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Fabryka Figury, ul.Główna 62B,Łapy,
t. 519 550 012, www.fabryka-figury.pl,

10:00-13:00 oraz 15:00-19:00

*O szczegóły pytaj w Fabryce Figury

Lekkie NOGI

5+5 180 zł zamiast 405 zł 10+10 300 zł zamiast 700 zł

Smukłe UDA

5+5 300 zł zamiast 450 zł 10+10 450 zł zamiast 770 zł

Płaski BRZUCH

5+5 250 zł zamiast 400 zł 10+10 400 zł zamiast 770 zł

Ulga dla KRĘGOSŁUPA

5+5 180 zł zamiast 250 zł 10+10 300 zł zamiast 420 zł

Tylko 8 marca 2018
z okazji DNIA KOBIET

KOBIECY MARZEC w Fabryce Figury!
W pakietach NAJTANIEJ!*

Jedyna taka okazja w tym ROKU!
Super KOBIECE PAKIETY na DZIEŃ KOBIET!

5 zabiegów + 5 zabiegów lub 10 zabiegów + 10 zabiegów
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W marcu przedszkola i
szko³y podstawowe, w
których funkcjonuj¹ od-
dzia³y przedszkolne roz-
poczn¹ zapisy dzieci do
swoich placówek. Przy-
gotowano w sumie 665
miejsc, w tym w samych
przedszkolach 415. 

Na przysz³ych przed-
szkolaków czekaj¹ przyjazne
miejsca i kadra pedago-
giczna, która w  swojej
codziennej praktyce sto-
suje innowacyjne metody i
programy nauczania.

W ³apskich przedszko-
lach  nr 1 i 2 ju¿ w styczniu

odby³y siê "dni otwarte",
podczas których przysz³e
przedszkolaki i ich rodzice
mogli poznaæ placówkê.

- Rodzice powinni w
okresie od 26 marca do 6
kwietnia z³o¿yæ w wybranej
placówce papierowy wnio-
sek o przyjêcie swojego
dziecka do przedszkola lub
oddzia³u przedszkolnego
wraz z dokumentami
potwierdzaj¹cymi spe³nie-
nie kryteriów branych pod
uwagê w postêpowaniu
rekrutacyjnym - mówi El¿-
bieta Dzier¿ek, dyrektor
Biura Obs³ugi Szkó³ Samo-
rz¹dowych w £apach.

Data od-do Rodzaje czynności i składane dokumenty

12.03.2018 r. 
-16.03.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynu-
owaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkol-

nym 2018/2019 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej, do którego uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018.

W mmarcu rrusza rrekrutacja ddo pprzedszkoli

Etap wstêpny (kontynuacja edukacji przedszkolnej w przedszkolach
i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych)

Data od-do Rodzaje czynności lub składane dokumenty 
26.03.2018 r.
-06.04.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz doku-
mentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Etap I (postêpowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych)

Data od-do Rodzaje czynności lub składane dokumenty 
05.06.2018 r.
-19.06.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz doku-
mentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

Etap II (postêpowanie uzupe³niaj¹ce do przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych)

- PPrzedszkole nnr 11 ww ££apach - ul. Polna 27, 18-100 £apy, 
tel. 85 715 27 44, e-mail: przedszkole1lapy@op.pl,
www.przedszkole1lapy.superszkolna.pl

- Przedszkole nnr 22 ww ££apach - ul. Cmentarna 23, 18-100 £apy, tel.
85 715 26 39, e-mail: przedszkolaki2lapy@wp.pl , www.przedszkole2.bli-
zej.info

- Oddzia³ pprzedszkolny ww SSzkole PPodstawowej nnr 11 zz OOddzia³a-
mi IIntegracyjnymi iim. ŒŒwiêtego JJana PPaw³a III ww ££apach - ul. Polna
9, 18-100 £apy, tel. 85 715 24 19, e-mail: sp1.sekretariat@wp.pl;
www.sp1.lapy.podlasie.pl

- Oddzia³ pprzedszkolny pprzy SSzkole PPodstawowej nnr 22 iim. MM.
Kopernika ww ££apach - ul. Piêkna 17, 18-100 £apy, tel. 85 715 29 17,
e-mail: sp2lapy@op.pl, www.sp2.lapy.podlasie.pl

- Oddzia³ pprzedszkolny pprzy SSzkole PPodstawowej nnr 33 iim. MM.
Konopnickiej ww ££apach - ul. Letnia 1, 18-100 £apy, tel. 85 715 23 31,
e-mail: sp3lapy@op.pl, www.zs.lapy.pl

- Oddzia³ pprzedszkolny ww ££upiance SStarej - £upianka Stara, 18-
100 £apy, tel. 85 650 22 94, e-mail: splupiankastara@wp.pl,
www.splupianka.pl

- Oddzia³ pprzedszkolny ww SSzkole PPodstawowej iim. JJana IIII SSobie-
skiego ww PP³once KKoœcielnej - P³onka Koœcielna, 18-100 £apy,
tel. 85 715 16 24, e-mail: plonka1@poczta.wp.pl, www.zsplonkako-
scielna.superszkolna.pl 

- Oddzia³ pprzedszkolny ww SSzkole PPodstawowej iim. HHugona KKo³-
³¹taja ww UUhowie - Uhowo, ul. Cmentarna 2, 18-100 £apy, tel. 85 715
25 38, e-mail: spuhowo@wp.pl, www.spuhowo.superszkolna.pl

Terminy pprzeprowadzania ppostêpowania rrekrutacyjnego ii ppostê-
powania uuzupe³niaj¹cego, ww ttym tterminy ssk³adania ddokumentów

na rrok sszkolny 22018/2019:

PPrrzzeeddsszzkkoollaa ii ooddddzziiaa³³yy pprrzzeeddsszzkkoollnnee ww sszzkkoo³³aacchh ppooddssttaawwoowwyycchh pprroowwaaddzzoonnyycchh pprrzzeezz GGmmiinnêê ££aappyy::

* Oddzia³y przedszkolne prowadzone s¹ tak¿e przez Katolick¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w £apach
przy ul. J. Matejki w £apach, której organem prowadz¹cym jest Parafia pw. Œw. Krzy¿a w £apach – do 6 kwietnia 2018 r. trwa nabór uzu-
pe³niaj¹cy do oddzia³ów przedszkolnych – szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr. tel. 85 814 23 22.
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Nowe nabrze¿e z drewnia-
nym pomostem, sauna, wiaty,
miejsca pod ogniska i grillowanie,
a tak¿e zewnêtrzna si³ownia, plac
zabaw, boisko do siatkówki... - to
tylko czêœæ tego, co ma pojawiæ
siê na pla¿y w Uhowie. Burmistrz
Urszula Jab³oñska i cz³onek zarz¹-
du województwa podlaskiego
Stefan Krajewski podpisali (12.02)
umowê na dofinansowanie inwe-
stycji ze œrodków Programu
Rozwój Obszarów Wiejskich.
Kwota dofinansowania wynosi
510 290,00 z³ brutto. Ca³kowita
wartoœæ przedsiêwziêcia prze-
kracza 800 tys. z³. 

Planowany termin rozpoczê-
cia robót to koniec czerwca 2018r.,
a zakoñczenie - maj 2019 r.

Etapy iinwestycji
W roku 2018 zaplanowano

wykonanie m.in.: budynku sanitar-
nego i saunowego, remont istnie-
j¹cego budynku magazynowe-
go, budowê: drewnianej wie¿y
widokowej, drewnianych wiat,
drewnianego pomostu, si³owni

zewnêtrznej, miejsc ogniskowych
a tak¿e remont nabrze¿a i zejœæ do
wody.

W kolejnym etapie przewi-
dziane s¹ do wykonania pozosta-
³e roboty obejmuj¹ce: przy³¹cze
wodoci¹gowe i kanalizacji sanitar-
nej do budynku sanitarnego i
saunowego wraz zewnêtrzn¹ sie-
ci¹ instalacji wodoci¹gowej i insta-
lacji kanalizacji sanitarnej, monta¿
s³upów oœwietleniowych i kamer
GSM, wykonanie chodników,
remont istniej¹cej drogi dojazdo-
wej do pla¿y, remont istniej¹cego
i wykonanie w czêœci nowego
ogrodzenia, budowa placu zabaw,
budowa boiska do siatkówki wraz
z pi³kochwytami, zakup, dostawa
i monta¿: sto³ów, ³awek, tablic
informacyjnych, koszy na œmieci,
stojaków na rowery, budowa
miejsc grillowych, dostawa sprzê-
tu ratunkowego, wykonanie traw-
ników, sadzenie drzew i krzewów.

- Pla¿a w Uhowie to miejsce w
naszej gminie, które jest bardzo
potrzebne. Miejsce, gdzie w atrak-
cyjny i jednoczeœnie aktywny

sposób bêdzie mo¿na spêdziæ
czas wolny - mówi Grzegorz Nie-
wiñski, dyrektor Oœrodka Kultu-
ry Fizycznej w £apach. Nowa
pla¿a i teren wokó³ niej pozwoli na
uatrakcyjnienie oferty sportowej
dla mieszkañców gminy, bêdzie
tam przecie¿ miêdzy innymi
boisko do siatkówki pla¿owej i
si³ownia zewnêtrzna - na pewno
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Na
pla¿y w Uhowie od kilkunastu lat
odbywa siê Narwiañski Triathlon
Bagienny, w którym bior¹ udzia³
zawodnicy z ca³ej Polski, a w
sezonie turyœci chêtnie korzy-
staj¹ z wypo¿yczalni sprzêtu wod-
nego, dlatego przebudowa tego
miejsca to tak¿e znakomita pro-
mocja naszego regionu. Promocja

poprzez aktywnoœæ i sport.
Jestem bardzo zadowolony, ¿e
bêdziemy mieæ jeszcze lepsze
warunki do tego, ¿eby upowszech-
niaæ aktywne formy wypoczynku
wœród mieszkañców gminy. 

