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1 września uczniowie 
wrócili do szkół. Po prawie 
półrocznej przerwie znów 
pojawili się w swoich ławkach 
i spotkali z kolegami i nauczy-
cielami. Przed nimi nauka w 
„nowych” warunkach reżimu 
sanitarnego w czasach epi-
demii. Chociaż powrót do szkół 
budzi wiele emocji to jednak więk-
szość uczniów i rodziców cieszy się 
z tego powrotu, ponieważ nauka 
zdalna to jednak nie to samo co 
bezpośredni kontakt nauczyciela z 
uczniami. Na naukę zdalną uskar-
żali się zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciele, ale przede wszystkim 
rodzice, którzy często musieli po 
pracy poświęcić mnóstwo uwagi 
i czasu na naukę z dziećmi. Nie 

pozostawało to też bez wpływu na 
wyniki i jakość nauczania.

Dyrektorzy zapewniają, że 
szkoły przygotowywały się do 
powrotu uczniów i są tak zorga-
nizowane, aby zapewnić bezpie-
czeństwo zdrowotne dzieciom i 
młodzieży. Inauguracja nowego 
roku szkolnego 2020/21 też była 
inna niż zawsze – w maseczkach 
i z zalecanymi odstępami, często 
bez apelu.

Ogólnopolskie otwarcie 
roku szkolnego w Łapach

W tym roku ogólnopolska in-
auguracja roku szkolnego z udzia-
łem ministra edukacji narodowej 
Dariusza Piontkowskiego miała 
miejsce w Łapach. Gospodarzem 
spotkania był Zespół Szkół Me-

chanicznych im. Stefana Czar-
nieckiego i dyrektor szkoły Dorota 
Kondratiuk. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele łapskiego 
samorządu z burmistrzem Krzysz-
tofem Gołaszewskim i przewod-
niczącym Rady Miejskiej Sławo-
mirem Maciejewskim  na czele 
oraz kilkudziesięciu uczniów i 
zaproszonych gości wśród których 
byli m.in. biskup Tadeusz Brona-
kowski, wojewoda podlaski Boh-
dan Paszkowski i wicewojewoda 
Tomasz Madras, członek zarządu 
województwa podlaskiego Ma-
rek Malinowski, starosta Powiatu 
Białostockiego Jan Perkowski i 
wicestarosta Roman Czepe oraz 
radny Rady Powiatu Białostoc-
kiego Henryk Suchocki.

Przygotowania do 
bezpiecznego rozpoczę-
cia roku szkolnego

Przed rozpoczęciem roku 
szkolnego burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski przekazał szkołom z 
terenu gminy Łapy 35 laptopów 
wraz z akcesoriami do nauki zdal-
nej oraz środki ochrony osobistej 
dla uczniów i nauczycieli (4050 
szt. maseczek ochronnych i 335 
szt. przyłbic) oraz 207 szt. pięcio-
litrowych płynów do dezynfekcji 
rąk.

Zakup sprzętu komputero-
wego został dokonany w ramach 
przyznanego dofinansowania 
na realizację Projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 20214-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1:”Wyelimnowanie 
terytorialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysoki przepustowo-
ściach” dotycząca realizacji pro-
jektu grantowego pn. Szkoła + 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

Z kolei maseczki i płyny do de-
zynfekcji  pochodzą  z magazynów 
Agencji Rezerw Materiałowych. W 
pomoc w ich dystrybucji do gmin 
zaangażowana jest Państwowa 
Straż Pożarna.

Przyłbice wykonali uczestnicy 
Klubu Integracji Społecznej. 

Zgodnie z zaleceniami Głów-
nego Inspektora Sanitarne-
go, środki dezynfekujące posłu-
żą do czyszczenia powierzchni, 
wyposażenia klas, korytarzy oraz 
innych miejsc przeznaczonych na 
pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozpoczął się nowy rok szkolny
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Ks. Kan. Wojciech Stefaniak 
został nowym proboszczem Pa-
rafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Łapach.

Przed objęciem parafii w Ła-
pach był długoletnim probosz-
czem Parafii pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Kolnie.  Po wy-
święceniu 26.05.1990 r. w Łom-

ży przez biskupa Juliusza Paetza  
został wikariuszem w Miastkowie, 
następnie w Zawadach Kościel-
nych, Myszyńcu i Ostrołęce oraz 
proboszczem Parafii pw. Św. Jó-
zefa Oblubieńca w Dąbrowach.

Nowego proboszcza w Łapach 
powitali i życzyli owocnej pra-
cy duszpasterskiej w środę (26 
sierpnia) parafianie oraz przed-

stawiciele władz samorządowych, 
dyrektorzy instytucji i szkół. 
Uroczystą mszę św. pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza 
Bronakowskiego koncelebrowali 
ks. dziekan Krzysztof Jurczak i ks. 
Kan. Wojciech Stefaniak. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Jan Maciejewski wraz z 
radnymi: Piotrem Pułkośnikiem,  
Adamem Perkowskim i Leszkiem 
Gulewiczem oraz radny Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego 
Sebastian  Łukaszewicz, wice-
starosta Powiatu Białostockiego 
Roman Czepe oraz komendant 
Komisariatu Policji w Łapach 
nadkom. Tomasz Organek, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łapach Krzysztof Łapiński oraz 
parafianie.

W niedzielę 23 sierpnia w 
kościele pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Łapach odby-
ła się uroczysta Msza Święta, 
podczas której mieszkańcy Łap 
pożegnali dotychczasowego 
proboszcza ks. kan. dr. Walde-
mara Krzywińskiego.

Wśród zgromadzonych nie 
dało się ukryć wzruszenia jakie 
towarzyszyło podczas eucharystii.

Ks. kan. dr. Waldemar Krzy-
wiński pełnił posługę w Łapach 
przez ostatnie 7 i pół roku. Dał 
się poznać wszystkim jako osoba 

otwarta, przyjazna, godna zaufa-
nia, szczera, a przede wszystkim 
skromna. Ciepłych słów nie było 
końca: Drogi Księże, składamy 
najserdeczniejsze podziękowania 
za posługę duszpasterską, życzli-
wość i dobro, którym ksiądz ota-
czał nas wszystkich na co dzień. 
Życzymy wytrwałości, dużo zdro-
wia i życzliwych ludzi na dalszej 
życiowej drodze księdza. Dziękuje-
my za wszystko, bo nigdy nikomu 
nie odmówiłeś wsparcia i pomocy, 
wszystkich traktowałeś z szacun-
kiem i miłością. Takim zostaniesz 
w naszej pamięci i sercach.

Podziękowania proboszczowi 
złożyli: Burmistrz Łap Krzysztof 
Gołaszewski wraz z małżonką;

Wicestarosta Powiatu Biało-
stockiego Roman Czepe; Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Łapach Sławomir Jan Maciejew-
ski  wraz z radnymi PIS - Edytą 
Łapińską, Adamem Karasiewi-
czem i Leszkiem Gulewiczem; 
Radni Niezależni Łapy - Klara 
Iwacyk, Kamila Klim, Andrzej 
Rogowski i Stanisław Żochowski; 
Sołtysi – Teresa Grabowska, Mie-
czysław Zdrodowski; Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ła-

pach Krzysztof Łapiński; Dyrektor 
Przedszkola nr 2 w Łapach Aneta 
Perkowska; Komendant Miejski 
PSP w Białymstoku Robert Dzier-
żek, Naczelnik Ośrodka Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej PSP w 
Łapach Wojciech Kusznerko i 
Komendant Gminny ZOSP RP w 
Łapach Paweł Jurkian; wszystkie 
wspólnoty działające przy parafii 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Łapach; Liga Morska i Rzeczna 
- Sylwia i Robert Bujnowscy, Es-
tera i Andrzej Gąsowscy; Harcerze 
Wodniacy wraz z Opiekunem ks. 

prof. Józefem Łupińskim; Stowa-
rzyszenie Sportowo Edukacyjne 
Petrus - prezes Barbara Dzierżek 
z członkami.

