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OgłOszenia

Rafał urodził się 2 lipca 2019 roku i w 
toku szerokiej diagnostyki zdiagnozowano 
u niego wielotorbielowatość nerek i wątro-
by, poszerzone drogi żółciowe i przepukliny 
pachwinowe. Jest to rzadka nieuleczalna 
choroba genetyczna w formie recesywnej. 
Torbiele cały czas rosną powodując upośle-
dzenie pracy narządów i prawidłowy rozwój. 

Gdy Rafałek miał trzy miesiące prze-
szedł operację przepukliny pachwinowej, a 
ze względu na powiększone narządy, które 
powodują duży obwód brzucha znajduje się 
pod stałą opieką rehabilitanta.

Choroba zaczęła postępować w październiku 2020 roku. Rafałek 
przeszedł sepsę, podwójne przetaczanie krwii. Wykryto  przerost mięśnia 
sercowego i nadciśnienie tętnicze. Coraz bardziej zwiększa się ilość leków 
do podawania.W najbliższej przyszłości  planuje się wykonanie scyntygrafii 
dróg żółciowych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz pobyt w 
szpitalu na oddziale Nefrologii.

Aby przekazać 1 % podatku:
Wpisz w rozliczeniu PIT 

numer KRS Fundacji „Serca dla Maluszka” 0000387207,
 z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „Rafał Ziemczonek”.
Aby przekazać darowiznę przelewem: 

Fundacja „Serca dla Maluszka”, ul. Kowalska 89
43-300 Bielsko-Biała, 

Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Rafał Ziemczonek

1% Rafałkowi
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Nagrody pieniężne oraz dy-
plomy, kalendarze promujące 
Białostocki Obszar Funkcjo-
nalny i sękacze - czyli słodką 
niespodziankę, którą upiekła 
łapska piekarnia „Polsęk” 
osobiście przekazał laureatom 
konkursu „Najpiękniej udeko-
rowany świątecznie dom lub 
balkon” burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski. 

W wyniku ogłoszenia kon-
kursu wpłynęły 22 zgłoszenia do 
Urzędu Miejskiego. Spośród na-
desłanych zdjęć przystrojonych 
domów i balkonów komisja ds. 
oceny konkursu wybrała 13 lau-
reatów konkursu.

Pan burmistrz złożył lau-
reatom serdeczne gratulacje. 
Dziękował za udział w konkursie 

i przekazywał swoje wyrazy 
uznania dla dekoracji do-
mów i balkonów, które w 
świąteczno-noworocznym 
czasie bardzo cieszą oczy i 
szczególnie wieczorem pięk-
nie wyglądają.

Laureatami konkur-
su zostali:

W kategorii  naj-
piękniej udekorowany 
oświetlony balkon w bu-
dynku wielorodzinnym:

I miejsce: Ewa Górska, 
ul. Główna, Łapy  - nagroda 
w wysokości 300 zł

II  miejsce:  P iotr 
Chmielewski, ul. Orzeszkowej, 
Łapy - nagroda w wysokości 200 zł

W kategorii  najpiękniej 
udekorowany – dom (pose-
sja):

I miejsce: Paweł Perkowski, 
ul. Puchalskiego, Łapy - nagroda 
w wysokości 500 zł

II miejsce: Anna Warpe-
chowska, ul. Wodociągowa, Łapy 
- nagroda w wysokości 400 zł

III miejsce: Sławomir Ka-
linowski, ul. Surażska, Uhowo - 
nagroda w wysokości 300 zł

Wyróżnienia w wysokości 
po 50 zł:
1. Łukasz Bukłaha,  

ul. Długa, Łapy
2. Adam Choiński,  

ul. Łąkowa, Łapy
3. Barbara Duda,  

Nilskiego-Łapińskiego, Łapy
4. Grzegorz Łapiński,  

Łapy-Szołajdy
5. Agnieszka Łupińska,  

Płonka Strumianka
6. Andrzej Suchodolski,  

ul Główna, Łapy
7. Bożena Szymańska,  

ul. Główna, Łapy
8. Adam Wojciula,  

Daniłowo Duże

Laureaci konkursu „Najpiękniej udekorowany świątecznie 
dom lub balkon” odebrali nagrody

Na początku grudnia Uniwersytet Trze-
ciego Wieku oraz Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy zaprosili seniorów do wzięcia 
udziału w akcji ph. „Zapisane w czasach pan-
demii”. Uznaliśmy, że ważne jest zebranie i 
przechowanie ich refleksji związanych z tym 
trudnym okresem zarówno w kronice prowa-
dzonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak 
i w wirtualnej formie na stronie internetowej 
biblioteki. Zależało nam, aby podzielili się z 
nami swoimi spostrzeżeniami i przemyślenia-
mi odnośnie zmian, jakie zaszły w ich życiu 
na skutek pandemii.

Udało nam się zebrać niezwykle ciekawe 
relacje i materiały dotyczące różnych aspektów 
życia i sposobów radzenia sobie z zupełnie 
nową rzeczywistością. Wartością wszystkich 
prac jest zawarty w nich autentyzm przeżyć 
oraz bogactwo doświadczeń ich autorów.

Wśród przekazanych prac znajdują się: za-
piski, wiersze, fragmenty dziennika, statystyki 
dotyczące liczby zachorowań oraz zgonów w 
Polsce i na świecie (w tym wykresy powstałe w 
oparciu o te dane), a także fotografie prezen-
tujące: obrazy akrylowe i wykonane techniką 
pouringu, kompozycje kwiatowe, maseczki 
ochronne na twarz - szyte lub robione na 
szydełku, makramy, szydełkowe serwetki i 
bombki, torby z naszytymi aplikacjami wy-
konanymi na szydełku, obrazy wyszywane 

haftem krzyżykowym, dekoracyjne poszewki 
na poduszki, bombki choinkowe wykonane 
techniką decoupage. Wśród zdjęć jest jed-
no, które wydaje się zupełnie wyjątkowe. 
Przedstawia wigilijną kolację przygotowaną 
na samotne święta. Zamiast najbliższych 
osób zgromadzonych wokół stołu, znalazły 
się na nim jedynie ich fotografie.

Otrzymaliśmy również prace spoza Łap. 
Pani Anna Werpachowska z Szepietowa 
przesłała swoje wiersze, a mieszkanka Cie-
chocinka (po tym, jak usłyszała informacje 
dotyczące akcji na antenie TVP Info) po-
dzieliła się z nami przeżyciami z pobytu w 
izolatorium dla chorych na COVID-19, które 
utworzone zostało w sanatorium MSWiA 
„ORION” w jej mieście.

