edycji rządowego programu Maluch+ 

otrzymała wsparcie w wysokości 28.800 zł na funkcjonowanie 30 
miejsc opieki w żłobku przy ul. Polnej.

Natomiast stowarzyszenie „Kul-Turysta’ w Łapach dotację w 
wysokości 38.400 zł na funkcjonowanie 40 miejsc opieki w „Ma-
lucholandii”. Warto wspomnieć, że od wielu lat żłobek otrzymuje 
wsparcie finansowe z budżetu gminy Łapy. W 2021 r. wysokość 
dotacji udzielonej przez łapski samorząd to 266.880 zł.

Dzień Dziecka z umowami na dofinansowanie z Malucha+

W otwarciu wyremontowa-
nej części szpitala w poniedziałek 
(07.06) wziął udział Marek Ma-
linowski, członek zarządu wo-
jewództwa, starosta białostocki 

Jan Perkowski, wicestarosta 
białostocki Roman Czepe wraz z 
wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu Mariuszem Gołaszewskim 
i radnymi: Marylą Busłowską, 

Andrzejem Gąsowskim i Sylwią 
Rząca. Na uroczystości obecny 
był także burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski oraz przedstawiciele 
duchowieństwa.

Prace w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Łapach to duży projekt 
kosztujący łącznie ponad 4,5 mln 
zł. Większość tej kwoty - 3,2 mln zł 
- została sfinansowana z funduszy 
unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego. 700 tys. 
zł dołożyła Gmina Łapy, 370 tys. 
zł Powiat Białostocki i 167 tys. zł 
łapski szpital.

Realizacja projektu pozwoliła 
na remont poradni: kardiologicz-
nej, ortopedyczno-urazowej, gruź-
licy i chorób płuc. Z kolei gabinet 
zabiegowy i blok operacyjny (w za-
kresie urazowo-ortopedycznym) 

zyskały nowoczesne wyposażenie, 
podobnie jak pracownia badań 
nieinwazyjnych serca oraz sala 
intensywnej opieki medycznej na 
oddziale chorób wewnętrznych i 
diabetologii. Stacja dializ została 
przeniesiona i wyremontowana.

- Modernizacja była koniecz-
na. Szpital funkcjonuje od 1973 r. 
i w zasadzie nie był remontowany. 
Stacja dializ nigdy, odkąd funkcjo-
nuje. Te pomieszczenia, w których 
teraz przebywamy to były wąskie 
korytarze bez okien - mówiła Ur-
szula Łapińska, dyrektor SP ZOZ 
w Łapach, dodając, że m.in. sprzęt 
do zabiegów ortopedycznych jest 
już wykorzystywany i służy pa-
cjentom. Dyrektor poinformowa-
ła również, że w nowych porad-
niach chorzy będą przyjmowani 
od wtorku (8.06).

Z usług medycznych w łap-
skim szpitalu - których jakość 
podniosła się dzięki modernizacji 
- ma korzystać rocznie 2,6 tysiąca 
pacjentów. Przebudowa szpitala 
trwała 2 lata.

Zarząd województwa przy-
znał dotację w wysokości 5,9 
mln zł dla łapskiego szpitala.

Za te pieniądze zostanie 
zmodernizowany i wyposażony 
w nowoczesny sprzęt medyczny 

ośrodek rehabilitacji leczniczej 
dziennej, pracownie: fizjotera-
pii, rentgenodiagnostyki ogólnej 
i USG, poradnie: rehabilitacyjną 
i położniczo-ginekologiczną oraz 
laboratorium diagnostyczne. W 

ramach projektu zostaną również 
kupione meble.

Realizacja projektu zakończy 
się w 2022 roku. Całość inwestycji 
ma kosztować 7,1 mln zł.

- Na naszych oczach szpital 
prężnie się rozwija. Każda wia-
domość o tym, że do łapskiego 
szpitala trafiają kolejne pieniądze 
na polepszenie jakości leczenia 
bardzo cieszy. Wiadomo, że naj-

lepiej żyje się w miejscu, gdzie 
jest praca, oświata zapewniająca 
dobrą jakość kształcenia, odpo-
wiednia infrastruktura i opieka 
zdrowotna na wysokim pozio-
mie. To tworzy dobry klimat i 
daje poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Cieszę się, że tak 
wiele osób pracuje na to, aby w 
Łapach dobrze się żyło… - mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Otwarcie zmodernizowanej części szpitala

5,9 mln zł dotacji na polepszenie 
jakości leczenia dla szpitala

Prace remontowe w szpitalu powiatowym w Łapach objęły 
przeniesioną stację dializ i kilka poradni specjalistycznych 
działających w łapskim szpitalu. Doposażono także szereg sal 
zabiegowych.
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Rozpoczynają się waka-
cje. Uczniowie mogą w peł-
ni korzystać z uroków czasu 
wolnego...

Przedstawiamy propozy-
cję wydarzeń kulturalnych i 
sportowych  zaplanowanych 
przez Dom Kultury, Ośrodek 
Kultury Fizycznej i Bibliote-
kę w Łapach. Zachęcamy do 
korzystania z infrastruktury 
sportowej w mieście i sołec-
twach.  Na szkolne boiska i 
place zabaw zapraszają dy-
rektorzy szkół.

Wakacyjna oferta Domu 
Kultury w Łapach

 Lista planowanych wydarzeń 
kulturalnych w sezonie letnim:

Akcja „Artystyczne Lato” 
w Domu Kultury w Łapach. 
Akcja artystyczne lato, będzie 
podzielona na dwa turnusy: 5-9 
lipca / I turnus, 12-16 lipca / II 
turnus (zapisy tylko internetowo 
- 25 czerwca o godz. 9.00 i 12.00). 
Przewidziana liczba osób na turnus 
20. W programie przewidziane są: 
zajęcia z instruktorami / plastyka, 
teatr, muzyka, taniec, sport i inne, 
wycieczki autokarowe / basen, mu-
zeum, EPI-CENTRUM NAUKI, 
itp., projekcje filmowe. Szczegó-
łowy harmonogram przebiegu 
wkrótce.

Lipiec/Sierpień2021 r., 
Galeria „Pod zegarem” / nowy 
Dom Kultury. Wystawa - 10 lat 
Pracowni Malarstwa i Rysun-
ku „Trzy kolory”. Wystawa 
najlepszych prac uczestników 
pracowni, w 10 rocznicę powsta-
nia. Inauguracja działania galerii.

17 lipca 2021 r. - Kino let-
nie -  seanse plenerowego kina 
letniego

18 lipca 2021 r. - Piknik 
„Przybij Łapy Sąsiadowi”. Fe-
styn organizowany na placu przy 
ul. M. Konopnickiej. W programie 

konkursy i występy muzyczne. 
Główna atrakcją będzie współ-
praca z „HOLI – Święto kolorów”, 
dzięki współpracy przeprowadzi-
my malowanie kolorami w Gminie 
Łapy. Również podczas festynu 
będzie można skorzystać z bezob-
sługowego parku linowego, który 
pozostanie dłużej z mieszkańcami 
Gminy Łapy.

