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Na czwartkowej sesji (26 
maja) Rada Miejska większo-
ścią głosów udzieliła wotum 
zaufania oraz absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2021 roku 
burmistrzowi Łap Krzysztofowi 
Gołaszewskiemu.

Głosowanie radnych w tej 
sprawie poprzedziła debata nad 
„Raportem nad stanem Gminy 
Łapy za 2021 r.”. To główne punkty 
porządku obrad majowej sesji.

Raport nad stanem Gminy 
Łapy za 2021 r. 

Podczas sesji najważniejsze 
dane zawarte w Raporcie zapre-
zentował burmistrz Krzysztof Go-
łaszewski.

Zgodnie z procedurą, przedsta-
wienie Raportu zakończyła debata 
na jego temat, w której radni zajęli 
swoje stanowisko.

Radni, omawiając obszerny i 
bogaty w treść dokument przed-
łożony przez Burmistrza Łap za-
wierający podsumowanie najważ-

niejszych spraw realizowanych w 
2021 r.,  a w szczególności realizacji 
polityki gospodarczej, społecznej, 
oświatowej, kulturalnej i sporto-
wej gminy pozytywnie opiniowali 
działalność burmistrza.

Do udziału w debacie nie zgłosił 
się żaden mieszkaniec gminy.

Następnie w wyniku prze-
prowadzanego głosowania radni 
udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania.

Sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za 2021 r.

Rada Miejska przed podjęciem 
uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium burmistrzowi z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok, za-
twierdziła sprawozdanie finansowe 
za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2021 rok.

Najważniejsze dane finan-
sowe. Nadwyżka budżetu w 
kwocie 6,3 mln zł

Ubiegłoroczne dochody gminy 
wyniosły 120,2 mln zł, a wydatki – 
113,9 mln zł. Na dochody budżetu 

złożyły się: dochody własne w łącz-
nej kwocie 40,5 mln zł, subwencje 
w łącznej kwocie 30,9 mln zł i do-
tacje w łącznej kwocie 48,8 mln zł.  
Zdecydowana większość wydatków 
to tzw. wydatki bieżące 92,3 mln zł. 
Największe pozycje w budżecie po 
stronie wydatkowej to: oświata i 
wychowanie 31,2 mln zł (ok 27 % 
ogólnej kwoty wydatków). Drugą 
co do wielkości pozycję stanowią 
wydatki na rodzinę w kwocie 27,9 
mln zł (ok 25 % ogólnej kwoty wy-
datków) a następnie na transport i 
łączność 11,3 mln zł (ok 10% ogólnej 
kwoty wydatków).

W 2021 r. osiągnięto nadwyżkę 
budżetu w kwocie 6,3 mln zł, co 
znaczy, że dochody budżetu były 
wyższe niż jego wydatki. Pozytywną 
informacją jest również ta o spadku 
w stosunku do roku ubiegłego za-
dłużenia gminy Łapy o 3,6 mln zł.

Prezentację dotyczącą spra-
wozdania z wykonania budżetu 
Gminy Łapy za 2021 rok na sesji 
przedstawiła skarbnik Gminy Anna 
Sokół.

Przed zatwierdzeniem spra-
wozdań radni zostali zapoznani z 
pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku o 
przedłożonym przez Burmistrza  
Łap sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2021 rok.  

Przed głosowaniem nad udzie-
leniem absolutorium Burmistrzo-
wi Łap, radni zostali zapoznani:  ze 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 
obejmującym pozytywną opinię 
Komisji o wykonaniu budżetu 
Gminy Łapy za rok 2021 oraz wnio-
skiem Komisji o udzielenie abso-
lutorium Burmistrzowi Łap z tego 
tytułu, jak też z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łapach w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Łap 
za 2021 rok.

Następnie radni podjęli uchwa-
łę, udzielając Burmistrzowi Krzysz-
tofowi Gołaszewskiemu większo-
ścią głosów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok.

- Dziękuję szczególnie tym 
radnym, którzy dokonali oceny 
merytorycznej, a nie politycznej, 
bo wystarczy wyjść na ulicę i we-
dług mnie, co by nie mówić - wi-
dać te zmiany. Muszę podkreślić, 
że w Gminie Łapy tyle się dzieje 
dzięki wszystkim pracownikom 
z Urzędu Miejskiego i jednostek 
podległych. Serdecznie i z całego 
serca dziękuję każdemu za wkład 
w rozwój naszej Małej Ojczyzny 
– dziękował za pozytywną ocenę 
jego działalności wyrażoną wotum 
zaufania i udzielonym absoluto-
rium radnym oraz za współpracę 
pracownikom jednostek gminnych 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego

W piątek (24 czerwca) 
uczniowie odebrali swoje świa-
dectwa. 

Podczas zakończenia roku 
szkolnego najzdolniejsi uczniowie 
otrzymali stypendia Burmistrza 
Łap za bardzo dobre wyniki w 
nauce oraz za szkolne osiągnię-
cia sportowe i artystyczne. Taka 
nagroda trafiła w sumie do 108 
uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu naszej 
gminy. Wysokość indywidual-
nego stypendium naukowego, 
sportowego i artystycznego w tym 
roku to 400 zł. Stypendium jest 
wypłacane jednorazowo. 

Łączna wartość tegorocznych 
stypendiów wynosi 43.000 zł. 

Stypendia Burmistrza Łap 
otrzymywał uczeń, który spełnił 

następujące warunki: 1) w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z za-
chowania oraz średnią ocen z obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych 
co najmniej 5,40; 2) brał udział w 
olimpiadzie interdyscyplinarnej, 
przedmiotowej, tematycznej lub 
olimpiadzie z przedmiotów do-
datkowych i uzyskał tytuł laure-
ata lub finalisty; 3) brał udział we 
współzawodnictwie sportowym w 
konkurencjach indywidualnych 
lub zespołowych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim i uzyskał 
I, II lub III miejsce. Wszystkim 
uczniom, którzy rozpoczęli waka-
cje oraz nauczycielom, pracowni-
kom obsługi szkół oraz rodzicom 
życzymy bezpiecznego i udanego 
wypoczynku!

Zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęły się wakacje!

Stypendia Burmistrza Łap 

1439 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z gminy 
Łapy zakończyło rok szkolny 2021/2022. 
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Prawie 15 mln 500 tys. zł 
dofinansowania zewnętrznego 
zasili budżet Gminy Łapy na 
budowę krytej pływalni przy 
ul. Matejki w Łapach.

Do już wcześniej pozyskanych 
środków na ten cel kolejnych bli-
sko 10 mln zł trafi z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Wy-
niki drugiego naboru ogłosił pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Inwestycja związana z bu-
dową basenu ma już wsparcie w 
wysokości 1 mln zł z Funduszu 
Wsparcia Gmin i Powiatów - au-
torskiej inicjatywy samorządu 
województwa podlaskiego. Z kolei 
prawie 4 mln 500 tys. zł pochodzi 
z programu Sportowa Polska Mi-

nisterstwa  Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, którego 
celem jest wsparcie realizacji za-
dań inwestycyjnych dotyczących 
obiektów sportowych na terenie 
całej Polski.

- Kolejne pozyskane pienią-
dze przybliżają nas do realizacji 
tej kosztownej, ale wymarzonej 
przez mieszkańców inwestycji. 
Dziękuję za wsparcie Panu Mi-
nistrowi Adamowi Andruszkie-
wiczowi, Panu Marszałkowi Ar-
turowi Kosickiemu, Panu Sena-
torowi RP Mariuszowi Gromko 
oraz wszystkim, którzy nie tylko 
finansowo wspierają tę inwesty-
cję – mówi burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

- Na przełomie sierpnia i 
września będą już pozwolenia 
na rozbiórkę starego budynku 
dworca i budowę nowego obiektu. 
Mam deklarację spółki PKP PLK 
S.A., że we wrześniu, najpóźniej w 
październiku tego roku budynek 
zostanie rozebrany i zniknie z 
przestrzeni miejskiej – zapowiada 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski, 
który od początku swojej kadencji 
prowadzi negocjacje i uzgodnie-
nia ze spółkami PKP w tej spra-
wie. Pierwsze ważne efekty tych 
rozmów już są.

- Do Programu Inwestycji 
Dworcowych (w ramach aktuali-
zacji programu) została włączo-
na inwestycja budowy nowego 
dworca kolejowego w Łapach. 
Aktualnie PKP S.A. rozpoczęły 
proces przygotowawczy dla tej 
inwestycji. Pod uwagę brany 
jest wariant budowy nowocze-

snego dworca systemowego z 
funkcjami oraz powierzchnia-
mi dostosowanymi do realnego 
zapotrzebowania podróżnych 
oraz w pełni dostosowanego do 
potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się 
– mówiła dla Polskiego Radia 
Białystok Agnieszka Jurewicz z 
PKP S.A.

Budynek dworca w 2013 r. zo-
stał przekazany rzecz Gminy Łapy 
zgodnie z ustawą o komercjali-
zacji i restrukturyzacji przedsię-
biorstwa państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe” z przezna-
czeniem na realizację zadań w 
dziedzinie transportu. Obecnie 
trwają uzgodnienia z gminą Łapy 
dotyczące zwrotu nieruchomości 
gruntowej na rzecz PKP S.A., w 
celu umożliwienia realizacji pro-
jektu budowy nowego dworca 
kolejowego.