Jesteśmy bardzo wdzięczni autorom, 
którzy zechcieli udostępnić nam swoje prace. 
Zachowamy je jako świadectwo codziennego 
życia seniorów w czasie pandemii. Zostaną 
one umieszczone w kronice Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

W imieniu Zarządu UTW w Łapach 
wszystkim osobom, które wzięły udział w 
akcji życzymy zdrowia, nadziei na lepszy 
czas, a słuchaczom UTW jak najszybszego 
powrotu do spotkań i wspólnych działań.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Akcja „Zapisane w czasach 
pandemii” zakończona
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Osoby niepełnosprawne 
oraz te, które mają obiektyw-
ne trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień 
przeciwko Covid-19, będą mogły 
skorzystać z dowozu zorgani-
zowanego przez Gminę Łapy.

Z bezpłatnego transportu (do-
wozu) będą mogły skorzystać:

1. osoby  niepełnosprawne, tj.  
posiadające aktualne orzeczenie 
o  niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R (upośledzenie 
narządu ruchu) lub  N (choroby 
neurologiczne) lub  odpowiednio I  
grupę  z w/w schorzeniami i mają 
trudności w poruszaniu;

2. osoby  mające obiektywne 
i  niemożliwe do  przezwyciężenia 
we  własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do  punktu 
szczepień najbliższego przy miej-
scu zamieszkania na terenie gminy 
Łapy.

Nie ma ograniczeń wiekowych.
Telefoniczny punkt in-

formacji o szczepieniach w 
Urzędzie Miejskim w Łapach

Urząd Miejski w Łapach zorga-
nizował telefoniczny punkt potrzeb 
transportowych oraz informacji o 
szczepieniach przeciwko wiruso-
wi SARS-CoV-2  pod nr telefonu  
734 409 777  i służy pomocą w za-
kresie ww. informacji (w poniedzia-
łek 8-16, w pozostałe dni tygodnia 
7.30 - 15.30).

Transport osoby upraw-
nionej, która rejestruje się 
bezpośrednio w punkcie 
szczepień

Urząd Miejski w Łapach nie wy-
znacza terminu i miejsca szczepie-
nia, a organizuje jedynie transport 
osobom do tego uprawnionym, 
które mają już wyznaczony termin 
szczepienia.

Zatem prosimy osoby, aby pod-
czas rejestracji na szczepienie w 
punktach szczepień od razu zgła-
szały konieczność skorzystania z 
transportu (dowozu).

Osoba uprawniona, która zare-
jestruje się w wybranym punkcie 
szczepień, może złożyć bezpośred-
nio w placówce oświadczenie, że 
nie ma możliwości samodzielnego 
dotarcia do punktu szczepień lub 
dysponuje orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności o 
kodzie R lub N. Listy osób wniosku-
jących o zapewnienie transportu 
wraz z terminem szczepień do ko-
ordynatora organizacji transportu 
przekazuje placówka wykonująca 
szczepienie.

Dowóz może być realizowany w 
formie indywidualnej lub zbioro-
wej. Zadanie to będzie realizowane 
w Gminie Łapy przy zaangażowa-
niu jednostek ochotniczych straży 
pożarnych.

Transport osoby uprawnionej, 
która rejestruje się przez infolinię 
lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent 
rejestruje się na szczepienie za 
pośrednictwem infolinii 989 lub 
e-rejestracji, i spełnia określone 
kryteria uprawniające do trans-
portu na szczepienie, może zgłosić 
potrzebę transportu bezpośrednio 
u koordynatora do spraw transpor-
tu (tel. 734 409 777).

Aby skorzystać z pomocy należy 
zadzwonić pod numer telefonu 
734 409 777 czynny w poniedzia-
łek 8-16, w pozostałe dni tygodnia 
7.30 - 15.30 i podać następujące 

informacje:
• imię i nazwisko osoby zgłasza-

jącej,
• telefon kontaktowy do pacjenta 

lub opiekuna pacjenta,
• imię i nazwisko pacjenta,
• PESEL pacjenta,
• kryterium kwalifikujące do prze-

wozu:
• stopień niepełnosprawności 

znaczny (I grupa inwalidzka) i 
kod niepełnosprawności R lub N,

• oświadczenie, że pacjent nie może 
samodzielnie dotrzeć do punktu 
szczepień, w szczególności poru-
sza się na wózku inwalidzkim,

• adres zamieszkania pacjenta,
• adres punktu szczepień,
• data szczepienia,
• godzina szczepienia,
• określić czy osoba będzie poru-

szać się na wózku inwalidzkim 
oraz czy będzie jej towarzyszył 
opiekun.

Osoba koordynująca przewóz 
przyjmie zgłoszenie i po sprawdze-
niu dostępności dowozu oddzwoni 
z informacją o szczegółach jego 
realizacji.

Osoba uprawniona korzystają-
ca z transportu winna mieć ze sobą 
orzeczenie o niepełnosprawności 
lub grupie inwalidzkiej (do okaza-
nia dla kierowcy).

Po szczepieniu zapewniony bę-
dzie również transport do miejsca 
zamieszkania.

Miasto nie organizuje przewo-
zu zespołu szczepiennego do osób 
leżących w domach. Jest to zadanie 
punktów szczepień.

Bezpłatny transport do punktów szczepień
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- Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Łapy do głosowania na logo Gminy Łapy. 
Chcemy, aby to mieszkańcy wybrali najciekawszy projekt graficzny. Łatwiej zapamiętujemy obrazy niż słowa, dlatego 

dobre logo ułatwi promocję naszej gminy – mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. 
Logo Gminy Łapy będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych oraz popu-

laryzacyjnych. Nie zastąpi herbu Łap, który nadal będzie  funkcjonował jako najważniejszy symbol gminy stosowany jako 
znak oficjalny i uroczysty.

Do wyboru są trzy propozycje graficzne logo. 
Głosować można wyłącznie za pomocą karty do głosowania do 12 lutego 2021 r. Wyniki głosowania będą znane  

do 26 lutego 2021 r.

Szczegółowe zasady  głosowania. 
Głosowanie za pomocą karty do głosowania

1. Kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony inter-
netowej www.lapy.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Łapach. 

2. Wypełnioną Kartę do głosowania składa się w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej 
„Głosowanie na logo Gminy Łapy” lub przesyła na adres Urzędu 
Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z 
dopiskiem „Logo Gminy Łapy” lub po zeskanowaniu wysyła na 
adres poczty elektronicznej konkurs@um.lapy.pl w tytule wpisując: 
„Logo Gminy Łapy”. 

3. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czy-
telnie wypełniona w każdym punkcie, własnoręcznie podpisana i 
dostarczona do Urzędu Miejskiego w Łapach lub na adres poczty 
elektronicznej konkurs@um.lapy.pl  w okresie od 22 stycznia 
2021 r. do 12 lutego 2021 r.

4. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w 

innym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Łapy będzie mógł od-

dać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie logo poprzez 
postawienie znaku X w kratce położonej z prawej strony obok 
wybranego logo.

7. Gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, 
wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

8. Za nieważny uznaje się głos osoby niepełnoletniej.
9. Głosem nieważnym jest także głos oddany na Karcie do 

głosowania bez zakreślonego wyboru logo.
Regulamin głosowania jest dostępny na gminnej stronie inter-

netowej: www.lapy.pl

 

Zapraszamy do głosowania na logo Gminy Łapy
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Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., zwanego dalej RODO

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap 
(Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy), tel. 
85 715 22 51, NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.
pl, www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspek-
tora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą 
poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującm celu:
przeprowadzenia głosowania na logo promocyjne Gminy Łapy oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym 

przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 
przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym 
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 
taką informacją lub publikowane w BIP.

5) Wyniki głosowania będą publikowane na www.lapy.pl, na profilu 
facebookowym Miasta i Gminy Łapy oraz w prasie w Gazecie Łapskiej i 
Kurierze Porannym (w zakresie: imię, nazwisko)

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: sprosto-
wania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczest-
nictwa w głosowaniu i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konse-
kwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia 
w głosowaniu.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzo-
wanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Zapraszamy osoby zamiesz-
kałe na terenie Miasta i Gminy 
Łapy, w szczególności korzysta-
jące z pomocy społecznej, objęte 
wsparciem w formie paczek żyw-
nościowych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020, bezrobotne, nie-
pełnosprawne, które z różnych 
przyczyn znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej do uczestnictwa i 

wsparcia oferowanego przez Klub 
Integracji Społecznej „Sukces w 
działaniu”.

Z jakich form wsparcia mogą 
skorzystać uczestnicy projektu?

Z każdym uczestnikiem pro-
jektu zostanie wspólnie opra-
cowana indywidualna ścieżka 
reintegracji z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozy-
cji oraz potrzeb. W ramach działań 
KIS planuje się:

- wsparcie pracownika so-
cjalnego, tutora i konsultanta ds. 
zatrudnienia na każdym etapie 
uczestnictwa,

- uczestnictwo w grupie sa-
mopomocy,

- poradnictwo specjalistyczne,
- warsztaty aktywizacji zawo-

dowej,
- indywidualne poradnictwo 

zawodowe,

- KURSY I SZKOLENIA ZA-
WODOWE zgodne z potrzebami 
i potencjałem uczestników oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami 
rynku pracy – efektem szkolenia 
będzie nabycie kwalifikacji lub 
kompetencji, potwierdzonych 
odpowiednim dyplomem,

- STAŻE ZAWODOWE,
- STYPENDIA SZKOLENIO-

WE I STYPENDIA STAŻOWE – 
120% zasiłku dla bezrobotnych,

- zwrot kosztów dojazdu,
- pomoc w organizacji opieki 

nad dziećmi,
- badania w zakresie medy-

cyny pracy,
- ubezpieczenie NNW, itp.
Gdzie należy zgłosić się, aby 

zapisać się do Klubu Integracji 
Społecznej?

Aby skorzystać ze wsparcia 
w Klubie Integracji Społecznej 
„SUKCES  W DZIAŁANIU” należy 

zgłosić  się do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łapach, 
przy ul. Głównej 50. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30.

Rekrutacja prowadzona jest w 
okresie styczeń-luty 2021 r.

Udział w projekcie jest BEZ-
PŁATNY.

Projekt „SUKCES W DZIA-
ŁANIU”  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, naboru nr 7/2019 w 
ramach Lokalnej Strategii Roz-
woju Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Nar-
wiańska Akcja Rozwoju Ekono-
micznego Wsi.

Oś priorytetowa: IX Rozwój 
lokalny, Działanie: 9.1 Rewitaliza-
cja społeczna i kształtowanie kapi-
tału społecznego,  Nr naboru RP-
PD.09.01.00-IZ.00-20-035/19.

Okres realizacji projektu: 
2020-01-01 – 2023-06-30.

W a r t o ś ć  p r o j e k t u : 
3.405.822,75 zł, w tym dofinan-
sowanie 3.233.182,75 zł.

Klub Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU”

Nabór uczestników

W piątek 22 stycznia 2021 r. Gminna Rada Seniorów z Łap wzięła 
udział w II wirtualnym Forum Podlaskich Rad Seniorów, poświęco-
nym szczepieniom przeciw COVID-19.

W otwartej dyskusji udział wziął również Artur Kosicki, Marsza-
łek Województwa Podlaskiego. II Forum Podlaskich Rad Seniorów 
zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Radę 
Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w ramach 
Centrum Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Podczas piątkowego (22.01) spotkania Podlaskie Rady Seniorów 
wystosowały apel do mieszkańców województwa o jak najszybsze 
zaszczepienie się i niezwlekanie z podjęciem decyzji w tej sprawie. 
W czasie tego wydarzenia eksperci z dziedziny medycyny przekazali 
wiedzę o skutecznym przeciwdziałaniu COVID-19. Jak zgodnie pod-
kreślają seniorzy, tylko wspólna akcja społeczeństwa może uratować 
życie wielu z nich. Zaznaczają, że gdy się zaszczepimy uratujemy 
własne życie i zdrowie oraz swoich najbliższych.

Uczestnicy wydarzenia zachęcają do obejrzenia całego posiedze-
nia Podlaskich Rad Seniorów dostępnego w poniżej oraz zwrócenia 
szczególnej uwagi na część poświęconą szczepieniom, aby wiedza 
dotarła do szerszego grona odbiorców, nie tylko osób starszych.

Nagranie z posiedzenia dostępne jest na www.lapy.pl 

II Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Kalendarz promujący czytelnictwo

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa działalność 
bibliotek od dłuższego czasu jest utrudniona, a kontakt z czytelnikami ogra-
niczony. Przez ostatnie pół roku Biblioteka Publiczna w Łapach realizowała 
wyjątkowy projekt mający na celu promocję czytelnictwa. Efektem jest ory-
ginalny kalendarz na 2021 rok inspirowany dziełami literatury. Bohaterami 
poszczególnych miesięcy zostali pracownicy biblioteki. Zdjęcia wykonała Pani 
Kamila Pawłowska, fotograf z Bielska Podlaskiego. Kalendarz przez cały rok 
ma przypominać o książkach i bibliotece. Może też stanowić inspirację do 
sięgnięcia po konkretną książkę w danym miesiącu.

Literackim kalendarzem zainteresowały się media. Materiał filmowy na 
ten temat wyemitowano w TVN24, Teleexpressie (TVP1), „Obiektywie” 

(TVP3 Białystok), „Dzienniku regionów” (TVP3) oraz w programie infor-
macyjnym „Co niesie dzień” (TVP3). Pisano o tym na łamach m.in.: „Kuriera 
Porannego”, „Gazety Współczesnej”, w internetowym serwisie „Super Expressu” 
i „Głosu Wielkopolskiego”, na stronie rozgłośni regionalnej Polskiego Radia 
Białystok i Radia ESKA, na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a 
także w internetowej gazecie powiatu białostockiego Bialostockie.eu.

