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Burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski zorganizował 
kolejne w tej kadencji otwarte 
spotkanie z mieszkańcami, któ-
re odbyło się we wtorek (30.06) 
w Inkubatorze Przedsiębior-
czości. Kolejne spotkanie zo-
stało zaplanowane na 14 lipca 
w południowej części Łap.

- W kampanii wyborczej obie-
całem mieszkańcom, że będę co 
roku się z nimi spotykał. Uwa-
żam, że kontakt bezpośredni z 
mieszkańcami jest najważniejszy 
– mówi burmistrz Gołaszewski.

Takie spotkanie to dosko-
nała okazja, aby porozmawiać 
o planach na przyszłość, odpo-
wiedzieć na nurtujące mieszkań-
ców pytania i dowiedzieć się o 
problemach, jakie na co dzień 
trapią mieszkańców. Dlatego 
mimo ograniczeń związanych z 
koronawirusem burmistrz zde-
cydował się je zorganizować z 
zachowaniem reżimu sanitarne-
go. W spotkaniu z mieszkańcami 
uczestniczyli również zastępca 
burmistrza Krzysztof Dudziński i 

sekretarz gminy Joanna Micota.
Na pierwsze w tym roku spo-

tkanie  przyszło sporo osób. Na 
początku pan burmistrz w formie 
krótkiej prezentacji podsumował 
miniony rok swojej pracy, pracy 
urzędu i jednostek gminnych. 
Mówił także o bieżących spra-
wach, sukcesach i planach na 
przyszłość. Dzięki ogromnym 
środkom w wysokości ponad 13,6 
mln zł pozyskanym z  Funduszu 

Dróg Samorządowych 2020 ko-
lejne drogi będą wkrótce  budo-
wane.   

To właśnie o budowę i remont 
lokalnych dróg głównie pytali 
mieszkańcy. Po ostatnich ule-
wach mieszkańcy zgłaszali także 
problemy związane z zalewaniem 
wodą ulic, chodników i posesji. 
To poważny problem, z którym 
gmina  musi się zmierzyć. Podczas 
ostatniej sesji zabezpieczono w 

budżecie środki na udrożnienie 
kanalizacji deszczowej w mieście, 
a burmistrz zapowiedział, że co 
roku sukcesywnie będą prowa-
dzone prace nad rozwiązaniem 
tego problemu. Mieszkańcy in-
teresowali się także postępem 
budowy Domu Kultury w Łapach. 
Wskazywali miejsca w mieście, 
które według nich wymagają 
konkretnych prac porządkowych. 
Prosili np. o dostawienie ławeczek 
w południowej części Łap i wska-
zywali miejsca, gdzie według nich 
przydałoby się dodatkowe oświe-
tlenie. Sygnalizowali, gdzie trze-
ba jeszcze bardziej dopilnować 
porządku. Pytali także o sprawę 
dworca kolejowego. Burmistrz 
poinformował mieszkańców, że 
stary budynek dworca zostanie 
wkrótce wyburzony i, że cały czas 
prowadzi rozmowy z zarządem 
PKP S.A., żeby koszty rozbiórki 
pokryła spółka, co odciążyłoby 
budżet gminy. Po spotkaniu był 
jeszcze czas na indywidualne 
rozmowy.

Przypomnijmy, że mieszkań-
cy mają też możliwość spotkań z 
burmistrzem w urzędzie w każdy 
poniedziałek. Wystarczy wcze-
śniej umówić się na taką wizytę.

Mieszkańcy spotkali się z burmistrzem

Symboliczny czek na kwotę 
3.952.693 zł odebrał burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski podczas 
konferencji (25.06.) prasowej 
zorganizowanej w Choroszczy z 

udziałem szefa Komitetu Stałego 
Rady Ministrów Łukasza Schre-
ibera, senatora RP Mariusza 
Krzysztofa Gromko, wojewody 
podlaskiego Bohdana Paszkow-

skiego, starosty powiatu biało-
stockiego Jana Perkowskiego, 
starosty wysokomazowieckiego 
Bogdana Zielińskiego oraz sa-
morządowców powiatu biało-
stockiego.

– Zamierzamy przeznaczyć 
te środki na wkłady własne do 
planowanych inwestycji infra-
strukturalnych finansowanych 
ze środków krajowych i UE oraz 
na poprawę infrastruktury na-
szych szkół i przedszkoli - mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Fundusz Inwestycji Samorzą-
dowych to pomoc państwa dla 
samorządów w formie dotacji dla 
gmin, powiatów i miast. Łącznie 
w skali całego kraju to aż 6 mi-
liardów złotych (5 mld dla gmin i 
miast na prawach powiatu i 1 mld 
dla powiatów ziemskich). 

