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Gmina Łapy znalazła się 
wśród 13 miast i gmin regio-
nu, które otrzymały dotacje 
na rewitalizację z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 
(RPOWP). 

Symboliczny czek na zago-
spodarowanie terenu w cen-
trum przed budynkiem biblio-
teki odebrał burmistrz Krzysztof 
Gołaszewski  podczas piątkowej 
(31.01) konferencji w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego. Koszt całego projek-

tu to 2,5 mln zł, w tym dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej to 1 
637 045, 77 zł, dofinansowanie 
z Budżetu Państwa to 233 863, 
68 zł. Łączne dofinansowanie to 
1 870 909,45 zł.

– Tak naprawdę jest to w tej 
chwili jedno z najbrzydszych 
miejsc w mieście. Chcemy popra-
wić wizerunek i funkcjonalność 
tego terenu. Zostanie on całkowi-
cie przebudowywany, powstaną 
m.in. miejsca do gry w szachy, 
ławki i tężnia oraz nasadzenia no-
wej zieleni – powiedział Krzysztof 

Gołaszewski, burmistrz Łap. 
W połowie roku powinien zo-

stać ogłoszony przetarg na wybór 
wykonawcy inwestycji.

Przed budynkiem Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Łapy 
powstanie m.in. tężnia solanko-
wa, ekran akustyczny z tui, punkt 
informacyjny oraz zostaną usta-
wione: podwójny stół betonowy 
do gry w szachy i chińczyka, poje-
dyncze i podwójne ławeczki oraz 
kosze na śmieci. Zostaną również 

wybudowane dwie drewniane 
wiaty do zajęć warsztatowych.

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

Wcześniej zostaną wykonane 
budowlane prace przygotowaw-
cze: m.in. z tego terenu zostaną 
usunięte pozostałości elementów 
betonowych, gruzu i śmieci. Do-
tychczasowe oświetlenie zostanie 
zastąpione nowymi lampami par-
kowymi. Zostaną też zasadzone 
drzewa i zieleń ozdobna. Teren 
zostanie objęty monitoringiem. 
Przestrzeń przed biblioteką 
zostanie uporządkowana i za-
gospodarowana. Dzięki takiej 
kompleksowej rewitalizacji park 
przed biblioteką stanie się miej-
sce, z którego z przyjemnością 
będą mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy Łap.

Projekt Gminy Łapy pt. „Re-
witalizacja centrum Łap poprzez 
zagospodarowanie terenu na po-
trzeby Domu Kultury i Biblioteki 
Publicznej” uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej VIII. Infrastruktura 
dla usług użyteczności publicznej, 
Działania 8.5 Rewitalizacja.

Akcja rewitalizacja w Łapach

Nową nawierzchnię oraz 
zjazdy z betonowej kostki bru-
kowej i bitumicznej zyskały uli-
ce na Osiedlu Barwiki. Zainsta-
lowano progi zwalniające w celu 
uspokojenia ruchu i poprawy 
bezpieczeństwa, wybudowano 
także kanalizację deszczową.

Co ważne wykonawca prac 
-  firma BBGM Gryko Kamila z 
Sowlan zakończyła przebudowę ul. 
Barwikowskiej, ul. Puchalskiego, 
ul. Wodzickiego, ul. Glinianej od 
ul. Łąkowej do ul. Barwikowskiej 

oraz ul. Piaskowej od ul. Łąko-
wej do ul. Barwikowskiej znacz-
nie wcześniej niż przewidywał to 
termin (koniec sierpnia 2020 r.) 
określony w umowie. Ulice są już 
gotowe. Na tę inwestycję miesz-
kańcy Barwik czekali wiele lat.

Wartość inwestycji to ponad 
2 mln 542 tys. zł. Gmina Łapy 
na przebudowę dróg na Osiedlu 
Barwiki  otrzymała dofinansowa-
nie  w wysokości ponad 1 mln 619 
tys. zł. ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych 2019 r.

Drogi na Osiedlu Barwiki 
nie do poznania

Ul. Barwikowska
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Już 14 lutego rusza re-
krutacja do przedszkoli i od       
działów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Łapy 
na rok szkolny 2020/2021. 

W tym roku Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Łapach będzie pro-
wadziła rekrutację uczniów do 
klas I zlokalizowanych zarówno 
w budynku przy ul. Polnej 9, jak i 
w budynku dawnego gimnazjum  
przy ul. Jana Matejki 19. Rodzice 
mogą, zatem zdecydować, gdzie 
rozpocznie naukę ich dziecko i, 
gdzie będzie ją kontynuowało. Re-
krutacja do klas I będzie prowa-
dzona od 14.02. do 24.02.2020.

Obie lokalizacje zapewnia-
ją bezpieczne i dobre warunki 
nauczania. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami tworzenie 
oddziałów klas wczesnoszkolnych 
i szkolnych w budynku szkoły przy 

ul. Matejki ma na celu wykorzy-
stanie istniejącej infrastruktu-
ry, dostosowanie jej do potrzeb 
młodszych uczniów  i zapewnie-
nie dzieciom jak najlepszych wa-
runków kształcenia. Wybierając 
dogodną lokalizację, warto wziąć 
również  pod uwagę odległość 
szkoły od miejsca zamieszkania. 

Obecnie w szkole przy ul. Ma-
tejki uczą się dzieci i młodzież 
klas V-VIII, w sumie funkcjonuje 
tam 11 oddziałów i uczy się ponad 
200 uczniów.

Kryteria rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021 do przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Łapy 
oraz kryteria rekrutacji do klas I 
szkół podstawowych dla uczniów 
zamieszkałych poza obwodami 
szkół, które są prowadzone przez 
Gminę Łapy dostępne są na stro-
nie www.lapy.pl

Rekrutacja do szkół oraz przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

Przedszkole nr 1 w Łapach
ul. Polna 27, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel. 857152744, 
e- mail: przedszkole1lapy@op.pl

Przedszkole nr 2 w Łapach
18-100 Łapy, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel. 857152639, 
e-mail: pnr2lapy@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
 Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach 

z oddziałami przedszkolnymi 
w lokalizacji ul. Polna 9, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 7152419, 

e-mail: sp1.sekretariat@wp.pl 
w lokalizacji ul. Matejki 19, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe: tel.  857152930

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach 
z oddziałami przedszkolnymi 

ul. Piękna 17, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 857152917,  e-mail: sp2lapy@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej 
w Łapach z oddziałami przedszkolnymi 

ul. Letnia 1, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel/fax. 857152331, 

e-mail: sp3lapy@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
 w Płonce Kościelnej z oddziałami przedszkolnymi 

Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 715 16 24,  e-mail: plonka1@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 
z oddziałami przedszkolnymi 

Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel/fax. 856502294,  

e-mail: splupiankastara@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie 
z oddziałami przedszkolnymi 

Uhowo, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy
Dane kontaktowe: tel.: 85 715 25 38,  e-mail: spuhowo@wp.pl

Szkoły, przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy:



Firma AG CHEMIA Sp. z o. o. 
Sp. k. z Sokół, reprezentowana 
przez Andrzeja Gąsowskiego  
została nabywcą nieruchomo-
ści o powierzchni 1.0618 ha, 
położonej w Podstrefie Łapy 
przy ul. Cukrownicznej.

