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Po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią do Łap 
wróciła piękna tradycja wigi-
lijnych spotkań.  W niedzielę 
(18 grudnia) Plac Niepodle-
głości znów wypełnił się świą-
teczną atmosferą, mnóstwem 
dobrych życzeń i zapachem 
pysznej kapusty z grzybami. 
Na stoiskach wystawionych 
w Domu Kultury można było 
zaopatrzyć się w świąteczne 
ozdoby i zrobić sobie zdjęcie z 
Mikołajem. Nie zabrakło wspól-
nego kolędowania i dzielenia 
się opłatkiem. 

Życzenia złożył mieszkańcom 
burmistrz Krzysztof Gołaszew-
ski: - Życzę Państwu spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, spę-
dzonych w gronie najbliższych, 
samych radosnych przeżyć na całe 
święta i na nadchodzący 2023 
rok. Niech spełnią się wszystkie 
Państwa życzenia i marzenia. 
Niech się Państwu wiedzie w życiu 
osobistym i zawodowym. Niech 

pomyślnie spełniają się Państwa 
plany i zamierzenia. Niech Pań-
stwa szczęście osobiste napędza 
wszystko, co dobre w naszej gmi-
nie. Niech wszystkim nam dobrze 
się tu mieszka i żyje – mówił pan 
burmistrz, podkreślając jak waż-
na jest integracja i to, aby nikt w 
święta nie był sam.

Świąteczne życzenia miesz-
kańcom złożyli także wicestarosta 
Powiatu Białostockiego Roman 
Czepe, w imieniu wszystkich 
radnych przewodniczący Rady 
Miejskiej Dariusz Wincenciak 
oraz przewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów Stanisława Grzy-
bowska.

Wigilijne spotkanie ma przy-
pomnieć mieszkańcom gminy o 
istocie świąt Bożego Narodzenia, 
dlatego nie zabrakło wspólnej 
modlitwy. 

- Widzimy jak bardzo potrzeb-
ny jest nam pokój, bo tego brakuje 
na Ukrainie i wtedy wszystko jest 
potrzebne, bo nawet podstawowe 
rzeczy są niemożliwe, niech zatem 

taka łaska zapanuje w waszych 
sercach, w waszych domach - mó-
wił ks. dziekan Krzysztof Jurczak, 
proboszcz parafii pw. Świętego 
Krzyża w Łapach.

Świąteczną oprawę artystycz-
ną wydarzenia przygotował chór 
„Łapskie Nutki i zespół „…kolej na 
Łapianki” oraz dzieci ze Świetli-
cy Socjoterapeutycznej „Świat w 
kolorach”.

Tradycyjną wigilijną kapustą 
z grzybami częstowali strażacy 
ochotnicy z Łap-Dębowiny.

Na ręce burmistrza Krzyszto-
fa Gołaszewskiego Betlejemskie 
Światełko Pokoju złożyli harcerze 
z VII drużyny wodniaków „Sza-
ra Szekla”, którzy na wigilijne 
spotkanie przybyli z ks. Józefem 
Łupińskim. 

Podczas Wigilii miejskiej na-
grodzeni zostali laureaci konkur-
su na „Najładniejsze przebranie 
świąteczne” zorganizowanego 
przez Centrum Aktywności Spo-
łecznej w Łapach.

Wieczorem bożonarodzenio-
we pieśni w wykonaniu Biało-
stockiego Studia Piosenki Jerzego 
Tomzika rozbrzmiewały także na 
specjalnym wigilijnym koncercie 
w Domu Kultury. Koncert zgro-
madził liczną widownię, wśród 
której był m.in. wicemarszałek 
województwa podlaskiego Seba-
stian Łukaszewicz.

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom i instytucjom 
za pomoc w organizacji Wigilii 
miejskiej: Domowi Kultury w Ła-
pach, Centrum Usług Społecznych 
w Łapach, chórowi „Łapskie Nut-
ki”, Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Świat w kolorach”, zespołowi „…
kolej na Łapianki!”, strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej: w 
Łapach-Dębowinie, w Uhowie, w 
Łupiance Starej, Sklepowi „Sosen-
ka”, Panu Piotrowi Kamińskiemu 
sołtysowi wsi Łupianka Stara, Za-
kładowi Wodociągów i Kanali-
zacji w Łapach  oraz wszystkim 
instytucjom zaangażowanym w 
przygotowanie wydarzenia. Szcze-
gólnie serdecznie dziękujemy za 
świąteczny nastrój przybyłym na 
Miejską Wigilię gościom i miesz-
kańcom.
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Na stadionie miejskim im. 
Waldemara Kikolskiego przy 
ul. Leśnikowskiej w Łapach w 
przyszłym roku  powstanie kort 
tenisowy.

Projekt związany z jego budo-
wą otrzymał w Budżecie Obywa-
telskim na 2023 r. aż 835 ważnych 
głosów poparcia mieszkańców i 
znalazł się wśród 8 zadań dofi-
nansowanych kwotą 100 tys. zł 
z budżetu gminy Łapy.

Kolejne 53 900 zł na budo-
wę kortu tenisowego będzie po-
chodziło z darowizny Fundacji 
LOTTO im. Haliny Konopackiej. 
Pieniądze trafią do Łap dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, 
którzy oddali swoje głosy w kon-
kursie „Sportowo Kulturalnie Lo-
kalnie.  Budowa kortu tenisowego 
znalazła się wśród 27 projektów 
z całej Polski dofinansowanych 

w ten sposób.
Symboliczny czek odebrali 

w piątek (2 grudnia) w Warsza-
wie podczas uroczystego podsu-
mowania konkursu burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski i dyrektor 
Ośrodka Kultury Fizycznej w Ła-
pach Przemysław Jaroszewski.

- Jeszcze raz gratuluję Panu 
Dyrektorowi i pracownikom OKF 
zaangażowania i determinacji 
w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków na inwestycje w obiek-
ty sportowe – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Na zdjęciach: mistrz olimpij-
ski w chodzie na 50 km Dawid 
Tomala, Mistrzyni Europy w 
łyżwiarstwie szybkim Patrycja 
Maliszewska i międzynarodowy 
mistrz Polski w boksie Łukasz 
Różański oraz komentator spor-
towy Roman Kołtoń.

W Łapach powstanie kort tenisowy

Kryta pływalnia będzie się 
mieściła w jednokondygnacyjnym 
budynku z zapleczem połączonym 
ze Szkołą Podstawową Nr 1. Część 

pomieszczeń zostanie w tym celu 
przebudowana, aby umożliwić 
dostęp do pływalni bezpośrednio 
z budynku szkoły.

Niecka basenowa będzie miała 
wymiary 16,67x8,5 m i głębokość 
od 1,00 do 1,80 m. W części rekre-
acyjnej zaprojektowano brodzik, 
jacuzzi, zespół saun z natryskami, 
aneks wypoczynkowy wraz z za-
pleczem sanitarno-szatniowym 
pływalni składającym się z prze-
bieralni z zespołami natrysków i 
WC oraz przebieralni i natrysku z 
WC dla osób niepełnosprawnych.

Do basenu będzie prowa-
dził hol wejściowy dostępny 
z zewnątrz poprzez wiatrołap 
połączony komunikacyjnie z 
istniejącym budynkiem szkoły. 
W holu wejściowym będzie się 
mieściła m.in. portiernia z szatnią, 
minibistro z zapleczem, pokój 
ratowników oraz zespół sanitaria-
tów znajdujący się w istniejącym 
budynku szkoły, zaplecze socjalne 
pracowników składające się z szat-
ni  pracowniczych z sanitariatami 
oraz pokoju socjalnego.

Powstaną też niezbędne po-
mieszczenie techniczne tj. np. : 
wentylatornia na parterze oraz 
pomieszczenie techniki baseno-
wej w podpiwniczeniu czy po-
mieszczenia magazynowe basenu 
oraz wszystkie potrzebne instala-
cje i przyłącza.

Prace zgodnie z umową mają                 
się zakończyć za dwa lata.

Wartość podpisanej umowy 
to kwota 16.998.600,00 zł.

Na „Budowę krytej pływalni 
przy ul. Jana Matejki w Łapach” 
Gmina Łapy pozyskała w tej ka-
dencji łącznie 15.468.600 zł.  Uzy-
skane dofinansowanie pochodzi 
ze środków:

- Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki – kwota 4.472.600,00 zł.

- Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych – kwota 9.996.000,00 zł.

- Budżetu Województwa Pod-
laskiego – kwota 1.000.000,00 zł

Rosną fundamenty pływalni

Prace związane z budową basenu w Łapach przy ul. Matejki 
rozpoczęły się pod koniec października 2022 r.  Zaraz po podpi-
saniu umowy wykonawca inwestycji - firma RS Budownictwo 
S.A. z Białegostoku rozpoczął prace przygotowawcze związane 
z organizacją terenu i zaplecza budowy. 