Pla¿a w roku 2018 w okresie
letnim bêdzie normalnie funkcjo-
nowaæ w ca³oœci do 25.06.2018 r.
Ze wzglêdu na rozpoczêcie na
stronie wschodniej pla¿y (czêœæ
lewa od strony drogi) prac w
czerwcu, a na stronie zachodniej
(czêœæ prawa od strony drogi)
we wrzeœniu 2018 r., czêœæ zachod-
nia pla¿y bêdzie dostêpna jeszcze
do koñca sierpnia 2018 r.  Ca³ko-
wicie nowa pla¿a bêdzie cieszyæ
nas ju¿ od sezonu letniego 2019 r.

Podpisana umowa o dofinansowanie

ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee
ppllaa¿¿yy ww UUhhoowwiiee

500 tys. z³ dotacji na zago-
spodarowanie pla¿y w Uhowie
to wspania³a wiadomoœæ. Miej-
sce to od zawsze mog³o szczy-
ciæ siê niespotykan¹ przyrod¹,
a wkrótce zyska tak¿e atrakcyj-
n¹ infrastrukturê. Wierzê, ¿e
dziêki realizacji inwestycji wszy-
scy mieszkañcy - i m³odsi i
starsi – znajd¹ swój sposób na
wypoczynek na nowej pla¿y
nad brzegiem Narwi.

Burmistrz £ap 
Urszula Jab³oñska

Remont pla¿y to bardzo oczekiwana
inwestycja nie tylko przez mieszkañców
Uhowa, ale wszystkich, którzy pla¿ê odwie-
dzaj¹ i korzystaj¹ z dobrodziejstw natury. Cie-
szê siê, ¿e skorzystaj¹ na tym ca³e pokole-
nia: seniorzy, rodziny, m³odzie¿ i dzieci. Pod-
czas planowania inwestycji pamiêtano
równie¿ o saunie - wskazanej potrzebie
"uhowskich morsów" do których nale¿ê. 

Maria Bus³owska
Radna Rady Powiatu Bia³ostockiego
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Modernizacja ooczyszczalni œœcie-
ków ww ££apach

- Ca³y czas trwaj¹ prace rozbiór-
kowe oraz renowacja obiektów sta-
rej oczyszczalni, a tak¿e budowa
nowych. Powstaj¹ komory nitryfika-
cji, budynki sitopiaskowników i punk-
tu zrzutu oraz dobudowywana jest
czêœæ budynku administracyjno-
socjalnego, a tak¿e wiata na maszy-
ny i sprzêt. Trwaj¹ prace remontowe
m.in. na obiektach: przepompowni
g³ównej, pompowni recyrkulatu II
stopnia, budynku filtrów obroto-
wych komorach denitryfikacji, komo-
rze stabilizacji osadu oraz poletkach
osadowych - wylicza Dariusz Kru-
szewski, prezes zarz¹du Zak³adów
Wodoci¹gów i Kanalizacji w £apach.

Na zrealizowanie tych wszyt-
skich prac jest stosunkowo ma³o
czasu, bo zaledwie 1,5 roku.

Prace rozpoczê³y siê w sierpniu
ubieg³ego roku i potrwaj¹ do koñca
stycznia 2019 r. Koszt inwestycji
wyniesie blisko 27 mln z³ netto. W
ramach zadania zostanie wykona-
na kompletna modernizacja istnie-
j¹cej linii technologicznej oczyszcza-
nia œcieków, przebudowa budynku
administracyjno-socjalnego, insta-
lacja pomp ciep³a oraz zagospoda-
rowanie terenu.

Dot¹d u¿ytkowana mechanicz-
no-biologiczna oczyszczalnia œcie-
ków zosta³a uruchomiona w 1977
roku, czyli funkcjonuje od 40 lat bez
istotnych zmian procesu technolo-
gicznego. Urz¹dzenia techniczne
oczyszczalni by³y w znacznym stop-
niu wyeksploatowane i energo-
ch³onne. Ponadto wystêpowa³y
trudnoœci ze spe³nieniem stale
zaostrzaj¹cych siê norm i przepisów
prawnych zarówno krajowych jak i
unijnych w zakresie stopnia oczysz-
czania œcieków.

Wykonwac¹ zadania jest firma
Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa.

Modernizacja sstacji uuzdatnia-
nia wwody ww PP³once SStrumiance
wraz zz bbudow¹ rruroci¹gu ttranzyto-
wego

Od listopada ubieg³ego roku
trwaj¹ te¿ prace zwi¹zane z moder-
nizacj¹ stacji uzdatniania wody w
P³once Strumiance.

Obiekt ten zosta³ oddany do
u¿ytkowania w 1980 roku i wyma-
ga modernizacji. Po modernizacji sta-
cja bêdzie obiektem pracuj¹cym w
uk³adzie w pe³ni automatycznym z
mo¿liwoœci¹ rêcznego sterowania.
Realizacja tego zadania pozwoli
ponadto na wy³¹czenie z eksploata-
cji nieefektywnych i przestarza-
³ych SUW przy ul. Spó³dzielczej i
P³onkowskiej.

- G³ówne elementy inwestycji to
renowacja dwóch istniej¹cych oraz
budowa nowej studni g³êbinowej,
wymiana technologii uzdatniania
wody, filtrów, ruroci¹gów oraz auto-
matyki i sterowania, budowa zbior-
nika wody uzdatnionej, remont
budynku SUW i zagospodarowanie
terenu, budowa pompowni strefo-
wej w £apach wraz ze zbiornikiem
wody uzdatnionej oraz budowa
ruroci¹gu tranzytowego z P³onki-
Strumianki do £ap o d³ugoœci ponad
4 km - mówi prezes Dariusz Kru-
szewski.

Efektem koñcowym bêdzie
poprawa jakoœci oraz zwiêkszenie
efektywnoœci i niezawodnoœci
dostaw wody do mieszkañców
gminy £apy, a tak¿e zapewnienie
odpowiedniej ochrony przeciwpo-
¿arowej.

Prace potrwaj¹ do wrzeœnia bie-
¿¹cego roku. Koszt tej czêœci zada-
nia to ponad 7 mln z³ netto.

Wykonawc¹ prac jest firma
FUNAM Sp. z o. o. z Wroc³awia.

Budowa kkanalizacji ssanitarnej ww
£upiance SStarej ii PP³once KKoz³y

W maju tego roku rozpocznie
siê z kolei realizacja rzeczowa budo-
wy kanalizacji sanitarnej w £upian-
ce Starej i P³once Koz³y. W chwili
obecnej trwaj¹ prace projektowe.
Projekt przewiduje budowê sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i t³ocznej w miejscowoœciach
£upianka Stara o d³ugoœci 7,83 km
i P³onka-Koz³y o d³ugoœci 1,93 km,
wraz z armatur¹ kanalizacyjn¹, urz¹-
dzeniami kanalizacyjnymi, a tak¿e
przepompowniami œcieków i przy-
³¹czami kanalizacyjnymi. Pozwoli to
na pod³¹czenie do sieci ponad 700
osób, co wi¹¿e siê z podniesie-
niem komfortu ¿ycia, znacznymi
oszczêdnoœciami oraz korzyœciami
z punktu widzenia ochrony œrodo-
wiska. Wykonana zostanie równie¿
rozbudowa i integracja posiada-
nych przez ZWiK w £apach syste-
mów monitorowania, sterowania i
kontroli sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹
(systemu klasy GIS, modelu mate-
matycznego sieci wodno-kanaliza-
cyjnej oraz systemów monitoringu),
co prze³o¿y siê na podniesienie
niezawodnoœci i efektywnoœci dzia-
³ania sieci.

Koszt zadania to blisko 4,5 mln
z³ netto. Planowane zakoñczenie jego
realizacji to maj 2019 r.

Wykonawc¹ inwestycji jest kon-
sorcjum firm: lider konsorcjum:
Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa oraz

partner konsorcjum: Zak³ad Us³ugo-
wy Instalacji Sanitarnych Miros³aw
Smolski z £ap.

Zakup ppojazdu sspecjalistycz-
nego

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji w £apach prowadzi obecnie pro-
cedurê przetargow¹ na zakup nowo-
czesnego, specjalistycznego pojaz-
du, który wykonywaæ bêdzie jedno-
czeœnie zadania zwi¹zane z czysz-
czeniem kanalizacji sanitarnej i
zbieraniem osadów w celu ich
unieszkodliwienia. Obecnie zadania
te wykonane s¹ przez dwa pojazdy,
co podnosi koszty eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarnej, a niska
efektywnoœæ powoduje spadek
dro¿noœci i szybsze zu¿ycie sieci.