Basen z coraz większym 
dofinansowaniem

Dworzec do wyburzenia

Strażacy z OSP w Uhowie 
wspólnie z zaproszonymi gość-
mi świętowali 95-lecie założe-

nia swojej jednostki. Obchody 
rocznicy połączone zostały z 
poświęceniem nowego samo-

chodu ratowniczo-gaśniczego, 
który do strażaków trafił na po-
czątku roku. Uroczystość odbyła 

się w piątek (10 czerwca) w Uho-
wie. Część oficjalną poprzedziła 
msza św. w kościele parafialnym 
pw. Św. Wojciecha. Następnie 
na placu przed kościołem miał 
miejsce uroczysty apel ze złoże-
niem raportu i podniesieniem 
flagi państwowej. Nowy wóz str    
ażacki poświęcił ksiądz proboszcz 
Krzysztof Herman.

Podczas uroczystości przypo-
mniano historię jednostki i wrę-
czono odznaczenia. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Uhowie została 
wyróżniona Srebrną Odznaką za 
Zasługi dla Pożarnictwa. Odzna-
czenie przekazano na ręce dru-
ha Daniela Koszczuka, prezesa 
jednostki.

Jednostka OSP w Uhowie ma 95 lat
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Za nami jedna z pierwszych 
plenerowych imprez, która otwo-
rzyła sezon letni, a odbyła się 
w niedzielę (15 maja) na placu 
przed budynkiem odnowionej 
Biblioteki Publicznej. 

Nie tylko sam budynek, ale całe 
otoczenie wokół niego zmieniło 
się niedawno nie do poznania. 
Gruntowną metamorfozę prze-
szedł park, który dotąd kojarzył 
się głównie z tzw. „ptasim proble-
mem”. Działa tężnia solankowa, są 

ławeczki, wiaty, miejsce na wysta-
wy. Dotychczasowe oświetlenie 
zastąpiły nowe lampy. Rosną za-
sadzone drzewa i zieleń ozdobna.

Teraz największą atrakcją tego 
miejsca jest niewątpliwie koloro-
wa fontanna z podświetlaną wodą 
wydobywającą się z 30 dysz. Po-
wierzchnia fontanny zajmuje po-
nad 176 m².

Mieszkańcy tłumnie odwie-
dzili w niedzielę (15 maja) Plac 
NSZZ „Solidarność”  w Łapach, 
aby podziwiać pierwszy wodno

-świetlno-muzyczny seans nowo 
uruchomionej fontanny.

- Jestem bardzo zadowolony, 
że konsekwentnie udaje się nam 
realizować założenia o zmianie 
wizerunku centrum miasta na 
nowoczesne, funkcjonalne i bar-
dzo atrakcyjne dla mieszkańców. 
Nowy Dom Kultury, Centrum 
Przesiadkowe, Pl. Niepodległości a 
teraz Pl. Solidarności – to tętniące 
życiem miejsca. Chciałbym, aby 
Łapy miały swój klimat, a miesz-
kańcy utożsamiali się z nim, żeby 
byli dumni, że tu mieszkają. Wła-
śnie między innymi  takie inwe-
stycje, o tym jestem przekonany, 
spowodują, że będzie tu dobrze się 
żyło i mieszkańców będzie coraz 
więcej – mówi burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

Fontanna jest uruchamia-
na codziennie

Od wtorku (17 maja) fontanna 
działa codziennie: od poniedziałku 
do piątku jest uruchamiana w godz. 
16.00 -22.00, a w sobotę-niedzielę 
od godz. 14.00 do 22.00. Na pokazy 
świetlno-muzyczne zapraszamy w 
niedzielę od godz. 21.00 do 21.30.

- Plac Solidarności zmienił się 
nie do poznania. W końcu jest to 
miejsce, gdzie mieszkańcy będą 
wspólnie spędzać czas podczas 
organizowanych przez gminne 
jednostki i nie tylko wydarzeń 
typu: kino plenerowe, jarmarki, 
koncerty, pokazy, potańcówki i 
wiele innych. Prozdrowotne tęż-
nie, multimedialna fontanna, któ-
ra będzie uruchamiana zarówno 
latem jak i zimą, wiaty, stoliczki 
– to wszystko ma zachęcić miesz-
kańców do korzystania z uroków 
tego miejsca. Premierowy pokaz 
w minioną niedzielę, na który 

przyszło kilkaset mieszkańców 
utwierdza nas w przekonaniu, że 
to bardzo dobra inwestycja, tym 
bardziej, że z budżetu gminy do-
łożyliśmy jedynie 53 tys. zł, reszta 
to pozyskane dofinansowanie z 
zewnątrz – mówi zastępca burmi-
strza Krzysztof Dudziński.

Bajkowy wieczór
Całe wydarzenie przyciągnęło 

mnóstwo mieszkańców. To był ma-
giczny wieczór z mnóstwem atrak-
cji. Fontanna zaprezentowała się 
znakomicie. Plac przed biblioteką 
w swojej nastrojowej odsłonie tęt-
nił życiem jak nigdy dotąd. Można 
było posłuchać energetycznej mu-
zyki na żywo w wykonaniu zespołu 
Dream Team - Live Band, posie-
dzieć ze znajomymi, albo potań-
czyć. Wodno-świetlno-muzyczny 
spektakl zrobił cudowne wrażenie. 
Przyjemnie było spotkać się w tym 
odmienionym miejscu, które wy-
glądało jak z bajki.
Organizatorzy wydarzenia

Organizatorami wydarzenia 
byli: Centrum Aktywności Spo-
łecznej, Ośrodek Kultury Fizycznej, 
Dom Kultury, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Łapy, Centrum 
Usług Społecznych oraz Urząd 
Miejski w Łapach.
Koszt wykonania fontanny

Wartość  inwestycji to 1 mln 
447 tys. zł.  Na realizację inwestycji 
Gmina Łapy pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości prawie 870 
tys. zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Ponadto burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski przeznaczył 
kwotę  540 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
pokrycie wkładu własnego.

 Bajkowy wieczór
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Gościem honorowym była Ka-
mila Lićwinko dwukrotna finalist-
ka igrzysk olimpijskich (Rio de 
Janeiro 2016, Tokio 2020), halowa 
mistrzyni świata (Sopot 2014), mi-
strzyni uniwersjady (Kazań 2013), 
brązowa medalistka mistrzostw 

świata (Londyn 2017). Rekordzist-
ka Polski na otwartym stadionie 
(1,99 m) i w hali (2,02 m).

Uroczysta Gala odbyła się 19 
maja na deskach sceny w sali wido-
wiskowej Domu Kultury w Łapach. 
Stypendyści, trenerzy i instruktorzy 

otrzymali dyplomy, pamiątkowe 
przypinki oraz drobne upominki. 
Uroczystość zakończyła się wspól-
nym zdjęciem. Na gości czekała 
też „słodka niespodzianka”,  czyli 
okazjonalny tort.

Stypendia artystyczne za 
osiągnięcia w 2021 r.  przy-
znane w 2022 r.
1. Klaudia Demiańczuk
2. Oliwia Demiańczuk
3. Zuzanna Dworakowska
4. Klaudia Jastrzębska
5. Anna Karpowicz
6. Wiktoria Lewandowska
7. Aleksandra Lewandowska
8. Julia Pilawska
9. Amelia Płońska
10. Julia Płońska
11. Malwina Płońska
12. Emily Serwin
13. Alicja Walesieniuk
14. Zuzanna Zajączek
 Stypendia sportowe za osią-
gnięcia w 2021 r.  przyznane 
w 2022 r.
1. Kacper Aniołkowski
2. Julia Choińska
3. Aleksandra Godlewska
4. Wiktoria Grochowska
5. Maryla Kostyra
6. Jakub Kruszewski
7. Wiktoria Łapińska
8. Dominik Nowacki
9. Aleksander Roszkowski

Gala Stypendystów

Gala Stypendystów jest jednym z najmilszych wydarzeń w kalendarzu gminnym. Podob-
nie, jak w roku ubiegłym uzdolniona artystycznie i sportowo młodzież została uhonorowana 
przez burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego.

Z nowego budynku Domu 
Kultury przy ul. Głównej 8 w Ła-
pach mieszkańcy Gminy Łapy 
cieszą się od roku. Wówczas to 
obiekt został oddany do użytku.

Zostało uruchomionych 21 pra-
cowni. Od tego czasu Domu Kultu-
ry w Łapach tętni życiem. Z bogatej 
oferty kulturalnej korzysta prawie 
700 osób. Do dyspozycji dzieci, 
młodzieży i dorosłych jest sala 
widowiskowa na 300 miejsc, sale 
do nauki tańca, śpiewania i gra-
nia na instrumentach, tj. gitarze, 
skrzypcach, pianinie, pracownia 
malarska, plastyczna, modelarnia 

oraz kilkanaście pracowni do pro-
wadzenia warsztatów, pracownia 
tańca nowoczesnego, hip-hopu, 
tańca towarzyskiego, baletu, rytmi-
ki, gimnastyki artystycznej oraz gry 
w szachy. W Domu Kultury w Ła-
pach działa także KINO, oferujące 
najnowsze filmy premierowe. Dom 
Kultury w Łapach uczestnicząc w 
projekcie Nowe Horyzonty Eduka-
cji Filmowej prezentuje wartościo-
we filmy dostosowane poruszające 
ważne tematy, odpowiadające na 
problemy współczesnego świata.