Biblioteka Publiczna serdecznie dziękuje autorce zdjęć Pani Kamili Paw-
łowskiej Fotohistorie,  właścicielom Leśnego Dworu w Uhowie, Zespołowi 
Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, Domowi Pomocy 
Społecznej w Uhowie oraz Panu Januszowi Szczerbie - właścicielowi prze-
pięknego ogrodu w Uhowie.

Biblioteka, realizując działania mające na celu promocję czytelnictwa, 
współtworzy pozytywny wizerunek Łap i naszego regionu. Dlatego postano-
wiliśmy zgłosić swój udział w plebiscycie Podlaska Marka w kategorii kultura, 
którego organizatorem jest Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Kalendarz można obejrzeć na stronie internetowej:  
https://bibliotekalapy.pl/

Fot. zainspirowana książką „Królowa Śniegu” 
Hansa Christiana Andersena

Fot. zainspirowana książką 
„Chyłka. Zaginięcie” Remigiusza Mroza

Fot. zainspirowana książką 
„Anna Karenina” Lwa Tołstoja

Fot. zainspirowana książką 
„Szmaragdowa Tablica” Carli Montero

Fot. zainspirowana książką 
„Wielki Gatsby” F. Scotta Fitzgeralda

Fot. zainspirowana książką 
„Złodziejka książek” Markusa Zusaka

Fot. zainspirowana książką 
„Motyl” Lisy Genovy

Fot. zainspirowana książką 
„Saga Puszczy Białowieskiej” Simony Kossak

Fot. zainspirowana książką 
„Złota klatka” Camilli Lackberg

Fot. zainspirowana książką 
„Pisarka” Katarzyny Michalak

Fot. zainspirowana książką 
„Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla

Fot. zainspirowana książką 
„Piotruś Pan” J.M. Barriego
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Przekaż 1% swojego podatku. 
Komu jeszcze można pomóc?

Na początku stycznia apelowaliśmy do naszych Czytelników o 
kontakt w sprawie osób, na które w tym roku można przekazywać swój 
1% podatku. Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych może w prosty sposób wesprzeć wybrany przez siebie 
cel społeczny kwotą stanowiącą 1% tego podatku. 

Na naszej liście znaleźli się już: Izabela Murawska, Mikołaj Her-
man, Ewa Maleszewska i Rafał Ziemczonek.

Ta lista jest otwarta. Z pewnością w naszej gminie jest więcej osób, 
które potrzebują wsparcia i, na rzecz których można przekazać 1% 
podatku. Zachęcamy do kontaktu. Będziemy publikować informacje 
o możliwości udzielenia wsparcia w postaci przekazania 1% podatku 
dochodowego. Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcia-
łyby zamieścić swoje zgłoszenie na www.lapy.pl prosimy o przesłanie 
informacji na adres: promocja@um.lapy.pl wraz z wypełnionym 
oświadczeniem dot. RODO. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że już 
kolejny raz rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 w Podprogramie 2020. Realizowany będzie do lipca 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie się do MOPS Łapy celem otrzymania 
skierowania do otrzymania paczki żywnościowej.

Ww. pomoc jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym 
za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw 
artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych 
lub posiłków.

Pomocą będą objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U z 2018 r. poz. 
1508, z późn. zm.)

Uwaga wzrosło kryterium dochodowe z 200% do 220% tj.
1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1 161,60 zł  dla osoby w rodzinie.

Można zgłaszać się po skierowanie 
do otrzymania paczki żywnościowej

Pomoc Żywieniowa
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Zaproszenie do udziału w spotkaniach 
Partnerskiego Zespołu Kooperacji Służb 

w ramach projektu 
„Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Gmina Łapy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach do 
udziału w pracach Zespołu zapraszają przedstawicieli władz uchwa-
łodawczych, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli 
instytucji zdrowia, edukacji, kultury, przedstawicieli organizacji po-
zarządowych i ekonomii społecznej, którzy na zasadzie porozumienia 
utworzą Partnerski Zespół Kooperacji.

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Usług Społecznych 
jako nowej jednostki organizacyjnej i wypracowanie modelowych 
rozwiązań dotyczących integracji i rozwoju usług społecznych na 
terenie Miasta i Gminy Łapy.

Do zadań członków Zespołu (PZK) należeć będzie:
- diagnozowanie i analiza potrzeb i potencjału społeczności lokal-

nej oraz obecnego stanu świadczenia usług społecznych i zasobów 
partnerów,

- konsultowanie, opiniowanie i opracowanie planu i procedur 
wdrożeniowych CUS,

- opracowanie i rekomendowanie założeń do programu usług 
społecznych

W celu zgłoszenia udziału w pracach Zespołu należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.
mopslapy.pl oraz www.lapy.pl

Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łapach, tel: 85 7152550 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. 

Termin składania wniosków
 08.02.2021r. od godziny 8:00 do 

22.02.2021r. do godziny 16:00
Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Nar-
wiańska Akcja Rozwoju Ekonomicz-
nego Wsi,

1. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna
Formy wsparcia
- Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 75 000,00 zł.
- Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Wnioskodawca
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
Osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w 

przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców.

Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Roz-

porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 t.j. z późn. zm.)

Więcej informacji na temat sposobu składania wniosków 
oraz szczegółowe warunki udzielenia wsparcia na stronie: 

http://stowarzyszenienarew.org.pl/

Nabór wniosków w  LGD N.A.R.E.W. z zakre-
su podejmowania działalności gospodarczej
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W związku z mrozami i trwa-
jącym sezonem grzewczym 
przypominamy artykuł z ubie-
głego roku o możliwościach 
ograniczenia dymienia z komina.

Bardzo dużo mówi się o smogu 
i wpływie trujących gazów i pyłów 
na nasze zdrowie. Substancje te 
wdychamy wszyscy. Dlatego co 
roku przypominamy artykuł o tym, 
jak niewielkie zmiany w sposobie 
palenia w domowym piecu mogą 
znacznie ograniczyć dymienie z 
komina oraz zmniejszyć zużycie 
opału. Osoby, które w swoich 
piecach opał zapalają „od góry” a 
nie podkładając ogień pod niego 
mówią o konkretnych oszczędno-
ściach. Z ich kominów wydobywa 
się biała mgiełka.

Co ciekawe wielu mieszkańców 
gminy Łapy już od kilku lat stosuje 
tę metodę palenia, stopniowo za-
chęcając do niej swoich sąsiadów, 
rodzinę i znajomych. Wciąż jednak 
widok gęstego dymu unoszącego 
się nad dachami domów jest po-
wszechny. Warto więc podjąć pró-
bę zmiany swoich przyzwyczajeń. Z 
korzyścią dla zdrowia, ale również  
dla domowego budżetu.

Jak zmniejszyć dymienie 
i zużycie opału?