– Fundusz Inwestycji Sa-

morządowych to bardzo ważny 
instrument z uwagi na to, że bę-
dzie wspomagał samorządowe 
inwestycje, zarówno inwestycje 
infrastrukturalne, jak i związane 
z obszarem społecznym – mówił 
podczas spotkania w Chorosz-
czy wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski.

Podczas konferencji wielo-
krotnie podkreślano, że w sy-
tuacji, gdy wiele gmin i powia-
tów boryka się z trudnościami 
finansowymi spowodowanymi 
pandemią koronawirusa „Tarcza 
dla samorządów” to ogromne rzą-
dowe wsparcie inwestycji.

– Dzięki temu wsparciu utrzy-
mać się będą mogły tak niezwy-
kle ważne lokalne inwestycje 
(…) Każda gmina i każdy powiat 
będzie mógł utrzymać taki bum 
inwestycyjny – mówił minister 
Łukasz Schreiber.

Ustawa tzw. Tarcza 4.0 obec-
nie jest w Senacie.

Źródłem finansowania pro-
jektu jest Fundusz COVID-19.  
Wsparcie jest bezzwrotne.

Blisko 4 mln zł trafi do samorządu Łap w ramach 
Funduszu Inwestycji Samorządowych
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1456 uczniów klas 1-8 
szkół podstawowych z gminy 
Łapy zakończyło rok szkolny 
2019/2020.

W piątek (26 czerwca) ucznio-
wie odebrali swoje świadectwa. 
To był szczególny rok szkolny. 
Ze względu na zagrożenie epi-
demiologiczne uczniowie od 
połowy marca uczyli się zdalnie 
w domach. Dzisiaj w szkołach z 
powodu koronawirusa nie odbyły 
się uroczyste akademie. Tylko 
absolwenci klas ósmych, którzy 
po wakacjach rozpoczną naukę  
w szkołach ponadpodstawowych, 
mieli nieco bardziej uroczystą 
oprawę przy odbiorze świadectw. 
Pożegnali ich nie tylko wycho-
wawcy, ale także nauczyciele i 
dyrektorzy szkół. Wszystko w 
miarę możliwości z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Pozostałym 
uczniom wychowawcy klas wrę-
czyli według ustalonego wcze-
śniej harmonogramu świadec-
twa indywidualnie lub w małych 
grupach najczęściej na świeżym 
powietrzu.  

Stypendia Burmistrza 
Łap

Podczas zakończenia roku 
szkolnego najzdolniejsi ucznio-
wie otrzymali stypendia Burmi-
strza Łap za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz za szkolne osiągnię-
cia sportowe i artystyczne. Taka 

nagroda trafiła w sumie do 94 
uczniów ze wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu naszej gminy.

Wysokość stypendium na-
ukowego, sportowego i arty-
stycznego w tym roku to 400 
zł. Stypendium jest wypłacane 
jednorazowo.

Łączna wartość tegorocznych 
stypendiów wynosi 38.800 zł.

Stypendia Burmistrza Łap 
otrzymywał uczeń, który spełnił 
następujące warunki:

1) w wyniku klasyfikacji rocz-
nej uzyskał co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania oraz 
średnią ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych co najmniej 
5,40;

2) brał udział w olimpiadzie 
interdyscyplinarnej, przedmioto-
wej, tematycznej lub olimpiadzie 
z przedmiotów dodatkowych i 
uzyskał tytuł laureata lub fina-
listy;

3) brał udział we współzawod-
nict wie sportowym w konkuren-
cjach indywidualnych lub zespo-
łowych na szczeblu co najmniej 
wojewód zkim i uzyskał I, II lub 
III miejsce.

Wszystkim uczniom, 
którzy rozpoczęli wakacje 
oraz nauczycielom, pracow-
nikom obsługi szkół oraz ro-
dzicom życzymy bezpieczne-
go i udanego wypoczynku!

Od 1 lipca ruszył nabór 
wniosków do programu 
„Dobry start”. To 300 zł na 
wyprawkę szkolną dla każ-
dego uczącego się dziecka 
– niezależnie od dochodów. 
Wnioski, podobnie jak w 
poprzednich latach, można 
szybko i łatwo złożyć online.

Początek roku szkolnego 
i zakup wyprawki szkolnej, 
szczególnie dla większej liczby 
dzieci, to zawsze spory wydatek 
i obciążenie dla domowego bu-
dżetu. Uruchomiony w 2018 r. 
program „Dobry start” powstał 
po to, by wspierać rodziców 
w tym czasie i wyrównywać 
szanse edukacyjne dzieci.  