Sierpień 2021 r., Galeria 
„Pod zegarem” /nowy Dom Kul-
tury. Pokonkursowa wysta-
wa „Rzeka” - ogólnopolski 
konkurs plastyczny. Otwarcie 
wystawy, połączone z podsumo-
waniem konkursu i rozdaniem 
nagród.

15 sierpnia 2021 r. - Kino 
letnie - seanse plenerowego kina 
letniego.

21 sierpnia 2021 r. – Teatr 
plenerowy oraz leżakowy – „Pi-
jana Sypialnia”

22 sierpnia 2021 r. - „Nar-
wiański Zajazd Szlachecki” 
w Łapach-Szołajdach. Impreza 
rekreacyjna typu festynowego, na-
wiązująca do tradycji szlacheckich 
w Łapach-Szołajdach. Szczegóło-
wy harmonogram przebiegu wy-
darzenia jest w trakcie tworzenia.

29 sierpnia 2021 r. – „Do-
żynki Gminne z produktem lokal-
nym” – Płonka Kościelna.

 Podczas sezonu letniego reali-
zowany będzie „VI edycja Konkur-
su „Zapraszamy do Gry – Lokalne 
Projekty Edukacji Kulturowej” 
realizowanego w ramach zada-
nia Bardzo Młoda Kultura – woj. 
Podlaskie”.

Dom Kultury w Łapach uzy-
skał dofinansowanie na pro-
jekt: „Przez rzekę, łąki i pola 
...” organizowany na terenie 
Gminy Łapy. Skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, bę-
dzie trwał od czerwca do września 
2021r. W programie: konkurs fo-
tograficzny, warsztaty kulinarne, 
rękodzieła, wystawy, wycieczki 
autokarowe i inne atrakcje.

Wakacyjna oferta 
Biblioteki w Łapach

„Przygoda, książka i słońce w 
wakacyjne miesiące” – to oferta 
wakacyjnych spotkań dla dzie-
ci. Zajęcia odbędą się w termi-
nie od 23 do 27 sierpnia w godz. 
od 11:00 do 13:00. W programie 
m.in.: zajęcia literacko-plastyczne 
urozmaicone zabawami rucho-
wymi, zabawy edukacyjne (gry, 
rebusy, krzyżówki, kalambury i 
zgaduj-zgadule) oraz minikon-
kursy czytelnicze ze znajomości 
wierszy Jana Brzechwy, zabawy 
edukacyjne i integracyjne oraz 
teatralne zmagania dające dzie-
ciom możliwość odkrywania w 
sobie nowych talentów z wyko-
rzystaniem teatrzyku kamishibai, 
zajęcia edukacyjne, ciekawostki 
naukowe, wykonywanie zakła-
dek do książek bezpłatne seanse 
filmowe dla dzieci.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Łapy (ul. Nowy 
Rynek 15), Oddział dla dzieci. 
Kontakt: 85 715 23 49, e-mail: od-
dzialdladzieci@bibliotekalapy.pl

W okresie wakacyjnym 
(lipiec, sierpień) odbędą się 
również:

- cykliczne spotkania z miesz-
kańcami Łap ph. „Czytelnia pod 
chmurką” – spotkania przed 
budynkiem biblioteki zachęcające 
do czytania wybranych propozycji 
książkowych na świeżym powie-
trzu. Towarzyszyć im będą różne 
atrakcje dla dzieci i dorosłych 
m.in. stoisko z bookcrossingiem 
oraz zimną lemoniadą.

- warsztaty z wirtualnej 
rzeczywistości - w ramach 
projektu „Zobaczyć więcej” 
Oddział dla Dzieci zaprasza 
do korzystania z bogatej oferty 
gier planszowych i edukacyjnych, 

internetu, konsoli X-box oraz wy-
jątkowej podłogi interaktywnej, 
która łączy naukę z zabawą.

Oferty fili bibliotecznych:
Filia Biblioteczna w Uho-

wie – Zajęcia w terminie 05 – 09 
lipiec 2021. W ofercie m.in.: głośne 
czytanie książek oraz rozmowy 
na temat przeczytanych lektur, 
zagadki, krzyżówki, quizy, re-
busy oraz kalambury dla dzieci, 
zabawy integracyjne na świeżym 
powietrzu, zajęcia plastyczne w 
czytelni, gry planszowe dla każde-
go, warsztaty kulinarne, ognisko, 
śpiewanie piosenek i zabawy w 
Leśnym Dworze. Zajęcia bezpłat-
ne. Kontakt: tel. 85-715-35-97 ; 
e-mail: bibliotekauhowo@wp.p 

Filia Biblioteczna w Płon-
ce Kościelnej – Zajęcia w ter-
minie  05 – 16 lipiec 2021. W 
ofercie m.in.: Ekobiblioteka –  z 
ekologią za pan brat” – kreatywne 
warsztaty ekologiczno-artystyczne 
(tworzenie ekobiblioludka), gło-
śne czytanie książki; pokaz filmu, 
prewencyjne spotkanie z policjan-
tem, gry i zabawy na podstawie 
książki Katarzyny Piętki pt. „Gry 
i zabawy z dawnych lat”, zajęcia 
kulinarne, gry i zabawy ruchowe, 
kalambury.  Zajęcia bezpłatne. 
Kontakt: 85 715 24 41 ; e-mail: 
bibliotekaplonka@wp.pl

Filia Biblioteczna w Da-
niłowie Dużym – Zajęcia w 
ter minie 29.07. - 04.08 2021. W 
ofercie m.in.: gry i zabawy na pod-
łodze z trawy, warsztaty tworzenia 
lapbooka, głośne czytanie, piknik 
na kocyku, kalambury, tworzenie 
balonikowych zwierzątek. Zajęcia 
bezpłatne. Kontakt: tel. 85 715 54 
05; e-mail: bibliotekadanilowo@
wp.pl 

Wakacyjna oferta Ośrodka 
Kultury Fizycznej w Łapach

Tereny rekreacyjne  
w Uhowie:

Wypożyczalnia kajaków oraz 
sauna otwarte od 20 czerw-
ca 2021 r. Biuro będzie czynne 
codziennie w godzinach 11:00-
18:00. Odpłatnie do dyspozycji 
mieszkańców są 22 kajaki oraz 
dwie sauny suche. Tereny re-
kreacyjne udostępniają również 
boisko do piłki siatkowej, wiatę 

Czas na wakacje. 
Sezon letni w gminie Łapy
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z miejscem do grillowania, pa-
lenisko – w pierwszej kolejności 
grupom zorganizowanym które 
zrobiły rezerwację. Dodatkowo 
ogólnodostępny jest plac zabaw 
dla dzieci, siłownia zewnętrzna 
oraz wieża widokowa. Na sezon 
letni zostanie nawieziona nowa 
warstwa drobnego piasku nad 
brzeg rzeki Narew.
Kompleks boisk Orlik 2012

Kompleks boisk jest ogólno-
dostępny, bezpłatny i czynny co-
dziennie od świtu do zmierzchu. 
Do dyspozycji jest boisko trawiaste 
piłkarskie o sztucznej nawierzchni 
oraz wielofunkcyjne z nawierzch-
nią tartanową (koszykówka, siat-
kówka, piłka ręczna, tenis ziem-
ny). Zorganizowane grupy przy 
rezerwacji mają pierwszeństwo w 
użytkowaniu. Boiska są pod sta-
łym nadzorem pod względem tech-
nicznym i estetycznym, a obiekt 
jest monitorowany całodobowo.