Wielka radość dzieci i do-
rosłych, animacje i konkursy 
na Placu Niepodległości.

Za nami kolejny Przemarsz 
Mikołajów w Łapach.  6 grudnia 
ulicami miasta przeszedł tłum 
mieszkańców gminy w przebra-
niach świątecznych z Mikoła-
jem na czele w przystrojonym 
pojeździe sprawiając dzieciom i 
dorosłym dużo radości. Na placu 
przez Biblioteką Miasta i Gminy 
Łapy była możliwość wykonania  
zdjęcia  w Świątecznym Studiu 
Fotograficznym. Mieszkańcy 
tłumnie ustawiali się do zdjęcia 
z najpopularniejszym Świętym, 
potem ulicami Armii Krajowej 
i ulicy Głównej udaliśmy się na 
Plac Niepodległości gdzie po raz 
pierwszy uroczyście zostały zapa-

lone światełka na choince przez 
Burmistrza Łap- Pana Krzysztofa 
Gołaszewskiego. 

Na Placu nie brakowało atrak-
cji i słodkich prezentów m.in. waty 
cukrowej, świątecznej herbaty, 
pierników przygotowanych przez 
Dzienny Dom Senior+, Świetli-
cę Socjoterapeutyczną „ Świat 
w kolorach” oraz Klub Wolon-
tariusza w Łapach.  Nagrodami 
w konkursach i animacjach były 
żywe choinki, które mieszkańcy 
mogli zabrać ze sobą do domów. 
Na koniec Dom Kultury w Ła-
pach zaprosił wszystkich na sens 
filmowy pt. „Pierwsza gwiazdka 
Timothy’ego Reckarta”.

Wydarzenie współfinanso-
wane było ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Parada Mikołajów przeszła przez Łapy
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Czwarty rok kadencji burmistrza 
Krzysztofa Gołaszewskiego

ROK 2022
W GMINIE ŁAPY

POZYSKANE DOFINANSOWANIA:

• dofinansowanie w łącznej kwocie 15 468 600,00 
zł na „Budowę krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w 
Łapach” Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków:

-  Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 4.472.600,00 zł.
-  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych – kwota 9.996.000,00 zł.
- Budżetu Województwa Podlaskiego – kwota 

1.000.000,00 zł

• dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 8,1 mln 
zł na zadanie pt. „Budowa i rozbudowa dróg w Gminie 
Łapy”  w ramach Programu Polski Ład – Edycja I  - skła-
dające się z następujących przedsięwzięć:

- przebudowa ul. Polnej w Uhowie- przebudowa  
ul. 1-go Maja w Uhowie 

- przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach
- przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach
- przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach

• dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł na zakup 
sprzętu stanowiącego dodatkowe wyposażenie nowego 
wozu strażackiego SCANIA P410  Ochotniej Straży Po-
żarnej w Uhowie – wartości inwestycji to ponad 51 tys. zł. 

Drodzy mieszkańcy Gminy Łapy,

mijający rok był ponownie rokiem niepewności 
i rodzących się obaw. Dzięki aktywnej pracy urzędu 
i jednostek podległych, udało nam się utrzymać wszystkie 
inwestycje i zrealizować działania społeczne – oczywiście 
te, które można było. Bardzo się cieszę, że inwestycje 
nie stanęły i są kontynuowane. 

Wielokrotnie podkreślałem, że aby rozwijać gminę 
należy pozyskiwać środki zewnętrzne, dlatego od po-
czątku kadencji staram się to robić skutecznie. Muszę 
stwierdzić, iż ten rok, podobnie jak poprzedni, był pod 
tym względem również bardzo dobry. Pozyskane zosta-
ły środki na realizację ważnych i oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji tj. budowa basenu, która już 
się rozpoczęła czy przebudowa kolejnych dróg gmin-
nych. Ponadto prawie wszystkie inwestycje na terenie 
Gminy Łapy realizowane są lub będą za pomocą tych 
właśnie środków, które bardzo często stanowią 85 %  
lub nawet 100% całkowitej wartości realizacji zadań. 
Dzięki temu Gmina Łapy często nieznacznie tylko par-
tycypuje w kosztach inwestycji.

Przedstawione przedsięwzięcia to tylko niektóre ze 
spraw, które udało się rozpocząć lub zakończyć w roku 
2022. 

Niewątpliwie jednym z sukcesów osiągniętych w 2022 
roku była rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Łapach. 
Od początku mojej kadencji mówiłem, że jest to nie-
zbędne i dzięki skutecznemu pozyskaniu zewnętrznych 
środków inwestycję można było wcielić w życie. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu powstało około 70 nowych 
miejsc dla naszych maluchów. Kolejny punkt z tego, co 
głosiłem przed wyborami się spełnił.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
Państwu za aktywny wkład w rozwój naszej gminy, 
za wszystkie zgłaszane opinie i konstruktywne uwagi, 
które przekazywaliście mi Państwo podczas naszych 
spotkań czy bezpośrednio w urzędzie. Takie spotkania 
są dla mnie bardzo ważne, a drzwi mojego gabinetu 
są zawsze dla Państwa otwarte.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nad-
chodzącego Nowego Roku 2022 proszę przy-
jąć najlepsze życzenia, zdrowia, spokoju oraz 
wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. 
Niech nadchodzący rok  będzie rokiem pełnym 
nadziei i wiary w lepsze jutro.

   Z najlepszymi życzeniami,

   Krzysztof Gołaszewski 
   Burmistrz Łap
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ROZPOCZĘTE INWESTYCJE 
I W TRAKCIE REALIZACJI:

• budowa basenu przy ul. Matejki w Łapach - wartość 
inwestycji to blisko 17 mln zł.

• budowa wieży widokowej o wysokości 40 metrów wraz 
zagospodarowaniem terenu w Uhowie – wartość inwestycji 
to ponad 2,8 mln zł;

• przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach – wartość 
inwestycji to ponad 2,8 mln zł.

• przebudowa ul. Korczaka w Łapach – I etap – wartość 
inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

• przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach – wartość 
inwestycji to ponad 3,2 mln zł.

GMINA UDZIELIŁA WSPARCIA:

• udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego w 
łącznej kwocie 100 tys. zł na remonty chodników;

• udzielono dotacji dla Powiatu Białostockiego w łącznej 
kwocie blisko 600 tys. zł na inwestycje drogowe;

• udzielono wsparcia dla SP ZOZ w Łapach w kwocie 
blisko 200 tys. zł;

• udzielono dotacji dla Policji w łącznej kwocie 35 tys. zł;
• udzielono dotacji w wysokości 20 tys. zł dla Państwowej 

Straży Pożarnej;
• udzielono dotacji w wysokości 150 tys. zł na działania 

remontowe mające na celu ochronę zabytków w kościele 
parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach;

• udzielono dotacji w wysokości ponad 86 tys. zł dotacji 
na działania remontu zabytku  kaplicy z 1800 r. na starym 
cmentarzu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w 
Płonce Kościelnej;

• udzielono dotacji w łącznej kwocie ponad 1,1 mln zł 
organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicz-
nych z podziałem na:

- kwotę blisko 660 tys. zł na wsparcie realizacji zadań w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji opieki 
sprawowanej w formie źłobka lub klubu dziecięcego 
oraz w zakresie ochrony zwierząt,

- kwotę 500 tys. zł pochodzącą z dofinansowania UE na 
prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej oraz 
Akademii Lidera Lokalnego  

PONADTO:

• utworzone zostało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Daniłowie Dużym mające na celu wzmocnienie dotych-
czasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług 
dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami;

• realizowany jest Projekt „Umiem Pływać”, który za-
pewnia bezpłatną naukę pływania ok. 300 dzieciom;

• realizowany jest Program „Opieka 75+” przez CUS 
w Łapach;

• prowadzony jest Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu Czyste Powietrze przez Ośrodek Przedsiębior-
czości w Łapach;

• realizowany jest projekt pt. „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door w Gminie Łapy”;

• przeprowadzono IV edycję Budżetu Obywatelskiego – w 
ramach której w 2023 r. zostanie zrealizowanych kolejnych 
8 zadań wybranych przez mieszkańców w 2022 r.

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE:

• budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Da-
niłowie Dużym – wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł;

• rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Łapach – wartość in-
westycji to ponad 4,3 mln zł.