- U¿ytkowany przez nasz¹ spó³-
kê tabor samochodowy jest przesta-
rza³y, awaryjny i ma³o efektywny, dla-
tego niezbêdny jest zakup nowocze-
snego pojazdu specjalistycznego.
Jeszcze w tym roku powinniœmy
zakupiæ ten nowoczesny pojazd -
mówi prezes Dariusz Kruszewski.

Koszt takiego pojazdu to ok. 2
mln z³.

Projekt ppn. ""Poprawa ggospo-
darki wwodno - œœciekowej ww aaglo-
meracji ££apy ppoprzez mmoderni-
zacjê ooczyszczalni œœcieków ww
£apach ii SSUW ww PP³once SStru-
miance wwraz zz bbudow¹ rruroci¹-
gów ooraz bbudowê kkanalizacji
sanitarnej ww mmiejscowoœciach
£upianka SStara ii PP³onka - KKoz³y",
w rramach DDzia³ania 22.3. GGospo-
darka wwodno - œœciekowa ww aaglo-
meracjach, ddla III oosi pprioryteto-
wej: OOchrona œœrodowiska, ww ttym
adaptacja ddo zzmian kklimatu PPro-
gramu OOperacyjnego IInfrastruk-
tura ii ŒŒrodowisko 22014 - 22020
realizuje ZZak³ad WWodoci¹gów ii
Kanalizacji SSp. zz oo. oo. zz ssiedzib¹
w ££apach

Wartoœæ ca³kowita projektu brut-
to: 51,8 mln z³
Wartoœæ netto:  42 mln z³
Dofinansowanie w formie dotacji
ze œrodków UE: 26,8 mln z³
Po¿yczka ze œrodków NFOŒiGW:
15,2 mln z³

Realizacja projektu pozwoli na
osi¹gniêcie wymaganych przez UE
parametrów oczyszczania œcieków
i poprawê stanu œrodowiska natu-
ralnego na obszarze aglomeracji
£apy oraz Narwiañskiego Parku
Narodowego. Wp³ynie równie¿ na
zwiêkszenie efektywnoœci, oszczêd-
noœci, a tak¿e zapewnienie dostaw
wysokiej jakoœci wody oraz zwiêk-
szenie komfortu ¿ycia mieszkañców
aglomeracji.

Dariusz Kruszewski 
- prezes ZWiK spó³ka z o.o.

Wielka mmodernizacja ³³apskiej ooczyszczalni
Po ponad 40 latach u¿ytkowania oczyszczalnia œcieków w £apach doczeka³a siê
niezbêdnej i koniecznej modernizacji. Ca³kowita wartoœæ projektu siêga niemal 52 mi-
lionów z³otych i jest to najwiêksza inwestycja realizowana w gminie £apy. W jej
ramach modernizowana jest równie¿ stacja uzdatniania wody w P³once Strumiance,
wybudowany zostanie nowy ruroci¹g, którym pop³ynie woda z P³onki do £ap, a w £u-
piance Starej i P³once Koz³y zostanie zbudowana sieæ kanalizacji sanitarnej, do której
bêdzie mo¿na pod³¹czyæ ponad 700 osób.
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Wbito pierwsze pale pod budowê
nowego mostu drogowego na rzece w
Uhowie. Istniej¹cy most równie¿ zosta-
nie poddany przebudowie i wzmocnie-
niu. Na ka¿dym obiekcie przewidziano
ruch jednokierunkowy. To jeden z eta-
pów przebudowy drogi wojewódzkiej nr
682 na odcinku £apy-Markowszczyzna. 

Nowy most  bêdzie mia³ ponad 168
m d³ugoœci i 13, 6 m szerokoœci. Pow-
stanie jezdnia o szerokoœci 7 m z
dwoma pasami ruchu w jednym kierun-
ku. Na nowej konstrukcji zostanie
umieszczony równie¿ ci¹g pieszo-
rowerowy. Z kolei istniej¹cy most zosta-
nie przebudowany i wzmocniony tak,
aby dorównywa³ parametrami noœno-
œci nowemu mostowi.

Prace s¹ prowadzone w ci¹gu dnia
i wtedy mog¹ wyst¹piæ utrudnienia w
ruchu.

PPoowwssttaajjee nnoowwyy mmoosstt nnaa NNaarrwwii

RRuusszzyy³³aa bbuuddoowwaa nnoowweeggoo 
DDoommuu KKuullttuurryy ww ££aappaacchh

Od po³owy lutego trwaj¹ prace przy budowie nowego Domu Kul-
tury. Zakoñczy³a siê ju¿ rozbiórka istniej¹cego budynku przy ul. G³ów-
nej 8. W bezpieczny sposób unieszkodliwiony zosta³ tak¿e azbest
znajduj¹cy siê na obiekcie. A co czeka nas w kolejnych tygodniach?
Wykonawca rozpocznie roboty ziemne zwi¹zane z budow¹ funda-
mentów pod projektowany nowy budynek oraz wykonaniem przy-
³¹czy zewnêtrznych do nowo budowanego budynku tj.: przy³¹cza wodo-
ci¹gowego i kanalizacyjnego.  Po wykonaniu fundamentów rozpocz-
n¹ siê prace zwi¹zane ze wznoszeniem œcian noœnych budynku i stro-
pów, a dalej - œcian dzia³owych. 

Zakoñczenie wszystkich prac zaplanowane zosta³o na IV kwar-
ta³ 2018 r.  

Cieszê siê bardzo, ¿e nasze miasto
bêdzie mia³o Dom Kultury na miarê XXI
wieku. Inwestycja ta, pozwoli zarówno
dzieciom, jak i m³odzie¿y rozwijaæ swoje
pasje w profesjonalnych pracowniach. To
wielka zmiana, która z pewnoœci¹ zaowo-
cuje rozwojem artystycznym w naszej
gminie.

Edyta £apiñska
Radna Rady Miejskiej w £apach

Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ i przebudow¹ ulicy Nilskiego-
£apiñskiego. Obecnie na odcinku od ul. Cmentarnej w kierunku ul.
D³ugiej wykonywane s¹ roboty zwi¹zane z bran¿¹ sanitarn¹. Z kolei
na odcinku od ul. Granicznej do ul. Cmentarnej zosta³a wykonana czêœæ
oœwietlenia, roboty brukarskie oraz czêœæ nawierzchni ulicy. W dal-
szej kolejnoœci bêd¹ kontynuowane prace sanitarne, energetyczne
oraz drogowe zwi¹zane z wykonywaniem nawierzchni i podbudowy.
Na powsta³ym rondzie brakuje jeszcze jednej warstwy bitumicznej.
Musz¹ te¿ zostaæ wykonane roboty brukarskie w jego okolicy.

Przewidywany termin zakoñczenia inwestycji to koniec czerw-
ca 2018 r. 

PPrrzzeebbuuddoowwaa uulliiccyy 
NNiillsskkiieeggoo-££aappiiññsskkiieeggoo

Inwestycja przebudowy drogi ul. Nilskie-
go-£apiñskiego bardzo korzystnie wp³ynie na
lepsze skomunikowanie po³udniowej czêœci
miasta. Jako mieszkaniec ul. Piêknej ju¿
teraz obserwujê  poprawê bezpieczeñstwa dro-
gowego w wyniku budowy ronda u zbiegu ulic
Granicznej, Nilskiego-£apiñskiego, Wodo-
ci¹gowej i Piêknej.  

Jaros³aw Porowski
Radny Rady Miejskiej w £apach
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Wspóln¹ inicjatyw¹ wielu
grup spo³ecznych, ³apskich
instytucji, ale tak¿e s³u¿b
mundurowych rozpoczê³y
siê w  £apach obchody Ju-
bileuszu 100-lecia
Odzyskania Niepodleg³oœci
przez Polskê. 

Inauguracyjn¹ uroczystoœci¹
by³a Msza œw. Odprawiona przez
J.E. Ks. Bpa Stanis³awa Stefanka
w Koœciele pw. Œw. Krzy¿a w
£apach. Nastêpnie by³a mo¿li-
woœæ wys³uchania pieœni patrio-
tycznych w wykonaniu zespo³u,
w którego sk³ad wchodz¹ policjan-
ci z Komendy Miejskiej Policji w
£om¿y.  Delegacje w³adz samorz¹-
du ³apskiego i przedstawicieli
s³u¿b mundurowych z³o¿y³y kwia-
ty i znicze przy Kapliczce z 1920 r.
- jednym z miejsc pamiêci w
£apach.

Ks. Bp Stanis³aw Stefanek w
homilii przypomnia³ o przes³a-
niu Œwiatowego Dnia Chorego, ale
tak¿e s³owach Œw. Paw³a o "szu-
kaniu nie w³asnej korzyœci, lecz
dobra wielu". Nawi¹za³ tak¿e do
piêknej inicjatywy modlitwy za
Ojczyznê i uczestnictwa w niej
s³u¿b mundurowych. - Na pierw-
szej linii frontu, w obronie Ojczy-
zny w tamtych czasach zawsze
sta³ ¿o³nierz, tak i teraz mundur
daje poczucie bezpieczeñstwa -

wspomnia³ w kazaniu Bp. Stani-
s³aw Stefanek.