Stadion Miejski
Obiekt czynny jest codziennie 

od zmierzchu do świtu. Dostęp 
jest bezpłatny a pierwszeństwo 
w dostępnie od obiektów mają 
zorganizowane grupy po wcze-
śniejszej rezerwacji. Do dyspozycji 
mieszkańców są: dwa boiska peł-
nowymiarowe i dwa o wymiarach 
boiska typu „Orlik”, a także dwa 
korty tenisowe, bieżnia żużlowa i 
boisko do piłki siatkowej. Obiekt 
monitorowany jest całodobowo.

Baseny letnie 
w Płonce Kościelnej

Odpłatnie do dyspozycji 
mieszkańców od 26 czerwca będą 
dwie niecki basenowe – więk-
sza o wymiarach 25 m x 12,5 m, 
mniejsza  o wymiarach 10 m x 5 m. 
Obiekt będzie czynny codziennie 
w godzinach 11:00-19:00.  W go-
dzinach otwarcia basenów, dyżury 
pełnić będą kwalifikowani ratow-
nicy wodni.

Siłownia miejska
Siłownia miejska z zachowa-

niem reżimu sanitarnego otwarta 
będzie codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00- 21:00 
oraz sobota i niedziela w godzi-
nach 10:00-16:00. Korzystanie 
z siłowni jest odpłatne. Dodat-
kowo w obiekcie znajduje się do 
dyspozycji mieszańcowy sauna 
sucha. Wieczorem dla zorgani-

zowanych grup prowadzone są 
zajęcia Aerobiku.

ZAJĘCIA SPORTOWE I 
IMPREZY SPORTOWE
Zajęcia lekkoatletyczne 

„Biegam Bo Lubię” - 1 x w ty-
godniu, w poniedziałki o godzinie 
18:00 na stadionie miejskim w 
Łapach

Aerobik – Siłownia miej-
ska – od poniedziałku do czwartku

Profit Łapy Liga Piłkar-
skich Amatorów – rozgrywki 
piłkarskie, trwające od początku 
lipca do połowy września (w za-
leżności od umożliwienia orga-
nizowania imprez sportowych i 
liczby zgłoszonych drużyn). Mecze 
odbywać się będą na boisku „Or-
lik” w Łapach.

Turniej tenisa ziemnego- Lipiec 
2021 r.- Stadion Miejski w Łapach

Narwiański Triathlon 
Bagienny – zaplanowany na 25 
lipca 2021 r. W zawodach bierze 
udział od 30 do 40 zawodników 
z całej Polski. Impreza angażuje 
lokalną społeczność Uhowa. W 
jej organizację czynnie włączają 
się mieszkańcy i lokalne stowa-
rzyszenia. Podczas zawodów, 
przeprowadzanych na Terenach 
rekreacyjnych w Uhowie, groma-
dzi się około stu kibiców.

Turniej siatkówki plażo-
wej – 31 lipca 2021 r. - Tereny 
rekreacyjne w Uhowie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań Gminy Łapy w 2021 r.

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski rozstrzygnął otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy  w 2021 roku 
w zakresie: polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i 
zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktyw-
ności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; 
ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie 
turystyki i rekreacji. Na realizację zadań z budżetu gminy 
przeznaczono łącznie 70 tys. 

Dofinansowanie zostało przyznane następującym podmiotom:
- Fokus Serwis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

– na zadanie „Summer Fun Dance Camp 2021” – wnioskowana kwota 
12 000,00 zł, dofinansowanie 11 410,00 zł;

- Stowarzyszeniu „Razem dla Uhowa” – na zadanie „Zajęcia 
wakacyjne w naszej szkole” - wnioskowana kwota 3 574,00 zł, dofinan-
sowanie 3 574,00 zł;

- Kołu Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej – na zadanie 
„Wakacje w ruchu!” - wnioskowana kwota 5 355,00 zł, dofinansowanie 
5 096,00 zł;

- Stowarzyszeniu „Szkoła Bez Barier w Łapach” – na zadanie 
„Hej wakacje” – półkolonie w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach  - wnio-
skowana kwota 6 300,00 zł, dofinansowanie 5 990,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Łapach – na zadanie „Obóz rekolekcyjno-wypoczynkowy 
w Augustowie” - wnioskowana kwota 12 000,00 zł, dofinansowanie 12 
000,00 zł;

- Kołu Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” w 
Łapach-Dębowinie – na zadanie „Chwytaj w ŁAPY czas wolny! … od 
nudy” - wnioskowana kwota 5 370,00 zł, dofinansowanie 5 110,00 zł;

- Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Łapska Dwójka” przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach – na zadanie „Akcja integracja 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach” - wnioskowana kwota 6 950,00 
zł, dofinansowanie 6320,00 zł;

- Stowarzyszeniu Operetka Wrocławska  we Wrocławiu – na 
zadanie „I Podlaski Festiwal Operetkowy” - wnioskowana kwota 
7 500,00 zł, dofinansowanie 4000,00 zł;

- Stowarzyszeniu „Szkoła Bez Barier w Łapach” – na zadanie 
„Bieg Uliczny „Od Karolka do Karola” - edycja 13 – wnioskowana kwota 
10 000,00 zł, dofinansowanie 6 500,00 zł;

- Fundacji S.O.S. Dalmatyńczyki w Warszawie – na zadanie 
w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami - wnioskowana 
kwota 20 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł;
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Ostatni weekend (18-20.06) 
był bogaty w wydarzenia or-
ganizowane na terenie Gmi-
ny Łapy.  Z pewnością każdy 
znalazł coś interesującego dla 
siebie z ciekawych propozycji 
przygotowanych przez Dom 
Kultury, Ośrodek Kultury Fi-
zycznej i Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Diecezji Łom-
żyńskiej.  W ostatni weekend 
można było smacznie zjeść, 
pobawić się i pomodlić. Jed-
nym słowem: Działo się!