W końcu grudnia ubiegłego 
roku został rozstrzygnięty prze-
targ na sprzedaż użytkowania 
wieczystego nieruchomości po-
łożonych w nowej części Podstrefy 
Łapy. W wyniku postępowania 
trzy nieruchomości znalazły na-
bywców, z którymi w styczniu br. 
zostały podpisane warunkowe 
umowy sprzedaży. Konieczność 
podpisania umów warunkowych 
wynikała z przepisów, zgodnie z 
którymi prawo pierwokupu tych 
działek przysługuje agencji Roz-
woju Przemysłu S.A. Agencja nie 
skorzystała z przysługującego jej 
prawa i w związku z tym możliwe 
było podpisanie umowy sprzedaży 
przenoszącej prawo użytkowania 
wieczystego. 

Pierwszą umowę sprzedaży 

działek gminnych zlokalizowa-
nych w nowej części Podstrefy 
Łapy burmistrz Krzysztof Go-
łaszewski podpisał w czwartek 
(06.02) z nowym inwestorem 
– firmą AG CHEMIA Sp. z o. o. 
Sp. k. z Sokół. Dwie kolejne zostały 
zaplanowane na koniec lutego br. 

- Jestem bardzo zadowolony 
z roztrzygnięcia postępowania 

przetargowego. Był to pierwszy 
przetarg, w wyniku którego zgło-
siło się trzech Inwestorów. Jestem 
przekonany, że nasze tereny są 
bardzo atrakcyjne i że wkrótce 
pozostałe działki również znajdą 
nabywców, co bezpośrednio prze-
łoży się na wzrost liczby miejsc 
pracy w naszej gminie – mówi 
burmistrz Krzysztof Gołaszewski

AG Chemia istnieje na Pol-
skim rynku od 1989 roku. Posiada 
trzydziestoletnie doświadczenie 
w branży aerozolowej, które po-
zwoliło na zbudowanie stabilnego 
i prężnie działającego przedsię-
biorstwa. Prezes Zarządu Andrzej 
Gąsowski zapowiada, że na za-
kupionych od gminy działkach 
zostanie wybudowana fabryka 
wyrobów aerozolowych. Zakład 
będzie produkował dezodoranty, 
środki czystości, środki smarne, 
techniczne i inne - wszystko w 
opakowaniach aerozolowych. 
Powstanie mieszalnia płynów 
oraz nowoczesne laboratorium. 
Zakończenie budowy planowane 
jest na koniec 2023 roku. Zakład 
będzie potrzebował pracowników 
laboratorium, techników, auto-
matyków – zatem już teraz zain-
teresowane osoby mogą składać 
swoje aplikacje. 

Na nabywców czeka jeszcze 
siedem działek w podstrefie Łapy. 
Kolejne postępowanie przetargo-
we zostało zaplanowane na koniec 
I kwartału br. 
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Zarząd Powiatu Białostockie-
go zwrócił się z pisemną prośbą 
o udzielenie pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu 
w łącznej kwocie 170 000 zł z 
przeznaczeniem dla Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łapach. W budżecie 
Gminy Łapy na rok 2020 zostały 
zabezpieczone środki finansowe 
w kwocie 200 000 zł. Radni Rady 
Miejskiej w Łapach jednogłośnie 
przyjęli projekt uchwały o przeka-
zaniu 170 000 zł na ten cel. Środki 
te Powiat Białostocki przekaże na 
szpital w Łapach.

Udzielono również dotacji 
dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Łapach.

Dyrektor SP ZOZ w Łapach 
zwróciła się z prośbą o udzielenie 
dotacji na zakup i montaż insta-
lacji przyzywowej na Oddziale 
Dziecięcym w wysokości 30 000 
zł. Szpital jest w trakcie ubiega-
nia się o akredytację, a jednym 
ze standardów akredytacyjnych 
jest posiadanie przez oddziały 
instalacji przyzywowej pacjen-
tów. Zabezpieczoną w budżecie 
na 2020r. kwotę 200 000 zł po-
dzielono na 170 000 zł dla Powiatu 
Białostockiego z przeznaczeniem 
na szpital w Łapach oraz kwotę 
30 000 zł dotacji bezpośrednio 
dla szpitala. Również w tym gło-
sowaniu Radni Rady Miejskiej w 
Łapach głosowali jednogłośnie.

,,To kolejna transza na wspar-
cie modernizacji szpitala. W ubie-
głym roku Gmina Łapy przekazała  
687 tys. zł , a od początku kadencji 
łącznie, na ten niezmiernie waż-
ny dla cel, przekazaliśmy blisko 
1 milion zł”– wyjaśnia burmistrz 
Krzysztof Gołaszewski.

Prawie 1 milion zł wsparcia

Rozbudowa Szpitala w Łapach

Działki w Podstrefie Łapy mają nowych nabywców

Radni Rady Miejskiej w Łapach podczas stycz-
niowej sesji jednogłośnie udzielili wsparcia finanso-
wego dla Szpitala w Łapach w wysokości 200 tys. zł.
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Łapski żłobek „MALUCHO-
LANDIA” odwiedziła we wtorek 
(4 lutego) wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Barba-
ra Socha z wojewodą podlaskim 
Bohdanem Paszkowskim. W 
spotkaniu uczestniczył również 

burmistrz Krzysztof Gołaszewski 
oraz zastępca dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
Katarzyna Żukowska-Koc.

Wizyta odbyła się po kon-
ferencji w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim, na którym kie-

rownictwo resortu podsumowało 
działania na rzecz rodzin, osób 
starszych lub niepełnosprawnych. 