Prócz posługi kapłańskiej Ks. 
Waldemar Krzywiński angażo-
wał się w życie społeczne miasta: 
przywracanie pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych w Łapach, organi-
zowanie Dni Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Jako Kapelan Krajowy 
Ligi Morskiej i Rzecznej kształto-
wał świadomość morską wśród 
społeczeństwa. W naszym mie-
ście powstały drużyny jungowskie, 
które działają przy placówkach 
edukacyjnych. Co roku odbywał 
się piknik, który promował mi-
łość do morza, rzek i stawów. W 
2019 roku, z inicjatywy księdza 
Krzywińskiego, w Łapach odbyły 
się obchody 100-lecia Ligi Mor-
skiej i Rzecznej. Ksiądz Waldemar 
Krzywiński zasłużył się również na 
polu naukowym. Z powodzeniem 
przeprowadził przewód doktorski 
„Widzieć i wierzyć – przesłanie 
wizualnej sztuki wczesnochrze-
ścijańskiej do współczesnej ka-
techezy” pod kierunkiem dr hab. 
Elżbiety Osewskiej. Wydał rów-
nież publikacje książkowe zwią-
zane z historią kultu św. Idziego 
w Wyszkowie.

Pożegnanie Księdza Waldemara Krzywińskiego

Ks. Kan. Wojciech Stefaniak 
- ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Łomży, został wy-
święcony 26.05.1990 w Łomży 
przez biskupa Juliusza Paetza. 
Jest kanonikiem honorowym 
Kapituły Katedralnej w Łomży.
• 01.07.1990 - wikariusz w Miast-

kowie – Parafia pw. Matki Bożej 
Różańcowej,

• 19.10.1991 - wikariusz w Za-
wadach Kościelnych - Parafia 
pw. Przemienienia Pańskiego,

• 01.07.1992 - wikariusz w My-
szyńcu - Parafia pw.  Trójcy 
Przenajświętszej,

• 25.08.1998 - wikariusz w 
Ostrołęce - Parafia pw. św. 
Antoniego,

• 25.07.1999 - proboszcz w Dą-
browach - Parafia pw.  św. Jó-
zefa Oblubieńca,

• 01.07.2004 - proboszcz w Kol-
nie - Parafia pw. Chrystusa Kró-
la Wszechświata,

• 25.08.2020 - proboszcz w Ła-
pach - Parafia pw.  Św. Piotra 
i Pawła.

Nowy proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
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Droga kapłańska ks. kan. dr. 
Waldemara Krzywińskiego

• Ks. Proboszcz Waldemar Krzy-
wiński, dr teologii. Kanonik 
grem. Kapituły Katedralnej 
Łomżyńskiej

• ur. 25 lipca 1962 r. w Augusto-
wie (poch. z parafii Bargłów, 
diec ełcka), wyświęcony na ka-
płana przez bpa Juliusza Paetza 
30.05. 1987 r., 

• Wikariusz: Piątnica – 1987 r.; 
1.09.1988 r. studia z historii 
sztuki na ATK w Warszawie; 
11.02.1989 r. wikariusz Ostro-
łęka Nawiedzenia NMP; 

• 9.12.1991 – 23.04.1996 r. czło-
nek rady kapłańskiej; 

• 1.09.1995 wikariusz Grajewo 
MBNP; 

• 1.11.1997 r. rektor samodziel-
nego ośrodka duszpasterskiego 
w Ciechanowcu; 

• 1.11.1997 – 25.08.2001 kapelan 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kozarzach; 

• 11.01.1998 – 25.08.2001 wice 
dziekan dekanatu Szepietowo; 

• 24.06.1998 r. członek Komisji 
ds. Caritas I Synodu Diecezji 
Łomżyńskiej; 

• 29.06.1998 – 25.08.2001 pro-
boszcz w Ciechanowcu; 

• 1999 – 2000 studia podyplo-
mowe z zakresu zabytków i 
konserwacji sztuki kościelnej 
UMK w Toruniu; 

• 20.04.2000 Kanonik Hono-
rowy Łomżyńskiej Kapituły 
Katedralnej; 

• od 25.08.2001 proboszcz w 
Wyszkowie par. św. Idziego i 
Dziekan Dekanatu Wyszkow-
skiego; 

• od 23.09.2004 członek diec. 
Komisji do spraw budownictwa 
sakralnego i kościelneo.; 

• 24.11.2004 – 4.12.2004 – ad-
ministrator parafii Rząśnik;

•  20.05.2005 r. uczestnik sesji 
statutowych I Synodu Diecezji 
Łomżyńskiej; 

• od 17.03.2008 kapelan straża-
ków powiatu Wyszków; 

• 20.03.2008 Kanonik Gre-
mialny Kapituły Katedralnej 
Łomżyńskiej; od 29.09.2008 
r. kanonik kustosz; 

• od 28.01.2009 kapelan Ligi 
Morskiej i Rzecznej Bractwa 
w Wyszkowie; 

• od 17.06.2011 Kapelan Krajowy 
Ligi Morskiej i Rzecznej;

• 1.03.2013 - 24.08.2020 pro-
boszcz parafii pw. Św. Ap. Pio-
tra i Pawła w Łapach.

1 września o godz. 18. na 
Placu Niepodległości uczczona 
została pamięć ofiar i poległych 
oraz oddaliśmy cześć i chwałę 
bohaterskim obrońcom naszej 
Ojczyzny z czasów II wojny 
światowej.  

Uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu narodowe-
go. Uczestnicy uroczystości mi-
nutą ciszy upamiętnili bohaterów 
II wojny światowej. Następnie w 
całym mieście rozległ się dźwięk 
syren alarmowych.

Wartę honorową przy Po-
mniku Niepodległości oraz przy 
Pomniku ppłk. St. Nilskiego
-Łapińskiego wystawili strażacy 
ochotnicy z OSP Łapy-Dębowina.

O wrześniu 1939 r. bardzo cie-
kawie opowiadał historyk Piotr 
Sobieszczak. Więcej o łapskim 
wrześniu można przeczytać: tutaj

- Mamy obowiązek zawsze 
pamiętać o tych, którzy przelali 
krew byśmy mogli żyć w wolnym, 
niepodległym i suwerennym kra-
ju – mówił w swoim przemówie-
niu burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski.

Następnie złożono wieniec i 
kwiaty oraz zapalono znicze przy 
Pomniku Niepodległości.

Po oficjalnej części uroczysto-
ści można było poczęstować się 
gorącą grochówką, którą ugoto-
wali Strażacy Ochotnicy z OSP Ła-
py-Dębowina wspólnie z Kołem 
Gospodyń Wiejskich „Łapianka 
na obcasach”. Na telebimie wy-
świetlono stare, archiwalne foto-
grafie, a w tle puszczono muzykę 
z lat przedwojennych.