• rewitalizacja parku przez biblioteką poprzez budowę 
nowoczesnej fontanny z podświetleniem ledowym – wartość 
inwestycji do blisko 1,2 mln zł;

• przebudowa ulicy Piaskowej na odcinku od ulicy Polnej 
do ul. Głównej - wartość inwestycji to ponad 2,1 mln zł;

• przebudowa dwóch odcinków dróg w Płonce Kościelnej 
o łącznej długości 1174 m – wartość inwestycji to ponad 
2,6 mln zł;

• przebudowa ulicy Kolejowej wraz z drogą  w kierunku 
Łap-Łynek – wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł;

• przebudowa odcinka ul. Długiej i budowa ul. Żurawiej 
w Łapach - wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł;

• budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach 
Programu Polski Ład – Edycja I – wartość inwestycji to 
ponad 8,5 mln zł.

• W ramach inwestycji zrealizowano następujące przed-
sięwzięcia:

- przebudowa ul. Polnej w Uhowie
- przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie
- przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach
- przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach
- przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach
• zrealizowano 8 inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Łapy 2022;
• zrealizowano projekt pt. „Zielone Łapy” obejmujący 

montaż kolektorów słonecznych i instalacje fotowoltaiczne 
przez mieszkańców –wartość projektu to prawie 2 mln zł;

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

• Projekt pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja 
do zmian klimatu” - obejmującego działania mające na 
celu zazielenienie obszarów zabudowanych na terenie 
miasta i gminy Łapy, tj. na tworzenie niebieskiej i zielonej 
infrastruktury w formie m.in. zielonych podwórek, parków 
kieszonkowych, zieleni przyulicznej, zielonych przystan-
ków, ogrodów deszczowych działania mające na celu 
poprawę efektywności energetycznej na terenie miasta i 
gminy Łapy poprzez modernizację oświetlenia ulicznego 
(wymiana lamp oświetleniowych na LED) i montaż urządzeń 
do inteligentnego sterowania systemem oświetlenia ulicz-
nego) oraz działania informacyjno-edukacyjne – pozyskane 
dofinansowanie wynosi blisko 5 mln zł a łączna wartość 
projektu to ponad 5,8 mln zł;

• Projekt pt. „Bo w przedszkolu fajnie jest!”- popra-
wa dostępu do wysokiej, jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Łapy obejmujący utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych poprzez rozbudowę Przedszkola nr 2 w 
Łapach oraz dostosowanie oferty edukacyjnej o zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty 
u dzieci w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji na-
uczycieli – część dofinansowana z Europejskiego Funduszu 
Społecznego wynosi ponad 1,3 mln zł a łączna wartość 
projektu to ponad 5,1 mln zł;

• Projekt pt. Cyfrowa Gmina mający na celu na cyfryza-
cję i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych 
systemów informatycznych – pozyskane dofinansowanie 
blisko 650 tys. zł;
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Za szerzenie idei wolontariatu w 
środowisku lokalnym poprzez 
bezinteresowną działalność 
artystyczną wśród seniorów i 
osób z niepełnosprawnością.
1. Panią Krystynę Rudecką
2. Pana Romualda Czech
Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Łapach
1. Gabriela Murawska
2. Aleksandra Piekutowska
3. Aleksandra Wróblewska
4. Oskar Polowczyk
Opiekun: Pani Anna Leśniewska 
oraz Pani Iwona Grodzka
Nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Łapach, którzy 
zaangażowali się w nauczanie 
języka polskiego uchodźców z 
Ukrainy.
1. Pani Alicja Moczulska 
2. Pan Robert Bujnowski 
Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Łapach
1. Klasa VIII A
2. Dominik Małaszewski
3. Maciej Zawadzki
4. Jakub Tomaszewski
5. Klaudia Demiańczuk
6. Klaudia Kozłowska
7. Lena Kamińska
8. Marlena Milczarek
9. Karina Rzońca
10. Maja Kowalczuk
11. Aleksandra Szyluk
12. Lidia Łupińska
13. Patryk Hołowienko
Opiekun: Pani Estera Gąsowska 
oraz Pani Mariola Młynarczyk
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Łapach
1. Danowska Dominika
2. Olszewska Nikola
3. Porowska Maja
4.Wielgat Barbara
5.Kropiewnicki Jan
6.Marzec Aleksandra
7.Michno Mateusz

8.Subocz Anna
9.Zakrzewski Bartosz
10.Mierzwiński Filip
11.Dworakowski Aleks
12.Zajkowski Alan
13.Łupiński Robert
14.Drągowski Krystian
15.Leszczyńska Zuzanna
16.Gąsowski Jakub
Opiekunem Szkolnego Koła 
Caritas: Pani Monika Wielgat
Szkoła Podstawowa w Łupian-
ce Starej
1. Igor Popławski
2. Emilia Kostrowska
3. Adrianna Jaworowska
4. Patryk Popławski
5. Kinga Pułkośnik
6. Anna Karpowicz
7. Magdalena Żur
8. Paulina Popławska
9. Gabriela Szymkowska
10. Kamila Kalinowska
Opiekun: Pani Wioletta Katarzy-
na Łupińska
Szkoła Podstawowa w Płonce 
Kościelnej
1. Maria Łapińska
2. Julia Perkowska
3. Klaudia Rafałko
4. Aleksandra Sienicka
5. Teresa Stypułkowska
Opiekunowie: Agnieszka Sty-
pułkowska oraz Pani Marta 
Kamińska
Szkoła Podstawowa w Uhowie:
1. Marcelina Halicka
2. Gracjan Harasim
3. Amelia Januszyk
4 Jan Kutyna
5 Martyna Perko
6. Ewa Petrych
7. Maja Rybak
8. Kamil Skibko
9. Nadia Smolska
10. Paulina Tomaszewska
11. Zuzanna Urbanowska
12. Katarzyna Warpechowska

13. Julia Zawada
14. Maja Zawada
15. Wiktoria Bukłaho
16 Jakub Kruszewski
17.Michał Kulesza
18 Julia Szulc
19. Lilia Vandenhove
20. Paweł Warpechowski
21. Krystian Zawada
22. Maciej Zdrodowski
Opiekun: Teresa Kowalewicz
I Liceum Ogólnokształcące 
w  Łapach
1.Maja Klim
2.Weronika Perkowska
3. .Karolina Lulko
4. Wiktoria Zdziarska
5 .Zuzanna Kruszewska
6. Izabela Kamińska
7. Izabela Kasperowicz
8. Weronika Roszkowska
9. Magdalena Dworakowska
Opiekun: Janina Supińska
Zespół Szkół Mechanicznych 
w  Łapach
1.Dominika Kulczyńska
2. Zuzanna Świeżewska
3. Anna Łupińska
4. Wiktoria Roszkowska
5. Wiktoria Łapińska
6. Małgorzata Kmita
7. Weronika Lulka
8. Bartosz Woronowicz
9. Kacper Tarasiuk
10. Paweł Łapiński
11. Izabela Godlewska
12. Gabriela Kiełkucka
13. Malwina Sawicka
14. Jakub Choiński
15. Mateusz Choiński
16. Jakub Rutkowski
17. Julia Łapińska
18. Agnieszka Kamińska
19. Adam Truskolaski
20. Patrycja Mitrusiak
21. Maja Grochowska
22. Gabriela Grygoruk
23. Kacper Truskolaski

24. Weronika Osmólska
Opiekunowie: Samson Grażyna, 
Maciejewska Grażyna, Jolanta 
Roszkowska
Dzienny Dom Senior + w Łapach
1. Zygfryd Jerzy Łabęcki
2. Irena Goździk
3. Jadwiga Kostyra
4. Romana Płońska
5. Anna Otap
6. Bogumiła Dąbrowska
7.Krystyna Roszkowska
8. Stanisław Roszkowski
9. Krystyna Werpachowska
10. Irena Kowalczuk
11. Teresa Puścian
12. Regina Zawistowska
13. Janina Roszkowska
14. Henryka Malecka
15. Jadwiga Rząca
16. Maria Roszkowska
Opiekunowie: Pani Monika 
Klimuk, Pani Magdalena Saci-
łowska, Pani Anna Łapińska, 
Pani Adrianna Goździk
Klub Senior + w Łapach
1. Anna Kołakowska
2. Matylda Teresa Grodzka
3. Jadwiga Walczuk
4. Janina Roszkowska
5. Teresa Onichimiuk
6. Krystyna Becker
7. Teresa Bajda
8. Danuta Polak
9. Irena Łupińska
10. Regina Leśniewska
11. Wiesława Mokrzewska
12. Teresa Jabłonowska
13. Teresa Jabłońska
14. Stanisława Łapińska
15. Jadwiga Dowejko
16. Teresa Skorupska
17. Barbara Zadykowicz
18. Jerzy Kulesza
19. Janina Choińska
20. Jolanta Jabłonowska
21. Krystyna Mierzejewska
22. Irena Sudnikiewicz

