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W szybkim tempie i zgod-
nie z harmonogramem postę-
pują prace przy dokończeniu 
budowy Domu Kultury. Nowy 
wykonawca – firma ACC Electric 
Arkadiusz Jabłoński z Turośni 
Kościelnej od razu po podpisa-
niu umowy i przekazaniu placu 
budowy w połowie lutego przy-
stąpił do prac.

Gotowy jest już dach na obu 
częściach budynku. Wykonano 
obróbki kominów. Trwają prace 
związane z tynkowaniem ścian we-
wnętrznych i  wykonaniem posa-

dzek wraz z układaniem gresów na 
podłogach i klatkach schodowych. 
Układana jest również glazura 
na ścianach w pomieszczeniach 
sanitarnych i pomieszczeniu wę-
zła cieplnego. Częściowo zostały 
zamontowane okna w budynku. 
Trwają prace instalacyjne we-
wnętrzne w obu częściach budyn-
ku tj.: sanitarne, wodociągowe, 
elektryczne i teletechniczne. Na 
poddaszu zostały wykonane prace 
związane z zabezpieczeniem ppoż. 
konstrukcji dachu. Docieplane 
są ściany zewnętrzne budynku. 
Wykonano również podbudowę 

pod projektowane utwardzenie 
terenu za budynkiem.

W nowym gmachu kultury 
na parterze planowana jest cześć 
galeryjna, foyer, szatnia, pomiesz-
czenia sanitarne, pomieszczenie 
kasy oraz sala widowiskowa na 
ok. 300 miejsc wraz z zapleczem 
scenicznym i pomieszczeniami 
służącymi do jej obsługi. Wybudo-
wana zostanie także sala taneczno
-baletowa z lustrami, przy której 
powstaną garderoby: damska i 
męska. W nowym budynku DK 

będzie również sala kameralna. 
Powstanie też  pracownia plastycz-
na z odpowiednim magazynem, 
pracownia modelarska z możli-
wością rozszerzenia o garncar-
nię. Dodatkowo pomieszczenie 
do digitalizacji, w którym będzie 
można przechować w sposób pro-
fesjonalny archiwum Władysława 
Piotrowskiego i inne cenne doku-
menty życia społecznego.

Zgodnie z umową z nowym 
wykonawcą planowany termin 
zakończenia prac ustalono na 30 
września 2020 r. Wartość tej umo-
wy wynosi 8 847 882 zł brutto. W 
sumie wartość całej inwestycji to 
ponad 12 mln zł.

Inwestycja pn.: Dokończenie 
prac związanych z budową bu-
dynku użyteczności publicznej 
na cele kulturalno-edukacyjne 
w Łapach przy ul. Głównej 8 – 
etap I i etap II realizowana jest w 
ramach projektu pn.: „Komplek-
sowa rewitalizacja centrum Łap 
poprzez budowę budynku na cele 
kulturalno-edukacyjne przy ul. 
Głównej 8 oraz przebudowę Placu 
Niepodległości w Łapach” i dofi-
nansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 oraz budżetu Państwa. 
Wysokość dofinansowania 83 % 
kosztów kwalifikowanych.

Budowa Domu Kultury przyspieszyła
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Osiem projektów dro-
gowych na terenie miasta i 
gminy Łapy otrzymało dofi-
nansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
w 2020 r., w tym sześć pro-
jektów złożyła Gmina Łapy, 
a dwa Powiat Białostocki. W 
sumie to ponad 13,6 mln zł do-
finansowania i 4724 metrów 
dróg, które zostaną  przebu-
dowane lub wybudowane.  
Wartość  projektów ogółem 
to ponad 21 mln zł. Dofinan-
sowanie z FDS do projektów 
gminnych wynosi aż 70%.

Drogi gminne z dofinan-
sowaniem

Drogi gminne, które otrzymały 
dofinansowanie z FDS w 2020 r.:

1. Przebudowa ulicy Cmen-
tarnej w Łapach (I etap - od ul. 
Długiej do ul. Żwirki i Wigury) 
(385 metrów), wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu ogółem 
to 2.188.091 zł, wysokość dofinan-
sowania 1.531.663,70 zł (70%);

2. Przebudowa ulicy Wyspiań-
skiego w Łapach (380 metrów), 
wartość kosztów kwalifikowanych 
projektu ogółem to 2.188.091 
zł, wysokość dofinansowania 
1.531.663,70 zł (70%);

3. Przebudowa drogi nr 
10654B i drogi nr 106549 B w 
miejscowości Płonka Kościelna 
(810 metrów) wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu ogółem 
2.798.182,00 zł, dofinansowanie 
1.958.727,40 zł (70%);

4. Budowa dróg gminnych 
nr 106595 B i nr 106558 B (ul. 
Kolejowa) na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1527 B w Łapach 
do drogi wojewódzkiej nr 681 w 
Łapach-Łynkach (1138 metrów); 
wartość kosztów kwalifikowanych 
ogółem projektu 5.899.775,90 
zł, dofinansowanie w wysokości 
4.129.843,19 zł (70%);

5. Przebudowa ulicy Siedlec-
kiego i ulicy Cygańskiego w Łapach 
(340 metrów), wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu ogó-
łem 808.182 zł, dofinansowanie 
565.727,40 zł (70%);

6. Przebudowa ulicy Nowy 
Rynek i ulicy Armii Krajowej w 
Łapach wraz z kanalizacją desz-
czową z przykanalikami (321 m), 
wartość kosztów kwalifikowanych 
projektu 2.166.792 zł, dofinanso-
wanie 1.516.754,41 zł (70%).

Drogi powiatowe z dofi-
nansowaniem

Dofinansowane zostały też 
dwie inwestycje na drogach po-
wiatowych. Drogi powiatowe, 
które otrzymały dofinansowanie 
z FDS w 2020 r.:

1. Przebudowa z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1527 B Łapy 
(Osse) – Gąsówka-Osse - ulica So-
kołowska (869 metrów), wartość 
kosztów kwalifikowanych projektu 
ogółem 4.038.155 zł, dofinanso-
wanie w wysokości 1.910.204,01 
zł (50%);

2. Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1527 B Łapy-Kołpaki – Łapy 
(Osse) – Gąsówka-Somachy – So-
koły w miejscowości Gąsówka-
Somachy (821 metrów), wartość 
kosztów kwalifikowanych ogółem 
999.599,71 zł, dofinansowanie 
472.861,28 zł, (50%).Wśród dofi-
nansowanych zadań drogowych są 
projekty jednoroczne i wieloletnie. 
Większość inwestycji zacznie się 
jeszcze w tym roku.

Inwestycje drogowe (zadania 
gminne), które znalazły się na li-
ście rezerwowej:

1. Przebudowa drogi nr 106571B 
w miejscowości Łapy – Dębowina

2. Przebudowa ulicy 1-go Maja 
w Uhowie gmina Łapy

3. Przebudowa ulic: Mal-
czewskiego, Wyczółkowskiego, 
Gierymskiego i Michałowskiego 
w Łapach

4. Przebudowa ulicy Wodo-
ciągowej w Łapach

5. Przebudowa ulicy Piasko-
wej w Łapach wraz z kanalizacją 
deszczową

Dotąd zrealizowane inwe-
stycje drogowe z dofinanso-
waniem z FDS

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. Z 
kolei Powiat Białostocki dzięki do-
tacji z FDS i wsparciu finansowym 
Gminy Łapy zmodernizował drogę 
na odcinku: Gąsówka Skwarki – 
Gąsówka Osse.