- Inicjatywa NOWENNY
NIEPODLEG£OŒCI w £apach,
która bêdzie odbywaæ siê przez
9 miesiêcy, ka¿dego 11 dnia mie-
si¹ca, od lutego do paŸdziernika
w³¹cznie, jest pierwsz¹ uroczysto-
œci¹ z cyklu tego Jubileuszu, a ju¿
pokazuje i upewnia nas w tym, ¿e
nale¿y ³¹czyæ patriotyzm z wiar¹.
- mówi Ks. Krzysztof Jurczak,
Dziekan Dekanatu £apskiego,
inicjator tego wydarzenia. - Dziê-
kuj¹c wszystkim za piêkne pro-
mowanie i przedstawianie inicja-
tywy zapraszam do wspólnej
modlitwy za Ojczyznê.

- Wiele piêknych wydarzeñ
upamiêtniaj¹cych odzyskanie
przez Polskê niepodleg³oœci bêdzie
mia³o miejsce w 2018 r. w £apach.
Ich ró¿norodnoœæ jest mo¿liwa
dziêki wspó³pracy przedstawicie-
li wielu instytucji w Komitecie
Obchodów 100. Rocznicy Odzy-
skania Niepodleg³oœci. - mówi
Urszula Jab³oñska, Burmistrz £ap
- Propozycje osób zaanga¿owa-
nych w te dzie³o s¹ oryginalne i na
pewno dadz¹ mo¿liwoœæ wyboru
tej formy uczczenia 100. Roczni-
cy Odzyskania Niepodleg³oœci,
jaka ka¿demu z nas bêdzie odpo-
wiada³a. Przecie¿ patriotyzm i
mi³oœæ do Ojczyzny, jako Polacy,
okazujemy ka¿dego dnia.

- S³u¿by mundurowe to forma-
cja odpowiedzialna za bezpie-
czeñstwo Polski i Polaków. Nasze
uczestnictwo w wydarzeniach
patriotyczno-religijnych to wyraz
szacunku i oddania OjczyŸnie
zgodnie z naszymi przekonania-
mi religijnymi. Bardzo siê cieszê
z mo¿liwoœci w³¹czenia siê w

Nowennê Niepodleg³oœci w
£apach. - mówi nadinsp. Daniel
Ko³nierowicz, Komendant Woje-
wódzki Policji w Bia³ymstoku.

Organizatorzy zapraszaj¹ na
kolejne uroczystoœci i wydarzenia,
które bêd¹ mia³y miejsce w
£apach w tym roku.

100-llecie OOdzyskania 
Niepodleg³oœci ww ££apach

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci,
obchodzone 11 listopada, ustanowione
zosta³o 23 kwietnia 1937 r., nastêpnie znie-
sione przez komunistyczne w³adze i
przywrócone w 1989 r. 

W tym roku przypada  setna roczni-
ca odzyskania przez Polskê niepodleg³o-
œci. Równie¿ w £apach tegoroczne obcho-
dy maj¹ szczególny charakter , obejmu-
j¹ zasiêgiem czasowym ca³y 2018 r. i wiele
wydarzeñ. Jedn¹ z uroczystoœci zaplano-
wanych, by uczciæ to wa¿ne narodowe

œwiêto jest Nowenna Niepodleg³oœci.  Od lutego do listopada w
ka¿dy 11. dzieñ miesi¹ca w koœciele pw. Œw. Krzy¿a w £apach odpra-
wiana jest msza œw. w intencji Ojczyzny po³¹czona z koncertem
patriotycznym. 

Zapraszamy Wszystkich Mieszkañców Miasta i Gminy £apy
do w³¹czenie siê w organizacjê i udzia³ w wydarzeniach, upamiêt-
niaj¹cych tê wa¿n¹ dla ka¿dego Polaka rocznicê.

S³awomir Maciejewski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £apach
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Trzy plastyczki: Emily Ser-
win, Hanna Pochodowicz i Julia
P³oñska z Pracowni Plastycznej
Domu Kultury w £apach, uzdol-
niony wokalnie Oskar Misiewicz
ze Szko³y Katolickiej w £apach
oraz artystki teatralne, które tak¿e
piêknie œpiewaj¹: Natalia Kulwic-

ka i Gabriela Stypu³kowska ze
Szko³y Podstawowej w P³once
Koœcielnej zdobyli Stypendia Mar-
sza³ka Województwa Podlaskiego
na 2018 rok w dziedzinie twórczo-
œci artystycznej, przyznawane
uczniom uzdolnionym artystycz-
nie. W czwartek (22.02) podczas

uroczystej gali w Sali Kameralnej
Opery i Filharmonii Podlaskiej -
Europejskiego Centrum Sztuki w
Bia³ymstoku "nasi" stypendyœci
odebrali je z r¹k Jerzego Leszczyñ-
skiego, marsza³ka województwa
podlaskiego oraz Macieja ̄ ywno,
wicemarsza³ka. 

- Jestem dumna, ¿e w gronie
stypendystów województwa pod-
laskiego znaleŸli siê uczniowie i
m³odzi mieszkañcy naszej gminy.
To najpiêkniejsza promocja, gdy w
województwie s³ychaæ o naszych
zdolnych mieszkañcach. Serdecz-
nie gratulujê sukcesu i ¿yczê, aby
Wasze talenty stale siê rozwija³y.
S³owa uznania kierujê tak¿e do
nauczycieli i artystycznych opie-
kunów naszych m³odych talentów
oraz oczywiœcie do rodziców  -
mówi burmistrz Urszula Jab³oñska,
która wspólnie ze stypendystami
oraz ich rodzicami  dzieli³a emocje
podczas gali w Operze.

W uroczystoœci w Operze
wziêli tak¿e udzia³ Ewa Stranc z
Domu Kultury, Mariusz  Go³aszew-
ski, dyrektor Szko³y Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w P³on-
ce Koœcielnej oraz ks. kan. Krzysz-
tof Jurczak.

- Bardzo siê cieszê, ¿e "moje"
dziewczynki zosta³y uhonorowa-
ne przez Marsza³ka - mówi Ewa
Stranc, która w Domu Kultury pro-
wadzi zajêcia plastyczne, na które
uczêszczaj¹: Emily Serwin, Hanna
Pochodowicz i Julia P³oñska.

Serdecznie gratulujemy.

Stypendyœci MMarsza³ka
Od lewej w pierwszym rzêdzie:  Oskar Misiewicz, Emily Serwin, 
Od lewej w drugim rzêdzie: Gabriela Stypu³kowska, Natalia Kulwicka, Julia P³oñska, Hanna Pochodowicz.
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Kampania rozpoczê³a siê
zebraniem 27 stycznia w
£upiance Starej, kolejno ze-
brania odbywa³y siê w £a-
pach-Dêbowinie, £apach,
Uhowie i P³once
Koœcielnej. 

W zebraniach uczestniczyli
druhowie z poszczególnych jed-
nostek OSP oraz zaproszeni
goœcie w tym Burmistrz £ap
Urszula Jab³oñska, przedstawiciel
KW PSP Zastêpca Podlaskiego
Komendanta PSP st.bryg. Piotr
Pietraszko i  KM PSP Zastêpca
Komendanta Miejskiego m³. bry-
gadier Dariusz Koc i Dowódca
JRG nr 5 brygadier Robert Dzier-
¿ek. W³adze powiatowe Zwi¹zku
OWSP reprezentowa³ Zastêpca

Prezesa Powiatowego Zwi¹zku
OSP druh Marek Ko³akowski, a
w³adze gminne Zwi¹zku Sekretarz
Zarz¹du MG Zwi¹zku OSP druh
Andrzej Kêska. 

W minionym okresie jednost-
ki OSP wzbogaci³y siê znacz¹co w
specjalistyczny sprzêt i wyposa¿e-
nie ratownicze. Najwa¿niejszym
zakupem by³ samochód ratowni-
czo-gaœniczy pozyskany pod
koniec 2016 roku dla OSP £apy (by³
to wóz bojowy Renault z wyposa-
¿eniem), pozyskano równie¿ 2
agregaty pr¹dotwórcze w tym
jeden trójfazowy o mocy 7,5 kW dla
OSP £apy i OSP P³onka Koœciel-
na, sanie lodowe z wyposa¿eniem
dla OSP Uhowo, drabinê specjali-
styczn¹ aluminiow¹ oraz pi³ê do
betonu i stali dla OSP £upianka

Stara. Jednostki pozyska³y równie¿
sprzêt niezbêdny do oœwietlenia
pola akcji: oœwietlenie LED, prze-
d³u¿acze, pacho³ki drogowe z
oœwietleniem LED, specjalistycz-
ne latarki w tym osobiste do he³-
mów oraz inny drobny sprzêt jak
³omy, ograniczniki, podgrzewacze
zamarzniêtych zaworów itp…

Jednostka w Uhowie pozyska-
³a równie¿ ³ódŸ motorow¹ z Nar-
wiañskiego Parku Narodowego
oraz samochód operacyjny Volk-
swagen T4 z Komendy Woje-
wódzkiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Bia³ymstoku, co w
po³¹czeniu z saniami lodowymi w
pe³ni zabezpiecza dzia³ania jed-
nostki na wodzie i lodzie w przy-
padku koniecznoœci dzia³añ ratow-
niczych. 