Żłobek w Łapach został wy-
brany jako pokazowa placówka, 
która w 2018 r. skorzystała z do-
finansowania na jego utworzenie 

z rządowego programu Maluch+.
Od początku istnienia żłobek 

otrzymuje też co roku wsparcie 
finansowe z budżetu gminy Łapy. 
Dzięki temu dofinansowaniu 
opłaty rodziców za pobyt dziec-
ka w placówce są niższe. W 2020 
r. Stowarzyszenie „Kul-Turysta” 
otrzymało ponad 266 tys. zł do-
tacji z budżetu gminy Łapy na 
ten cel.  

- Przybyli goście odwiedzili 
młodszą grupę – są to dzieci od 20 
tygodnia życia do 2 lat. Maluszki 
z uśmiechem na twarzy serdecz-
nie przywitały gości, a niektóre 
z nich odważyły się podać rącz-
kę. Wizyta przebiegła w rytmie 
dziecięcych piosenek. Następnie 
zebrani goście przeszli do grupy 
starszej – dzieci w wieku od 2 do 
3 lat. Dzieci przedstawiły ulu-
bione piosenki i chętnie do nich 
zatańczyły. Starszakom bardzo 
spodobała się wizyta Pani Wice-
minister, jak i pozostałych gości. 
W ramach podziękowań dzieci 
wręczyły wykonaną własnoręcz-
nie laurkę oraz kwiaty – relacjo-
nuje przebieg spotkania Marta 
Dzielnicka, dyrektor żłobka.

Wiceminister Barbara Socha odwiedziła „Malucholandię”

Ogniwa fotowoltaiczne zostaną 
zainstalowane na budynkach: 
• Świetlicy Wiejskiej w Łupiance 

Starej,
• Wiejskiego Domu Kultury w 

Uhowie,
• Wiejskiego Domu Kultury Łapy-

Szołajdy w Łapach-Dębowinie,
• Budynku na potrzeby OSP w 

Łapach-Dębowinie,
• Budynku na potrzeby OSP w 

Płonce Kościelnej,
• Szkoły Podstawowej nr 1 w Ła-

pach - budynki przy ul. Polnej 
i przy ul. Matejki,

• Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Łapach,

• Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach,

• Przedszkola nr 1 w Łapach,
• Przedszkola nr 2 w Łapach,
• Urzędu Miejskiego w Łapach,
• Inkubatora Przedsiębiorczości 

w Łapach.

Natomiast w świetlicy Wiej-
skiej w Łupiance Starej, w budyn-
kach OSP w Płonce Kościelnej i w 
Łapach-Dębowinie zostaną zain-
stalowane pompy ciepła.

Powstaną też dwa punkty ła-
dowania pojazdów. Jeden  będzie 
zlokalizowany przy OSP w Płonce 
Kościelnej, a drugi przy Inkubato-
rze Przedsiębiorczości w Łapach.

Dzięki tym inwestycjom in-

stytucje te same wyprodukują 
energię elektryczną i cieplną na 
własne potrzeby. Bezpośrednim 
efektem  projektów, wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii, 
będzie poprawa jakości powietrza 
poprzez zmniejszenie ilości zanie-
czyszczeń i spadek emisji gazów 
cieplarnianych.

Projekt pn. „Redukcja emisji 
dwutlenku węgla poprzez montaż 
odnawialnych źródeł energii na 

obiektach użyteczności publicznej 
w Gminie Łapy” został przez Gmi-
nę Łapy zgłoszony na konkurs w 
ramach działania 5.1 (Energetyka 
oparta na odnawialnych źródłach 
energii).

Pod koniec lutego Gmina Łapy 
złoży również wniosek o dofinan-
sowanie instalacji fotowoltaicz-
nych oraz instalacji hybrydowych 
dla mieszkańców indywidualnych.

Zielona energia na obiektach 
użyteczności publicznej

Prawie 2,2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymała gmina Łapy 
na montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użytecz-
ności publicznej. Wartość całego projektu to blisko 3 mln zł. 
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Za wysoką produkcję i ja-
kość mleka Spółdzielnia Mle-
czarska w Łapach doceniła i 
nagrodziła18 największych pro-
ducentów, którzy dostarczają 
do niej surowiec. Uroczystość, 
w której wziął udział burmistrz 
Łap Krzysztof Gołaszewski od-
była się w czwartek (6 lutego) 
w mleczarni. Ta tradycja trwa 
już od 24 lat.

W 2019 r. w kategorii firma 
największym dostawcą łapskiej 
mleczarni była Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna w Dorożkach. 
Dostarczyła  1 mln 894 tys. litrów 
mleka. Podobnie jak w latach ubie-
głych największym indywidual-
nym producentem został Marek 
Komar, gospodarz z gminy Po-
świętne, który dostarczył ponad 

1,15 mln litrów tego surowca. Dru-
gi z kolei Wiesław Jankowski z 
miejscowości Sikory Pawłowięta 
dostarczył 1,13 tys. litrów mleka. 
Na trzecim miejscu pod względem 
ilości produkcji mleka uplasował 
się Dariusz Wróblewski z Józefina, 
który dostarczył 740 tys. litrów.

Wśród największych dostaw-
ców mleka są czterej gospoda-
rze z naszej gminy. To Henryk 
Grochowski z Gąsówki-Oleksin, 
Wojciech Malecki z Daniłowa Du-
żego, Jerzy Grochowski z Gąsówki
-Oleksin oraz Grzegorz Perkowski 
z Płonki-Kozły.

Prezes Spółdzielni Mleczar-
skiej w Łapach Antoni Żdanuk 
dziękował dostawcom i gratulował 
osiągnięcia wysokich wyników 
w produkcji mleka. Gratulacje 

rolnikom oraz drobne upominki 
przekazał także burmistrz Krzysz-
tof Gołaszewski.

W ubiegłym roku mleczar-
nia skupiła 37 mln litrów mleka. 
Wyprodukowała m.in. jogurty, 
śmietany, kefiry, masło, maślan-
ki, twarogi, sery oraz 
pełne i odtłuszczone 
mleko w proszku.

Produkty z łapskiej 
mleczarni są cenione 
za wysoką jakość i wa-
lory smakowe. Prawie 
70% produktów (głów-

nie mleko w proszku, masło i sery 
dojrzewające) łapska mleczarnia 
eksportuje m.in. do Kazachstanu, 
Chin, Jordanii, Iraku i na Kubę.

Spółdzielnia Mleczarska w 
Łapach to jeden z największych 
pracodawców w Łapach.