 W województwie podlaskim 
limit na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez samorządy 
wyniesie w tym roku 205,5 mln zł.

Ogromne dofinansowanie na 
budowę dróg w gminie Łapy
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Zakończyły się prace polegające na 
przebudowie części ul. Polnej i Spokoj-
nej w Uhowie. To pierwszy etap zadania. 
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 

dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Na około 560 metrach długości powsta-
ła nowa nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej. Jest też chodnik jednostronny, 
a z drugiej strony drogi specjalna opaska, 
czyli utwardzona część pobocza. Ułożono 
też progi zwalniające.  

W obszarze przebudowanego odcin-
ka powstała tzw. „strefa zamieszkania”. 
Informuje o tym nowy znak. Piesi mogą 
poruszać się swobodnie po całej udostęp-
nionej do użytku publicznego przestrzeni 
i mają pierwszeństwo przed pojazdami. 
Ponadto m.in. obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 20 km/h.

Wykonawcą robót była firma Brukton 
sp. z o.o. Wartość całej inwestycji  wyniosła 
1 102 493,13 zł brutto. Dofinansowanie 
Fundusz Dróg Samorządowych to 595 
455,72 zł brutto.

Dotąd zrealizowane inwestycje drogo-
we z dofinansowaniem z FDS

Warto przypomnieć, że w ramach dofi-
nansowania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w 2019 r. gmina Łapy przebudowała 
również drogi na Osiedlu Barwiki i ulicę 
Mokrą. Z kolei Powiat Białostocki dzięki 
dotacji z FDS i wsparciu finansowym Gmi-
ny Łapy zmodernizował drogę na odcinku: 
Gąsówka Skwarki – Gąsówka Osse. Z kolei 
na 2020 r. Gmina Łapy pozyskała z FDS 
środki na realizację 6 kolejnych projektów 
drogowych.

Pierwszy etap przebudowy 
ul. Polnej i Spokojnej wykonany

Powstała dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa o 
nawierzchni bitumicznej na 
trasie Płonka-Matyski – Gą-
sówka-Somachy o długości 
ok. 1250 metrów.

Wartość inwestycji wyniosła 
1 329 360,99 zł z czego 85% sta-
nowi dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą ścieżki była fir-
ma Inżynieria Lądowa Bracia 

Jurczuk z siedzibą w Zaścian-
kach.

Budowa ścieżki była czę-
ścią inwestycji polegającej na 
wybudowaniu m.in. ścieżek ro-
werowych w ciągu komunika-
cyjnym dróg gminnych i powia-
towych  od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 681 -  Płonka 
Kościelna - Łapy (Osse), przez 
Gąsówkę-Skwarki, Gąsówkę-
Somachy, Płonkę-Matyski to 
część projektu Białostockie-
go Obszaru Funkcjonalnego. 
Realizuje go Miasto Białystok 
i Powiat Białostocki oraz 8 
gmin, które wspólnie z Łapa-
mi tworzą Białostocki Obszar 
Funkcjonalny: Choroszcz, Czar-
ną Białostocką, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, 
Supraśl, Wasilków i Zabłudów 
(z wyłączeniem gminy Turośń 
Kościelna, która w tym projek-
cie nie uczestniczy).

Ścieżka rowerowa na trasie 
Płonka-Matyski – Gąsówka-Somachy – gotowa
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Po sukcesie pierwszego w 
Łapach Budżetu Obywatel-
skiego i zapowiedzią burmi-
strza Gołaszewskiego o jego 
kontynuacji w latach kolej-
nych radni podczas sesji w 
dniu 30 kwietnia uchwalili 
Budżet Obywatelski na 2021 
rok w wysokości 240 tys. zł na 
realizację zadań publicznych 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców gminy Łapy. 

Na Budżet Obywatelski w 2021 
przeznaczono 240 tys. zł.  Tak jak 
w ubiegłym roku pojedyncze za-
danie może kosztować nawet 30 
tys. zł.  Kwestie budżetu obywa-
telskiego reguluje uchwała Rady 
Miejskiej w Łapach, w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Gmi-
ny Łapy konsultacji społecznych w 
sprawie Budżetu Obywatelskiego 
na 2021 rok. Uchwała ta szczegóło-
wo określa zasady m.in. zgłaszania 

propozycji zadań, ich weryfikacji 
oraz wyboru. 

 Zasady pozostają podobne jak 
w poprzednim budżecie. Propo-
zycję zadań do realizacji będzie 
mógł zgłosić każdy mieszkaniec. 
Zgłaszane zadanie musi uzyskać 
poparcie co najmniej 15 mieszkań-
ców. Spośród wszystkich zgłoszo-
nych do realizacji propozycji ko-
misja powołana przez burmistrza 
Łap wybierze zadania dopuszczo-
ne i niedopuszczone do głosowa-
nia. Następnie mieszkańcy będą 
mogli oddać głos w głosowaniu 
jawnym. Każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł oddać tylko jeden głos 
na jedno wybrane przez siebie 
zadanie. Do realizacji zakwalifi-
kowane zostaną zadania, które 
uzyskały największą liczbę głosów 
aż do wyczerpania puli środków 
finansowych przeznaczonych na 
budżet obywatelski w danym roku. 

Szczegółowe informacje już 
wkrótce będą dostępne na www.
lapy.pl 

Przypominamy, że w ubie-
głym roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Łapy 
2020 łącznie zostało złożonych 
45 propozycji zadań, z których 
34 zostały poddane do głosowa-
nia mieszkańców. Spośród tych 
34 propozycji zadań mieszkańcy 
wybrali 8 pomysłów, które są re-
alizowane w 2020 roku. W naszej 
Gminie to była nowa inicjatywa, 
a jak widać cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Na Budżet 
Obywatelski Gminy Łapy 2020 
zostało przeznaczone 240 000,00 
złotych. Łączny szacunkowy koszt 
projektów rekomendowanych do 
realizacji głosami mieszkańców 
wyniósł 228 262,00 zł.

Projekty rekomendowane 
przez mieszkańców do realizacji 
w 2020 roku :
•  Rozbudowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Ła-
pach (ul. Polna)

•  Doposażenie i unowocześnienie 
OSP w Łapach

•  Rozbudowa skateparku na 
pograniczu Łap Szołajd i Łap 
Dębowiny 

•  Rozbudowa placu zabaw przy 
szkole Podstawowej w Uhowie

•  Stworzenie placu zabaw w Ła-
pach Pluśniakach

•  Plac Street Workout przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łapach (ul. 
Jana Matejki 19)

•  Utwardzenie placu przed świe-
tlicą Wiejską w Łupiance Starej

•  Budowa wiaty drewnianej przy 
Wiejskim Domu Kultury w Ła-
pach Szołajdach w Łapach Dę-
bowinie

Aktualnie trawa realizacja 
zadań wybranych w ramach 
pierwszej edycji budżetu. Został 
już wykonany plac zabaw w Ła-
pach Pluśniakach oraz zakupio-
na kamera termowizyjna, która 
stanowić będzie wyposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łapach.  Przygotowana jest także 
dokumentacja projektowa zwią-
zana z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń na realizację pozo-
stałych zadań wybranych przez 
mieszkańców.  