Jak się okazuje kopcący komin 
nie jest zjawiskiem, bez którego 
ogrzewanie domu nie może się 
obyć. Co więcej jest wręcz sygna-
łem częściowego marnotrawienia 
opału. Wystarczy jednak dokona-
nie prostych zmian aby znacznie 
ograniczyć dymienie, a przy tym 
także zmniejszyć zużycie opału.

Rozpalaj opał od góry
Jak to możliwe? Kluczem do 

zrozumienia tego problemu jest 
przyjrzenie się sposobowi, w jaki 
powszechnie pali się w domowych 
kotłach centralnego ogrzewania. 

Większość posiadaczy pieców roz-
pala w nich podkładając ogień pod 
ułożony opał lub też dorzucając 
opał bezpośrednio na już palący 
się ogień. Wskutek tego powstaje 
nadmierna ilość dymu, składa-
jącego się z gazów i pyłów, które 
niespalone trafiają do komina, a 
stamtąd na zewnątrz pozostawiając 
za sobą ciemną smugę. A wystarczy 
odwrócić tą tradycyjnie stosowaną 
zasadę rozpalania i zdecydować się 
na zapalenie opału od góry. 

Zapewnij odpowiedni do-
pływ powietrza

Innym warunkiem jest zapew-
nienie dopływu odpowiedniej ilości 
powietrza do wnętrza pieca. Dzięki 
takim zmianom w sposobie palenia 
opał jest wykorzystywany efektyw-
niej - wypala się nieco wolniej, sys-
tematycznie są spalane powstające 
gazy, które również dają ciepło. 
Ogranicza się w ten sposób także 
ilość zanieczyszczeń osadzających 
się w kominie i uwalnianych do 
atmosfery.

Na rynku, a co za tym idzie rów-
nież i w domowych kotłowniach, 
można spotkać różne rodzaje ko-
tłów. Stąd też nie w każdym domu 
sposób przeprowadzenia zmiany i 
jej efekty będą takie same. W krót-
kim tekście nie sposób poruszyć 
wszelkich aspektów, dlatego też 
warto zajrzeć do szerokiego kom-
pendium wiedzy na temat metody 
palenia „od góry”, znajdującego się 
na stronie czysteogrzewanie.pl. 
Można tam znaleźć szczegółowe 
porady dla posiadaczy praktycznie 
każdego typu pieca na paliwa stałe. 
Kilka artykułów dotyka również 
tematu palenia w kominkach.

Zachęcamy do lektury, przeno-
szenia dobrych metod do własnych 
kotłowni i propagowania idei czy-
stego spalania.

Spalanie odpadów w pie-
cach i kotłowniach domowych

Zupełnie innym tematem jest 
niezgodne z prawem spalanie 
śmieci, plastikowych butelek, folii, 
tworzyw sztucznych i innych od-
padów w domowych kotłowniach 
i piecach.

Spalanie odpadów powoduje 
ulatnianie się do atmosfery choro-
botwórczych gazów i pyłów. Sub-
stancje te wdychamy wszyscy, a 
najbardziej zagrożone są osoby 
przebywające najbliżej źródła ska-
żenia. Trujemy więc siebie, swoją 
rodzinę, w tym w szczególności 
dzieci i osoby starsze oraz sąsia-
dów.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) długotrwałe nara-
żenie na działanie pyłu zawieszo-
nego PM 2,5 skutkuje skróceniem 
średniej długości życia, a nawet 
krótkotrwała ekspozycja na wy-
sokie stężenie tego pyłu powoduje 
wzrost liczby zgonów z powodu 
chorób układu oddechowego i 
krążenia oraz wzrost ryzyka na-
głych przypadków wymagających 

hospitalizacji (nasilenie astmy, 
ostra reakcja układu oddechowego, 
osłabienie czynności płuc).

Proceder spalania tworzyw 
sztucznych może przyczynić się 
także do powstania pożarów w bu-
dynkach mieszkalnych, ponieważ 
w wyniku ich spalania w piecach 
dochodzi do zatykania się prze-
wodów kominowych, co grozi ich 
rozerwaniem.

Dziękujemy Panu Leszko-
wi Krassowskiemu, który jest 
lokalnym popularyzatorem 
czystego ogrzewania. Niniej-
szy tekst jest efektem inicjaty-
wy, z jaką wystąpił kilka lat 
temu na sesji Rady Miejskiej 
w Łapach, aby uświadamiać 
mieszkańcom błędy w korzy-
staniu z domowych pieców, 
upowszechniać wiedzę na te-
mat właściwego ich wykorzy-
stywania i zachęcać do zmiany 
utrwalonych przyzwyczajeń 
na rzecz efektywnego i czyste-
go ogrzewania domów.

Informacje: czysteogrzewanie.pl

Powietrze bez trującego dymu

Nowy nabór wniosków o udzielenie jednorazo-
wo dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Bia-
łymstoku informuje, że od 1 lutego 
2021 r. do 31 marca 2021 r.  prowa-
dzi nabór wniosków o udzielenie 
jednorazowo dotacji w maksymal-
nej wysokości 5000 zł na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy 
(na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 
2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszko-
dowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę jest:

• Prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej, 
której rodza j przeważającej działalności jest oznaczony kodem Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) zgodnie z tabelą dostępną na stronie 
https://bialystok.praca.gov.pl/;

• Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres 
obejmujący 30 listopada 2020 r. oraz w dniu składania Wniosku;

• Uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosun-
ku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym 
miesiącu roku poprzedniego.

Ważne
O ww. dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m. in. pożycz-

kę na podstawie art. 15 zzd Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz dotację 
na podstawie art. 15 zze4 , na którą nabór był prowadzony przez PUP w 
Białymstoku w okresie 19 grudnia 2020 r – 31 stycznia 2021 r.

Wniosek można będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do 
dnia 31 marca 2021 r.

UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej 
nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na stronie https://bialystok.praca.gov.pl/. 
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W ciągu ostatnich miesięcy wiele osób ograniczało 
kontakty z seniorami, w obawie o ich zdrowie. Nie wszyscy 
też mogli wspólnie celebrować dwa ważne święta - Dzień 
Babci i Dziadka.  Dom Kultury w Łapach zorganizował więc 
Gminny Konkurs Recytatorski Online „Moja Babcia, Mój 
Dziadek...”, skierowany do przedszkolaków i uczniów klas 
I-III. Był to doskonały sposób, by uhonorować dziadków i 
podziękować im za miłość, opiekę i poświęcany czas. Na-
grania młodych recytatorów zdobyły uznanie Jury, które 
przyznało nagrody i wyróżnienia. Jednak największym 
laurem jak zawsze pozostaje radość dziadków podziwia-
jących, choćby wirtualne, występy wnuków.