Gmina / Reklama 

Przekaż 1% swojego podatku

Każda osoba rozliczająca 
się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych może w 
prosty sposób wesprzeć wy-
brany przez siebie cel społecz-
ny kwotą stanowiącą 1% tego 
podatku. Zapraszamy osoby 
z gminy Łapy lub związane z 

naszą gminą, które potrzebują 
wsparcia i, na rzecz których 
można przekazać 1% podatku. 
Będziemy publikować infor-
macje o możliwości udzielenia 
wsparcia w postaci przeka-
zania 1% podatku dochodo-
wego. Ta lista jest otwarta. 
Organizacje pożytku publicz-
nego (OPP), które chciałyby 
zamieścić swoje zgłoszenie na 
www.lapy.pl prosimy o prze-
słanie informacji na adres: 
promocja@um.lapy.pl wraz z 
wypełnionym oświadczeniem 
dot. RODO. 

Mleczarnia uhonorowała 
największych dostawców mleka

DOBRE WIEŚCI
Dom Kultury + swój program: Inicjatywy lokalne 2020 skie-

rował głównie do domów kultury, które gotowe są prowadzić 
nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o 
przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a 
ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przed-
stawicielami społeczności lokalnej.

Spośród 120 wniosków, uzyskaliśmy 1 miejsce!
Pierwsza transza dofinansowania już do Nas idzie!
Dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Narodowemu Centrum Kultury będziemy mogli wspólnie działać!
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Gminne placówki oświatowe, 
sportowe i kulturalne, a także 
Ośrodek Przedsiębiorczości z Bi-
blioteką Publiczną przeprowadziły 
w tym wolnym od nauki okresie 
wiele ciekawych zajęć dla dzieci i 
młodzieży. Poniżej prezentujemy 
podsumowanie tegorocznych ferii 
zimowych, czyli co działo się w 
Łapach…

Dom Kultury w Łapach
Czas ferii zorganizowany w 

Domu Kultury obfitował w wiele 
atrakcji. Dzieci uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych, tanecz-
nych oraz w zajęciach z progra-
mowania lego. Były też zajęcia 
szachowe modelarskie, anima-
cyjne i muzyczne.

Ogromną radość podopiecz-
nym sprawiały wycieczki, a w tym 
roku było ich całkiem sporo. Dzie-
ci odwiedziły Białostocki Teatr 
Lalek, gdzie obejrzały sztukę pt. 
„Jaś i Małgosia”. Były na Stadionie 
Miejskim w Białymstoku gdzie, 
miały okazję zwiedzić replikę szat-
ni Reprezentacji Polski, szatnię 
zawodników Jagiellonii oraz po-

mieszczenia dla dziennikarzy i dla 
vipów. Ponadto ogromną atrakcją 
było podziwianie stadionu z naj-
wyższego punktu, czyli z korony 
stadionu. Dzieci wybrały się też 
w podróż na basen, aby się trochę 
popluskać. Czas spędzony „w wo-
dzie” przysporzył wszystkim wiele 
radości i przyjemnych wrażeń. 
Zjeżdżalnia, jaccusi i basen – to 
jest co dzieci lubią najbardziej. 
Kolejną wycieczkową atrakcją był 
wyjazd do kina na bajkę pt „Urwis” 
i spotkanie z kolorowymi ptakami 
w papugarni.

Wiele radości sprawiły dzie-
ciom zabawy sportowe na sali 
gimnastycznej. Była piłka noż-
na, wyścigi, kalambury i wiele 
innych zabaw. W międzyczasie 
grupę odwiedziła pani policjant-
ka i opowiedziała o zagrożeniach 
podczas ferii i nie tylko, a dzieci 
zasypywały ją mnóstwem pytań..…

W ostatni dzień odbył się wiel-
ki finał ferii zimowych w Domu 
Kultury. Tradycyjnie tego dnia 
dzieci zaprezentowały swoim naj-
bliższym, czego się nauczyły. Była 
wystawa plastyczna, prezentacje 
muzyczne, taneczne i teatralne. A 
największą atrakcją tego dnia była 
jak zwykle projekcja pamiątko-
wego filmu, w którym głównymi 
aktorami byli wszyscy uczestnicy 
ferii w Domu Kultury.

Ośrodek Kultury Fizycz-
nej w Łapach

W Feriach na sportowo zorga-
nizowanych przez Ośrodek Kul-
tury Fizycznej w Łapach wzięła 
udział ponad setka dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia przez dwa tygo-
dnie odbywały się w salach gimna-
stycznych i świetlicach na terenie 
całej gminy. Jak zwykle dużym 
zainteresowaniem cieszył się tenis 

Ferie zimowe 2020 już za nami…

Wszystko, co dobre, szybko się kończy, więc i ferie minęły raz dwa. Pogoda podczas tegorocz-
nych ferii pożałowała dzieciom śniegu i nie zachęcała zbytnio do zabaw na świeżym powietrzu , 
to jednak było to czternaście bardzo aktywnych dni, w trakcie, których nie było czasu na nudę. 
Każdy mógł wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach spróbować czegoś innego, odkryć w 
sobie nowe talenty i umiejętności. Celem ferii było wypełnienie czasu wolnego dzieciom z terenu 
gminy Łapy, jak również skoordynowanie różnorodnych zajęć, tak, aby były one atrakcyjne i 
mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób.
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stołowy. Treningi z automatem 
odbywały się w Łupiance Starej, 
Bokinach i Szkole Podstawowej 
numer 2 w Łapach. W turnieju 
tenisa stołowego, który zorga-
nizowany w łapskiej „Jedynce” 
wzięło udział kilkunastu młodych 
tenisistów. W pierwszym tygodniu 
ferii odbywały się również zajęcia 
piłki nożnej i koszykówki, a w po-
łowie ferii przy stołach zmierzyli 

się najlepsi szachiści w gminie 
Łapy. Turniej w kategorii open 
wygrał dziesięciolatek, co uznano 
zgodnie za dużą sensację!

Drugi tydzień ferii został roz-
poczęty sportowymi zajęciami dla 
uczestników ferii, zorganizowa-
nych przez Dom Kultury w Łapach.  
Następnie zajęcia sportowe odbyły 
się w Łapach Szołajdach i Płonce 
Kościelnej, gdzie w zabawie spor-
towej wzięło udział w sumie blisko 
pięćdziesięcioro dzieci.

Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Łapy

 „Ferie w bibliotece”  jak co 
roku odbywały się w bibliotece 
głównej (przy ulicy Matejki 19) 
oraz w filiach wiejskich biblioteki: 
w Uhowie, w Płonce Kościelnej 
i Daniłowie Dużym. Uczestnicy 
ferii wzięli udział w wielu przy-
gotowanych atrakcjach: w warsz-
tatach kulinarnych, warsztatach 
teatralnych, zajęciach literackich, 
zajęciach plastycznych, wspólnym 
czytaniu książek, grach i zabawach 
ruchowych, balu karnawałowym 

postaci z bajek, ognisku oraz w 
grach w kolorowe planszówki. 

Ośrodek Przedsiębiorczo-
ści w Łapach

W tym roku również Ośrodek 
Przedsiębiorczości wraz z Bibliote-
ką Publiczną Miasta i Gminy Łapy 
przygotowali świetną alternatywę 
na spędzenie wolnego czasu w po-
staci gier planszowych.

Gry planszowe to 
rozwijająca inicjaty-
wa zarówno dla dużych 
jak i małych wielbicieli 
gier, która przyciągnę-
ła nie tylko fanów, ale 
i młodych, „głodnych” 
rozrywki mieszkańców 
Łap. Podczas spotkań 
można było się zmie-
rzyć z innymi uczest-
nikami lub z samymi 
organizatorami, któ-
rzy zawsze, jeśli było 
to potrzebne, spieszyli 
z pomocą. Najważniej-
sza była dobra zabawa, 
a takiej na zajęciach 
pt. „Ferie z planszów-
kami” nie zabrakło. 
Oprócz gier odbyły 
się również zajęcia 
plastyczne oraz róż-
ne zabawy ruchowe: 
z klockami rehabili-
tacyjnymi, szachami 

podłogowymi, dzięki którym moż-
na było wykazać się kreatywnością 
i oryginalnością. Różnorodność 
propozycji sprawiła, że nie było 
miejsca na nudę. Każdy znalazł 
coś dla siebie. 

Gminne szkoły podsta-
wowe

Ciekawe atrakcje na czas fe-
rii przygotowały również gmin-
ne szkoły podstawowe. W Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. Matejki 
chętni uczniowie mogli skorzystać 
z zajęć sportowych: koszykówki, 
lekkiej atletyki i piłki nożnej. W 
Szkole Podstawowej nr 2 odbywa-
ły się zajęcia z piłki nożnej, piłki 
siatkowej, piłki koszykowej, tenisa 
stołowego oraz zajęcia sprawno-
ściowe z grami i zabawami. W 
Szkole Podstawowej w Łupiance 
Starej odbywały się zajęcia sporto-
we, zorganizowano zawody tenisa 
stołowego,  zajęcia plastyczne a 
starsi uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach z języka angielskiego 
„Burza mózgów „. Były także gry 
planszowe i tenis stołowy. Ponadto 

uczestnicy uczyli się kodowania, 
korzystali z programów kompute-
rowych i zabaw z matą edukacyjną. 
Pod okiem opiekunów uczniowie 
mogli interesująco spędzić wol-
ny czas, bezpiecznie i aktywnie 
wypocząć. Zaś chętni uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Płonce 
Kościelnej mogli wziąć udział w 
wyjeździe do Łomży na Ekologicz-
ny XIII Bal Charytatywny 2020 
Szkolnych Kół Caritas w ramach 
XXVIII Światowego Dnia Cho-
rego oraz korzystać z oferty zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. 

Świetlica Socjoterapeu-
tyczna w Łapach

W czasie zimowych ferii 
atrakcji dla dzieci nie brakowało  
również w Świetlicy Socjotera-
peutycznej . Przez dwa tygodnie 
odbywały się zajęcia: plastyczne, 
kulinarne, edukacyjne, integracyj-
ne, teatralno-muzyczne oraz spor-
towe. W czasie zajęć plastycznych 
dzieci robiły: kolorowe łapacze 
snów, pocztówki na Dzień Babci i 

Dziadka, maski karnawałowe. Na 
zajęciach kulinarnych wspólnie 
przygotowywały: owocowe desery, 
spaghetti oraz podwieczorki. Z 
wizytą na Dzień Babci i Dziadka  
oraz na warsztatach międzypoko-
leniowych odwiedziły seniorów  
w Dziennym Domu Senior + w 
Łapach. W czasie ferii nie zabra-
ło również aktywności ruchowej. 
Rozegrane zostały mecze w uniho-
keja, zbijaka, odbyła się olimpijka 
sportowa oraz turniej rozgrywek 
sportowych na XBox.

 W Świetlicy odbyło się również  
spotkanie z ratownikiem  medycz-
nym. Dzieci  mogły nauczyć się za-
sad udzielania pierwszej pomocy. 
Odwiedziły również  Inkubator 
Przedsiębiorczości gdzie obejrzały 
film, grały w gry i brały udział w 
zabawach integracyjnych. Na za-
kończenie w Świetlicy odbyła się 
zabawa choinkowa oraz posumo-
wanie I półrocza. Dzieci najbardziej 
zaangażowane w życie świetlicowe 
zostały jak zawsze nagrodzone dy-
plomami i podarunkami.
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Kornel Gołębiewski z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Łapach i 
Tomasz Hołowienko z Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. Stefana 
Czarnieckiego w Łapach zosta-
li tegorocznymi stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów. Najlepsi 
uczniowie z łapskich  szkół śred-
nich prowadzonych przez Powiat 
Białostocki znaleźli się wśród 118 
laureatów z całego województwa 
podlaskiego.

Uroczystość wręczenia dyplo-
mów odbyła się 13 stycznia w Pod-
laskim Urzędzie Wojewódzkim.  

Spotkanie zorganizował Podlaski 
Kurator Oświaty.

O stypendium ubiegać się mogą 
uczniowie szkół dla młodzieży, której 
ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości. Przyzna-
je się je jednemu uczniowi danej 
szkoły, który otrzymał promocję z 
wyróżnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą średnią ocen w szkole lub 
wykazuje szczególne uzdolnienia w 
co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre.

Laureatom i ich  nauczycielom 
gratulujemy!

Łapscy laureaci Stypendium
Prezesa Rady Ministrów

Trwa nabór wniosków 
o dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej 

Informujemy że do  28 lutego 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy pro-
wadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie 
miasto Białystok (VI)” oraz „Razem Przeciw Ograniczeniom – 
Współpraca zapewni Pracę (VI).
Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w tutejszym Urzędzie, które:

- nie ukończyły 30 roku życia 
   oraz należą do kategorii NEET*
(W przypadku osób do 25 r.ż., wsparcie powinno być udzielone w 
ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast 
w przypadku osób powyżej 25 r.ż. w ciągu 4 miesięcy od daty 
przystąpienia do projektu).