23. Anna Łapińska
24. Henryk Łapiński
25. Krystyna Łapińska
26. Czesława Łapińska
27. Alicja Gołębiecka
28. Justyna Bakun
29. Janina Warakomska
30. Elżbieta Zabłocka
31. Danuta Twarowska
Opiekunowie: Pani Monika Kli-
muk, Pani Katarzyna Łapińska
Klub Wolontariusza w Łapach
1.Maja Klim
2.Weronika Perkowska
3.Karolina Kuczykowska
4.Anna Łapińska
5.Klaudia Kowalewska
6.Angelika Janczewska
7.Gabriela Grygoruk
8.Maja Aleksandra Grochowska
9.Adam Truskolaski
10.Tadeusz Niewiński
11.Jakub Choiński
12.Jakub Rutkowski
13.Patrycja Mitrusiak
14.Julia Łapińska
15.Agnieszka Kamińska
16.Julia Czajkowska
17.Izabela Godlewska
18.Wiktor Warpechowski
19.Emilia Rynkowska
20.Oliwia Poźniak
21.Aneta Zajkowska
22.Beata Łapińska
23.Grażyna Kamińska
24.Beata Szczerba
25.Weronika Średnicka
26.Dorota Bilińska
27. Joanna Polkowska
28.Katarzyna Janowik
29. Agnieszka Grochowska
30. Sylwia Duszyńska
31. Ewa Grodzka
32 Iwona Poźniak
33 Ewa Ołtarzewska
34.Diana Falkowska
35.Kacper Truskolaski
Opiekun : Anna Janczewska

Jest to święto wolontariuszy, 
koordynatorów wolontariatu, in-
stytucji pracujących z wolontariu-
szami oraz sympatyków wolon-
tariatu. To wydarzenie, podczas 
którego wspólnie świętujemy 

nasze sukcesy, doceniamy tych, 
którzy pomagają i pokazujemy, 
jak bardzo potrzebne są osoby 
niosące pomoc.  Podczas Gali 
uhonorowani i nagrodzeni zostają 
najaktywniejsi wolontariusze. 
Jest to wyraz  podziękowania im 
za poświęcony czas oraz zaanga-
żowanie, z jakim pracują na rzecz 
drugiego człowieka.

Uczniowie ze szkół podsta-
wowych  i ponadpodstawowych 
z terenu gminy Łapy, uczestnicy z 
Klubu Senior + i Dziennego Domu 
Senior+ oraz Klubu Wolontariu-
sza działających przy Centrum 
Usług Społecznych w Łapach, 
którzy bardzo prężnie szerzą 
ideę wolontariatu - otrzymali z 
rąk burmistrza Pana Krzysztofa 
Gołaszewskiego oraz przewod-
niczącego Rady Miejskiej Pana 
Dariusza Wincenciak - dyplomy 
i wyróżnienia. Docenieni zostali 
również opiekunowie wolontaria-
tu, którzy zaszczepiają w ludziach 
chęć pomocy.

Podczas Gali Wolontariatu nagrodzono 
oraz wyróżniono następujących wolontariuszy i ich opiekunów:

Gala Wolontariatu

Gala Wolontariatu jest coroczną okazją do 
świętowania Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza i nagrodzenia najaktywniejszych 
wolontariuszy w naszej gminie.
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Grudzień w Domu Kultury 
Łapach był wyjątkowy i magicz-
ny. Odbyły się u nas kreatywne 
warsztaty świąteczne, podczas 
których uczestnicy mogli przy-
gotować ozdoby oraz podarunki 
dla najbliższych. Łapska cukiernik 
Marta Truskolawska-Plichcińska 
z cukierni „U Lecha” uczyła kunsz-
tu dekorowania świątecznych 
pierniczków. Artystka ludowa i 
członkini Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, Pani Magdale-
na Rutkowska przeprowadziła 
warsztaty wykonywania ozdób 
świątecznych, na których uczest-
nicy mogli przygotować bożona-
rodzeniowe stroiki i wieńce.

Nasze Foyer w Domu Kultury 
zamieniło się w świąteczna sce-
nerię. Pojawiła się fotograficz-
na ścianka bożonarodzeniowa i 
skrzynka na listy do św. Mikołaja. 
Scena muzyczna Domu Kultury w 
Łapach obfitowała w świąteczny 
repertuar. Wokaliści, zespoły, 
pianiści, gitarzyści i skrzypaczki 
z Domu Kultury w Łapach podczas 
„Koncertu kolęd i pastorałek” wy-
konali najpiękniejsze polskie kolę-
dy sprawiając, że był to magiczny, 
pełen wzruszeń i najcieplejszych, 

świątecznych emocji wieczór. 
Z udziałem młodych wokali-

stów z pracowni śpiewu wyemi-
towaliśmy świąteczne teledyski 
„Gloria” i „Renifer Mat”, które 
można obejrzeć na stronie Fa-
cebook i kanale YouTube Domu 
Kultury w Łapach. Podczas Wigilii 
miejskiej na naszej sali widowi-
skowej wystąpili wokaliści Biało-
stockiego Studia Piosenki Jerzego 
Tomzika z autorskim programem 
„Wigilijnego koncertu”. Można 
było usłyszeć najpiękniejsze pol-
skie i międzynarodowe świąteczne 
utwory, nowatorską kolędę blu-
es’ową „Boży blues” oraz „Będzie 
kolęda” z repertuaru Ewy Bem. 

W sobotę 17 grudnia 2022 r. 
swoje talenty taneczne zapre-
zentowali uczestnicy II Turnieju 
Tańca o puchar Burmistrza Łap. 
Konkurs taneczny przyciągnął 
liczną grupę młodych tancerzy z 
województwa podlaskiego, któ-
rzy w rytmie rock’n’rolla, samby 
i walca angielskiego walczyli o 
zdobycie pucharu burmistrza Łap, 
Krzysztofa Gołaszewskiego. 

Od 16 grudnia w Galerii Sztuki 
pod Zegarem w Domu Kultury w 
Łapach obejrzeć można prace stu-

dentów I roku Architektury Kra-
jobrazu z Wydziału Budownictwa 
i Nauk o Środowisku Politechniki 
Białostockiej. Stworzyli oni 48 
niezwykłych rysunków wykona-
nych ołówkiem na białym bry-
stolu, zainspirowanych pracami 
Filipa Sadowskiego, byłego ucznia 
Elżbiety Orzechowskiej-Klimo-
wicz – wykładowcy Politechniki 
Białostockiej, pod której opieką 
powstał cykl realistycznych ry-
sunków rzeźb, pejzaży, kwiatów 
i architektury. 

W styczniu zabierzemy Pań-
stwa w niepowtarzalną karnawa-
łową podróż  muzyczno-taneczną, 
pełną humoru, żywiołowych ryt-
mów i tanecznej rewii.

7 stycznia na Sali widowisko-
wej odbędzie się koncert kolęd 
„Podlaskie kolędowanie”. W 
styczniu zapraszamy także na 
„Noworoczny koncert karnawa-
łowy”, podczas którego zapre-
zentują swoje zdolności wokalne, 
muzyczne i taneczne uczestnicy 
pracowni artystycznych z Domu 
Kultury w Łapach. 13 stycznia 
artyści Teatru Variete Muza z Ko-
szalina zabiorą państwa w gorące 
lata 70’. Ich rewia musicalowa z 
tancerzami i muzyką „na żywo” 
przypomni najpopularniejsze 
utwory zespołu „ABBA”. 21 stycz-
nia kabaret Czesuaf zaprezentuje 
swój repertuar komediowy w ske-
czu „Skandal”.

Po więcej informacji za-
praszamy na naszą stronę 
www.dklapy.pl oraz profil 
Facebook. Tym czasem ży-
czymy wszystkim udanych, 
pogodnych i ciepłych Świąt!

Magiczny Grudzień w Domu Kultury w Łapach
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Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatur do nagrody Burmi-
strza Łap „Kryształowa Podkowa 
– Wyróżnienie Roku”

Burmistrz Łap Krzysztof Go-
łaszewski zaprasza do składania 
wniosków o przyznanie Nagrody 
„Kryształowa Podkowa – Wyróż-
nienie Roku”. Wnioski można skła-
dać do poniedziałku 16 stycznia 
2023 r.

„Kryształowa Podkowa – Wy-
różnienie Roku” zostanie przyzna-
na firmom, osobom i instytucjom, 
które poprzez swoje działania 
przyczyniają się do promocji i 
budowania pozytywnego wize-
runku Gminy Łapy oraz w istotny 
sposób wspierają jej rozwój. Będzie 
przyznawana raz w roku w trzech 
kategoriach:

1. FIRMA/INSTYTUCJA
2. OSOBA
3. ORGANIZATOR PRZED-

SIĘWZIĘCIA/WYDARZENIA

Nagroda ma charakter ho-
norowy. Nie jest nagrodą finan-
sową. Laureat Nagrody każdej z 
trzech kategorii otrzyma statuetkę 
„Kryształowa Podkowa – Wyróż-
nienie Roku” wraz z okoliczno-
ściowym dyplomem.