Świadczenie w wysokości 
300 zł przysługuje na uczące 
się w szkole dziecko w wie-
ku od 7 do 20 roku życia, a w 
przypadku dzieci z niepełno-
sprawnościami – do 24 roku 
życia. Wysokość dochodów nie 
ma tu znaczenia. Co ważne, od 
2019 r. świadczenie przysługu-
je również uczniom szkół dla 
dorosłych i policealnych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie 
„Dobry start” można składać 
zarówno drogą tradycyjną (np. 
drogą pocztową) – od 1 sierp-
nia, jak i szybko i wygodnie 
drogą elektroniczną m.in. za 
pomocą bankowości elektro-
nicznej, portalu Emp@tia, a 
także Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS – już od 1 lipca.
Nabór wniosków potrwa do 
końca listopada.
• Alior Bank S.A.
• PKO Bank Polski S.A./Inte-
ligo
• Bank Pocztowy S.A.
• Bank Polskiej Spółdzielczości 
S.A.
• BNP Paribas Bank Polska S.A.
• Credit Agricole Bank Polska 
S.A.
• Getin Noble Bank S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• mBank S.A.
• Bank Millennium S.A.
• Nest Bank S.A.
• Bank Pekao S.A.
• SGB-Bank S.A.

300 zł na wyprawkę szkolną

Program „Dobry start”

Zakończenie roku szkolnego 

Rozpoczęły się wakacje!
Życzenia dla mieszkańców 

gminy Łapy od Prezydenta RP
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Dobiegły końca prace re-
montowe i modernizacyjne 
budynku Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Łapy.

W ramach inwestycji zosta-
ły przebudowane wejścia oraz 
odnowione i zmodernizowane 

pomieszczenia na parterze i pię-
trze. Wypożyczalnia dla Dorosłych 
została przeniesiona na parter, 
użytkowany wcześniej przez Dom 
Kultury, natomiast Oddział dla 
Dzieci i Czytelnia dla Dorosłych 
pozostały na piętrze. Powstał 
podjazd oraz winda, które mają 

być ułatwieniem w korzystaniu z 
zasobów biblioteki dla osób nie-
pełnosprawnych, ludzi starszych 
oraz rodziców z dziećmi.  Dzięki 
nowej elewacji budynek nabrał 
wizualnej lekkości i nowoczesnego 
charakteru. Obecnie trwa wypo-
sażenie placówki w meble, sprzęt 
komputerowy i multimedialny.

Realizacja projektu miała 
na celu przekształcenie łapskiej 
Biblioteki w nowoczesne, odpo-
wiadające współczesnym stan-
dardom, wielofunkcyjne centrum 
informacyjne i kulturalne z bogatą 
ofertą edukacji czytelniczej i me-
dialnej skierowaną do wszystkich 
mieszkańców Gminy Łapy.

Przebudowa budynku bi-
blioteki była dofinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ra-

mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020 osi 
Priorytetowej VIII. Infrastruktura 
dla usług użyteczności publicznej 
w ramach realizacji strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność w ramach Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi, 
oraz środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z budżetu 
państwa w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 2 Infrastruktura Biblio-
tek 2016-2020, a także ze środków 
budżetu Gminy Łapy.

W najbliższych wakacyjnych 
miesiącach planowane jest prze-
niesienie księgozbioru do nowo 
wyremontowanych pomieszczeń 
przy ul. Nowy Rynek 15, a następ-
nie otwarcie dla czytelników.

Łapska Biblioteka w odnowionym budynku

Nowy budynek Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy 
jest nie do poznania. Wygląda 
bardzo estetycznie. Gmina ma 
jeszcze w planach komplekso-
we zagospodarowanie parku 
przed biblioteką na Placu So-
lidarności. W jego centralnym 
miejscu ma zostać wybudowa-
na fontanna posadzkowa.

Podświetlana fontanna
Powierzchnia fontanny ma 

mieć ponad 176 m². Częściowo 

zostaną wykorzystane schody 
przed budynkiem biblioteki jako 
miejsce dla widowni spektaklów 
wodno-świetlno-dźwiękowych. 
Fontanna będzie bowiem pod-
świetlana. Woda będzie się wy-
dobywać z posadzki z 30 dysz. 
Dodatkowo w projekcie fontanny 
zaplanowano dysze zamgławia-
jące. We wtorek (30.06) Gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
w wysokości prawie 900 tys. zł 
na budowę fontanny w ramach 
naboru LGD Stowarzyszenie 

N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi. 
Łączną wartość tej inwestycji 
to ponad 1,19 mln zł, a złożony 
wniosek stanowi uzupełnienie 
kompleksowej rewitalizacji parku 
przed biblioteką.

Kompleksowe zagospo-
darowanie parku

Przypomnijmy. Jeszcze w 
ubiegłym roku Zarząd Woje-
wództwa przyznał Gminie Łapy 
dofinansowanie na zagospoda-
rowanie placu przed budynkiem 
biblioteki  w wysokości ponad 1,8 
mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Łączny koszt tej in-
westycji to 2,5 mln zł. Zgodnie z 
planem prace mają się rozpocząć 
jeszcze w tym roku.