W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele łapskiego 
samorządu: burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski wraz z zastępcą bur-
mistrza Krzysztofem Dudzińskim 
i sekretarz gminy Joanną Micotą, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Jan Maciejewski wraz 
z radnymi:  Barbarą Ekiert, Kry-
styną Grabowską, Andrzejem 
Mojkowskim, Wiesławem Szu-
stakiem, Klarą Iwacyk, Kamilą 
Klim, Andrzejem Rogowskim, 
Karolem Brzozowskim, Leszkiem 
Gulewiczem, Adamem Karasiewi-
czem, Edytą Łapińską, Adamem 
Perkowskim, Piotrem Pułkośni-
kiem, Dariuszem Wincenciakiem 

i Piotrem Łapszo. Uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili także 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Białostockiego Mariusz Goła-
szewski oraz radni Rady Powiatu 
Białostockiego: Maria Busłowska 
i Andrzej Gąsowski. Wśród gości 
byli również: Komendant Miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej 
starszy brygadier Robert Dzier-
żek oraz zastępca Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej brygadier Dariusz Koc. 
W imieniu Koła Terenowego Klu-
bu Więzionych, Internowanych i 
Represjonowanych w Białymsto-
ku kwiaty złoży Prezes Pan Zenon 
Perkowski wraz z członkami Koła. 
Zarząd Łapskiego Towarzystwa 
Regionalnego reprezentowali 
Marian Jurkin, Piotr Sobieszczak 
i Halina Okuniewska. Obecne 
były również prezes Oddziału  
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go Zarządu w Łapach Elżbieta 
Rajtarska i jej zastępca Izabela 
Lewicka. W dniu uroczystości na 
Placu Niepodległości nie zabrakło 
pocztów sztandarowych i delega-
cji szkół. Mimo deszczowej po-
gody przybyli także mieszkańcy.

Obchody 81. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej
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1. Przebudowa ulicy Kolejowej 
w Uhowie

2. Przebudowa ulicy 1-go Maja w 
Uhowie

3. Przebudowa drogi nr. 106571B 
w miejscowości Łapy-Dębowi-
na

4. Przebudowa drogi nr. 106544B 
w miejscowości Płonka Stru-
mianka

5. Przebudowa ulicy Bohaterów 
Westerplatte w zakresie budo-
wy parkingów i chodnika

6. Przebudowa ulicy Nadnar-
wiańskiej w Łapach

7. Przebudowa odcinka ulicy Dłu-
giej i budowa ulicy Żurawiej w 
Łapach

8. Przebudowa ulicy Glinianej w 
Łapach

9. Przebudowa drogi gminnej 
na osiedlu Cukrowniczym w 
Łapach

10. Przebudowa ulic: Malczew-
skiego, Wyczółkowskiego, Gie-
rymskiego i Michałowskiego w 
Łapach

11. Przebudowa ulicy Wodocią-
gowej w Łapach

12. Przebudowa ulicy Krańcowej 
w Łapach

13. Przebudowa ulicy Polnej w 
Uhowie

14. Przebudowa ulicy Witosa i 
ulicy Letniej w Łapach

15. Rozbudowa ulicy C. K. Norwi-
da w Gąsówce Starej Kolonia

Drogi - kolejne wnioski złożone!

Złożonych zostało 15 wniosków w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, taką decyzję podjął burmistrz Łap 
Krzysztof Gołaszewski na podstawie wniosków składanych 
przez mieszkańców i radnych. Gmina może otrzymać ze 
środków Funduszu dofinansowanie w wysokości od 50% 
do 80% kosztów realizacji zadnia.

Podczas ostatniej sesji bur-
mistrz K. Gołaszewski zwrócił 
się do Rady Miejskiej w Łapach 
z prośbą o wyrażenie opinii w 
sprawie zawarcia umowy dzier-
żawy na okres 25 lat gruntu, o 
powierzchni 0.9070 ha (teren 
znajduje się pomiędzy stadio-
nem, a targowicą) oraz działkę 
o powierzchni 3.7217 ha, po-
łożonych w Łapach przy ul. 
Leśnikowskiej, będących wła-
snością Wspólnoty Gruntowej 
Spółka Binduga. Miesięczny 
czynsz dzierżawny wynosiłby 
630 zł brutto i byłby równy mie-
sięcznej wysokości należnego 
podatku od nieruchomości.

Burmistrz wypracował poro-
zumienie z Bindugą, transparent-
nie chciał zapoznać radnych z taką 
propozycją i poprosił o opinię w tej 
sprawie. Po wielu latach pojawiła 
się możliwość uregulowania sytu-
acji prawnej stadionu miejskiego, 
jak również Ośrodka Kultury Fi-
zycznej, które nie mają żadnego 
tytułu do dysponowania gruntami 
a funkcjonują w tej lokalizacji od 
roku 1975. Obiekty sportowe, z 
których korzystają nie tylko spor-
towcy i piłkarze klubów Pogoni 
czy Petrusa, ale również wszyscy 
mieszkańcy podczas organizowa-

nych imprez miejskich mogłyby 
wyglądać zupełnie inaczej jeżeli 
Gmina Łapy miałaby prawo do 
dysponowania tymi działkami.

Burzliwa dyskusja rozpoczęła 
się już podczas Komisji Finanso-
wej 26.08. na którą Burmistrz za-
prosił zarząd Wspólnoty Binduga. 
Prezes Wspólnoty Pan Edward Ła-
piński wyjaśniał, że po raz kolejny 
proponują Gminie uregulowanie 
tej sytuacji.

Burmistrz K. Gołaszewski po-
wiedział, że w XXI w. nie powin-
niśmy mieć stadionu, który nie 
ma żadnych możliwości inwesty-
cyjnych, którego sytuacja prawna 
nie jest uregulowana, gdzie jest 
żużlowa bieżnia i niezadaszone 
trybuny. Argumentował, że zawar-
cie umowy dzierżawy uporządkuje 
wiele kwestii, przede wszystkim 
gmina będzie mogła pozyskiwać 
środki zewnętrzne i modernizo-
wać obiekt, który w końcu mógłby 
być dostosowany do panujących 
standardów. Zdania wśród rad-
nych były podzielone.

Radna U. Jabłońska powie-
działa, że kwestie zagospodarowa-
nia terenu, korzystania i możliwo-
ści pozyskania dofinansowania to 
dobry kierunek, bo takie decyzje 
powinny być podejmowane jed-
nakże podkreślała, że dzierżawa to 

tylko doraźne rozwiązanie proble-
mu, bo jak po 25 latach rozliczyć 
poniesione nakłady finansowe.

Radna B. Ekiert powiedziała, 
że nie widzi przeszkód w zawar-
ciu umowy dzierżawy. Według 
niej umowa ta zabezpieczy gmi-
nę. Obecna sytuacja finansowa 
gminy nie daje możliwości kup-
na tych terenów, ale 25 lat to jest 
ewentualny czas na poprawę 
sytuacji finansowej gminy i na 
kupno tych terenów. Zaznaczyła, 
że jeśli Burmistrz teraz wycofa się 
z podpisania umowy dzierżawy to 
Wspólnota Binduga może więcej 
na taki gest nie zdecydować się. 
Podpisanie umowy dzierżawy nie 
jest przeszkodą do podejmowa-
nia innych działań. Zaznaczyła, 
że mieszkańców interesuje to czy 
będzie stadion, czy sport w gminie 
Łapy będzie rozwijał się, a nie jak 
po 25 latach zostaną rozliczone 
koszty inwestycji. 

Pojawiły się głosy w dyskusji, 
że dzierżawa to tylko doraźne roz-
wiązanie problemu a  najlepszym 
wyjściem byłoby kupno tego te-
renu. Burmistrz stwierdził, że nie 
mamy takich środków a działka 
przy ul. Harcerskiej, gdzie można by 
ewentualnie przenieść stadion jest 
terenem typowo inwestycyjnym i to 
również nie jest dobre rozwiązanie.