Wnioski o przyznanie Nagrody 
mogą składać:

1. Gminne jednostki organiza-
cyjne lub inne instytucje z terenu 
Gminy Łapy,

2. Firmy działające na terenie 
Gminy Łapy,

3. Organizacje z terenu Gminy 
Łapy,

4. Pełnoletni mieszkańcy Gmi-
ny Łapy (grupa co najmniej 10 
mieszkańców)

5. Członkowie Kapituły Na-
grody.

Wnioskodawca nie może być 
kandydatem do Nagrody.

Nagrodę będzie przyznawała 
kapituła Nagrody powołana przez 
Burmistrza Łap w składzie nieprze-
kraczającym 10 osób.

Szczegółowe informacje i re-
gulamin dostępny jest na stronie 
www.lapy.pl
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Koniec listopada i początek 
grudnia minął w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy Łapy 
pod znakiem spotkań autor-
skich. 

24 listopada odwiedził nas 
dziennikarz, autor książek dla 

dzieci i dorosłych, piosenkarz, 
artysta kabaretowy i konferansjer, 
poeta, felietonista, laureat tytułu 
”Mistrz Mowy Polskiej”, człowiek 
wielu talentów. W dwóch słowach: 
Artur Andrus. Rozmawialiśmy 
o pisaniu książek, różnicach w 
słowie pisanym i mówionym, 

wadze rozmowy z 
drugim człowiekiem i 
umiejętności uważne-
go słuchania. Artysta 
podkreślał, że nie-
zwykłość odnajduje w 
sytuacjach z życia co-
dziennego, a inspiracje 
czerpie z błahostek.

Następnie 1 grud-
nia mieliśmy ogromną 
przyjemność gościć 
Jakuba Małeckiego, 
jednego z najlepszych 

polskich pisarzy młodego po-
kolenia, laureata wielu nagród 
i wyróżnień. Na podstawie jego 
najnowszej powieści „Święto 
ognia” realizowany jest obecnie 
film w reżyserii Kingi Dębskiej. 
Twórczość Jakuba Małeckiego 
przenosi czytelnika w poruszają-
cą do głębi i niemal odczuwalną 
zmysłami przestrzeń literacką. 
To pisarstwo najwyższej klasy, 
pełne emocji i delikatności. Każda 
z książek jest niepowtarzalna i 
wyjątkowa. 

W poniedziałek 5 grudnia 
gościliśmy w naszej bibliotece 
Łukasza Orbitowskiego, autora 
powieści „Kult”, „Chodź ze mną” 
czy „Inna dusza”. Pisarz dał się 
jako wspaniały gawędziarz, nie bał 
się otwarcie mówić o bolączkach 
polskiego rynku czytelniczego i 
o trudach własnego warsztatu. 

Tematem spotkania były relacje 
rodzinne, Orbitowski stwierdził, 
że nie da się uciec podczas pisania 
książki od swojego ego. Pisarz 
zaznaczył jednak, że nie utożsamia 
się z żadnym ze swoich bohate-
rów – oni po prostu mają jego 
cząstkę w sobie. Nasz gość dał 
się poznać naszym czytelnikom 
jako wspaniały gawędziarz, nie bał 
się otwarcie mówić o bolączkach 
polskiego rynku czytelniczego i 
o trudach własnego warsztatu.

Wszystkie spotkania z całą 
pewnością na długo zapiszą się 
w naszej pamięci.

Dwa pierwsze wydarzenia 
dofinansowano ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu celowego.

Spotkanie z Łukaszem Orbi-
towskim zostało sfinansowane 
przez Centrum Aktywności Spo-
łecznej w Łapach.

Spotkania autorskie w Bibliotece

Umowę z PGE Paliwa Sp. z o. o. z 
siedzibą w Krakowie na kupno prefe-
rencyjnego paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych naszej gminy podpi-
sał w czwartek (24 listopada) burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Ustalono już ostatnie szczegóły dystrybucji 
z firmą Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” w Łapach z siedzibą w 

Łapach przy ul. Harcerskiej 2, która 
w imieniu Gminy Łapy będzie realizowała 
usługę odbioru, przewozu, składowania i 
wydawania osobom uprawnionym opału z 
punktu składowania.

- Celem moich działań było spowodowa-
nie, aby cena zakupu dla każdego mieszkań-
ca była jak najniższa i chyba ten cel został 
osiągnięty. Dodam, że biorąc pod uwagę 
dofinansowanie rządowe Kancelarii Pre-
miera na węgiel w kwocie 1000 zł do tony 
- cena węgla wynosi 800 zł – mówi burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Ważna informacja dla mieszkańców!
Po pozytywnej weryfikacji złożonych wnio-

sków, osoby uprawnione będą telefonicznie 
lub mailowo informowane przez pracowników 
o konieczności dokonywania przelewu na kon-
to urzędu, by następnie odbierać zakupiony 
węgiel w punkcie składowania.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązująca 
ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych cena 
nie zawiera transportu węgla ze składu do 
miejsca zamieszkania.

Przypominamy, że:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych określa, że „wniosko-
dawca ani żaden członek jego gospodarstwa 
domowego, na rzecz którego jest dokonywa-
ny zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa 
stałego na sezon grzewczy przypadający na 
lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 
zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej 
jak określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 8 ust. 2:

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek doty-
czy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wnio-
sek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.”.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 85 715 2251 wew. 412 lub 
734 409 777
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Śp. Ksiądz Prałat Józef Wy-
zner zmarł w dniu 10 listopada 
2022 r. w wieku 83 lat. 59 lat 
spędził w kapłaństwie. Był bu-
downiczym kościoła i pierw-
szym proboszczem parafii pw. 
Św. Krzyża w Łapach.

W styczniu 2011 r. ówczesna 
Rada Miejska nadała Ks. Prała-
towi Józefowi Wyznerowi tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Łapy.

Większość życia kapłańskiego 
ks. Józef poświęcił parafii w Ła-
pach. Obok kościoła, udało mu 
się stworzyć przede wszystkim 
wspólnotę, która miała charak-
ter rodzinny. Oprócz obowiązków 
proboszcza i prowadzenia tak du-
żej inwestycji, jak budowa kościoła 
ks. Józef zawsze miał czas i serce 
dla swoich parafian.

Był wspaniałym kapłanem i 
wyjątkowym, dobrym człowie-
kiem.

Ksiądz Prałat Józef Wyzner, 
mgr teologii, Kapelan Jego Świę-
tobliwości Jana Pawła II uhono-
rowany przez Papieża Benedykta 
XVI tytułem: Prałata Jego Świą-
tobliwości, pierwszy proboszcz i 
twórca parafii pw. Świętego Krzyża 
oraz budowniczy wspaniałego ko-
ścioła w Łapach, uhonorowany 25 
stycznia 2010 r. Honorową Nagro-
dą Burmistrza Łap „Kryształową 
Podkową – Wyróżnieniem Roku”. 

Księdzu Prałatowi Józefowi 
Wyznerowi nadano tytuł Honoro-

wego Obywatela Miasta i Gminy 
Łapy m.in. za stworzenie wspól-
noty parafialnej, wzniesienie w 
Łapach pięknego murowanego 
kościoła ze wspaniałymi organa-
mi oraz niezwykłą życzliwość i 
otwartość na wszelkie inicjatywy 
patriotyczne, kulturalne i spo-
łeczne odbywające się w mieście 
i gminie Łapy.

Ks. Józef Wyzner urodził się 
25 maja 1939 roku w miejscowo-
ści Czarnia k. Kadzidła. W latach 
1958 - 1963 był alumnem Semi-
narium Duchownego w Łomży. 19 
maja1963r. został wyświęcony na 
kapłana w Łomży przez Ks. Bisku-
pa Falkowskiego. Tytuł magistra 
otrzymał na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim w 1975 roku. Był 
wikariuszem: od 28 czerwca1963 
w Zalasie; od 19 czerwca1965 w 
Kleczkowie; od 1lipca 1967 w Szu-
mowie; od 9 lipca 1971 w Tykoci-
nie; od 17 czerwca1978 sprawował 
funkcję wikariusza w katedrze 
Łomżyńskiej, a od 19 czerwca 

1982 w Łapach. 1 stycznia 1983 
r. Ks. Wyzner został rektorem 
ośrodka duszpasterskiego Łapy 
w parafii pw. Św. Krzyża; 1 grud-
nia1985 r. objął funkcję admi-
nistratora tymczasowego parafii 
św. Krzyża w Łapach; a 30 grud-
nia1985 został jej proboszczem. 
24 listopada 1986 r. Ks. Wyzner 
otrzymał tytuł kapelana Jego Świą-
tobliwości Jana Pawła II. Jest to 
godność, którą nadaje sam papież 
za szczególne zasługi dla Kościoła. 
W latach 1987 – 1992 ks. Wyzner 
był członkiem diecezjalnym rady 
duszpasterskiej; Natomiast od 
7 września1989 był kapelanem 
szpitala w Łapach i duszpasterzem 
służby zdrowia dekanatu Łapy; 16 
lutego 1991 został duszpasterzem 
ds. trzeźwości dekanatu Łapy; 5 
stycznia 1996 stał się członkiem 
komitetu organizacyjnego Pere-
grynacji Figury M.B. Fatimskiej w 
Diecezji Łomżyńskiej; Natomiast 
od 1.07.1997 był członkiem die-
cezjalnej rady ds. ekonomii; W 
latach1998-99 sprawował funkcję 
wizytatora religii, był także dusz-
pasterzem rodzin i ojcem duchow-
nym dekanatu Łapy. W czerwcu 
2010 r. ks. Wyzner przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.

