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Drodzy mieszkańcy Gminy Łapy,

mijający  rok był dla nas, ale i dla całego świata, głównie rokiem 
niepewności i obaw. 

Pandemia, która jest wszechobecna, wprowadziła nowe zasady 
życia społecznego. Mogliśmy przekonać się, czy możemy liczyć na 
siebie nawzajem w tych ciężkich chwilach i mogę stwierdzić, że my 
jako mieszkańcy Gminy Łapy zdaliśmy ten egzamin.

Każdy z nas starał się żyć normalnie, musieliśmy wypełniać swoje 
obowiązki zawodowe i prywatne  mimo wprowadzanych cały czas  
nowych  nakazów i zakazów.

Aby rozwijać gminę trzeba korzystać i pozyskiwać środki zewnętrzne. 
Od początku kadencji staram się to robić skutecznie, a ten rok był pod 
tym względem bardzo dobry. Prawie wszystkie inwestycje na terenie 
Gminy Łapy realizowane są lub będą za pomocą tych właśnie środ-
ków, które bardzo często stanowią 85 %  lub nawet 100% całkowitej 
wartości realizacji zadań. Dzięki temu Gmina Łapy często nieznacznie 
tylko partycypuje w kosztach inwestycji.

Przedstawione przedsięwzięcia to tylko niektóre ze spraw, które 
udało się rozpocząć lub zakończyć w roku 2020, oczywiście w tym sa-
mym czasie kontynuowaliśmy trwające już przedsięwzięcia, chociażby 
budowę nowego Domu Kultury, który będzie wizytówką centrum Łap.

Chciałbym serdecznie podziękować za Państwa aktywny wkład 
w rozwój naszej gminy, za wszystkie opinie i konstruktywne uwagi, 
które przekazywaliście mi Państwo m.in. podczas naszych spotkań w 
czerwcu i lipcu czy bezpośrednio w urzędzie. Starałem się aby aktualna 
sytuacja epidemiczna jak najmniej odbiła się na relacjach z Państwem.  
Takie spotkania są dla mnie bardzo ważne, a drzwi mojego gabinetu 
są zawsze dla Państwa otwarte.  

Zachęcam do uczestnictwa w transmisjach live, gdzie na bieżąco 
można zadawać mi pytania,  na które chętnie odpowiem. Będę starał 
się w ten sposób, na moim oficjalnym profilu na Facebooku spotykać z 
Państwem częściej i informować o bieżących sprawach. Nie ukrywam, 
że wolę spotykać się z Państwem osobiście, ale na ten moment jest to 
niestety jedyna bezpieczna metoda komunikowania się.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 
Roku 2021 proszę przyjąć najlepsze życzenia, zdrowia, spokoju oraz 
wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. Niech nadchodzący  rok  
będzie rokiem pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro.

   Z najlepszymi życzenia,

   Krzysztof Gołaszewski 
   Burmistrz Łap

Drugi rok kadencji burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego

POZYSKANE ŚRODKI:

• dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł 
na zagospodarowanie terenu przed łapską biblioteką 
(Plac Solidarności), gdzie powstaną między innymi 
tężnia solankowa, wiaty, stoły do gry, - inwestycja 
już jest w trakcie realizacji, łączny koszt inwestycji 
to 2,5 mln zł;

• dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 mln zł  na 
budowę wieży widokowej, w Uhowie o wysokość 40 
metrów, łączny koszt inwestycji to ponad  2,6 mln zł;

• dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 10 mln 
zł na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych;

• dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł 
na utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne-
go w Daniłowie Dużym – łączny koszt inwestycji to 
ponad 3,5 mln zł;

•  prawie 4 mln zł otrzymano z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych - środki te będą przeznaczone na 
wkłady własne do planowanych inwestycji infrastruk-
turalnych finansowanych ze środków krajowych i 
UE oraz na poprawę infrastruktury naszych szkół 
i przedszkoli;

•  dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na 
utworzenie Centrum Usług Społecznych w Łapach, 
które powstanie przez przekształcenie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej;

• dofinansowanie w wysokości ponad 770 tys. zł 
na realizację projektu pt. „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door w Gminie Łapy”;

• środki w wysokości blisko 173 tys. zł za które 
zakupione zostały laptopy do szkół, tak potrzebne 
szczególnie teraz, w czasie trwania nauki zdalnej;

• środki w wysokości 253 tys. zł na zakup wyposa-
żenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Gminie Łapy.

ZŁOŻONE WNIOSKI, KTÓRE SĄ 
JESZCZE W TRAKCIE OCENY:

• Projekt „Zielone Łapy” – projekty grantowe na 
odnawialne źródła energii na budynkach mieszkal-
nych w gminie Łapy – wartość projektu to prawie 
2 mln zł; 

• Projekt „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja 
do zmian klimatu” - obejmujący działania mające na 
celu zazielenienie obszarów zabudowanych na tere-
nie miasta i gminy Łapy, tj. na tworzenie niebieskiej 
i zielonej infrastruktury w formie m.in. zielonych 
podwórek, parków kieszonkowych, zieleni przyulicz-
nej, zielonych przystanków, ogrodów deszczowych 
działania mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej na terenie miasta i gminy Łapy po-
przez modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana 
lamp oświetleniowych na LED) i montaż urządzeń 
do inteligentnego sterowania systemem oświetlenia 
ulicznego) – wartość projektu to ponad 5,8 mln zł;

• Projekt zintegrowany pt. „Bo w przedszkolu 
fajnie jest!”- poprawa dostępu do wysokiej, jakości 
edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy – obejmujący 
utworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez 
rozbudowę Przedszkola nr 2 w Łapach oraz dosto-
sowanie oferty edukacyjnej o zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty u dzieci w 
tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczy-
cieli – łączna wartość projektu to ponad 5,1 mln zł.
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ROK 2020
W GMINIE ŁAPY

ROZPOCZĘTE INWESTYCJE:

ROZPOCZĘTE INWESTYCJE:
• została podpisana umowa i trwa realizacja montażu 

odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności 
publicznej w Gminie Łapy. Wartość całego projektu to blisko 
2,6 mln zł. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane 
na budynkach szkół i przedszkoli, Świetlicy Wiejskiej w 
Łupiance Starej, WDK w Uhowie, WDK Łapy-Szołajdy w 
Łapach Dębowinie, budynku OSP w Łapach-Dębowinie, 
budynku OSP w Płonce Kościelnej, na budynku Inkubatora 
Przedsiębiorczości,  na budynku Urzędu Miejskiego w Ła-
pach. Natomiast w świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej, w 
budynkach OSP w Płonce Kościelnej i w Łapach-Dębowinie 
zostaną zainstalowane pompy ciepła. Powstaną też dwa 
punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Jeden  będzie 
zlokalizowany przy budynku OSP w Płonce Kościelnej 
(obok basenów letnich), a drugi przy Inkubatorze Przed-
siębiorczości w Łapach;
Podpisane zostały umowy z wykonawcami na przebudowę: 
1. ulicy Piaskowej – koszt inwestycji to ponad  2,8  mln zł;
2. ulicy Kolejowej - koszt inwestycji to ponad  4,4  mln zł;
3. ulic Siedleckiego i Cygańskiego - koszt inwestycji to 

prawie 686 tys. zł;
4. ulic Nowy Rynek i Armii Krajowej - koszt inwestycji  to 

ponad 1,3 mln zł;
5. drogi w Gąsówce – Somachy - koszt inwestycji to ponad 

700 tys. zł; 
6. ulicy Cmentarnej – koszt inwestycji to  prawie 1,7 mln zł;
7. drogi w Płonce Kościelnej – koszt inwestycji  to ponad  

2,6  mln  zł; 
8. ulicy Wyspiańskiego -  koszt inwestycji drogowej to 

prawie 2,3 mln zł;
• kontynuowana jest budowa Domu Kultury w Łapach 

– koszt inwestycji to ponad 12 mln zł.