Food Truck Festival 
w centrum Łap

Przez 3 dni na terenie Cen-
trum Przesiadkowego w Łapach 
były serwowane najpyszniejsze 
dania kuchni niemalże z całego 
świata. Burgery, Burrito i Quesa-
dillas, pierożki Dim Sum, Sza-
szłyki, Churrosy, Hot dogi, Frytki 
Belgijskie, Pad Thai, Pastrami, 
Wrapy, Tradycyjne Zapiekanki, 
Panierowane kurczaki, a do tego 
pyszna lemoniada, zimne piwo 
i muzyka.

„Hej Sobótka” 
– Piknik Rodzinny 

W sobotnie popołudnie 
(19.06) po rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią odbył się 
Piknik Rodzinny ph. „Hej So-
bótka” w Uhowie. Uroczystość ta 
dawniej była świętem magicznym, 
pełnym radości i uśmiechu…

Wszyscy uczestniczący mieli 
okazję przypomnieć sobie zwy-
czaje świętojańskie, takie jak 
plecenie wianków czy szukanie 

kwiatu paproci. Pogoda dopi-
sała, było pięknie i słonecznie, 
dlatego czas spędzony na łonie 
natury był podwójnie cenny dla 
wszystkich, dzieci jak również dla 
ich rodziców, którzy mieli chwilę, 
aby odpocząć od codzienności i 
zabiegania.

Były występy, turnieje, zabawy 
i animacje dla dzieci, konkursy z 
nagrodami oraz turniej piłki siat-
kowej. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się teatr ognia „Fenix”. 
Ogromną przyjemność zgroma-
dzonym swoim występem zrobi-

ły „Kolej na Łapianki” – zespół 
wokalny działający przy Domu 
Kultury w Łapach. Na zakończenie 
gościliśmy zespół Kalinka. 

To był magiczny wieczór…

Łapy kibicowały 
reprezentacji Polski!
W sobotę 19 czerwca miesz-

kańcy Łap wspólnie kibicowali re-
prezentacji Polski w piłce nożnej, 
która rozgrywała mecz w ramach 
EURO 2020 z Hiszpanią.

Doping i zaciśnięte kciuki 
licznej grupy łapskich kibiców, 
oglądających mecz w strefie kibica 
na telebimie na Placu Niepodle-
głości, pomogły – nasi piłkarze 
zremisowali mecz 1:1 i zachowali 
szansę na awans do kolejnej fazy 
turnieju.

Kibice oglądali także pierwszy 
mecz Polaków na mistrzostwach, 
który nasza drużyna przegrała w 
środę 16 czerwca ze Słowacją 1:2.

11 Festiwal Młodych 
u Królowej Młodzieży 
w Płonce Kościelnej

Już po raz jedenasty młodzież 
z diecezji łomżyńskiej spotkała się, 
by wspólnie oddać pokłon Matce 
Bożej Płonkowskiej. Wydarzenie 
rozpoczęło się o godzinie 13.00 

wystąpieniem Kustosza Sanktu-
arium ks. kan. Józefa Ogórkisa 
oraz Burmistrza Łap Krzysztofa 
Gołaszewskiego. Tegoroczny Fe-
stiwal nosił nazwę “Powrót ” i tego 
właśnie tematu dotyczyła konfe-
rencja ks. Marka Żmijewskiego. 
Na scenie podczas wystąpienia 
kapłana czas uczestnikom umilił 
zespół Światowych Dni Młodzieży 
diecezji łomżyńskiej, a także grupa 
ewangelizacyjna  Good God. Pod-
czas kilku godzinnego festiwalu 
w Płonce Kościelnej nie zabrakło 
modlitwy, rachunku sumienia 
oraz spowiedzi. Zwieńczeniem 
festiwalu była Msza św. pod prze-
wodnictwem Bp. Janusza Step-
nowskiego. 

Organizatorem festiwalu 
było Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej 
a współorganizatorami Dom Kul-
tury w Łapach, Parafia pw. św. 
Michała Archanioła w Płonce Ko-
ścielnej, Stowarzyszenie „Nasza 
Płonka”, OSP Płonka Kościelna, 
Sołectwa parafii Płonka Kościelna, 
Szkoła Podstawowa im. Jana III 
Sobieskiego w Płonce Kościelnej. 
Partnerem wydarzenia było Wo-
jewództwo Podlaskie. Patronat 
medialny nad spotkaniem objęło 
Radio Nadzieja. 

Gorący weekend w Gminie Łapy



nr 04 / 25 czerwca 2021 9ŁAPSKA
GAZETA

gmina

Piknik rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka

Słoneczna aura sprzyjała doskonałej zabawie przy Domu 
Kultury w Łapach, gdzie 6 czerwca (niedziela) odbył się 
piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci czekało 
mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnie, dmuchańce, lody, wata 
cukrowa, stoiska z zabawkami i cieszące nie niezmiennie 
popularnością malowanie twarzy. Dom Kultury w Łapach 
zorganizował liczne animacje na świeżym powietrzu. Przez 
cały czas trwania imprezy organizowany był konkurs pio-
senki „Wesoła nutka” z nagrodami.

Jedną z atrakcji były występy trzech grup cheerleaderek, które 
wprowadziło licznie zebranych w doskonały nastrój. W międzyczasie 
Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski wręczał nagrody laureatom 
konkursów „Być jak sławni Polacy” oraz Wojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”.

Nie zabrakło emocjonujących konkursów i zabaw. Z ogromnym 
zainteresowaniem i zapałem dzieci wykazywały się umiejętnościami, 
uczestnicząc w zabawach animacyjnych, a także próbując swoich sił 
w konkursie piosenki „Wesoła nutka”.

Zwieńczeniem dnia pełnego wrażeń był spektakl teatrzyku „Karu-
zela” oraz występy wokalne podopiecznych Domu Kultury z pracowni 
muzycznej.

Dyrektor Domu Kultury w Łapach, Wiktoria Wnorowska wraz 
z pracownikami zapraszają na najbliższe wydarzenia kulturalne 
organizowane przez Dom Kultury w Łapach.

Wystawa  MALOWANIE… 
PIOTRA JAMIOŁKOWSKIEGO 

 wychowanka Domu Kultury w Łapach

18 czerwca – 1 sierpnia 2021 Białostocki Ośrodek Kultury 
/Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy 
ul. Warszawskiej 19  http://www.centrumzamenhofa.pl/

18 czerwca w Białostockim Ośrodku Kultury w siedzibie Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 
została otwarta wystawa  MALOWANIE… PIOTRA JAMIOŁKOW-
SKIEGO. Podczas białostockiej wystawy zaprezentowane zostało 
malarstwo figuratywne i abstrakcyjne o intensywnych, nasyconych 
i wyszukanych barwach z charakterystycznym dla ekspresjonizmu 
mocnym kontrastem. Autor podejmuje różne tematy: pejzaże, por-
trety, martwe natury. Ilustruje zdecydowanie, często rezygnuje z 
przedstawiania form obserwowanych w naturze a nawet świadomie 
poddaje je kreatywnej deformacji.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Wystawa czynna będzie do 1 sierpnia 2021, codziennie oprócz 

poniedziałków, w godz. 10.00-17.00, w niedziele - wstęp wolny. 
Telefon: 85 67 67 367 http://www.centrumzamenhofa.pl/ w kasie 
CLZ można nabyć magnesy z wybranymi obrazami Piotra Jamioł-
kowskiego.
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Informujemy, że został 
otwarty Punkt Konsultacyjno
-Informacyjny Programu Czy-
ste Powietrze w Łapach.  