W ramach już pozyskanego 
dofinansowania na Placu Solidar-
ności powstanie tężnia solankowa, 
w której przebywanie korzyst-
nie wpływa na układ oddecho-
wy i wzmocnienie odporności.  
Walory lecznicze mikroklimatu 
powstałego w tężni solankowej 
porównywalne są z korzyściami, 
jakie daje spacer nad morzem. 
Ponadto zostaną również wybu-

dowane dwie drewniane wiaty do 
zajęć warsztatowych m.in. zdro-
wotno-rehabilitacyjnych dla osób 
starszych. 

Przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy 
powstanie również m.in. ekran 
akustyczny z tui, punkt informa-
cyjny oraz zostaną ustawione: po-
dwójny stół betonowy do gry w 
szachy i chińczyka, pojedyncze 
i podwójne ławeczki oraz kosze 
na śmieci. Będą też wydzielone 
miejsca na wystawy np. tematycz-
no-edukacyjne. Planuje się też 
montaż konstrukcji telebimu, na 
którym będzie można wyświetlać 
filmy w kinie plenerowym.

Z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych odwiedzających 
bibliotekę zostanie wybudowa-
na również specjalna pochylnia. 
Przed biblioteką będzie można 
zostawić rower pod wiatą.

Dotychczasowe oświetlenie 
zostanie zastąpione nowymi 
lampami parkowymi. Zostaną 
też zasadzone drzewa i zieleń 
ozdobna. Teren zostanie objęty 
monitoringiem. Przestrzeń przed 
biblioteką zostanie uporządkowa-
na i zagospodarowana.

- Park będzie atrakcyjną prze-
strzenią do wypoczynku i rekre-
acji, gdzie mieszkańcy będą mogli 
się z przyjemnością zrelaksować 
– zapewnia burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

Plac Solidarności 
z fontanną i tężnią solankową

Zdj. poglądowe przedstawiające tężnię solankową
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych IMPULS w Łapach 
działające przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Łapach 
otrzymało promesę Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na realizację  projektu pt. 
„TACY SAMI – Nie ma ściany 
między nami! Seniorze zŁap 

czas! – aktywizacja i integra-
cja wewnątrz – i międzypo-
koleniowa” w ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Uroczystego wręcze-
nia dokonali: Sekretarz Stanu w 
MRPiPS Stanisław Szwed oraz 
Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz-

kowski. W ramach tegorocznej 
edycji dofinansowano w woje-
wództwie podlaskim 15 projektów 
na łączną kwotę 1 874 120,84 zł.

Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności społecznej 
seniorów promującej integrację 
wewnątrz – i międzypokoleniową 
poprzez budowanie sieci społecz-

nych i wolontariat.
W ramach projektu zaplano-

wano utworzenie Klubokawia-
renki „SENIOR zŁap Cafe”, 
gdzie będzie można wypić kawę, 
porozmawiać, pograć, poczytać 
oraz włączyć się w następujące 
działania na rzecz seniorów:
• warsztaty rękodzielnicze,
• warsztaty kulinarne,
• cykl spotkań z ciekawymi ludź-

mi,
• zajęcia fitness,
• zajęcia metodą Feldenkraisa,
• warsztaty garncarskie,
• warsztaty z kosmetyczką/ wi-

zażystką,
• zajęcia z języka angielskiego,
• międzypokoleniowe kolonie,
• wyjazdy integracyjne,
• SENIORADA – Potańcówka 

pod gwiazdami.

Więcej informacji o projek-
cie udziela p. Monika Łapińska – 
Kierownik Dziennego Domu „Se-
nior+” w Łapach tel. 858141444.

100 tys. zł – Promesa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Działania na rzecz seniorów w Gminie Łapy
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Wyniki głosowania w pierwszej turze wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w Gminie Łapy

Kandydat (Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian 7 057 64,61%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1 452 13,29%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1 306 11,96%
BOSAK Krzysztof 770 7,05%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 151 1,38%
BIEDROŃ Robert 93 0,85%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 37 0,34%
JAKUBIAK Marek 18 0,16%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 16 0,15%
TANAJNO Paweł Jan 14 0,13%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 8 0,07%
Razem 10 922 100,00% 

Frekwencja w pierwszej turze wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w Gminie Łapy

Frekwencja: 63,72%; Liczba kart ważnych: 10 956;
Liczba uprawnionych: 17 194

W ramach działań anty-
kryzysowych weszły w życie 
przepisy, które wprowadzają 
nowe świadczenie – dodatek 
solidarnościowy. Mogą z niego 
skorzystać osoby, które po 15 
marca 2020 r., w następstwie 
COVID-19, straciły pracę lub ich 
umowa wygasła. Dodatek soli-
darnościowy w wysokości 1400 
zł przysługuje od 1 czerwca, 
maksymalnie przez 3 miesiące.

