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OgłOszenia

Nowa forma wsparcia realizowana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach:

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Kto może skorzystać?
Członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orze-

czeniami równoważnymi.
Cel programu:
Program ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opie-

kunów osób niepełnoprawnych od codziennych obowiązków 
łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na 
odpoczynek i regenerację. 

Liczba godzin na osobę – 240 godzin/1 rok.
Usługa BEZPŁATNA.
Więcej informacji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach,  ul. Główna 

50, tel. 857152550 / 857152718, kontakt@cuslapy.pl .

Osoby, które jeszcze nie odebrały 
bezpłatnych maseczek,

mogą je otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego

Zapraszamy mieszkańców po odbiór bezpłatnych maseczek z 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do Biura Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego w Łapach.

Maseczki po 4 szt. na osobę (przy czym każdy może odebrać 
przydział dla pozostałych domowników) można odbierać w godzi-
nach pracy urzędu.

Przed wydaniem maseczek zostanie sprawdzony adres zamiesz-
kania, dlatego należy mieć przy so-
bie dokument potwierdzający adres 
zamieszkania (np.: dowód osobisty, 
prawo jazdy, decyzja podatkowa lub 
inny dokument z adresem).

Zapraszamy na kolejny dyżur konsultanta 
ds. Programu Czyste Powietrze

Zapraszamy na kolejne dyżury doradcy energetycznego Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku, który odbędzie się w budynku Ośrodka Przedsiębior-
czości przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a w Łapach 

w dniu 21.05.2021 r. w godz. 11.00 -16.00
Doradca energetyczny służy pomocą w zakresie poprawy efek-

tywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych 
źródeł energii oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. 
Odpowie też na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
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Już wkrótce wiek, niepeł-
nosprawność czy ograniczona 
mobilność nie staną na prze-
szkodzie aktywnemu uczest-
nictwu w życiu społecznym i 
kulturalnym, nie ograniczą też 
dostępu do placówek zdrowot-
nych czy urzędów. 

6 maja 2021r. dotarł do nas 
zakupiony przez Gminę Łapy  z 
Funduszy Europejskich w ramach 
projektu „Usługi indywidualne-
go transportu door-to-door oraz 
poprawa dostępności architek-
tonicznej wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych”,  specjali-

styczny 9 – osobowy pojazd marki 
MAN/V-Van, rok produkcji 2021. 
Pojazd przystosowany jest do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych, w tym co najmniej jednej 
osoby na wózku inwalidzkim, 
wyposażony w dodatkowe ate-
stowane pasy bezpieczeństwa 
umożliwiające bezpieczne przy-
pięcie osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich zgodne z 
normą ISO 10542-2, fotele wypo-
sażone w trzypunktowe pasy bez-
pieczeństwa, dodatkowe poręcze 
lub uchwyty umożliwiające bez-
pieczne wsiadanie i wysiadanie 
osób z pojazdu. Wyposażony jest 
w atestowaną windę załadowczą 
o udźwigu min. 300 kg, posiada-
jącą aktualne badania i przegląd 
Urzędu Dozoru Technicznego, 
drzwi boczne przesuwne z obu 
stron pojazdu wraz z wysuwanym 
podestem.

Usługa indywidualnego trans-
portu osoby z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności, obejmować 
będzie pomoc w wydostaniu się z 
mieszkania lub innego miejsca, 
przejazd i pomoc w dotarciu do 
miejsca docelowego. Usługa ta 
obejmuje również sytuacje, w 
których z transportu korzysta w 
tym samym czasie – o ile pozwolą 
na to warunki pojazdu – kilka 
osób uprawnionych jadąc z jednej 

wspólnej lokalizacji do wspólnego 
miejsca docelowego albo jadąc 
z kilku lokalizacji do wspólnego 
miejsca docelowego i z powrotem. 

Usługi door-to-door będą kie-
rowane w szczególności do osób, 
które potencjalnie mogą wejść/
powrócić na rynek pracy. Celem 
przejazdu / transportu osoby z 
potrzebą wsparcia w zakresie mo-
bilności z miejsca zamieszkania 
lub innego wskazanego miejsca 
do miejsca docelowego będzie 
aktywizacja społeczno-zawodowa 
wspierana przez usługi aktywnej 
integracji, których celem będzie: 
odbudowa i podtrzymanie umie-
jętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu (rein-
tegracja społeczna), lub odbu-
dowa i podtrzymanie zdolności 
do samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy (reintegra-
cja zawodowa), lub zapobieganie 
procesom ubóstwa, marginalizacji 
i wykluczenia społecznego.

Zakup współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu 
„Usługi indywidualnego trans-
portu door-to-door oraz popra-
wa dostępności architektonicz-
nej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych”

Projekt „Usługi indywidual-
nego transportu door-to-door 
w Gminie Łapy” realizowany w 
ramach umowy o przyznanie 
grantu w ramach projektu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych pn. 
„Usługi indywidualnego trans-
portu door-to-door oraz popra-
wa dostępności architektonicz-
nej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych” dofinansowanego 
ze środków Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym.

Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Nowe auto do projektu

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
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Dwie kolejne ulice w Łapach 
zostaną jeszcze w tym roku prze-
budowane.

Ulice Krańcowa i Bohaterów 
Westerplatte znalazły się na liście 
zadań zatwierdzonych do dofinan-
sowania w 2021 r. ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozyskane dofinansowanie to 
w przypadku ul. Krańcowej (I etap 
inwestycji) – 872 778 zł. Remonto-
wany będzie ponad 0,5 km odcinek 
drogi (odcinek, na którym gmina 
ma prawo własności do całego pasa 
drogowego). Wartość całego pro-
jektu oszacowano na blisko 1 mln 
455 tys. zł. Dofinansowanie stano-
wi 60% kosztów kwalifikowanych.

Z kolei ul. Bohaterów Wester-
platte będzie przebudowywana 
w zakresie budowy parkingów i 
chodnika. Na ten cel gmina pozy-
skała 187 440 zł, co stanowi 60% 
kosztów kwalifikowanych.

Drogi dotąd dofinanso-
wane

Przypomnijmy, że to już ko-
lejne pieniądze ze środków rzą-
dowych na przebudowę dróg w 
Gminie Łapy. Ogromne dofinan-
sowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych Gmina pozyskała 
w 2020 r., co umożliwia:

Przebudowę ulic: Malczew-
skiego, Wyczółkowskiego, Gierym-
skiego i Michałowskiego w Łapach

Przebudowę ulicy Piaskowej 
w Łapach wraz z kanalizacją desz-
czową

Przebudowę ulicy Nowy Rynek 
i ulicy Armii Krajowej w Łapach 
wraz z kanalizacją deszczową z 
przykanalikami

Przebudowę ulicy Siedleckiego 
i ulicy Cygańskiego w Łapach

Budowę dróg gminnych nr 
106595B i nr 106558B (ul. Kole-
jowa) na odcinku od drogi powia-
towej nr 1527B w Łapach do drogi 
wojewódzkiej nr 681 w Łapach 
Łynkach-etap I

Przebudowę drogi nr 106548B 
i nr 106550B w miejscowości Płon-
ka Kościelna, gm. Łapy

Przebudowę ulicy Wyspiań-
skiego w Łapach

Przebudowę ulicy Cmentarnej 
w Łapach

Warto przypomnieć, że w ra-
mach dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych w 2019 r. 
gmina Łapy przebudowała drogi 
na Osiedlu Barwiki i ulicę Mokrą 
oraz wykonała I etap budowy ulicy 
Spokojnej i Polnej w Uhowie.

Przebudowa ul. Cmentarnej 
ruszyła na odcinku od ul. Dłu-
giej do ul. Żwirki i Wigury. To 
łącznie 385-metrowy odcinek 
drogi przewidziany do remontu 
w pierwszym etapie inwestycji.

Ulica zyska nową nawierzchnię 
bitumiczną. Powstanie nowa ka-
nalizacja deszczowa. Ulica będzie 
miała z jednej strony chodnik, a 
z drugiej strony ciąg pieszo-ro-
werowy. Będą też nowe zjazdy na 
posesje. Przebudowane zostaną 
również skrzyżowania.

Parking przy Przedszkolu 
nr 2

Przy Przedszkolu nr 2 od strony 
ul. Długiej zostanie wybudowany 
parking, aby rodzice mogli przy-
wieźć, zaparkować samochód i  
bezpiecznie odprowadzić dzieci 

do placówki.
Ulica Cmentarna uzyska nowy 

wygląd o co od dawna zabiegali 
mieszkańcy osiedla i poruszający 
się tamtędy kierowcy, gdyż stan 
nawierzchni tej ulicy był zły.