Na przełomie grudnia i stycznia w Domu 
Kultury w Łapach odbywały się warszta-
ty wokalno-estradowe. Ich organizacja 
możliwa była dzięki współpracy z Klubem 
Sportowym „Minotaur”, w ramach projektu 
„Artystyczne Łapy”, który dofinansowany 
został przez Urząd Marszałkowski ze środ-
ków Województwa Podlaskiego. W trakcie 
konsultacji on-line uczestniczki pracowały 
nad właściwą emisją głosu i dostały wiele 
cennych, wokalnych wskazówek. Owocem 
tej wspólnej pracy są nagrania świątecz-
nych i zimowych utworów, dostępne do 
odsłuchania w naszych mediach społecz-
nościowych.

Boże Narodzenie to jeden z 
najradośniejszych i najbardziej 
oczekiwanych okresów w roku. 
Aby jeszcze bardziej umilić ten 
czas, Klub Sportowy Minotaur 

we współpracy z Domem Kultury 
w Łapach, zorganizował konkurs 
plastyczny pod hasłem „Święta 
Bożego Narodzenia oczami mojej 
wyobraźni”. Był on skierowany 

do przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 
prac ukazujących różne wymiary 
Bożego Narodzenia. Wśród nich 

znalazły się tradycyjne ujęcia, na-
wiązujące do symboliki Świąt, ale 
nie zabrakło też fantazyjnych wy-
obrażeń. Uczestnicy po raz kolejny 
zaskoczyli nas swoją pomysłowo-
ścią i ciekawym podejściem do 
tematu. Autorzy najciekawszych 
prac otrzymali nagrody, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy 
za udział. Zapraszamy do udziału 
w kolejnych inicjatywach.

Świąteczne wyobrażenia

Z miłości do DziadkówRozśpiewane ferie
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Pogoda jest zimowa, dlatego 
przekazujemy informacje dotyczą-
ce kwestii odśnieżania dróg i ulic.

Obowiązek uprzątania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników przylegających 
do nieruchomości ciąży na ich wła-
ścicielach – wynika to z Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łapy, ale nie wszyscy 
o nim pamiętają. Z kolei chodniki i 
place, które znajdują się w utrzyma-
niu gminy Łapy odśnieża i usuwa 
śliskość Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej.

Na terenie miasta i gminy Łapy 
odśnieżanie i usuwanie śliskości 
na drogach prowadzi Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w 
Łapach. Koordynatorem akcji 
zimowego utrzymania dróg w 
gminie Łapy jest pracownik Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji 
Piotr Łapiński (tel. kontaktowy:  
85 715 33 99 wew. 141 lub tel. 
kom. 668 484 429).

Koordynator jest odpowiedzialny 
za doposażenie spółki w sprzęt nie-
zbędny do wykonywania ww. usłu-
gi na odpowiednim poziomie oraz 
za prace związane z odśnieżaniem 
i kontaktem z mieszkańcami. Do 
obowiązków koordynatora będzie 
należało m.in. stałe monitorowanie 
stanu przejezdności dróg i warunków 
atmosferycznych z wykorzystaniem 
dostępnych źródeł przekazujących 
wiadomości (radio, tv, internet) i 
uzyskiwanie informacji telefonicz-
nych od użytkowników dróg.

Szczegóły zimowego utrzy-
mania dróg na terenie Miasta 
i Gminy Łapy

Rodzaje dróg na terenie Miasta 
i Gminy Łapy

Podmiotami odpowiedzialny-
mi za prowadzenie akcji zimowego 

utrzymania dróg i ulic, w tym za 
ich odśnieżanie, są odpowiedzialni 
zarządcy poszczególnych rodzajów 
dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy 
występują trzy rodzaje dróg, zarzą-
dzanych przez trzech odrębnych 
zarządców:
1. a) drogi wojewódzkie, któ-
rych zarządcą jest Podlaski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Białym-
stoku, (tel. 85 67 67 149, e-mail:  
zud@pzdw.wrotapodlasia.pl, adres: 
ul. Elewatorska 6, 15-626 Białystok)
2. b) drogi powiatowe, których 
zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg 
w Białymstoku (tel. 85 740 22 17, 

607 446 273, adres: Zaścianki, Szosa 
Baranowicka 37, 15-522 Białystok)
3. c) pozostałe drogi, znajdujące 
się w zarządzie Miasta i Gminy 
Łapy(tel. 85 715 33 99 wew.141, 
tel. kom. 668 484 429).

Poniższe mapki sytuacyjne ilu-
strują, któremu z zarządców podlega-
ją konkretne drogi i ulice na terenie 
Miasta i Gminy Łapy.

Prowadzenie zimowego 
utrzymania dróg gminnych 
i przyjmowanie informacji o 
utrudnieniach w ruchu

Drogi gminne, podobnie jak w la-
tach poprzednich, utrzymywane są w 
V standardzie utrzymania zimowego, 
który zakłada zapewnienie ich prze-
jezdności oraz zwiększanie szorst-
kości w kluczowych fragmentach 
dróg, w następstwie występowania 
zjawisk atmosferycznych, takich jak 
np.: opady śniegu, deszczu ze śnie-
giem, marznącej mżawki, gołoledź.

W związku z powyższym utrzy-
manie zimowe dróg gminnych opiera 
się na następujących warunkach:

- w zakresie odśnieżania - jezdnia 
odśnieżona na całej szerokości;

- w zakresie ograniczania śli-
skości - jezdnia posypana na odcin-
kach decydujących o możliwościach 
ruchu, szczególnie skrzyżowania z 
innymi drogami, przystanki komu-
nikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu 
ponad 4% oraz w innych wskazanych 
miejscach.

Prace co do zasady prowadzone 
są po ustaniu opadów śniegu.

Warto pamiętać, że bezpie-
czeństwo na drogach w okresie 
zimy w dużej mierze zależy tak-

że od kierujących pojazdami. 
Kierowcy powinni zdawać sobie 
sprawę z konieczności nie tylko 
zmiany techniki jazdy, ale tak-
że właściwego przygotowania 
pojazdu, w tym szczególnie sto-
sowania opon o odpowiednim 
rodzaju i stopniu zużycia.

Zimowym utrzymaniem objęte 
są następujące ulice i drogi gminne:

1. Ulice na terenie miasta 
Łapy - mając na uwadze znaczenie 
komunikacyjne sieć dróg na obszarze 
miasta została podzielona na dwie 
kategorie:

* I kategoria teren miasta:  
11-go Listopada, 3-go Maja (do 
skrzyż. z Graniczną), Armii Krajowej, 
ks. Bagińskiego, Bociańska, Boha-
terów Westerplatte, Barwikowska, 
Józefa Chełmońskiego, Cmentarna, 
Długa, Dolna, Gliniana, Gęsia, Głów-
na, Goździkowska, Grzybowa, Har-
cerska, Handlowa, Jaworowa, Marii 
Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, 
Janusza Korczaka, Leśnikowska, 
Łąkowa, Jana Matejki, ppłk. Stanisła-
wa Nilskiego-Łapińskiego, Nikifora, 
Nowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Polna, Północna, Południowa, Prze-
chodnia, Kazimierza Wodzickiego, 
Spółdzielcza, Sybiraków, Szpitalna, 
Śliska, Średnia, Wita Stwosza, Sta-
nisława Wyspiańskiego, Kardynała 
Wyszyńskiego, Żytnia, dojazd do 
targowiska i stadionu,  Nowy Rynek, 
Osiedlowa, Pankiewicza, Parafialna, 
Parkowa, Piaskowa, Piękna, Piłsud-
skiego.