Radna U. Jabłońska w imieniu 
Klubu PiS złożyła wniosek for-
malny o zdjęcie z porządku obrad 
punktu dotyczącego przedmioto-
wej sprawy.

Wniosek został przegłosowany 
10 głosami (radnych klubu PiS i P. 
Łapszo) i zdjęty z porządku obrad.  
W dyskusji i głosowaniu nie brali 
udziału radni: L.P. Gulewicz i A. 
Mojkowski.

Do wyboru Gmina Łapy ma 
rozwiązania:

-  nie mając prawa do dyspono-
wania gruntu Ośrodek Kultury Fi-
zycznej w Łapach w dalszym ciągu 
będzie ponosił wydatki związane 
z utrzymaniem stadionu i innych 
obiektów sportowych;

- przestać utrzymywać stadion 
(ciężar spadnie na MKS Pogoń, 
Petrus i inne kluby sportowe);

- podpisać umowę dzierżawy 
(co w żaden sposób nie wstrzymuje 
proponowanych na sesji rozwią-
zań, które Burmistrz w najbliż-
szym czasie zamierza podjąć).

- zakupić tereny, które od lat 
użytkowane są przez Gminę Łapy. 

Gdzie i jak będzie funkcjo-
nował stadion miejski i Ośrodek 
Kultury Fizycznej w Łapach poin-
formujemy na bieżąco na naszej 
stronie www.lapy.pl.

Ważą się losy stadionu i terenów pod OKF

 Wnioski, które zostały złożone o dofinansowanie z FDS 
dotyczą następujących odcinków dróg:
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W Łapach działa portal info.
elapy.pl i aplikacja mobil-
na LuPe, który umożliwia 
dwustronną komunikację 
pomiędzy mieszkańcami a 
władzami lokalnymi naszej 
gminy. 

Uruchomione w sierpniu br, 
narzędzie zapewnia zdalną ob-
sługę i usprawnia komunikację 
z mieszkańcami. Teraz o każdej 
porze dnia i nocy można powia-
domić urzędników o problemach 
z infrastrukturą gminną i nie tyl-
ko. Dzięki LuPe nie wychodząc 

z domu można być również na 
bieżąco ze wszystkim, co dzieje 
się w okolicy.

Mieszkańcy gminy po-
przez aplikację mogą :

• zgłaszać zdarzenia i awarie 
w przestrzeni gminnej dotyczą-
ce awarii oświetlenia, dewastacji 
mienia, zieleni, ochrony zwierząt, 
odbioru odpadów, dróg, odśnie-
żania, ochrony środowiska, po-
rządku i śmieci oraz wodociągów 
i kanalizacji.

(Każde zgłoszenie zostanie 
skierowane do załatwienia przez 
właściwego w sprawie urzędnika);

• otrzymywać komunika-

ty urzędowe oraz informacje o 
ważnych wydarzeniach w gminie.

Bądź na bieżąco w Gminie 
Łapy

System pozwala na publi-
kację – z lokalizacją na mapie 
– ważnych komunikatów oraz 
powiadomień z obszaru gmi-
ny, takich jak, np. komunikaty 
urzędowe, zapowiedzi wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Dzięki 
nowoczesnemu systemowi miesz-
kańcy gminy będą mogli nie tyl-
ko zgłaszać problemy związane z 
infrastrukturą gminną, ale także 
na bieżąco śledzić komunikaty 
gminne oraz kalendarz wydarzeń 
w gminie.

Harmonogramy odbio-
rów odpadów

System Lupe umożliwia:
• podgląd w aplikacji mo-

bilnej i na portalu info.elapy.pl 
aktualnych informacji na temat 
harmonogramu odbioru odpadów 
w konkretnych punktach adre-
sowych (do trzech) z wygodną 
wizualizacją w postaci kalendarza;

• otrzymywanie przypomnień 
o nadchodzących terminach od-
bioru poszczególnych rodzajów 
odpadów.

UWAGA: Zgłoszenia o nagłych 
zdarzeniach, np. wypadkach, po-
żarach, katastrofach oraz o innych 
sytuacjach zagrażających zdrowiu 
lub życiu powinny być zgłaszane 

pod numery alarmowe właści-
wych służb.

Zasady korzystania z apli-
kacji?

Aplikację LUPE można po-
brać bezpłatnie na urządzenia 
z systemem Android w sklepie 
GooglePlay lub z App Store na 
telefony Iphone.

Aplikacja jest również dostęp-
na na stronie info.elapy.pl

System oferuje dwie możliwo-
ści logowania: jako użytkownik 
anonimowy lub zarejestrowany. 
Rejestracja odbywa się poprzez 
portal info.elapy.pl lub w apli-
kacji mobilnej za pomocą konta 
na Facebooku lub Gmailu.

Obsługa systemu LuPe przez 
mieszkańców jest bardzo pro-
sta. Aby dodać zgłoszenie należy 
wejść w zakładkę DODAJ ZGŁO-
SZENIE, następnie wpisać adres 
(w aplikacji można skorzystać 
z lokalizatora), gdzie wystąpiła 
usterka, wybrać kategorię, opisać 
zdarzenie oraz dołączyć zdjęcie 
(zdjęcie nie jest wymagane) i wy-
słać. Zarejestrowane zgłoszenia 
są przekazywane do realizacji i 
publikowane na ogólnodostęp-
nej mapie z określeniem statusu 
realizacji. Zarejestrowani w syste-
mie mieszkańcy mają możliwość 
podglądu statusu swoich zgłoszeń 
oraz otrzymywania na bieżąco in-
formacji o sposobie ich realizacji.

Komunikaty z wybranych 
przez użytkownika dziedzin 
przychodzą z powiadomieniami 
automatycznie.

System komunikacji mieszkańców z Gminą Łapy

Od poniedziałku (3 sierpnia) 
wszystkie osoby, które przyj-
dą załatwić sprawę w Urzędzie 
Miejskim w Łapach będą ob-
sługiwane w Biurze Obsługi 
Interesanta. 

Do tego celu została zaadapto-
wana dawna sala konferencyjna. 
To kolejne działanie prewen-
cyjne wprowadzone w trosce o 
zdrowie mieszkańców w czasie 
pandemii korona wirusa, a także 

udogodnienie dla mieszkańców 
załatwiających sprawy urzędowe 
w  4-piętrowym budynku pozba-
wionym windy.

W sali urządzono 4 stano-
wiska do obsługi interesantów. 
Urzędnicy będą tam załatwiać 
sprawy w zakresie finansowym, 
gospodarki komunalnej i gospo-
darki nieruchomościami. Będzie 
tam także stanowisko ogólnej 
obsługi interesanta obsługiwa-
ne przez Asystenta Mieszkańca. 
Jednocześnie w Biurze będzie 
mogło przebywać maksymalnie 
4 interesantów. Dzięki temu roz-
wiązaniu nie będzie konieczności 
przemieszczania się po urzędzie i 
zostanie ograniczona liczba bezpo-
średnich kontaktów. W urzędzie 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami obowiązuje nakaz zasłanianie 
ust i nosa oraz zachowanie 1,5 m 

odległości od innych. W trosce o 
zdrowie prosimy o przestrzeganie 
tych zaleceń.

Do Urzędu Miejskiego nadal 
będziemy wchodzić głównym 
wejściem od ulicy Sikorskiego. 
Po zakończeniu robót adaptacyj-
nych wejście usytuowane będzie z 
tyłu budynku od strony parkingu 
samochodowego. Będzie ono rów-
nież dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Przypominamy, że nadal  
można wrzucać skompletowane 
dokumenty do skrzynki podaw-
czej, która znajduje się z prawej 
strony przed wejściem głównym 
do Urzędu Miejskiego.