Zmodernizowana ulica zgodnie 
z umową ma być gotowa pod koniec 
października 2021 r. Wartość prac 
to prawie 1 mln 700 tys. zł.  Wyko-
nawcą inwestycji jest firma BBGM 
Gryko Kamila z Sowlan.

Przebudowa dróg jest możliwa 
dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Dróg Samorządowych, które stano-
wi 70% kosztów kwalifikowanych. 
Wnioski m.in. o to dofinansowanie 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
złożył w ubiegłym roku i gmina w 
ramach środków z FDS otrzymała 
ogromne wsparcie finansowe.

Ulice Krańcowa i Bohaterów 
Westerplatte będą modernizowane

Ulica Cmentarna doczekała się 
przebudowy. Powstanie też 

parking przy Przedszkolu nr 2

Zgodę na nabycie nieruchomo-
ści, na której znajduje się stadion 
miejski wyrazili radni podczas 
kwietniowej sesji Rady Miejskiej 
(30.04). To jeden z ważniejszych 
punktów obrad, ponieważ zakup 
nieruchomości od Wspólnoty Bin-
duga pozwoli w końcu po wielu 
latach uporządkować stan prawny 
tego terenu, dzięki czemu będzie 
można pozyskiwać środki na tak 
oczekiwane przez mieszkańców 
inwestycje na stadionie miejskim.

We wstępie do dyskusji głos 
zabrał burmistrz Krzysztof Goła-
szewski przypominając, że sprawa 

została już szeroko omówiona na 
posiedzeniu wspólnym komisji 
Rady Miejskiej.

 - Od 1972 r. działka, na której 
urządzony jest stadion miejski 
nie jest własnością Gminy. Na tej 
działce znajduje się rozbudowa-
na infrastruktura rekreacyjna 
(…). Na przestrzeni minionych 
lat Urząd Miejski w różny spo-
sób próbował nabyć tę nierucho-
mość. Od prób pozyskania jej w 
formie darowizny, wieloletniej 
dzierżawy czy prób zasiedzenia. 
Wszystkie te działania zakoń-
czyły się fiaskiem. W tym roku, 

mimo że mamy dopiero jego II 
kwartał, sprzedaż nieruchomości 
w naszej gminie jest rekordowa, 
dlatego przedstawiam Państwu 
propozycję zakupu tej działki 
zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 
majątkowego – mówił podczas 
sesji burmistrz Gołaszewski. – 
Wartość tej działki o powierzchni 
ponad 3,72 ha została ustalona  
na kwotę 2 267 350 zł.

Pan burmistrz podziękował 
członkom Zarządu Wspólnoty 
Binduga i współudziałowcom za 
przychylność w tej sprawie. Pod-
kreślił w swoim podziękowaniu 
fakt, że widzą oni nie tylko interes 
finansowy, ale także interes spo-
łeczny, jakim jest zapewnienie 

w Łapach obiektu sportowego, z 
którego mogłyby korzystać dzieci, 
młodzież i dorośli.

- Dzięki Państwa zgodzie 
będziemy mogli występować o 
środki zewnętrzne na zapew-
nienie warunków do uprawia-
nia sportu godnych XXI wieku 
– mówił burmistrz.

W trakcie dyskusji radni inte-
resowali się m.in., czy Gmina po-
siada środki na zakup nierucho-
mości, o czym zapewniał radnych 
burmistrz Gołaszewski. Ostatecz-
nie radni podjęli jednogłośnie 
uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zakup nieruchomości. 
W głosowaniu nie wzięło udziału 
dwóch radnych.

Zgoda na nabycie stadionu



W porządku obrad nadzwyczaj-
nej sesji (06.05) znalazły się dwa 
projekty uchwał. Pierwszy dotyczył 
zapewnienia środków na dofinanso-
wanie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych, 
co wymagało wprowadzenia zmian 
w budżecie. Z prośbą o dotację na 
przeprowadzenie takich prac zwró-
cili się do burmistrza Krzysztofa Go-
łaszewskiego proboszczowie dwóch 

zabytkowych obiektów sakralnych 
w Łapach i Płonce Kościelnej. Łącz-
na wnioskowana przez nich kwota 
dotacji to 220 tys. zł. Radni podczas 
kwietniowej sesji zwrócili się do bur-
mistrza z prośbą o zabezpieczenie w 
budżecie środków w pełnej kwocie 
dofinansowania.

- Nie zwiększając deficytu, nie 
ma takich wolnych środków w kwo-
cie 220 tys. zł w budżecie, aby w pełni 
zadowolić te dwa wnioski naszych 
parafii (120 tys. zł dla Parafii pw. Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Łapach oraz 100 
tys. zł dla Parafii pw. Św. Michała 
Archanioła w Płonce Kościelnej). 
Przypomnę, że na sesji w piątek 
(30.04) przeznaczyli już Państwo 
środki w kwocie 60 tys. zł (…). Bra-
kuje nam 160 tys. zł – mówił podczas 
sesji burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski, zapewniając jednocześnie, że w 
pełni popiera opiekę nad zabytkami 
ze wsparciem finansowym Gminy.  

Odnosząc się do propozycji 
radnej Urszuli Jabłońskiej z kwiet-
niowej sesji dotyczącej przesunięć 
na zabytki  m.in. z budżetu OKF-u 
oraz ze środków przeznaczonych 

na remonty w Urzędzie Miejskim 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
zwrócił uwagę, że te pieniądze są 
przeznaczone na funkcjonowanie 
basenów letnich w Płonce Kościelnej 
oraz na remont „sali ślubów”, która 
od lat 80. nie była remontowana. 
W związku z tym burmistrz jako 
osoba odpowiedzialna za wykona-
nie budżetu nie może się na to zgo-
dzić, dlatego, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom większości radnych 
zaproponował, aby „pożyczyć” 
pieniądze ze środków przeznaczo-
nych w budżecie na wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miejskiego i 
jednostek podległych. Jednocze-
śnie zapewnił, że ta „pożyczka” w 
trakcie roku, gdy pojawią się tzw. 
wolne środki  zostanie „zwrócona”, 
aby pracownicy nie odczuli konse-
kwencji tych przesunięć w postaci 
zmniejszenia wynagrodzeń.

Wcześniej radni nie wprowa-
dzili do porządku obrad stanowiska 
Klubu Radnych „Nasze Podlasie”, 
„Niezależni Łapy” i radnego Karola 
Brzozowskiego „w sprawie wspiera-
nia zabytków sakralnych w Gminie 
Łapy”. W stanowisku tym radni 
zaproponowali, aby przeznaczyć 
diety radnych z 3 miesięcy na czę-
ściowe pokrycie dotacji na zabytki 

(tj. dofinansowanie pochodziłoby w 
połowie z dotacji z budżetu Gminy, 
a w połowie z diet radnych).

Po dyskusji radni jednogłośnie 
przegłosowali zmiany w budżecie 
zaproponowane przez burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego, co 
umożliwi przekazanie kwoty 220 
tys. zł z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych.
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W Dniu Strażaka (4.05) bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski 
spotkał  się z przedstawicielami 
Ochotniczej i Państwowej Stra-
ży Pożarnej z naszej gminy, aby 
osobiście przekazać na ich ręce 
wszystkim strażakom najserdecz-
niejsze życzenia, podziękowania 
i wyrazy uznania za służbę, jaką 
pełnią na rzecz drugiego czło-
wieka. 

Pan burmistrz podkreślił, że 
zawsze i w każdej sytuacji możemy 
liczyć na pomoc i współpracę ze stro-
ny naszych strażaków bez względu 
na to, czy chodzi o ratowanie życia, 
mienia czy każdą inną potrzebną po-
moc. Za to ogromne zaangażowanie 
burmistrz serdecznie dziękował. Na-
stępnie przekazał okolicznościowe 
grawertony oraz słodkie upominki, 
które specjalnie dla naszych stra-

żaków upiekły panie z Dziennego 
Domu „Senior+”.

W spotkaniu w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości wzięli udział: mł. 
bryg. Andrzej Zalewski, dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
5 PSP w Łapach; mł. bryg. Wojciech 
Kusznerko, naczelnik Ośrodka Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej PSP w Ła-
pach; Zbigniew Jurkian prezes OSP w 
Łapach; Mariusz Kostyra, prezes OSP 
Łapy-Dębowina, Daniel Koszczuk, 
prezes OSP Uhowo oraz Krzysztof 
Łupiński, prezes OSP Łupianka Stara.