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego 

 Plac zabaw w Łapach Pluśniakach
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Od dnia 13 maja wznowiły 
w ograniczonym zakresie dzia-
łalność dwa łapskie przedszkola 
przy ul. Polnej i ul. Cmentarnej 
wraz z oddziałem przedszkolnym 
w Daniłowie Dużym i żłobek przy 
Przedszkolu nr 1.

Stopniowy powrót do nowej 
rzeczywistości wymaga od rodzi-
ców, opiekunów i pracowników 
żłobków, przedszkoli ścisłego 
stosowania się do nowych reguł i 
wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i 
Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Ze względu na sytuację epi-
demiczną zgodnie z wytyczny-
mi, pilotażowe placówki obejmą 
opieką w pierwszej kolejności 

dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundu-
rowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19.

„Dla nas wszystkich ta sytuacja 
jest bardzo wymagająca i przyspa-
rza licznych uciążliwości, niemniej 
tylko stosując się do wszystkich 
zaleceń możemy zapewnić dzie-
ciom i pracownikom względnie 
bezpieczne warunki opieki i pracy, 
na czym nam bardzo zależy.” – 
komentuje burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

W dniu wznowienia działalno-
ści do Przedszkola nr 1 powróciło 
17 dzieci i 3 dzieci do żłobka, a 13 
dzieci do Przedszkola nr 2.

Dyrektor  Przedszkola nr 1 w Łapach, Pani Wiesława Wincenciak 
informuje, że 

-  Przedszkole zapewni opiekę maksymalnie 60 przedszkolakom.
- pracownikom zapewniono materiały ochrony osobistej, opra-

cowano szereg procedur, które mają funkcjonować, by zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i nauczycielom.

- Przed wejściem dla każdego dziecka będzie mierzona temperatura. 
- Rodzice nie będą wchodzić na teren placówek. W przedszkolu 

i żłobku zabezpieczono pomieszczenia, w których będą przebywać 
dzieci. Chcemy by nasze maluchy dobrze zniosły obostrzenia sanitar-
ne, dlatego opiekunowie przygotowali atrakcyjne zabawy i zajęcia.

- W przedszkolu zrezygnowano z leżakowania, natomiast w 
żłobku maluchy będą odpoczywać o wyznaczonych porach. 

- Dzieci będą przypisane stałym opiekunom i stałej przestrzeni 
do pobytu. Jeśli dopisze pogoda będą organizowane zabawy w 
wyznaczonych miejscach i porze dla każdej grupy na placu przed-
szkolnym i żłobkowym, natomiast nie będą organizowane spacery. 

- Zarówno jedna i druga placówka będzie czynna w godzinach: 
7.00 – 16.00.

- W żłobku i przedszkolu będzie zapewnione wyżywienie. Posiłki 
będą przygotowywane przez kuchnię przedszkolną. 

- Personel kuchni nie będzie miał styczności z pozostałym 
personelem obsługi.

„Jeżeli nie musicie posyłać dzieci 
do przedszkoli i żłobków, 

to rekomenduję by zostać w domu.” 
mówi Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach, Pani 
Aneta Perkowska informuje, że 
- w wyniku analizy zasobów lokalowych i wytycznych GIS może 

zapewnić opiekę maksymalnie 48 przedszkolakom w budynku na 
ulicy Cmentarnej oraz  9 w Daniłowie Dużym.  

- Dzieci będą przebywały niezmiennie w wyznaczonych salach, 
w grupach łączonych,  w których możliwe jest zapewnienie bezpie-
czeństwa. 

 - Z sal zostaną usunięte przedmioty, których dezynfekcja jest 
niemożliwa (dywan, pościele, maskotki). 

- Rodzice, posyłając dzieci do przedszkola zobowiązani są do 
zapoznania z procedurą i podpisania oświadczenia, że dziecko nie 
przejawia żadnych oznak choroby lub alergii, a także że żadna osoba 
z najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie.

- Ze względów bezpieczeństwa rodzice będą musieli rozstać się 
ze swoimi pociechami już przed drzwiami przedszkola

- Nauczyciele będą pracowali bezpośrednio z dziećmi w placówce 
oraz prowadząc tzw. kształcenie zdalne. 

Na ten moment Przedszkole nr 2 zapewni opiekę dla 33 dzieci, 
z którymi pracować będą nauczyciele i pracownicy obsługi.

Większość rodziców zdecydowała się pozostawić dzieci  w domu 
pod opieką bliskich osób lub pozostając na zasiłku opiekuńczym

Sejmik województwa podlaskiego podjął 
28.04 uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
na prace renowacyjne w podlaskich zabyt-
kach. Wśród 45 projektów z dofinansowaniem 
znalazła się  Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Łapach, która otrzyma 50 tys. zł dotacji 
na sporządzenie dokumentacji technicznej 
dotyczącej wykonania remontu elewacji za-
bytkowego kościoła.

- Nasz kościół wymaga remontu zewnętrznej 
elewacji. W planach mamy wykonanie elewacji 
wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi i 
kto, wie, czy nie pokryciem całego dachu … To 
wymaga odpowiedniej dokumentacji i zgody 
m.in. konserwatora zabytków. Na sporządzenie 
tej dokumentacji zostanie przeznaczona do-
tacja – mówi ks. kan. Waldemar Krzywiński, 

proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Łapach. - Zrobienie dokumentacji to pierwszy 
krok, następnie będziemy szukać wykonawców 
prac, które będą wykonywane etapowo w ciągu 
najbliższych lat. Mam nadzieję, że zakończymy te 
prace na 100-lecie konsekracji kościoła – dodaje 
ksiądz proboszcz.

Przypomnijmy, że wnętrze zabytkowego ko-
ścioła zostało kompleksowo wyremontowane w 
2011 r. Podczas remontu m.in. ściany i podłoga 
zostały wyłożone granitowym kamieniem, re-
nowacji doczekało się też prezbiterium i ołtarz. 
Odnowiono też ławki. W maju 2012 r. obchody 
stulecia istnienia parafii odbyły się już w odnowio-
nych wnętrzach świątyni. Remont przeprowadził 
ówczesny ksiądz proboszcz śp. Sławomir Banach.

50 tys. zł dotacji dla Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach

Przedszkola wznowiły działalność
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Można już składać wnio-
ski o udzielenie zwolnienia 
w podatku od nieruchomo-
ści oraz przedłużenie termi-
nów płatności rat podatku w 
oparciu o uchwałę nr XX/166/20 
Rady Miejskiej w Łapach z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości: gruntów, budynków 
i budowli lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz przedłużenia 
terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości wskazanym 
grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie od podatku 
od nieruchomości może zo-
stać przyznane po łącznym 
spełnieniu poniższych wa-
runków:

- może zostać przyznane 
przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w ob-
szarach objętych czasowym ogra-
niczeniem prowadzenia działal-
ności wymienionych w § 8 ust. 1 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 
697),

- może objąć w przypadku 
osób fizycznych II ratę podatku 
od nieruchomości, a w przypadku 
osób prawnych raty podatku od 
nieruchomości płatne w kwietniu, 
maju i czerwcu 2020 r.,

- odnosi się do przedsiębior-

ców, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związ-
ku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 na zasadach 
określonych w uchwale.