Wspomnienie o śp. Księdzu Prałacie Józefie Wyznerze 
– Honorowym Obywatelu Miasta i Gminy Łapy

Na spotkanie, które odbyło 
się 22 listopada, przybyły osoby 
pasjonujące się przeszłością Łap, 
ale przede wszystkim ci, którzy 
byli świadkami historii. I to im 
właśnie tego wieczoru oddaliśmy 

głos. Tło dla opowieści stanowiły 
stare fotografie przywrócone do 
życia za sprawą prezentacji mul-
timedialnej. Złożyły się na nią 
zdjęcia pochodzące z rodzinnych 
zbiorów mieszkańców Łap. Mamy 

nadzieję, że takie spotkanie jak to, 
pozwoli zachować pamięć o naszej 
wspólnej przeszłości.

Wystawa “Uchwycona prze-
szłość” (którą można było oglą-
dać od 1 grudnia) to swoisty zapis 
historii naszego miasta powstały 
w oparciu o fotografie udostępnio-
ne bibliotece przez mieszkańców 
Łap. Zdjęcia (wraz z opisem) zo-
stały zdigitalizowane, poddane 
renowacji i wydrukowane w du-

żym formacie. Obecnie wystawa 
jest prezentowana w oszklonej 
wiacie edukacyjnej znajdującej 
się przed budynkiem biblioteki na 
Placu NSZZ “Solidarność”.

Wydarzenia zostały zrealizowa-
ne w ramach zadania “Uchwycona 
przeszłość” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – pań-
stwowego funduszu celowego.

Historia Łap zapisana na dawnych fotografiach
W ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta 

i Gminy Łapy zadania pt. „Uchwycona przeszłość” zorgani-
zowane zostały m.in. „Spotkanie wspomnień” poświęcone 
dawnym Łapom oraz wystawa prezentująca archiwalne zdjęcia 
naszego miasta i ich mieszkańców. 
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Seniorzy Miasta i Gminy 
Łapy, a także słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku działa-
jącego przy łapskiej bibliotece 
zakończyli projekt pt. „Aktywny 
senior – szczęśliwy senior”, 
który zyskał dofinansowanie 
z budżetu gminy Łapy.

Głównym celem zadania była 
organizacja historycznych, spor-
towych i prozdrowotnych spotkań 
dla seniorów miasta i gminy Łapy, 
a także integracja międzypokole-
niowa. W projekcie wzięli udział 
seniorzy zrzeszeni w stowarzy-
szeniach, klubach, kołach eme-
rytów i rencistów, jak również 
seniorzy aktywni fizycznie oraz 
łapska młodzież.

Licznie zgromadzeni se-
niorzy, którzy od września do 
listopada czynnie uczestniczy-
li w działaniach projektowych, 
spotkali się w bibliotece, aby 
podsumować realizowany pro-
jekt. W spotkaniu uczestniczyli 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Małgorzata Roszkowska oraz dy-
rektor Ośrodka Kultury Fizycznej 
Przemysław Jaroszewski. Pre-
zes UTW Barbara Gogolewska 
omówiła i podsumowała projekt, 
dziękując dyrektor biblioteki i 
pracownikom, za ich duży wkład 
w realizację zaplanowanych dzia-
łań. Podczas spotkania obejrzeli-
śmy prezentację multimedialną 
przygotowaną i poprowadzoną 
przez dyrektora OKF w Łapach 
Przemysława Jaroszewskiego na 
temat historii łapskiego sportu, 
w której znaczna część fotografii 
i informacji pochodziła ze zbio-
rów pana Stanisława Kosickiego. 

Poznaliśmy sylwetki łapskich mi-
łośników i propagatorów sportu 
oraz olimpijczyków. Rozmawia-
liśmy o dawnych sportowcach, 
trenerach, klubach i obiektach 
sportowych, które znajdowały 
się na terenie miasta. Wspomi-
naliśmy minione czasy. Miłym 
akcentem uroczystości był występ 
taneczny cheerleaderki z MPower 
Cheers Łapy.

Realizowany projekt zakładał  
integrację środowiska seniorskie-
go, integrację międzypokoleniową 
oraz zachęcał beneficjentów do 
aktywności fizycznej. Zaangażo-
wanie wolontariuszy w działania 
projektu pokazało, że warto an-
gażować się w życie społeczne, 
dzielić się swoją wiedzą i pasją. 
Cieszy nas bardzo fakt, że seniorzy 
bardzo aktywnie uczestniczyli w 
przedsięwzięciu i przekonywali 
do tego innych.

W ramach zadania przepro-
wadziliśmy: 

– spotkanie integracyjno 
– sportowe na łapskim stadio-
nie, którego uczestnikami byli 
seniorzy oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Świętego Jana 
Pawła II w Łapach. Podczas spo-
tkania pracownicy OKF zorga-
nizowali gry i zabawy sportowe 
jednoczące młode pokolenie z se-
niorami oraz spacer Nordic Wal-
king. Spotkanie zakończyliśmy 
integracją międzypokoleniową 
podczas zabawy przy ognisku z 
pieczeniem kiełbasek. 

– spacer szlakiem najstar-
szych obiektów w naszym 
mieście, które warto sobie przy-
pomnieć lub poznać ich historię. 

Zorganizowaliśmy spacer ulicą 
Sikorskiego, podczas którego od-
wiedziliśmy znajdujące się przy 
niej najstarsze obiekty. W ramach 
integracji międzypokoleniowej na 
przechadzkę zaprosiliśmy grupę 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Świętego Jana Pawła II w 
Łapach. Spacer był jednocześnie 
małą lekcją historii uzupełniającą 
działania na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego naszej Małej Ojczyzny. 

– wycieczka do Warsza-
wy, podczas której zwiedziliśmy 
Stadion Narodowy im. Kazimie-
rza Górskiego oraz Muzeum 
Sportu i Turystyki. Stadion to 
wielofunkcyjny obiekt sporto-
wy, umożliwiający organizację 
widowisk sportowych, koncer-
tów muzycznych czy wydarzeń 
kulturalnych. Poznaliśmy tam 
trasę pod nazwą „piłkarskie emo-
cje”, którą pokonują piłkarze od 
wyjścia z autokaru do wejścia na 
murawę. Podczas zwiedzania Mu-
zeum Sportu i Turystyki zobaczy-
liśmy stałą ekspozycję ukazującą 

dzieje sportu od antycznej Grecji 
do współczesności, a muzealne 
wystawy przybliżyły nam historię 
wielu dyscyplin sportowych po-
cząwszy od sportów zimowych, 
siłowych, wodnych po lekką atle-
tykę i gry zespołowe. 

– wyjazd na strzelnicę, 
to kolejne działanie projektowe. 
Podczas uczestnictwa w zajęciach 
doskonaliliśmy swoje umiejętno-
ści strzeleckie, nauczyliśmy się 
kontroli nad własnym ciałem i 
oddechem. Po zajęciach z dumą 
opowiadaliśmy sobie wzajemnie 
o osiągniętych wynikach (a były 
to niejednokrotnie dziesiątki). 
Szczególnie cieszyły się panie, 
które zetknęły się z bronią po raz 
pierwszy. Wśród uczestników 
płci męskiej zajęcia i otoczenie 
strzelnicy wywołały wspomnienia 
związane ze służbą wojskową i 
czasem spędzonym na poligo-
nach. Była to również okazja do 
niecodziennej, świetnej zabawy 
z lekką dozą adrenaliny.

Dziękujemy wolontariuszom, 
uczestnikom i młodzieży za zaan-
gażowanie w realizację  projektu 
i myślimy, że wszyscy miło i ak-
tywnie spędzili czas.

Zarząd UTW w Łapach

Projekt „Aktywny senior – szczęśliwy senior”
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Woda to źródło życia. Mu-
simy ją oszczędzać i dbać o 
jej jakość !