Spotkanie było też sympatycz-
ną okazją, aby awansu na wyższy 
stopień służbowy pogratulować mł. 
bryg. Wojciechowi Kusznerko, na-
czelnikowi Ośrodka Szkolenia Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łapach, który 
właśnie tego dnia został mianowany 
na kolejny wyższy stopień.

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka

Wśród 12 jednostek OSP z woje-
wództwa podlaskiego, które znala-
zły się na liście z dofinansowaniem 
do zakupu wozów strażackich jest 
Uhowo.

Zakup samochodu będzie moż-
liwy dzięki dofinansowaniu z:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW
• dotacji KSRG
• dotacji MSWiA

• środków pochodzących z odpi-
sów z firm ubezpieczeniowych.

Swój wkład w zakup samochodu 
pożarniczego wniesie także Gmi-
na Łapy. Część środków na ten cel 
- w kwocie 88.802 zł zostało już 
na wniosek burmistrza Krzysztofa 
Gołaszewskiego oraz strażaków z 
Uhowa zabezpieczone w budżecie 
podczas kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej w Łapach.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
trafi do strażaków OSP Uhowo

Jeszcze w tym roku na wyposażenie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie trafi nowy, 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

220 tys. zł na zabytki
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W wieku 90 lat odszedł do 
Pana inżynier Eugeniusz Ko-
sicki – specjalista najwyższej 
klasy budownictwa lądowego. 
Był człowiekiem kultury szero-
ko rozumianej. Posiadał wiele 
talentów, których nie zakopał, 
a kultywował je przez całe pra-
cowite życie.

Urodził się w 1930 roku w 
Łapach i pozostał patriotą grodu 
nadnarwiańskiego. W czasie woj-
ny jako 13-letni chłopiec został 
zmuszony przez okupanta do pra-
cy fizycznej w Warsztatach Głów-
nych. Okres ten bardzo przeżył. 
Pamiętał dzień 2 września, kiedy 
to potężna eksplozja bomby trafiła 
w dom pp. Falkowskich. Pobiegł 
tam i zobaczył wielu zabitych ludzi. 
Przejawiał zdolności muzyczne, 
przekazane zapewne w genach 
od swojego dziadka Józefa, or-
ganisty w Poświętnem. Babcia 
Apolonia po śmierci swego męża 
kupiła pół domu w Łapach przy ul. 
Pierackiego (obecnie Główna 39) 
i tu zamieszkała z siedmiorgiem 
dzieci. O swoich młodzieńczych 
latach opisywał na łamach Gazety 
Łapskiej w 10 odcinkach zatytu-
łowanych „Sen o gimnazjum”. 
Aktywnie uczestniczył w życiu 
szkolnym. Już jako uczeń szkoły 
podstawowej został wyróżniony za 
umiejętność poprawnego pisania. 
W okresie nauki w gimnazjum 
był przewodniczącym samorzą-
du uczniowskiego. Występował 
w przedstawieniach teatralnych, 
między innymi w Jasełkach wysta-
wianych w sali parafialnej. Śpie-

wał w chórze. Grał na skrzypcach, 
gitarze i mandolinie. Szczególnie 
cenił swoich kolegów, znakomi-
tych muzyków Czesława Palucisa 
i Stanisława Kwiatkowskiego (w 
późniejszym okresie organisty w 
Katedrze Oliwskiej).

Udzielał się też w sporcie. Brał 
udział w zawodach lekkoatletycz-
nych w barwach Kolejarza. Pozo-
stał wiernym kibicem. Przez 70 
lat mieszkał w Warszawie, w tym 
60 na Saskiej Kępie, ale przyjazd 
do Łap celebrował z niezwykłym 
pietyzmem, bardzo przeżywał. 
Przyjeżdżając w strony rodzinne 
odwiedzał groby w Niewodnicy, 
Surażu, Poświętnem. Chodząc po 
łapskim cmentarzu zapalał znicze 
w miejscach wiecznego spoczynku 
rodziców, rodzeństwa, nauczycie-
li, przyjaciół i znajomych. 

Brał aktywny udział w trzech 
zjazdach absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego. Swoją książ-
kę „Gimnazjum i liceum w Łapach 
przy ulicy Pierackiego” populary-
zował w LO i Bibliotece z towa-
rzyszeniem nieodłącznej man-
doliny. Dawał wiele koncertów 
kolędowych w kościołach Warsza-
wy. Wraz wnuczką Magdalenką 
wystąpił na deskach Filharmonii 
Narodowej w koncercie prowadzo-
nym przez P. Jadwigę Mackiewicz, 
popularną ciocię Jadzię. 

W 2002 roku wraz z żoną Ha-
liną z d. Kamińską – Sybiraczką 
pojechali do Wilna i tam przed 
Obrazem Matki Bożej Ostrobram-
skiej, tak jak przed wojną rodzice 
Janina i Franciszek, w gorącej mo-
dlitwie dziękowali za otrzymane 

łaski. Z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczył w uroczystościach 
związanych z 100 - rocznicą po-
wstania parafii Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Łapach. Pomagał 
śp. ks. Proboszczowi Sławomirowi 
Banachowi w załatwianiu spraw 
potrzebnych przy remontach w La-
boratorium Muzeum Narodowe-
go, oraz z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w Warszawie. 
Pamiętamy spotkanie związane 
z wydaniem książki „Niezwykłe 
życie Profesora”, w czasie której 
prowadził śpiew przedwojennej 
piosenki „Powróćmy jak za daw-
nych lat” podchwyconą przez 
licznie zgromadzonych. Pomogła 
ona w wystąpieniu prof. Jerzego 
Rydzewskiego, który pięknie opo-
wiadał o dawnych czasach. 

Największą Jego miłością 
była Narew, Łapy, podróże, że-
glarstwo, muzyka, odpoczynek w 
domu letniskowym nad Bugiem. 
Wszystkim tym pasjom oddawał 
się z zaangażowaniem i bez reszty.

Rozkoszował się Narwią. 
Świetnie pływał łódką „pychów-
ką”. W późniejszym czasie uzy-
skał stopień sternika morskiego 
i przesiadł się na jacht. Wspierał 
poczynania chrześniaka Wojcie-
cha w zawodach sportowych. W 
czasie odwiedzin, wybrał się ze 
stryjkiem na spacer nad Wisłę. 
Wojtek wyraził swoje zdziwienie, 
że w takich okolicznościach jest 
pod krawatem. W odpowiedzi 
usłyszał „ja i śmiecie wynoszę w 
krawacie”. 

Jego stałym punktem programu 
były dwa spacery dziennie po Sa-
skiej Kępie, bez względu na pogodę. 

Przez 40 lat pisał codziennie 
kronikę rodzinną. Kilka dni przed 
śmiercią, gdy wezwano do niego 
pogotowie, to poprosił ich o wpis. 

Budował domy i elektrownie 
w Polsce i zagranicą. Przez 3 lata 
pracował w Czechosłowacji przy 
budowie Elektrowni Prunerov II. 
W latach 1984-1986 realizował w 
Libii program pustynny: budowa 
50 szkół i 200 apartamentów dla 
nauczycieli. 

Opracowana przez niego III
-tomowa, monumentalna wręcz 
Kronika Warszawskiego Przed-
siębiorstwa Budowy Elektrowni 
i Przemysłu „Beton-Stal” została 
przekazana do Archiwum Akt No-
wych Miasta Stołecznego Warsza-
wy. To dzieło przepisywała ręcznie 
niezwykle pięknym pismem Da-
niela Łapińska.

Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz wieloma odznaczeniami 
zawodowymi, resortowymi i pań-
stwowymi w tym Złotą Odznaką z 
Diamentem PZITB.

Otrzymał odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Był wyjątkowo skromnym 
człowiekiem, społecznikiem, od-
danym rodzinie i przyjaciołom. 
Odszedł 31 marca 2021. Będzie 
nam go bardzo brakowało.

Został pochowany na Starych 
Powązkach w niewielkiej odległo-
ści miejsca wiecznego spoczynku 
swojego starszego brata Kazimie-
rza. 

Informacje z zakresu pracy 
zawodowej uzyskałem od dr inż. 
Mieczysława Grodzkiego Sekre-
tarza Generalnego PZITB, absol-
wenta Technikum Mechanicznego 
w Łapach w 1974 roku.