Aby skorzystać ze zwol-
nienia należy:

- wypełnić informację o nie-
ruchomościach i obiektach bu-
dowlanych (w przypadku osób 

fizycznych) lub deklarację na 
podatek od nieruchomości (w 
przypadku osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych), w 
której wykazana zostanie po-
wierzchnia nieruchomości objętej 
zwolnieniem,

- spełnić warunek pogorszenia 
się płynności finansowej określo-
ny w § 1 ust. 3 uchwały,

- wypełnić załączniki nr 1 i 3 
do uchwały.

Przedłużenie terminu 
płatności:

- może zostać przyznane 
wszystkim przedsiębiorcom, któ-
rych płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu CO-
VID-19,

- może dotyczyć raty podatku 
od nieruchomości płatnej do dnia 
15 maja 2020 r. (osoby fizyczne) 
lub rat podatku od nieruchomo-
ści płatnych do dnia: 15 kwiet-
nia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 
czerwca 2020 r. (osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne) - raty 
mogą zostać przedłużone (mak-
symalnie) do dnia 30 września 
2020 r.

Warunkiem przedłużenia 
terminu płatności jest:

- spełnienie warunku pogor-
szenia się płynności finansowej 
określonego w § 1 ust. 3 uchwały,

- wypełnienie załączników nr 
2 i 3 do uchwały. 

Aby skorzystać ze zwol-
nienia i odroczenia należy 
wypełnić i złożyć wskaza-
ne dokumenty w Urzędzie 
Miejskim w Łapach do dnia 
15.06.2020 r. 

Uchwała oraz wzory do-
kumentów dostępne są na 
stronie www.lapy.pl

W przypadku problemów 
związanych z wypełnianiem 

dokumentów prosimy kon-
taktować się z pracownika-
mi Referatu Finansowego 
pod numerami telefonów 85 
715 22 51 w. 507 lub 112 (do-
kumenty związane ze zwol-
nieniem) lub 85 715 22 51 w. 
508 (dokumenty związane 
z przedłużeniem terminu 
płatności).

Ulgi i odroczenia dla łapskich przedsiębiorców 

Można już składać wnioski

Umowę partnerstwa w ramach pro-
jektu pn. „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli 
województwa podlaskiego” podpisał w 
poniedziałek (4.05) burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego.

W ramach dofinansowania, które 
otrzyma Gmina Łapy jako jedna z 20 
beneficjentów w woj. podlaskim tego 
projektu do Szkoły Podstawowej nr 2 
trafią nowoczesne pomoce dydaktyczne 
do realizacji programów nauczania. Będą 
to m.in. przenośne komputery, tablety, 

mobilny zestaw z 65-calowym monito-
rem interaktywnym, oprogramowanie 
do zarządzania sprzętem i oprogramowa-
nie antywirusowe oraz roboty do nauki 
robotyki.

Oprócz wsparcia w postaci sprzętu 
nauczyciele będą mieli możliwość dosko-
nalenia i podniesienia swoich kompetencji 
cyfrowych. Z kolei uczniowie będą mogli 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych.

Łączna wartość tego wsparcia to pra-
wie 180 tys. zł.

Wsparcie na podniesienie cyfrowych 
kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2
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W Uhowie powstanie wia-
dukt drogowy nad torami. To 
pierwsza inwestycja na odcin-
ku trasy Rail Baltica pomiędzy 
Czyżewem a Białymstokiem. 
Umowa na jej realizację zosta-
ła podpisana w poniedziałek 
(11.05). Inwestycja realizowana 

jest wspólnie przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i Wojewódz-
two Podlaskie. Wiadukt ma być 
gotowy w listopadzie.

- To świetna wiadomość. Mo-
dernizacja linii kolejowej Rail Bal-
tica i budowa wiaduktu nad torami 

w Uhowie to kolejne duże inwesty-
cje, które będą służyły rozwojowi 
naszej gminy – mówi Krzysztof 
Gołaszewski, burmistrz Łap.

Nowy wiadukt będzie ele-
mentem powstającej obwodnicy 
Uhowa. Połączy zmodernizowaną 
ul. Kolejową z drogą wojewódzką 
nr 682. Ma mieć 130 m długości i 
szerokość ponad 25 m.

Docelowo wiadukt w Uhowie 
ma zastąpić istniejący przejazd 
kolejowo-drogowy przy ul. Ko-
ścielnej. W ramach przyszłych 
prac modernizacyjnych na trasie 
Rail Baltica w miejsce przejazdu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wybudują przejście podziem-
ne dla pieszych prowadzące do 
przystanku kolejowego. Ruch 
samochodów będzie natomiast 
przebiegał po obwodnicy i nowym 
wiadukcie. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu mieszkańcy zyskają dwie 
bezpieczne przeprawy przez tory. 
Linia kolejowa Rail Baltica jest 
projektowana i modernizowana 
na 200 km/h. Na całym odcinku 
od Czyżewa do Białegostoku nie 
będzie skrzyżowań w poziomie 
szyn.

Finansowanie inwestycji to 

12,8 mln zł z projektu realizo-
wanego przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Podlaski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich będzie od-
powiedzialny za sfinansowanie 
usługi nadzoru autorskiego oraz 
obsługi laboratoryjnej.

Wykonawcą inwestycji jest 
firma Budrex Sp. z o.o.

Zadanie realizowane jest w 
ramach projektu „Prace na linii 
E75 na odcinku Czyżew - Biały-
stok” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Instru-
mentu finansowego CEF „Łącząc 
Europę”. Wykonawca rozpocznie 
prace w przeciągu dwóch tygodni 
i ma zakończyć je w listopadzie.

Budowany w Uhowie obiekt to 
pierwsza inwestycja na odcinku 
międzynarodowej trasy kolejowej 
Rail Baltica pomiędzy Czyżewem 
a Białymstokiem.

Nowy wiadukt w Uhowie jest 
też pierwszym z 33 obiektów, które 
zostaną wybudowane na odcinku 
Rail Baltica pomiędzy Białymsto-
kiem i Czyżewem.

Źródło: Wrota Podlasia

Jest umowa z wykonawcą
Wiadukt nad torami w Uhowie

Gmina Łapy zakupiła 26 kompu-
terów przenośnych, które zostały 
przekazane (22 i 23.04) do gminnych 
szkół podstawowych z przeznacze-
niem do realizacji systemu zdalnego 
nauczania.

 - Zapotrzebowanie szkół na lap-
topy zgłoszone przez dyrektorów było 
znacznie większe. Dyrektorzy określili 
potrzeby na 253 sztuk. Maksymalne 
dofinansowanie jakie mogła uzyskać 
nasza gmina to 70 tys. zł, dlatego, aby 
w miarę sprawiedliwie rozdysponować 
zakupione laptopy, podzieliliśmy sprzęt 

biorąc pod uwagę udział procen-
towy uczniów uczęszczających do  
poszczególnych szkół w stosunku 
do wszystkich uczniów gminnych 
szkół – wyjaśnia burmistrz Krzysz-
tof Gołaszewski.