Zmiany klimatu spowodo-
wane globalnym ociepleniem 
odczuwamy z roku na rok. Coraz 
wyższe temperatury i mniejsza 
ilość opadów w zimie i w lecie 
powodują wystąpienie zjawiska 
suszy, a co za tym idzie znaczne 
obniżenie poziomu wód grunto-
wych. Prowadzi to do pogłębia-
jących się niedoborów wody. W 
najbliższej przyszłości grozi nam 
kryzys hydrologiczny.

Woda jest jednym z najważ-
niejszych czynników kształtują-
cych środowisko przyrodnicze, 
a co za tym idzie również życie 
człowieka. Spadek wielkości zaso-
bów wód niesie za sobą zagrożenia 
środowiskowe, ekonomiczne i 
społeczne. Wśród skutków śro-
dowiskowych związanych z nie-
doborem wody wymienić należy, 
m.in.: obniżenie poziomu wód po-
wierzchniowych i podziemnych, 
spadek wielkości przepływów, 
wzrost stężenia zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych, zanik 
obszarów podmokłych, wzrost 
zagrożenia pożarowego, wzrost 
natężenia defoliacji, utratę róż-
norodności biologicznej. Obni-
żenie wielkości zasobów wód w 
rozumieniu gospodarczym może 
prowadzić do strat w produkcji 
rolnej, leśnej i zwierzęcej, a w 
konsekwencji do podwyższenia 
kosztów produkcji żywności, nie-
doboru wody na cele przemysłowe 
i energetyczne, jak również zakłó-
cenia zaopatrzenia w wodę ludno-
ści. Ograniczenie dostępu do wody 
może wywierać negatywny wpływ 
na życie i zdrowie ludzi. Zagro-
żenia związane z jakością wody, 
podobnie jak te wynikające z nie-
doboru jej zasobów, mogą mieć 
wielowymiarowe skutki. Wody 
złej jakości utrudniają lub nawet 
uniemożliwiają korzystanie z wód 
na potrzeby ludności i gospodarki. 

Wywołują również niekorzystne 
zmiany w środowisku przyrod-
niczym. W konsekwencji niosąc 
straty społeczne i ekonomiczne. 

Wody na terenie miasta i 
gminy Łapy położone są na ob-
szarze dorzecza Wisły, w regio-
nie wodnym Środkowej Wisły. 
Teren gminy należy do zlewni 
rzeki Narew. Główny układ sie-
ci hydrograficznej na obszarze 
gminy tworzy rzeka Narew wraz 
ze swoimi największymi lewo-
brzeżnymi dopływami, tj. Sze-
roką Strugą i Awissą. Są to rzeki 

zbierające wody powierzchniowe 
z obszaru gminy. Ponadto obszar 
gminy jest drenowany licznymi 
mniejszymi ciekami wodnymi i 
systemem rowów melioracyjnych. 
Na terenie gminy nie występują 
jeziora. Zlokalizowane są jedynie 
niewielkie zagłębienia bezodpły-
wowe wypełnione wodą. 

Walory środowiska wodnego 
w Gminie Łapy to przede wszyst-
kim rzeka Narew i jej rozlewiska 
utrzymujące się przez cały rok, 
nieliczne stawy, oczka wodne, 
rowy melioracyjne i retencyjne, 
basen w Płonce Kościelnej i w tym 
roku powstała na Placu Solidar-
ności tężnia solankowa, w której 
przebywanie korzystnie wpływa 
na układ oddechowy i wzmocnie-
nie odporności. 

Rzeka Narew, największy 
walor wodny tworzy rozległe 
powierzchnie bagien, błot i tor-
fowisk. Jest jedyną w Europie 
i jedną z trzech na świecie rzek 
warkoczowych, tzn. płynących 
siecią rozgałęziających i łączących 

się koryt. Ma charakter wyraża-
jący się maksymalnym stanem 
wód i przepływów na wiosnę w 
okresie topnienia śniegów ale z 
w okresie letnim - już trzeci rok 
ma dramatycznie niski poziom 
wody. Dla wszystkich powinno to 
być sygnałem alarmowym i każdy 
na miarę swoich możliwości po-
winien zadbać o racjonalne wyko-
rzystanie wody, czyli oszczędzanie 
i zatrzymywanie jej na terenie, 
którym dysponuje.

Dlaczego warto zbierać i 
gromadzić wodę deszczową?

Deszczówka to cenne, odna-
wialne źródło wody. Zbieranie 
wody opadowej może wdrożyć 
absolutnie każdy. Nie potrzeba 
do tego specjalistycznej wiedzy. 

Zmagazynowana woda deszczowa 
idealnie nadaje się do podlewania 
roślin. Z uwagi na swoje właściwo-
ści, m.in. jej temperaturę, zbliżoną 
do temperatury powietrza i jej 
odczyn (pH) kształtujący się za-
zwyczaj w granicach 5,5-6,5, jest 
ona dobrze przyswajana przez ro-
śliny. Jest mniej twarda niż woda 
wodociągowa oraz pozbawiona 
związków wykorzystywanych w 
procesie uzdatniania, takich jak 
chlor lub fluor. Deszczówka co 
ważne dla wielu osób jest darmo-
wa jednocześnie pozwalając na 
duże oszczędności finansowe. Mo-
żemy używać jej do celów gospo-
darczych: myć narzędzia rolnicze, 
samochody, zmywać zabrudzenia 
w budynkach gospodarczych i 
hodowlanych, a nawet podawać 
zwierzętom do picia. Poprzez za-
łożenie odpowiedniej instalacji w 
budynku możemy wykorzystać 
do spłukiwania toalety czy też do 
prania. Deszczówki nie powinno 
się pić ani używać do przygotowy-
wania posiłków. 

Jak zbierać deszczówkę ? 
Wodę deszczową możemy 

gromadzić w podziemnych lub 
naziemnych zbiornikach, stawach, 
oczkach wodnych, rowach i niec-
kach retencyjnych i ostatnio bardzo 
popularnych ogrodach deszczo-
wych. Liczne badania wskazują, że 
wodę opadową o najlepszej jakości 
uzyskuje się z dachów pokrytych 
dachówką. Nie zaleca się zbierania 
deszczówki z powierzchni azbesto-
wych czy też pokrytych papą.

Zbiorniki naziemne są to 
beczki z tworzyw sztucznych, 
gliniane dzbany, metalowe 
balie, paletopojemniki o po-
jemności nawet do 1000l. Najlepiej, 
żeby posiadały kraniki lub pompy 
przepływowe co ułatwia jej rozpro-
wadzanie. Innym sposobem na 
wykorzystywanie deszczówki jest 
zastosowanie tzw. łapaczy wody. 
Jest to urządzenie, które zbiera 
wodę spływającą rynną prosto z 
dachu. Montaż takiego sprzętu 
jest niezwykle łatwy i nie wymaga 
demontażu rury spustowej. 

Zbiorniki podziemne są to 
najczęściej szczelne, nieprzezro-
czyste zbiorniki. Zakopuje się je w 
gruncie bądź montuje w piwnicy. 
Wielkość zbiornika na deszczów-
kę jest zależna od potencjalnej 
ilości zbieranej wody, ale również 
wielkości dachu. Wykonane są z 
materiałów odpornych na nacisk. 
Zbierana woda może być użyta 
do automatycznego podlewania 
ogrodów lub podłączona do in-
stalacji wodnej do spłukiwania 
toalety. Inwestycja jest droższa i 
montaż bardziej wskazany przed 
rozpoczęciem budowy i przed za-
łożeniem ogrodu .

Ważnym działaniem przyczy-
niającym się również do zatrzyma-
nia wód opadowych jest tworzenie 
nawierzchni przepuszczalnych, 
zakładanie ogrodów deszczowych 
i kieszonkowych, które umożliwią 
retencję i infiltrację wód opado-
wych a tym samym poprawiają 
warunki mikroklimatyczne.

Projekt „Wspólnie z natu-
rą w Łapach - adaptacja do 
zmian klimatu” korzysta z 
dofinansowania o wartości 
1,1 mln euro otrzymanego 
od Islandii, Liechtensteinu i 
Norwegii w ramach Fundu-
szy EOG. Celem projektu jest 
przystosowanie Gminy Łapy 
do zmian klimatu i adaptacja 
do skutków tych zmian 

Woda w Gminie Łapy
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Burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski zaprasza 
wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców do udziału w 
konkursie fotograficznym 
na „Najpiękniej udekoro-
wany świątecznie dom lub 
balkon”. To już trzecia edy-
cja konkursu!

Konkurs organizowany jest w 
dwóch kategoriach:

- najpiękniej udekorowany 
– oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym;

- najpiękniej udekorowany 
– dom jednorodzinny (posesja).