Brat Stacho 

Eugeniusz Kosicki 1930-2021 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy 

głębokiego współczucia 
oraz szczere kondolencje 
z powodu śmierci

Św. Eugeniusza Kosickiego
Składa 

Redakcja Gazety Łapskiej
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„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady

w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom,

Sąsiadom oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu,

uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszej
ukochanej Mamy

Śp. Eugenii Szustak
składa pogrążona w smutku

Rodzina

W łapskiej bibliotece promował swoją książkę
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Ponad 60 osób wzięło udział 
w akcji sprzątania Łap, którą w 
czwartek (22 kwietnia) z okazji 
Dnia Ziemi wspólnie zorganizo-
wali: Gminna Rada Seniorów, 
Urząd Miejski, Ośrodek Kultu-
ry Fizycznej i Klub Integracji 
Społecznej.

Wiosenne porządki w mieście 
zakończyły się zebraniem prawie 
850 kg śmieci w ciągu zaledwie 
dwóch godzin.

Wolontariusze uprzątnęli 
miejsca chętnie i często odwiedza-
ne przez mieszkańców. Zebrano 
śmieci w okolicach targowicy i 
Ogródków Działkowych „Sosen-
ka” oraz w ulubionym miejscu 
spacerowiczów – nad rzeką na 
Bindudze. Grupa wolontariuszy 
uprzątnęła również teren wokół 
ścieżki prowadzącej z Łap do 
Uhowa.

Wiosna odsłoniła śmieci i 
brud, zalegające po zimie m.in.: 
porzucone butelki, puszki po pi-
wie, opony, buty, ubrania, ręcznik 
i worki foliowe… W niektórych 
miejscach wolontariusze natrafili 
na tzw. „dzikie wysypiska śmieci”.

Łapscy seniorzy dają do-
bry przykład

Akcję zainicjowali łapscy 
seniorzy. Mimo początkowo 
deszczowej pogody stanowili też 
najliczniejszą grupę, którą  repre-
zentowali przedstawiciele Gmin-
nej Rady Seniorów, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Związku Emery-
tów i Rencistów i inni wolontariu-
sze. Seniorzy aktywnie włączyli się 
w sprzątanie, dając w ten sposób 

dobry przykład, szczególnie naj-
młodszym mieszkańcom. Była to 
dla wszystkich pierwsza od dawna 
ze względu na trwającą pande-
mię okazja do spotkania. Wspólne 
porządki dały uczestnikom spo-
ro radości, chociaż z pewnością 
wszyscy woleliby, aby w mieście 
było zawsze czysto.  

- Chcielibyśmy, aby ta akcja i 
ilość zebranych śmieci uświado-
miła, że jeśli wszyscy zadbamy o 
porządek to w czystym mieście 
będzie nam się żyło przyjemniej. 
Mamy wpływ na nasze otocze-
nie. Codzienne wybory i działania 
proekologiczne jak np. niepozo-
stawianie śmieci w miejscach 
niedozwolonych, oszczędzanie 
wody, energii przyczyniają się do 
ochrony naszej planety… – mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Rozdaliśmy prawie 250 
sztuk sadzonek drzewek

Pan burmistrz podziękował 
wolontariuszom za udział w akcji 
i przekazał osobom sprzątającym 
„zielone niespodzianki” oraz drob-
ny upominek.

Z okazji Dnia Ziemi pan bur-
mistrz rozdawał też po południu 
sadzonki drzewek mieszkańcom 
na Placu Niepodległości. Rozdano 
w sumie prawie 250 szt. sadzonek 
drzewek: świerku, krzewuszki, 
jodły, lipy, dębu i bukszpanu.

Tegoroczna akcja odbyła się 
pod hasłem „Przyroda jest wiecz-
na, jeśli jest bezpieczna”.

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom za aktywny udział w akcji 
sprzątania Łap!

W Dniu Ziemi wolontariusze zebrali blisko 850 kg śmieci

Nie będzie Ziemi, 
nie będzie nas 

Po raz kolejny radni będą dyskutować nad wysokością 
stawki za odbiór odpadów. Nasz system gospodarki odpadami 
bowiem nawet teoretycznie nie bilansuje się, chociaż zgodnie 
z przepisami powinien. Dlaczego?

Produkujemy, albo więcej śmieci, albo – co bardziej praw-
dopodobne – śmieci produkują „ukryte” osoby. 

Bądźmy uczciwi 
Wysokość stawki w naszej gminie powinna wynikać bezpo-

średnio z liczby osób, które złożyły tzw. deklarację śmieciową. 
Metoda ta opiera się na uczciwości mieszkańców tj., czy rze-
telnie zadeklarowali prawdziwą liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość i płacą za rzeczywistą liczbę domowników.

Jeżeli do zagospodarowania jest znacznie więcej śmieci niż 
wynika to z deklaracji – opłaty ponoszone przez mieszkańców 
mogą wzrosnąć. W ten sposób osoby uczciwie dokonujące 
rozliczeń poniosą koszty wywozu odpadów za mieszkańców 
niezgłoszonych w deklaracji.

Przypominamy: 
W gminie Łapy obowiązuje metoda rozliczeniowa opłaty 

za śmieci – od osoby zatem:
1. W deklaracji śmieciowej należy uwzględnić wszystkie 

osoby, które zamieszkują daną nieruchomość. Nieważne, 
ile ilość osób jest zameldowanych na danej posesji. Ważne, 
ile osób ją zamieszkuje.

2. Powiększyła Ci się rodzina? Zmarł domownik? – zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z przepisów - zgłoś ten fakt do 
systemu śmieciowego. Dziecko też produkuje odpady. 

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

4. Zmieniasz miejsce zamieszkania na inne w naszej gmi-
nie – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. 
Trzeba złożyć nową deklarację śmieciową. 

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

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

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

8. Za odbiór odpadów płać na bieżąco.
9. Ukrywasz ilość domowników? – na razie płacą za Ciebie 

inni, ale ... Gmina  systematycznie weryfikuje dane z dekla-
racji śmieciowych. 
Zmiany w systemie śmieciowym można zgłaszać w Urzędzie 

Miejskim w Łapach w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 
oraz pod nr tel. 85 715 22 51 w. 510 lub 85 715 27 64. Dekla-
rację można wypełnić również elektronicznie.

Nie zgłaszając faktycznej 
liczby domowników, 

obciąża się opłatami za śmieci 
pozostałych mieszkańców gminy
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Barbara Gogolewska, 
Prezes Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w 
Łapach

Jakiego rodzaju zmiany 
do Pani codziennego życia 
wprowadziła epidemia ko-
ronawirusa? 

W okresie zimowym nie spo-
tykałam się ani z rodziną, ani ze 
znajomymi. Jedynie wigilijny wie-
czór spędziłam z najbliższymi. 
Obecnie nadal, jeśli się spotykam z 
koleżankami lub ze znajomymi, to 
tylko na zewnątrz. Idziemy razem 
na spacer, albo jeździmy rowera-
mi. Od wczesnej wiosny poma-
gam koleżankom przy pielęgnacji 
ich ogrodów. A jednocześnie to 
okazja do spotkań i rozmów. Za-
chowujemy przy tym dystans i 
nosimy maseczki. Wśród bliskich 
mi osób są takie, z którymi regu-
larnie rozmawiam przez telefon. 
To osoby, które mieszkają same. 
Widać, że ludzie chcą się spotykać, 
ale ja jeszcze mam trochę obaw.  
Przed pandemią członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
spotykali się na wielu zajęciach. 
Ostatnie nasze spotkanie to były 
Walentynki w  i na tym 2020 r. 
zakończyliśmy regularną działal-
ność. A mieliśmy tyle planów...

Ale ma Pani kontakt z 
grupą?

Oczywiście, że tak. W każdą 
środę mam dyżur w siedzibie 
UTW. Jeśli ktoś widzi potrzebę 

i chce się spotkać, to przychodzi. 
Ale muszę przyznać, że niewiele 
jest takich osób. Większość woli 
rozmawiać telefonicznie. 

Jak Pani myśli, dlaczego?
Sądzę, że nie chcą narażać na 

chorobę siebie ani innych. Moim 
zdaniem wznowienie działalności 
to duże wyzwanie. Spośród 110 
członków Stowarzyszenia to może 
z 50 nie trzeba specjalnie zachę-
cać. Oni tęsknią do spotkań. Ale 
pozostali będą mieć obawy. Takie 
mam wrażenie.

Czyli pandemia ich zmie-
niła?

Wydaje mi się, że tak. Mam 
też na myśli fakt, że pewnie wiele 
osób przyzwyczaiło się do nowego 
trybu życia. Pandemia oddzieliła 
ludzi od siebie. Trzeba ich na nowo 
zjednoczyć między sobą.  

W grudniu i styczniu 
UTW wspólnie z Biblioteką 
Publiczną prowadził akcję 
„Zapisane w czasach pan-
demii”, która spotkała się z 
dużym zainteresowaniem i 
odbiła się echem w TV i prasie 
lokalnej.

