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Wiadukt nad torami przy 
ul. Brańskiej do przebudowy. 
Jest umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowej

Umowa na wykonanie doku-
mentacji projektowej przebudowy 
wiaduktu przy ul. Brańskiej wraz 
z przebudową drogi wojewódz-
kiej nr 681 została podpisana w 
środę (13 lipca) w Łapach podczas 

konferencji, w której uczestniczyli: 
wicemarszałek województwa pod-
laskiego Sebastian Łukaszewicz, 
burmistrz Łap Krzysztof Gołaszew-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Dariusz Wincenciak oraz dyrektor 
Podlaskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Białymstoku Ma-
riusz Nahajewski i prezes firmy 
Most-Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu 
Jakub Bartosz Kozłowski.

Wartość umowy to ponad 1 
mln zł. Natomiast szacunkowa 
wartość całej inwestycji to ponad 
30 mln zł. Firma Most – Projekt 
Sp. z o. o. będzie miała rok od 
podpisania umowy na wykonanie 
projektu.

Przebudowa wiaduktu przy 
ul. Brańskiej wraz z przebudo-
wą drogi wojewódzkiej nr 681 
powinna się zakończyć do końca 
2024 roku.

Centrum przesiadkowe 
będzie jeszcze ładniejsze, wy-
godniejsze i bezpieczniejsze

Centrum przesiadkowe zo-
stanie wyposażone w dodatkowe 
elementy. W centrum Łap pojawi 
się nowy totem multimedialny, 
cztery ławki solarne i czterdzie-
ści donic wraz z nasadzeniami. 
Upiększony zostanie tak lubiany 
przez mieszkańców i turystów na-
pis z liter przestrzennych „Łapy”.  
Litery zostaną też dodatkowo 
podświetlone, aby wieczorem, po 
zmroku napis nadal był widoczny. 

Zostaną zainstalowane także 
trzy słupki do ładowania pojaz-
dów elektrycznych np. hulajnóg. 
Co bardzo ważne ze względu na 

bezpieczeństwo teren zostanie 
objęty monitoringiem. Z kolei 
dzięki wykonaniu instalacji sieci 
LAN będzie można korzystać z 
publicznego WIFI i uzyskać do-
stęp do bezpłatnego Internetu.

Na wykonanie tych prac i do-
datkowe zagospodarowanie cen-
trum przesiadkowego burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski podpisał 
we wtorek (26 lipca) umowę z wy-
konawcą firmą MIKABO Marcin 
Granaszewski z Łap. Prace zgod-
nie z umowa mają się zakończyć 
w październiku 2022 r. Wartość 
tej umowy to 1 340 700 zł. 

Spełnią się marzenia 
mieszkańców ul. Wodocią-
gowej o nowej drodze

To jedna z pilniejszych i bar-
dzo oczekiwana przez mieszkań-
ców tej ulicy inwestycja drogowa 

w Łapach. Ulica Wodociągowa 
zostanie przebudowana od skrzy-
żowania z ulicą Okopową do koń-
ca.  Powstanie kanalizacja desz-
czowa. Ulica zyska nawierzchnię 
bitumiczną ze zjazdami z kostki 
brukowej betonowej. Będą chod-
niki. Po jednej stronie ulicy po-
wstanie ciąg pieszo-rowerowy.  
Pojawi się też nowe oznakowanie.

Umowę z wykonawcą – fir-
mą  Inżynieria Lądowa Bracia 
Jurczuk z Bielska Podlaskiego 
podpisał w czwartek (28 lipca) 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Nowa droga ma być gotowa 
najpóźniej 21 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. Wartość tych 
prac to ponad 2 mln 846 tys. zł.

Kolejne dofinansowanie 
dla Gminy Łapy. Droga gmin-
na w Łapach – Dębowinie 
zostanie przebudowana

Gmina Łapy otrzymała dofi-
nansowanie na inwestycję drogową 
w kwocie 2 565 025 zł. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną na 
przebudowę drogi gminnej w miej-
scowości Łapy – Dębowina.

Długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja obej-
mie 409 m drogi gminnej wraz 
budową kanalizacji deszczowej 
i zbiornika odparowującego. Jej 
rozpoczęcie zaplanowano na sty-
czeń 2023 r.

Całkowity koszt projektu in-
westycyjnego to 4 031 216 zł.

Kolejne ulice w Łapach 
zyskają nową nawierzchnię

Ulica Żurawia od ul. Długiej 
do ul. Nowowiejskiej oraz odci-
nek ul. Długiej od ul. Żurawiej 
w stronę rzeki ma wykonawcę.

W poniedziałek (22 sierpnia) 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
podpisał z firmą Infra Instal Sp. z 
o.o. z Bielska Podlaskiego umo-
wę na wykonanie przebudowy i 
budowy tych ulic.  Jej wartość 
to ponad 1 mln 503 tys. zł. Pie-
niądze na ten Gmina pozyskała 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w ramach naboru wniosków 
na 2022 rok.

Wszystkie prace zgodnie z 
umową mają się zakończyć pod 
koniec listopada 2022 r.

Inwestycje
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Symboliczny czek z dotacją w 
kwocie 45 000 zł trafi do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Uhowie.

W czwartek (4 sierpnia) w 
Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Podlaskiego burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski wraz z za-
stępcą naczelnika OSP Uhowo Mi-
chałem Małachwiejem odebrali 
promesę na dofinansowanie jed-
nostki straży pożarnej ze środków 
budżetu województwa. Symbolicz-
ne czeki wręczali marszałek Artur 
Kosicki, wicemarszałek Sebastian 
Łukaszewicz oraz Marek Malinow-
ski – członek zarządu.

- Bardzo cieszy mnie dzisiejsza 
dotacja. Pozwoli ona na jeszcze 
lepsze przygotowanie do zadań 

jednostki a tym samym na skróce-
nie czasu niezbędnego do udziela-
nia pomocy – mówił po spotkaniu 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Druh Michał Małachwiej opo-
wiedział na jakie cele m.in. zostaną 
wydatkowane otrzymane środki: 
- To duże wsparcie! Dzięki nie-
mu będziemy mogli doposażyć 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
zakupiony w zeszłym roku. 

Doposażenie wozu to nie 
wszystko. Potrzeb jest bardzo 
dużo. W planach jednostki jest 
również zakup aparatów i czujni-
ków bezruchu, prądownica wodno
-pianowa, inżektor, bosaki i węże.

Zdjęcie: Województwo Podlaskie

OSP Uhowo otrzymało dotację w kwocie 45 000 zł

W związku z wejściem w 
życie Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska  w sprawie 
wzoru wniosku o wypłatę dodat-
ku węglowego, informujemy o 
możliwości składania wniosków 
w Centrum Usług Społecznych 
w Łapach.

Dodatek węglowy przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, 
w przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Wysokość dodatku węglo-
wego wynosi 3.000,00 zł dla 
gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy jest świad-
czeniem jednorazowym, przy-
sługującym wyłącznie w 2022 r., 
przyznawanym na wniosek osoby 
zainteresowanej.

Wnioski o wypłatę dodatku 
węglowego można składać do  
30 listopada 2022 r.

• elektronicznie – przez EPUAP 
(z kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub uwierzytelniony 
przez profil zaufany)

• papierowo – w siedzibie Cen-
trum Usług Społecznych w Łapach 
przy ul. Głównej 50 w godz. od 7:30 
do 15:30

• kontakt telefoniczny:  
085 833 50 13 lub 085 833 50 14.

To gremium opiniodawczo
-doradcze w kwestii wykorzy-
stania funduszy unijnych. W 
jego skład wchodzi czternaście 
podlaskich miast, a ich partne-
rem jest samorząd województwa 
podlaskiego. Pierwsze posie-
dzenie Forum – z udziałem Mał-
gorzaty Jarosińskiej-Jedynak, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
i marszałka Artura Kosickiego – 
odbyło się w poniedziałek, 4 lip-
ca, w urzędzie marszałkowskim.

W skład forum wchodzą mia-
sta: Hajnówka, Augustów, Bielsk 
Podlaski, Grajewo, Kolno, Łapy, 
Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, 
Sokółka, Suwałki, Wysokie Ma-

zowieckie, Zambrów. Natomiast 
Białystok, jako członek Unii Metro-
polii Polskich, pełni w nim funkcję 
doradczą.

– Chcieliśmy poprzez powoła-
nie tego gremium stworzyć pole do 
dyskusji o problemach, z którymi 
te miasta borykają się, do wymiany 
doświadczeń, współpracy i tym 
samym wypracowywania dobrych 
pomysłów. To pozwoli na jak naj-
lepsze wykorzystanie środków 
europejskich z rozpoczynającej 
się perspektywy, w której nasze 
województwo będzie miało blisko 
1,3 mld euro – mówił marszałek 
Kosicki.