GMINA UDZIELIŁA WSPARCIA:

• udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego w 
łącznej kwocie 150 tys. zł na remonty dróg i chodników;

• udzielono dotacji dla Powiatu Białostockiego w łącznej 
kwocie ponad 58 tys. zł na inwestycje drogowe;

• udzielono wsparcia dla SP ZOZ w Łapach w łącznej 
kwocie ponad 484 tys. zł; 

• udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w 
kwocie 30 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch samo-
chodów osobowych na użytek Komisariatu Policji w Łapach;

• udzielono dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 
20 tys. zł na dofinansowanie pieszych patroli;

• udzielono dotacji dla Powiatu Białostockiego w kwocie 
200 tys. zł na budowę boiska przy Zespole Szkół Mecha-
nicznych w Łapach;

• udzielono dotacji w wysokości po 20 tys. zł dla OSP 
Uhowo i OSP Płonka Kościelna na zakup m.in. materiałów 
budowalnych niezbędnych do budowy i rozbudowy remiz 
strażackich; 

• przekazano 600 szt. odblaskowych smyczy, rękawów 
na rower i breloczków dla łapskiej policji, w celu przekaza-
nia najmłodszym pieszym uczestnikom ruchu drogowego 
z naszej gminy.

PONADTO:

• powstało Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miej-
skim w Łapach;

• wdrożono nowoczesny system do komunikacji z miesz-
kańcami – LuPe;

• realizowane są Programy „Opieka 75+” oraz Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łapach; 

• został przyjęty program polityki zdrowotnej z zakresu 
szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki 
zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat plus na lata 
2021-2023;

• przeprowadzono II edycję Budżetu Obywatelskiego – w 
ramach której w 2021 r. zostanie zrealizowanych kolejnych 
8 zadań wybranych przez mieszkańców w 2020 r. 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE:

• utwardzenie ulic na osiedlu Barwiki (ul. Barwikowska, 
ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego, część ul. Glinianej od 
ul. Łąkowej do ul. Barwikowskiej oraz ul. Piaskowej od ul. 
Łąkowej do ul. Barwikowskiej)  wraz z kanalizacją deszczo-
wą - wartość inwestycji to ponad 2,5 mln zł;

• ulica Cicha w Uhowie - wartość inwestycji to 60 tys. zł;
• ul. Spokojna i ul. Polna w Uhowie – wartość inwestycji 

to 1,1 mln zł;
• ścieżka rowerowa na trasie Płonka - Matyski – Gąsów-

ska-Somachy - wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln zł;
• remont Biblioteki w Łapach - wartość realizacji inwe-

stycji to prawie 2,73 mln zł;
• zrealizowano 8 inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Łapy 2020 (place zabaw, rozszerzenie oferty rekre-
acyjno-sportowej oraz doposażenie i unowocześnienie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach).

NOWI INWESTORZY W POSTREFIE ŁAPY, 
podpisane umowy:

• PPHU Jerzy Siemionczyk „Słodkie - Zdrowie” – Na 
działce o powierzchni prawie 1 ha powstanie nowa hala 
produkcyjna i magazynowa z częścią biurową. W nowym 
zakładzie zostanie umieszczona nowa linia produkcyjna do 
produkcji wyrobów sypkich;

• AG CHEMIA Sp. z o. o. - Na dwóch działkach w Podstrefie 
zostanie wybudowana fabryka wyrobów aerozolowych z 
mieszalnią płynów i nowoczesnym laboratorium;

• EDMARK Edyta Stypułkowska i Marek Stypułkowski 
Spółka Jawna -  na zakupionej działce powstanie zakład 
dzielenia drobiu o powierzchni 4 tys. m2, który zostanie 
wyposażony w nowoczesne, w znacznym stopniu zauto-
matyzowane linie produkcyjne.

Mimo pandemii i wszystkich obostrzeń udało się zrealizować nam w tym roku bardzo wiele inwestycji, podpisać 
umowy na kolejne, a także pozyskać ogromne środki zewnętrzne dla naszej gminy:
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Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg ważnych 
zmian w życiu mieszkańców. Oto najważniejsze z nich:

1. Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów
Wszystkie osoby od 1 stycznia, również te które dotychczas de-

klarowały brak segregacji obowiązkowo segregują odpady na frakcje: 
niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło 
oraz bioodpady.

2. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Od 1 stycznia właściciele nieruchomości jednorodzinnych będą mogli 
skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie za każdego 
mieszkańca zamieszkałego na nieruchomości. W przypadku korzystania 
z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w workach 
przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady 
te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

3. Zmiana w terminach składania zmian w deklaracji
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wy-

sokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje 
za miesiąc styczeń należy składać do 10 lutego i analogicznie 
w miesiącach następnych)

4. Wprowadzenie opłaty podwyższonej
W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia 

odpadów przez właścicieli nieruchomości naliczona zostanie opłata 
podwyższona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

5. Zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów

Już 28 sierpnia br. na sesji 
Rady Miejskiej przy zmianach w 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej rozmawialiśmy o zakładanym 
niestety wzroście cen za obiór i za-
gospodarowanie odpadów w naszej 
gminie. Wynikało to z konieczności 
ogłoszenia przetargu już we wrze-
śniu 2020 r. –  obecna umowa z 
PEC Sp. z o.o. w Łapach wygasa 
z końcem grudnia br. – ponieważ 
jest to postępowanie unijne, gdzie 
jest to termin min. 35 dni samego 
ogłoszenia. W związku z bardzo 
znacznym wzrostem kosztów – 
szczególnie kosztów zagospoda-
rowywania odpadów w RIPOK w 
Czerwonym Borze przewidywa-
liśmy, że może nastąpić wzrost o 
ok. 30%. Przypomnę Państwu że 
w ciągu tych dwóch lat cena za:

Odpady zmieszane: 2018 – 
2020 – wzrost o 71%,

Wielkogabaryty: 2018 – 2020 
– wzrost o 214 %,

Bioodpady: 2018 – 2020 – 
wzrost o 1200 %,

Bioodpady oraz opakowania 
: 2018 – 2020 –wzrost o 215 %,

W przetargu wpłynęły dwie 
oferty. Niestety postępowanie 
przetargowe, którego otwarcie 
nastąpiło w dniu 12 listopada 
2020 r. pokazało, że koszty sys-
temu mogą nawet wzrosnąć o 78,5 
%. Biorąc pod uwagę najniższą 
złożoną ofertę i zachowując do-
tychczasowy sposób ustalenia 
stawki opłaty za zagospodaro-
wywanie odpadów komunalnych 
groziłby wzrost ceny za odbiór 

odpadów za jedną osobę z 18 zł 
do 34 zł – tj. 94% (ulga z tytułu 
posiadania kompostownika 6,61 
zł, która jest od 1 stycznia 2021 
r. obowiązkowa). W mojej ocenie 
byłaby to sytuacja niedopuszczal-
na. Wynika to z wielu czynników, 
m. in. z ilości mieszkańców któ-
rych obejmuje system tj. na dzień 
30 października – 15 153 osoby 
– są oczywiście w tym systemie 
osoby w gospodarstwach domo-
wych pow. 5 osób. – a przypomnę, 
że w naszej gminie mamy zamel-
dowane 21 016 osób. Od grudnia 
2013 roku sukcesywnie zmniej-
sza się liczba osób zgłaszanych 
w deklaracjach przez właścicieli 
nieruchomości, co w chwili obec-
nej spowodowało „zniknięcie” w 
naszej gminie z systemu 982 osób 
(stan na grudzień 2013 r. – 16 
135 osób).