Zachęcamy mieszkańców tak-
że do telefonicznego i elektronicz-
nego kontaktu z urzędem: 
tel. 85 715 22 51,
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Biuro Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Miejskim
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1
Budowa placu zabaw dla dzieci 

(lokalizacja: skrzyżowanie ul. Sosnowej  
i Asnyka w Łapach)

Zadanie budowy placu zabaw ma na celu umożliwić mieszkańcom miejscowości Łapy (okolice stacji 
kolejowej Łapy Osse), Gąsówka Stara kolonia, Łapy-Łynki przebywania wraz z dziećmi na przestrzeni 
zagospodarowanej dla najmłodszych.

29 999,67 zł

2

„Super sprawa, gdy zabawa a plac za-
baw to podstawa”– rozbudowa placu 
zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Oddzia-
łem Integracyjnym w Łapach

(lokalizacja: ul. Polna 27, 18-100 Łapy)

Celem zadania jest stworzenie miejsca łączącego w sobie potrzebę odpoczynku i możliwości obser-
wowania swoich podopiecznych. Dogodna lokalizacja, parking, odgrodzony plac od ulicy. Stworzenie 
placu zabaw przy przedszkolu jest szansą na zabawę na świeżym powietrzu dzieciom korzystającym z 
placówki przedszkolnej.  

30 000,00 zł

3

Zagospodarowanie skweru
przy ul. Spółdzielczej 2 w Łapach

Zgłoszone zadanie zakłada zagospodarowanie tzw. skweru zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej. Miej-
sce to jest atrakcyjne pod względem lokalizacji, gdyż ulica, gdyż ul. Spółdzielcza jest bardzo często 
użytkowania przez przechodniów. W ramach zadania zaplanowano umiejscowienie 4 ławek z koszami 
oraz posadzenie zieleni wieloletniej. 

27 024,00 zł

4
Wodopitnik – miejskie źródełko ze-
wnętrzne
(lokalizacja: Plac Niepodległości w Łapach)

W ramach zadania zaproponowano ustawienie miejskiego źródełka wody pitnej na Placu Niepodległo-
ści w Łapach. Projekt zakłada montaż stacji wody pitnej, która działałaby przez miesiące od kwietnia 
do października. 

30 000,00 zł

5
Siłownia plenerowa pod chmurką
(lokalizacja: Szkoła Podstawowa 
w Łupiance Starej)

Propozycja zadania przewiduje utworzenie na terenie szkoły miejsca rekreacyjno-sportowego, na któ-
rym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych. Siłownia będzie usytuowana 
obok bramki wejściowej na plac szkolny, która jest otwarta całą dobę. 

30 000,00 zł

6

Plac zabaw dla dzieci
(lokalizacja: działka za boiskiem „Orlik”)

Zadanie zakłada urządzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci – zakup i montaż urządzeń przy ul. 
Żwirki i Wigury na placu obok boiska Orlik. Dzięki placu zabaw maluchy zyskają miejsce do zdrowej, 
bezpiecznej i kreatywnej zabawy na powietrzu, jak również będą trenować umiejętności społeczne po-
legające na nauce współpracy i współzawodnictwa.

30 000,00 zł

7

Rekreacja na 6!
(lokalizacja: tereny rekreacyjne w Uhowie, 

baseny letnie w Płonce Kościelnej)

Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności terenów rekreacyjnych w Uhowie oraz 
basenów letnich w Płonce Kościelnej poprzez: nawiezienie nowej warstwy drobnego piasku (Uhowo), 
nowego wyposażenia w postaci leżaków, leżaków siedzących, parasoli oraz leżaków do sauny. Efektem 
realizacji zadania będzie ożywienie plaży oraz basenów letnich, a mieszkańcy dostaną w pełni zagospo-
darowane miejsce przeznaczone do rekreacji, aktywności, wypoczynku i integracji. 

29 630,00 zł

8

Budowa sceny estradowej na boisku 
przy WDKu w Łapach Szołajdach

Zadanie ma na celu wzmocnienie infrastruktury znajdującej się na terenie Wiejskiego Domu Kultury w 
Łapach Szołajdach poprzez wybudowanie sceny estradowej. Efektem realizacji zadania będzie podnie-
sienie integracji społecznej, ożywienie przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim będzie to miejsce 
sprzyjające kreatywności oraz otwartości na wspólne działania. 

30 000,00 zł

9

Budowa ścieżki sensorycznej, rozbu-
dowa placu zabaw i miejsca wypo-
czynku w Płonce Kościelnej

(lokalizacja: Szkoła Podstawowa 
w Płonce Kościelnej)

Wyposażenie placu zabaw umożliwi wielowymiarową zabawę dzieciom w różnym wieku, pozwoli na 
zdobywanie nowych sprawności i trenowanie nabytych już umiejętności. Będzie to również pole do po-
pisu dla dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Zakup elementów wyposażenia placu zapewni miejsce do 
aktywnego spędzania czasu najmłodszym dzieciom oraz stworzy miejsce przyjazne dla mieszkańców. 

30 000,00 zł

Mieszkańcy mają do wyboru jedno z 18 zadań, które 
pozytywnie przeszły weryfikację i zostały dopuszczone 
do głosowania. Swój głos można oddać do 21 września.

Kto może głosować?
W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec 

Gminy Łapy. Nie jest wymagane zameldowanie. Głosować może 
także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi 
zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego. Osoby w wieku od 
13 do 18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samo-
dzielnie podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich 
czynności musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego.

Jak głosować?
Głos należy oddać na Karcie do głosowania, którą można pobrać 

ze strony internetowej www.lapy.pl lub pobrać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
24 18-100 Łapy – karty będą dostępne od momentu rozpoczęcia 
głosowania tj. od 14 września br.

Należy pamiętać, iż każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować 
tylko raz, czyli oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie 
zadanie - poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania. 

Uwaga!
Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub więcej 

zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie jeżeli miesz-
kaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania – wszystkie zostaną 
uznane za nieważne. Karty do głosowania wypełnione niekompletnie 
i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

* Wizytówki zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 
dostępne są na stronie www.lapy.pl

Od 14 września rusza głosowanie na wybór zadania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA, KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY
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10

Odnowienie jednej połowy (najbar-
dziej zniszczonej – od strony ul. Le-
śnikowskiej) wielofunkcyjnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi im. Św. Jana 
Pawła II w Łapach przy ul. Polnej 9

Zgłoszone zadanie zakłada naprawę połowy nawierzchni boiska od strony ul. Leśnikowskiej poprzez 
nałożenie warstwy bitumicznej wraz z pomalowaniem.  W związku z intensywnym użytkowaniem oraz 
wieloletnim brakiem prac serwisowo-naprawczych jego nawierzchnia jest mocno zniszczona, boisko 
utraci wkrótce swoją funkcjonalność. 30 000,00 zł

11

Drewniana altanka ze stołami i ława-
mi idealna do spotkań i warsztatów 
oraz integracji wewnątrz - i między-
pokoleniowej o każdej porze roku dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów
(lokalizacja: ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy)

Zadanie zakłada wybudowanie dużej altany ze stołami i ławami przy budynku, w którym mieści się 
Dzienny Dom „SENIORA+”. Celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży, dorosłym 
i seniorom służąc integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Taka altana będzie stanowiła idealne 
miejsce do organizacji różnego rodzaju spotkań,  warsztatów, oraz integracji. 30 000,00 zł

12

Budynek na potrzeby sołectwa  
Łapy-Pluśniaki

Działanie to polega na budowie drewnianego budynku gospodarczego na placu wiejskim w Łapach 
Pluśniakach. Budynek będzie przeznaczony do przechowywania wszelkich rzeczy uzyskanych z realizo-
wanych projektów przez Koło Gospodyń Wiejskich „Szeroka Struga” w Łapach Pluśniakach. W naszej 
wsi nie ma świetlicy  wiejskiej gdzie można byłoby przechowywać posiadane materiały, rzeczy sołectwa 
Łap Pluśniak. 