* II kategoria teren miasta: 
Boczna, Czerwonego Krzyża, Cu-
krownicza, Xawerego Dunikowskie-

Zimowe utrzymanie dróg 
w gminie Łapy
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go, Elizy Orzeszkowej, Grabowa, Górna, Jaśminowa, Jesionowa, Kazimierza 
Kamieńśkiego „Huzara”, Marcina Kasprzaka, Klonowa, Kłosowa, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Krańcowa, Konwaliowa, Mała, Ogrodowa, Oko-
powa, Bolesława Prusa, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Witolda Sławińskiego, Świerkowa, Michała Siedleckiego, 
Strażacka, Szkolna, Wąska, Wodociągowa, Zachodnia, Żabia, Żurawia, 
Bociania, Bukowa, Cicha, Cybisa, Mateusza Cygańskiego, Czeladni-
cza, Dębowa, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Głucha, Artura 
Grottgera, Wojciecha Kossaka, Krucza, Krzywa, Łanowa, gen. Maczka, 
Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, 
Mokra, Odległa, Różana, Słoneczna, Tęczowa, Topolowa, Juliana Tuwima, 
Witkacego Stanisława, Wronia, Leonia Wyczółkowskiego, Żniwna, droga 
na osiedlu cukrowniczym.

2. Ulice na terenie miejscowości Uhowo i w Gąsówce Starej 
Kolonii.

3. Drogi gminne w obrębie pozostałych miejscowości sołeckich.
4. Drogi gminne pomiędzy drogami powiatowymi i woje-

wódzkimi:
- Gąsówka Stara - Daniłowo Małe,
- Gąsówka Oleksin - droga wojewódzka nr 681,
- Łapy-Szołajdy - droga powiatowa nr 1521B,
- Łapy-Dębowina - droga powiatowa nr 1521B,
- Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara Kolonia,
- ul. Władysława Piotrowskiego w Łapach.
Pozostałe drogi i odcinki dróg odśnieżane są według potrzeb.
W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zimowego 

utrzymania dróg Urząd Miejski w Łapach prosi mieszkańców 
o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia 
to, a czasami wręcz uniemożliwia wykonywanie robót przez 
wykorzystywany do tego celu sprzęt.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew 
rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie 
przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię dro-
gi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji 
prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Dyżury leśniczego w Urzędzie Miejskim
Leśniczy Leśnictwa Pietkowo Jarosław Gawrysiak zaprasza na 

dyżur w każdy pracujący piątek miesiąca w godzinach 8.00 - 10.00 
w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Łapach.

Podczas dyżuru prowadzone będzie doradztwo z zakresu go-
spodarki leśnej w lasach prywatnych oraz w sprawach związanych 
z legalizacją drewna pozyskanego z lasów prywatnych.

Kontakt z leśniczym w pozostałe dni jest możliwy pod nr tele-
fonu: 509 661 175.

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

9.02.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

10.02.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

11.02.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

12.02.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

13.02.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

14.02.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

15.02.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

16.02.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

17.02.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

18.02.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

19.02.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

20.02.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

21.02.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

22.02.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

23.02.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

24.02.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

25.02.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

26.02.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

27.02.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

28.02.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
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Już 15 lutego rusza rekruta-
cja do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz klas I w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Łapy na rok szkolny 
2021/2022. 

Zamieszczamy kryteria re-
krutacji do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę Łapy na rok szkolny 
2021/2022 oraz kryteria rekrutacji 
do klas I szkół podstawowych dla 
uczniów zamieszkałych poza obwo-
dami szkół, które są prowadzone 
przez Gminę Łapy na rok szkolny 
2021/2022.

KRYTERIA REKRUTA-
CJI DO KLAS I dla uczniów 
zamieszkałych poza obwo-

dami szkół podstawowych, 
które są prowadzone przez 
Gminę Łapy  na rok szkolny 
2021/2022

(art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświato-
we (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z 
późn. zm.)

1. Kandydaci zamieszkali poza 
obwodem szko ły podstawowej 
prowadzonej przez Gminę Łapy 
mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana szko-
ła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami.

2. W postępowaniu rekru-
tacyjnym do klas I dla uczniów 
zamieszkałych poza obwodami 
szkół podstawowych obowiązują 
kryteria określone w uchwale nr 

XXXI/264/17 Rady Miejskiej w 
Łapach z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym do klas I 
dla uczniów zamieszkałych poza 
obwodami szkół podstawowych, 
które są prowadzone przez Gminę 
Łapy, liczby punktów za każde z 
tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

3. Wielodzietność rodziny kan-
dydata oznacza rodzinę wychowu-
jącą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 
42 ustawy – Prawo oświatowe).

4. Samotne wychowywanie 
dziecka oznacza wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozosta-
jąca w separacji orzeczonej pra-
womocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba, że osoba taka 
wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 
pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

Kopie dokumentów poświad-

cza za zgodność z oryginałem ro-
dzic/opiekun prawny.

Oświadczenia składa się pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 
Składający oświadczenie jest obo-
wiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świa-
domy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.

KRYTERIA REKRUTACJI 
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIA-
ŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWO-
WYCH prowadzonych przez 
Gminę Łapy na rok szkolny 
2021/2022

(art. 154 ust. 3 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświa-
towe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
z późn. zm.)

1. W postępowaniu rekrutacyj-
nym do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych na rok szkolny 2021/2022 
obowiązują:

2. kryteria określone w art. 131 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
tzw. kryteria ustawowe;

Szkoły, przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy:

Przedszkole nr 1 w Łapach, ul. Polna 27, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe:  tel. 857152744, e- mail: przedszkole1lapy@op.pl

Przedszkole nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy, 
Dane kontaktowe: tel. 857152639, e-mail: przedszkole@p2lapy.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach z oddziałami 
przedszkolnymi 
w lokalizacji ul. Polna 9, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 7152419, e-mail: sp1.sekretariat@wp.pl
w lokalizacji ul. Matejki 19, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.  857152930

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach 
z oddziałami przedszkolnymi , ul. Piękna 17, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 857152917, e-mail: sp2lapy@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach 
z oddziałami przedszkolnymi, ul. Letnia 1, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel/fax. 857152331, e-mail: sekretariat@sp3lapy.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce 
Kościelnej z oddziałami przedszkolnymi 
Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 715 16 24, e-mail: plonka1@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej z oddziałami 
przedszkolnymi, Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel/fax. 856502294, e-mail: splupiankastara@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie z od-
działami przedszkolnymi, Uhowo, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 715 25 38, e-mail: sekretariat@spuhowo.pl 

Rekrutacja do szkół oraz przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Lp. Kryteria
Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów

Licz-
ba 

punk-
tów

1.
Zamieszkanie kandy-
data na terenie Gminy 

Łapy

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawne-
go o zamieszkaniu kandydata na terenie 

Gminy Łapy

60 
pkt

2.