- są powyżej 30 roku życia oraz posiadają 
  co najmniej jedną z cech:
• osoba długotrwale bezrobotna**,
• osoba powyżej 50 roku życia,
• osoba posiadająca niskie kwalifikacje***,
• osoba z niepełnosprawnościami,
• kobieta.

NOWOŚĆ!!! Kwota dofinansowania aż 29 500 zł brutto!!

Szczegółowe informacje i dokumentacja dostępne są na stronie: 
www.bialystok.praca.gov.pl
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Dobra wiadomość dla mieszkańców wsi gminy Łapy.  
Odbiór zmieszanych odpadów dwa razy w miesiącu.

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców wsi 
i sołtysów nastąpi zmiana częstotliwości odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych na terenach 
wiejskich gminy Łapy.
Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
na prośbę burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego od 
lutego 2020 r. będzie odbierała zmieszane odpady z 
taką samą częstotliwością, jak na terenie miasta, czyli 
raz na dwa tygodnie. Do tej pory odbiór odpadów w 
miesiącach zimowych z sołectw odbywał się tylko 
raz w miesiącu.
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SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-
brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (WOREK: jasnobrązowy) od 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LUTY-MARZEC 2020
Dzień 

tygodnia Miejscowość Miesiąc
II III

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka 
Nowa, Roszki -Wodźki, Roszki-Włodki 10 9

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 17 16

Wtorek

Płonka-Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, 
Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki, Płonka-Kozły 11 10

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mic-
kiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 18 17

Środa

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

Gąsówka-Osse 
12 11

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, 
Spokojna, Sportowa, Surażska, Szkolna), 19 18

Czwartek Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Daniłowo Małe, 
DaniłowoDuże 20 19

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

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

zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
LUTY-MARZEC 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
II III

Ponie-
działek

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

17 16

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

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

Wodzickiego, Żniwna

3 2

Wtorek

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

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

Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa

4 3

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 11
Główna, Brańska, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mierosławskiego, Mokra, Płonkowska, Południowa, 

Sybiraków, Żwirki i Wigury, 
5 4

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

19 18

Czwartek

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

13 12

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

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

6 5

Piątek

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

Klonowa, Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Nowa, Nowy 
Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, Przechodnia, 

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

14 13

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

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

7 6

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

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH od mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej  LUTY-MARZEC 2020 r.
Dzień 

tygodnia Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc
II III

Ponie-
działek

3-go Maja, 11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cu-
krownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Geodetów, Harcerska, 

Huzara, Jaskółcza, Konopnickiej, Mała, Mierosławskiego, 
Nilskiego-Łapińskiego, Parafialna, Południowa, Słoneczna, 

Stalowa, Sybiraków, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury 

10
24

9
23

Wtorek

Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Grzybowa, Graniczna, 
Jasna, Jastrzębia, Langiewicza, Kasprzaka. Krucza, Nadnar-
wiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

11
25

10
24

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hia-
cyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kon-
waliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, 
Polna, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

4
18

3
17
31

Asnyka Łapy, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Le-
śna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, 

Sosnowa, Surażska, Warszawska ,Witosa, Wygwizdowo

11
25

10
24

 Środa

Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, Korczaka, 
Maczka, Makowskiego, Matejki, Ogrodowa, Sławińskiego, 

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

12
26

11
25

Czwartek

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

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

13
27

12
26

Piątek

Armii Krajowej, Boh. Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, 
Fałata, Gęsia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, 

Handlowa, Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Niki-
fora, Pankiewicza, Plac Niepodległości, Przechodnia, Śliska, 

Średnia, Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

7
21

6
20

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

Wodzickiego, Żniwna

14  
28

13
27

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

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LUTY-MARZEC 2020
Dzień 

tygodnia
Miejscowość

Miesiąc
II III

Ponie-
działek

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

3
17

2
16
30

Środa

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

Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

12
26

11
25

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe
5
19

4
18

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

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

Uhowo (Surażska, Spokojna)

5
19

4
18

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

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

6
20

5
19

Piątek
Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, 

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

7
21

6
20

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

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

Dobra wiadomość dla mieszkańców wsi gminy Łapy.  
Odbiór zmieszanych odpadów dwa razy w miesiącu.

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców wsi i sołtysów 
nastąpi zmiana częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów ko-
munalnych na terenach wiejskich gminy Łapy.

 Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na prośbę 
Burmistrza od lutego 2020 r. będzie odbierała zmieszane odpady 
z taką samą częstotliwością, jak na terenie miasta, czyli raz na dwa 
tygodnie. Do tej pory odbiór odpadów w miesiącach zimowych z 
sołectw odbywał się tylko raz w miesiącu.
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH w 2020 r.

I zbiórka - 25.05, 26.05, 27.05, 28.05, 
TERMINY ZAPISÓW: 11.05-21.05

II zbiórka - 30.07, 31.07, 3.08, 4.08, 
TERMINY ZAPISÓW: 15.07-28.07

III zbiórka - 28.09, 29.09, 30.09, 1.10. 
TERMINY ZAPISÓW: 14.09-24.09

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemno-
brązowy) oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LUTY-MARZEC 2020 r.

Dzień 
tygodnia

Miejscowość Łapy, ulice
Miesiąc

II III

Ponie-
działek

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

Witosa,
17 16

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

Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Sto-
krotkowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

3 2

Wtorek

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

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

Witkacego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Zdrojowa

4 3

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 12 11

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

Sybiraków, Żwirki i Wigury
5 4

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

19 18

Czwartek

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

Zachodnia, Żytnia
13 12

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Ja-
strzębia, Kasprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, 

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

Wronia, Żurawia

6 5

Piątek

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

Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, 

Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

14 13

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

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

7 6

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

Harmonogram odbioru POPIOŁU (worek szary) 
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, LUTY-MARZEC 2020 r.

Miejscowość, ulica Miesiąc
luty marzec

Płonka-Matyski, Płonka Kościelna, ŁAPY (Bukowa, Chabrowa, Dalio-
wa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy 

Rynek, Różana, Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa)

3
(pon.)

2
(pon.)

ŁAPY (Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 

Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Tuwima, 
Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia)

4
(wt.)

3
(wt.)

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

19
(śr.)

18
(śr.)

Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, ŁAPY 
(Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, 

Surażska, Asnyka, Witosa, Warszawska), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy Osse (ul. Warszawska)

5
(śr.) 

4
(śr.) 

ŁAPY (Bociania, Bociańska, Graniczna, Grzybowa, Huzara, Jasna, 
Jastrzębia, Kasprzaka, Langiewicza, Mierosławskiego, Nadnarwiańska, 

Nowowiejska, Piękna, Sienkiewicza, Spokojna, Sybiraków, Żurawia, 
Żwirki i Wigury)

20
(czw.)

19
(czw.)

Gąsówka Stara Kol. (Kasprowicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, 
Nałkowskiej, Norwida, Wańkowicza, Iwaszkiewicza, Żeromskiego), 

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki (w tym ulica Kombatantów), 
Domy Kolejowe w dzielnicy Łapy-Osse (ul. Kolejowa) Brańska, 

Goździkowska, Harcerska, Mokra, Płonkowska, Południowa

6
(czw.)

5
(czw.)

ŁAPY (Armii Krajowej, Czeladnicza, Górna, Handlowa, Kłosowa, 
Kopernika, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Osiedlowa, 

Parkowa, Piaskowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Rzemieślnicza, 
Spółdzielcza, Wąska)

13
(czw.)

12
(czw.)

ŁAPY (Barwikowska, Boczna, Cygańskiego, Kraszewskiego, Łanowa, 
Odległa, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Północna, Puchalskiego, 

Siedleckiego Słowackiego Wodzickiego, Zachodnia, Żniwna, Żytnia)

10
(pon.)

9
(pon.)

ŁAPY (Bagno, Dolna, Gęsia, Główna, Przechodnia, Sikorskiego, 
Szpitalna, Śliska, Średnia, Westerplatte, Wygwizdowo), 

Uhowo (Surażska, Kościelna, Zdrojowa)

14
(pt.)

13
(pt.)

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)

24
(pon.)

20
(pt.)

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

Spokojna, Szkolna, Białostocka)

17
(pon.)

16
(pon.)

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

Roszki-Wodźki

18
(wt.)

17
(wt.)

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

niebieski, zielony, szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, 
LUTY-MARZEC 2020

Dzień 
tygodnia

Miejscowość
Miesiąc
II III

Ponie-
działek

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

10 9

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś) 17 16

Wtorek

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

11 10

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

Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa)
18 17

Środa

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

12 11

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

19 18

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

Daniłowo Duże
20 19

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

UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

** ODBIÓR WORKÓW Z POPIOŁEM
W okresie grzewczym (od listopada) worki z popiołem odbierane są od mieszkańców domów jednorodzinnych  

raz w miesiącu w odrębnie wyznaczonym terminie, wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych”
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Zawody - eliminacje krajo-
we First Lego League - odbyły 
się 11.01.2020r. w Kraśni-
ku. Jesteście ciekawi co to za 
drużyna i na czym polegały 
zawody? 

Skąd się wzięła i czym jest 
Spice Gears Academy (skrót: 
SGA)?

SGA to akademia, której misją 
jest rozwój robotyki i nowocze-
snych technologii wśród dzieci 
i młodzieży. Nazwa pochodzi od 
drużyny robotycznej, która współ-
tworzy plan edukacji akademii. 
Spice Gears - pierwsza drużyna 
FRC (First Robotic Competition) 
w Polsce powstała w 2015. Może 
trudno w to uwierzyć, ale zaledwie 
dwa lata później ta sama drużyna 
została wicemistrzem świata na 
najważniejszych tego typu zawo-
dach w Waszyngtonie! Ta sama 
polska drużyna Spice Gears zdoby-
ła także złote medale w Szenzhen, 
Szanghaju i Stambule. W 2019 r. 
powstała Spice Gears Academy 
Podlaskie.

Jaki jest cel Spice Gears 
Academy?

W ramach rozwijania SGA 
powstają kolejne drużyny w Pol-
sce, także na Podlasiu. Celem SGA 
jest rozwijanie uczestników pod 
względem intelektualnym - prze-
kazanie podstawowej wiedzy z 
zakresu mechaniki, informatyki 
oraz matematyki. Dodatkowo - co 
może nawet jest ważniejsze niż 

zdobywana wiedzą - zajęcia w SGA 
wpływają na rozwój emocjonalny, 
uczą pracy zespołowej, kreatyw-
nego myślenia oraz dochodzenia 
do nieszablonowych rozwiązań. 

Zajęcia Akademii przygotowu-
ją dzieci do udziału w zawodach 
First LEGO League. Właśnie dla-
tego dzieci nie składają robotów 
według gotowych instrukcji. Na 
zawodach będą musiały wykazać 

się kreatywnością, a nie odtwa-
rzaniem gotowych schematów. 
Dzieci same (tak jak podpowiada 
im wyobraźnia) tworzą roboty, 
które mają wykonać konkretne 
zadanie konkursowe. Instruktorzy 
podczas zajęć nie podsuwają im 
gotowych rozwiązań. Rola pro-
wadzących ogranicza się tylko do 
nakierowania dzieci na znalezienie 
rozwiązań i podpowiedź, jak za-

programować robota, by wykonał 
z góry zaplanowane zadanie.

Podlaska drużyna Spice 
Gears wraca z nagrodą z za-
wodów robotycznych

Na pierwsze tegoroczne za-
wody pojechała drużyna z Łap - 
trzec h chłopców w składzie: Piotr 
i Paweł Kulwiccy (11 i 10 lat) oraz 
Jan Petrych (11 lat) pod opieką 
instruktora Adama Sawickiego. 
Podczas zajęć w Łapach tę dru-
żyną tworzył także Filip Płoński 
(10 lat), który ze względu na stan 
zdrowia nie mógł pojawić się na 
zawodach. Trzej chłopcy z Łap w 
ubiegłą sobotę (11.01.2020) wzięli 
udział w eliminacjach krajowych 
First Lego League. 

Zawody rozpoczęły się o go-
dzinie 8.00. Spotkało się tam 17 
drużyn z województwa podlaskie-
go, lubelskiego i podkarpackiego. 
Podczas zawodów dzieciom towa-
rzyszyła maskotka. Zawodnicy 
mogli zobaczyć m. in. mistrzów 
świata - drużynę FRC (First Ro-
botics Competition) Spice Gears 

5883 i ich Mistrzowskiego robota.
Najbardziej emocjonująca 

część zawodów to rywalizacja 
na macie z przeszkodami (Robot 
Game). Zawody na macie polegają 
na przejeździe zaprogramowane-
go robota i pokonaniu przeszkód, 
takich jak ustawienie dźwigu i uło-
żenie wieży, czy wjazd na most i 
podniesienie flagi.