Pozyskanie specjalistycznego
sprzêtu i wyposa¿enia sta³o siê
mo¿liwe przy owocnej pomocy
merytorycznej i finansowej w³adz
Gminy £apy, dotacji  MSWiA i
Komendy G³ównej, pomocy mery-
torycznej  Komendy Wojewódzkiej
i Miejskiej PSP, dotacji Narodowe-
go i Wojewódzkiego Funduszu
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Podlaskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego i Starostwa Powiatowego
w Bia³ymstoku.

W 2018 roku planowane jest
dalsze wsparcie dzia³alnoœci jed-
nostek OSP a najwa¿niejszymi pla-
nowanymi zadaniami s¹ m.in.
remont bie¿¹cy samochodu oraz
gara¿y w OSP Uhowo przy du¿ym
zaanga¿owaniu spo³ecznym cz³on-
ków, doposa¿enie pozyskanej
³odzi w ratownicze wyposa¿enie
wodne, wymiana drzwi w gara¿u
OSP £upianka Stara, monta¿
wyci¹gu spalin oraz monta¿ elek-
trycznego otwierania drzwi w
gara¿u OSP P³onka Koœcielna,
prace wykoñczeniowe gara¿u w
£apach-Dêbowinie. Planowane
s¹ tak¿e zakupy stra¿ackiego
wyposa¿enia specjalistycznego do
ratownictwa drogowego i po¿ar-
niczego jak równie¿ bie¿¹ce uzu-
pe³nianie i wymiana sprzêtu oraz
wyposa¿enia ochronnego stra-
¿aków zu¿ytych lub uszkodzonych
w akcjach.

Kampania ssprawozdawcza ww jjednostkach OOchotniczych
Stra¿y PPo¿arnych ggminy ££apy ddobieg³a kkoñca

76 osób zarejestrowa³o siê,
a 64 odda³o krew w niedzie-
lê (25.02) w drugiej w tym
roku akcji krwiodawstwa
organizowanej wspólnie
przez Stowarzyszenie Ho-
norowych Dawców Krwi
Oddzia³ w £apach i Parafiê
Œw. Krzy¿a w £apach. Krew
mo¿na by³o oddawaæ od
godz. 8.00 do 13.00 w Szko-
le Katolickiej. 

- Czasem drobne przeziêbie-
nie albo za niski poziom hemoglo-
biny we krwi wyklucza mo¿li-
woœæ oddania krwi w danym
dniu. Stan zdrowia dawcy ocenia
obecny podczas ka¿dej akcji
krwiodawstwa lekarz i dopuszcza
b¹dŸ nie do oddania krwi - mówi

Andrzej Œwirski, prezes Stowarzy-
szenia Honorowych Dawców Krwi
Oddzia³ w £apach.

Kolejni Zas³u¿eni Honorowi
Dawcy Krwi

Podczas niedzielnej akcji "w
dowód uznania za najpiêkniejszy
dar humanitarny - bezinteresow-
ne oddawanie krwi" trzem zas³u-
¿onym krwiodawcom wrêczono
odznaki i legitymacje "Zas³u¿one-
go Honorowego Dawcy Krwi",
które wydaje Polski Czerwony
Krzy¿.

S³awomir Cimoch otrzyma³
tytu³ "Zas³u¿onego Honorowego
Dawcy Krwi I i II stopnia" oraz z³ot¹
i srebrn¹ odznakê honorow¹. Przy-
s³uguje ona krwiodawcy, który
odda³ w dowolnym okresie co naj-
mniej 18 litrów krwi lub odpowia-

daj¹c¹ tej objêtoœci iloœæ jej sk³ad-
ników.

Z kolei Joanna Zdrojkowska i
Dawid Dryl odebrali odznakê
"Zas³u¿onego Honorowego
Dawcy Krwi III stopnia" wraz z legi-
tymacj¹. W przypadku kobiety
taka odznaka przyznawana jest za
oddanie  w dowolnym okresie co
najmniej 5 litrów krwi lub odpowia-
daj¹c¹ tej objêtoœci iloœæ jej sk³ad-
ników, a w przypadku mê¿czyzny
za oddanie co najmniej 6 litrów
krwi lub odpowiadaj¹c¹ tej objê-
toœci iloœæ jej sk³adników.

Nastêpna akcja krwiodaw-
stwa w £apach odbêdzie siê w nie-
dzielê (25 marca) w godz. 8.00 -
13.00 i bêdzie to równie¿ akcja sta-
cjonarna w Szkole Katolickiej.

Ka¿da zdrowa osoba, która
ukoñczy³a 18 lat mo¿e oddaæ
krew i zg³osiæ siê do bazy dawców
szpiku. Pamiêtajmy o zabraniu
dowodu osobistego.

AAkkccjjaa kkrrwwiiooddaawwssttwwaa

S³awomir Cimoch ZAS£U¯ONY
HONOROWY DAWCA KRWI II i I

Cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Uhowie.
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Od stycznia b.r. w ramach
projektu "Aktywna integracja w
£apach" wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego realizowany jest
Program Aktywizacja i Integracja
w £apach w partnerstwie Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w £apach i Powiatowego
Urzêdu Pracy w Bia³ymstoku. 

Ide¹ Programu jest udzielenie
kompleksowego wsparcia oso-
bom bezrobotnym oddalonym

od rynku pracy, s³u¿¹cego wzmoc-
nieniu kompetencji i postaw nie-
zbêdnych do prawid³owego funk-
cjonowania w ¿yciu spo³ecznym
i zawodowym - mówi Monika
Sporna Kierownik Centrum Akty-
wizacji Zawodowej w PUP w Bia-
³ymstoku Filia w £apach. W
ramach PAI realizowane by³y dzia-
³ania w zakresie reintegracji spo-
³ecznej i zawodowej. Dzia³ania w
zakresie aktywizacji zawodowej
organizowane przez PUP polega-
³y na wykonywaniu prac spo³ecz-

nie u¿ytecznych w jednostkach
podleg³ych Gminie £apy. Dzia³a-
nia w zakresie integracji spo³ecz-
nej realizowane przez MOPS s³u-
¿y³y kszta³towaniu aktywnej posta-
wy w ¿yciu spo³ecznym i zawodo-
wym, wp³ynê³y one na wzrost
samooceny i poczucia w³asnej
wartoœci, doda³y wiary we w³asne
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci przygo-
towuj¹c do powrotu na rynek
pracy. 

Po pozytywnym zrealizowaniu
Programu Aktywizacja i Integra-

cja uczestnicy zostan¹ skiero-
wani do 12 miesiêcznego udzia³u
w zajêciach Klubu Integracji Spo-
³ecznej lub Centrum Integracji
Spo³ecznej - mówi Ma³gorzata
Wasilewska p.o. dyrektora MOPS
w £apach. 
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W realizacjê Programu Opera-
cyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa
2014-2020 na terenie £ap ju¿ po
raz trzeci w³¹czy³o siê Stowarzy-
szenie Inicjatyw Spo³ecznych
IMPULS we wspó³pracy z Miej-
skim Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej w £apach.

Pomoc ¿ywnoœciowa jest prze-
kazywana osobom najbardziej
potrzebuj¹cym  w formie paczek
¿ywnoœciowych w okresie  sier-
pieñ 2017 - czerwiec 2018. Z pro-
gramu mog¹ skorzystaæ osoby i
rodziny spe³niaj¹ce kryteria tj.
1268z³ dla osoby samotnie gospo-
daruj¹cej i 1028 z³ dla osoby w
rodzinie. Paczki ¿ywnoœciowe
wydawane s¹ na podstawie skie-
rowania wystawionego przez pra-
cownika socjalnego Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
£apach. 

NAJBLI¯SZA DOSTAWA
PACZEK ̄ YWNOŒCIOWYCH
Terminy wydawania paczek w
godz. 9.00-14.00:
- 20 marzec 2018r. (wtorek) - nr
skierowañ z MOPS: 1-200
- 21 marzec 2018r. (œroda)- nr
skierowañ z MOPS: 201-400
- 22 marzec 2018r. (czwartek)- nr
skierowañ 401-700
- 23 marzec 2018r (pi¹tek)-nr 701
i powy¿ej oraz  ostateczny termin
odbioru dla pozosta³ych
Miejsce odbioru paczek: £apy, ul.
Gen. W³. Sikorskiego 15 (budynek
CKP).

Pomoc ¿ywnoœciowa w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020 wspó³finan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebuj¹cym

"Aktywna integracja w £apach"
projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Aktywna iintegracja ww ££apach

Pomoc ¯̄ywnoœciowa ddla
mieszkañców MMiasta ii GGminy ££apy
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PPuunnkktt OObbss³³uuggii PPooddaattnniikkaa
Rozpocz¹³ siê okres rozliczeñ podatkowych. Do

30 kwietnia br. nale¿y rozliczyæ siê z Urzêdem Skar-
bowym. Mieszkañcy Miasta i Gminy £apy, wype³-
niaj¹c formularze PIT, bêd¹ mogli skorzystaæ z pora-
dy pracowników Urzêdu Skarbowego. 

Dy¿ury Punktu Obs³ugi Podatnika w £apach
odbêd¹ siê w dniach:

- 330 mmarca
- 220 kkwietnia

w godz. 9.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w £apach.

Oprócz uzyskania fachowej porady bêdzie
mo¿na z³o¿yæ wype³nione zeznanie lub wys³aæ je
drog¹ elektroniczn¹. Zapraszamy do korzystania z
dy¿urów Punktu Obs³ugi Podatnika. 