Punkt Konsultacyjny ma na 
celu ułatwienie mieszkańcom 
Gminy Łapy aplikowanie o do-
finansowanie w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. Utworzenie punktu 
jest realizacją zawartego porozu-
mienia pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku a Gminą Łapy. 

Program „Czyste Powietrze” 
adresowany jest do właścicieli i 
współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. W ramach rzą-
dowego programu można ubiegać 
się o dotacje na wymianę starych, 
nieefektywnych pieców i kotłów 
na nowoczesne źródła ciepła oraz 
na termomodernizację budynku. 

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

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

– w godz. 08:00 – 14:00
* mając na względzie bezpie-

czeństwo pracowników i miesz-
kańców, konsultacje odbywać się 
będą jedynie po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu 

i godziny – zatem prosimy osoby, 
które chcą skorzystać z konsultacji 
o kontakt telefoniczny – tel. 85 
814 19 21.

W Punkcie Konsultacyjnym 
jest możliwość skonsultowania 
i uzyskania pomocy w wypełnie-
niu wniosku o dofinansowanie w 
ramach Programu Priorytetowe-
go ,,Czyste Powietrze” oraz jego 
złożenie. Następnie wniosek prze-
kazywany jest do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku, gdzie następuje jego ocena 
merytoryczna.

Zachęcamy do korzystania z 
punktu!

Szczegółowe informacje na 
temat Programu Priorytetowe-
go „Czyste Powietrze” oraz Por-
tal Beneficjenta dostępne są na 
stronie: https://portal.wfosigw.
bialystok.pl/

Założenie konta na portalu 
beneficjenta jest pierwszym i 
najważniejszym krokiem w pro-
cedurze aplikowania o dofinan-
sowanie.

Program przewiduje dofinan-
sowanie na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, 

montaż,
• instalację centralnego ogrze-

wania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z od-

zyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowla-

nych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energe-

tyczny, dokumentacja projek-
towa).

***
Ważne informacje o pro-

gramie
Program Priorytetowy „Czyste 

Powietrze” jest podzielony na dwie 
części, w których to beneficjenci 
mogą starać się o dofinansowanie 
na poziome podstawowym lub 
podwyższonym dofinansowania.

Beneficjentem Części 1 (pod-
stawowy poziom dofinansowania) 
programu może zostać osoba fi-
zyczna, która jest:

- właścicielem/współwłaści-
cielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielo-
nego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą o docho-
dzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł. W ramach tej 
części programu, można uzyskać 
dofinansowanie do 45% ponie-
sionych kosztów realizacji eko
-inwestycji.

Beneficjentem Części 2 (pod-
wyższony poziom dofinansowa-
nia) programu może zostać osoba 
fizyczna, która łącznie spełnia 
następujące warunki:

- jest właścicielem/współwła-
ścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą,

- przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka jej go-
spodarstwa domowego wskazany 
w zaświadczeniu wydawanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g usta-
wy – Prawo ochrony środowiska, 
nie przekracza kwoty:
• 1 400 zł w gospodarstwie wie-

loosobowym – od 01.07.2021 
próg dochodowy wzrośnie do 
kwoty 1 564 zł na osobę,

• 1 960 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym – od 01.07.2021 
r. próg dochodowy wzrośnie do 
kwoty 2 159 zł. 
W ramach tej części progra-

mu, można uzyskać dofinansowa-
nie do 75% poniesionych kosztów 
realizacji eko-inwestycji (maksy-
malnie 37 tys. zł).

Zaświadczenie, o którym 
mowa wyżej można uzyskać w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Łapach ul. Głównej 50, od po-
niedziałku do piątku od 7:30 do 
15:30. Więcej informacji moż-
na uzyskać pod nr telefonu: 
857152550 , 857152718 lub po-
przez wysłanie e-maila na adres 
kontakt@cuslapy.pl

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Program „Czyste Powietrze”
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W czerwcu w gminie Łapy 
zaczęła obowiązywać nowa 
stawka za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunal-
nych w wysokości 24,00 zł za 
mieszkańca zamieszkującego 
na danej nieruchomości 

Podwyżka, której 
nikt nie chce

Z problemem rosnących opłat  
za śmieci obecnie boryka się więk-
szość gmin w Polsce. Powodów 
drastycznie rosnących cen za od-
biór odpadów jest wiele. Możemy 
tu wymienić m.in. wzrost opłat 
marszałkowskich, nieprawidłową 
segregację, czy brak konkuren-
cji na rynku pomiędzy przedsię-
biorcami odbierającymi odpady 
komunalne. 

Drastycznie rosnąca 
ilość odpadów

Jednak najważniejszym ele-
mentem wzrostu cen jest dra-
stycznie rosnącą ilość odpadów 
komunalnych. Czy mamy na to 
jakiś wpływ? Możemy ograniczyć 
ilość odpadów. Wystarczy, że bę-
dziemy zwracać uwagę na drobne 
elementy naszego codziennego 
życia. Unikajmy niepotrzebnych 
opakowań, starajmy się wykorzy-
stywać te same produkty kilku-
krotnie czy zawsze nośmy swoją 
torbę wielokrotnego użytku na 
zakupy. 

Statystycznie Polak produkuje 
około 330 kg odpadów w ciągu 
roku, czyli ok. 27,5 kg miesięcznie. 
Co ważne liczba produkowanych 
śmieci przez mieszkańca rośnie 
z roku na rok, a my jako „produ-
kujący” musimy zapłacić za ich 
odbiór i zagospodarowanie. 

Stawki odpadów 
w sąsiednich gminach
Stawki odpadów w sąsied-

nich gminach są skrajnie róż-
ne. Dla przykładu mieszkańcy 
gminy Poświętne płacą 30,00 zł 
miesięcznie za osobę, w Turośni 
Kościelnej 26,00 zł za osobę, a 
w Sokołach 22,00 zł miesięcznie 
za osobę. Porównywalna do Łap 
liczba mieszkańców jest w gminie 
Siemiatycze (14391) tam wartość 
opłaty „śmieciowej” kształtuje 
się na tym samym poziomie co 
w Łapach tj. 24,00 zł.