Projekt powstał spontanicz-
nie. Skierowany był do wszyst-
kich seniorów, nie tylko słuchaczy 
Uniwersytetu. Akcja bardzo się 
spodobała. Chciałabym do niej 
jeszcze powrócić, podsumować, 
podziękować osobom, które wzię-
ły w niej udział i przedstawić ich 
prace. Może zbliżające się obcho-
dy 10-lecia istnienia Stowarzysze-
nia UTW w Łapach będą ku temu 
znakomitą okazją. 

Jakie są plany na najbliż-
szą przyszłość związane z 
działalnością UTW?

 Po majówce chcemy zwołać 
posiedzenie Zarządu. Może uda 
się zorganizować parę spotkań do 
końca tego roku akademickiego, 
czyli do czerwca. Od października 
zamierzamy powrócić do realiza-
cji zajęć zawieszonych z powodu 
pandemii. Jednak to uzależnione 
jest od zmieniającej się sytuacji 
epidemiologicznej w kraju. 

Czy z tego ciężkiego okre-

su, który wszyscy teraz prze-
żywamy, może wyniknąć coś 
pozytywnego?

Ludzie zaczęli chyba bardziej 
zastanawiać się nad życiem. Czas 
skłania do refleksji. I dlatego wie-
lu osobom zależy na kontakcie. 
Chcą się spotkać, porozmawiać, 
żeby podzielić się swoimi prze-
myśleniami. 

Czy myśli Pani, że takie 
wydarzenie jak epidemia ko-
ronawirusa zmieni trwale 
nasze podejście do zdrowia?

Zaczęliśmy dbać o siebie. Waż-
na stała się dieta, gimnastyka, 
spacer. Dotyczy to również osób 
starszych. Poza tym seniorzy sta-
nowią grupę, która jest przekona-
na, że warto i trzeba się szczepić. 
Osobiście nie rozumiem obaw 
związanych ze szczepionkami. Dla 
mnie to zupełnie niepojęte. Trzeba 
wierzyć naukowcom, którzy tym 
się zajmują. 

Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Ligia Pogorzelska, Prze-
wodnicząca Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Zarząd Rejonowy 
w Łapach 

Jak podczas pandemii wy-
gląda Pani życie codzienne?

 Moje życie wygląda dość nor-
malnie. Mam to szczęście, że po-

siadam własny dom i podwórko, 
gdzie zawsze jest co robić. Staram 
się przestrzegać obowiązujących 
zasad, ponieważ pracowałam w 
służbie zdrowia. Sama przeszłam 
już koronawirusa. Na szczęście 
dość łagodnie. 

Teraz jestem już po szczepie-
niach. Propaguję je, bo trzeba się 
szczepić, aby wytworzyć odpor-
ność zbiorową. 

Jak wygląda działalność 
Związku Emerytów i Ren-
cistów w czasie pandemii?

Przez większość czasu nasze 
biuro było zamknięte. Kontakt  z 
członkami utrzymywaliśmy tele-
fonicznie. Sama wykonywałam 
wiele telefonów, aby dowiedzieć 
się, co słychać u naszych człon-
ków. Pytałam, czy czegoś potrze-
bują. Wciąż staram się wspierać 
znajomych rozmową i radą. Na 
ten moment nasze biuro jest po-
nownie czynne we wtorki i piątki 
od 10:00-12:00 i ludzie zaczynają 
do nas przychodzić. Mamy płyny 
do dezynfekcji, zachowujemy dy-
stans, nosimy maseczki. Bardzo 
przestrzegamy reżimu sanitar-
nego.

Dochód Związku stanowią 
głównie składki członkowskie i 
darowizny. Organizujemy wy-
cieczki, turnusy rehabilitacyjne 
itp.  Zeszłoroczny wyjazd przenie-
śliśmy na ten rok. Mamy nadzieję, 
że pojedziemy, ale to zależy głów-
nie od sytuacji epidemiologicznej 
w kraju. Mam listę osób z zeszłego 
roku. Na szczęście większość jest 
już zaszczepiona. Podczas roz-
mów raczej nie odczułam oporu 
przed szczepieniami. Musimy 
się przygotować na sytuację, że 
na turnusach będzie wymagane 
albo szczepienie, albo negatywny 
wynik testu na koronawirusa. Jest 
to zrozumiałe, bo jedna osoba 
może zarazić cały autokar. Bę-
dziemy próbować, aby ten wyjazd 
doszedł do skutku – codziennie 
dostaję telefony z zapytaniami o 
to, czy wyjazd się odbędzie i na tę 
chwilę odpowiadam, że jedziemy! 

Związek często organizuje 
wieczorki taneczne. Zawsze jest 
dużo więcej chętnych niż może-
my przyjąć. W zeszłym roku takie 
spotkania odbyły się w styczniu i 
lutym. Ponadto organizujemy jed-
nodniowe wycieczki. Wszystkie 

Jak seniorzy radzą sobie w pandemii
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imprezy są odpłatne, ale zawsze 
staramy się zorganizować to nie-
wielkim kosztem. 

Od kilku lat robimy paczki dla 
osób 85+. Kupujemy im jakieś 
drobiazgi, np. witaminy, słodycze, 
w zeszłym roku wśród prezentów 
znalazł się również obrus. 

Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Stanisława Grzybowska, 
Przewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów 

Pani Stanisławo, jak pod-
czas pandemii wygląda Pani 
życie codzienne?

Jestem osobą aktywną. Nie-
stety musiałam więcej czasu prze-
bywać w domu. Bałam się, żeby nie 
zarazić mojego niepełnospraw-
nego męża. W tej chwili oboje 
jesteśmy już po dwóch dawkach 
szczepionki. 

Jak spędza pani wolny 
czas?

Chodzę na spacery, często do 
lasu, gdzie zbieram grzyby. Lubię 
łowić ryby. Czytam książki. Oglą-
dam w telewizji  ulubione progra-
my i seriale. Dużo rozmawiamy z 
mężem. Przyszła wiosna, więc to 
czas na urządzanie ogrodu. Ko-
pałam, siałam, sadziłam kwiaty. 
I czekam teraz na efekty.

Przepisy związane z epi-
demią zaostrzyły możliwości 
i formy kontaktów między-
ludzkich.  Jak wpłynęło to na 
Pani relacje z najbliższymi?

Dla mnie jest to bardzo ciężki 
okres. Moje dzieci nie mieszkają 
w Łapach. Syn w województwie 
warmińsko-mazurskim, a córka 
w warszawie. Na przykład Świę-

ta spędziłam tylko z mężem. Po-
nieważ w tym czasie było bardzo 
dużo zakażeń, dzieci obawiały się 
o nasze zdrowie i postanowiły nie 
przyjeżdżać. 

Jak radzi sobie Pani z pod-
porządkowaniem się wymo-
gom sanitarno-epidemiolo-
gicznym?

Nie mam z tym żadnego 
problemu. Dezynfekuję ręce w 
sklepach, myję je po powrocie 
do domu. Oczywiście noszę ma-
seczkę. Już się do tych wszystkich 
obowiązków przyzwyczaiłam.

Czy Pani zdaniem wyda-
rzenia takie jak epidemia ko-
ronawirusa zmienią trwale 
nasze podejście do zdrowia 
i choroby?

Powinny zmienić. Ludzie po-
winni być bardziej empatyczni. 
Trzeba pomagać sobie nawzajem, 
a nie utrudniać życie. Jednak za-
uważam, że jest odwrotnie. 

Czy jest coś w pandemii, 
co odbiera Pani pozytywnie?

Wcale nie jest różowo. Nie-
którzy ludzie już chyba nie wy-
trzymują psychicznie siedzenia 
w domu, a najbardziej szkoda mi 
dzieci. Wcześniej bawiły się na 
terenie osiedla, biegały, grały w 
piłkę. Teraz siedzą w domach. 

Z jakimi problemami mu-
szą zmagać się seniorzy w 
tym czasie?

Osobom starszym, a szczegól-
nie samotnym jest ciężko. Jeśli 
mają rodziny, to ktoś przyjdzie, 
zrobi zakupy, pomoże. Moim zda-
niem często zdarza się jednak, że 
osoby starsze wstydzą się w ogóle 
o cokolwiek poprosić.

Spotkania seniorów, w 
ramach klubów czy stowa-
rzyszeń takich jak Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, z pew-
nością pewnie pomogłyby 
przetrwać ten trudny czas. 
Jakie warunki musiałyby być 
spełnione, żeby uczestnicy 
czuli się na nich  bezpiecznie?