Koszt zakupu laptopów wraz z 
akcesoriami w postaci torby i myszki 
to kwota 69707,04 zł. Zakup  został 
w całości sfinansowany w ramach 
pozyskanego grantu pn. „Zdalna 
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego”, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działanie 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepusto-
wościach”.

26 laptopów dla gminnych szkół podstawowych
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Do tej pory z zakupionego 
przez Urząd Miejski materia-
łu wspólnymi siłami zostało 
uszytych i rozdysponowanych 
ponad 6,5 tys. maseczek.

Tylko w ostatnich dniach było 
to około 2000 sztuk. 

Otrzymali je wszyscy pracow-
nicy szpitala – łącznie 430 szt., a 
także pracodawcy, którzy zgłosili 
zapotrzebowanie na taką formę 
pomocy - Warsztaty Wagonów 
Kolejowych, Arka Druk, Promo-
tech oraz Konekt. 

Trafiły one też do Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Domu Pomocy Społecznej w 
Uhowie, Rady Seniorów, a także 
mniejszych  przedsiębiorców dzia-
łających na terenie naszej gminy.

Do łapskich aptek łącznie tra-

fiło niemal 500 sztuk, które były 
rozdawane przez farmaceutów 
klientom.

Jeszcze raz dziękujemy oso-
bom i instytucjom zaangażowa-
nym w szycie maseczek. 

Wszystkie ręce na pokład i 
okazuje się, że prócz jednostek 
gminnych takich jak: Dom Kul-
tury w Łapach, MOPS, Świetlica 
Socjoterapeutyczna,  Środowisko-
wy Dom Samopomocy, Ośrodek 
Kultury Fizycznej, a także Urząd 
Miejski w Łapach znalazło się też 
mnóstwo wolontariuszy.

Maseczki szyją harcerze i ro-
dzice z 7HWD,,Szara Szekla” Łapy 
pod czujnym okiem 

opiekuna Ks. Józefa Łupiń-
skiego, Koła Gospodyń Wiejskich, 
ale również osoby prywatne.

Serdeczne podziękowania dla 
Pań: Elżbiety Brzozowskiej, Uli 
Witkowskiej, Weroniki Golon, 
Wiesławy Markowskiej,  Anny 
Skrzeczko i Marioli Stańczak.

Od początku całej akcji ma-
seczki trafiły też do wszystkich 
mieszkańców powyżej 70 roku 
życia na terenie miasta i gminy 
Łapy, uczestników Senior Wigor, 
podopiecznych Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łapach,  
farmaceutów wszystkich aptek, 
pracownik    ów przychodni, sprze-
dawców PSS, Arhelan, pracowni-
ków Mleczarni, Poczty Polskiej, 
Spółdzielni Mieszkaniowych - Ko-
lejarz i Domy, PEC-u, ZWiK-u i 
MOPS-u. 

Mieszkańcom 70+ w sołec-
twach maseczki przekazali sołtysi.

#razemdamyradę

Już 6,5 tys. maseczek 
uszytych i rozdanych 

W poniedziałek (04.05) ob-
chodzili swoje święto. Są zawsze 
tam, gdzie są osoby najbardziej 
potrzebujące. Niosą pomoc. Za-
wsze niezawodni i z oddaniem 
pełniący swoją służbę drugiemu 
człowiekowi. Strażacy ochotnicy.

Nawet w czasie epidemii moż-
na na nich polegać i nigdy nie od-
mawiają wsparcia. Gmina Łapy 
przekazała do tej pory strażakom 
ochotnikom z  5 jednostek OSP 
w: Łapach, Łapach-Dębowinie, 
Uhowie, Łupiance Starej  i Płon-
ce Kościelnej m.in. jednorazo-
we i wielorazowe kombinezony, 

maseczki, rękawiczki, przyłbice 
ochronne, okulary ochronne oraz 
opryskiwacze do odkażania po-
wierzchni razem o łącznej warto-
ści ponad 9 tys. zł. Poza tym każda 
z jednostek OSP otrzymała po 2 
litry płynu odkażającego do rąk 
oraz po litrze płynu do dezynfekcji 
powierzchni.

Z okazji Dnia Strażaka do 
wszystkich strażaków ochotni-
ków trafią ochronne, wielorazowe 
maseczki bawełniane jako drobny 
upominek. Forma symbolicznego 
podziękowania za ich odwagę i 
pomoc. Dziękujemy!

OSP – niezawodni przyjaciele

Od lewej Paweł Jurkian i Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski
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Handel na targowisku 
miejskim w Łapach został 
przywrócony w pełnym 
wymiarze. Wciąż jednak 
obowiązują zasady bezpie-
czeństwa, których należy 
przestrzegać.

Wraz z kolejnym etapem 
odmrażania gospodarki bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski 
zdecydował, aby przywrócić 
pracę targowiska w Łapach 
przy zachowaniu możliwie 
bezpiecznych warunków do 
prowadzenia handlu. Targo-
wisko miejskie przy ul. Leśni-
kowskiej w Łapach  wznowiło 
działalność w piątek (08.05) 
po prawie dwóch miesiącach 
przerwy związanej z pande-
mią koronawirusa.

Ponownie otwarte tar-
gowisko odwiedziło wielu 

kupujących i sprzedających. 
Zastosowano obostrzenia 
wynikające z zagrożenia epi-
demiologicznego zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi i 
przepisami sanitarnymi.

Plac targowiska został po-
dzielony na stanowiska han-
dlowe o wymiarach 25mkw. 
Sprzedawcy zajmowali miej-
sca według kolejności przy-
bycia.

W sprawnej organizacji 
targowiska pomagali nie 
tylko pracownicy gminnych 
jednostek - OKF  i Urzędu 
Miejskiego w Łapach, ale rów-
nież służby mundurowe. Na 
prośbę burmistrza w tę pomoc 
zaangażowali się żołnierze 1. 
Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej oraz policjanci z 
Komisariatu Policji w Łapach, 
którzy pilnowali porządku.

Targowisko wznowiło handel

Umowę o dofinansowa-
nie projektu pn. „Promocja 
produktów lokalnych w Gmi-
nie Łapy” podpisał (4.05) w 
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego 
burmistrz Krzysztof Goła-
szewski.

Dotacja w wysokości blisko 
10 tys. zł została przyznana 
m.in. na nagrody w konkursie 
na „Najlepszy produkt lokalny 
Gminy Łapy”, który tradycyjnie, 
od wielu lat, organizowany jest 
podczas gminnych dożynek.

Wniosek o dofinansowa-
nie w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 Plan 
Operacyjny na lata 2020-2021 
został złożony w styczniu jeszcze 
przed pandemią koronawirusa. 

Z uwagi na dynamiczną sytuację 
nie wiadomo, w jakiej formie 
i, czy w ogóle będzie możliwa 
organizacja tegorocznych do-
żynek, ale mamy nadzieję, że 
jak co roku spotkamy się, aby 
podziękować „Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud” oraz 
zaprezentować dorobek rolni-
czego społeczeństwa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Blisko 10 tys. zł. dotacji na organizację 
targów produktów lokalnych
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W dobie epidemii choroby 
zakaźnej COVID-19 Klub Inte-
gracji Społecznej „Sukces w 
działaniu” w Łapach udziela 
wsparcia swoim Uczestnikom. 

Dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa zawieszono 
od połowy marca do kwietnia 
wszystkie spotkania grup samo-
pomocowych. W  tym trudnym 
okresie nie przestaliśmy jed-
nak funkcjonować. Wspieramy 
naszych Uczestników poprzez 
rozmowy telefonicznie. Tematy-

ka rozmów jest bardzo szeroka, 
dotyczy m.in. stanu zdrowia, 
samopoczucia, zasad bezpie-
czeństwa, sytuacji ekonomicznej 
oraz bieżących potrzeb życio-
wych. Analizując sytuację epi-
demiczną, jak także stopniowe 
łagodzenie obostrzeń, a przede 
wszystkich potrzeby naszych 
Klubowiczów postanowiliśmy 
od maja uruchomić spotkania 
indywidualne w siedzibie KIS 
z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. Dbamy o 

to, aby Uczestnicy byli bezpiecz-
ni, dlatego ściśle przestrzegamy 
zasad sanitarnych, tj. dezynfek-
cja dłoni, pomiar temperatury 
ciała, obowiązkowe założenie 
maseczki ochronnej i rękawi-
czek. Spotkania i bezpośrednie 
rozmowy dają ogromną nadzieję 
naszym Uczestnikom na powrót 
do normalności. 

Zapraszamy Pracodaw-
ców do współpracy w or-
ganizacji staży w ramach 
realizowanego projektu 
„Sukces w działaniu”

Staż, jest działaniem projek-
towym w ramach aktywizacji 
zawodowej Uczestników KIS, 
umożliwiającym im nabycie 
praktycznych umiejętności za-
wodowych w miejscu pracy. Staż 
planowany jest na okres około 
3-6 miesięcy, ustalany jest indy-
widualnie dla każdego stażysty i 
przebiega zgodnie z ustalonym 
wcześniej programem. Kan-

dydaci na staż są rekrutowani 
spośród uczestników projektu 
„Sukces w działaniu”, w wieku 
co najmniej 18  lat. Wszystkie 
koszty związane z organizacją 
stażu są współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Dodatkowo 
istnieje możliwość refundacji 
wydatków poniesionych przez 
Pracodawcę, związanych z or-
ganizacją stanowiska pracy 
stażysty. 

Nawiązując współpracę z 
Klubem Integracji Społecznej 
w Łapach mają Państwo możli-
wość zyskania przygotowanego 
pracownika, którego umiejętno-
ści i kwalifikacje mogą przeko-
nać Państwa do podjęcia z nim 
współpracy również po zakoń-
czeniu stażu.

W razie jakichkolwiek 
pytań lub potrzeby uzyska-
nia szczegółowych infor-
macji na temat organizacji 
stażu uprzejmie prosimy o 
kontakt z konsultantem ds. 
zatrudnienia, pod nume-
rem tel. 85 7156813 w godz. 
7:30-15:30.

Klub Integracji Społecznej w Łapach 
zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych realizacją stażu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapach, informuje, że otwarte 
zostały wypożyczalnie książek dla czytelników w siedzibie w Łapach 
jak i również w filiach bibliotecznych. Zamknięte dla czytelników 
pozostają nadal czytelnie czasopism i książek. Niedostępne są również 
stanowiska komputerowe oraz usługi - ksero, drukowanie, skanowanie.

Biblioteka jest czynna w godzinach:
• poniedziałek 9:00 – 17:00
• wtorek 9:00 – 17:00
• środa 9:00 – 15:00
• czwartek 9:00 – 17:00
• piątek  9:00 – 17:00
• sobota nieczynna

codziennie od 12:45 do 13:00 przerwa na dezynfekcję.

Biblioteka informuje, że wprowadzone zostały nowe zasady 
korzystania ze zbiorów biblioteki, aby w trosce o zdrowie zarówno 
czytelników, jak i pracowników, móc bezpiecznie funkcjonować w 
czasie epidemii. Zasady są zgodne z wytycznymi przedstawianych 
przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie 
z rekomendacjami Biblioteki Narodowej wprowadzono m.in.:

•  brak wolnego dostępu do księgozbioru,
•  kwarantannę dla zwracanych przez czytelników książek,
•  ustawienie przesłony ochronnej w punkcie kontaktu, który znaj-

duje się w przedsionku biblioteki.
Biblioteka przypomina także, że istnieje możliwość zamówienia 

książki przez katalog on-line, korzystając z zakładki „Zamów książkę”, 
lub telefonicznie - tel. 85 715 23 49.

Możemy już wypożyczać książki
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Dzienny Dom „SENIOR+” 
w Łapach mimo ograniczeń 
kontaktów  międzyludzkich w 
tym kontaktów Seniorów ze śro-
dowiskiem zewnętrznym zdaje 
sobie sprawę, że jest to trudny 
czas dla Seniorów w dobie pan-
demii koronawirusa i izolacji. W 
związku z tym pracownicy „SE-
NIOR+” w alternatywny sposób 
realizują program przy zacho-
waniu  zasad bezpieczeństwa 
i higieny. 

W ramach realizacji programu 
Seniorzy z Dziennego Domu mogą 
i będą mogli liczyć na różnorodne 
formy wsparcia:  

- pomoc przy zrobieniu za-
kupów 

- pomoc w kontakcie z leka-
rzami i wykupienie recept

- wsparcie telefoniczne, pod-
czas indywidualnych rozmów/ 
rozmów online, monitorowanie 
potrzeb i samopoczucia, kondycji 
psychofizycznej, rozmowy moty-
wujące do podejmowania różnych 
działań przy dostosowaniu się do 
zmieniających się przepisów, mo-
nitorowanie powierzanych zadań 
do wykonania, które zostają do-
starczane do domów Seniorów.

Seniorzy otrzymują również 

materiały do zajęć opracowane 
przez pracowników „SENIOR+” w 
Łapach i w sposób indywidualny 
w domu uczestniczą w szeregu 
zajęć zgodnych z ofertą „Senior+”. 
Seniorzy otrzymując materiały 
edukacyjne, m.in. łamigłówki, gry, 
krzyżówki, itp., różne materiały i 
zadania do samodzielnego prze-
czytania i wykonania uczestniczą 
w zajęciach edukacyjnych. Celem 
zajęć kulturalno- oświatowych 
jest m.in. poszerzenie wiedzy i 
umiejętności artystycznych, stąd 
staramy się oferować im zajęcia 
związane ze sztuką, muzyką, itp. 
Seniorzy są motywowani również 
do aktywności ruchowej na mia-
rę umiejętności i predyspozycji, 
otrzymali zestaw ćwiczeń do ak-
tywności w domu. Zajęcia spor-
towo- rekreacyjne pomimo, że są 
mocno ograniczone ze względu 
na bieżącą sytuację również się 
odbywają np. poprzez opisywanie 
bliskim im sercu miejsc, które 
chcieliby zobaczyć, bądź miejsc 
w których byli i poleciliby innym, 
itp. W ramach warsztatów terapii 
zajęciowej seniorzy mają okazję 
wykonywać różne arcydzieła z 
dostarczanych materiałów i in-
strukcji do wykonania, by w ten 

sposób aktywnie i efektywnie 
spędzać wolny czas. Seniorzy 
mogą również liczyć na wsparcie 
pracownika socjalnego, a także 
uczestniczenie w indywidualnym 
treningu kulinarnym i samoob-
sługi. Nie zapominamy również 
o aktywności wolontarystycznej 
wewnątrz- i międzypokolenio-
wej, gdzie seniorzy są aktywowani 
nieustannie do aktywności w tym 
kierunku. Już dziś zaczynają szy-
kować niespodziankę dla dzieci z 
okazji Dnia Dziecka, jak też wspól-
nie wspierają się nawzajem tworzą 
sieć wsparcia poprzez rozmowy te-
lefoniczne dobre słowo do swoich 

kolegów i koleżanek z SENIOR+, 
co stanowi alternatywną formę 
budowania i utrzymywania więzi 
międzyludzkich. Zajęcia na bieżą-
co są przygotowywane i pomimo, 
że wszyscy chcieliby już wrócić do 
normalnej formy zajęć, to jednak 
dostosowując się do zaistniałej sy-
tuacji staramy się dostosowywać 
do potrzeb Seniorów i nieustannie 
inspirować ich do aktywności.  
Nie chcemy zdradzać wszystkich 
pomysłów, aby były również one 
niespodzianką dla samych senio-
rów.