Na cenę  za odpady  wpływa:
- liczba mieszkańców zamiesz-

kujących daną gminę,
- ilość wytworzonych odpa-

dów,
- nieprawidłowa segregacja,
- koszty funkcjonowania sys-

temu, na które składa się m.in. 
koszt odbioru odpadów, trans-
portu, zagospodarowania czy 
utylizacji odpadów.

Metoda rozliczeniowa 
– od osoby

W gminie Łapy obowiązuje 
metoda rozliczeniowa opłaty za 
śmieci – od osoby zatem:

Nie zgłaszając faktycznej 
liczby domowników, obciąża się 
opłatami za śmieci pozostałych 
mieszkańców gminy.

Gmina systematycznie we-
ryfikuje dane z deklaracji śmie-
ciowych.

Ulga dla kompostujących 
odpady

Zmiana w ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach wprowadziła zwolnienie z 
części opłaty właścicieli nierucho-
mości jednorodzinnych, którzy 
zagospodarowują bioodpady w 
kompostowniku przydomowym. 
Propozycja ta ma być zachętą eko-
nomiczną do kompostowania od-
padów zielonych i kuchennych. W 
gminie Łapy to zwolnienie wynosi 
4,55 zł za mieszkańca zamieszku-
jącego na danej nieruchomości. 

O zasadach kompostowania 
bliżej w kolejnym wydaniu gazety. 

gmina

Przypominamy:
W deklaracji śmieciowej należy uwzględnić wszystkie osoby, 

które zamieszkują daną nieruchomość. Nieważne, ile osób jest 
zameldowanych na danej posesji. Ważne, ile osób ją zamieszkuje.
►	Powiększyła	Ci	się	rodzina?	Zmarł	domownik?	–	zgodnie	z	obo-
wiązkiem	wynikającym	z	przepisów	-	zgłoś	ten	fakt	do	systemu	
śmieciowego.	Dziecko	też	produkuje	odpady.

►	Wyprowadzasz	się	z	naszej	gminy?	–	zgłoś	ten	fakt	do	systemu	
śmieciowego,	żeby	na	Twoim	koncie	nie	tworzyły	się	zaległości	
w	opłatach	za	śmieci.

►	Zmieniasz	miejsce	zamieszkania	na	inne	w	naszej	gminie	–	
koniecznie	zgłoś	ten	fakt	do	systemu	śmieciowego.	Trzeba	
złożyć	nową	deklarację	śmieciową.

►	Na	odbiór	odpadów	z	działalności	gospodarczej	trzeba	mieć	
oddzielną	umowę.

►	Segreguj	odpady	–	jeśli	gmina	nie	osiągnie	właściwego	poziomu	
recyklingu	–	karę	zapłaci	z	Twoich	pieniędzy.

►	Załóż	kompostownik	–	w	ten	sposób	zagospodarujesz	odpady	
„zielone”	(nawóz)	i	zmniejszysz	ilość	odpadów	w	systemie	
śmieciowym	–	skorzystaj	ze	zniżki	za	kompostowanie.

►	Za odbiór odpadów płać na bieżąco.
♦	♦	♦

Ukrywasz	ilość	domowników?	–	na	razie	płacą	za	Ciebie	
inni,	ale	...	Gmina	systematycznie	weryfikuje	dane	z	deklaracji	
śmieciowych.

Nowa stawka za odpady

W dniu 16 czerwca 2021 roku członkowie UTW spotkali się 
na pikniku, zorganizowanym na miejskim stadionie.

Sprzyjała aura, było ciepło i słonecznie, wszyscy mieli dobry na-
strój i wspaniałe humory. Po długim okresie izolacji mogliśmy razem 
miło spędzić czas, czego nam bardzo ostatnimi czasy brakowało. 
Przy dźwiękach akordeonu śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki, 
tańczyliśmy wszyscy razem, wracaliśmy do atmosfery panującej 
wśród członków UTW sprzed pandemii.

Podczas spotkania zaproszono seniorów na najbliższe imprezy 
organizowane przez Bibliotekę i przedstawiono plany działania na 
najbliższy rok akademicki 2021/2022.

W imieniu wszystkich uczestników spotkania dziękujemy dyrekto-
rowi Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach za przygotowanie pikniku 
i umożliwienie spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

Dziękujemy.
Zarząd UTW

Piknik słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku



ŁAPSKA
GAZETA14 nr 04 / 25 czerwca 2021

Burmistrz Krzysztof Goła-
szewski zaprasza wszystkich 
pełnoletnich mieszkańców z 
terenu całej naszej gminy do 
udziału w konkursie na „Naj-
piękniejszy ogród przydomowy 
lub balkon”.

Warto pochwalić się pięknie 
ukwieconym balkonem lub swoim 
ogrodem i pokazać, jak jest urzą-
dzony. To miejsca, które tworzy-
my przede wszystkim po to, aby 
spędzać w nim znaczną część wol-

nego czasu. Często poświęcamy 
wiele sił i energii, aby tę przestrzeń 
pięknie zagospodarować. Przy 
okazji efekt końcowy cieszy nie 
tylko nas samych, ale też naszych 
sąsiadów czy przechodniów. W 
zadbanym otoczeniu wszystkim 
żyje się lepiej…

Na terenie naszej gminy 
nie brakuje pięknych i zadbanych 
ogrodów oraz cudnie ukwieco-
nych balkonów, dlatego zachę-
camy do wzięcia udziału w kon-
kursie.

Konkurs organizowany jest w 
dwóch kategoriach:
• Najpiękniejszy balkon (lub ogró-

dek na parterze) w budynku wie-
lorodzinnym;

• Najpiękniejszy ogród przy domu 
jednorodzinnym.

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest udekorowanie kwiata-
mi balkonu lub ogródka na parte-
rze w budynku wielorodzinnym 
albo urządzenie ogrodu przy 
domu jednorodzinnym i wyko-
nanie fotografii (max. 5 zdjęć), na 
których zostanie zaprezentowany 
efekt końcowy.

Uwaga! Zdjęcia o słabej jako-
ści technicznej zostaną usunięte 
z postępowania konkursowego.

Do konkursu mogą zgłaszać 
ukwiecony balkon/ogródek 
przynależny do mieszkania w 
budynku wielorodzinnym lub 
ogród przydomowy przy domu 
jednorodzinnym wyłącznie osoby 
tam zamieszkujące.

Harmonogram
Do dnia 23 sierpnia 

2021 r. dostarczenie do Urzędu 
Miejskiego w Łapach fotografii 
ukwieconych balkonów lub przy-
domowych ogrodów.

Nie później niż do dnia 30 
września 2021 r. – ogłoszenie 
wyników konkursu

Wyboru zwycięzców konkur-
su dokona Komisja Konkursowa 
powołana przez Burmistrza Łap 
na podstawie nadesłanych zdjęć 
balkonów lub ogrodów w oparciu 
o następujące kryteria oceny: po-
mysłowość, nowatorstwo, walory 
estetyczne, oryginalność aranża-
cji, różnorodność i kompozycja 
roślin, dodatkowe elementy małej 
architektury.