W czwartek (9 czerwca) odbyła 
się Gala inauguracyjna, która wcze-
śniej z powodu obostrzeń pande-

micznych nie doszła do skutku. Z 
tej okazji na scenie widowiskowej 
przed zaproszonymi gośćmi we 
wspaniałym i profesjonalnym kon-
cercie muzycznym zaprezentowali 
się wychowankowie i instruktorzy 
łapskiego Domu Kultury. Szcze-
gólnie ciepło przyjęto występ naj-
młodszej dziecięcej grupy baleto-
wej, która miała swój premierowy 
występ. Obecny na uroczystościach 
ksiądz biskup Janusz Stepnowski 
poświęcił obiekt. Nie zabrakło też 
uroczystego przecięcia wstęgi.

Wybudowanie oraz wyposa-
żenie gmachu przy ul. Głównej 8 
kosztowało ponad 12 mln zł. Budo-
wa obiektu została dofinansowana 
z funduszy europejskich i środków 
budżetu państwa, które Gminie 
Łapy udało się pozyskać z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego.

- Dla mnie ta szeroko pojęta 
kultura jest inwestycją nie rozu-
mianą tutaj przez pryzmat bilansu 
finansowego, wydatków, ale jest 
to inwestycja w naszą tożsamość, 
patriotyzm, ale także swego ro-
dzaju unikatowość, ponieważ na-
prawdę mamy wiele zespołów, 
które tu przed nami występują, ale 
które są kojarzone z naszą gminą. 
I to jest nasza prawdziwa marka 
– mówił Krzysztof Gołaszewski, 
burmistrz Łap.

Z kolei zastępca burmistrza 
Łap Krzysztof Dudziński w krótkiej 

prezentacji przypomniał najważ-
niejsze fakty z budowy budynku.

 - Wszystko zaczyna się od ma-
rzeń. Droga do ich spełnienia cza-
sem bywa długa i z problemami, 
ale warto marzyć. Warto spełniać 
marzenia. Ten piękny budynek jest 
na to dowodem. Jest spełnieniem 
marzeń naszych mieszkańców! – 
mówił z-ca burmistrza, który pod-
kreślał, że podczas prowadzenia 
inwestycji pojawiały się trudności 
m.in. zaistniała potrzeba zmiany 
wykonawcy, były problemami z 
dostawami materiałów budow-
lanych i absencje pracowników 
spowodowane pandemią przez co 
budowa się przedłużała, ale osta-
tecznie powstało funkcjonalne 
miejsce, którego dotąd w Łapach 
nie było, gdzie  dzieci i młodzież 
mogą rozwijać swoje pasje i spędzić 
przyjemnie wolny czas.

- Każdy może znaleźć coś dla 
siebie od muzyki, plastyki, po-
przez naukę gry na instrumen-
tach. To jest bardzo ważne, aby Ci 
instruktorzy, pedagodzy, którzy 
tu pracują z dziećmi, które może 
w przyszłości będą gwiazdami, 
nawet klasy światowej, żeby byli 
prowadzeni w duchu postaw pa-
triotycznych i przywiązania do 
naszej kultury lokalnej, bo na-
prawdę mamy czym się chwalić 
jako mieszkańcy województwa 
podlaskiego, jako Polacy – po-
wiedział wicemarszałek Sebastian 

Dom Kultury oficjalnie otwarty

Gala Inauguracyjna
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Wieża widokowa w Uhowie

Siedemnaście gmin, w tym 
Gmina Łapy, weszło w skład 
pierwszej w województwie pod-
laskim Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej KZN-Podlaskie. 
Podpisanie aktu notarialnego 
powołującego ją do życia od-
było się w środę (1 czerwca) w 
Łapach, gdzie spółka będzie 
miała swoją siedzibę.

W konferencji prasowej 
poprzedzającej uroczyste pod-
pisanie aktu założycielskiego 
wzięli udział poseł na Sejm RP 
Mieczysław Kazimierz Baszko, 
prezes KZN Arkadiusz Urban 
oraz samorządowcy z gmin two-
rzących spółkę. Gminę Łapy re-
prezentował burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski.

- Każde powołanie SIMu jest 
dla nas czymś wyjątkowym. 
Dziś dzięki naszej dobrej współ-
pracy z podlaskimi samorząda-
mi możemy przejść do czynów. 
Nowe mieszkania w wysokim 
standardzie nie będą dłużej wy-
łącznie w dużych aglomeracjach 
– mówił prezes KZN Arkadiusz 
Urban w Łapach.

Pan prezes podkreślił także 
fakt, że wejście do spółki jest 
dla samorządów bezkosztowe, 
ponieważ gminy otrzymały 
wsparcie w wysokości 3 mln zł 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowa-
nie udziałów w spółce.

- To ważna chwila dla Pod-
lasia, ważna dla naszych samo-
rządów i naszych mieszkańców. 
Ten program walczy z depopu-
lacją w małych gminach – mó-

wił poseł na Sejm RP Mieczysław 
Kazimierz Baszko.

Z kolei burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski chwalił tę ważną 
społecznie inicjatywę przygo-
towaną i sfinansowaną przez 
polski rząd.

- Widzę w niej przede wszyst-
kim szansę na pobudzenie roz-
woju gospodarczego Łap i nie 
tylko Łap, ale wszystkich in-
nych mniejszych gmin. Oferta 
tanich mieszkań jest skierowana 
głównie dla osób młodych, które 
pracują, zarabiają, ale nie stać 
ich na wzięcie kredytu, a są w 
stanie utrzymywać mieszkanie 
– mówił pan burmistrz. - Cze-
kamy na realizację inicjatywy. 
Mamy nadzieję, że możliwie, jak 
najszybciej rozpocznie się budo-
wa mieszkań, które będziemy 
mogli na tych preferencyjnych 
warunkach udostępnić rodzi-
nom, które znajdują się w nieco 
gorszej kondycji finansowej.

W ramach Społecznej Ini-
cjatywy Mieszkaniowej w Ła-
pach na początek ma powstać 
ok. 20 mieszkań. Inwestycja 
ma zostać zlokalizowana na te-
renie gminnym przy ul. Żwirki 
i Wigury. Rozważane są także 
inne miejsca. Trwają prace nad 
zmianami w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Powstaną mieszkania na 
wynajem, z niskim czynszem 
i możliwością wykupu na ko-
rzystnych warunkach. Co bardzo 
ważne, nowe mieszkania będą 
dużo tańsze od tych dostępnych 
na wolnym rynku.

Pierwsza Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łapach

Łukaszewicz w czasie uroczystości.
O tym, jak wiele ciekawych za-

jęć, wydarzeń, spotkań i imprez 
udało się zorganizować przez rok 
funkcjonowania Domu Kultury w 
nowych salach i pomieszczeniach 
opowiadała w swojej prezentacji 
video dyrektor Wiktoria Wno-
rowska. - Chciałabym, aby Dom 
Kultury stał się jeszcze bardziej 
otwarty na potrzeby lokalnej 
społeczności. Tak jak zawsze 
podkreślam, to miejsce otwarte 
dla każdego, kto chce rozwijać 
swoje pasje poprzez kontakt ze 
sztukę. To również miejsce, gdzie 
widzimy, wspieramy i doceniamy 
młode talenty. Nasi instruktorzy 
to ludzie, którzy dzielą się pasją 
do tworzenia. Kadra jest na wy-
sokim poziomie, na co kładziemy 
ogromny nacisk. Często wycho-
dzimy z założenia że to właśnie 
ludzie pracujący w Domu Kultury 
w Łapach, tworzą jego markę. 
Do naszych zadań należy orga-
nizowanie różnorodnych form 
edukacji kulturalno-artystycznej, 
rozwijanie pasji i zainteresowań 
oraz wychowywanie przez sztu-
kę – powiedziała Wiktoria Wno-
rowska, dyrektor Domu Kultury 
w Łapach.

Podczas Gali głos zabrali tak-
że senator RP Mariusz Krzysztof 
Gromko, wojewoda podlaski Boh-
dan Paszkowski oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Łapach 

Dariusz Wincenciak. Wszyscy 
mówcy gratulowali inwestycji i 
podziwiali łapski Dom Kultury.

Głos zabrał także wicestarosta 
Roman Czepe, który przypomniał, 
że to z jego inicjatywy w kaden-
cji, gdy był burmistrzem Łap bu-
dynek przy ul. Głównej 8 - tzw. 
Dom Partii został przejęty przez 
Gminę od Skarbu Państwa. Jego 
pomysł, aby ten obiekt przejąć 
na Dom Kultury zrodził się dużo 
wcześniej. Przez wiele lat Roman 
Czepe interweniował w tej sprawie 
jako poseł na Sejm RP, a następnie 
jako burmistrz Łap. Ostatecznie 
w 2010 r.  udało się sprawę sfi-
nalizować i przejąć budynek na 
własność Gminy Łapy. Dzięki tej 
decyzji nowy Dom Kultury mógł 
zostać zbudowany w tym miejscu.