Jest to system oparty na uczci-
wym deklarowaniu zamieszka-
łych osób,  niestety, przez to jest 
systemem bardzo nieszczelnym. 
Ogłosiłem konsultacje społeczne 
a pod dyskusję poddałem radnym 
i mieszkańcom kalkulację opartą 
na zużyciu wody, która jest moim 
zdaniem systemem najbardziej 
wiarygodnym i szczelnym. Przy-
pomnę, że Sejm w drodze ustawy 
dopuścił jedną z 4 metod tj. 1) od 
liczby mieszkańców faktycznie 
zamieszkujących daną nierucho-
mość; 2) od powierzchni nierucho-
mości; 3) od ilości zużytej wody; 4) 
za gospodarstwo domowe (stawka 
ryczałtowa).

Ustawa nie dopuszcza na-
liczenia opłaty za faktycznie 
oddane odpady, o co mieszkańcy 
często pytają i sugerują, że byłaby to 
najbardziej sprawiedliwa metoda. 

Byłem i jestem przeciwny 
wysokiej podwyżce opłat dla 
mieszkańców, z tego powodu 3 
grudnia br. zdecydowałem o unie-
ważnienie przetargu. Nowe postę-
powanie przetargowe na okres 1 
roku zostanie  przygotowane jeszcze 
w tym miesiącu. Na początku 2021 
r. powinny być już z dużą dokład-
nością znane ewentualne kwoty 
podwyżek opłat za przyjmowanie 
odpadów, przez co oferowana cena 
obciążona będzie mniejszym ryzy-
kiem dla potencjalnego wykonawcy.

Poważnym problemem w na-
szej gminie jest bardzo duży wzrost 
ilości produkowanych odpadów. 
Ilość odpadów wytworzonych w 
2017 r. – 5531 ton, natomiast w 
2019 r. – 6438, co w ciągu 2 lat 
daje nam wzrost o 907 ton (16,4 %) 
– średnia roczna podawana przez 
GUS na terenie Polski to 2,1 % (rok 
2019 do 2018).

W związku z wyrokiem Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Białymstoku z dnia 9 listopada 
2020 r. stwierdzającym nieważ-
ność uchwały dotychczas obowią-
zującej z 2015 r. w części §1 ust. 2 
i ust. 3 na posiedzeniu nadzwy-
czajnej sesji Rady Miejskiej radni 
przyjęli nową uchwałę dotyczącą 
wyboru metody ustalenia opłaty 
za zagospodarowywanie odpadów 
komunalnych. Propozycja uchwa-

ły została przygotowana przez 
Burmistrza zgodnie z wnioskiem 
przedstawionym przez radnych 
na komisji 4 grudnia br. Jeszcze 
przed sesją poinformowałem, że 
zaproponowana uchwała niestety 
uderza w rodziny wielodzietne i 
wielopokoleniowe, gdzie w jednym 
domu mieszka więcej niż 5 osób. 
Na sesji padały uwagi dlaczego 
w uchwale nie ma dodatkowych 
zniżek dla mieszkańców, oprócz 
tej obowiązkowej za posiadanie 
kompostownika. Podkreślę jeszcze 
raz – uchwała została przedsta-
wiona radnym literalnie zgodnie 
z ich wcześniej przegłosowanym 
wnioskiem, który nie zakładał 
udzielania dodatkowych zniżek.

Zatem od 1 stycznia 2021 r. na 
terenie naszej gminy obowiązywać 
będzie uchwała z dnia 8 grudnia 
br. gdzie rozliczenie odbywać się 
będzie stawką 18 zł razy ilość osób 
zamieszkujących na danej posesji 
lub w mieszkaniu.

Dyskusja o odpadach ponownie 
wróci na wokandę Rady Miejskiej 
na przełomie stycznia i lutego przy-
szłego roku po otwarciu nowego 
przetargu. Podkreślę, że wówczas 
przedstawione zostaną wyliczenia 
– w oparciu o najkorzystniejszą 
ofertę przetargową - w przypadku 
wszystkich 4 dozwolonych obowią-
zującą ustawą metod, żeby radni 
i Państwo mogli zobaczyć różnice 
w kwotach i zdecydować, która z 
nich jest najkorzystniejsza. W pro-
jekcie uchwał zaproponuję zniżki 
dla mieszkańców, taką możliwość 
przewiduje obowiązująca Ustawa 
o porządku i czystości w gminach.

Burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski

ZMIANY W „USTAWIE ŚMIECIOWEJ”

 Gospodarka odpadami w gminie Łapy

PONADTO:
Od 1 stycznia zmienia się uchwała rady miejskiej w Łapach w spra-

wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W związku z wprowadzoną zmianą każdy właściciel nierucho-
mości od 04 stycznia  do 10 lutego 2021 r. ma obowiązek złożyć 
na nowym druku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Łapy. Jeszcze w grudniu nowy wzór 
deklaracji trafi do większości mieszkańców naszej gminy. Wypełnioną 
deklarację można złożyć osobiście w urzędzie, wrzucić do skrzynki 
podawczej przed budynkiem urzędu, wysłać pocztą lub elektronicznie 
za pomocą e-puap. Informacja telefoniczna 85 715 2251 wew. 510.
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Burmistrz Krzysztof Goła-
szewski zaprasza wszystkich 
pełnoletnich mieszkańców do 
udziału w konkursie na „Naj-
piękniej udekorowany świą-
tecznie dom lub balkon”.

Przed nami okres świątecz-
no-noworoczny. Jeden z pięk-
niejszych okresów w roku. Poza 
przeżyciem duchowym Boże Na-
rodzenie kojarzy się z urokiem 

rodzinnych spotkań, prezentami, 
śniegiem, migoczącą choinką i 
światełkami dekoracji.

Konkurs organizowany jest w 
dwóch kategoriach:

* najpiękniej udekorowany 
– oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym;

* najpiękniej udekorowany 
– dom jednorodzinny (posesja).

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest udekorowanie balko-

nu w budynku wielorodzinnym 
lub domu (posesji) i wykonanie 
fotografii, na której zostanie za-
prezentowany efekt udekorowa-
nia i oświetlenia (zatem najlepiej 
wykonać zdjęcia po zmroku).

Wszystkie szczegóły zamiesz-
czone w Regulaminie konkursu, 
który dostępny jest na stronie 
internetowej www.lapy.pl Pro-
simy o zapoznanie się z tym do-
kumentem.

Harmonogram
- do dnia 5 stycznia 

2021 r. dostarczenie fotografii 
udekorowanych balkonów lub 
domów do Urzędu Miejskiego 
w Łapach za pomocą adresu 
e-mail: konkurs@um.lapy.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres ul. 
Sikorskiego 24, 18-100 Łapy.

- nie później niż do dnia 15 
stycznia 2021 r. – ogłoszenie 
wyników konkursu

Wyboru zwycięzców konkursu 
dokona Komisja Konkursowa na 
podstawie następujących kryte-
riów oceny: pomysłowość, nowa-
torstwo, walory estetyczne, orygi-
nalność dekoracji, nawiązanie do 
tradycji świąteczno-noworocznej.