Członkowie forum będą też dys-
kutować o wykorzystaniu środków 
z budżetu państwa, o projektach 

strategicznych dla województwa 
realizowanych na ich terenach. 

– Dotyczy to m.in. pieniędzy 
przeznaczonych dla miast uzdro-
wiskowych, takich jak Augustów 
czy Supraśl, ale też pieniędzy na 
inwestycje w Suwałkach, Łomży 
czy w Białymstoku – mówił Artur 
Kosicki.

Forum Ambitnych Miast Woje-
wództwa Podlaskiego będzie dzia-
łało w ramach Programu „Rozwój 
Lokalny” – to projekt realizowany 
przez Ministerstwo Funduszy i Po-
lityki Regionalnej, a finansowany 
z Funduszy Norweskich i EOG 
(Europejski Obszar Gospodarczy).

– Dziękuję serdecznie za tę 
inicjatywę. To wyraz chęci podej-
mowania działań, dzięki którym 
jakość życia mieszkańców będzie 
się znacznie poprawiać – mówiła 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała też, że budżet 
programu „Rozwój Lokalny” to 
117 mln euro, a 102 mln euro trafi 
do 29 miast, które zostały wybrane 
w konkursie na realizację ważnych 
inicjatyw dla tych miejscowości. 
Konkurs skierowany był do 255 
miast tracących funkcje społecz-
no-gospodarcze. Z Podlaskiego w 

konkursie uczestniczył samorząd 
Hajnówki z programem „Hajnów-
ka OdNowa – Zielona Transfor-
macja”.

Małgorzata Jarosińska-Je-
dynak zaznaczyła, że powołanie 
Forum Ambitnych Miast mocno 
wpisuje się w założenia Programu 
„Rozwój lokalny”.

– To inicjatywa, aby współpra-
cować ze sobą, wymieniać się do-
świadczeniami, realizować wspól-
ne projekty – to zaprocentuje na 
dalszym etapie działań. Trzymam 
mocno kciuki, żeby to, co się uda 
wypracować, mogło być finanso-
wane później i z budżetu państwa, 
i ze środków europejskich, polityki 
spójności, wspólnej polityki rolnej, 
czy Krajowego Planu Odbudowy. 
Tak, abyśmy realizowali kom-
pleksowe projekty, które wpisują 
się w strategię odpowiedzialnego 
rozwoju. Tworzyli zrównoważone, 
odporne miasta, tak ważne dla ich 
mieszkańców – dodała sekretarz 
stanu.

W inauguracyjnym posie-
dzeniu Forum Ambitnych Miast 
Województwa Podlaskiego uczest-
niczyli też m.in.: wojewoda podla-
ski Bohdan Paszkowski, zastępca 
prezydenta Białegostoku Adam 
Musiuk, samorządowcy z człon-
kowskich miast.

Źródło: Wrota Podlasia

Łapy należą do Forum  
Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego
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1 września uczciliśmy pa-
mięć ofiar i poległych oraz 
oddaliśmy cześć i chwałę bo-
haterskim obrońcom naszej 
Ojczyzny z czasów II wojny 
światowej.  

Obchody rozpoczęły się po-
ranną mszą św. w kościele pw. 
św. Krzyża w Łapach. Następ-
nie o godz. 12.00 na Placu Nie-
podległości został odśpiewany 
hymn narodowy. Uczestnicy 
uroczystości minutą ciszy upa-
miętnili bohaterów wojny roz-
poczętej w 1939 roku. Wkrótce 
potem w całym mieście rozległ 
się dźwięk syren alarmowych.

Część artystyczno-patrio-
tyczną przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Hugo-
na Kołłątaja w Uhowie. Dzieci 

swoim występem zaakcento-
wały rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego, po czym w pięknym 
montażu słowno – muzycznym 
pt.:  „Był taki wrzesień… wrze-
sień 1939 r.” oddały hołd ofia-
rom wojny.

Wartę honorową przy Po-

mniku Niepodległości wystawili 
Żołnierze Wojska Polskiego.

- Stajemy w powadze przed 
Pomnikiem Niepodległości ku 
przestrodze i z nadzieją, że tam-
to dramatyczne wydarzenie nie 
powtórzy się. Pamiętamy, jaką 
cenę za odwagę w walce zapła-

cili nasi przodkowie – mówił w 
swoim przemówieniu burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski. 
Nawiązując do toczącej się za 
naszą granicą wojny podkreślił: 
- Nasza obecność tutaj to także 
wyraz sprzeciwu wobec wszel-
kich działań wojennych, wyraz 
niezgody na to, co dzieje się w 
Ukrainie i wyraz solidarności 
z narodem ukraińskim, który 
walczy z rosyjskim najeźdźcą 
także o nasze wartości, pokój 
i wolność.

Następnie przy Pomniku 
Niepodległości i Pomniku ppłk 
St. Nilskiego – Łapińskiego 
zapalono znicze oraz złożono 
wieńce.

Po uroczystości na Placu 
Niepodległości złożono kwiaty 
i zapalono znicze również w 
pozostałych miejscach pamięci 
narodowej na terenie Gminie 
Łapy.

Cześć i Chwała Bohaterom! 
Wieczna pamięć poległym!

Obchody wybuchu II wojny światowej

83. rocznica

W Łapach-Korczakach z 
budżetu obywatelskiego na 
2022 rok wybudowano altanę, 
w której mieszkańcy wsi, ale 
także naszej gminy będą mo-
gli spędzać przyjemnie czas. 
Wokół jest mnóstwo miejsca 
do tańca i zabawy z dala od 
zabudowań. Jest też gdzie po-

siedzieć. Można tu spędzić czas 
przy grillu. To obiekt dostępny 
dla wszystkich - dla starszych 
i młodych. Uroczyste otwarcie 
miało miejsce w niedzielę (24 
lipca).

Z okazji otwarcia wiaty so-
łectwo przygotowało mnóstwo 

atrakcji. Były dmuchańce dla 
dzieci i mnóstwo pysznego je-
dzenia ugotowanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Marysień-
ka” z Łap-Korczaków. Integracji 
towarzyszyły też śpiewy lokalnych 
zespołów.  Wystąpiły: Łapskie 
Nutki, Chór Żeński z Suraża, Chór 
Żeński z Zawyk, Zespół „… kolej 
na Łapianki”.  Zagrała Kapela 
Pod Wezwaniem. Animacje dla 
dzieci prowadzili wolontariusze z 
Centrum Aktywności Społecznej 
w Łapach.

Na uroczystość licznie przybyli 
goście. Nie zabrakło burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego, który 
wspólnie z radymi Krystyną Gra-
bowską i Edytą Łapińską pogra-
tulował mieszkańcom Łap-Kor-
czaków inicjatywy. Obecny był 
także burmistrz Suraża Henryk 
Łapiński. Przybył również pro-
boszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i 
Pawła w Łapach ks. kan. Wojciech 
Stefaniak wraz z ojcem redemp-
torystą Wojciechem Pawlickim.  

Projekt zebrał rekordową 
liczbę prawie 900 głosów, cho-
ciaż sołectwo liczy zaledwie 43 
mieszkańców. W zbieranie gło-
sów oprócz mieszkańców wsi za-
angażowała się osobiście sołtys 
Marianna Roszkowska.

- Bez nich nic bym nie zrobiła. 
Moja wioska jest bardzo, bardzo 
mała. Po prostu liczy tylko czter-
naście domów. Ale w niej jest ul 
taki pracowity - pszczółki moje 
są tak pięknie zorganizowane – 
mówi Marianna Roszkowska, 
sołtys wsi Łapy-Korczaki.

W tym roku Budżet Oby-
watelski odbywa się już po raz 
czwarty. Do Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Łapy 2023 łapia-
nie zgłosili 12 propozycji zadań 
na łączną kwotę 1 199 096,26 zł. 
W tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego jest do rozdys-
ponowania 800 tys. złotych a 
na realizację jednego zadania 
można przeznaczyć max 100 tys. 
zł. O wyborze zadań do realizacji 
zdecydują mieszkańcy w głoso-
waniu jawnym, które potrwa do 
26 września.

Altana w Łapach-Korczakach już dostępna
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Wymiana doświadczeń 
dotyczących kwestii energe-
tycznych, omówienie dalszej 
współpracy, kontynuowanie 
wymiany młodzieży to jedne 
z wielu tematów rozmów pro-
wadzonych podczas wizyty 
niemieckiej delegacji w Łapach.

Na zaproszenie burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego 
przez cztery dni (1-4 września) 
przebywali z wizytą w naszej 
gminie  przedstawiciele miasta 
partnerskiego  Łap: burmistrz 
Wunsiedel Nicolas Lahovnik 
wraz z Wilfriedem  Kuklą, który 
w poprzedniej kadencji był wi-
ceburmistrzem, urzędnikiem ds. 
promocji Inge Schuster i radną 
Manuelą Menkhoff. To pierwsza 
wizyta w Łapach burmistrza Nico-
lasa Lahovnika, który tę funkcję 
sprawuje od 2020 r.