W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in. Mariusz Gromko, senator 
RP, Bohdan Paszkowski, wojewo-
da podlaski, Sebastian Łukasze-
wicz, wicemarszałek województwa 
podlaskiego, Krzysztof Kondra-
ciuk, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego, Roman Czepe, 
wicestarosta białostocki, biskup 
Janusz Stepnowski, ordynariusz 
diecezji łomżyńskiej, księża, wój-
towie oraz burmistrzowie gmin 
powiatu białostockiego, lokalni 
samorządowcy, przedstawiciele 
służb mundurowych, radni i przy-
jaciele gminy Łapy, dyrektorzy jed-
nostek gminnych oraz mieszkańcy.
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Zmiana klimatu ma wpływ na 
wszystkie części świata. Polarne 
czapy lodowe topnieją, a poziom 
mórz wzrasta. W niektórych re-
gionach ekstremalne zjawiska 
pogodowe i opady deszczu stają 
się coraz częstsze, podczas gdy 
inne cierpią z powodu ciężkich fal 
upałów i susz. Zmiana klimatu sta-
nowi bardzo poważne zagrożenie 
i wpływa na wiele różnych aspek-
tów naszego życia. Potrzebujemy 
działań w dziedzinie klimatu już 
teraz. W przeciwnym razie te skut-
ki będą się tylko nasilać.

Jak zmienia się nasz klimat i  
co jest tego przyczyną?

Zmiany klimatyczne to poważny 
problem globalny, stanowiący jedno 
z największych wyzwań, przed któ-
rymi stoi człowiek. Chociaż mogą 
być one spowodowane różnymi 
przyczynami, naukowcy coraz czę-
ściej podkreślają, że zmiany klimatu 
w dużej mierze wynikają z działal-

ności człowieka w zakresie prze-
mysłu (spalanie paliw kopalnych), 
działalności hodowlanej i rolniczej, 
nieefektywnego zużycia energii, czy 
wycinki lasów. W wyniku tych działań 
ilość gazów cieplarnianych natural-
nie występujących w atmosferze 
znacznie wrosła, a to wpływa na 
zwiększenie efektu cieplarnianego 
oraz globalnego ocieplenia.

Gazy cieplarniane 
Główną siłą napędową zmia-

ny klimatu jest efekt cieplarniany. 
Niektóre gazy w atmosferze dzia-
łają jak dach szklarni – wprawdzie 
przepuszczają energię słoneczną 
„do środka”, ale również zatrzymują 
część tego promieniowania i powo-
dują globalne ocieplenie. Wiele z 
tych gazów cieplarnianych występu-
je w warunkach naturalnych, jednak 
działalność człowieka wpływa na 
zwiększenie obecności ich w atmos-
ferze, a zwłaszcza: dwutlenku węgla 
(CO2), metanu, podtlenku azotanu.

Zmiany klimatu będą miały wiele 
różnych skutków dla miast

Mieszkańcy miast i terenów 
zurbanizowanych są szczegól-
nie narażeni na zagrożenia jakie 
przynoszą zmiany klimatyczne. W 
miastach mieszka ponad 60% po-
pulacji kraju. Duża emisja gazów 
cieplarnianych pojawia się w ich 
obrębie. Mieszkańcy miast szcze-
gólnie odczują skutki globalnego 
ocieplenia poprzez zwiększanie 
częstości występowania ekstre-
malnych zjawisk pogodowych. 
Z jednej strony coraz częściej po-
jawiają się susze, z drugiej kiedy 
spadnie już deszcz to nie rzadko 
pada po kilka dni, skutkiem czego 
są powodzie. Może to mieć poważ-
ny wpływ na infrastrukturę miejską 
np. na system transportu, systemy 
kanalizacyjne, a nawet na systemy 
dostawy żywności. Opady nawalne 
zdarzają się coraz częściej, a miasta 
nie są przygotowane na odbiór ta-
kich ilości wody spadającej w bardzo 
krótkim czasie. Innym zauważalnym 

już problemem jest wzrost tempe-
ratur i częstości występowania fal 
upałów. Im wyższa będzie globalna 
temperatura, tym fala upałów sta-
nie się czystsza i silniejsza. Miasta 
tworzą „wyspy ciepła”, gdzie tem-
peratura jest znacznie wyższa niż 
na obszarach wiejskich. Stwarza 

to zagrożenie dla życia zwłaszcza 
osób starszych. Upały i susze mają 
również negatywny wpływ na rolnic-
two, co skutkuje wzrostem kosztów 
utrzymania w mieście, może nam 
też zabraknąć wody. Huragany i 
nawałnice będą coraz częściej po-
wodowały olbrzymie straty.  Dlatego 
aby ograniczyć zmiany klimatu, po-
trzebne są inicjatywy podejmowane 
przez każdego z nas.

Co możemy zrobić? 
Jednym z głównych źródeł emisji 

gazów cieplarnianych jest konsump-
cja gospodarstw domowych, dlatego 
walkę ze zmianami klimatu musimy 
zacząć od nas samych. Proste dzia-
łania, które może stosować każdy 
z nas w życiu codziennym, to np. 
oszczędzanie energii elektrycznej, 
konsekwentne segregowanie od-
padów, ograniczenie marnowania 
żywności czy używanie komuni-
kacji miejskiej lub roweru zamiast 
samochodu.

Najlepsze działania ochronne 
to takie, które służą mitygacji i 
adaptacji jednocześnie

Miasta muszą z jednej strony 
podejmować działania mitygacyj-
ne, czyli powstrzymujące zmianę 
klimatu przez radykalne ograni-
czenie emisji CO2 i innych gazów 
cieplarnianych, a z drugiej działania 
adaptacyjne, pozwalające zwięk-
szyć odporność na ekstrema kli-
matyczną. Działania adaptacyjne 
miast powinny być uwzględniane 
w planowaniu przestrzennym tak, 
aby kształtować błękitno-zieloną 
infrastrukturę. 

Dbajmy o klimat...

Projekt „Wspólnie z naturą 
w Łapach – adaptacja do zmian 
klimatu”

Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w całej gminie, 36 nowych 
atrakcyjnych miejsc z zieloną i nie-
bieską infrastrukturą w mieście i na 
terenach wiejskich oraz mnóstwo 
działań edukacyjno-informacyjnych 
– na to wszystko Gmina Łapy otrzy-
mała blisko 5 mln zł dofinansowania 
w Programie Środowisko, Energia i 
Zmiany Klimatu finansowanym ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz budżetu państwa, czyli 
z tzw. Funduszy Norweskich.

Energooszczędne oświetlenie 
uliczne

W ramach dofinansowania w 
gminie zostanie zmodernizowane 

oświetlenie uliczne. Dotychczaso-
we lampy zostaną wymienione na 
nowoczesne i oszczędne lampy 
LED. Do sterowania systemem 
oświetlenia ulicznego zostaną za-
montowane inteligentne urządzenia. 
To inwestycja, która z pewnością 
będzie miała wpływ na poprawę 
efektywności energetycznej i dużo 
mniejsze wydatki na oświetlenie, ale 
także ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Niebieska i zielona infrastruk-
tura

W mieście i na terenach wiej-
skich powstaną zielone podwórka 
i przystanki, parki kieszonkowe 
oraz ogrody deszczowe. Będą to 
atrakcyjne miejsca zielone, gdzie 
będzie można odpocząć, posie-
dzieć na ławeczce lub spotkać się 

ze znajomymi. Zostały tak zapro-
jektowane, aby uatrakcyjnić prze-
strzeń i zazielenić ją, a jednocześnie 
nie powodować dużych kosztów 
utrzymania. Zastosowane zosta-
ną nawierzchnie przepuszczalne. 
Do ich zasilania wykorzystywana 
będzie woda opadowa. Mnóstwo 
różnorodnych nasadzeń zielonych 
pojawi się także przy ulicach.  W 
sumie będzie to łącznie 36 lokalizacji 
11  w mieście i w każdym sołectwie. 
W mieście zielone działania zostaną 
zrealizowane min. na skwerze przy 
ul. Spółdzielczej, na skwerze przy ul. 
Matejki, na skwerze ul. Bagińskiego, 
w ciągu ulicy Głównej, ul. Sybiraków, 
przy boisku Orlik, na skwerze przy 
ul. Sienkiewicza.

Działania informacyjno-edu-
kacyjne

Oprócz tego Gmina będzie re-
alizować wspólnie ze szkołami czy 
organizacjami pozarządowymi wiele 
działań edukacyjno-informacyjnych 
obejmujących kwestie związane ze 
zmianami klimatu w szczególności 
konferencji, warsztatów, szkoleń 
i konkursów w ramach szerokiej 
kampanii edukacyjnej.

Dofinansowanie: 85% w wy-
sokości: 4 999 135,09 zł.

Projekt „Wspólnie z naturą 
w Łapach – adaptacja do zmian 
klimatu”, dofinansowany ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego 
EOG 2014-2021 w ramach pro-
gramu: Środowisko, Energia i 
Zmiany klimatu” obszaru pro-
gramowego  „Zmiany Klimatu”.
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Należy pamiętać o:
Podlewaniu roślin ogrodowych
W naszym klimacie panuje dosyć 

niekorzystny rozkład opadów w ciągu 
roku. Otóż rośliny potrzebują najwięcej 
wody późną wiosną i latem. W tym okre-
sie z reguły opady nie są dostatecznie 
intensywne i występują dłuższe okresy 
suszy. W ogrodach widok więdnących 
roślin skłania użytkowników do na-
tychmiastowego odkręcania kranu i 
ratowania roślin przez dostarczenie im 
wody. Z tego względu bardzo ważne 
staje się regularne podlewanie roślin 
ogrodowych. Przy podlewaniu roślin 
trzeba się trzymać pewnych reguł, aby 
podlewanie przynosiło jak najwięcej 
korzyści dla naszych roślin. Niektórzy 
nawet nazywają podlewanie „sztuką”. 
Oto najważniejsze zasady „sztuki pod-
lewania”.