O nowe świadczenie mogą 
wnioskować osoby, z którymi po 
15 marca 2020 r. pracodawca roz-
wiązał umowę o pracę za wypowie-
dzeniem lub ich umowa o pracę 
na czas określony wygasła po tym 
terminie. Warunkiem otrzymania 

dodatku solidarnościowego jest 
też podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy o pra-
cę przez łączny okres co najmniej 

60 dni w 2020 r.
Świadczenie przysługuje 

również bezrobotnym już zareje-
strowanym w urzędzie pracy. W 
takiej sytuacji urząd pracy zawiesi 
dotychczas wypłacany zasiłek dla 
bezrobotnych lub stypendium wy-
płacane na szkolenia oraz podno-
szenie kwalifikacji.

Termin składania wnio-
sków o dodatek solidarno-
ściowy upływa 31 sierpnia 
2020 r.  Wniosek można złożyć 
wyłącznie elektronicznie przez 
portal Platforma Usług Elektro-
nicznych ZUS (wniosek EDS). 

Szczegółowe informacje do-
stępne są na www.zus.pl 

Ruszyły dodatki solidarnościowe

Od 1 września do 30 listopada 
2020 r. na terenie całego kraju 
będzie realizowany Powszechny 
Spis Rolny 2020. Spis rolny to 
jedyne badanie, które pozwala 
na pozyskanie kompleksowych 
danych na temat polskiego rol-
nictwa. Są one konieczne do 
kształtowania krajowej, regio-
nalnej i lokalnej polityki rolnej 
oraz społecznej na wsi. Będą 
stanowiły również podstawę do 
kształtowania Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej. Spis re-
alizowany jest nie tylko w Polsce, 
ale także w innych krajach Unii.

Spis rolny zostanie prze-
prowadzony w gospodarstwach 
rolnych:
• osób fizycznych (gospodar-

stwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych nie-

mających osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy, a użytkownicy 
gospodarstw rolnych w ramach 
spisu rolnego są obowiązani do 
udzielania dokładnych, wyczer-
pujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi. W spisie będą zbie-
rane informacje dotyczące osób 
będących użytkownikami go-
spodarstw rolnych oraz samych 
gospodarstw, m.in.:
• sprzedaży wytworzonych w 

gospodarstwie produktów rol-
nych,

• zużywania więcej niż 50% war-
tości wytworzonej produkcji 
rolnej na potrzeby własne go-
spodarstwa domowego,

• struktury dochodów gospo-
darstwa domowego,

• powierzchni zasiewów,
• pogłowia zwierząt gospodar-

skich,
• chowu i hodowli ryb,
• liczby maszyn i urządzeń w 

gospodarstwie rolnym,
• zużycia nawozów mineralnych 

w masie towarowej według 
nazw handlowych,

• powierzchni nawożonej nawo-
zami wapniowymi,

• powierzchni nawożonej nawo-
zami naturalnymi,

• zużycia nawozów naturalnych,
• liczby zabiegów środkami 

ochrony roślin,
• informacji o korzystaniu ze 

wsparcia wykwalifikowanych 
doradców przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin,

• samooceny znajomości zasad 
integrowanej ochrony roślin,

• liczby, powierzchni, kubatury 
i pojemności budynków go-
spodarskich w gospodarstwie 
rolnym,

• pracujących w gospodarstwie 
rolnym.

Wszystkie pozyskane w czasie 
spisu dane podlegają tajemnicy 
statystycznej na zasadach okre-
ślonych w art. 10 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej.

Podstawową metodą zbie-
rania danych w spisie będzie 
samospis internetowy prze-
prowadzany za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji formu-
larzowej dostępnej na stronie 
internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS). W przy-
padku, gdy respondent nie spisze 
się przez internet dane mogą być 
zbierane poprzez:
• wywiad telefoniczny przepro-

wadzany przez rachmistrza te-
lefonicznego z wykorzystaniem 
zainstalowanego na kompute-
rze oprogramowania dedyko-
wanego do przeprowadzenia 
spisu rolnego,

• bezpośredni wywiad przepro-
wadzany przez rachmistrza te-
renowego z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego wypo-
sażonego w oprogramowanie 
dedykowane do przeprowa-
dzenia spisu rolnego. 
Udział rachmistrzów tere-

nowych uzależniony będzie od 
sytuacji epidemicznej w kraju.