Program spotkania był bar-
dzo bogaty. Przedstawiciele 
niemieckiego samorządu m.in. 
spotkali się w Urzędzie Miej-

skim z burmistrzem Krzyszto-
fem Gołaszewskim, zastępcą 
burmistrza Krzysztofem Dudziń-
skim, sekretarz Gminy Joanną 
Micotą oraz przewodniczącym 
Rady Miejskiej Dariuszem Win-
cenciakiem. Odbyła się wizyta 
w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Łapach, gdzie goście 
odwiedzili kotłownię przy ul. Po-
lnej i osiedlową kotłownię przy ul. 
Długiej. Duże wrażenie zrobiła na 
gościach  nowoczesna Biblioteka 
Publiczna i nowy Dom Kultury 
w Łapach. Uczestniczyli także 
w wieczornym pokazie świetlno
-muzycznym przy fontannie na 
Placu Solidarności.  Odwiedzili 
też łapską tężnię.

- Cieszę się, że w tym roku 
mogliśmy gościć naszych przy-
jaciół z Niemiec i pochwalić się 
tym, jak Łapy się rozwijają. To 
dobra okazja, aby zacieśniać i 
pogłębiać współpracę. Dzieli-
my  się doświadczeniami i wiedzą 
w różnych dziedzinach. Korzy-
stają na tym obydwie strony. 

Mamy wiele pomysłów, które 
mam nadzieję uda nam się wspól-
nie zrealizować – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski. 

Wizyta w Polsce była także 
doskonałą okazją, aby pokazać 
jej uczestnikom niezwykłe wa-
lory turystyczne całego regionu 
podlaskiego.  Niemiecka delega-
cja odwiedziła urokliwy Supraśl, 
Białowieżę i zwiedziła barokowy 
Pałac Branickich w Białymstoku. 
W towarzystwie zastępcy burmi-
strza Krzysztofa Dudzińskiego 
i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Dariusza Wincenciaka go-
ście udali się także na spotkanie z 
członkiem zarządu województwa 
podlaskiego Markiem Malinow-
skim, który zapewnił, że samo-
rząd województwa jest otwarty na 
współpracę z miastem Wunsiedel.

– Bardzo bym chciał, żeby-
śmy pogłębiali naszą współpracę, 
nie tylko na poziomie politycz-
nym, ale również na innych po-
ziomach. Chciałbym, żebyśmy 
mogli zorganizować wymiany 

turystyczne między naszymi 
mieszkańcami. Wy macie bar-
dzo piękny rejon, ale my również 
mamy wiele do pokazania – mó-
wił podczas spotkania w Urzędzie 
Marszałkowskim  Nicolas Lahov-
nik, burmistrz miasta Wunsiedel.

Ostatniego dnia wizyty w 
niedzielę, 4 września, partnerzy 
z Wunsiedel wzięli udział w „Do-
żynkach gminnych z produktem 
lokalnym”. Uczestniczyli także w 
dożynkowej mszy św. w kościele 
w Płonce Kościelnej.  Cała uroczy-
stość związana z polską tradycją 
dziękczynienia za plony bardzo 
się naszym gościom podobała. 
Ogromne wrażenie zrobiła na 
nich przede wszystkim niezwykła 
serdeczność i otwartość naszych 
mieszkańców oraz przepyszne 
jedzenie, którymi sołectwa czę-
stowały odwiedzających stoiska. 
Goście z Wunsiedel doskonale 
też bawili się na wieczornych 
koncertach.

Rozmowy podczas wizyty 
delegacji Wünsiedel tłumaczyły 
nauczycielki języka niemieckiego: 
pani Agnieszka Łapińska i pani 
Katarzyna Kulwicka.

Miasto Wunsiedel położone 
jest w Bawarii, w rejencji Górna 
Frankonia, w regionie Oberfran-
ken-Ost. Współpraca partnerska 
z Łapami trwa od 2013 r. Do tej 
pory odbyło się kilka wakacyjnych 
wymian młodzieży przerwanych 
przez pandemię. Jeśli nic nie po-
krzyżuje planów w najbliższe wa-
kacje wymiana młodzieży zostanie 
wznowiona. Najpierw młodzież 
z Niemiec przyjedzie do Łap, a 
następnie za rok z rewizytą do 
Niemiec pojadą młodzi łapianie. 
Przedstawiciele łapskiego samo-
rządu wraz z przedstawicielami 
innych europejskich miast part-
nerskich gościli kilkukrotnie także 
w Wunsiedel.

Delegacja z partnerskiego miasta
Wunsiedel gościła w Łapach
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 Artykuł sponsorowAny 

Zieleń w mieście. Dlaczego 
jest taka ważna i trzeba o nią 
dbać i pielęgnować ?

Chroniąc i dbając o zieleń dba-
my o własne życie. Obszary zielone 
pełnią funkcję zdrowotną, społecz-
ną, psychiczną i wychowawczą. 
Oczyszczają powietrze, produku-
ją tlen, chronią przed hałasem, 
wiatrem, obniżają temperaturę w 
lecie, podnoszą wilgotność powie-
rza, wpływają na jego cyrkulację. 
Dobrze zagospodarowane tereny 
zieleni w mieście podnoszą wartość 
gruntów i nieruchomości, pozwa-
lają miło spędzić czas  i uprawiać 
sporty w estetycznym otoczeniu da-
jąc dobre samopoczucie. Drzewa, 
krzewy, kwiaty, zioła produkują i 
wydzielają fitoncydy, olejki eterycz-
ne o działaniu bakteriobójczym, 
wirusobójczym, grzybobójczym. 
Zieleń to też miejsce schronienia, 
pokarm dla ptaków i owadów. 
Wspomnieć tez należy o funkcji 
dydaktycznej dla najmłodszych, 
gdzie mogą poznawać różnorodne 
gatunki drzew, krzewów, bylin i 
kwiatów. 

Tereny zielone wpływają na 
ograniczenie skutków zmiany kli-
matu, dlatego należy dbać o infra-
strukturę zieleni i sadzić więcej 
drzew i roślin. Zielone skwery, 
trawniki, parki z drzewami, ob-
sadzone ogródki działkowe oraz 
ogródki przydomowe w przeci-
wieństwie do betonu umożliwiają 
przepływ powietrza i wody, po-
prawiają jakość powietrza przez 
filtrowanie zanieczyszczeń i zuży-
wanie dwutlenku węgla. Kluczowe 
znaczenie mają drzewa, które dają 
schronienie przed promieniowa-
niem słonecznym, produkują tlen, 
obniżają temperaturę, nawilżają 
i oczyszczają powietrze a tym sa-
mym dają mieszkańcom miasta 
lepsze samopoczucie. Pełnią tez 
funkcje izolacyjne będąc barierą 
przed hałasem, spalinami i innymi 
niekorzystnymi czynnikami. 

Walory przyrodnicze Gmi-
ny Łapy

Zieleń w Gminie Łapy w dużej 
mierze związana jest z obszarami 
chronionymi. Na obszarze gminy 
zlokalizowany jest Narwiański Park 
Narodowy, Dolina Górnej Narwi, 
Bagienna Dolina Narwi, Ostoja w 
Dolinie Górnej Narwi oraz Nar-
wiańskie Bagna. Szata roślinna 

na tym terenie gęsto porastająca 
brzegi i bagna czyni je niedostęp-
nymi dla człowieka, ale zarazem 
decyduje o ich atrakcyjności. Na 
terenie Gminy Łapy znajduje się 
również pomnik przyrody w postaci 
lipy drobnolistnej, usytuowanej na 
posesji prywatnej przy ul. Spół-
dzielczej. 

Powierzchnia lasów na tere-
nie gminy wynosi ok. 1 672 ha. 
W strukturze własności zdecydo-
wanie dominują lasy prywatne, 
których powierzchnia stanowi 
blisko 98% powierzchni lasów na 
terenie gminy. Lasy te charakte-
ryzują się znacznym rozdrobnie-
niem i występują na obszarze całej 
gminy, zajmując głównie tereny 
piaszczyste oraz doliny rzek i za-
głębienia terenowe (lasy olchowe). 
Jedyne większe kompleksy leśne 
położone są na wschód od Uho-
wa, na południe od Łap (Osse), 

Gąsówki-Osse i  Gąsówki Starej, 
na zachód i południowy zachód od 
Wólki Waniewskiej oraz na obsza-
rze położonym między Łupianką 
Starą i Płonką-Strumianką. 

Poza zbiorowiskami leśnymi 
na terenie gminy Łapy występują 
również siedliska i zbiorowiska 
roślinne nieleśne, w dużej mierze 
związane z dolinami rzek. 