Jak podlewać?
Najkorzystniejszą porą na podle-

wanie roślin są godziny poranne bądź 
późno popołudniowe, wówczas zdążą 
przez 1–2 godziny obeschnąć i nie 
poniosą większych szkód związanych 
ze zraszaniem ich liści. Szkody te, to 
zwykle choroby grzybowe typu zaraza 
ziemniaczana na pomidorze, parch 
jabłoniowy, brunatne zgnilizny drzew 
ziarnkowych i pestkowych i inne.

Rośliny powinno podlewać się 
rzadko, lecz obficie, dzięki czemu 
woda wsiąka w glebę i przemieszcza 
się do głębszych warstw, które zacho-
wują wilgoć znacznie dłużej dla roślin. 
Takie zaopatrywanie roślin w wodę 
warunkuje, iż ich system korzeniowy 
będzie głębszy i w przypadku suszy bę-
dzie w stanie pobrać życiodajną wodę 
znajdującą się głębiej. Błędem jest 
częste podlewanie niewielkimi ilościami 
wody. Lepiej więc podlewać rzadziej, 
podając większą dawkę polewową, 
a więc te 20 mm (20 litrów wody na 
m2). Mniejsze dawki 2–3 mm stosu-
je się tylko wówczas, aby pobudzić 
kiełkowanie zasiewów podczas suszy 
czy upalnej pogody. Pamiętać należy 
także o tym, że częste podlewanie i 
wysychanie gleby powoduje wzrost 
zagęszczenia gleby oraz zaskorupianie 
powierzchni gleby, przez co wzrost 
roślin jest zahamowany. Spulchnianie 
gleby odwróci niepożądane uboczne 
skutki nawadniania.

Jeśli zależy nam na rozwiązaniu 
korzystnym dla roślin, środowiska, 
a także dla naszego portfela, najlep-
szym sposobem jest deszczówka. 
Używanie deszczówki to ekologiczne 
rozwiązanie. W ten sposób odzyskuje-
my, magazynujemy i zagospodarowu-
jemy wartościową wodę deszczową, 
której nadmiar dotychczas spływał do 
studzienek. W naszym ogrodzie nic 
się nie marnuje, a podlewane rośliny 
nie dostają wraz z wodą porcji chloru, 
który zazwyczaj znajduje się w wodzie 
z tradycyjnego ujęcia. Deszczówka jest 
wodą miękką, zawierającą mało jonów 

magnezu i wapnia. Z tego względu 
świetnie nadaje się do podlewania 
roślin, którym szkodzi woda twarda.

Stosowaniu naturalnych środków 
do zwalczania chorób roślin

Naturalne preparaty i środki chro-
niące rośliny, z pewnością spodobają 
się osobom, które nie lubią stosować 
chemicznych substancji w swoim 
warzywniaku, czy ogrodzie. Natural-

ne preparaty są doskonałe w każdej 
przestrzeni, gdyż ich skuteczność jest 
wysoka, a szkodliwość, zarówno dla 
człowieka, jak też fauny czy flory, ze-
rowa. Co ważne większość preparatów 
ekologicznych możemy z łatwością 
przygotować samodzielnie, z tego 
co posiadamy w domu czy ogrodzie. 
Składniki na niejeden preparat są łatwo 
dostępne, a wręcz pospolite. Szczegól-
nie przydatne będą pokrzywa, skrzyp 
polny, czosnek, cebula, bylica piołun, 
krwawnik pospolity, żywokost, rumia-
nek, mniszek lekarski. Z naturalnych 
środków i roślin możemy wykonywać 
napary, gnojówki, wyciągi i wywary. 
Najczęściej, aby przyniosły oczeki-
wany efekt, muszą być zastosowane 
kilkakrotnie. Jednak większość z nich 
możemy stosować bez obaw o skutki 
uboczne, dlatego są takie bezpieczne.

Pokrzywa i cebula to najpopular-
niejsze i łatwo dostępne rośliny do 
sporządzania preparatów ochrony. 
Można z nich przyrządzić np. gnojów-
kę – rośliny zalewamy zimną wodą, 
naczynia nie przykrywamy, osłaniamy 
i pozostawiamy na 2–4 tygodni (im 
cieplej, tym krócej, bo fermentacja 
zachodzi szybciej). Codziennie gno-
jówkę mieszamy (napowietrzamy). Jest 
gotowa do użytku, kiedy jest klarowna, 
brunatna, a na powierzchni nie zbiera 
się piana. Raz zrobiona, może być 
stosowana przez 1–2 miesięcy.

Przykłady preparatów z roślin
- Wyciąg z krwawnika – 1 kg 

świeżego ziela zebranego w czasie 

kwitnienia i 10 l wody, stosować w roz-
cieńczeniu 1:10, zwalcza mączniaki 
prawdziwe i rzekome, kędzierzawość 
liści brzoskwini, brunatną zgniliznę 
drzew pestkowych.

 - Wyciąg z cebuli – 100 g łusek i 
10 l wody, stosować bez rozcieńcze-
nia, zwalcza mączniaki prawdziwe i 
rzekome, zarazę ziemniaka.

- Wywar ze skrzypu – 1 kg świeżych 
lub 150 g suszonych roślin i 10 l wody, 
stosować w rozcieńczeniu 1:4, zwal-
cza mączniaki prawdziwe i rzekome, 
rdze, kędzierzawość liści brzoskwini, 
brunatną zgniliznę drzew pestkowych, 
szarą pleśń, zarazę ziemniaka.

Wywar ze skrzypu pomoże m.in. 
przy zwalczaniu zarazy ziemniaka na 
pomidorze.

Odpady w ogrodzie?
W ostatnich czasach, kiedy musimy 

stosować recykling i znacząco ograni-
czać ilość wyrzucanych materiałów, 
zwłaszcza odpadów zielonych, zasto-
sujmy metody, które będą korzystne 
dla nas i środowiska. Jedno jest pew-
ne, skoszona trawa może mieć wiele 
korzystnych zastosowań w ogrodzie! 
Oto kilka z nich:

Możemy KOMPOSTOWAĆ. Dzię-
ki kompostowaniu możemy uzyskać, 
ekologiczne, najtańsze i jednocześnie 
bogate w substancje odżywcze podłoże 
ogrodnicze. Skoszoną trawę możemy 
składować na pryzmie lub w specjalnym 
kompostowniku. Wystarczy dodawać 
ją warstwami na przemian z grubszy-
mi, najlepiej suchymi pędami bylin i 
cienkimi pędami krzewów,  niewielką 
ilością ziemi ogrodowej oraz mączką 
bazaltową lub specjalnym prepara-
tem do kompostowania zawierającym 
mikroorganizmy glebowe. Po kilku 
tygodniach otrzymamy wartościowy 
nawóz organiczny, którym mogą być 
zasilane wszystkie rośliny w ogrodzie 
z wyjątkiem roślin kwasolubnych. Nie 
wrzucamy do kompostownika zainfe-
kowanych roślin ogrodowych. Chore 
części roślin można zakopać głęboko 
w ziemi (na 30–50 cm), a wcześniej 

rozdrobnić je, aby nie zajmowały zbyt 
dużo miejsca. Najważniejsze są dwie 
zasady układania materiału na kom-
postowniku - im bardziej zróżnicowany 
materiał, tym lepsze właściwości ma 
powstający nawóz i szybciej można 
go uzyskać, im drobniejszy materiał, 
tym proces kompostowania zachodzi 
szybciej i sprawniej.

Możemy ŚCIÓŁKOWAĆ. O zale-
tach ściółkowania można pisać wiele. 
Jeśli chcemy ograniczyć straty wody 
związane z jej parowaniem, zwłasz-
cza w gorące dni lata, jeśli chcemy 
mieć mniej chwastów w ogrodzie, to 
zastosujmy skoszoną trawę! Jest ona 
doskonałym materiałem do okrywania 
zagonów warzyw, wokół drzewek i krze-
wów owocowych, truskawek oraz na 
rabatach roślin ozdobnych z wyjątkiem 
roślin kwasolubnych. Najlepiej stoso-
wać przesuszony pokos, o grubości 
warstwy ok. 10 cm. Ze względu na 
możliwość zagniwania ściółkowanych 
roślin, przy rozkładaniu należy uważać, 
aby pokos nie dotykał do łodyg lub 
pni. Zrębki i wióry drzewne to cenny 
materiał ściółkujący. Nadają się do 
rozłożenia na przykład pod krzewy i 
drzewka owocowe i ozdobne. Ściółkę 
rozkłada się w obrębie korony drzew 
warstwą co najmniej 10 cm. Wióry i 
trociny z iglaków należy wcześniej 
przekompostować.

Możemy OCHRONIĆ ROŚLINY. 
Niewielu z nas wie, że na bazie su-
szonej trawy możemy przygotować 
preparat do ochrony roślin. Wystarczy 
wysuszoną trawę zalać zimną wodą, po 
24 godzinach powstały roztwór prze-
filtrować i najlepiej  od razu użyć.  Bez 
rozcieńczania stosujemy do zwalcza-
nia mszyc i stadiów larwalnych wielu 
szkodników roślin. W rozcieńczeniu z 
wodą w stosunku 1:3 do ograniczania 
chorób grzybowych w uprawach roślin 
np. mączniaka prawdziwego jabłoni i 
agrestu.