Nagrody
Najpiękniejszy balkon (ogró-

dek) w budynku wielorodzinnym:
I miejsce: 300 zł
II miejsce: 200 zł
III miejsce: 100 zł
wyróżnienia: 3x50 zł
Najpiękniejszy ogród przy 

domu jednorodzinnym.
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł
wyróżnienia: 3x50 zł
Pula nagród wynosi  2100 zł.
Ponadto laureaci konkursu 

otrzymają nagrody rzeczowe w 
formie m.in. gadżetów promo-
cyjnych.

Wszystkie szczegóły zostały 
zamieszczone w Regulaminie 
konkursu, który odstępny jest na 
stronie www.lapy.pl  Prosimy o za-
poznanie się z tym dokumentem.

 Zapraszamy do udziału w 
konkursie!

gmina

Konkurs. Czekamy na zdjęcia do 23 sierpnia

Najpiękniejszy 
ogród przydomowy lub balkon 

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

1.07.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
2.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
3.07.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
4.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
5.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
6.07.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
7.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
8.07.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
9.07.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
10.07.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 1  C Tel. 85 715 25 22
11.07.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
12.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
13.07.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
14.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
15.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
16.07.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
17.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
18.07.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
19.07.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
20.07.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
21.07.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
22.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.07.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
24.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.07.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
26.07.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
27.07.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.07.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
29.07.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
30.07.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
31.07.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30

1.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
2.08.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
3.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
4.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
5.08.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
6.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
7.08.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
8.08.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
9.08.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
10.08.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
11.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
12.08.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
13.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
14.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.08.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.08.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.08.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
18.08.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
19.08.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
20.08.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
21.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
22.08.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
23.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
24.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.08.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
26.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
27.08.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
28.08.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
29.08.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
30.08.2021  Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6  Tel. 85 715 24 30
31.08.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

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



nr 04 / 25 czerwca 2021

Tegorocznej edycji XVIII Tygo-
dnia Bibliotek 2021 towarzyszyło ha-
sło „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z 
tej okazji w dniach 8-15 maja nasza 
placówka przygotowała szereg cieka-
wych propozycji skierowanych do Czy-
telników – zarówno tych młodszych, jak  
i starszych.

Pierwszego dnia tego tygodnia jak zwykle 
świętowany był Dzień Bibliotekarza. Z tej 
okazji otrzymaliśmy wiele życzeń od Czytel-
ników oraz słodką niespodziankę w postaci 
tortu od zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Kolejną z atrakcji w Tygodniu Bibliotek 
był konkurs recytatorski „Poeci dla dzieci”, 
który miał na celu popularyzowanie utwo-
rów o tematyce dziecięcej oraz doskonalenie 
umiejętności recytatorskich wśród najmłod-
szych. Zadaniem każdego z uczestników było 
zaprezentowanie na nagraniu filmowym jed-
nego wiersza lub fragmentu prozy  polskie-
go poety. W dniach 12-13 maja odbyło się 
podsumowanie ww. konkursu. Prezentacje 
przeszły wszelkie nasze oczekiwania, dzieci 
były świetnie przygotowane, często przebrane  
i z rekwizytami, wzbudzały zachwyt i trudno 
było wybrać tych najlepszych. Po burzliwych 
obradach jury przyznało pięć nagród głównych 
oraz dwadzieścia jeden wyróżnień. Wszyscy 
laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej 
również zorganizowała konkurs recytator-
ski, którego finał odbył się podczas Tygo-
dnia Bibliotek. Konkurs pt. „Do kraju tego, 
gdzie kruszynę chleba…” miał na celu m.in. 
promowanie twórczości Cypriana Kamila 
Norwida – jednego z głównych patronów 
literackich 2021 roku. Dodatkowo w filii w 
Płonce zainaugurowano akcję Book Tour, do 
której biblioteka pozyskała kilka darmowych 
egzemplarzy książek wprost od ich twórców. 
Książki te mogą krążyć wśród Czytelników 
wraz z notatnikiem do spisywania swoich 
przemyśleń, refleksji na temat tych lektur. 
Po upływie określonego czasu egzemplarze 

wraz z notatnikiem wrócą do autorów, a ci 
nagrodzą najciekawsze wpisy Czytelników 
dodatkowymi książkami. 

Inne filie też miały swoje pomysły na dzia-
łania w Tygodniu Bibliotek. Filia Biblioteczna 
w Daniłowie przedstawiła atrakcyjną pro-
pozycję filmiku on-line dla najmłodszych w 
formie pacynkowego teatrzyku pt. „W Pacyn-
kowie”. Z kolei Filia Biblioteczna w Uhowie 
ogłosiła zwycięzców konkursu filmowego pt. 
„Co ciekawego można znaleźć w książkach/ 
w bibliotece?”. Ponadto w filii zaprezento-
wano nowości książkowe dla różnych grup 
wiekowych podczas transmisji na żywo na 

Facebooku.
W kolejnym dniu Tygodnia Bibliotek Piotr 

Sobieszczak – nauczyciel, historyk, autor 
książek, m.in. „Łapy. Miasto przy kolei” – z 
wielką pasją opowiedział o tym, co ciekawego 
można znaleźć w naszej bibliotece, a tym 
samym zachęcił słuchaczy do wypożyczania 
naszych bogatych zbiorów z dziedziny historii 
i nie tylko.

Ponadto, specjalnie dla naszych Czytelni-
ków, Wydawnictwo Poznańskie przygotowało 
film z książkowymi poleceniami, który jest 
dostępny na naszym Facebooku. 

W ramach Tygodnia Bibliotek zorgani-

zowaliśmy też akcję „Schowane zakładki” 
trwającą do końca roku. Czytelnicy, którzy 
zbiorą minimum 8 zakładek ukrytych w wy-
pożyczanych książkach, będą mogli zamienić 
je na nagrody.

Dla fanów łamigłówek przygotowaliśmy 
też zagadki detektywistyczne, które były 
umieszczane na naszym Facebookowym 
profilu.

Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek było 
spotkanie stacjonarne pod hasłem „Działamy 
w bibliotece”, na które przybyli znamieni-
ci goście, m. in. Burmistrz Łap – Krzysztof 
Gołaszewski, Dyrektor Książnicy Podlaskiej 
– Beata Zadykowicz, Kierownik Biblioteki 
Powiatu Białostockiego – Małgorzata Ro-
kicka-Szymańska i przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych bibliotek z regionu. Na początku 
spotkania zaprezentowano film pt. „Tydzień 
Bibliotek – prezentacja łapskiej biblioteki w 
nowej odsłonie” podsumowujący działania 
łapskiej biblioteki oraz filii podejmowane 
od momentu przeprowadzki do nowej, wy-
remontowanej siedziby aż do chwili obecnej. 
Kolejnym punktem spotkania było szkolenie 
pt. „Samorealizacja i rola motywacji w roz-
woju zawodowym” prowadzone przez Pana 
Ireneusza Gralika, który jest inspiratorem 
rozwoju osobistego, a także autorem wielu 
publikacji aktywizujących. Następnie wszy-
scy zebrani mogli uczestniczyć w spotkaniu 
autorskim w formie on-line z debiutującą 
pisarką pochodzącą z Łap – Izabelą Carlos 
Choińską. Jej pierwsza powieść pt. „Dru-
gie życie” została wydana pod koniec 2020 
roku nakładem wydawnictwa Rozpisani.pl. 
To książka z gatunku powieści obyczajowej  
z tajemnicą w tle. Ostatnim punktem spo-
tkania była prezentacja Kierownik Biblioteki 
Powiatu Białostockiego – Małgorzaty Rokic-
kiej-Szymańskiej pt. „Konsekwencje pandemii 
w powiatowej statystyce bibliotecznej”.

Mamy nadzieję, że cały Tydzień Bibliotek 
dostarczył naszym Czytelnikom wielu wrażeń, 
a wszystkim bibliotekarzom przyniósł wiele 
inspiracji i pomysłów na kolejne działania.

15ŁAPSKA
GAZETA
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Szczepiąc się, dokładasz swoją ,,cegiełkę” do budowania odporności zbiorowej, 
a tym samym chronisz siebie i najbliższych. 

W przypadku, jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje transportu do punktu szczepień, 
prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Łapach

pod numerem telefonu 85 715 22 51 lub 734 409 777.

PUNKTY SZCZEPIEŃ W ŁAPACH
Nazwa podmiotu Nazwa punktu szczepień Adres Nr telefonu

MEDICUS S.C. K. Bandyszewska, J. Dojlida, A. Kalinowski, 
B. Kondraciuk, A. Wojszwiłło, J. Wasilewska, M. Ślizewski

Gabinet diagnostyczno- zabie-
gowy

ul. Główna 53A, 
Łapy

85 715 22 91
85 715 22 92

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NA ZDROWIE
Praktyka Lekarska M. Woińska, J. Gruszewska – Spółka Partnerska

Gabinet zabiegowo – szcze-
pienny

ul. Cmentarna 
28, Łapy

85 688 00 82
782 342 661

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Łapach Poradnia (gabinet) lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej

ul. Piaskowa 9, 
Łapy 726 132 100

Tydzień Bibliotek 2021 w łapskiej bibliotece
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, nie-

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

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

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

ska, Witosa,
19 16 20

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

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

5 2 6

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 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 14 11 15

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huza-
ra, Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południo-

wa, Sybiraków, Żwirki i Wigury
7 4 8

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

21 18 22

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
15 12 16

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

Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągo-
wa, Wronia, Żurawia

8 5 9

Piątek

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

Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśni-
kowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, 

Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.
Westerplatte

16 13 17

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, 
Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, 
Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, Mała, Para-

fialna, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa

9 6 10

*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  LIPIEC-WRZESIEŃ  2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, 
Mierosławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, 
Południowa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków, Szwar-

ce, Tęczowa, Żwirki i Wigury 

12   
26

9    
23

6    
20

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Gra-
niczna, Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. 
Krucza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, 
Piękna, Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, 

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

13   
27

10     
24

7     
21

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

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

6    
20

3    
17    
31

14  
28

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

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

13   
27

10    
24

7    
21

Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogro-
dowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, 

Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

14   
28

11   
25

8    
22

Czwar-
tek

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

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

Żytnia

1    
15    
29

12   
26

9    
23

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

3    
17

Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odle-
gła, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedlec-

kiego, Wodzickiego, Żniwna

2    
16   
30

13 
27

10    
24

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

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

odpadami segregowanymi
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PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU 
DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

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

LIPIEC-WRZESIEŃ  2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

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

Witosa,

5   
19

2    
16   
30

13   
27

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

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

12   
26

9    
23

6   
20

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, 
Gierymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Macz-

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

Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

13   
27   

10   
24

7   
21

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
7   
21

4    
18

1   
15   
29

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

14   
28

11   
25

8   
22

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

7   
21

4    
18

1   
15   
29

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

8   
22

5    
19

2   
16   
30

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

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

1    
15   
29

12    
26

9   
23

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

3    
17

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 

10   
24

*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: ciemno-

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

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

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

5    
19

2   
16   
30

13   
27

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 5   
19

2   
16   
30

13   
27

Wtorek

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

Płonka-Kozły
6   
20

3   
17  
31

14   
28

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
6   
20

3   
17  
31

14   
28

Środa

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

Gąsówka-Osse 
7    
21

4    
18

1   
15   
29

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Po-
lna, Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła), 

7    
21

4    
18

1   
15   
29

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

8   
22

5    
19

2   
16    
30

*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, 
LIPIEC-WRZESIEŃ 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, 
Łupianka Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 12 9 13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 19 16 20

Wtorek

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

Gąsówka-Skwarki, Płonka Kozły
13 10 14

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

20 17 21

Środa

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

Gąsówka-Osse 
14 11 15

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Po-
lna, Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła) 21 18 22

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże 22 19 23

*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, LIPIEC-WRZESIEŃ 2021 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

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

5   
19

2   
16   
30

13   
27

Środa

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

Uhowo I, Zdrojowa, 11-go Listopada)

14   
28

11   
25

8   
22

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 7   
21

4   
18

1   
15   
29

Gąs.Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kocha-
nowskiego,Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańko-
wicza, Żeromskiego), Gąs. Stara Wieś, Gąsówka-Oleksin, 

Gąsówka Osse, Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła)

7   
21

4   
18

1   
15   
29

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

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

8
22

5
19

2   
16   
30

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

9
23

6
20

3   
17

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

Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

Pani Ewie Markowskiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Taty 
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

Pani Ewie Łupińskiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci

Mamy 
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

GMINA ŁAPY SPRZEDAJE
Burmistrz Łap ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na 

sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 130/3, o powierzchni 0,9507 ha, położonej we wsi Bokiny, 
gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości 
Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr BI1B/00062443/7. Nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (likwidacja nastąpiła  
w 2012 r.). Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń 
osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu. 

Przetarg odbędzie się 7 września 2021 r. o godz. 900   w 
siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach, przy ul. 
gen. W. Sikorskiego 22A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000,00 zł
Wadium – 120 000,00 zł (wniesione w pieniądzu) należy je 

wpłacić do 31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, za-
mieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach 
www.lapy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP oraz na stronie 
infopublikator.pl

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Re-
feracie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. 
Wł. Sikorskiego 24, tel. 85 715 22 51  w. 302 i 303.
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