Nierozwa¿ne wypuszczanie
psa lub niedba³e zabezpie-
czenie posesji przed jego
ucieczk¹ mo¿e przynieœæ
powa¿ne konsekwencje dla
w³aœciciela. Grzywna w wy-
sokoœci do 5000 z³ to jeden
z przyk³adów.

Urz¹d Miejski w £apach przy-
pomina w³aœcicielom psów - zwie-
rzêta musz¹ byæ utrzymywane na
ogrodzonych posesjach lub w
zamkniêtych pomieszczeniach,
odpowiednio zabezpieczonych
przed ich niekontrolowan¹ uciecz-

k¹. To niezwykle wa¿ne aby prze-
strzegaæ tej zasady, bowiem czê-
sto dochodzi do sytuacji gdy psy
posiadaj¹ce swojego w³aœciciela
swobodnie wa³êsaj¹ siê po ulicach,
stwarzaj¹c zagro¿enie dla prze-
chodniów, a w szczególnoœci ata-
kuj¹c dzieci i kobiety z wózkami.
Sygna³y o takich niebezpiecz-
nych sytuacjach, szczególnie w
ostatnim okresie, pojawiaj¹ siê
coraz czêœciej.

Obowi¹zek zapewnienia
powy¿szych warunków utrzymy-
wania psów wynika wprost z
Regulaminu utrzymania czysto-

œci i porz¹dku na terenie Gminy
£apy, stanowi¹cego akt prawa
miejscowego, do przestrzegania
którego zobowi¹zane s¹ wszyst-
kie osoby przebywaj¹ce na obsza-
rze gminy. Co szczególnie istotne
osoby dzia³aj¹ce wbrew jego zapi-
som pope³niaj¹ wykroczenie,
zagro¿one kar¹ grzywny w wyso-
koœci do 5000 z³.

Swobodne przemieszczanie
siê psów rodzi równie¿ inne zagro-
¿enia, zwi¹zane miêdzy innymi z
bezpieczeñstwem ruchu drogowe-
go, czy te¿ wzglêdami sanitarno-

epidemiologicznymi.
Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e

w ka¿dej sytuacji, w której zacho-
wanie psa doprowadzi³o do
uszczerbku na zdrowiu ludzi lub
do szkody na mieniu jego w³aœci-
cielowi, oprócz kary grzywny,
grozi tak¿e odpowiedzialnoœæ
cywilna przed s¹dem. 

W naszym mieœcie wielokrot-
nie mia³y miejsce sytuacje, gdy
pies uznawany za bezdomnego,
po wstêpnym rozeznaniu okazy-
wa³ siê zwierzêciem, które ucie-
k³o b¹dŸ te¿ zosta³o celowo
wypuszczone. Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e w razie od³owienia i
umieszczenia w schronisku dla
zwierz¹t psa, który nie jest bez-
domny jego w³aœciciel zostanie
obci¹¿ony wszelkimi kosztami z
tym zwi¹zanymi, które - w zale¿-
noœci od sytuacji - mog¹ siêgn¹æ
kwoty nawet ponad 2 500 z³otych.

W zwi¹zku z powy¿szym ape-
lujemy do w³aœcicieli psów o
odpowiedzialn¹ opiekê nad swo-
imi czworonogami i zabezpiecze-
nie ich przed swobodnym wycho-
dzeniem poza posesje. Prosimy
tak¿e o powstrzymywanie siê od
umyœlnego wypuszczania psów
poza posesje, co niestety bardzo
czêsto ma miejsce. Raz jeszcze
przypominamy, i¿ w przypadku
wyrz¹dzenia szkody przez psa
w³aœciciel ponosi za to pe³n¹
odpowiedzialnoœæ.

PPssii pprroobblleemm,, lluuddzzkkaa ooddppoowwiieeddzziiaallnnooœœææ

WW pprrzzyycchhooddnnii pprrzzyy uull.. PPiiaasskkoowweejj 
zznnóóww pprrzzyyjjmmuujj¹¹ lleekkaarrzzee rrooddzziinnnnii

OOdd 11 lluutteeggoo ww bbuuddyynnkkuu pprrzzyycchhooddnnii pprrzzyy uull.. PPiiaasskkoo-
wweejj 99 ww ££aappaacchh uuddzziieellaannee ss¹¹ œœwwiiaaddcczzeenniiaa ww rrooddzzaajjuu
ppooddssttaawwoowwaa ooppiieekkaa zzddrroowwoottnnaa ww zzaakkrreessiiee::

- œœwwiiaaddcczzeeññ lleekkaarrzzaa
- œœwwiiaaddcczzeeññ ppiieellêêggnniiaarrkkii
- œœwwiiaaddcczzeeññ ppoo³³oo¿¿nneejj

Œwiadczenia udzielane s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 8.00 do 18.00. Szczegó³owe informacje oraz zapisy pod nr tel.
85 715 22 94 lub 85 833 40 08 b¹dŸ osobiœcie w budynku przy-
chodni przy ul. Piaskowa 9.

W £apach poza uruchomion¹ 1 lutego przychodni¹ przy ul.
Piaskowej 9 podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w ramach NFZ œwiad-
cz¹ tak¿e:
1. NZOZ Na Zdrowie, ul. Cmentarna 28 w £apach, tel. 85 715 53 20
2. NZOZ MEDICUS s.c., ul. G³ówna 53 a w £apach, tel. 85 715 22 91
3. NZOZ MEDICA , ul. Sikorskiego 7 w £apach, tel. 85 715 57 66.
4. NZOZ Na Zdrowie, ul. Koœcielna 8 a w £apach, tel. 85 688 00 82.
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, 
zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek jasnobrązowy)

oraz ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek ciemnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, marzec 2018 r. 

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

III

Ponie-
działek

Sokołowska 5
Goździkowska, Piaskowa, Polna 12

Górna, Osiedle „Domy Kolejowe”, Krzywa, Leśnikowska, Mokra, 
Piwna, Płonkowska, Puchalskiego, Spółdzielcza, Wodzickiego, Żytnia 19

Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Jastrzębia, 
Mała,Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Żurawia 26

Wtorek

Bagno, Cybisa, Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Ogrodowa, Rzemieśl-
nicza, Sikorskiego, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Wygwizdowo, 

Wyspiańskiego, Kard. Wyszyńskiego, Żabia
6

Chełmońskiego, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Makowskiego, Malczewskiego, Micha-

łowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Wyczółkowskiego
13

Cygańskiego, Kłosowa, Łąkowa, Osiedlowa, Parkowa, 
Północna, Siedleckiego, Zachodnia 20

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Brańska, Dolna, Gęsia,  Harcer-
ska, Huzara, Kopernika, Południowa, Przechodnia, Szpitalna, Śliska, 

Średnia, Wąska, Żwirki i Wigury
27

Czwar-
tek

Barwikowska, Boczna, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, Orzeszkowej, 
Piłsudskiego, Słowackiego, Żniwna 15

Bociania, Bociańska, Graniczna, Langiewicza, Grzybowa, Kasprzaka, 
Nadnarwiańska, Nowowiejska, Sienkiewicza, Prusa,  22

Piątek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sosnowa, 
Surażska, (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa 9

Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Maczka, 
Matejki, Nowa, Nowy Rynek, Świerkowa, Topolowa, Tuwima 16

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Jaskółcza, Jasna, 
Konopnickiej, Krucza, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, 

Piękna, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, 
23

Chabrowa, Daliowa, Gliniana, Główna, Handlowa, Hiacyntowa, Jaśmi-
nowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Plac Niepodległości, Różana, 

Stokrotkowa, Strażacka, Zdrojowa
2

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

zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc
IV

Ponie-
działek

Asnyka, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kościelna, Kruczkowskiego, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Nałkowskiej, 

Norwida, Sosnowa, Surażska, Wańkowicza, Warszawska, Witosa, 
Żeromskiego

16
30

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacyntowa, 
Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odle-
gła, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, 

Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

9
23

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głu-
cha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 

Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa, Żabia

10
24

Środa
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, 

Huzara, Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, 
Rzemieślnicza, Sikorskiego, Żwirki i Wigury

11
25

Czwar-
tek

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

5
19

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Kasprza-
ka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Oko-
powa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, Wodociągowa, 

Wronia, Żurawia

12
26

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Grabo-
wa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, 
Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodle-

głości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolo-
wa, Wąska, Westerplatte

6
20

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

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

13
27

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, 
zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Asnyka, Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kole-
jowa, Kościelna, Kruczkowskiego, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 
Nałkowskiej, Norwida, Sosnowa, Surażska, Wańkowicza, War-

szawska, Witosa, Żeromskiego

16

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hia-
cyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, 
Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedlec-

kiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

9

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 
Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwi-
ma, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskie-

go, Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żabia

10

Środa
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huza-
ra, Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, 

Sikorskiego, Żwirki i Wigury
11

Czwar-
tek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Pia-
skowa, Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

5

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

Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, 
Szwarce, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Koper-
nika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, 

Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, 
Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

6

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

Langiewicza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa
13

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej, marzec-kwiecień 2018 r.
Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

III IV

Ponie-
działek

Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, 
Długa, Geodetów, Harcerska, Mała, Parafialna, Południowa, 

Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa

12 
26 

9
23

Wtorek

Bociania, Bociańska, Bukowa, Czeladnicza, Dębowa, Gliniana, 
Grabowa, Graniczna, Jasna, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 