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest udekorowanie balko-
nu w budynku wielorodzinnym 
lub domu (posesji) i wykonanie 
fotografii, na której zostanie za-

prezentowany efekt udekorowa-
nia i oświetlenia (zatem najlepiej 
wykonać zdjęcia po zmroku).

Harmonogram
-  do dnia 6 stycznia 

2023 r. dostarczenie fotografii 
udekorowanych balkonów lub 
domów do Urzędu Miejskiego 
w Łapach za pomocą adresu 
e-mail: konkurs@um.lapy.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres ul. 
Sikorskiego 24, 18-100 Łapy.

- nie później niż do dnia 
20 stycznia 2023 r. – ogłosze-
nie wyników konkursu

Wyboru zwycięzców konkur-
su dokona Komisja Konkurso-
wa na podstawie następujących 
kryteriów oceny: pomysłowość, 
nowatorstwo, walory estetyczne, 
oryginalność dekoracji, nawiąza-
nie do tradycji świąteczno-no-
worocznej.

Nagrody
- najpiękniej udekorowany 

– oświetlony balkon w budynku 
wielorodzinnym:

I miejsce: 400 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł
wyróżnienia: 3x100 zł
- najpiękniej udekorowany – 

dom (posesja):
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 300 zł
wyróżnienia: 3x100 zł
Ponadto laureaci konkursu 

otrzymają nagrody rzeczowe w 
formie m.in. gadżetów promo-
cyjnych.

Wszystkie szczegóły zamiesz-
czone w Regulaminie konkursu 
dostępnym na stronie www.lapy.
pl. Prosimy o zapoznanie się z tym 
dokumentem.

Zapraszamy do udziału w 
konkursie!

Zapraszamy do udziału w konkursie 
Najpiękniej udekorowany świątecznie dom lub balkon
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Gmina

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

zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ - LUTY 2023

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

16 13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 23 20

Wtorek

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

17 14

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
24 21

Środa
Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 

Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła )
25 22

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

Daniłowo Duże
26 23

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

Gąsówka-Osse     
20 17

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej STYCZEŃ - LUTY 2023

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

Harcerska, Huzara, Jaskółcza, Jastrzębia, Konopnickiej, 
Mała, Mierosławskiego, Nilskiego-Łapińskiego, Para-
fialna, Południowa, Słoneczna, Stalowa, Sybiraków,  

Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

9 
23

6 
20

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Graniczna, 
Jasna, Langiewicza, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, 
Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, Sien-

kiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

10 
24

7 
21

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Gra-
bowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, 

Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy 
Rynek, Piaskowa, Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażac-

ka, Świerkowa, Topolowa

3 
17 
31

14 
28

Asnyka, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, 
Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, So-
kołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska ,Witosa, 

Wygwizdowo

10
24

7
 21

Środa

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

Wodzickiego, Żniwna

11 
25

8
22

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskiego, 
Dolna, Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, 
Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, 

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

4 
18

1 
15

Czwartek

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, Kra-
szewskiego, Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, Orzesz-

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

12 
26

9 
23

Piątek

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

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

13 
27

10
 24

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH (worki: żółty, niebieski, 

zielony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ - LUTY 2023

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

Witosa
23 20

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Glinia-
na, Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, 
Łanowa, Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Pu-

chalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażac-
ka,Wodzickiego, Żniwna

9 6

Wtorek

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

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

10 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 18 15

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
11 8

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

25 22

Armii Krajowej, 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 15

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parko-
wa, Piaskowa, Polna, Północna, Słowackiego, Zachod-

nia, Żytnia
19 16

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Ka-
sprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, 

Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, 
Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12 9

Piątek

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

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

13 10

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

zielony)  od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ - LUTY 2023

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 16 13

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 23 20

Wtorek

Płonka -Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 17 14

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)
24 21

Środa
Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 

Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła ) 25 22

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

Daniłowo Duże 26 23

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

Gąsówka-Osse
20 17
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MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrą-
zowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od miesz-

kańców zabudowy jednorodzinnej, STYCZEŃ - LUTY 2023

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

I II

Ponie-
działek

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

23 20

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, 
Hiacyntowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, 

Łąkowa, Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, 
Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Strażacka, Wodzickiego, 

Żniwna

9 6

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskie-
go, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 

Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodo-
wa, Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, 

Tuwima, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

10 7

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 18 15

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, Mie-
rosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, Sybiraków, 

Żwirki i Wigury
11 8

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

25 22

Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, 
Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, 

Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, Spół-
dzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Boh.

Westerplatte

18 15

Czwartek

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

19 16

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Kasprzaka, 
Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiej-
ska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wo-

dociągowa, Wronia, Żurawia

12 9

Piątek

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

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

13 10

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 odbierającego odpady, bez koniecz-
ności 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 udo-
stępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady.

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej STYCZEŃ - LUTY 2023
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
I II

Poniedzia-
łek

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

2 
16 
30

13
 27

Wtorek Gąsówka Stara Kolonia (Iwaszkiewicza, Wańkowicza) 10
 24

7 
21

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)

11
25

8 
22

Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła) 4 
18

1 
15

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

dy, Łapy- Pluśniaki, Łapy-Łynki (w tym ul.Kombatantów)
5 
19

2 
16

Piątek

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 5*
20

3 
17

Gąs. Stara Kolonia (Kasprowicza, Kochanowskiego, Krucz-
kowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Żeromskiego), Gąs.Stara 

Wieś, Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Osse,

5*
20

3 
17

Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Płonka Kościel-
na, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka

4*
 20

3 
17

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
04.01.2023* termin zastępczy za 06.01.2023

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) od mieszkańców
 zabudowy jednorodzinnej STYCZEŃ - LUTY 2023

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA
Miesiąc
I II

Płonka Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, Daliowa, 
Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesio-
nowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, 

Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

9 1

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, Sła-

wińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Żabia)

12 2

Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gą-
sówka-Oleksin, Gąsówka Stara Wieś, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki

13 3

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, ŁAPY (Kościelna, 
Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Asnyka, Wito-
sa, Warszawska), Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse (ul. Warszawska)

16 3

ŁAPY (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, Jastrzę-
bia, Kasprzaka, Langiewicza, Mierosławskiego, Nadnarwiańska, Nowowiej-
ska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, Żwirki i Wigury)

17 6

Gąsówka Stara Kolonia (Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, 
Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), Łapy

-Kołpaki, Łapy-Łynki w tym ul. Kombatantów, Domy Kolejowe w dzielni-
cy Łapy- Osse (ul. Kolejowa), Łapy ( Brańska, Goździkowska, Harcerska, 

Mokra, Płonkowska, Południowa,)

18 9

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, 
Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska)

19 10

ŁAPY  (Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, Od-
legła, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, Siedleckiego, 

Słowackiego, Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)
26 13

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, Szpitalna, 
Śliska, Średnia, Boh. Westerplatte, Wygwizdowo), Uhowo (Surażska, 

Kościelna, Zdrojowa)
27 14

ŁAPY (3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, 
Długa, Geodetów, Jaskółcza, Konopnickiej, Krucza, 11 Listopada, Mała, 
Nilskiego-Łapińskiego, Okopowa, Parafialna, Prusa, Słoneczna, Stalowa, 

Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia)

27 16

Uhowo (1-go Maja, Cicha, Kolejowa, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, 
Strażacka, Sportowa, Borowska, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 

Szkolna, Białostocka, Wesoła, 11-go Listopada)
30 23

Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Bokiny, Wólka Waniewska, Płonka-
Kozły, Płonka-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki

31 24
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Radny Rady Miejskiej w Łapach
Karol Brzozowski - 513 177 523

Rodzinie i najbliższym 

ŚP. Kazimierza Łupińskiego
byłego radnego 

Rady Miejskiej w Łapach
wyrazy głębokiego współczucia 

składają
Burmistrz Łap, 

Radni Rady Miejskiej w Łapach
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Łapach
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁAP
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania 
przestrzennego gminy Łapy wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-nie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowi-sko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
studium wraz z prognozą, do których sporządzenia przystąpiono 
na pod-stawie Uchwały Nr XXXVII/297/21 Rady Miejskiej w Łapach 
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30 grudnia 2022 r. 
do 20 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ła-
pach przy ulicy Sikorskiego 24 na parterze przy wejściu głównym 
do budynku - w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie 
projekt studium wraz z prognozą będzie udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu: http://bip.
um.lapy.wrotapodlasia.pl/ w sekcji > ogłoszenia > 2022.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 16 stycznia 2023 r. o godzinie 1400 w sali konferencyjnej 
budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (piętro) przy ulicy 
Sikorskiego 22A.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza 
Łap na adres: ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy - w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 lutego 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
sekretariat@um.lapy.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łap.

   Burmistrz Łap 
   Krzysztof Gołaszewski
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