Więcej informacji na stronie: 
https://spisrolny.gov.pl/

Zbliża się Powszechny Spis Rolny!
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Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? W jaki sposób 
korzystać z bankowości elektronicznej? Jak i gdzie w Internecie 
bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, 
zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł? 
Jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych w swojej 
codziennej pracy i w życiu prywatnym? Jak zakładać i prowadzić 
własną stronę internetową lub bloga? Jak założyć i skutecznie 
prowadzić własny biznes? Na te i inne pytania odpowiemy 
podczas szkoleń. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń in-
formatycznych dla 150 mieszkańców Gminy Łapy powyżej 25 r. 
ż. Szkolenia odbywać się będą w grupach 12 osobowych, w miesią-
cach czerwiec - lipiec b. r. Jeden moduł szkoleniowy trwa 12 godzin. 
Planuje się wstępnie trzy spotkania po 4 godz. szkoleniowe, jednakże 
liczba spotkań oraz godzina szkoleń będzie dobierana zgodnie z 
możliwościami grupy.

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w 
zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzysta-
nia z usług publicznych, czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu, aby 
podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

Organizator zapewnia uczestnikom pakiet bezpłatnych materiałów 
szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na 
komputerach przenośnych oraz catering kawowy.

Zapisy na szkolenia oraz więcej informacji:
Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy, 
e-mail: osrodek@lapybiznes.pl, 

tel. 85 814 19 20, 85 814 19 21

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU 
„AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPY”

Projekt  współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: 

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. 
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Łapy stawiając na rozwój i edukację mieszkań-
ców zaplanowała szkolenia o tematyce:  

Rodzic w Internecie 
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w 

Internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje 
dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem 
z Internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu 
cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, na-
uczyciele, dziadkowie.

Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest 

dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy 
biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Kultura w sieci
Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które 

chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w Internecie bezpiecznie szukać 
filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści 
dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub 
własnej twórczości zgodnie z prawem.

Działam w sieciach społecznościowych
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przezna-

czone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z 
portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przezna-

czone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić 
własną stronę internetową lub bloga.

Mój biznes w sieci
Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się 
do otwarcia własnego biznesu.

Rolnik w sieci
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się – gdzie i jakie przydatne 

informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bez-
piecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności 
odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.

Serdecznie zapraszamy!
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Do 5 tys. zł dotacji na przy-
domowe instalacje, zatrzymują-
ce wody opadowe lub roztopo-
we można otrzymać z nowego 
programu „Moja Woda”. To ko-
lejna inicjatywa Ministerstwa 
Klimatu (MK) oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚi-
GW), które zainwestują 100 mln 
zł w łagodzenie skutków suszy 
w Polsce. Nabór wniosków roz-
począł się 1 lipca. 

Termin naboru wnio-
sków: nabór ciągły od 
dnia 01.07.2020 r. do dnia 
31.05.2024 r. lub do czasu 
rozdysponowania puli środ-
ków.

Wnioski rozpatrywane będą 

w trybie ciągłym, według kolej-
ności wpływu do WFOŚiGW w 
Białymstoku. O udzieleniu dofi-
nansowania decyduje kolejność 
złożenia kompletnego wniosku o 
dofinansowanie w ramach przy-
znanego przez NFOŚiGW limitu 
środków.

Wnioski o dofinasowanie 
składane do WFOŚiGW w Bia-
łymstoku powinny obejmować 
przedsięwzięcia realizowane na 
nieruchomościach zlokalizowa-
nych jedynie w województwie 
podlaskim.  

Wnioski należy składać na 
obowiązującym formularzu 
zarówno w wersji elektro-
nicznej (za pomocą portalu 
beneficjenta) jak i w wersji 
papierowej (na adres podany 

poniżej).
O zachowaniu terminu zło-

żenia wniosku decyduje data 
fizycznego wpływu papierowej 
wersji wniosku do Sekretariatu 
WFOŚiGW w Białymstoku, po-
twierdzana na pierwszej stronie 
dostarczonego wniosku poprzez 
stempel sekretariatu.

W celu złożenia wniosku o 
dofinansowanie należy:

1)    Założyć konto w portalu 
beneficjenta na stronie https://
portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie 
dotyczy podmiotów posiadających 
już konto w portalu beneficjenta). 
Po aktywacji konta będzie można 
się zalogować i korzystać z portalu. 
Dodatkowe informacje znajdą 
Państwo w portalu beneficjenta 
w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

2)    Pobrać, a następnie wy-
pełnić aktywny formularz PDF 
wniosku o dofinansowanie do-
stępny po lewej stronie „DOSTĘP-
NE FORMULARZE WNIOSKÓW 
OFERTA DOFINANSOWAŃ 
odnośnik PROGRAMY I KON-
KURSY – WNIOSKI) po zalogo-
waniu w portalu Beneficjenta. Po 
zakończeniu wypełniania należy 
sprawdzić poprawność wpisanych 
danych,

3)    Wysłać wypełniony for-

mularz wniosku do Funduszu za 
pomocą „SKRZYNKI PODAW-
CZEJ – PDF”– dostępnej w por-
talu beneficjenta,

4)    Wydrukować wypełniony 
formularz wniosku, podpisać i 
dostarczyć wraz z dokumentami 
wymienionymi w spisie wymaga-
nych załączników, znajdującym 
się na ostatnich stronach formu-
larza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku: ul. Św. 
Rocha 5, 15–879 Białystok, w go-
dzinach jego pracy tj. 7:30–15:30.