Dzienny Dom „SENIOR+” 
w Łapach

Bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych dla miesz-
kańców miasta i gminy Łapy z 
nieruchomości zamieszkałych 
odbędzie się w dniach 25.05.2020 
r.- 28.05.2020 r.

W ramach zbiórki można od-
dać następujące odpady:

Odpady wielkogabarytowe – 
meble, duży sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, sprzęt AGD – kom-
pletny, grzejniki, inne odpady o 
dużych rozmiarach, czyli to, co 
ze względu na rozmiar i masę nie 
może być umieszczone w typowych 
pojemnikach na odpady.

Odpady budowlane i roz-
biórkowe – powstałe podczas 
drobnych robót remontowych 
wykonywanych przez właścicie-
li nieruchomości zamieszkałych 
– rozdzielone na poszczególne 
frakcje materiałowe.

Opony od samochodów oso-
bowych.

T E R M I N Y  Z A P I S Ó W : 
11.05.2020 r.- 21.05.2020 r.

Tel.  85 674 59 29
e-mail: dgk@peclapy.pl 
Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej  sp.  z o.o.
Dział Gospodarki Komunal-

nej, ul. Mostowa 9, Łapy
Do odpadów wielkogabaryto-

wych nie należą części samocho-
dowe oraz z innych pojazdów, a 
także szyby, gałęzie i inne odpady 
zielone, ziemia.

Nie będzie zabierana papa, 
wełna mineralna, styropian bu-
dowlany oraz eternit.

Prosimy o zapewnienie pomo-
cy przy załadunku.

Odpady należy wystawić przed 
posesję do godziny 7.00 w dniu 
wywozu.

Dzienny Dom „SENIOR+” 
w nieco innej odsłonie...

Bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
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Od poniedziałku (11.05) 
na parterze budynku Urzędu 
Miejskiego w godz. 8.00-14.00 
można opłacić w Kasie podatki, 
wnieść opłatę za śmieci i uiścić 
inne opłaty. Urząd Miejski stop-
niowo wznawia bezpośrednią 
obsługę klientów. W Urzędzie 
Stanu Cywilnego w pierwszej 
kolejności będą udzielane ślu-
by, które nie odbyły się w wy-
znaczonym terminie z powodu 
pandemii koronawirusa.

Wizyty klientów w Urzędzie 
wymagają zachowania wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i przestrze-
gania obostrzeń związanych z za-
grożeniem Covid-19.

Do Urzędu Miejskiego należy 
wchodzić pojedynczo. W przy-
padku tworzenia się kolejki przed 
wejściem do budynku, prosimy 
o zachowanie bezpiecznych 2 m 
odległości od siebie nawzajem.

Prosimy o używanie maseczek 
ochronnych, rękawiczek oraz o 
dezynfekcję rąk.

Jednocześnie w dalszym ciągu 
prosimy o ograniczenie bezpo-
średniego kontaktu.

Kontakt z Urzędem Miej-
skim nadal odbywać się będzie 
z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej, telefonicznej, a 
także korespondencji tradycyjnej. 
Urzędnicy zachęcają do korzysta-
nia z portalu e-PUAP. Rejestracji 
profilu zaufanego można dokonać 
przez swoje internetowe konto 
bankowe.

Pisma urzędowe nadal prosi-
my wrzucać do skrzynki podaw-
czej, która znajduje się przed 
wejściem głównym do Urzędu. 
Po uzgodnieniu telefonicznym z 
urzędnikiem należy do niej wrzu-
cać skompletowane dokumenty. 
Trzeba pamiętać o podaniu nr te-
lefonu, adresu e-mail. Urzędnik 
skontaktuje się i przekaże infor-
mację o sposobie prowadzenia 
sprawy.

Czynna kasa w Urzędzie 
Miejskim w Łapach

Zarząd Spółki uprzejmie in-
formuje, że Dział Obsługi Klien-
ta i kasa  są otwarte od dnia 
04.05.2020 r. Jednocześnie 
prosimy w związku z sytuacją 
epidemiologiczną i zaleceniami 
służb sanitarnych o zastosowanie 
się do wprowadzonych procedur 
bezpieczeństwa i ich stosowanie.

Zachęcamy również do kon-
taktu:
•  telefonicznie: nr 85 715 28 51, 85 

715 22 41, 85 715 33 99 (ponie-
działek – piątek 7:00 – 15:00), 
nr 85 715 28 52 (od sobota – 
niedziela całodobowo)

•  listownie na adres: ZWIK sp. z 
o.o. w Łapach, ul. Płonkowska 
44, 18-100 Łapy;

•  poprzez pocztę elektroniczną - 
adres e-mail: biuro@zwiklapy.
pl;

•  poprzez fax: 85 715 28 51
Jednocześnie informujemy, 

że od dnia 16.03.2020 r. do od-
wołania pracownicy ZWiK SP. Z 
O.O. w Łapach nie będą dokony-
wali odczytów wodomierzy. W 
związku z powyższym zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o podawa-
nie odczytów wodomierzy za po-
średnictwem wskazanych poniżej 
kontaktów lub bezpośrednio do 
Działu Obsługi Klientów:

Podawanie stanu liczników 
wodomierzy:
• telefonicznie: 85 715 28 51 

w.103 (poniedziałek-piątek 
7:00 – 15:00);

• poprzez pocztę elektroniczną – 
adres e-mail: zbyt@zwiklapy.pl

• poprzez SMS pod numer 662 
525 652 (koszt SMS wg aktu-
alnych stawek operatorów te-
lefonii komórkowej).
Za niedogodności związane z 

zaistniałą sytuacją przepraszamy.

Zarząd Spółki

Dział obsługi klienta i kasa 
ZWiK Sp. z o.o. otwarte



Drogi Mieszkańcu
Wszyscy wiemy, że przedsiębiorcy tworzą 

miejsca pracy i płacą podatki. Od ich powodze-
nia w dużym stopniu zależy potencjał naszego 

miasta i nasza pomyślność. Dlatego wspie-
rajmy lokalny biznes, kupujmy po sąsiedzku 
i korzystajmy z usług lokalnych firm.

Drodzy czytelnicy i mieszkańcy zachęcamy 
gorąco do przyłączenia się do wydarzenia na 
Facebooku #KupujemywŁapach. i skorzysta-
nia z prezentowanej tam oferty firm z terenu 
Gminy Łapy.