Krucza, Langiewicza, Mostowa, Nowa, Nowy Rynek, Okopowa, 
Piaskowa, Polna, Piękna, Rzemieślnicza, Spokojna, Świerkowa, 

Topolowa, Wodociągowa, Wronia

13
27

10
24

Asnyka, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa Południe, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, 
Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska 31, Warszawska 

Północ, Witosa, Wygwizdowo

6
 20

3
17

Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Maczka, Matejki, Ogrodowa, Sła-
wińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Wyspiańskiego, 

Kard. Wyszyńskiego, Żabia

14 
28

11
25

3 Maja, Bagińskiego, Grzybowa, Huzara, Jaskółcza, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Konopnickiej, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, 

Nowowiejska, Prusa, Sienkiewicza, Żurawia, Żwirki i Wigury

7
21

4
18

Czwar-
tek

Barwikowska, Boh. Westerplatte, Cygańskiego, Dolna, Gęsia, 
Łąkowa, Plac Niepodległości, Przechodnia, Puchalskiego, Siedlec-

kiego, Śliska, Średnia, Wodzickiego

1 
15
29

12
26

Chabrowa, Daliowa, Główna, Górna, Handlowa, Krzywa, Leśni-
kowska, Makowa, Osiedlowa, Piwna, Spółdzielcza, Stokrotkowa, 

Wąska, Witkacego, Zdrojowa,            

8
22

5
19

Piątek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego, Północna, Słowackiego, 

Zachodnia, Żniwna, Żytnia

2
16
30

13
27

Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Goździkowska, Grottgera, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krań-
cowa, Makowskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Nikifora, 

Pankiewicza, Różana, Strażacka, Wyczółkowskiego

9
23

6
20

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.
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ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM**
W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem 
od mieszkańców domów jednorodzinnych odbierane są 
raz w miesiącu w dodatkowo wyznaczonym terminie. 
Właściciele nieruchomości, którzy nie deklarowali se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a chcieliby 
oddać popiół lub żużel, mogą wystawiać go w termi-
nach dodatkowego odbioru popiołu. 

Od maja popiół będzie odbierany tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. Prosimy o odkręcanie nakrętek z butelek i słoików

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, marzec-kwiecień 2018 r..

Miejscowość
Miesiąc

III IV

Płonka Kościelna, Płonka-Matyski 1 12

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy 5 17

Gąsówka Stara Kolonia, Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki 6 13

Uhowo (ul. Kościelna i Surażska) 8 30

Uhowo (ul. 1 Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, 
Kolejowa Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokoj-

na, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
9 26

Bokiny, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka-Kozły, Płonka
-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki, Wólka Waniewska,

15 23

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka Sta-
ra, Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki,  Łapy-Pluśniaki, Łapy-Szołajdy

20 24

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru POPIOŁU W OKRESIE GRZEWCZYM (worek szary**) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, marzec-kwiecień 2018 r.

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

III IV

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

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, 
Świerkowa, Topolowa

1 12

Chełmońskiego, Cybisa,  Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głucha,  
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczewskiego, 
Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskie-

go, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Kard. Wyszyńskiego, Żabia

2 16

Asnyka,  Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, 
Osiedle „Domy Kolejowe” ul. Warszawska, Sokołowska, Sosnowa, 

Surażska (Gąs.St.Kol.), Warszawska, Witosa
5 17

Brańska, Goździkowska, Harcerska, Kolejowa, Kombatantów,  Mokra, 
Osiedle „Domy Kolejowe” ul. Kolejowa,  Płonkowska, Południowa

6 13

Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, Odległa, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego, 

Słowackiego,  Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia
5 20

Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, Piasko-

wa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, 
Wąska

7 27

Bagno, Boh. Westerplatte, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia,
Sikorskiego, Szpitalna, Śliska, Średnia,  Wygwizdowo, Zdrojowa

8 30

Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Langiewicza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Piękna, 

Sienkiewicza, Spokojna, Żurawia, Żwirki i Wigury
26 25

11 Listopada, 3 Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, 
Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 
Mała, Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, 

Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia

28 26

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

zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek jasnobrązowy) oraz 
ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek ciemnobrązowy) od mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej, marzec 2018 r. 

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

III

Ponie-
działek

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka-Matyski

5

Płonka Kościelna 12

Środa

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 7
Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara (wieś), 

Gąsówka-Oleksin, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki
14

Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy 21
Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokoj-

na, Sportowa, Surażska, Szkolna)
28

Czwar-
tek

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Łupianka Nowa, Płonka Kozły, 
Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki

8

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mickie-
wicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)

1 

Piątek Gąsówka Stara Kolonia 9

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, 
zielony, szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązo-
wy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od miesz-

kańców zabudowy jednorodzinnej, kwiecień 2018 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

IV

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki Wodźki, Roszki Włodki, Płonka Kozły

3*

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), 
Daniłowo Duże, Daniłowo Małe

16

Wtorek

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

3

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

Zdrojowa)
17

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, 
Gąsówka-Oleksin, Łapy-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, 

Domy kolejowe w dzielnicy Łapy Osse
4

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

18

*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, marzec-kwiecień 2018 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość Miesiąc

III IV

Ponie-
działek

Bokiny, Łupianka Stara, Wólka Waniewska 19
3*
16
30

Łupianka Nowa, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, 
Roszki Włodki, Roszki Wodźki

12
9
23

Środa

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

Strażacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)
14

11
25

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara (wieś), 
Gąsówka-Oleksin, Łapy-Korczaki, Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki

21
4

18

Czwartek Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łapy-Pluśniaki 22
5

19

Piątek

Gąsówka Stara Kolonia, Uhowo (ul. Białostocka, Kościelna, 
Polna, Spokojna, Surażska)

16
13
27

Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 
Płonka-Kozły, Płonka-Matyski

23
6

20
*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.
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Wnioski mo¿na sk³adaæ od 19.03.2018 - 25.04.2018 

Konkurs jest skierowany do mikro, ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw, których dzia³alnoœæ jest realizowana na terenie gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w któ-
rych udzia³ powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzch-
ni ca³kowitej gminy jest wy¿szy od œredniej unijnej - 18,12 proc. 

Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i ma³ych przed-
siêbiorstw wynosi 70 proc, dla œrednich - 60 proc. Konkurs doty-
czy dzia³alnoœci inwestycyjnej, w tym m.in. na za³o¿enie
nowego zak³adu, zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnej istnie-
j¹cego zak³adu, dywersyfikacjê produkcji zak³adu poprzez wpro-
wadzenie produktów wczeœniej nieprodukowanych w zak³a-
dzie lub zasadnicz¹ zmian¹ dotycz¹c¹ procesu produkcyjne-
go istniej¹cego zak³adu. 

Alokacja na konkurs wynosi - 34 mln z³

Szczegó³owe informacje 
dostêpne s¹ na 

www.rpo.wrotapodlasia.pl

KKoolleejjnnyy nnaabbóórr wwnniioosskkóóww nnaa wwssppaarrcciiee
pprrzzeeddssiiêêbbiioorrcczzooœœccii ii zzaattrruuddnniieenniiaa ww ggmmiinnaacchh 

zz NNaattuurr¹¹ 22000000 

Powiatowy Urz¹d Pracy w Bia³ymstoku Filia w £apach
we wspó³pracy z Oœrodkiem Przedsiêbiorczoœci w £apach

zaprasza
na spotkanie informacyjne dla osób planuj¹cych 

za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

nt: „Dotacje na za³o¿enie nt: „Dotacje na za³o¿enie 
dzia³alnoœci gospodarczej“dzia³alnoœci gospodarczej“

odbêdzie siê  15 marca 2018 r., o godz. 12.00 
w sali informacji zawodowej tut. Urzêdu - pok. nr 10 .

PROGRAM SPOTKANIA
1. Dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej - przedstawiciel
Powiatowego Urzêdu Pracy Filia w £apach 
2. Wsparcie udzielne przez Inkubator Przedsiêbiorczoœci w £apach - przed-
stawiciel Oœrodka Przedsiêbiorczoœci w £apach

Informacje i zapisy u doradców klienta lub doradcy zawodowego
PUP Filia w £apach - pok. 3,4,5,6,

tel. 85 715 79 10

Chcia³byœ uzyskaæ dotacjê 
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej? 

PRZYJD• KONIECZNIE!!!
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W niedzielê, 4 lutego, na sta-
dionie w £apach odby³a siê pierw-
sza edycja tegorocznych zawodów
z cyklu Koncertowe Bieganie -
Cztery Pory Roku, organizowa-
nych przez Oœrodek Kultury
Fizycznej w £apach. To bieg na tra-
sie o d³ugoœci 8,5 kilometra, pro-
wadz¹cej przez wspania³y krajo-
braz Narwiañskiego Parku Naro-
dowego - ³apskiej Bindugi. Cykl
organizowany jest po raz pierwszy
i zgromadzi³ rekordow¹ liczbê
zawodników - wystartowa³o w
nim 70 biegaczy. 