30 000,00 zł

13
Kontynuacja remontu drogi gminnej 
do Łupianki Nowej

Gminna, główna droga wjazdowa i wyjazdowa w naszym sołectwie Łupianka Nowa jest w bardzo złym 
stanie. Przebudowa drogi usprawni i ułatwi komunikację autobusu szkolnego, pojazdów uprzywilejo-
wanych oraz dojazd do pracy większości mieszkańców.   

30 000,00 zł

14
Utwardzenie tłuczniem Gminnej dro-
gi: Płonka-Matyski – Kolonia

Zadanie dotyczy naprawy drogi Gminnej: Płonka – Matyski – Kolonia. Jest to droga przedłużająca 
wieś. Droga jest trudna do przebycia szczególnie wiosną, jesienią czy zimą, objawia się powstawaniem 
głębokich kolein i dołów. Wymaga naprawy w postaci nawiezienia tłuczniem. 

30 000,00 zł

15

Ułożenie kostki przed budynkiem 
Wiejskiego Domu Kultury w Płonce 
Kościelnej+meble ogrodowe, wyko-
nanie podjazdu na wózki inwalidzkie

W ramach zadania zaplanowano wymianę, utwardzenie, położenie kostki przed budynkiem WDK w 
Płonce Kościelnej. Celem zadania jest uporządkowanie terenu, stworzenie nowych miejsc parkingo-
wych, co sprawi łatwiejsze poruszanie się dla osób niepełnosprawnych odwiedzających jednostki 
kultury. Dodatkową atrakcją będzie stworzenie miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu przez 
postawienie altanki ławo-stołu.  

27 100,00 zł

16

Bezpieczny mieszkaniec Gminy Łapy. 
Ochotnicza straż pożarna

(lokalizacja: Uhowo)

Zadanie zakłada zakup materiałów do wykonania termomodernizacji i remontu budynku, który przy-
czyni się do zapewnienia lepszych warunków przechowywania  sprzętu zapewniającego skuteczne nie-
sienie pomocy. Inwestycja pozwoli na jeszcze sprawniejsze służenie pomocą nie tylko mieszkańcom 
Uhowa, ale i całej społeczności gminy Łapy i zapoczątkuje dalsze pozyskiwanie środków na ten cel. 

29 500,00 zł

17

Poprawa bezpieczeństwa w gmi-
nie Łapy poprzez doposażenie  
i unowocześnienie
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łapach

Zadanie zakłada wymianę wyeksploatowanych ubrań oraz rękawic specjalnych używanych podczas 
likwidacji zdarzeń. Ratownicy OSP zostaną wyposażeni w indywidualne maski do aparatów powietrz-
nych, a także ubrania piankowe do pracy w wodzie. W związku z zużyciem sprzętu i armatury wodnej 
zakupiona zostanie nowoczesna prądownica oraz węże tłoczne. Zakupiony sprzęt pozwoli na szybsze, 
sprawniejsze oraz bezpieczniejsze prowadzenie działań przez ratowników OSP Łapy związanych z rato-
waniem życia, zdrowia oraz dorobku mieszkańców gminy Łapy.  

30 000,00 zł

18
Drewniana altana ze stołami i ławami 
w Łapach-Korczakach

Zgłoszona propozycja zadania ma na celu stworzenie miejsca do integracji i aktywizacji mieszkańców 
wsi Łapy-Korczaki. Miejsce to będzie służyło do spotkań mieszkańców, ale również będzie miało cha-
rakter bezpiecznego miejsca do aktywności sportowych dla dzieci i młodzieży.   

30 000,00 zł

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy podobnie jak w 
latach ubiegłych włączyła się 
do ogólnopolskiej akcji Naro-
dowe Czytanie zainicjowanej 
przez Prezydenta RP w 2012 
roku. Celem akcji jest promocja 
czytelnictwa i upowszechnianie 

najwybitniejszych dzieł literatu-
ry polskiej. Lekturą dziewiątej 
edycji była „Balladyna” Juliu-
sza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy ją za-
równo online, jak i w siedzibie bi-

blioteki. Zaproszenie do czytania 
przyjęli: burmistrz Łap Krzysz-
tof Gołaszewski, z-ca burmistrza 
Krzysztof Dudziński, sekretarz 
gminy Joanna Micota, bibliote-
karz w Szkole Podstawowej nr 2 
im. M. Kopernika w Łapach Alicja 
Zgajewska oraz nauczycielka w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza w Łapach Joanna 
Murawska.

Spotkanie w bibliotece, 7 
września, rozpoczęło się od wy-
słuchania fragmentów  dramatu 
Słowackiego w interpretacji za-
proszonych gości.

Następnie chętne osoby wzięły 
udział w konkursie ze znajomo-
ści „Balladyny”, a za udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi zostały 
nagrodzone książkową niespo-
dzianką.

Dopełnieniem całej imprezy 
był występ młodej wokalistki i 
kompozytorki Gabrieli Kundzie-
wicz, która oczarowała wszyst-
kich. Akompaniując sobie na gi-
tarze, wykonała utwory doskonale 
wpisujące się w klimat czytanego 
dramatu.

Na zakończenie wszyscy obec-
ni w podziękowaniu za przybycie 
otrzymali ozdobione pudełeczko 
słodkich malin.

Zainteresowani mogli skorzy-
stać ze stoiska bookcrossingowe-
go, aby przekazać lub wymienić 
książki na inne. Jak każdego roku 
była również możliwość ozdobie-
nia książek pamiątkową pieczęcią 
przesłaną przez Prezydenta RP 
specjalnie na tę okazję.

Dziękujemy wszystkim, że by-
liście z nami zarówno online, jak i 
na żywo. Zapraszamy na przyszło-
roczną dziesiątą odsłonę, podczas 
której lekturą będzie „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Łapy

Narodowe Czytanie „Balladyny” w Łapach
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Były smaki kuchni z całego 
świata, każdy mógł spróbować 
czegoś niepowtarzalnego…taki 
był Food Truck Festival, który 
odbył się w Łapach w przed-
ostatni tydzień sierpnia.

W piątek (21.08) rozpoczął się 
Food Truck Festival - wyjątkowe 
wydarzenie kulinarne, którego 
ideą jest promowanie kultury stre-
et food-owej w Polsce. Charakte-
ryzował się dużą różnorodnością 
kuchni , oferowaną przez najlepsze 
food trucki w naszym kraju. W 
sobotę (22.08) odbył się pokaz ta-
neczny, w wykonaniu uczestników 
warsztatów organizowanych przez 

Dom Kultury w Łapach i Studio 
Tańca „Kadryl”. Zaś w niedzielę 
(23.08.) odbył się mecz MKS Po-
goń Łapy vs Husar Nurzec oraz 
wieczorny pokaz dwóch filmów w 
ramach akcji „Podlaskie Kino Ple-
nerowe”. Na placu targowicy miej-
skiej w Łapach filmy można było 
obejrzeć bezpośrednio ze swojego 
samochodu bądź korzystając z 
przygotowanych leżaków. Młodsi 
widzowie obejrzeli film animo-
wany pt. „Co w trawie piszczy” 
zaś dla „starszych” miłośników 
kina odbył się pokaz obsypanego 
nagrodami dramatu muzycznego 
pt. „Narodziny gwiazdy”. 