Trzeba nosić maseczki, prze-
strzegać rygorów sanitarnych i 
się szczepić.

Czy według Pani osoby 
starsze podczas pandemii 
korzystają z informacji o 
sprawach publicznych roz-
powszechnianych za pomocą 
nowych technologii?

Starsi często nie mają dostę-
pu do internetu. Moim zdaniem 
jest bardzo dużo takich osób. Ja 
np. chociaż posiadam internet, to 
moje umiejętności korzystania z 
niego są ograniczone. Seniorzy o 
wielu rzeczach dowiadują się od 
rodziny, przyjaciół, znajomych. 
Bardzo często drogą telefoniczną. 

Pomimo trudnej sytuacji 
związanej z pandemią, Gmin-
na Rada Seniorów wciąż ak-
tywnie działa na rzecz miesz-
kańców?

Raz w miesiącu, przed sesją 
Rady Miejskiej, Pan burmistrz, 
który do seniorów podchodzi z 
ogromnym szacunkiem,  spotyka 
się z Radą Seniorów. Interesują 
go potrzeby osób starszych. Prosi, 
aby zgłaszać mu wszelkie proble-
my, a on postara się poruszyć te 
sprawy na sesjach. 

Czy to z Pani inicjatywy 
22 kwietnia odbyła się akcja 
sprzątania Łap z okazji Dnia 
Ziemi?

Tak. To był mój pomysł. 
Współorganizatorem akcji była 

Gminna Rada Seniorów. Przyszli 
przedstawiciele Rady Seniorów, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Związku Emerytów i Rencistów 
oraz mieszkańcy Łap. Najliczniej-
szą grupę wolontariuszy stanowili 
właśnie seniorzy. Zapewniono 
nam worki i rękawiczki. Porząd-
kowaliśmy teren w okolicach 
targowicy i Ogródków Działko-
wych „Sosenka” oraz nad rzeką 
na Bindudze. Zebraliśmy chyba 
z 800 kg śmieci. Na zakończenie 
spotkania na uczestników czeka-
ły przygotowane niespodzianki: 
upominki oraz sadzonki drzew. 

Jak na co dzień możemy 
dbać o środowisko? 

Segregujmy śmieci. Właści-
ciele psów powinni pamiętać o 
obowiązkach związanych ze sprzą-
taniem po swoich pupilach. Przy 
ulicach powinno znaleźć się więcej 
koszy na śmieci. Trzeba zwracać 
uwagę dzieciom i młodzieży. 
Uczyć, dając dobry przykład.  

Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Biblioteka Publiczna w Łapach 
zaprasza do obejrzenia wystawy

pt. „VIVAT KONSTYTUCJA!” 
przygotowanej z okazji

230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

Ekspozycję można oglądać w holu
 na parterze i I piętrze Biblioteki 

do 28 maja.  
Serdecznie zapraszamy!
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Wybór szkoły ponadpodstawowej na 
pewno nie jest łatwy. Należy się zastano-
wić, jakie predyspozycje psychofizyczne, 
zdolności, zainteresowania, dotychcza-
sowe doświadczenia i aspiracje wykazuje 
młody człowiek. Pod uwagę trzeba wziąć 
również inne czynniki, np. środowisko 
rodzinne, rówieśnicze, otoczenie spo-
łeczno-gospodarcze. Chociaż jest to czas 
rozwoju autonomii i samodzielności w 

życiu młodego człowieka, to nie powinien on zostać sam z wyborem 
szkoły, gdyż decyzja będzie miała wpływ na rozwój jego kariery 
zawodowej. Dojrzewająca młodzież sama buduje własne wizje 
dotyczące roli zawodowej, ale jej wiedza jest jeszcze niepełna, 
dlatego warto mądrze wspierać młodego człowieka.

Dariusz Wincenciak
Dyrektor I LO w Łapach
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Od 17 maja rusza rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych. Zapraszamy do

zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Stefana Czarniec-
kiego w Łapach.

Tej szkoły nie sposób nie zauważyć, 
przejeżdżając główną ulicą naszego 
miasta.

Naszym uczniom gwarantujemy 
dobry zawód i wszechstronny rozwój, 
a każdemu pierwszoklasiście, który 
przyjdzie w przyszłym roku szkolnym 
- przekażemy tablet ufundowany  przez 
Starostwo Powiatowe w Białymstoku!

Dorota  Kondratiuk
Dyrektor ZSM w Łapach

Szkoły kształcące w zawodach są coraz modniejsze! Warto wiedzieć, 
że w technikum czy w branżowej szkole można zdobyć umiejętności 
i rozwijać kompetencje, które pozwolą godnie zarabiać, utrzymać się 
i mieć satysfakcję z posiadania poszukiwanego zawodu. Taki zawód 
można zdobyć, nie szukając daleko.

Nasza oferta kształcenia zawodowego to gwarancja nauki w nowo-
czesnych warunkach-zarówno w pracowniach i laboratoriach szkolnych, 
jak i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Współpraca z najlepszymi 
pracodawcami i nowoczesnymi przedsiębiorstwami oznacza szansę 
wejścia na rynek pracy bez żadnych kompleksów. Ambitni mogą kształ-
cić się dalej na studiach wyższych i sięgać po jeszcze więcej. Zawody 
takie jak technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, operator obrabiarek skrawających - podbijają rynki 
pracy. Tych specjalności potrzeba wszędzie! Podobnie z technikami 
informatykami czy technikami pojazdów samochodowych. Nasze 
pracownie i stacja diagnostyczna w CKZ stają się placówkami wzorco-
wymi. Na brak pracy i pomysłów, co dalej po skończeniu szkoły nie mogą 
także narzekać kształceni przez nas absolwenci branży hotelarskiej.

Jesteśmy szkołą, która z powodzeniem wychodzi naprzeciw wy-
zwaniom współczesności. Stwarzamy coraz większe możliwości - do-
datkowe staże, dodatkowe kursy, bezpłatne wyjazdy zagraniczne. 
Pomagamy w odniesieniu życiowego sukcesu. To my – ZSM w Łapach.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach 
daje wszechstronną możliwość rozwoju. Oprócz kształcenia zawodo-
wego- oferujemy wspaniałe zaplecze sportowe: siłownia, boisko, 
kort tenisowy, hala sportowa. Wszystko, o czym może marzyć młody 
człowiek, pragnący uprawiać aktywność fizyczną. Wspieramy aktyw-
nie wolontariat – o czym świadczą sukcesy naszych wolontariuszy. 
Współpracujemy ze służbami mundurowymi.

Szkoła realizuje także wielomilionowe projekty. Pozyskujemy 
fundusze na modernizację bazy dydaktycznej, na uruchamianie nowo-
czesnych kierunków kształcenia. Posiadamy akredytację programu 
Erasmus+ na staże i wyjazdy zagraniczne. Jesteśmy nowocześni i 
otwarci na potrzeby każdego ucznia.

Jesteśmy dla Was!
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Drodzy Uczniowie! Kończąc szkołę pod-
stawową musicie podjąć ważną decyzję 
o wyborze szkoły oraz kierunku dalszego 
kształcenia. W Centrum Kształcenia Zawo-
dowego odbywają się zajęcia praktyczne 
uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Łapach. W swojej ofercie posiadamy kursy 
i szkolenia o różnej tematyce, które pozwolą 
Wam zdobyć dodatkowe kwalifikacje za-
wodowe, zwiększając tym samym szansę 
na możliwość zatrudnienia. Posiadamy 

wysoce wyposażone w nowoczesne urządzenia pracownie dydak-
tyczne, dzięki którym możecie się szkolić na wysokim poziomie. 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Krzysztof Dobkowski
Dyrektor CKZ w Łapach

Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest nieodpłatna!

Prowadzimy nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w roku szkolnym 2021/2022: 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD I SEMESTRU ROKU 
SZKOLNEGO 2021/2022

Składanie dokumentów 04.05-12.08.2021 do godz. 15.00
Ogłoszenie listy przyjętych 13.08.2021 do godz. 13.00 
Rekrutacja uzupełniająca 13-26.08.2021 do godz. 15.00
Ogłoszenie listy przyjętych 27.08.2021 do godz. 13.00

DLACZEGO KKZ-ety? DLACZEGO W CKZ ŁAPY?
KKZ-ety, ze względu na swój elastyczny charakter kształcenia, stanowią 
odpowiedź na wymagania rynku pracy odnośnie możliwości szybkiego 
przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności oraz ich formal-
nego potwierdzania w stosunkowo krótkim czasie. 