Kontynuowanie nauki 
przez rodzeństwo 
kandydata w kolej-
nym roku szkolnym 
w szkole, do której o 
przyjęcie ubiega się 

kandydat

Potwierdza dyrektor szkoły, do której 
kandydat ubiega się o przyjęcie na wnio-

sku

20 
pkt

3.

Ubieganie się o 
przyjęcie do klasy I 

w szkole położonej w 
odległości do 3 km 
od miejsca zamiesz-

kania kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawne-
go o zamieszkaniu dziecka w odległości 
do 3 km od szkoły, do której ubiega się 

o przyjęcie

12 
pkt

4.
Wielodzietność rodzi-

ny kandydata
Oświadczenie rodzica/prawnego opie-

kuna o wielodzietności rodziny kandydata
2 pkt

5.
Niepełnosprawność 
jednego lub obojga 
rodziców kandydata

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 426 z 

późn. zm.)

2 pkt

6.
Samotne wychowy-
wanie kandydata w 

rodzinie

Kopia prawomocnego wyroku sądu 
rodzinnego orzekającego rozwód lub 
separację lub kopia aktu zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywa-
niu dziecka oraz niewychowywaniu żad-
nego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2 pkt

7.
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą

Kopia dokumentu poświadczającego 
objęcie dziecka pieczą zastępczą zgod-
nie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

2 pkt
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3. kryteria określone w uchwa-
le nr XXXI/263/17 Rady Miejskiej 
w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 
Gminę Łapy, określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia, tzw. kryteria 
samorządowe.

4. Do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Łapy przyj-
muje się kandydatów zamiesz-
kałych na obszarze Gminy Łapy.

5. W przypadku liczby kandy-
datów większej niż liczba wolnych 
miejsc, na pierwszym etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę kryteria ustawowe.

6. W przypadku równorzęd-
nych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po za-
kończeniu tego etapu przedszkole 
lub oddział przedszkolny w szko-
le podstawowej nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego brane są pod uwagę kryteria 
samorządowe.

7. Każdemu kryterium przypi-
sana jest określona liczba punktów.

8. Spełnianie kryteriów należy 
potwierdzić, dołączając do wnio-
sku określone niżej dokumenty.

9. W przypadku nieprzedło-
żenia dokumentów potwierdza-
jących spełnianie kryteriów oraz 
w sytuacji braku potwierdzenia 
okoliczności zawartych w oświad-
czeniu, komisja rekrutacyjna w 
przedszkolu/szkole podstawowej 
rozpatrując wniosek, nie uwzględ-
nia danego kryterium.

10. Wielodzietność rodziny 
kandydata oznacza rodzinę wycho-
wującą troje i więcej dzieci (art. 4 
pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe).

11. Samotne wychowywanie 
dziecka oznacza wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozo-
stająca w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba, że 
osoba taka wychowuje wspólnie 
co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – 
Prawo oświatowe).
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Lp. Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
Liczba 

punktów
Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe

(Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub 
wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”.)
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgodnie 
z art. 131 

ust. 3 usta-
wy - Prawo 
oświatowe, 

kryteria 
te mają 

jednakową 
wartość

2. Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę-
du na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

3.
Niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

4.
Niepełnosprawność obojga rodzi-

ców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

5.
Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę-
du na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

6.
Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wy-

chowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe
(Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”.)

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obo-
wiązkowym rocznym przygotowa-
niem przedszkolnym oraz dziecko 

pięcioletnie i dziecko z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym, ubiegające 
się o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej położonej w odległości 
do 3 km od miejsca zamieszkania

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu 
dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko ubiega się 

o przyjęcie

50 pkt

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/
opiekunowie prawni pracują, wy-

konują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub działalność gospodarczą

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie 
o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie 

dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru 

Sadowego

15 pkt

3.

Dziecko, którego rodzice w kolejnym 
roku szkolnym będzie kontynuowało 
edukację przedszkolną w przedszko-

lu lub oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej

Na wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej potwierdza dyrektor przedszkola lub 

szkoły podstawowej wskazanej we wniosku
10 pkt

4.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asysten-

ta rodziny

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora 
(oryginał lub kopia) lub zaświadczenie wydane przez ośrodek 
pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

20 pkt

5.
Dziecko, które na dzień 1 września 
danego roku będzie miało ukończo-

ne trzy lata
Stwierdza się na podstawie wniosku o przyjęcie 5 pkt
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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, LUTY 2021 r. 

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
II

Ponie-
działek

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

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 22

Wtorek

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

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

11-go Listopada)
23

Środa

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

Gąsówka-Osse 
17

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spo-
kojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła), 24

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

*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 
LUTY 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek

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

15

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

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

Wodzickiego, Żniwna

1

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

2

Środa

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
3

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

17

Czwartek

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

Zachodnia, Żytnia
11

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

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

4

Piątek

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

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

Boh.Westerplatte

12

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

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

5

*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, 
LUTY 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek

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

8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 15

Wtorek

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

9

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

16

Środa

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

10

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

17

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

Daniłowo Duże
18

*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  LUTY  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

II

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 

8 
22

Wtorek

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

9 
23

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

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

Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

2 
16

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

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

9 
23

 Środa

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

skiego, Wyszyńskiego, Żabia

10 
24

Czwar-
tek

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

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

11 
25

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

5 
19

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

Wodzickiego, Żniwna

12 
26

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
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MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: 

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

LUTY  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Mie-
siąc

II

Ponie-
działek

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

22

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

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

8

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

9

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 17

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mie-
rosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury
10

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

24

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
18

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

11

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

19

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

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

12

*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, LUTY 2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Mie-
siąc

II
Ponie-
działek

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

1
15

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)

10
24

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 3
17

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

ka Osse, Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła)

3
17

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

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

4
18

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

5
19

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

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

Miejscowość, ulica
Mie-
siąc

lI
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)

1

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)

2

Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Duże, Daniłowo Male, Gąsówka
-Oleksin, Gąsówka Stara Wieś, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki 3

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)

4

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

Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, Żwirki i Wigury)
8

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

11

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

Wąska)

12

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

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)
15

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

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)
16

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)

17

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

na, Szkolna, Białostocka, Wesoła, 11-go Listopada)
18

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

Roszki-Wodźki
22

PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

**ODBIÓR WORKÓW Z POPIOŁEM

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

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

Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

Panu Romualdowi Łapińskiemu
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Żony Elżbiety
składają koledzy
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