Festiwal Ulicznego Jedzenia, 
Mecz Pogoni, Kino Plenerowe!

To był Weekend pełen atrakcji

Pomoc w formie dożywiania 
przysługuje, jeżeli dochód na 
osobę w rodzinie nie przekra-
czał 150 % kryterium dochodo-
wego czyli 792,00 zł netto na 
osobę w rodzinie, a w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej 
kwoty 1051,50 zł netto.

Wnioski na świadczenia 
można składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Łapach  przy ul. 
Głównej 50 (wejście od ul. 
Nowej) od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30 

lub wrzucić do skrzynki za-
mieszczonej na budynku 
MOPS.

Istnieje również możliwość 
złożenia wniosku za pomocą 
elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej epuap, 
warunkiem jest posiadanie waż-
nego Profilu Zaufanego służące-
go do uwierzytelnienia wniosku 
(Profil Zaufany można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Łapach 
oraz w urzędach skarbowych, 
placówkach Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych).

Dofinansowanie do zakupu obiadów w szkole

Informujemy, iż w MOPS w Łapach można składać  
wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowa-
nia do zakupu obiadów w szkole na okres wrzesień 
- grudzień 2020r.
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Już 1 września br. rozpocz-
nie się Powszechny Spis Rolny 
2020, który odbywać się będzie 
przez 3 kolejne miesiące i za-
kończy 30 listopada br. Swoim 
zasięgiem obejmie wszystkie 
gospodarstwa rolne w kraju. 
Udział w spisie rolnym jest obo-
wiązkowy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 obowiązkową formą zbiera-
nia informacji będzie samospis 
internetowy polegający na sa-
modzielnym wypełnieniu interak-
tywnego formularza spisowego. 
Formularz będzie dostępny od 1 
września br. na stronie https://
spisrolny.gov.pl/. Aplikacja bę-
dzie intuicyjna, prosta i szybka 
w obsłudze. Na bieżąco będzie 
sygnalizować prawidłowość wpro-
wadzanych danych.

 Formularz będzie można 
wypełnić w dogodnym dla siebie 
czasie i miejscu.

O CO ZAPYTAMY W SPISIE?
Formularz spisowy jest po-

dzielony na 11 działów. Jednak nie 
wszystkie pytania, a nawet całe 
działy będą dotyczyć każdego go-
spodarstwa rolnego.

Poniżej przedstawiony został 
zakres zbieranych informacji. Za-
poznanie się z nim ułatwi i skróci 
czas trwania spisu. Dane należy 
przedstawić według stanu na dzień 
1 czerwca br., lub za okres 12 mie-
sięcy liczony od 2 czerwca 2019 
r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. 

DANE TELEADRESOWE 
ORAZ INFORMACJE DOTY-

CZĄCE GOSPODARSTWA 
ROLNEGO

W pierwszej części formula-
rza znajdą się pytania dotyczące 
danych teleadresowych, a także 
samego gospodarstwa rolnego, 
takie jak:sprzedaż wytworzonych 

w tym gospodarstwie produktów 
rolnych, zużywanie więcej niż 50% 
wartości wytworzonej produkcji 
rolnej na potrzeby własne gospo-
darstwa domowego, udział w do-
chodach gospodarstwa domowego 
dochodów z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej, prowadze-
nia działalności pozarolniczej, pra-
cy najemnej, emerytury i renty, 
innych niezarobkowych źródeł 
poza emeryturą i rentą. 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I 
POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

W kolejnym bloku tematycz-
nym będą zawarte pytania do-
tyczące: powierzchni gruntów 
ogółem w gospodarstwie rol-
nym, zasiewów według gatunków 
uprawianych roślin i sposobu ich 
wykorzystania, łąk trwałych, łąk 
trwałych wyłączonych z produk-
cji, pastwisk trwałych, pastwisk 
trwałych nieuprawianych, prze-
znaczonych do wypasu, pastwisk 
trwałych wyłączonych z produkcji, 
upraw roślin przeznaczonych do 
przyorania, uprawianych jako 
plon główny, poplonów, a także 
plantacji o krótkiej rotacji, szkó-
łek drzew i krzewów owocowych 
szkółek drzew i krzewów ozdob-
nych, szkółek drzew leśnych do 
celów handlowych oraz upraw 
trwałych według gatunków drzew 
i krzewów.

ZWIERZĘTA
GOSPODARSKIE

Ponadto respondent będzie 
zobowiązany do udzielenia od-
powiedzi na pytania o pogłowie 
zwierząt gospodarskich (w po-
dziale na podstawowe gatunki 
zwierząt) oraz o chów i hodowlę 
ryb (tj. o powierzchnię stawów, 
powierzchnię i objętość innych 
urządzeń do chowu lub hodowli 
ryb oraz o gatunki ryb). 

Zapytamy także o liczbę 
CIĄGNIKÓW, MASZYN I 

URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 
oraz o NAWOŻENIE i 

OCHRONĘ ROŚLIN tj.:
- zużycie nawozów mineral-

nych i organicznych,
- liczbę zabiegów środkami 

ochrony roślin,
- korzystanie ze wsparcia wy-

kwalifikowanych doradców przy 
podejmowaniu decyzji w zakresie 
stosowania środków ochrony ro-
ślin, a także uwzględnienie przy 
podejmowaniu decyzji o zasto-
sowaniu środka ochrony roślin 
personalnego doradztwa rolni-
czego, systemów wspomagania 
decyzji w ochronie roślin, progów 
ekonomicznej szkodliwości, pro-
wadzonego monitoringu organi-
zmów szkodliwych i innych źródeł 
doradztwa,

- samoocenę znajomości zasad 
integrowanej ochrony roślin.

BUDYNKI 
GOSPODARSKIE

W formularzu znajdą się rów-
nież pytania dotyczące liczby, 
powierzchni, kubatury i pojem-
ności budynków gospodarskich 
w gospodarstwie rolnym tj. obór, 
chlewni, kurników, silosów: zbo-
żowych, paszowych, na kiszonki, 
sortowni i przechowalni, kopców 
ziemnych i stodół.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
W spisie będę także zbierane 

informacje dotyczące aktywności 
ekonomicznej ludności.  Pytania z 
tego zakresu będą dotyczyły pracu-
jących w gospodarstwie rolnym. W 
przypadku gospodarstw indywi-
dualnych będą to pytania o:

– zamieszkiwanie we wspól-
nym gospodarstwie domowym 
z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego,

– łączenie w danym tygodniu 
pracy w gospodarstwie rolnym z 
pracą poza gospodarstwem,

– ogólny poziom wykształcenia 
osoby kierującej gospodarstwem,

– nakład pracy osób pracu-
jących w gospodarstwie rolnym 
(według płci) w ramach pomocy 
sąsiedzkiej.

Natomiast w przypadku go-
spodarstw rolnych osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej 
pytania będą dotyczyły ogólnego 
poziomu wykształcenia osoby 
kierującej gospodarstwem oraz 
nakładów pracy osób pracujących 
w gospodarstwie rolnym (według 
płci) innych niż pracownicy na-
jemni stali i dorywczy oraz pra-
cownicy kontraktowi.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU 
BRAKU DOSTĘPU 
DO INTERNETU?

W przypadku braku dostępu 
do Internetu, wystąpienia pro-
blemów podczas samodzielne-
go wypełniania formularza, czy 
też innych ważnych okoliczności 
uniemożliwiających dopełnienie 
obowiązku spisowego możliwe 
będzie dokonanie spisu po-
przez Infolinię spisową. Wy-
starczy zadzwonić pod numer 22 
279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję 
„Spisz się przez telefon”.