Nagrody
* najpiękniej udekorowany 

– oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym:

I miejsce: 300 zł
II miejsce: 200 zł
III miejsce: 100 zł
wyróżnienia: 3x50 zł
* najpiękniej udekorowany – 

dom (posesja):
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł
wyróżnienia: 3x50 zł
Ponadto laureaci konkursu 

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

Konkurs. Najpiękniej udekorowany świątecznie dom lub balkon

Druhowie z Uhowa i Płonki 
Kościelnej będą mogli zakupić 
m.in. materiały budowlane po-
trzebne do budowy i rozbudowy 
swoich remiz strażackich.

W piątek (4.12) prezes OSP 
Uhowo Daniel Koszczuk i naczel-
nik OSP Płonka Kościelna Krzysz-
tof Łapiński odebrali  umowy o 
dotację podpisane z burmistrzem 
Krzysztofem Gołaszewskim. Każ-

da jednostka otrzymała po 20 tys. 
zł z budżetu gminy Łapy.

- Dzięki pozyskiwanym środ-
kom zewnętrznym obie jednost-
ki są coraz lepiej wyposażone w 
różnego rodzaju sprzęt ratowni-
czy, dlatego strażacy potrzebu-
ją dodatkowego miejsca, by go 
przechowywać – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. - Te do-
datkowe pieniądze, które udało 
się wygospodarować w budżecie 
bardzo się im przydadzą.

 Na wyposażeniu strażaków 
jest m.in. cała gama środków 
ppoż., ubrania bojowe, a do tego 
przyczepki samochodowe, a w 
przypadku OSP Uhowo także 
łódź czy samochód osobowy typu 
transporter.

Strażacy z Uhowa od jakiegoś 
już czasu remontują budynek za 

szkołą, w którym urządzili swoją 
strażnicę. Remont robią w dużej 
mierze własnymi siłami i kosztem 
swojego czasu. Z kolei strażacy z 
Płonki Kościelnej planują rozbu-
dować swoją remizę. Tym bar-
dziej, że jeszcze przed świętami 
do wszystkich jednostek OSP z 
terenu gminy trafi kolejny sprzęt 
strażacki o wartości 200 tys. zł 
zakupiony z ministerialnego Fun-
duszu Sprawiedliwości. W czwar-
tek (3.12) została już podpisana 
umowa z dostawcą wyłonionym 
w przetargu.

Przypomnijmy, że w samym 
tylko 2020 roku do budżetu gminy 
Łapy na zakupy sprzętu strażac-
kiego dla strażaków OSP trafiło 
200 tys. zł dofinansowania z mini-
sterialnego funduszu sprawiedli-
wości  i 53 tys. zł dotacji z UMWP.

OSP w Uhowie i OSP w Płonce Kościelnej otrzymały po 20 tys. zł dotacji
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1 stycznia 2020 r. weszła w 
życie ustawa o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług 
społecznych (CUS), której projekt 
został skierowany do Sejmu RP w 
listopadzie 2018  r. jako prezy-
dencka inicjatywa ustawodawcza. 
Centra usług społecznych mają za 
zadanie zapewnić Polakom do-
stęp do kompleksowych usług 
społecznych na poziomie gminy, 
a zarazem wspierać integrację i 
rozwój samorządowych wspólnot 
terytorialnych i przez to umacniać 
polską samorządność. Centra po-
myślane zostały jako podmioty 
koordynujące lokalne systemy 
usług społecznych użyteczności 
publicznej, a więc usług dostęp-
nych dla wszystkich mieszkańców, 
a nie tylko dla tych biedniejszych 
czy słabszych. Centra będą też 

upowszechniać społeczne formy 
wsparcia usługowego realizowane 
na zasadzie wolontariatu, samo-
pomocy czy pomocy sąsiedzkiej. 

Jak organizacyjnie zmieni 
się ośrodek pomocy społecz-
nej?

Centrum Usług Społecznych 
w Łapach zostanie utworzone 
dla jednej gminy poprzez prze-
kształcenie funkcjonującego w 
gminie Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łapach. Do 
realizacji CUS zostaną przekazane 
wszystkie zadania, w tym usługi 
społeczne realizowane dotychczas 
przez ops oraz wybrane i niereali-
zowane przez ops. 

Rodzaj i zakres zadań, w tym 
usług społecznych, przekazanych 
realizacji centrum oraz szczegó-
łową organizację centrum określi 

statut centrum nadany przez radę 
gminy w drodze uchwały. 

Usługi społeczne będą reali-
zowane przez CUS zgodnie z po-
pularnym dziś rozwiązaniem or-
ganizacyjnym „jednego okienka”, 
które ma zapewniać mieszkańcom 
kompleksową obsługę w jednym 
miejscu. Głównym celem modelu 
jednego okienka jest zapewnie-
nie obywatelom i użytkownikom 
usług sprawnego zaspokojenia 
potrzeby/potrzeb w kontakcie z 
jedną instytucją.

W ramach CUS zostanie wdro-
żony MODEL KOOPERACJI dla 
gmin miejsko-wiejskich służący 
wzmocnieniu potencjału instytu-
cji działających na rzecz włączeniu 
społecznego na terenie miasta i 
gminy Łapy. D pracy modelem w 
ramach CUS zostaną zaproszone 

niezbędne z punktu widzenia pla-
nowania i realizacji usług instytu-
cje pomocy i integracji społecznej, 
zdrowia, edukacji, kultury, ngo, 
ekonomii oraz radni miasta i gmi-
ny. Utworzą oni Partnerski Zespół 
Kooperacji Służb. 

Projekt „Centrum Usług 
Społecznych w Łapach” reali-
zowany jest w ramach PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO 
WIEDZA EDUKACJA ROZ-
WÓJ.

Numer i nazwa Osi priory-
tetowej: II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, go-
spodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.8 
Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym

Numer naboru: POWR.02.08.
00-IP.03-00-001/20

Okres realizacji projektu: od: 
2021-01-01 do: 2023-12-31

Wartość dofinansowania: 3 
071 880,00zł

W Łapach powstanie Centrum Usług Społecznych poprzez 
przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Zespół do spraw organizowania społeczności lokalnej, którego 
celem będzie integracja i wspieranie rozwoju wspólnoty samorzą-
dowej
• Świetlica Socjoterapeutyczna „Świat w kolorach” – Świe-

tlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności so-
cjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci 
uczęszczających do placówki.

• Inspiratorium Aktywności Społecznej – realizacja działań 
edukacyjno-integracyjnych, spotkań sąsiedzkich, spotkań oby-
watelskich i innych dla różnych grup społecznych. Prowadzenie 
Inspiratorium zostanie powierzone organizacji pozarządowej w 
ramach usługi zleconej. 

• Klub Wolontariusza - wolontariusze będą wykonywali zadania 
skierowane do osób starszych, dzieci i młodzieży, społeczności 
lokalnej, powstanie banku czasu oraz kręgi wsparcia sąsiedzkiego.

• Klub Lidera Lokalnego – członkami Klubu będą osoby, któ-
re mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we 
współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. 
W ramach Klubu planuje się zorganizowanie warsztatów dla 
liderów i organizacji oraz realizację oddolnych inicjatyw (przy-
znanie minigrantów).