 Zieleń w gminie to nie tylko 
przyroda występująca w lasach, 
zaroślach i na łąkach, ale także 
drzewa przyuliczne, przydroż-
ne szpalery żywopłotów, skwery 
na rondach i pomiędzy blokami. 
To również popularne ogródki 
działkowe, ogrody przydomowe, 
ogródki warzywne, trawniki, zie-
lone ściany, rośliny na balkonach 
i w donicach. 

Jak i jakie dobierać gatun-
ki roślin ?

Decydując się na nasadzenia 
zieleni musimy wziąć pod uwagę 
ukształtowanie terenu, warunki 
klimatyczne, jakość gleby, nasło-

necznienie. Na naszym terenie 
powinniśmy dobierać gatunki 
mrozoodporne, odporne na susze, 
dostosowane do rodzaju gleby i wy-
magające jak najmniejszej opieki 
pielęgnacyjnej.

Gleby gminy Łapy są stosun-
kowo mało zróżnicowane. Podsta-
wowe typy gleb występujących w 
obrębie terenów gminy, to:

- gleby pseudobielicowe wy-
tworzone z piasków gliniastych i 
gliniastopylastych podścielonych 
płytko i średnio głęboką gliną; 
większe kompleksy tych gleb wy-
stępują w części zachodniej gmi-
ny między wsią Płonka-Kozły a 
Łupianką Nową na południe od 
Płonki Kościelnej i w okolicy wsi 
Gąsówka-Skwarki oraz w części 
południowej gminy w okolicy Ła-
py-Łynki, Łapy-Dębowina, Gą-
sówka-Oleksin i Daniłowo Duże;

- gleby brunatne wyługowa-
ne i kwaśne zajmują znaczną po-
wierzchnię w okolicy wsi Uhowo 
oraz niewielkie powierzchnie głów-
ne w południowej części gminy;

- gleby piaskowe różnych typów 

genetycznych (bielicowe, rdza-
we, brunatne kwaśne) zajmujące 
znaczne powierzchnie na obsza-
rze wysoczyznowym całej gminy 
koncentrując się głównie w części 
środkowej i południowej gminy;

- czarne ziemie o bardzo małym 
zasięgu powierzchniowym wystę-
pują na południe od miasta Łapy, a 
także lokalnie i w części zachodniej 
i wschodniej gminy.

- gleby mułowo-torfowe, gleby 
torfowe i murszowo-torfowe, gleby 
murszowo-mineralne i lokalnie 
mady występują w obrębie doliny 
Narwi, Awissy, Szerokiej Strugi i 
innych mniejszych cieków oraz w 
zagłębieniach (obniżeniach) te-
renowych .

Na glebach piaszczystych 
powinniśmy dobierać gatunki, 
które mogą przetrwać upał i są 
odporne na suszę. Różne gatun-
ki krzewów takie jak: berberysy, 
tawułki, trzmieliny, pęcherznice, 
krzewuszki posiadają walory este-
tyczne z uwagi na kolorowe liście, 

mają małe wymagania glebowe, są 
odporne na mróz i okresy suszy, 
nie wymagają dużych prac pielę-
gnacyjnych. Dobrze komponują 
w obecności, irgi, forsycji i lilaka. 
Na uwagę zasługuje gatunek zado-
mowiony – pięciornik krzewiasty, 
rosnący na glebach piaszczystych 
i piaszczysto gliniastych, odporny 
na mróz i zmienne warunki kli-
matyczne. Nie wymaga zbytniej 
pielęgnacji a kwitnie od maja do 
września. Mało popularne jabłonie 
rajskie, pigwowce, aronia mają 
bardzo cenne owoce jako pokarm 
dla ptactwa jak i ludzi.  Krzewy 
zimozielone jak: jałowce, kosod-
rzewiny, tuje, preferują stanowisko 
słoneczne, są mrozoodporne, mało 
wymagające co do gleby. Wszystkie 
przedstawione gatunki nadają się 
do posadzenia na skwerach mię-
dzy blokami, rondach, terenach 
rekreacyjnych, ogrodach  przy-
domowych. 

Na glebach podmokłych, przy 
ogrodach deszczowych, oczkach 
wodnych dobrze rosną różne ga-
tunki wierzby: wierzba biała, iwa, 
japońska, purpurowa, mandżur-
ska. Wszystkie mają dekoracyjne 
kwiatostany w formie kotków. Kora 
wierzby to ważny surowiec zie-
larski z uwagi na salicyline, która 
ma działanie przeciwgorączkowe i 
przeciwzapalne. Irysy syberyjskie, 
języczki pomarszczone i wąsko-
listne, liliowce, funkie, zawilce 
japońskie, trzykrotki wirginijskie 
to gatunki kwiatów do obsadzenia 
ogrodów deszczowych . 

Warto również stworzyć zie-
lone dachy i zielone ściany, które 
pełnią dużą rolę w ochłodzeniu 
budynków, nie zajmują dodatkowej 
powierzchni a obniżają tempera-
turę zmniejszając potrzebę klima-
tyzacji i jednocześnie stanowią 
piękną aranżację i chronią przed 
kurzem. Popularne pnącza  nadają-
ce się do obsadzeni to: zimozielony 
bluszcz pospolity przebarwiające 
się w jesieni na kolor czerwony i 
pomarańczowy, obficie kwitnący 
w lecie milin amerykański, wicio-
krzew, winobluszcz trójklapowy, 
przywarka, hortensja pnąca.  

Kwiaty jednoroczne i byliny 
sadzone w gruncie i w donicach 
(popularne pelargonie, surfinie, 
dalie, begonie, rudbekie, róże, flok-
sy, bratki, lawendy) pełnią tez dużą 
rolę w tworzeniu dobrego klimatu 
miasta pod względem zdrowotnym 
i estetycznym.

Projekt „Wspólnie z naturą w 
Łapach - adaptacja do zmian kli-
matu” korzysta z dofinansowania 
o wartości 1,1 mln euro otrzyma-
nego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy 
EOG. Celem projektu jest przy-
stosowanie Gminy Łapy do zmian 
klimatu i adaptacja do skutków 
tych zmian.

Zieleń w gminie Łapy 
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Po raz piętnasty, 4 września, 
odbyły się dożynki gminne. Jak 
co roku nie zabrakło atrakcji  
dobrze znanych uczestnikom 
tej plenerowej imprezy, ale było 
też mnóstwo nowych interesu-
jących propozycji, które przy-
ciągnęły do Płonki Kościelnej 
tłumy odwiedzających. Dopisała 
także słoneczna pogoda.

Wydarzenie rozpoczęła msza 
św. dziękczynna za zebrane plony 
odprawiona pod przewodnictwem 
ks. Andrzeja Mikuckiego, dyrektora 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej i ks. 
proboszcza Józefa Ogórkisa w ko-
ściele pw. Św. Michała Archanioła.

Z kolei uroczyste otwarcie gali 
poprzedził przemarsz mażoretek 
przy dźwiękach Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Suchowoli. Te-
gorocznymi starostą i starościną  
dożynek zostali Państwo Iwona i 
Piotr Kaczyńscy z Gąsówki-Olek-
sin, którzy zgodnie z ceremoniałem 
dożynkowym przekazali burmi-
strzowi chleb do podziału wśród 
zgromadzonych.

- Cieszę się, że ta piękna polska 
tradycja trwa, jest kultywowana 
w Gminie Łapy i, że po raz kolejny 
możemy się spotkać i wspólnie 
świętować – mówił gospodarz 
uroczystości Krzysztof Gołaszew-
ski, burmistrz Łap, przekazując 
ogromne podziękowania za trud i 
codzienną pracę  rolnikom, dzięki 
którym na nasze stoły trafia polski 
chleb. – Polska wieś była i jest 
zawsze ostoją państwowości, mo-
ralności i patriotyzmu, a wartości i 
zasady stały zawsze na pierwszym 
miejscu – podkreślał w swoim wy-
stąpieniu pan burmistrz.

Do tych słów nawiązał hono-
rowy gość dożynek wicepremier 
i minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin, który powiedział: - To 
jest niezwykle ważne, żebyśmy 
byli twierdzą polskiej tradycji. 
Wicepremier wykorzystał też oka-
zję, aby zapewnić: - Chciałbym, 
aby polscy rolnicy wiedzieli, że 
polski rząd, rząd Prawa i Spra-
wiedliwości, stoi po ich stronie, 
że polski rząd będzie ich wspierał, 
ponieważ wiemy, że dzisiaj bez-
pieczeństwo żywnościowe Polski 
zależy przede wszystkim od pracy 
polskiego rolnika.