KKZ-ety dają także możliwości zdobycia tytułu technika. Każdy zawód 
podzielony jest na kwalifikacje, które stanowią osobny i wyodrębniony 
zakres wiedzy i umiejętności  składający się na dany zawód. Warunkiem 
uzyskania dyplomu technika jest zdanie wszystkich kwalifikacji dla danego 
zawodu oraz posiadanie wykształcenia średniego. 

• możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień kat T – na kursie ROL. 04 
• 30 % zniżki na wszystkie kursy prowadzone przez CKZ dla uczniów  
 i słuchaczy KKZ
• możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień kat. B – na kursie MOT.05

Wymagane dokumenty: 
• Świadectwo ukończenia minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum 
• Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (kwestionariusz do pobrania  

ze strony internetowej www.ckzplapy.pl lub w sekretariacie placówki).
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

 Nazwa zawodu Kurs kwalifi-
kacyjny Nazwa kwalifikacji Liczba 

miejsc Okres nauki 

Rolnik KKZ.ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 30 2 semestry

Technik rolnik KKZ.ROL.10 Organizacja i nadzorowanie pro-
dukcji rolniczej 20 2 semestry

Blacharz 
samochodowy KKZ.MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi 

pojazdów samochodowych 25 3 semestry 
Operator obrabiarek 
skrawających KKZ.MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawa-

jących 20 2 semestry 
Monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych 
w budownictwie 

KKZ.BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowych 20 2 semestry 

Elektryk KKZ.ELE.02
Montaż, uruchomienie konserwa-
cja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

20 2 semestry 
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Tematem konkursu jest prezentacja zestawów zdjęć
przedstawiających fotografie współczesne i archiwalne 

tego samego miejsca.
 

Archiwalne fotografie Łap i okolic uczestnicy konkursu 
pozyskali m.in. ze strony www. wirtualnelapy.dklapy.pl 

oraz z archiwum domowego. 

Na konkurs wpłynęło 127 prac (52 zestawy). 

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I (młodzież do 16 lat)
wyróżnienia:
Patrycja Niewińska za zestaw fotografii pt. „Kulig Zuchów”
Piotr Niewiński za zestaw fotografii pt. „Postument Lenina”
w kategorii II (powyżej 16 lat)
wyróżnienia:
Stanisław Kochanowski za zestaw fotografii 
                                              pt. „Budynek żandarmerii wojskowej”
Katarzyna Niewińska za zestaw fotografii pt. „Ulica Sikorskiego”
Bogusława Kosicka za zestaw fotografii pt. „Ulica Przechodnia”
dwie równorzędne nagrody III:
Cezary Urbanowicz za zestaw fotografii pt. „Plac Niepodległości”
Stanisław Kosicki za zestaw fotografii pt. „Nasz ogród”
dwie równorzędne nagrody II:
Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „Most”
Alicja Zgajewska za zestaw fotografii pt. „Słoneczko”
pierwsza nagroda:
Szymon Niewiński za zestaw fotografii pt. „Most na Narwi”
nagroda specjalna:
Michał Szustak za zestaw fotografii pt. „ZNTK Łapy”
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 Pierwsza edycja projektu pt. 
,,Sukces w działaniu” dobiega 
końca – wywiad z Panią Agatą 
Ignaczuk – dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łapach.

Red. Pani dyrektor, jak okre-
śliłaby Pani główną ideę powstania 
projektu „Sukces w działaniu” re-
alizowanego przez Klub Integracji 
Społecznej? 

A.I. Projekt powstał ze względu 
na niski poziom aktywności społecz-
nej i zawodowej oraz niskie kompe-
tencje osób korzystających z pomocy 
społecznej. Jak sama nazwa projektu 
mówi „Sukces w działaniu” - czyli 
podjęcie realnych działań w kierunku 
aktywizacji społeczno- zawodowej. 
Uczestnicy klubu na każdym etapie 
otrzymują wsparcie wykwalifikowa-
nej kadry, która pomaga im w opraco-
waniu indywidualnej ścieżki reinte-
gracji. Ponadto, oferujemy wsparcie 
specjalistów zgodnie z potrzebami 
Uczestników. W pierwszej edycji naj-
większym zainteresowaniem okazało 
się wsparcie specjalisty psychiatrii 
uzależnień oraz psychologa. Na co 
dzień z Uczestnikami współpracują 
pracownicy socjalni, tutor oraz kon-
sultant ds. zatrudnienia.

Red. Wspomniała Pani o re-
alnych działaniach, na czym one 
polegają?

A.I. Pracownicy Klubu poma-
gają Uczestnikom w podniesieniu 
kwalifikacji oraz znalezieniu za-
trudnienia. Jedną z form wsparcia 
jest organizacja kursów dających 
kwalifikacje zawodowe. Kursy 
dobierane są zgodnie z zainte-
resowaniami i predyspozycjami 
uczestników. Po podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych konsul-
tant ds. zatrudnienia kontaktuje 
się z lokalnymi przedsiębiorcami 
w celu organizacji stażu bądź pod-
jęcia zatrudnienia przez Uczest-
ników. 

Red. Rozumiem, że staże są 
płatne?

A.I. Tak, stażyści otrzymują 
comiesięczne stypendium sta-
żowe. Ponadto za uczestnictwo 
w kursie również wypłacane jest 

stypendium szkoleniowe. 
Red. Czy wszyscy Uczestnicy 

muszą pójść na staż ?
A.I. Przystąpienie do Klubu 

jest dobrowolne, podjęcie sta-
żu również. W pierwszej edycji 
staże cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Edycja liczyła 56 
uczestników, wsparcie w formie 
stażu podjęło 21 osób, a w kursach 
uczestniczyło 27 osób. Ponadto, aż 
17 uczestników podjęło zatrudnie-
nie w oparciu o umowę o pracę, co 
stanowi ogromny sukces projektu.

Red. W czasach panującej pande-
mii, chyba możemy mówić o sukcesie 
Klubu Integracji Społecznej?

A.I. Niewątpliwie tak. Bywały 
takie sytuacje, że ze względu na pan-
demię stażysta nie mógł zostać za-
trudniony przez Stażodawcę, jednak 
wspólnymi siłami udało się znaleźć 
pracę w innej firmie. Aktualna sytu-
acja na rynku pracy jest trudna, nawet 
ze względu na panujące obostrzenia, 
pracodawcy boją się przyjmować 
nowych ludzi. Jednak jak mówią 
pracownicy Klubu „dla chcącego nic 
trudnego”. Do osiągnięcia sukcesu 
potrzeba dużego zaangażowania 
zarówno pracowników Klubu, jak 
i Uczestników. 

Red. Jak wygląda dzień z ży-
cia uczestnika KIS?

A.I. Uczestnicy raz w tygodniu 
przychodzą na spotkania grup sa-
mopomocowych, w ramach których 
rozwijają swoje zainteresowania i 
umiejętności oraz wymieniają się 
doświadczeniami. Pierwsza edycja 
Klubu do tej pory jest kojarzona z 
przyłbicami i szyciem maseczek, 
które Klubowicze wykonywali na 
tych grupach. Ponadto codziennie 
odbywają się spotkania indywidualne 
z pracownikiem socjalnym, tutorem i 
konsultantem ds. zatrudnienia. Dzień 
Klubowicza zmienia się w zależności 
od zaangażowania i etapu uczest-
nictwa. Jedni potrzebują dłuższej 
współpracy ze specjalistą, inni po 
krótkiej konsultacji są gotowi do 
podjęcia aktywizacji zawodowej. 

Red. Jak Klubowicze minio-
nej edycji oceniają swoje uczest-
nictwo w KIS?

A.I. Docierają do mnie w więk-
szości pozytywne opinie. Wielu Klu-
bowiczów pomimo podjęcia pracy 
nadal odwiedzają lub kontaktują się z 
pracownikami KISu. Czują potrzebę 
poinformowania nas o kolejnych 
sukcesach. Uczestnictwo w klubie 
umożliwiło im zdobycie doświadcze-
nia zawodowego, podjęcie pracy lub 
uzyskanie kwalifikacji. Z rozmów z 
Uczestnikami wynika, że darzą nas 
ogromnym zaufaniem, a dużą for-
mą wsparcia była dla nich po prostu 
ukierunkowana rozmowa. 

Red. Czego życzyć Państwu w 
dalszych działaniach Klubu Integra-
cji Społecznej?

A.I. Myślę, że przede wszystkim 
zakończenia pandemii, która mocno 
ograniczała niektóre działania podej-
mowane w ramach Klubu. Dalszych 
sukcesów w aktywizacji zawodowej 
i wsparcia indywidualnego. Ponadto 
dalszego zaangażowania Uczestni-
ków oraz przychylności lokalnych 
pracodawców. 