Możemy OKRYWAĆ ROŚLINY 
NA ZIMĘ. Jeśli mamy możliwość 
przechowywania suchego pokosu do 
później jesieni warto wykorzystać go 
do okrywania roślin na zimę, zwłasz-
cza tych wrażliwych na mróz. Wiosną 
pokos użyty do okrycia roślin możemy 
użyć także do ściółkowania, wystarczy 
równomiernie rozłożyć go wokół roślin.

Trawę możemy POZOSTAWIĆ 
NA TRAWNIKU. Jeśli nasz trawnik 
kosimy często a źdźbła trawy nie są 
dłuższe niż 5 cm. Jeśli kosimy po 
całkowitym obeschnięciu murawy a 
trawa równomiernie rozsypuje się na 
całej powierzchni trawnika, możemy 
śmiało pozostawić pokos na trawniku. 
Dzięki temu trawa szybko się rozłoży 
i będzie zasilała murawę w składniki 
pokarmowe przez cały sezon.

Wyrwane podczas pielenia chwa-
sty, które jeszcze nie wytworzyły na-
sion, warto pozostawić w rządkach. W 
ten sposób ograniczymy parowanie 
wody z gleby. Podeschnięte rośliny 
można wrzucać na kompost, a ścieżki 
wyłożyć następnymi.

Ogród w zgodzie z naturą

Projekt „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”, 
dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w 
ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszaru progra-
mowego  „Zmiany Klimatu”.

Rozpoczął się okres letni, na ten moment czeka chyba każdy. Lato 
to jedna z najbardziej wyczekiwanych pór roku, a powodów jest sporo. 
To nie tylko ciepłe, słoneczne dni, ale także aura, która gromadzi się w 
powietrzu i w naszych ogrodach. Coraz częściej myślimy o wakacjach 
i urlopach, jednakże nie możemy zapomnieć o pielęgnacji roślin, które 
nieustanie potrzebują naszej uwagi. 
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Dwie linie kolejowe: nr 49  
Łomża  - Śniadowo i nr 36 Łapy 
– Śniadowo znalazły się na 25 
miejscu wśród 40 projektów do 
realizacji w ramach Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Kolejowej 
Kolej Plus.

Spółka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe zakwalifikowała do reali-
zacji w sumie 34 inwestycje doty-
czące infrastruktury kolejowej w 
jedenastu województwach, w tym 
projekt złożony przez samorząd 
województwa podlaskiego pn. 
„Stworzenie ciągu komunikacyj-
nego Łomża – Białystok poprzez 
rewitalizację wraz z elektryfika-
cją linii kolejowej nr 49 Łomża 
– Śniadowo oraz elektryfikacja 
i odbudowa infrastruktury pa-
sażerskiej na linii kolejowej nr 
36 na odcinku Śniadowo – Łapy”

O tym, że po prawie 30 latach 
wróci ruch kolejowy na tej trasie 
mówił wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej w piątek 
22.04 w Łapach. – Oczekujemy, 
że dzięki temu projektowi dostęp-
ność komunikacyjna naszego wo-
jewództwa będzie się zwiększać 
–mówił pan wojewoda.

Inwestycja oczekiwana od lat
Odbudowa połączenia kolejo-

wego liniami nr 36 i nr 49 Łomża 
– Śniadowo – Łapy jest w planach 
województwa podlaskiego od lat. 
Teraz, dzięki rządowemu dofi-
nansowaniu w wysokości 85% w 
ramach Kolej Plus realizacja tej 
inwestycji jest coraz bardziej moż-
liwa, chociaż wymaga od Urzędu 
Marszałkowskiego zabezpiecze-
nia wkładu własnego w wysokości 
15%. To ogromna kwota.

- To dobra wiadomość dla 
mieszkańców regionu, ale także 
dla biznesu i gospodarki – mó-
wił wicemarszałek województwa 
podlaskiego Marek Olbryś, któ-
ry wyraził nadzieję, że mimo iż 
jest to kwotowo duża inwestycja 
to wspólnie z rządem uda się ją 
zrealizować i najpóźniej w 2028 
r. będzie można tę inwestycję 
odebrać, co pozwoli przywrócić 
ruch pasażerski na trasie Łomża 
– Śniadowo – Łapy i umożliwi 
podróż pociągiem z Łomży przez 
Łapy do Białegostoku.

Podczas konferencji głos za-
brał także poseł na Sejm RP Kazi-
mierz Baszko, który pogratulował 
przyznanego dofinansowania i 
planowanej inwestycji, ale także 
burmistrzowi Krzysztofowi Goła-

szewskiemu  dobrego zarządzania 
Gminą Łapy. Pan poseł podkreślił, 
że województwo podlaskie potrze-
buje inwestycji w infrastrukturę 
kolejową.

Następnie głos zabrał bur-
mistrz Krzysztof Gołaszewski. - To 
kolejna inwestycja kolejowa, jeżeli 
chodzi o Łapy – mówił. - Trwają 
prace na linii E75 Czyżew-Biały-
stok. Jest już procedowana decy-
zja m.in. w sprawie stacji Łapy. 
Mam nadzieję, że budynek dworca 
kolejowego, który tak szpeci mia-
sto, zostanie rozebrany i jeszcze 
w tym roku rozpoczną się prace 
projektowe. Dzisiaj mówimy o 
kolejnej inwestycji kolejowej. 
Modernizowana będzie linia nr 
36, czyli Śniadowo-Łapy prowa-
dząca dalej do Łomży. Myślę, że 
będę wyrazicielem wszystkich 
samorządowców w tym regio-
nie, jeżeli powiem, że to bardzo 
ważna inwestycja. Kilka lat temu 
część miejscowości na tej trasie 
została praktycznie odcięta od 
świata. Zlikwidowano połącze-
nia  autobusowe i kolejowe. Dzięki 
rządowemu dofinansowaniu teraz 
pojawiła się możliwość, aby te 
połączenia kolejowe były reakty-
wowane – mówił pan burmistrz, 
dziękując zarządowi wojewódz-

twa za pozyskanie rządowego 
dofinansowania i podkreślając, 
że to bardzo ważna inwestycja dla 
rozwoju całego regionu i przede 
wszystkim dla Łap, które są na tej 
trasie ważnym węzłem komuni-
kacyjnym.  

O szczegółach technicz-
nych  planowanej inwestycji 
poinformował zastępca dyrek-
tora Zakładu Linii Kolejowych w 
Białymstoku Wojciech Jurczyk.

Planowany remont wiąże się 
z wymianą m.in. podkładów i to-
rowisk kolejowych. Konieczne 
byłoby także  uzupełnienie nasy-
pów. Odcinek Łomża – Śniadowo 
ciągle miałby jedno torowisko, ale 
przewidziana jest budowa mija-
nek. Maksymalna prędkość z jaką 
mogłyby jeździć pociągi wyniesie 
120 km/h, skróciłby się także czas 
dojazdu z Łomży do Białegostoku

Złożone projekty są dwuwa-
riantowe. Jaki ostatecznie trafi do 
realizacji zależy teraz od decyzji 
zarządu województwa. Pierwszy 
wariant za około 600 mln zł został 
przygotowany bez elektryfikacji, 
czyli byłaby to trakcja spalinowa. 
Drugi wariant za 1,2 mld zł to już 
na całej długości linie zelektryfi-
kowane.

Jest wstępna dokumenta-
cja techniczna, a przetarg byłby 
ogłaszany jeszcze w tym roku. 
Optymistycznie, pierwsze prace 
mogłyby ruszyć w przyszłym roku. 
Realizacja miałaby się zakończyć 
do 2028 r.

Wróci ruch pasażerski
 na trasie Łomża - Łapy - Białystok

W środę 8 czerwca po raz ko-
lejny, tym razem ulicami Łap i 
Uhowa przejechał rajd rowerowy 
dla bibliotekarzy, Czytelników i 
miłośników książek.

We współpracy z Filią biblio-
teczną w Uhowie, przygotowałyśmy 

trasę rowerową szlakiem wież wi-
dokowych w naszej okolicy, a pani 
Anna Łapińska w ciekawy sposób 
przybliżyła nam charakterystykę 
każdej z nich.

Pierwszy przystanek to zarów-
no pierwsza wieża, która stanęła w 

Uhowie. Zbudowana w 2007 roku 
z inicjatywy Narwiańskiego Par-
ku Narodowego. Można stamtąd 
obserwować główne koryto rzeki 
Narew i jej rozlewiska, a także licz-
ne ptactwo.

Drugi przystanek to plac bu-
dowy jednej z najwyższych wież 
widokowych w Polsce. Po otwarciu 
mieszkańcy regionu oraz turyści 
będą mogli podziwiać rozlewiska 
Narwi z wysokości ponad 40 me-
trów. Zaplanowany szereg atrakcji, 
które będą znajdować się wokół 
wieży sprawi, że będzie to w przy-
szłości ważny punkt na mapie na-
szego regionu i atrakcyjne miejsce 
do spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 

Nasz trzeci i ostatni przystanek 
to dobrze znana, wieża widokowa 
na plaży w Uhowie. To tutaj chętnie 

przystanęliśmy na dłuższą chwilę, 
aby zrelaksować się przy szumie 
wody i skryć się przed słońcem w 
cieniu drzew.