Dodatkowo w gminach zostaną 
udostępnione stanowiska kompu-
terowe do przekazania danych w 
ramach samospisu internetowego. 
Pracownicy gmin zapewnią także 
pomoc w wypełnieniu formularza 
spisowego.

Z respondentami, którzy nie 
spiszą się samodzielnie skontak-
tuje się rachmistrz spisowy w celu 
przeprowadzenia wywiadu telefo-
nicznego. W przypadku, gdy sytu-
acja epidemiczna będzie na to po-
zwalała dane będą także zbierane 
przez rachmistrzów spisowych w 
drodze wywiadu bezpośredniego. 

Zachęcamy Wszystkich 
użytkowników gospodarstw 
rolnych do samodzielnego spisa-
nia się przez Internet. Spiszmy 
się jak na rolników przystało.

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

Spisz się przez Internet!
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W ramach zbiórki można 
oddać następujące odpady:

Odpady wielkogabaryto-
we – meble, duży sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, sprzęt AGD – 
kompletny, grzejniki, inne odpady 
o dużych rozmiarach, czyli to, co 
ze względu na rozmiar i masę nie 
może być umieszczone w typo-
wych pojemnikach na odpady.

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

Opony od samochodów 
osobowych.

TERMINY ZAPISÓW: 
14.09.2020 r.- 24.09.2020 r.

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

Przedsiębiorstwo Energe-
tyki 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.

Bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych w dn. 28.09-01.10

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla miesz-
kańców miasta i gminy Łapy z nieruchomości zamieszkałych 
odbędzie się w dniach 28.09.2020 r.- 01.10.2020 r.

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

„Apteki w mieście Łapy poza godzinami otwarcia zapewniają dostęp-
ność leków na telefon w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkie-

go.” Uchwała Nr  XXXVI/285/2013

11.09.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

12.09.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

13.09.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

14.09.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

15.09.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

16.09.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

17.09.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

18.09.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

19.09.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

20.09.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

21.09.2020 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22

22.09.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

23.09.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

24.09.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

25.09.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

26.09.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35

27.09.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52

28.09.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30

29.09.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35

30.09.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
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Zakończył się sezon letni na 
terenach rekreacyjnych w Uhowie. 
Był to rekordowy rok jeśli chodzi 
o wypożyczalnię kajaków i liczbę 
korzystających z całego obiektu. 

W tym sezonie dokonano wypo-
życzenia 732 kajaków. Dla porówna-
nia, w roku 2019 ta liczba wyniosła 
358. Z pewnością mieszkańców i 
turystów przyciągnęło otoczenie wy-
pożyczalni i inne atrakcje wokół, jak 
np. plac zabaw, wieża widokowa, bo-
isko do siatkówki plażowej, miejsce 
na grilla, czy pomost na rzece Narew.

Zanim jednak rozpoczęliśmy 
wypożyczanie kajaków, wyremon-
towaliśmy pomieszczenia wypo-
życzalni, poprawiając ich wygląd 
i funkcjonalność. Jesienią i zimą 
z wyremontowanych pomieszczeń 
korzystać będą Uhowskie Morsy.

W trakcie sezonu na bieżąco do-
konywaliśmy remontów, sprzątali-
śmy obiekt i dbaliśmy o zieleń. Było 
to konieczne, żeby z obiektu można 
było korzystać wygodnie i bezpiecz-
nie. W czasie epidemii koronawiru-
sa musieliśmy również dostosować 
obiekt do wymagań sanitarnych.

Turyści i mieszkańcy chwalili 
sobie miejsce do kąpieli, które już 
pod koniec sezonu stało się jeszcze 

bardziej atrakcyjne – nawieźliśmy 
kilka wywrotek piasku, a w przy-
szłym roku będzie go jeszcze więcej. 
W tym roku łaskawa była Narew. 
Woda była płytka, co pozwoliło na 
bezpieczną kąpiel, bez konieczności 
zatrudniania ratowników.

Wszystko to sprawiło, że obiek-
tem w Uhowie zainteresowała się 
telewizja. Pod koniec lipca w “Obiek-
tywie” TVP3 Białystok można było 
obejrzeć materiał o Terenach Re-
kreacyjnych. 

 Po raz pierwszy otwarte w okre-
sie letnim były sauny. W środy mogły 
korzystać z nich wyłącznie kobiety. 
Choć pogoda dopisywała plażowi-
czom i kajakarzom, to okazało się, 
że pomysł z otwarciem saun był tra-
fiony. Znalazło się spore grono osób, 
chcących skorzystać również z tej 
formy wypoczynku. Jesienią i zimą, 
prawdopodobnie od 1 października, 
sauny znów będą otwarte.

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy odwiedzali Tereny Rekreacyj-
ne nad rzeką Narew w Uhowie. Li-
czymy na to, że za rok równie licznie 
będziecie z nich korzystać.

Dołożymy wszelkich starań, żeby 
obiekt był jeszcze lepiej dostosowany 
do Waszych potrzeb. Do zobaczenia.

OKF

Tereny Rekreacyjne w Uhowie

Za nami rekordowy sezon



ŁAPSKA
GAZETA16 nr 06 / 11 września 2020

gmina

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w 2020 r.
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 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Witosa,
21 19

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

Wodzickiego, Żniwna

7 5

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

8 6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 16 14

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
9 7

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

23 21

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
17 15

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

10 8

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

18 16

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

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

11 9

*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  WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

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 

7
21

5
19

Wtorek

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

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

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

8
22

6
20

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

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

1
15
29

13
27

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

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

8
22

6
20

 Środa

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

9
23

7
21

Czwar-
tek

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

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

Żytnia

10 
24

8
22

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

4
18

2
16
30

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

Wodzickiego, Żniwna

11
25

9
23

*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, 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Witosa,

14 
28

12
26

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

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

7 
21

5 
19

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

8 
22

6 
20

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
2 
16 
30

14
28

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

9 
23

7 
21

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

2 
16 
30

14
28

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia

3 
17

1
15
29

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

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

10
 24

8
22

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

4 
18

2
16
 30

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

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

11
25

9
23

*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, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 14 12

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 28 26

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 15 13

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 22 27

Środa

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

Gąsówka-Osse 
16 14

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 23 28

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 24 29

*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, 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

14 12

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 21 19

Wtorek

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

15 13

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
22 20

Środa

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

16 14

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

23 21

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

Daniłowo Duże
24 22

*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, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 r.
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

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

14
28

12
26

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

9
 23

7
21

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe
2
16  
30

14
28

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

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

Uhowo (Surażska, Spokojna)

2
16  
30

14
28

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

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

3
17

1
15
29

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

4
18

2 
16
30

*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

„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady

w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania 
Burmistrzom, 

Przewodniczącemu Rady Gminy, 
Radnym Wszystkich Kadencji, 

Pracownikom ZAMPOL-u, MOPS-u
Wszystkim tym którzy uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej
drogiego nam męża i ojca

Śp. Mirosława Derek
składa żona i syn
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„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady

w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom,

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

uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszej
ukochanej Mamy

Śp. Eugenii Szustak
składa pogrążona w smutku

Rodzina

Rodzinie i najbliższym 
Śp. Teresy Stypułkowskiej

byłego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Burmistrz  Łap 
oraz  pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Łapach

Rodzinie i najbliższym 
Śp. Stefanii Porowskiej

byłego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Burmistrz  Łap 
oraz  pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Łapach
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