W imieniu wszystkich polskich 
parlamentarzystów rolnikom za ich 
pracę podziękował wiceminister 
cyfryzacji Adam Andruszkiewicz: 
- Polska wieś jest naszą  dumą i 
chlubą. Dziękuję Państwu za pra-
cę, którą wykonujecie z miłości 
do Ojczyzny i do swojej „małej 
Ojczyzny” - Gminy Łapy.

Samorząd województwa repre-
zentowali marszałek Artur Kosicki 
oraz Marek Malinowski, członek 
zarządu. Marszałek Artur Kosicki 
mówił: – Cieszę się, że Łapy się 
rozwijają – podkreślał, że dzięki 
dobrej współpracy z rządem uda-
je się realizować wiele ważnych 
inwestycji jak droga wojewódz-
ka czy obwodnica Łap i zapewnił 
mieszkańców o tym, że cały samo-
rząd województwa podlaskiego 
jest przyjacielem  Łap. Pan mar-
szałek podziękował też rolnikom: 
- Województwo podlaskie słynie 
z produktów lokalnych. Jesteśmy 
dumni z tego, co robicie i jak to 
robicie – mówił.

– Jesteście twórcami wspania-
łej żywności -  te słowa skierował do 
rolników z kolei starosta powiatu 
białostockiego Jan Bolesław Per-
kowski, którego zachwyciły także 
wieńce dożynkowe.

Na koniec głos zabrała dy-
rektor Domu Kultury w Łapach 
Wiktoria Wnorowska: - To dzięki 
sołectwom, rolnikom, sponsorom, 

pracownikom Domu Kultury, 
współorganizatorom Dożynki 
Gminy Łapy z roku na rok mają 
coraz piękniejsze barwy – podzię-
kowała pani dyrektor.

Poza gośćmi, którzy zabrali głos 
ze sceny w dożynkach uczestniczyli 
także samorządowcy, przedstawi-
ciele służb mundurowych, jedno-
stek gminnych oraz licznie przybyli 
mieszkańcy naszej gminy, ale także 
gmin sąsiednich.

Sołectwa przygotowały 
przepiękne stoiska pełne re-
gionalnych potraw

Każdy, kto przybył w pierwszą 
niedzielę września do Płonki Ko-
ścielnej z pewnością przyjemnie i 
rodzinnie spędził czas. Sołectwa 
jak zawsze przygotowały mnóstwo 
kulinarnych rarytasów, które pre-
zentowały na przepięknych, kolo-
rowych, ukwieconych stoiskach.  
Były zagrody z żywymi królikami, 
kucykami i gęsiami. Wieńce do-
żynkowe zachwycały kunsztem 
wykonania. Odbyły się też dobrze 
znane konkursy dożynkowe na 

„Najaktywniejsze sołectwo Gmi-
ny Łapy”, „Najładniejsze stoisko 
promocyjne wsi”, „Najpiękniejszy 
wieniec” i „Najlepszy produkt lo-
kalny”. W tym roku mieszkańcy 
mieli też okazję konkurować w 
nowym konkursie kulinarnym na 
„Najlepsze pierogi”. 

Mnóstwo atrakcji dla każ-
dego

Organizatorzy zadbali o mnó-
stwo atrakcji dla najmłodszych. 
Dzieci mogły bawić się na dmu-
chańcach, bungee, gokartach, 
potańczyć z maskotką Paaro czy 
zagrać w grę terenową i wygrać 
atrakcyjne nagrody. Na scenie 
usłyszeliśmy dzieci z pracowni 
wokalnych i muzycznych Domu 
Kultury w Łapach, obejrzeliśmy 
występ cheerlederek z MPower 
Cheers Łapy. Wspaniale zagrała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Su-
chowoli. Wystąpiły również zespo-
ły działające przy Domu Kultury 
w Łapach „Płonkowianie” i chór 
„Łapskie Nutki”.

Pokazy
Nie zabrakło pokazów w wyko-

naniu Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratowniczego z Białegostoku, 
XVIII Pułku Rozpoznawczego w 
Białymstoku oraz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Płonki Kościelnej. 
Stoisko Białostockiego Centrum 
Onkologii zaoferowało darmowe 
badania profilaktyczne.

Występy zespołów
Wieczorem mogliśmy usłyszeć 

łapski zespół folklorystyczny „Kolej 
na Łapianki”. Następnie koncert 
zagrał  zespół „Gig Band”, a o 21:00 
do wspólnego śpiewania i tańca 
porwał zespół „Piękni i młodzi”.

Fotorelacja dostępna jest 
na www.lapy.pl

Patronaty
XV Dożynki objęte zostały patronatem honorowym 
Biskupa Łomżyńskiego Ks. Janusza Stepnowskiego, 
Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Sta-
rosty Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego.
Podziękowania dla partnerów wydarzenia
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie
Białostockie Centrum Onkologii
Poczta Polska Oddział w Łapach
Komisariat Policji w Łapach
Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w 
Łapach
Świetlica Socjoterapeutyczna „Świat w kolorach”
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku

Straż Graniczna
18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
Białostocka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Animacje zabaw dla dzieci „Łapki”
Garncarnia Moja makutra
MPower Cheers Łapy
Mobilne studio zumba fitness „Z-fit”
Palarnia kawy Kafejeto
 Podziękowania dla sponsorów
Arhelan
SKLEP NORIS ŁAPY
Betoniarnia Krupiak
Zakład produkcji Mączek rybnych Stabo
Kondrex
Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
Piekarnia Grodzki
Cukiernia u Lecha w Łapach
Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Classic-Den-
tal w Łapach

XV Dożynki gminne z produktem lokalnym
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Podczas XV Dożynek gmin-
nych z produktem lokalnym roz-
strzygnięto konkursy na: „Naj-
ładniejszy Wieniec Dożynkowy”, 
„Najaktywniejsze Sołectwo Gmi-
ny Łapy”, „Najładniejsze Stoisko 
Promocyjne” i „Najlepszy Produkt 
Lokalny 2022”.

Burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski uhonorował też hodowców 
koni, owiec i królików, którzy re-
prezentowali i promowali Gminę 
Łapy podczas imprez wystawien-
niczych w 2022 r. Nagrodzeni 
otrzymali dyplomy gratulacyjne 
oraz nagrody finansowe. Wśród 
wyróżnionych w ten sposób są:

Hodowcy Koni
Zdzisław Ciborowski, Łapy-

Dębowina
Paweł Ciborowski, Łapy-Dę-

bowina
Hodowca owiec
Katarzyna Łapińska, Łapy-

Dębowina
Hodowcy królików
Marian Łapiński, Gąsówka

-Skwarki
Paweł Gomoliński, Łapy
Wyniki konkursów dożyn-

kowych
Wyniki konkursu „Najak-

tywniejsze sołectwo Gminy 
Łapy – 2022”

Sołectwa nagrodzone w 
grupie I do 200 mieszkańców:

Równorzędne I miejsca sołec-
twa: Łapy-Pluśniaki i Łapy-Korczaki

II miejsce sołectwa: Gąsów-
ka-Oleksin

III miejsce sołectwa: Roszki
-Wodźki i Wólka Waniewska

Sołectwa nagrodzone w 
grupie II powyżej 200 miesz-
kańców: 

Równorzędne I miejsca sołec-
twa: Płonka Kościelna i Uhowo II 

Równorzędne II miejsca so-
łectwa: Uhowo I i Łapy-Szołajdy

Równorzędne III miejsca so-
łectwa: Bokiny i Łupianka Stara

Wyniki konkursu „Najład-
niejszy wieniec dożynkowy 
– 2022”

Wyboru najładniejszego wień-
ca dożynkowego dokonali sołtysi 
lub przedstawiciele sołectw, którzy 
wystawiali wieńce w konkursie. To 
oni byli członkami komisji ocenia-
jącej wieńce.

Równorzędne I miejsca sołec-
twa:  Płonka Strumianka i Łupian-
ka Stara

Równorzędne II miejsca: Rosz-
ki-Wodźki i Bokiny

Równorzędne III miejsca: Gą-
sówka-Skwarki, Uhowo I i Gąsów-
ka-Oleksin

Równorzędne wyróżnienia: 
Łapy-Pluśniaki, Płonka Kościelna 
i  Uhowo II,

Wyniki konkursu „Najład-
niejsze stoisko promocyjne 
Gminy Łapy – 2022”

 I miejsce Płonka Kościelna
Równorzędne II miejsca so-

łectwa:  Łapy-Pluśniaki i Roszki
-Wodźki

Równorzędne III miejsca so-
łectwa: Uhowo I , Uhowo II i Ła-
py-Korczaki 

Wyróżnienia: Gąsówka-Skwar-
ki i Łapy-Szołajdy

Wyniki konkursu „Najlep-
szy produkt lokalny gminy 
Łapy - 2022”

Najwięcej osób zagłosowało 
na: „ROLADĘ Z GĘSI” wystawioną 
do konkursu przez sołectwo Rosz-
ki-Wodźki.