2. Zespół do spraw organizowania usług społecznych, realizu-
jący usługi:
• usługi opiekuńcze - są przyznawane osobom samotnym (lub 

jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z 
powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn 
wymagają pomocy ze strony innych osób,

• asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – możliwość 
skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta  
przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym,

• asystentura rodzinna - głównym celem asystentury jest podnie-
sienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego 
rodziców lub opiekunów dzieci,

• reintegracja w Klubie Integracji Społecznej – prowadzenie 
reintegracji zawodowej i społecznej w szczególności osób bezrobot-

nych, w trudnej sytuacji życiowej mające na celu powrót na rynek pracy,
• aktywizacja w Dziennym Domu SENIOR+ i Klubie SE-

NIOR+ - aktywizacja społeczna osób w wieku 60+, nieaktywnych 
zawodowo,

• mieszkanie chronione - będzie przysługiwało osobie pełnolet-
niej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełno-
sprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu 
w codziennym życiu, w szczególności osobie z zaburzeniami 
psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą itp.,

• punkt poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo spe-
cjalistyczne, w szczególności psychologiczne i rodzinne będzie 
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wy-
kazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych, bez względu na posiadany dochód,

• usługi indywidualnego transportu door-to-door – usługa 
indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności, obejmować będzie pomoc w wydostaniu się z miesz-
kania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca 
docelowego, gdzie będą mogły rozwijać swoja aktywność w życiu 
publicznym, społecznym i zawodowym. 

• opieka wytchnieniowa - ma za zadanie odciążenie członków 
rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wspar-
cie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 
zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co 
dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą 
mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na 
załatwienie niezbędnych spraw.

3. Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 
w którym realizowane będą zadania związane z przyznawaniem 
świadczeń: zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowaw-
cze, stypendia i zasiłki szkolne, dodatki mieszkaniowe, dodatki 
energetyczne, karta dużej rodziny, świadczenie „Dobry start”,  itp.

W CUS planuje się wyodrębnienie w szczególności następujących  zespołów: 
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„Dalekim pokoleniom pamiętne 
imiona”

Ludwik Osiński

Często stawał się autorytetem w wielu 
dziedzinach wiedzy. Na scenie życia wcie-
lał się w różne role - pedagoga, nauczyciela 
muzyki, dyrektora szkoły, dyrygenta  chóru i 
orkiestry. Jego długoletnia praca oraz liczne 
osiągnięcia w dziedzinie działalności arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
zaskarbiły sobie przychylność wielu środowisk 
i organizacji samorządowych. 

Pan Fryderyk Nowicki został docenio-
ny przez Marszałka Województwa Podla-
skiego Artura Kosickiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
upowszechniania i ochrony kultury 
za sezon 2019/2020.  Ogłoszenie lau-
reatów osiągnięć odbyło się online w środę 
(2.12). Oprócz Fryderyka Nowickiego nagrody 
otrzymali także:  Janina Osewska, podlaski 
zespół folklorystyczny „Narwianie”, Justyna 
Godlewska – Kruczkowska, Aleksander Na-
umow, Anna Archacka, Cezary Chwicewski.  

Fryderyk Nowicki – „Człowiek Or-
kiestra”.  

„ Wielu mijamy, niektórych zapa-
miętujemy, tylko nielicznych wspo-
minamy i wciąż  szanujemy.”

Na swojej drodze życia spotykamy nie-
kiedy ludzi, którzy już na zawsze pozostają 
w naszej pamięci.  Do takich postaci należy 
z pewnością Pan Fryderyk Nowicki – 
wieloletni pedagog i wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Łapach, nauczyciel 
muzyki, dyrygent chóru szkolnego, twórca 
i kapelmistrz Żeńskiej Orkiestry Dętej przy 
Liceum. „Człowiek Orkiestra” – gra na wielu 
instrumentach, zaraził swą muzyczną pasją 
rzesze młodych ludzi. Wprowadził w świat 
nut i dźwięków niezliczone pokolenia. 

Pozwólmy sobie na przypomnienie drogi 
zawodowej Profesora. Dorobek Pana Fryde-
ryka Nowickiego jest  obszerny i imponujący, 
nie sposób zaprezentować całości. Tworzą 
go wieloletnie osiągnięcia chóru szkolne-
go, Żeńskiej Orkiestry Dętej przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Łapach i inne formy 
aktywności twórczej. 

W latach 1972 - 1989 Pan Fryderyk Nowic-
ki kilkakrotnie otrzymał Nagrody Ministra i 
Kuratora za działalność pedagogiczno-arty-
styczną. Prowadzony przez niego chór szkolny 
zajmował najwyższe lokaty w konkursach 
międzywojewódzkich i centralnych. 

Prestiżowe osiągnięcia zanotowała Żeńska 
Orkiestra Dęta przy Liceum Ogólnokształcą-
cym w Łapach, utworzona z inicjatywy Pana 
Fryderyka Nowickiego 1 września 1974 roku.

Sukcesem orkiestry jest wieloletni udział 
(1979 – 1991) w finałach Ogólnopolskiego 
Przeglądu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Od początku istnienia orkiestra pod 
batutą dyrygenta i kapelmistrza Fryderyka 
Nowickiego aktywnie uczestniczyła w licz-
nych uroczystościach szkolnych, lokalnych, 
środowiskowych, ogólnopolskich. 

Osiągnięcia chóru szkolnego i orkiestry 
odnotowane zostały w mediach lokalnych i 
krajowych. Aktywność artystyczna Pana Pro-
fesora obejmuje również tworzenie i działal-
ność zespołów wokalnych i instrumentalnych.

Pan Fryderyk Nowicki to nie tylko muzyk 
z pasją, twórca orkiestry i chóru, nauczyciel. 
To także wychowawca, przyjaciel młodzie-
ży, zaufany rozmówca. Ktoś, na kim można 

polegać. Ktoś, kto potrafi odkryć i rozwinąć 
ukrytą pasję, zachęcić do cierpliwej pracy w 
realizacji artystycznych marzeń.

Dorobek Profesora Fryderyka Nowickiego, 
jego wieloletnia praca i niekwestionowany 
autorytet w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury zasługu-
je na wyrażenie najwyższych słów uznania, 
szacunku i podziękowania. 

Panie Profesorze!
Dziękujemy za prowadzoną działalność 

artystyczną i pedagogiczną, promującą  szkołę 
w mieście, lokalnym środowisku, w  kraju i 
na świecie. Dziękujemy za budowanie pre-
stiżu i wysokiego poziomu kultury naszego 
regionu. Dziękujemy za  tworzenie potrzeby 
nieustannego doskonalenia umiejętności 
artystycznych wśród wielu pokoleń dzieci i 
młodzieży. Dziękujemy za  rzesze wdzięcznych 
słuchaczy niezwykłych koncertów wokalno-in-
strumentalnych. Dziękujemy za zaszczepianie 
i pielęgnowanie wrażliwości na muzykę.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam 
dobre serca mają”- J.W. Goethe

 Ewa Gierałtowska
Joanna Gradkowska

Łapianin Fryderyk Nowicki nagrodzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „IMPULS” dzia-
łające przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łapach w 
partnerstwie z Dziennym Domem 
„SENIOR+” w Łapach od czerwca 
2020r. realizowało działania w 
ramach projektu pt.„TACY SAMI- 
NIE MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI! 
Seniorze zŁap czas! -aktywizacja 
i integracja wewnątrz- i  między-
pokoleniowa.” dofinansowanego 
ze środków otrzymanych od Mini-
sterstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 TACY SAMI- NIE 
MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI! 
Ponad 150 uczestników w tym 
Seniorów oraz dzieci mogło bez-
płatnie uczestniczyć w szeregu 
zajęć i warsztatów w ramach 
funkcjonowania klubokawia-
renki „Senior zŁap Cafe”, tj.: 
zajęcia fitness,  zajęcia metodą 
feldenkraisa,  warsztaty ręko-
dzielnicze, warsztaty garncarskie, 
warsztaty kulinarne/ spotkania 
towarzyskie, warsztaty z wiza-
żystką/ kosmetyczką, zajęcia z 
języka angielskiego, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, międzypoko-
leniowe ferie- TACY SAMI- Nie 
ma Ściany między nami, między-
pokoleniowy wyjazd Seniorów i 
dzieci- Babciu i dziadku pokaż mi 
świat, „Seniorada”- Potańcówki 
pod gwiazdami