Nieobowi¹zkowy ffinisz zzwy-
ciêzcy

Warunki na trasie wymaga³y
od naszych zawodników nie lada
przygotowania fizycznego i entu-
zjazmu, a to utwierdzi³o nas w prze-
konaniu, ¿e prawdziwy biegacz
przetrwa ka¿de warunki, nawet tor-
nado.  Od pocz¹tku widaæ by³o, ¿e
tego dnia mocny bêdzie Patryk
Drê¿ek, który na bieg przyjecha³
z oddalonej od £ap o 160 kilome-
trów miejscowoœci Giby. Na pierw-
szym okr¹¿eniu bieg³ razem z
Danielem Bochenko i Robertem
Banaszewskim, ale jego przewaga

z ka¿dym metrem ros³a. Na metê
wbieg³ finiszuj¹c w imponuj¹cym
tempie, choæ wcale nie musia³, bo
przybieg³ z przewag¹ kilkuset
metrów nad drugim Danielem
Bochenko i trzecim Robertem
Banaszewskim. Rezultat Patryka
- 31 minut i 50 sekund - pokazu-
je, ¿e jest jednym z g³ównych
faworytów do zwyciêstwa w cyklu. 

Pierwsz¹ kobiet¹, która wbie-
g³a na metê, by³a zwyciê¿czyni
Grand Prix Bindugi 2016/2017,
³apianka Paulina £apiñska. Pauli-
na w klasyfikacji ogólnej zajê³a 19
miejsce. Druga wœród pañ by³a
Magdalena Kaczko a trzecia Kata-
rzyna Karpacz - obie startuj¹ce w
£apach po raz pierwszy, jak nas
zapewni³y z pewnoœci¹ nie po raz
ostatni. Na to liczymy! 

Po rrywalizacji - iintegracja
Cieszy nas fakt, ¿e uczestnicy

organizowanych przez nas wyda-
rzeñ wracaj¹ do domów zadowo-
leni. Rywalizacja, choæ jest wa¿na,
schodzi na drugi plan. Szczegól-
n¹ uwagê zwracamy na zasady fair
play, a przede wszystkim na
atmosferê zawodów. Z racji tego,
¿e w biegu wziê³o udzia³ wielu
zawodników, którzy po raz pierw-
szy startowali na trasie Bindugi, po
zawodach zorganizowano inte-
gracyjne ognisko. Atmosfera by³a

znakomita - oczywiœcie stworzy-
li j¹ uczestnicy. Jesteœmy pe³ni
uznania dla zawodników, ¿e tê nie-
dzielê poœwiêcili na bieganie w
£apach.

S³owo DZIÊKUJÊ kierujemy do:
- wyj¹tkowych kibiców, na

których zawsze mo¿emy liczyæ -
za wspania³y doping,

- wolontariuszy na czele z
Magdalen¹ Falkowsk¹ za bez-
cenn¹ pomoc, 

- Krzysztofa Koneckiego, za
bezcenne zdjêcia. Krzysztof nigdy
nie chowa aparatu, zanim nie
opuœci miejsca sesji.
Wyniki biegu w kategorii mê¿-
czyzn
1. Patryk Drê¿ek - Giby
2. Daniel Bochenko - Brzozowa
3. Robert Banaszewski - £apy
4. £ukasz Grodzki - £apy
5. Jakub Perkowski - Soko³y
6. Tomasz Bogusz - Brañsk
Wyniki biegu w kategorii kobiet
1. Paulina £apiñska - £apy
2. Magdalena Kaczko - Bia³ystok
3. Katarzyna Karpacz - Bia³ystok
4. Magda Ostapowicz - Wasilków
5. El¿bieta Papiernik - Bia³ystok
6. Agnieszka Mróz - Bia³ystok

Zapraszamy na nasz¹ stronê
internetow¹ www.okf.lapy.pl oraz
na facebook.pl/OKFLapy - tam
znajd¹ Pañstwo wiêcej informacji. 

OKF £apy

Rekordowa zima nale¿y do Patryka Drê¿ka

Biegowe CCztery PPory RRoku

To by³ kolejny bardzo emocjo-
nuj¹cy dzieñ w hali Zespo³u Szkó³
Mechanicznych w £apach. Tydzieñ
temu ponad setka uczniów ze
szkó³ podstawowych, w sobotê - kil-
kudziesiêciu gimnazjalistów rywa-

lizowa³o w trzech lekkoatletycznych
konkurencjach - biegu na dystan-
sie 35 metrów, sztafecie, rzucie pi³k¹
lekarsk¹, skoku wzwy¿. Imprezê od
kilku lat organizuje Oœrodek Kul-
tury Fizycznej w £apach. 

Jako pierwsze do rywalizacji
przyst¹pi³y sprinterki. Zwyciê¿czy-
ni w klasach drugich, Wiktorii Kul
z gimnazjum numer 1, do rekordu
zabrak³o bardzo niewiele, bo nieco
ponad 20 setnych sekundy. W kla-
sach trzecich wygra³a reprezen-
tantka gimnazjum w P³once
Koœcielnej - Patrycja Roszkowska.
W sprincie ch³opców najlepsi
byli: w klasach drugich Patryk
Kowalewicz z gimnazjum numer
1, a w klasach trzecich Kamil Pie-
karski (na zdjêciu na najwy¿szym
stopniu podium) równie¿ z PG 1
w £apach. Przy Kamilu warto
zatrzymaæ siê nieco d³u¿ej, bo
wygra³ nie tylko rywalizacje bie-
gow¹. Zwyciê¿y³ tak¿e w rzucie
pi³k¹ lekarsk¹ i skoku wzwy¿. W
tej ostatniej konkurencji by³ bar-
dzo bliski pobicia rekordu. Nieste-
ty, niewiele zabrak³o, ¿eby przesko-
czyæ poprzeczkê na wysokoœci
173 cm. Kamil do trzech indywi-
dualnych z³otych medali dorzuci³
z³oto w dru¿ynowym biegu szta-
fetowym. Wróci³ wiêc do domu z
czterema z³otymi medalami.
Brawo! 

Konkursowi skoku wzwy¿
dziewcz¹t towarzyszy³y nie mniej-
sze emocje. W klasach drugich
wygra³a Marlena Chrabo³owska z
PG 1, a w klasach trzecich najwy-
¿ej skaka³a Dominika £apiñska
równie¿ z PG 1 w £apach.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy wspania³ych wystêpów,
a najlepszym ¿yczymy kolejnych
sukcesów sportowych. Dziêkuje-
my wszystkim za udzia³ w zawo-
dach. Do zobaczenia za rok!

Oœrodek Kultury Fizycznej
jako organizator zawodów dziêku-
je: Dorocie Kondratiuk - Dyrektor
ZSM w £apach, S³awomirowi
Maciejewskiemu - przewodnicz¹-
cemu Rady Miejskiej w £apach,
Adamowi Perkowskiemu -
nauczycielowi ZSM w £apach za
pomoc w przeprowadzeniu zawo-
dów a tak¿e nauczycielom wszyst-
kich szkó³ za znakomite przygo-
towanie zawodników i zawodni-
czek do zawodów.

Wiêcej informacji znajduje
siê na stronie www.okf.lapy.pl
oraz facebooku www.facebo-
ok.pl/OKFLapy.

OKF £apy

Wielkie emocje podczas Halowych Lekkoatle-
tycznych Mistrzostw uczniów gimnazjum

Rzuty, bbiegi, sskoki
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Klub RRadnych 
PRAWO II SSPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady MMiejskiej ww ££apach 

LLeesszzeekk PPaawwee³³ GGuulleewwiicczz (tel. 602
471 021), JJaannuusszz JJaammiioo³³kkoowwsskkii (tel. 798
806 452), MMaarriiaannnnaa KKaacczzyyññsskkaa (tel. 508 146
393), AAddaamm KKaarraassiieewwiicczz (tel. 505 067 658),
SS³³aawwoommiirr JJaann MMaacciieejjeewwsskkii (tel. 668 484 425),
MMaacciieejj MMiicchhnnoo (tel. 781 401 781), ZZddzziiss³³aaww
PPeennzzaa (tel. 604 995 881), AAddaamm PPeerrkkoowwsskkii
(tel. 602 177 021), BBeeaattaa PPiieekkaarrsskkaa (tel.
600035350), JJaarrooss³³aaww PPoorroowwsskkii (tel.
507131348), PPiioottrr PPuu³³kkooœœnniikk - Przewodnicz¹-
cy Klubu (tel. 600 367 888). 

Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek mie-
si¹ca w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzê-
dzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106
lub telefonicznie. 

KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE

Rady Miejskiej w £apach
Wies³aw Szustak - Przewodnicz¹cy Klubu (tel.501 378 230),
Halina Kamiñska (501 498 615), Barbara Ekiert (510 437 030),
Kazimierz £upiñski (85-650 22 93) i Radny Powiatu Bia³o-
stockiego  Krzysztof Go³aszewski (tel.604 906 720).

Zaprasza mieszkañców do korzystania z naszych dy¿urów 
w ostatni (czwartek) ka¿dego miesi¹ca w godz. 16:00-17:00
w Urzêdzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.

Gazeta £apska wydawana przez Oœrodek Przedsiêbiorczoœci w £apach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 £apy, ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów.  Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ
osobiœcie w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzib¹ w £om¿y, ul. £¹kowa 3, 18-400 £om¿a, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nak³ad 3000 egz.

RRaaddnnii 

RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww ££aappaacchh

Przemys³aw JJaroszewski - 783 089 557 

Joanna MMicota - 698 082 897

Stanis³aw ̄̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA II RREKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 

18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 

e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 
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Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
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