Dostarczone (w wersji elek-
tronicznej oraz papierowej) for-
mularze wniosków muszą posia-
dać taką samą sumę kontrolną 
umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tyl-
ko te wnioski, które wpłynęły 
w terminie naboru, zostały zare-
jestrowane w WFOŚiGW w Bia-
łymstoku w formie elektronicznej 
(aktywny PDF) i została złożona 
ich podpisana papierowa wersja 
(z tożsamą sumą kontrolną).

Podmioty mogące ubiegać się 
o dofinansowanie oraz szczegó-
łowe warunki dofinansowania 
z WFOŚiGW w Białymstoku, 
określone są w treści Programu 
Priorytetowego (załącznik nr 1 
do niniejszego ogłoszenia) oraz 
w Regulaminie naboru wniosków 
(załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: http://wfosi-
gw.bialystok.pl/mojawoda.htm
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100 mln zł na zagospodarowanie deszczówki

Program „Moja Woda”

W celu zapewnienia dalszej ochrony mieszkańców Mia-
sta i Gminy Łapy przed zakażeniem COVID-19 pierwsze 
przyłbice wykonane przez Uczestników Klubu Integracji 
Społecznej w Łapach „SUKCES W DZIAŁANIU” zostały 
rozdane mieszkańcom Łap zebranym licznie na targowisku 
w dniu 19 czerwca..

W akcję rozdawania przyłbic wraz z Uczestnikami Klubu 
Integracji Społecznej czynnie włączył się Burmistrz Łap – Pan 
Krzysztof Gołaszewski. Mieszkańcy byli mile zaskoczeni i ogrom-
nie zainteresowani tematem przyłbic.

Zakup przyłbic ochronnych był możliwy dzięki współfinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach pro-
jektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej w Łapach. 
Wnioskodawcą projektu jest Gmina Łapy.

Akcja rozdawania przyłbic jest kontynuowana wśród naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców Łap od poniedziałku 
22.06.2020 r. na terenie miasta i gminy.

Akcja rozdawania
bezpłatnych przyłbic
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Mimo trwającej epidemii 
koronawirusa, w gminie Łapy, 
w okresie letnim, można będzie 
korzystać z obiektów sporto-
wych i brać udział w zajęciach 
sportowych przy zachowaniu 
środków ostrożności. Wyjąt-
kiem będą tylko Letnie Baseny 
w Płonce Kościelnej.

OTWARTE OBIEKTY 
SPORTOWE

Dla mieszkańców otwarty jest 
Stadion Miejski w Łapach przy ul. 
Leśnikowskiej. Można korzystać 
z niego w godzinach 8:00-21:00, 
ale wyłącznie w celu uprawiania 
sportu lub rekreacji ruchowej. 
Dla użytkowników dostępne są: 
boiska trawiaste do piłki nożnej, 
korty tenisowe i boisko do siat-
kówki plażowej.

Skorzystać można także z 
dwóch boisk na kompleksie „Or-
lik” przy ul. Żwirki i Wigury – bo-
iska trawiastego do piłki nożnej 
i wielofunkcyjnego, na którym 
można grać w koszykówkę, piłkę 
ręczną i tenisa ziemnego. Obiekt 
otwarty jest w godzinach 8:00-
21:00.

REKREACJA NAD NARWIĄ 
Dużym zainteresowaniem 

cieszą się wśród mieszkańców i 
turystów tereny Rekreacyjne nad 

rzeką Narew w Uhowie. To bardzo 
dobre miejsce do wypoczynku dla 
całej rodziny. W okresie letnim 
dostępnych będzie wiele atrak-
cji: plac zabaw, miejsce na grilla 
z altanami, pomost, boisko do 
siatkówki plażowej, miejsce na 
ognisko, wieża widokowa, siłowa-
nia zewnętrzna. Na obiekcie czyn-
na jest codziennie w godzinach 
11:00-18:00 wypożyczalnia kaja-
ków. Wypożyczenie na 1 godzinę 
kosztuje 5 zł, a na całą dobę – 25 
zł. W okresie wakacji czynna bę-
dzie sauna. Żeby z niej skorzystać, 
będzie trzeba dokonać rezerwacji 
telefonicznej w Ośrodku Kultury 
Fizycznej pod numerem telefonu 
85 715 24 75 (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30-15:30). 