NAGRODA PUBLICZNO-
ŚCI: „Rolada z gęsi” sołectwo 
Roszki-Wodźki

Kategoria: Kulinaria
 I miejsce „Gołąbki z soczewicy” 

Łapy- Pluśniaki
Równorzędne II miejsca:
„Maciejowa buła” Uhowo I
„Kompot z suszu owocowego 

według przepisu babuni” Uhowo II
Równorzędne III miejsca:
„Rolada z gęsi” sołectwo Rosz-

ki-Wodźki
„Słodka opowieść o Płonce” 

Płonka Kościelna
„Golonka pieczona na chrzanie 

z jagodami jałowca” Łapy-Korczaki
Wyróżnienia:
„Stasiowy chleb z duszą” Płon-

ka Kościelna
„Lemoniada miętowo-poma-

rańczowa” Łapy-Szołajdy
Kategoria: Rękodzieło i 

artystyczna twórczość lokalna

I miejsce „Wyroby ceramiczne 
- MALINKA” Łapy-Korczaki

 Równorzędne II miejsca:
 „Malowanie na drewnie” Ła-

py-Pluśniaki
„Korzenioplastyka” Gąsówka

-Skwarki
III miejsce :
„Obraz Pana Jezusa z baran-

kiem” Łapy-Szołajdy
Wyróżnienia:
„Ozdoby na plastrach drewna i 

kory” Świetlica Socjoterapeutyczna 
w Łapach

„Nie tylko serwetką ma drewnie 
malowane” Dzienny Dom Senior 
+ w Łapach

„Szydełkiem tworzone, użyt-
kowe, dekoracyjne i ozdobne ar-
cydzieła” Klub Senior + w Łapach

„Serwetki Maryśki” Łapy-Kor-
czaki

 Kategoria: Inne
 I miejsce Teledysk i utwór 

„Binduga miłości” Zespół „…Kolej 
na Łapianki”

 II miejsce „Z dożynkowym or-
szakiem” - występ taneczno-wokal-
ny dzieci  Łupianka Stara

III miejsce „Pokaz darcia pie-
rza” Płonka Kościelna

Wyróżnienie Wiersze pt. „Go-
lonka”, „KGW-Marysieńka”, „So-
łectwa w Gminie Łapy”

Konkursy dożynkowe rozstrzygnięte. 
Nagrody przyznane
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Okres wakacji jest świetną 
okazją, aby poprzez różnego 
rodzaju zajęcia oraz warsztaty 
zachęcić dzieci do korzystania z 
biblioteki. Jak niegdyś powiedział 
Juliusz Verne – „Biblioteka to do-
bre miejsce dla człowieka, reszta 
świata niech poczeka”

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Łapy w dniach 22 -26 
sierpnia  zorganizowała zajęcia 
wakacyjne dla młodych czytel-
ników, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Każdy dzień  był wypełniony 
warsztatami, oraz spotkaniami z 
literaturą i nie tylko. Rozbudziły 
one  zainteresowania naszych 
uczestników czytelnictwem.

Na początku zajęć, młodzi 
czytelnicy wysłuchali krótkiej 
prelekcji Kamila Raciborskiego 
– Przewodniczącego Młodzie-
żowej Rady Miejskiej na temat 
Łap – powstania miasta, oraz jego 
historii, która była inspiracją do 
stworzenia  opowiadania przed-
stawionego w teatrzyku Kami-
shibai. Dzieci współpracowały w 
grupach. Korzystający z letnich 
zajęć odwiedzili również Letnią 
Czytelnię, gdzie wysłuchali frag-
mentów książki pt. ”Tajemnica 
niebieskich drzwi”. W kolejnym 
dniu zajęcia prowadziły anima-
torki z Centrum Aktywności Spo-
łecznej. Wspólna oferta pozwoliła 
uczestnikom “takich wAKaCJi w 
bibliotece” na kilka godzin ak-
tywnego wypoczynku. Młodzi 
czytelnicy mieli również okazję 
zaprezentować swoje niezwykłe 
umiejętności podczas festiwa-
lu talentów. Ponadto środowe 
przedpołudnie wypełniła –  gra w 

kalambury oraz projekcja filmu. 
Przedostatni dzień zajęć w 

bibliotece należał do jednych  z 
najciekawszych, ponieważ z pew-
nością był najsmaczniejszy. W 
tym dniu odbyły się warsztaty 
kulinarne. Dzieci  samodzielnie 
wykonywały tosty, według swoje-
go pomysłu. Po posiłku, nasi mi-
strzowie kuchni wyszli na świeże 
powietrze, gdzie wspólnie z Tolą 
i Jankiem – bohaterami książ-
ki pt. ”Tajemnica niebieskich 
drzwi” odkrywali ich niezwykłe 
przygody. 

Ostatni dzień wakacyjnych 
zajęć, który niestety nadszedł bar-
dzo szybko, ponieważ jak pisał A. 
A. Milne  „z dniami tak niestety 
bywa”, obfitował w mnogość róż-
nych atrakcji. Wakacyjna poczta 
sprawiła, iż każdy z uczestników 
na początku mógł pochwalić się 
wspomnieniami z miejsc, jakie 
odwiedził w trakcie letniego wy-
poczynku. Ich opowieści uzupeł-
nił Kamil Raciborski  dodając 
różne ciekawostki. Następnie 
wszyscy wykonali pocztówki, z 
których powstała mini galeria.

Na zakończenie wakacyjnych 
zajęć każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz 
nagrodę książkową.

Dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego miasta  
cieszyła się Letnia Czytelnia 
znajdująca się na placu przed 
biblioteką. Ponadto młodzi czy-
telnicy w letniej przerwie od zajęć 
lekcyjnych aktywnie korzystali z 
komputerów i wyposażenia mul-
timedialnego oraz Sali Zabaw dla 
najmłodszych. 

takie wAKaCJE w bibliotece

Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w projek-
cie pt. “Uchwycona przeszłość” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zachęcamy do wspólnego tworzenia wystawy, któ-
ra będzie zapisem historii naszego miasta. Prosimy o 
udostępnianie bibliotece fotografii z własnych zbiorów 
przedstawiających dawne Łapy i okolice.

Szczegółowe informacje na temat projektu można 
uzyskać w Czytelni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej 
w Łapach. 
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Gmina Łapy zawarła poro-
zumienie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku w sprawie przedłużenia 
realizacji Programu Prioryte-
towego „Czyste Powietrze”. 

Wychodząc naprzeciw po-
trzeb mieszkańców burmistrz 
Łap podpisał porozumienie w 
sprawie przedłużenia realizacji 
działalności Punktu Konsulta-
cyjno-Informacyjnego Programu 
Czyste Powietrze. Celem dzia-
łalności Punktu jest ułatwienie 
mieszkańcom aplikowania o 
dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. 

W ramach dotychczasowej 
działalności za pośrednictwem 
Punktu zostało złożonych ponad 

sto wniosków o dofinansowanie 
oraz udzielono ponad 250 konsul-
tacji mieszkańcom. Dzięki zawar-
temu porozumieniu mieszkańcy w 
dalszym ciągu będą mogli korzy-
stać z pomocy jaką niesie punktu 
konsultacyjno-informacyjny.

W punkcie jest możliwość uzy-
skania szczegółowych informacji 
o programie, pomocy w wypełnie-
niu wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Prioryte-
towego ,,Czyste Powietrze” oraz 
jego złożenie. Następnie wniosek 
przekazywany jest do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku, gdzie następuje jego 
ocena merytoryczna. W punkcie 
mieszkańcy również otrzymają 
pomoc przy rozliczeniu przyzna-
nego dofinansowania. 

Priorytetem programu „Czy-
ste Powietrze” jest dofinanso-
wanie do wymiany starych źró-
deł ciepła na paliwa stałe oraz 
termomodernizację budynków 

jednorodzinnych, czyli docie-
plenie przegród wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz wymiany sto-
larki zewnętrznej (okien i drzwi), 
co pozwoli znacznie zmniejszyć 
koszty ogrzewania.

Przypominamy…
Punkt konsultacyjny mieści 

się w Ośrodku Przedsiębior-
czości w Łapach ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 22A i jest czynny: 
od poniedziałku do piątku 
– w godz. 08:00 – 14:00. In-
formacje o programie moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 85 814 19 21 oraz 
osobiście po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu ter-
minu wizyty w celu zapewnienia 
sprawnej obsługi interesantów.

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do korzystania 
z usług punktu.