Red. W takim razie tego wła-
śnie Państwu życzę i dziękuję za 
rozmowę.

A.I. Dziękuję.

Pan Andrzej – absolwent 
KIS, zatrudniony w Polskiej Spół-
ce Cukrowej: „Co dał mi KIS? Wie 
Pani, przyszedł taki czas, że z 
pracą było trudno, a i wiek już nie 
taki.  Panie znalazły mi staż i na-
wet mogłem dostać tam umowę 
po stażu, ale przyszła pandemia 
i nie było już zapotrzebowania 
na nowego pracownika. Wróci-
łem do KISu i od razu zaczęliśmy 
szukać innej pracy i tak jestem tu 
już pół roku i obym tu najdłużej 

został. Widzi Pani, z pracą jest 
ciężko, ale jak jest ktoś, kto w 
Twojej sprawie chodzi i pyta, 
to i pracodawca przychylniej 
spojrzy.”

Pan Kamil – absolwent KIS, 
zatrudniony w Kucharczyk Kon-
strukcje Stalowe: „Uczestnictwo 
w KIS zaproponował mi pracow-
nik socjalny i tak pomyślałem, że 
pójdę, bo co mam do stracenia? 
Chodziłem na grupy, później 
w ramach projektu zrobiłem 
uprawnienia na wózki widło-
we. Właśnie w dniu egzaminu 
konsultantka ds. zatrudnienia 
powiedziała , że ma dla mnie 
pracę. Pojechałem na rozmowę 
kwalifikacyjną  i tak zostałem 
na dłużej 😊 Często wspomi-
nam KIS, te spotkania i kurs, to 
wszystko w głowie zostało.”

Pani Monika – absolwent-
ka KIS, zatrudniona w Żłobku 
Malucholadnia: „Przeglądając 
aktualne oferty pracy znala-

złam ulotkę KISu. Zapisałam się i 
w sumie u mnie wszystko bardzo 
szybko poszło. Panie na grupach 
zauważyły, że jestem cierpliwa 
i komunikatywna, a ja często 
wspominałam, że lubię opieko-
wać się dziećmi. Stwierdziły, że 
może warto byłoby poszukać sta-
żu w przedszkolu i tak trafiłam do 
Żłobka Malucholandia. Po stażu 
dostałam umowę o pracę. Czy 
żałuję przyjścia do KISu? Zdecy-
dowanie nie, każdemu polecam!”

Wywiad z Panią Agatą Ignaczuk
 – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Pierwsza edycja projektu 
pt. „Sukces w działaniu” dobiega końca
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Zapisy do 
Punktów 

Szczepień Po-
wszechnych

Starosta Powiatu Białostockiego 
informuje  o uruchomieniu Punk-

tu Szczepień Powszechnych w 
Łapach. Zapisywać się i zaszcze-
pić się można od poniedziałku do 

piątku  w godz. 8.00 - 18.00.
Szczepienia przy użyciu 
szczepionki Moderna 
są przeprowadzane w:

Zespole 
Szkół Mechanicznych 
przy  ul. Sikorskiego 

w Łapach 
(tel. 570 500 433 

i 570 100 433)

15ŁAPSKA
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gmina

Ośrodek Kultury Fizycznej informuje, że od 29 maja ponownie 
otwarta będzie siłownia miejska przy ul. Jana Matejki 19. 
Od 31 maja wracają też zajęcia aerobiku.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i limitu osób (1os/15 m2).

Godziny otwarcia siłowni:
- Poniedziałek - piątek  7:00 – 21:00; 
- Sobota i niedziela 10:00-16:00
- Przerwa techniczna codziennie 14:30-15:00
Zajęcia aerobiku:
- Grupa I: Pn i Śr 17:30-18:30; - Grupa II: Pn i Śr 18:45-19:45
- Grupa III: Pn i Śr 20:00-21:00;  Grupa IV: Wt i Czw 19:15-20:15
Zapisy na aerobik prowadzone są pod numerem telefo-

nu: 535 917 050 (od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30-15:30).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej www.okf.lapy.pl.

Otwarta siłownia miejska

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

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

Gabinet diagnostyczno- zabie-
gowy

ul. Główna 53A, 
Łapy

85 715 22 91
85 715 22 92

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

Gabinet zabiegowo – szcze-
pienny

ul. Cmentarna 
28, Łapy

85 688 00 82
782 342 661

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

ul. Piaskowa 9, 
Łapy 726 132 100

Z okazji z trzech ważnych świąt majowych burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski w piątek (30.04) rano w centrum Łap wspólnie z pra-
cownikami Domu Kultury rozdawał mieszkańcom biało-czerwone 
flagi. To już kolejna akcja wręczania flag, która cieszy się zawsze 
dużym zainteresowaniem.

Ze względu na obostrzenie epidemiczne nie odbyły się uroczy-
stości, które z tej okazji co roku miały miejsce w Łapach. Przedsta-
wiciele władz samorządowych 3 maja (poniedziałek) o godz. 13.00 
symbolicznie złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości i Pomniku 
ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego.

2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, nie-

bieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
MAJ-CZERWIEC 2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

21* 21

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, 

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

Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

30.04* 7

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierym-
skiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makow-
skiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Niki-
fora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, 

Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskie-
go, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

4 8

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 16

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
5 9

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

19 23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
13 17

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskie-
go-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

6 10

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

14 18

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

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

7 11

*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  MAJ-CZERWIEC  2021 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Miero-
sławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, Południo-
wa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków, Szwarce, Tęczowa, 

Żwirki i Wigury 

6*   
20* 
31

14   
28

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Granicz-
na, Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. Krucza, 

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

4    
18

1    
15    
29

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

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

11  
25

8    
22

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

skiego, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

4    
18

1    
15     
29

Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, 
Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

5    
19

2   
16   
30

Czwar-
tek

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

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

6    
20

4*   
17

Piątek

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

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

Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, Wit-
kacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

14    
28

11   
25

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

Wodzickiego, Żniwna

7    
21

4    
18

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

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

odpadami segregowanymi
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PROSIMY O NIEWRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH 

I POPIOŁU 
DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

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

MAJ-CZERWIEC  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

10 
24

7   
21

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

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Sto-
krotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

4* 
18*
31

14
28

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, 
Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sła-
wińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witka-

cego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

4 
18

1
15   
29

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
12
26

9   
23

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

5
19

2   
16   
30

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

12
26

9   
23

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

13 
27

10   
24

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Ja-
strzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, 

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

6
20

4*   
17

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

14
28

11   
25

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

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

7
21

4    
18

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciem-

nobrązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (WOREK: jasnobrązowy)  
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ-CZERWIEC  2021 r. 

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
V VI

Ponie-
działek

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

10
24

7 
21

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś)
10
24

7
 21

Wtorek

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

11
25

8 
22

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)

11
25

8   
22

Środa

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

Gąsówka-Osse 

12
26

9   
23  

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

12
26

9   
23

Czwar-
tek

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

13
27

10    
24

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

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
MAJ-CZERWIEC  2021 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
V VI

Ponie-
działek

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

10 14

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21* 21

Wtorek

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

11 15

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

18 22

Środa

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

Gąsówka-Osse 
12 16

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

19 23

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

Daniłowo Duże
20 24

*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, MAJ-CZERWIEC 2021 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
V VI

Ponie-
działek

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

10
24

7   
21

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha,  
Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna,  

Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna,  
Uhowo I, Zdrojowa, 11-go Listopada)

5
19

2   
16   
30

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 12
26

9   
23

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

ka Osse, Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła)

12
26

9   
23

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

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

13
27

10   
24

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

14
28

11    
25

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

Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

Pani Bożenie Modzelewskiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Taty 
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

Pani Monice Dzielnik-Szulc
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci

Mamy 
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

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

13.05.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

14.05.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

15.05.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

16.05.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

17.05.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

18.05.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

19.05.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

20.05.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

21.05.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

22.05.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

23.05.2021 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

24.05.2021 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

25.05.2021 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

26.05.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

27.05.2021 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

28.05.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

29.05.2021 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

30.05.2021 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

31.05.2021 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
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reKlama

SKŁAD OPAŁU I NAWOZÓW 

GS ŁAPY 
 

517 190 460
 

gwarancja najniższej ceny

wysoka jakość

darmowa dostawa 

 
ul. Harcerska 2, Łapy

Zaufaj lokalnej firmie 

Bądź na bieżąco! Odwiedź nas na Facebooku!  facebook/gslapy