Celem głównym projektu 
było zwiększenie aktywności 
społecznej Seniorów promującej 
integrację wewnątrz- i międzypo-
koleniowej poprzez budowanie 
sieci społecznych i wolontariat 
wewnątrz- i międzypokolenio-
wy. Pomimo pandemii z za-
chowaniem wszelkich środków 
ostrożności Seniorzy aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, spotka-
niach i warsztatach i już nie mogą 
się doczekać kolejnych spotkań, 
działań, zajęć, gdyż doskonale 
wiedzą, że jesień życia może być 
naprawdę kolorowa, wystarczy 
tylko „złapać czas…” i możliwie 
najlepiej go wykorzystać, dbając o 
siebie i innych cieszyć się życiem 
każdego dnia. Wszyscy jesteśmy 
„TACY SAMI- NIE MA ŚCIANY 
MIĘDZY NAMI!...” 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych IMPULS w Łapach

Monika Łapińska
- koordynator projektu

Projekt  pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! - aktywizacja i 
integracja wewnątrz- i  międzypokoleniowa”. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych 
od Zleceniodawcy - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

„TACY SAMI - NIE MA ŚCIANY 
MIĘDZY NAMI!...”

Wejście do naszej biblioteki 
od niedawna zdobi jedyna w 
swoim rodzaju Zaczytana Ław-
ka, która została zakupiona w 
ramach zadania pt. „Przebu-
dowa budynku Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Łapy 
wraz z budową windy dla osób 
niepełnosprawnych oraz budo-
wą pochylni dla osób niepełno-
sprawnych przy ul. Nowy Rynek 
15 w Łapach” zrealizowanego w 
ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priory-
tet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020 dofinansowanego ze 
środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Jej tematem przewodnim 
jest klatka. 

Pod takim tytułem na meblu 
odnajdziemy wiersz Michała 
Wrońskiego. Każdy centymetr 
siedziska wypełniony jest znako-
mitymi obrazkami kolorowych 
papug i złotych klatek. Kolorowa 
grafika rzuca się w oczy z daleka 
i zachęca do zatrzymania się i 
wzbudzenia refleksji. Ma inspi-

rować przechodniów, nie tylko 
swoim wyglądem, ponieważ ten 
wyjątkowy mebel miejski oferu-
je darmowe audiobooki. Dzięki 
umieszczeniu na podeście kodu 
QR, nasi czytelnicy mogą posłu-
chać co miesiąc innego dzieła 
literackiego. W tym miesiącu 
jest to tom poezji Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego pt. „Słówka”. 

Ta wspaniała ławka jest pro-
jektem fundacji Zaczytani.org, 
której myślą przewodnią jest 
promocja szeroko rozumianej 
kultury czytelnictwa. Jak mówią 
jej przedstawiciele: “Wykorzy-
stujemy książkę do budowania 
jakościowych relacji – od relacji 
z samym sobą, przez relacje w 
najbliższym otoczeniu, po re-
lacje między całymi społeczno-
ściami i instytucjami.” W swoje 
działania angażują przedstawi-
cieli świata kultury, nauki i biz-
nesu. Dlatego jesteśmy bardzo 
dumni, że ten projekt w końcu 
ujrzał światło dzienne i możemy 
się nim z Wami podzielić!

Zaczytana Ławka 
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Filia Wydziału Komunikacji 
w Łapach w nowej lokalizacji - 

ponownie czynna
Od 30 listopada można znowu załatwić sprawy 

z zakresu rejestracji pojazdów w łapskiej filii 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowe-
go w Białymstoku. Filia ta mieści się w nowym 
miejscu - w budynku Centrum Kształcenia Za-
wodowego przy ul. Sikorskiego 15 w Łapach.

UWAGA! Interesanci przyjmowani są tylko 
po umówieniu się telefonicznie na konkretną 
godzinę:

- kom. 730 200 356
- kom. 730 200 736

Po koniec listopada burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski spotkał 
się z autorami projektów, które 
uzyskały najwyższą liczbę głosów 
oddanych przez mieszkańców w 
Budżecie Obywatelskim 2021. 

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Łapy 2021 łącznie 
zostało złożonych 20 propozycji za-
dań, z których 18 zostały poddane do 
głosowania mieszkańców. Spośród 
tych 18 propozycji zadań, mieszkańcy 
wybrali 8 pomysłów, które zostaną 
zrealizowane w 2021 roku.

Przypominamy, iż w wyniku gło-
sowania do urny zostało wrzuconych 
5633 kart z czego 101 kart przesłano 
skanem na wskazany adres e-mail. 
Zarejestrowano łącznie 5734 głosów, 
w tym w wyniku weryfikacji uznano 
5345 głosów za ważne i 389 głosów 
za nieważne. Na Budżet Obywatel-
ski Gminy Łapy 2020 zostało prze-
znaczone 240 tys. złotych. Łączny 
szacunkowy koszt projektów reko-
mendowanych do realizacji głosami 
mieszkańców wyniósł 239,5 tys zł.

- Dziękujemy mieszkańcom 
za wszystkie oddane głosy - mówi 

Krzysztof Gołaszewski - Wszystkie 
pomysły w tym roku były bardzo 
ciekawe. Gratuluję zwycięzcom i już 
teraz zapraszam do udziału w kolej-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Projekty rekomendowane przez 
mieszkańców do realizacji w 2021 
roku:

1. Budowa sceny estradowej na 
boisku przy WDKu w Łapach – Szo-
łajdach.

2. Budowa ścieżki sensorycznej, 
rozbudowa placu zabaw i miejsca 
wypoczynku w Płonce Kościelnej 
(lokalizacja: Szkoła Podstawowa w 
Płonce Kościelnej).

3. Siłownia plenerowa pod 
chmurką (lokalizacja: Szkoła Pod-
stawowa w Łupiance Starej).

4. Odnowienie jednej połowy 
(najbardziej zniszczonej – od strony 
ul. Leśnikowskiej) wielofunkcyjnego 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Św. Jana Pawła II w Łapach przy ul. 
Polnej 9.

5. Budynek na potrzeby sołectwa 
Łapy – Pluśniaki.

6. Drewniana altana ze stołami i 
ławami w Łapach-Korczakach.

7. „Super sprawa, gdy zabawa a 
plac zabaw to podstawa”– rozbudowa 
placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z 
Oddziałem Integracyjnym w Łapach 
(lokalizacja: skrzyżowanie ul. Polna 
27, 18-100 Łapy).

8. Bezpieczny mieszkaniec Gmi-
ny Łapy. Ochotnicza straż pożarna 
(lokalizacja: Uhowo).

Podsumowanie II edycji 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2021
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W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę Bitwy warszawskiej. Upa-
miętniamy zwycięstwo Wojska 
Polskiego nad siłami Amii Czer-
wonej, która na swoich bagne-
tach według oficjalnej propagandy 
bolszewickiej, niosła szczęście i 
pokój masom pracującym. Za-
nim doszło do walk pod stolicą, 
obszar obecnej Gminy Łapy został 
zajęty przez najeźdźców i przez 
około trzy tygodnie pozostawał 
pod okupacją sowiecką. Jak wy-
glądał ten czas w pewnym stopniu 
wyjaśniają dokumenty znajdujące 
się w łomżyńskim Oddziale Ar-
chiwum Państwowego w Białym-
stoku. Dotyczą one powojennych 
procesów sądowych, spraw śled-
czych, w których domniemywano 
się współpracy z nieprzyjacielem 
kilkudziesięciu mieszkańców po-
bliskich terenów.