Grafik dyżurów aptek w miesiącu WRZEŚNIU i PAŹDZIERNIKU  2022
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00

19.09.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
20.09.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
21.09.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.09.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
23.09.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
24.09.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
25.09.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
26.09.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
27.09.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.09.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
29.09.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
30.09.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
1.10.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
2.10.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
3.10.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
4.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
5.10.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
6.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
7.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
8.10.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
9.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
10.10.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
11.10.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
12.10.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
13.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
14.10.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
15.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
17.10.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
16.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
18.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
19.10.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
20.10.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
21.10.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
22.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.10.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
24.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
26.10.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
27.10.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
28.10.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
29.10.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
30.10.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
31.10.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84

Duże zainteresowanie punktem

„Czystego Powietrza”
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M.K: Czym są usługi spo-
łeczne świadczone mieszkań-
com gminy Łapy?

K.Z.K: Usługi społeczne 
to wspólne działania o charakte-
rze niematerialnym dedykowane 
osobom, rodzinom i społeczności 
lokalnej. Bazują na potencjale, wie-
dzy, doświadczeniu i zasobach śro-
dowiska lokalnego. Ich celem jest 
podnoszenie jakości życia miesz-
kańców poprzez zaspakajanie ich 
aktualnych potrzeb. 

M.K: Z dniem 1 sierpnia 
2021r. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Łapach został 
przekształcony w Centrum 
Usług Społecznych w Łapach. 
Jaki jest cel tego projektu i 
kto może skorzystać z usług?

K.Z.K: Gmina Łapy na reali-
zację projektu „Centrum Usług 
Społecznych w Łapach” pozyskała 
3 071 880,00 zł w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym. Ponad 80% 
tych środków zostanie przezna-
czona na realizację nowych usług 
społecznych na rzecz mieszkańców 
Łap. Misją Centrum Usług Spo-
łecznych w Łapach jest zwiększenie 
dostępu do usług społecznych po-
dejmowanych przez gminę w celu 
zaspakajania potrzeb ogółu miesz-
kańców gminy Łapy. Z nowych 
usług oferowanych przez CUS 
mogą skorzystać wszyscy miesz-
kańcy miasta i gminy Łapy bez 
względu na sytuację materialną.

M.K: Jakie nowe usługi 
świadczone są przez CUS 
mieszkańcom Łap?

K.Z.K: 1 września 2021 r. po-
między Centrum Usług Społecz-
nych w Łapach a organizacjami 
pozarządowymi zostały zawarte 
pierwsze umowy na realizację no-
wych usług społecznych jakimi są 
Centrum Aktywności Społecznej 
oraz Akademia Lidera Lokalnego. 
Ponadto nowe usługi realizowane 
są przez samo Centrum, a są nimi 
Klub Wolontariusza, mieszkanie 
chronione i punkt poradnictwa 
specjalistycznego, w ramach któ-
rego prowadzone jest bezpłatne 
poradnictwo, głównie psycholo-
giczne i rodzinne.

M.K: Ostatnio głośno jest 
o działaniach Klubu Wolon-
tariusza w Łapach, proszę po-
wiedzieć na jakie wsparcie 
mogą liczyć mieszkańcy? 

K.Z.K: To prawda, nasi 
Wolontariusze całym sercem 
angażują się w pomoc mieszkań-
com gminy. Swoje wsparcie kierują 
m.in. do osób starszych, samot-

nych pomagając im w codzien-
nych sprawach, takich jak pomoc 
w zakupach, pomoc w drobnych 
porządkach domowych, ale też an-
gażują się we wspólne spędzanie 
czasu z podopiecznymi na spa-
cerach, rozmowach czy czytaniu 
książek. Takie działania wpływają 
na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
osoby wspieranej, dają możliwość 
szybkiego reagowania na jej potrze-
by. Klub Wolontariusza jest także 
zaangażowany w pomoc humani-
tarną dla Ukrainy, prowadząc punk 
zbiórki przy Centrum Usług Spo-
łecznych w Łapach. Wolontariusze 
jak i pracownicy CUS przyjmują, 
segregują i wydają dary przekazane 
przez mieszkańców, uchodźcom z 
Ukrainy. 

M.K: Kto może zostać wo-
lontariuszem w Łapach?

K.Z.K: Do Klubu Wolonta-
riusza mogą zapisać się wszyscy 
mieszkańcy bez względu na wiek, 
którzy z potrzeby serca chcą po-

magać innym. Nasze szeregi zasi-
lają zarówno młodzi ludzie, nasza 
młodzież szkolna, jak i osoby w 
kwiecie wieku, które chcą podzielić 
się swoim wolnym czasem i zrobić 
coś dobrego dla innych.

M.K: Przy Centrum Usług 
Społecznych w Łapach działa 
punkt poradnictwa specja-
listycznego. Z jakich usług 
mogą skorzystać mieszkańcy 
miasta i gminy Łapy w ramach 
tego punktu? 

K.Z.K: Punk poradnictwa 
specjalistycznego ma na celu 
zapewnienie mieszkańcom gminy 
Łapy, którzy mają trudności lub 
wykazują potrzebę wsparcia w roz-
wiązywaniu swoich problemów ży-
ciowych, korzystania z bezpłatnej, 
profesjonalnej pomocy w postaci 
specjalistycznego poradnictwa. 
Zakres poradnictwa jest ustalany 
indywidualnie dla każdej osoby, 
która zechce skorzystać z ofero-
wanej usługi.

Obecnie w ramach punktu 
są zatrudnieni specjaliści, którzy 
świadczą indywidualne poradnic-
two psychologiczne polegające na 
wsparciu osoby w pracy nad in-
dywidualnymi problemami, bu-
dowaniem zaradności życiowej, a 
specjalista od terapii uzależnień 
udziela pomocy terapeutycznej 
osobom dotkniętym uzależnieniem 
od środków odurzających, hazar-
du czy komputera oraz osobom 
będącym w kryzysie i wymagają-
cym wsparcia terapeutycznego w 
obszarze uzależnień.

M.K: Wspomniała Pani, 
że CUS uruchomiło nową, 
innowacyjną usługę jaką 
jest mieszkanie chronione, 
kto może skorzystać z tego 
wsparcia? 

K.Z.K: Mieszkanie chro-
nione jest formą pomocy spo-
łecznej przygotowującą pod opieką 
specjalistów osoby tam przebywa-
jące do prowadzenia samodzielne-
go życia lub wspomagającą te osoby 
w codziennym funkcjonowaniu. W 
mieszkaniu chronionym zapew-
nione zostaną usługi bytowe oraz 
nauka, rozwijanie lub utrwalanie 
samodzielności, sprawności w 
zakresie samoobsługi, pełnienia 
ról społecznych w integracji ze 
społecznością lokalną. Mieszka-
nie chronione przysługuje osobie 
pełnoletniej, która ze względu na 
trudna sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę, 
potrzebuje wsparcia w funkcjo-
nowaniu w codziennym życiu, 
ale nie wymaga usług w zakresie 
świadczonym przez jednostkę 
całodobowej opieki. Obecnie 
wyremontowaliśmy 3 mieszka-
nia chronione, wyposażyliśmy w 
sprzęt RTV, AGD, meble, łóżka, 
pościel, we wszystkie przedmioty 
potrzebne do codziennego funk-
cjonowania.

Rozmowa z Katarzyną Żukowską – Koc, 
dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Łapach

O usługach społecznych raz jeszcze 
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M.K: Czy są tam już pierw-
si podopieczni?

K.Z.K: Od kwietnia b. r. 
ulokowaliśmy w mieszka-
niach chronionych pierwsze 
osoby wymagające wsparcia.

M.K: A teraz przejdźmy 
do usług społecznych, które 
zostały zlecone do realizacji 
organizacjom pozarządo-
wym. Czym zajmuje się Cen-
trum Aktywności Społecznej 
oraz Akademia Lidera Lokal-
nego. Proszę powiedzieć, co 
to za usługi, jaki mają cel, co 
w ramach tych usług zyskują 
mieszkańcy?

K.Z.K: Centrum Aktyw-
ności Społecznej w Łapach to 
przestrzeń do spotkań, rekreacji 
oraz animacji dla wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy 
Łapy. CAS w Łapach funkcjonuje 
w ramach Centrum Usług Spo-
łecznych. W ramach działalności 
Centrum Aktywności Społecznej 
prowadzone są warsztaty, zajęcia 
edukacyjne, integracyjne i ani-
macyjne. Oferta CAS zawierała 
dostęp do pomocy edukacyjnej, 
kulturalnej i rozrywkowej. Jest to 
miejsce, gdzie mieszkańcy chętnie 
spędzają swój wolny czas na takich 
aktywnościach jak wyjazdy do 
kina, na kręgle, do opery, teatru 
lub na wycieczki edukacyjne. Or-
ganizowane są spotkania ze spe-
cjalistami na tematy związane z 
wychowywaniem dzieci i nastolat-
ków, komunikacją interpersonal-
ną, przedsiębiorczością, zdrowym 
stylem życia, konkursy, spotkania 
autorskie i międzypokoleniowe.