Nie myślcie jednak, że na każ-

dych zawodach robi się to samo. 
Nie, bo co sezon jest inny temat 
zawodów. W tym roku tematem 
było inteligentne miasto i z tym 
właśnie tematem związane był 
przeszkody. 

Każda drużyna ma 3 przejazdy, 
każdy przejazd trwa 2,5 minuty. 
Ważne jest, aby wybrać dobrą tak-
tykę, aby w te 2,5 minuty skupić 
się na przeszkodach, które zaj-
mują robotowi najmniej czasu, 
a zapewnią dużą ilość punktów. 

Drużyna z Łap po pierwszym 
przejeździe uzyskała bardzo do-
bry wynik, co zapewniło jej awans 
do ćwierćfinałów. Na tego typu 
zawodach nie tylko rywalizacja 
robotów jest brana pod uwa-
gę. Ważna jest także wcześniej 
przygotowana praca badawcza 
oraz zadania wyznaczone przez 
sędziów, które sprawdzają pracę 
zespołową. Ostateczna punktacja 
sędziów łączy te wszystkie etapy.

Chłopcy znaleźli ciekawe roz-
wiązanie na walkę ze smogiem, 
które przedstawili sędziom w 
krótkiej scence. Ich scenka przed-
stawiała urzędnika tłumaczącego 
prezydentowi miasta czym jest 
SMOG oraz młodego naukowca, 
który pokazał kreatywne rozwią-
zanie walki ze smogiem. Ostatecz-
nie chłopaki ukończyli zawody z 
nagrodą Judge’s Award (Nagroda 
Sędziów) przyznawaną wyróżnia-
jącym się drużynom, które mogą 
być wzorem do naśladowania. 

Drużyna chłopców z Łap zwró-
ciła uwagę sędziów bardzo dobrym 
przygotowaniem do zawodów, 
mimo krótkiego stażu udziału w 
zajęciach Akademii (chodzą na 
zajęcia w Łapach w Inkubato-
rze Przedsiębiorczości dopiero 
6 miesięcy). Chłopcy byli sporą 
konkurencją dla drużyn zo wiele 
dłuższym stażem. Wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem i 
duchem walki, mimo że było ich 
tylko trzech.

W Inkubatorze Przedsiębior-
czości w Łapach zajęcia odbywają 
się w każdy czwartek. Od godziny 
16:30 do 17:30 grupa w wieku 5-8 
lat oraz od 17:45 do 19:15 grupa w 
wieku 9-14 lat.

Wciąż mogą powstawać nowe 
drużyny. Zapisy na zajęcia trwa-
ją i wszystkie informacje można 
uzyskać u managera oddziału pod 
nr tel 731200121 lub mail b.kuc@
sgacademy.pl. 

Drużyna Spice Grears Academy z Łap 
zdobywa nagrodę Judge’s Award 

na zawodach robotycznych

Gmina
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SpoRt

Zgłoś się do biegowych 
Czterech Pór Roku

23 lutego odbędzie się 
pierwszy bieg z cyklu „Kon-
certowe Bieganie w Łapach - 
Cztery Pory Roku”. Można już 
dokonywać zapisów w Ośrod-
ku Kultury Fizycznej. Udział 
w zawodach jest bezpłatny.

W tym roku podobnie jak w 
2019, odbędą się cztery biegi: 
zimowy – 23 lutego, wiosenny 
– 17 maja, letni – 5 lipca i jesien-
ny – 18 października. Każdora-
zowo start biegu odbędzie się 
na stadionie o godzinie 12:00. 
Żeby znaleźć się w generalnej 
klasyfikacji, trzeba być bardzo 
systematycznym i ukończyć 
wszystkie cztery biegi. Zapisów 
można dokonywać telefonicz-
nie pod numerem 85 715 24 75, 
mailowo na adres okf1@wp.pl, 
poprzez Facebook lub osobiście 

w biurze OKF-u w Łapach przy 
ul. Leśnikowskiej 18 (stadion).

W biegach mogą wziąć udział 
osoby urodzone w 2003 roku i 
starsi. Po każdym biegu nagra-
dzani będą najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki, na koniec cyklu 
nagrodzimy najlepszych biega-
czy we wszystkich kategoriach 
wiekowych.

Biuro zawodów będzie 
otwarte od godziny 11:00. Start 
o 12:00. Trasa biegu o długości 
około 8 kilometrów: stadion 
miejski, droga dojazdowa do sta-
dionu, ul. Łąkowa, ul. Gliniana, 
droga prowadząca na Bindugę 
obok ogródków działkowych, 
powrót na stadion, ponownie 
teren Bindugi, pętla po ścieżkach 
Bindugi, powrót na stadion.

Przed startem należy się za-
poznać z regulaminem zawodów.
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OgłOszenia

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli 
w uroczystościach 

pogrzebowych 
naszej mamy 

Janiny Orłowskiej
Zebrane pieniądze 
przekazane zostały 

do Hospicjum Dziecięcego 
w Białymstoku. 

Pogrążona w smutku rodzina

14.02.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
15.02.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
16.02.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
17.02.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
18.02.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
19 .02.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
20.02.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74
21.02.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
22.02.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
23.02.2020 Apteka Salus ul. Kossaka 18 Tel. 85 715 69 35
24.02.2020 Apteka „DOZ” ul. Główna 53A lok 6 Tel. 85 674 50 52
25.02.2020 Apteka Anna Roszkowska ul. Cmentarna 6 Tel. 85 715 24 30
26.02.2020 Apteka „Cefarm” ul. Kopernika 2a Tel. 85 715 29 35
27.02.2020 Apteka „Nasze Zdrowie” ul. Piaskowa 7 Tel. 85 688 00 86
28.02.2020 Apteka „Rodzinna” ul. Cmentarna 28 Tel. 85 688 00 84
29.02.2020 Apteka „Bliska” ul. Sikorskiego 54 Tel. 85 688 00 74

Informujemy, iż kolejny dyżur w ramach Punktu 
Wsparcia Podatnika odbędzie się w godzinach  
9.00 - 14.00 w pokoju nr 5 na parterze w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Łapach 

w dniu 28 lutego br.

Dyżury Punktu Wsparcia Podatnika 
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Reklama 