Na wstępie należy zaznaczyć, 
iż znaczna część osób została unie-
winniona od zarzutów działania 
na szkodę nowo odrodzonego 
państwa polskiego. Z informacji 
zawartych w piśmie Juliusza Mil-
lera – zamieszkałego w Łapach 
pracownika kolei – można wy-
wnioskować orientacyjną liczbę 
podejrzanych, który domagał się 
od Sądu Okręgowego w Łomży 
wydania zaświadczania o niew-
spółpracowaniu z najeźdźcą. W 
treści dokumentu dowiadujemy 
się,  iż około pięćdziesięciu pra-
cowników kolei z Łap, którzy 
podczas inwazji bolszewickiej 
nie ewakuowali się i rzekomo 
współdziałali z komunistami 
zostało sprawdzonych pod tym 
kątem. Podstawą pod oczyszczenie 
z zrzutów mogła być relacja pod-

porucznika Dawidowicza. Stwier-
dził on, iż kolejarze ochoczo współ-
działali z polskimi żołnierzami po 
opuszczeni miejscowości przez 
bolszewików. W szybkim tempie 
przywrócono drożność pobliskiej 
linii kolejowej, uporządkowano 
teren dworca. Oficer podkreślił 
zdecydowane wrogie podejście 
ludności do wycofujących się czer-
wonoarmistów. 

Niektóre sprawy musiały być 
rozstrzygnięte przed sądem. Było 
tak w przypadku Aleksandra Ko-
noplina, który pełnił funkcję star-
szego policjanta komunistycznej 
służby porządkowej. Sporządzony 
przeciwko niemu akt oskarżenia 
zawierał informację o: konfi-
skacie osiemnastu butelek wina 
i dwudziestu butelek wódki od 
okolicznego restauratora Pacio-
rowskiego, głoszeniu tez wychwa-
lających ustrój komunistyczny 
oraz zarzucono mu, że podczas 
wiecu bolszewickiego uniemoż-
liwiał osobom opuszczenie wy-
darzenia. Sprawa zakończyła się 
wyrokiem uniewinniającym z 
uwagi na przymus współpracy. 
Fakt, że Aleksander Konoplin 
powrócił do Łap, świadczy o jego 
dobrej opinii wśród mieszkańców. 

Interesującym faktem było 
wstępowanie podejrzanych 
o współpracę z bolszewikami 
do Wojska Polskiego, aby zreha-
bilitować swój status społeczny. 
Postąpił tak Kazimierz Łupiński 
i Henryk Roszkowski, którzy god-
ną postawą w armii przysłużyli się 
Ojczyźnie. Zostało to wzięte pod 
uwagę w prowadzonych przeciw 
nim postępowaniach śledczych, 
które zostały umorzone. 

Archiwalia kryją informację 
o zatrzymaniu przez okupantów 
księdza Bolesława Gumowskiego 
– ówczesnego proboszcza parafii 
pod wezwaniem Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Łapach. 
Został on aresztowany z uwagi na 
informacje o jego wrogich stosun-
kach do Rosji Sowieckiej. Ustalo-
no, iż anonimowe donosy miały 
być podpisane przez osoby wywo-
dzące się z najbliższej okolicy. Z 
uwagi na istniejący powszechnie 
terror, bojaźń o utratę zdrowia i 
życia, z całą mocą można stwier-
dzić, że wielu zostało zmuszonych 
do złożenia podpisu. Proboszcza 
przetransportowano do Poświęt-
nego, gdzie przebywał pod strażą. 
Dzięki usilnym prośbom para-
fian został uwolniony. Niechlub-
ną działalnością wykazał się Jan 
Tym, który dobrowolnie objął 
stanowisko komisarza bolsze-
wickiego w osadzie kolejowej 
Łapy, powiatu Mazowieckiego, i 
w tym charakterze działając, oka-
zał nieprzyjacielowi istotną po-
moc, polegającą na pomocy przy 
rozszerzaniu toru kolejowego dla 
uruchomienia pociągów nieprzy-
jacielskich. Przyczyniło się to do 

znacznych strat materialnych oraz 
utrudniło pościg za uchodzącym 
wrogiem po zwycięskich starciach 
polskiej armii nad Wisłą. Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie skazał Tyma 
na rok i sześć miesięcy pobytu 
w twierdzy (ciężkiego więzienia) 
oraz zwrot kosztów sądowych. 
Nie jest to jedyna osoba, która 
sprzyjała Sowietom. Dokumenty 
zawierają informację o niejakim 
Perkowskim – znanym aktywiście 
komunistycznym, który uciekł z 
Polski w obawie przed karą. Moż-
na domyślać się, iż miał powody, 
dla których nie stawił się przed 
sądem, aby udowodnić swoją 
niewinność. W łapskich struktu-
rach władzy bolszewickiej działał 
wtedy Marceli Nowotko. Tak, to 
właśnie ten mężczyzna z pomnika, 
który zniknął z centrum miasta 
w 1989 roku.

Okres okupacji sowieckiej w 
1920 roku był naznaczony prze-
mocą, bojaźnią o utratę mienia, 
zdrowia i życia. Przytoczone 
archiwalia pokazują, iż lokalna 
ludność zachowała się należycie w 
tak niełatwym czasie, a wyjątków 
było niewiele. 

Paweł Roszkowski 

Publikujemy listę uczestników wojny 1920 roku oraz 
bitwy warszawskiej. Niech zachowają się w naszej świa-
domości.

Józef Piłsudski - Komendant Legionów, Tymczasowy Naczelnik 
Państwa, Pierwszy Marszałek, twórca Niepodległej Polski, mieszkał 
w Łapach, Podpułkownik Stanisław Łapiński-Nilski - oficer 
legionów,  szef sztabu obrony Lwowa, obrońca wszystkich polskich 
granic, dowódca pułku ułanów wielkopolskich, syn tej ziemi.

Leon Starybrat - poległ w pobliżu  Łap w lipcu 1920r., 
Bolesław Kostro - żołnierz POW, członek pierwszej polskiej admi-
nistracji Warsztatów Kolejowych w Łapach, Henryk Gołubowski 
- harcerz, uczestnik walk o Wilno, ochotnik w wojnie 1920, Marceli 
Dąbkowski członek  POW,  żołnierz 33 pułku piechoty w wojnie 
1920, Kazimierz Raciborski - członek POW, żołnierz 1 pułku le-
gionów, Władysław Roszkowski - ochotnik, legionista, Florian 
Rodowicz - ochotnik legionista, Aleksander Łapiński - ochotnik, 
ułan - legionista, Władysław Piotrowski – ochotnik, żołnierz wojsk 
ochrony kolei, Maria Borowska - sanitariuszka szpitala wojskowego 
w Łapach, Kapitan Marcin Borowski – Beszta- ochotnik, oficer 
odrodzonego wojska polskiego, uczestnik wojny 1920, Porucznik 
Edward Grindl - członek POW, legionista 33 pułku piechoty, 
Stanisław Harasiuk - peowiak,  wachmistrz 33 pułku piechoty 
legionów, Stanisław Maliszewski -  żołnierz 33 pułku piechoty, 
uczestnik wojny 1920, Jan Grochowski, Stanisław Grochow-
ski, Franciszek Skibko – ochotnik – legionista, Franciszek 
Kosicki - uczestnik wojny 1920, Władysław Kosicki - uczestnik 
wojny 1920, Stanisław Łupiński - uczestnik wojny 1920.