Wszystkim użytkownikom 
obiektów przypominamy, że przed 
wejściem na obiekty i podczas wy-
chodzenia, należy zdezynfekować 
dłonie. Podczas przebywania na 
obiektach należy zachować bez-
pieczny dystans społeczny.

NOWE ZAJĘCIA 
- LEKKOATLETYKA

Mieszkańcom proponujemy 
również nowe zajęcia – w waka-
cje dzieci i młodzież będą mogły 
trenować w Łapach lekkoatletykę. 
Zajęcia rozpoczną się w trzecim 
tygodniu lipca i będą odbywały się 

w poniedziałki i środy. Treningi 
dla najmłodszych będą rozwijały 
ogólną sprawność fizyczną, i łą-
czyły   naukę z zabawą, starsi będą 
wykonywać ćwiczenia bardziej 
specjalistyczne. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie 
www.okf.lapy.pl. 

PIŁKA NOŻNA 
Fani piłki nożnej również nie 

będą się nudzić. Dla dzieci prowa-
dzić będziemy zajęcia piłki nożnej 
– we wtorki i czwartki, a starsi 
piłkarze rywalizować będą w Profit 
Lidze Piłkarskich Amatorów OKF 
2020. Mecze będą odbywały się 

na Orliku. Harmonogram zajęć i 
rozgrywek znajduje się na stronie 
internetowej www.okf.lapy.pl. 

BASENY W PŁONCE 
NIECZYNNE

Konieczność dostosowania się 
do licznych obostrzeń sanitarnych 
i brak możliwości zapewnienia 
bezpiecznego korzystania z obiek-
tu spowodowała, że w tym sezonie 
letnim nie zostaną uruchomione 
baseny w Płonce Kościelnej. Na 
tę trudną decyzję wpływ miała 
pandemia koronawirusa.

Życzymy wszystkim sporto-
wych wakacji!

Ośrodek Kultury 
Fizycznej w Łapach

Wakacje – aktywnie i sportowo
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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 
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII

Ponie-
działek

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

Witosa,
20 21*

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

Wodzickiego, Żniwna

6 3

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

7 4

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 15 12

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
8 5

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

22 19

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
16 13

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

9 6

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

17 14

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

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

10 7

*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  LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII

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 

13  
27

10  
24

Wtorek

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

14  
28

11 
25

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

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

7 
21

4
18

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

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

14  
28

11  
25

 Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

1
15  
29

12  
26

Czwar-
tek

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

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

Żytnia

2  16  
30

13  
27

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

10  
24

7 
21

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

Wodzickiego, Żniwna

3
17  
31

14  
28

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

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

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII

Ponie-
działek

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

Witosa,

6 
20

3 
18* 
31

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

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

13 
27

10
 24

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

14
 28

11
 25

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
8 
22

5
19

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

1
15 
29

12
26

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

8 
22

5
19

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

9
23

6
20

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

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

2
16
30

13
 27

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

10
 24

7 
21

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

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

3
17
 31

14
28

*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, LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
VII VIII

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 6 3

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 20 18*

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 7 4

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 21 18

Środa

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

Gąsówka-Osse 
8 19

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 22 19

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 23 20

*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, 
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

VII VIII

Ponie-
działek

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

13 10

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 20 21*

Wtorek

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

14 11

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
21 18

Środa

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

15 12

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

22 19

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

Daniłowo Duże
23 20

*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, LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
VII VIII

Ponie-
działek

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

6 
20

3
18* 
31

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

1
15
29

12
26

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 8
22

5
19

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

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

Uhowo (Surażska, Spokojna)

8
22

5
19

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

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

9
23

6
20

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

10 
24

7
21

*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  LIPCU 2020
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

Pani Magdalenie Mojkowskiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Łapach

8.07.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
9.07.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
10.07.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
11.07.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
12.07.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
13.07.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
14.07.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
15.07.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
16.07.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.07.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
18.07.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
19.07.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
20.07.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
21.07.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
22.07.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
23.07.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
24.07.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.07.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
26.07.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.07.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
28.07.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
29.07.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
30.07.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
31.07.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

Grafik dyżurów aptek w miesiącu  SIERPNIU 2020

1.08.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
2.08.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
3.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
4.08.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
5.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
6.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
7.08.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
8.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
9.08.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
10.08.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
11.08.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
12.08.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
13.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
14.08.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
15.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
16.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
17.08.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
18.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
19.08.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
20.08.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
21.08.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
22.08.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
23.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
24.08.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
25.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
26.08.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
27.08.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
28.08.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
29.08.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
30.08.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
31.08.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
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Reklama 



magdalena.perkowska@lapybiz-
nes.pl