Drogi Przedsiębiorco
Prowadzisz firmę w Łapach? Zaprezentuj 

swoją ofertę, promocję lub voucher czy bon w 
ramach akcji #KupujemywŁapach.

Jak to zrobić? To proste. Wystarczy, że 
wyślesz wiadomość z opisem oferty, którą 
chcesz promować wraz ze zdjęciem i linkiem 
na adres: osrodek@lapybiznes.pl. My zrobimy 
resztę. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.

W przypadku pytań zapraszamy do kon-
taktu: 85 814 19 20/85 814 19 21

Oferta Twojej firmy będzie widoczna na 
stronie www.lapy.pl oraz na stronie akcji 
#KupujemywŁapach.

Czekamy na Ciebie, skorzystaj już dziś. 
Akcja #KupujemywŁapach. prowadzona 

jest przez Inkubator Przedsiębiorczości w 
Łapach we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Łapach.
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Ośrodek Kultury Fizycznej informuje, zostały otwarte, na 
określonych zasadach, stadion przy ul. Leśnikowskiej i boisko 
„Orlik” w Łapach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rezerwacji i korzystania 
z obiektów.

ZASADY KORZYSTANIA
• na Orliku oraz na stadionie (na całym obiekcie) w jednym mo-

mencie będzie mogło przebywać maksymalnie 6 osób
• obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie 

dotarcia na obiekty
• nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boisk, 

kortów, bieżni itp.
• nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z 

wyjątkiem WC)
• obowiązywać będzie nakaz zachowania dystansu społecznego, 

odległości między przebywającymi na obiektach
• będzie obowiązywać obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wej-

ściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich
• trzeba będzie korzystać z własnego sprzętu treningowego, nie 

będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach
• konieczne będzie zalecenie się do poleceń porządkowych osoby 

upoważnionej z ramienia administratora obiektu, czyli pracownika 
Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

• NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE OSÓB 
NIEPEŁNOLETNICH BEZ OPIEKI OSOBY PEŁNOLETNIEJ

REZERWACJA
• WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA POD NUMEREM 85 715 2475 

(w dni robocze w godzinach 7:30-15:30)
• rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (w godzinach 

otwarcia obiektów - patrz punkt: godziny otwarcia)
• rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
• PODCZAS WEJŚCIA NA OBIEKT, REZERWUJĄCY MUSI DO-

STARCZYĆ ADMINISTRATOROWI OBIEKTU LISTĘ OSÓB 
WCHODZĄCYCH

• podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień 
rezerwacji, liczbę osób korzystających

• osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe 
podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych 
korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz prze-
strzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)

• rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może 
doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej 
liczbie mieszkańców

• w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów 
ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji

Stadion i boisko „Orlik” otwarte

Zachęcamy wszystkich do udziału w Akcji #KupujemywŁapach

GODZINY OTWARCIA
STADION (ul. Leśnikowska 18)

• poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
• sobota, niedziela 14:00 - 19:00

ORLIK (ul. Żwirki i Wigury)
• środa - niedziela 14:00 - 19:00
• poniedziałek, wtorek - zamknięte
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w 2020 r.
I zbiórka - 25.05, 26.05, 27.05, 28.05, TERMINY ZAPISÓW: 11.05-21.05
II zbiórka - 30.07, 31.07, 3.08, 4.08, TERMINY ZAPISÓW: 15.07-28.07

III zbiórka - 28.09, 29.09, 30.09, 1.10, TERMINY ZAPISÓW: 14.09-24.09
Zapisy pod numerem telefonu 85 674 59 29

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, 

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
MAJ-CZERWIEC 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

Witosa,
18 15

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Ła-
nowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchal-
skiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, 

Wodzickiego, Żniwna

4 1

Wtorek

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

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, 
Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwo-
sza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczół-
kowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

5 2

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 13 10

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
6 3

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

20 17

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
14 19*

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

7 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

15 12

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

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

8 5

*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 2020 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, 
Mierosławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, 

Południowa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków, Szwarce, 
Tęczowa, Żwirki i Wigury 

4  
18

1
15
29

Wtorek

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

5  
19

2
16
30

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

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

12
26

9
23

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

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

5  
19

2
16
30

 Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

6  
20

3
17

Czwar-
tek

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

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

Żytnia

7  
21

4
18

Piątek

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

Grottgera, Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, Mi-
chałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, 

Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

15
29

12
26

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

Wodzickiego, Żniwna

8  
22

5
19

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

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

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

MAJ-CZERWIEC 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

Witosa,

11
25

8
22

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

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

4 
18

1
15
29

Wtorek

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

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

Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

5 
19

2
16
30

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
13 
27

10
24

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

6 
20 

3
17

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

13 
27

10
24

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

14 
28

10* 
25

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

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

7 
21

4
18

Piątek

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

sionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, 
Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepod-
ległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, 

Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

15 
29

12
26

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

Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, Mała, Parafial-
na, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa

8 
22

5
19

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

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

brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (WOREK: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ-CZERWIEC 2020 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
V VI

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 11 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 25 22

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 12 9

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 26 23

Środa

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

Gąsówka-Osse 
13 10

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 27 24

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 28 25

*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 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

11 8

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 18 15

Wtorek

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

12 9

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
19 16

Środa

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

13 10

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

20 17

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

Daniłowo Duże
21 18

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, MAJ-CZERWIEC 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
V VI

Ponie-
działek

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

11 
25

8
22

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

6  
20

3
17

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 13 
27

10
24

Gąs.Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego,Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 

Wańkowicza, Żeromskiego), Gąs. Stara Wieś, 
Gąsówka Oleksin, Gąsówka Osse,

Uhowo (Surażska, Spokojna)

13 
27

10
24

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

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

14  
28

10*
25

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

4*
15
29

12
26

*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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OgłOszenia

Grafik dyżurów aptek w miesiącu  MAJU 2020
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

„Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność 
leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

”Uchwała Nr XXXVI/285/2023

15.05.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

16.05.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

17.05.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

18.05.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

19.05.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

20.05.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

21.05.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

22.05.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

23.05.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

24.05.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

25.05.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

26.05.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

27.05.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

28.05.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

29.05.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

30.05.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

31.05.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

W ramach akcji #KupujemywŁapach 
Gazeta Łapska przygotowała również specjalną ofertę 
umieszczenia reklamy/ogłoszenia dla lokalnych firm.

Oferta dotyczy umieszczenia reklamy w 1 module 
o wymiarach wys. 60 mm x szer. 95 mm.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu: 
redakcja@lapybiznes.pl , tel. 85 814 19 20, 85 814 19 21.

Zgłoszenia i reklamy do wydania czerwcowego przyjmowane 
są do 29 maja 2020 r. Limit reklam ograniczony.

* Promocja skierowana jest do firm posiadających siedzibę i 
prowadzących działalność na terenie Gminy Łapy.
** Promocja obowiązuje przez dwa kolejne wydania Gazety 
Łapskiej. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię reklamową 
w Gazecie Łapskiej dopuszcza się możliwość skorzystania z 
promocji tylko jeden raz przez danego przedsiębiorcę.



nr 04 / 15 maja 2020 ŁAPSKA
GAZETA 19

Reklama 