Kolejną nową usługą jest 
Akademia Lidera Lokalnego. 
Głównym celem działań Akademii 
jest wzmocnienie kompetencji 
liderskich, pobudzanie aktywno-
ści obywatelskiej mieszkańców 
gminy Łapy.  Działania skiero-
wane są do wszystkich osób w 
szczególności tych, które mają 
wewnętrzną potrzebę rozwoju 
oraz wizję działania we współ-
pracy z innymi na rzecz pozytyw-
nych zmian społecznych. Do tej 
pory odbyły się liczne szkolenia i 
warsztaty,  działa Punk wsparcia 
lidera/liderki, gdzie prowadzone 
jest doradztwo w zakresie pozy-
skiwania środków finansowych 
na realizację swoich pomysłów, 
organizowane będą konkursy na 
oddolne inicjatywy z możliwością 
ich finansowania. Zapraszam do 
obserwowania fanpage Akademii 
Lidera jak i Centrum Aktywności 
Społecznej. Tam na bieżącą po-
jawiają się informacje o nowych 
działaniach, 

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę kolejnych innowacyjnych 
pomysłów na rozwój usług 
społecznych w gminie Łapy.

Uchwałą nr XLIX/383/21 
Rady Miejskiej w Łapach z 
dnia 20 grudnia 2021 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Łapy na 2022 rok za-
bezpieczono w budżecie środki 
na zakup energii elektrycznej 
związanej z oświetleniem ulicz-
nym w kwocie 720.000 zł, nato-
miast uchwałą nr LVII/466/22 
Rady Miejskiej w Łapach z dnia 

1 sierpnia 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 
2022 rok zwiększono plan 
wydatków na ten cel o kwotę 
172.500 zł.

Mając na względzie gwał-
towny wzrost energii elektrycz-
nej  (koszt oświetlenia uliczne-
go w gminie Łapy w stosunku 
do roku ubiegłego wzrósł o ok. 
240 %) i mając na uwadze, iż za-

bezpieczona w budżecie kwota 
nie jest wystarczająca na pokry-
cie kosztów oświetlenia ulicz-
nego wprowadzono program 
oszczędnościowy polegający na 
redukcji ilości punktów świetl-
nych na drogach gminnych.

Z uwagi na powyższe co 
trzecia latarnia oświetlenia 
ulicznego w gminie Łapy zo-
stanie wyłączona.

Lampy w pobliżu skrzyżo-
wań oraz przejść dla pieszych 
oraz lampy na drogach powia-
towych, wojewódzkich nie zo-
staną wyłączone. 

Program oszczędnościowy 
będzie funkcjonował w naj-
bliższym jesienno-zimowym 
sezonie, do momentu monta-
żu nowych energooszczędnych 
lamp ledowych – orientacyjny 
plan montażu to pierwsza po-
łowa 2023 r.

Bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych w dniach 
26.09.2022 r.- 29.09.2022 r. z 
nieruchomości zamieszkałych.

W ramach zbiórki można 
oddać następujące odpady:

Opony od samochodów 
osobowych.

Odpady wielkogaba-
rytowe – meble, duży sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 

sprzęt AGD – kompletny, grzej-
niki, inne odpady o dużych roz-
miarach, czyli to co ze względu 
na rozmiar  i masę, nie może 
być umieszczone w typowych 
pojemnikach na odpady.

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe – powstałe pod-
czas drobnych robót remon-
towych wykonywanych przez 
właścicieli nieruchomości za-

mieszkałych – rozdzielone 
na poszczególne frakcje 
materiałowe.

POTRZEBĘ ODBIORU 
NALEŻY ZGŁOSIĆ do dnia 
22.09.2022 w godzinach 
od 7:00-15:00, tel.  85 674 
59 29, e-mail:  dgk@peclapy.
pl, Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej  sp.  z o.o., Dział 
Gospodarki Komunalnej, ul. 
Mostowa 9, Łapy. 

Do odpadów wielkogaba-
rytowych nie należą części 
samochodowe oraz z innych 
pojazdów, a także szyby, gałęzie 
i inne odpady zielone, ziemia.

Nie będzie zabierana papa, 
wełna mineralna oraz eternit.

W miarę możliwości prosi-
my o pomoc przy załadunku.

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

Zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej  WRZESIEŃ  - PAŹDZIERNIK 2022

Dzień 
tygodnia

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,  Szwar-

ce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

5
19

3
17
31

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Gra-
niczna, Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka, 
Krucza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, 
Piękna, Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, 

Wodociągowa, Wronia, Żurawia

6
20

4
18
27*

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

sionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, 
Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Różana, Sto-

krotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

13
27

11
25

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

Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

6
20

4
18
31*

Środa

Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odle-
gła, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedlec-

kiego, Wodzickiego, Żniwna

7
21

5
19

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskiego, 
Dolna, Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottge-
ra, Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, Michałow-
skiego, Nikifora, Pankiewicza, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkacego, Wyczół-

kowskiego, Zdrojowa

14
28

12
26

Czwartek

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

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

Zachodnia, Żytnia

8
22

6
20

Piątek

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, Kor-
czaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, 

Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

9
23

7
21

27.10.2022* - termin zastępczy za 01.11.2022, 31.10.2022* 

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, nie-

bieski, zielony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
WRZESIEŃ  - PAŹDZIERNIK 2022

Dzień 
tygo-
dnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa
19 17

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

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

5 3

Wtorek

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

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

Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

6 4

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 14 12

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
7 5

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Wygwizdowo, Żabia

21 19

Czwar-
tek

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

Zachodnia, Żytnia
15 13

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nil-

skiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, 

Wronia, Żurawia

8 6

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

16 14

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmen-
tarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Gra-

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

9 7

PROSIMY O NIEWRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH 
I POPIOŁU DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

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

odpadami segregowanymi
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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 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

IX X

Ponie-
działek

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

Warszawska, Witosa,

12
26

10
24

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gli-
niana, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańco-
wa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, 

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

5
19

3
17
31

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gie-
rymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, 

Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskie-
go, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sławińskiego, 
Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 

Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

6
20

4
18

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
14
28

12
26

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury

7
21

5
19

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

14
28

12
26

Czwartek

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

Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

1
15
29

13
27

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nil-

skiego-Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, 
Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, 

Wronia, Żurawia

8
22

6
20

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gę-
sia, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesiono-

wa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, 
Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerko-

wa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

2
16
30

14
28

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmen-
tarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Gra-

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

9
23

7
21

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

zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
IX X

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniews  ka, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki

12
26

10
24

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 12
26

10
24

Wtorek

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

13
27

11
25

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)

13
27

11
25

Środa

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

14
28

12
26

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

14
28

12
26

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

1
15
29

13
27

SOŁECTWA GMINY ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, zie-
lony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2022

Dzień tygo-
dnia Miejscowość

Miesiąc

IX X

Poniedzia-
łek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 12 10

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 19 17

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 13 11

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
20 18

Środa

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

Gąsówka-Osse, 
14 12

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła ) 21 19

Czwartek Łapy-Szołajdy,Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, Dani-
łowo Duże 22 20

W dniu odbioru odpadów pojemniki, 
worki należy wystawić przed posesję do godz. 7:00. 

Odpady wystawione po tym terminie 
mogą zostać nieodebrane.

Pojemniki, worki powinny być ustawione w miejscu dostępnym, 
umożliwiającym bezpośredni dojazd dla przedsiębiorcy odbie-
rającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości. W przypadku braku takiego miejsca należy je 
wystawić w dniu odbioru na chodnik lub przy krawędzi drogi 
przed wejściem na teren nieruchomości albo udostępnić w spo-
sób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej  WRZESIEŃ  - PAŹDZIERNIK 2022

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

IX X

Poniedzia-
łek

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

12
26

10
24

Środa

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

11-go Listopada)

7
21

5
19

Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła) 14
28

12
26

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

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

1
15
29

13
27

Piątek

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe
2
16
30

14
28

Gąs. Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Kasprowicza, 
Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, 

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

2
16
30

14
 28

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

2
16
30

14
28
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Usługi indywidualnego transportu  
door-to-door w Gminie Łapy

Masz trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. 
ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz 
się na wózku inwalidzkim, o kulach i in.).
Chcesz rozwijać aktywność w życiu publicznym, społecz-
nym i zawodowym, a masz problem z dotarciem do miejsca 
aktywności ze względu na ograniczoną mobilność.
Usługa indywidualnego transportu jest dla CIEBIE! Usługa 
ta obejmuje również pomoc w wydostaniu się z mieszkania 
lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca 
docelowego.
Usługa jest BEZPŁATNA.

Zamawianie usługi:
Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50

tel. 786 044 041, 85 715 25 50,
przewoz.cuslapy.pl

Wartość projektu : 703 038,25 zł
w tym wkład z Funduszy Europejskich z UE: 592 520,64 zł
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