Mimo wcześniejszych pro-
gnoz, dobra pogoda i humor nie 
opuszczały nas ani na chwilę, a 
wycieczkę rowerową zakończyli-
śmy w Leśnym Dworze w Uhowie, 
gdzie mogliśmy zjeść pieczone kieł-
baski i wspólnie pośpiewać przy 
akompaniamencie grającego na 
akordeonie pana Romana Czecha.  

Wyjazd uważamy za bardzo 
udany i serdecznie dziękujemy 
wszystkim Odjazdowym Rowe-
rzystom, którzy wspierają akcje 
biblioteczne, dając nam energię 
do działania. 

Do zobaczenia na trasie za rok!
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Łapy

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2022

OKOLICA NAS ZACHYWCA
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27 maja (piątek), o godzinie 
10.00 rozpoczęły się uroczyste 
obchody stulecia Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Łapach.

Szkolne święto zaczęło się 
Mszą Świętą w Kościele św. Ap. 
Piotra i Pawła w Łapach, konce-
lebrowaną przez Jego Ekscelencję 
ks. biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego. Uczniowie, nauczyciele 
i rodzice oraz zaproszeni goście 
modlili się w intencji wszystkich 
osób związanych z placówką. 
Oprawę muzyczną przygotowali 
utalentowani absolwenci szkoły.

Po przybyciu do szkoły na-
stąpiło symboliczne odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej, na której 
widnieje przedwojenny budynek 
szkoły oraz podziękowanie wszyst-
kim pokoleniom, które współtwo-
rzyły społeczność szkolną. Tablicę 
odsłonili: Podlaski Wicekurator 
Oświaty Barbara Buraczewska, 
Burmistrz Łap Krzysztof Goła-
szewski, Dyrektor Szkoły Krzysz-
tof Łapiński oraz uczennica Domi-
nika Jamiołkowska. Po odsłonię-
ciu, Jego Ekscelencja ks. biskup 
Tadeusz Bronakowski poświęcił 
nową tablicę i odmówił modlitwę.

Następnie w sali gimna-
stycznej nastąpiła część oficjalna 
obchodów. W obecności dwóch 
sztandarów szkolnych, aktualnego 
oraz historycznego, został odśpie-
wany hymn narodowy. 

Ze względu na charakter uro-
czystości szczególnie ciepło powi-
tana została społeczność szkolna: 
byli dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkoły, nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni, uczniowie, ab-
solwenci, rodzice oraz sympatycy 
szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie 
przedstawili scenki z życia szkoły 
przeplatane piosenkami z daw-

nych lat. Śmiech i burzliwe oklaski 
świadczyły o tym, że nasze utalen-
towane dzieci dobrze poradziły 
sobie na scenie. Po zakończeniu 
części artystycznej uczestnicy ob-
chodów mogli przekonać się, jak 
smakuje szkolny obiad. Ostatnim 
punktem programu było zwiedza-
nie szkoły oraz oglądanie wystawy 
kronik, fotografii i prac plastycz-
nych uczniów.

Uroczystości 27-28 maja to 
jedna z wielu inicjatyw w roku 
szkolnym 2021/2022:

13 maja nastąpiło otwarcie 
wystawy banerów, które można 
oglądać na parkanie szkoły. Na 
banerach zostały umieszczone 
zdjęcia archiwalne i współcze-
sne tych samych miejsc w obec-
nym budynku. 26 maja, delega-
cja szkoły oddała hołd zmarłym 
kierownikom, dyrektorom i ich 
zastępcom. Zapalone zostały zni-
cze i złożone kwiaty na grobach: 
Sabiny Gründlowej, Leokadii 
Piekut, Stanisława Sołowianiu-
ka, Marii Komarnickiej, Mariana 
Markowskiego, Jerzego Wrzoska 
i Henryka Zarzeckiego. Z kolei 
31 października ubiegłego roku 
odbył się Spacer Wspomnieniowy, 
podczas którego sympatycy szko-
ły odwiedzili ponad 30 grobów 
zmarłych nauczycieli.

Przez sto lat działalności przez 
Szkołę Podstawową nr 2 przewi-
nęło się ponad 400 nauczycieli i 
tysiące uczniów. 

Stulecie Szkoły Podstawowej nr 2 

„Życie trzeba
godnie przeżyć,
bo jest tylko jedno.”

                Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Dzień 22 maja zapisze się w 
historii Szkoły Podstawowej w 
Łupiance Starej jako jeden z naj-
ważniejszych, bowiem tego dnia 
szkoła otrzymała imię Księdza 

Jerzego Popiełuszki – wielkiego 
Polaka i Męczennika, Syna Ziemi 
Podlaskiej.

Ta doniosła uroczystość roz-
poczęła się Mszą Świętą koncele-
browaną przez Jego Ekscelencję 
ks. Biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego, podczas której poświę-
cono sztandar szkoły. Licznie 
zgromadzeni honorowi goście 
oraz wierni modlili się w intencji 
wychowania młodzieży w duchu 
nauki ks. Jerzego, która pozwoli 
kształtować ludzi światłych, wraż-
liwych i gotowych do tworzenia 
świata piękniejszego, lepszego i 
sprawiedliwego.

Dokonano uroczystego od-
słonięcia i poświęcenia tablicy 
memoratywnej umieszczonej 

na frontowej ścianie budynku 
szkoły. Następnie wszyscy zgro-
madzeni stali się świadkami na-
dania imienia Księdza Jerzego 
Popiełuszki Szkole Podstawowej 
w Łupiance Starej. Uchwałę Rady 
Miejskiej odczytał Pan Burmistrz 
Łap - Krzysztof Gołaszewski, a 
honorowi goście symbolicznie 
umocowali pamiątkowe gwoździe 
umieszczone na tablicy i podpi-
sali Akt Przekazania Sztandaru.  
Przedstawiciele Rady Rodziców 
wręczyli sztandar Ministrowi - 
Panu Dariuszowi Piontkowskie-
mu, który przekazał go Dyrekto-
rowi Szkoły – Pani Alicji Skło-
dowskiej i Szkolnemu Pocztowi 
Sztandarowemu, zaś uczniowie 
złożyli  ślubowanie.

Po oficjalnej części spotka-
nia na scenę weszli najmłodsi 
uczniowie szkoły, którzy swoim 
występem skradli uwagę widowni 
i w ten chłodny, majowy dzień 
rozgrzali serca zebranych.

Nadanie imienia ks. Jerzego Popiełuszki 
Szkole Podstawowej w Łupiance Starej
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Podczas I Podlaskiego Kon-
kursu Piosenki „Krok do kariery”, 
objętego patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego Artura 
Kosickiego oraz Burmistrza Łap 
wyłoniliśmy niezwykłe talenty 
wokalne. Wzięło w nim udział 
45 solistów oraz dziewięć zespo-
łów muzycznych wyłonionych 
we wstępnych kwalifikacjach. 
Grand prix otrzymali: Maria Łu-
pińska - Przedszkole nr 2 w 
Łapach (Kategoria I przed-
szkola), Aleksandra Kurzyna 
- Dom Kultury w Łapach (Kate-
goria II uczniowie klas I-IV 
szkoły podstawowej), Maja 
Zdrodowska -  SP nr 1 w Łapach 
(Kategoria III uczniowie klas 
V-VIII szkoły podstawowej), 
Hanna Wendorf - I Liceum Ogól-
nokształcące im. A Mickiewicza 
w Białymstoku (Kategoria IV  
uczniowie szkół średnich i 
dorośli),Pedeciaki - M – GOK 
w Dąbrowie Białostockiej (Ka-

tegoria V zespoły).
3 lipca miasto będzie święto-

wało największa imprezę rozryw-
kową w Łapach, czyli Dni Łap. 
Mieszkańcy Łap zdecydowali, 
że gwiazdą tegorocznej imprezy 
będzie zespół „Wilki”. Poza le-
gendarnym zespołem rockowym 
na scenie pojawi się także zespół 
„Megaband” ze znanymi cove-
rami najpopularniejszych hitów 
muzycznych. Zobaczymy także 
występy wokalne i taneczne dzieci 
z Domu Kultury w Łapach i zespół 
„…kolej na Łapianki”. Wśród wy-
stawców nie zabraknie pysznej, 
świeżo parzonej kawy, ziemniaka 
na patyku, rękodzieła ludowego, 
ogródka.  

Do końca lipca będzie można w 
„Galerii pod Zegarem” odwiedzić 
wystawę „Trzech pracowni”, czyli 
tegoroczne dokonania uczestni-
ków pracowni plastycznej, ma-
larskiej i modelarskiej z Domu 
Kultury w Łapach. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy.

Gmina

Wiadomości z Domu Kultury

Burmistrz Krzysztof Goła-
szewski zaprasza wszystkich 
pełnoletnich mieszkańców z 
terenu całej naszej gminy do 
udziału w konkursie na „Naj-
piękniejszy ogród przydomowy 
lub balkon”.

Warto pochwalić się pięknie 
ukwieconym balkonem lub swoim 
ogrodem i pokazać, jak jest urzą-
dzony. To miejsca, które tworzymy 
przede wszystkim po to, aby spę-
dzać w nim znaczną część wolnego 
czasu. Często poświęcamy wiele sił 
i energii, aby tę przestrzeń pięknie 
zagospodarować. Przy okazji efekt 
końcowy cieszy nie tylko nas sa-
mych, ale też naszych sąsiadów czy 
przechodniów. W zadbanym oto-
czeniu wszystkim żyje się lepiej…

Na terenie naszej gminy nie 
brakuje pięknych i zadbanych 

ogrodów oraz cudnie ukwieconych 
balkonów, dlatego zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs organizowany jest w 
dwóch kategoriach:

• Najpiękniejszy balkon (lub 
ogródek na parterze) w budynku 
wielorodzinnym;

• Najpiękniejszy ogród przy 
domu jednorodzinnym.