Cześć ich pamięci

Łapy i okolice pod okupacją sowiecką w 1920 roku
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Od piątku, 20 listopada, codziennie odbywają się zajęcia zorgani-
zowane na nowo powstałej siłowni miejskiej w Łapach, mieszczącej 
się w budynku Szkoły Podstawowej numer 1 przy ul. Jana Matejki 19. 
Zapisy prowadzi na bieżąco Ośrodek Kultury Fizycznej.

Zajęcia na siłowni odbywają się codziennie, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00-21:00, a w soboty i niedziele w godzinach 
10:00-16:00. Zajęcia organizowane są zgodnie z grafikiem, a można  
wziąć w nich udział po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. W tym 
celu został uruchomiony specjalny numer telefonu 535 917 050.

Warto zapoznać się z cennikiem usług siłowni. Karnety można 
kupić w recepcji siłowni w godzinach jej otwarcia.

Siłownia:
Wejście jednorazowe: 5,00 zł;
Karnet miesięczny:
Normalny : 50,00 zł
Ulgowy: 40,00 zł – uczniowie i studenci od 14. roku życia do 

ukończenia 26. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 
lub studenckiej.

Aerobik:
Wejście jednorazowe: 8,00 zł
Karnet miesięczny: 40,00 zł
Sauna: Jednorazowe wejście: 10,00 zł (zgodnie z rozporządzeniem, 

sauna będzie wyłączona z użytkowania)
Zajęcia są prowadzone pod okiem instruktora, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego, dlatego na wszystkie godziny obowiązują limity 
miejsc i rezerwacje. Przed wejściem dokonujemy pomiaru tempera-

tury wszystkim uczestnikom zajęć, wyznaczono też w przerwy między 
grupami, podczas których dezynfekowany jest sprzęt do treningu, 
a pomieszczenie są wietrzone. Obowiązkowo każdy uczestnik musi 
ćwiczyć z własnym ręcznikiem i zobowiązany jest do dezynfekcji 
sprzętu po skorzystaniu z niego. Środki do dezynfekcji dostępne są 
na terenie siłowni.

Do dyspozycji uczestników zajęć są dwie sale do treningu si-
łowego i sala fitness, na której odbywają się zajęcia aerobiku. Na 
siłowni znajdują się obecnie tylko urządzenia do treningu siłowego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 535 
917 050 w godzinach pracy siłowni.

Ruszyły zajęcia na siłowni miejskiej OKF!
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SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-

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

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
I

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, 
Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 18

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 25

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 19

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

11-go Listopada)
26

Środa

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

Gąsówka-Osse 
20

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spo-
kojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła), 27

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 28

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

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

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

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

I

Ponie-
działek

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

18

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, 

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

Wodzickiego, Żniwna

4

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

5

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 13
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
7*

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

20

Czwartek

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

Zachodnia, Żytnia
14

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzę-
bia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskie-

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

7

Piątek

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

Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy 
Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, 
Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, 

Boh.Westerplatte

15

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

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

8

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

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

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

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Mie-
siąc

I

Ponie-
działek

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

11

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 18

Wtorek

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

12

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

19

Środa

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

13

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

20

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

Daniłowo Duże
21

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców 

zabudowy jednorodzinnej  STYCZEŃ  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

I

Ponie-
działek

3-go Maja, 11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrow-
nicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, Huza-

ra, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Mierosławskiego, Nilskie-
go-Łapińskiego, Parafialna, Południowa, Słoneczna, Stalowa, 

Sybiraków, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury 

11
 25

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Graniczna, 
Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. Krucza, Nadnar-

wiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, 

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12
 26

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

Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, 
Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Różana, 

Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

5 
19

Asnyka Łapy, Bagno, Kolejowa, Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskie-

go, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

12 
26

 Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, Sła-
wińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Wyspiań-

skiego, Wyszyńskiego, Żabia

13 
27

Czwar-
tek

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

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

14 
28

Piątek

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

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

Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkace-
go, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

8 
22

Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odległa, Pił-
sudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego,

Wodzickiego, Żniwna

4* 
15 
29

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

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

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

STYCZEŃ  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

I

Ponie-
działek

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

25

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

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-
kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

11

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, 
Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławiń-
skiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 

Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

12

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 20

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

ków, Żwirki i Wigury
13

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

27

Czwar-
tek

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

chodnia, Żytnia
21

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzę-
bia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, 

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

14

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, 
Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klono-
wa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, 
Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, Spół-

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

22

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

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

15

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Mie-
siąc

I
Ponie-
działek

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

4
18

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmen-
tarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna,  Prze-
chodnia, Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, 

Zdrojowa, 11-go Listopada)

13
27

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 5*
20

Gąs.Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Kochanow-
skiego,Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, 
Żeromskiego), Gąs. Stara Wieś, Gąsówka Oleksin, Gąsów-

ka Osse, Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła)

5*
20

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

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

7
21

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

8
22

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

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ  2021 r.

Miejscowość, ulica
Mie-
siąc

l
Płonka-Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, Daliowa, 

Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, 
Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Różana, 

Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

7 
(czw.)

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głucha, 
Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 

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

Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

11 
(pon.)

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

14 
(czw.)

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, ŁAPY 
(Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 

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

15 
(pt.)

ŁAPY (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzębia, 
Kasprzaka, Langiewicza, Mierosławskiego, Nadnarwiańska, Nowowiejska, 

Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, Żwirki i Wigury)

15 
(pt.)

Gąsówka Stara Kol. (Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nał-
kowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy-Kołpaki, 

Łapy-Łynki (w tym ulica Kombatantów), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy-Osse (ul. Kolejowa) Brańska, 

Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, Południowa

18 
(pon.)

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, 
Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, 

Wąska)

19 
(wt.)

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

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

20 
(śr.)

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, 
Szpitalna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdowo), 

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

21 
(czw.)

ŁAPY (3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, 
Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 11 Listopada, Mała, Nilskiego-Ła-
pińskiego, Okopowa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczo-

wa, Wodociągowa, Wronia)

25 
(pon.)

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

na, Szkolna, Białostocka, Wesoła, 11-go Listopada)

28 
(czw.)

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

Roszki-Wodźki

29 
(pt.)

PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

**ODBIÓR WORKÓW Z POPIOŁEM

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

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

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

Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

Pani Emilii Kamińskiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach 

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Taty 
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

22.12.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
23.12.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
24.12.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.12.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
26.12.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.12.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
28.12.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
29.12.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
30.12.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
31.12.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
1.01.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
2.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
3.01.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
4.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
5.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
6.01.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
7.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
8.01.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
9.01.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
10.01.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
11.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
12.01.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
13.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
14.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.01.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.01.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
18.01.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
19.01.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
20.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
21.01.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
22.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
23.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
24.01.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
25.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
26.01.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
27.01.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
28.01.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
29.01.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
30.01.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
31.01.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
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GROW ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a lok.2 tel.882-702-100 www.badanie kompetencji.pl

Paweł Panasewicz

G R O W

Firma GROW składa najserdeczniejsze życzenia

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń

za wspólnie spędzony czas pełen rozwoju osobistego

i nabywania nowych umiejętności.

Jesteśmy wdzięczni wykładowcom, trenerom

oraz pozostałym osobom,

bez których wiele dobrych rzeczy nie mogłoby się wydarzyć.

Szczególnie ciepłe słowa i podziękowania kierujemy

do naszego burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego

oraz pani Magdy Perkowskiej-Szymanowicz,

którzy wspierają wszelkie inicjatywy

mające na celu budowanie nowych obszarów

kompetencji mieszkańców Łap i okolic.

W nowym roku ponownie zapraszamy do kontaktu z nami

i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w szkoleniach.

Przygotowaliśmy ofertę szkoleń dla firm.

Spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego.