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest udekorowanie kwiatami 
balkonu lub ogródka na parterze 
w budynku wielorodzinnym albo 
urządzenie ogrodu przy domu 
jednorodzinnym i wykonanie fo-
tografii (max. 5 zdjęć), na których 
zostanie zaprezentowany efekt 
końcowy.

Uwaga! Zdjęcia o słabej jako-
ści technicznej zostaną usunięte 
z postępowania konkursowego.

Do konkursu mogą zgłaszać 
ukwiecony balkon/ogródek przy-
należny do mieszkania w budynku 
wielorodzinnym lub ogród przydo-
mowy przy domu jednorodzinnym 
wyłącznie osoby tam zamieszku-
jące.

Harmonogram
• Do dnia 22 sierpnia 

2022 r. dostarczenie do Urzędu 
Miejskiego w Łapach fotografii 
ukwieconych balkonów lub przy-
domowych ogrodów.

• Nie później niż do dnia 30 
września 2022 r. – ogłoszenie 
wyników konkursu

Wyboru zwycięzców konkur-
su dokona Komisja Konkursowa 
powołana przez Burmistrza Łap 
na podstawie nadesłanych zdjęć 

balkonów lub ogrodów w oparciu 
o następujące kryteria oceny: po-
mysłowość, nowatorstwo, walory 
estetyczne, oryginalność aranżacji, 
różnorodność i kompozycja ro-
ślin, dodatkowe elementy małej 
architektury.

Nagrody:
• Najpiękniejszy balkon (ogró-

dek) w budynku wielorodzinnym:
I miejsce: 400 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł
wyróżnienia: 3x100 zł
• Najpiękniejszy ogród przy 

domu jednorodzinnym.
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 400 zł
wyróżnienia: 3x100 zł

Czekamy na zdjęcia do 22 sierpnia

Najpiękniejszy ogród 
przydomowy lub balkon
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Reklama

1.07.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
2.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
3.07.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
4.07.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
5.07.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
6.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
7.07.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
8.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
9.07.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
10.07.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
11.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
12.07.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
13.07.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
14.07.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
15.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
16.07.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
17.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
18.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
19.07.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
20.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
21.07.2022 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
22.07.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
23.07.2022 Apteka „Pogodna” ul. Sikorskiego 13 C Tel. 85 715 25 22
24.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
25.07.2022 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
26.07.2022 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
27.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
28.07.2022 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
29.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
30.07.2022 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
31.07.2022 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86

Grafik dyżurów aptek w miesiącu LIPCU 2022
DYŻURY DOBOWE od 21:00 do 7:00
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MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej LIPIEC - WRZESIEŃ 2022

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

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

Długa, Geodetów, Harcerska, Huzara, Jaskółcza, 
Konopnickiej, Mała, Mierosławskiego, Nilskiego

-Łapińskiego, Parafialna, Południowa, Słoneczna, 
Stalowa, Sybiraków,  Szwarce, Tęczowa, Żwirki 

i Wigury

11
25

8
22

5
19

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, 
Graniczna, Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Ka-
sprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nowowiejska, 
Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, Sienkiewicza, 

Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

12
26

9
23

6
20

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, 
Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, 

Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, 
Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, 

Topolowa

5
19

2
16
30

13
27

Asnyka, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowi-
cza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikor-

skiego, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, 
Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

12
26

9
23

6
20

Środa

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

Siedleckiego, Wodzickiego, Żniwna

13
27

10
24

7
21

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskie-
go, Dolna, Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, 
Grottgera, Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, 

Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Plac 
Niepodległości, Przechodnia, Śliska, Średnia, 

Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

6
20

3
17
31

14
28

Czwartek

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, 
Kraszewskiego, Krzywa, Leśnikowska, Mostowa, 
Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, Rze-
mieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, 

Zachodnia, Żytnia

14
28

11
25

8
22

Piątek

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, 
Korczaka, Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogro-
dowa, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, 

Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia

1
15
29

12
26

9
23

27.10.2022* - termin zastępczy za 01.11.2022, 31.10.2022* - termin zastępczy za 01.11.2022
22.12.2022* - termin zastępczy za 26.12.2022

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

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

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

VII VIII IX

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, 
Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Suraż-

ska, Warszawska, Witosa
18 19* 19

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

Makowa, Odległa, Piłsudskiego, Puchalskie-
go, Różana, Siedleckiego, Stokrotkowa, Stra-

żacka, Wodzickiego, Żniwna

4 1 5

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fała-
ta, Gierymskiego, Grottgera, Korczaka, Kos-

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

Szpitalna, Tuwima, Witkacego, Wyczół-
kowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 

Zdrojowa

5 2 6

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 13 10 14
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, 
Huzara, Mierosławskiego, Mokra, Płonkow-
ska, Południowa, Sybiraków, Żwirki i Wigury

6 3 7

Czeladnicza, Głucha, Mostowa, Rzemieślni-
cza, Sikorskiego, Wygwizdowo, Żabia

20 17 21

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszko-
wej, Parkowa, Piaskowa, Polna, Północna, 

Słowackiego, Zachodnia, Żytnia
14 11 15

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, 
Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnar-

wiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiej-
ska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, 
Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

7 4 8

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, 
Dolna, Gęsia, Górna, Grabowa, Handlowa, 

Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, 
Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, 

Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Prze-
chodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świer-

kowa, Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

15 12 16

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, 
Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geo-
detów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, 

Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, 
Szwarce, Tęczowa

8 5 9

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
24. 06.2022*- termin zastępczy za 16.06.2022
4*.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022

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, 

LIPIEC - WRZESIEŃ  2022
Dzień 

tygodnia
Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

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

szawska, Witosa,

4
18

1
22*
29

12
26

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

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

11
25

8
22

5
19

Wtorek

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

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

ma, Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

12
26

9
23

6
20

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe”
6
20

3
17
31

14
28

Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huza-
ra, Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Połu-

dniowa, Sybiraków, Żwirki i Wigury

13
27

10
24

7
21

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

6
20

3
17
31

14
28

Czwartek

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

Słowackiego, Zachodnia, Żytnia

7
21

4
18

1
15
29

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

Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Wodocią-
gowa, Wronia, Żurawia

14
28

11
25

8
22

Piątek

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

Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśni-
kowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, 
Plac Niepodległości, Przechodnia, Spółdzielcza, 

Śliska, Średnia, Świerkowa, Topolowa, 
Wąska, Boh.Westerplatte

8
22

5
19

2
16
30

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, 
Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, 
Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, Mała, Para-

fialna, Słoneczna, Stalowa, 
Szwarce, Tęczowa

1
15
29

12
26

9
23

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
22.08.2022* - termin zastępczy za 15.08.2022
04.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022

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

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

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Miesiąc
VII VIII IX

Ponie-
działek

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

4
18

1
19*
29

12
26

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 4
18

1
22*
29

12
26

Wtorek

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

5
19

2
16
30

13
27

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

Zdrojowa, 11-go Listopada)

5
19

2
16
30

13
27

Środa

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

Gąsówka-Osse, 

6
20

3
17
31

14
28

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

6
20

3
17
31

14
28

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

7
21

4
18

1
15
29

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
19.08.2022* termin zastępczy za 15.08.2022, 22.08.2022* termin zastępczy za 15.08.2022

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

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc
VII VIII IX

Poniedzia-
łek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, 
Łupianka Nowa, Roszki-Wodźki, Roszki-Włodki 11 8 12

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 18 19* 19

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Maty-
ski, Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-

Kozły
12 9 13

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościel-
na, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, 

Uhowo I, Zdrojowa, 11-go Listopada)
19 16 20

Środa

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

Gąsówka-Osse, 
13 10 14

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Po-
lna, Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna, Wesoła ) 20 17 21

Czwartek Łapy-Szołajdy,Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
Daniłowo Duże 21 18 22

19.08.2022* - termin zastępczy za 15.08.2022
*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)

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  LIPIEC - WRZESIEŃ 2022
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
VII VIII IX

Poniedzia-
łek

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

4
18

1
17*
29

12
26

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Białostocka, Cicha, Cmen-
tarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, 

Polna, Rzeczna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Uhowo I, 
Zdrojowa, 11-go Listopada)

13
27

10
24

7
21

Uhowo (Surażska, Spokojna, Wesoła) 6
20

3
17
31

14
28

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

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

7
21

4
18

1
15
29

Piątek

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe 8
22

5
19

2
16
30

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

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

 8
22

5
19

2
16
30

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

8
22

5
19

2
16
30

*terminy zastępcze za dni wolne od pracy (szczegółowe informacje pod tel. 85 674 59 29)
17.08.2022* - termin zastępczy za 15.08.2022, 10.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022

09.11.2022* - termin zastępczy za 11.11.2022
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Pani Jolancie Zarzeckiej
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Łapach

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci 

Taty
składają

Burmistrz Łap
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach

Usługi indywidualnego transportu  
door-to-door w Gminie Łapy

Masz trudności w samodzielnym przemieszczaniu się 
np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: po-
ruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach i in.).

Chcesz rozwijać aktywność w życiu publicznym, spo-
łecznym 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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