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- Ruszamy w Polskę, spoty-
kamy się z ludźmi, rozmawiamy 
i słuchamy, jak oceniane jest to, 
co do tej pory zrobiliśmy, ale też 
słuchamy, jakie są ich bolączki, 
bo te bolączki są inne w Łapach, 
a inne w Warszawie – mówiła na 
spotkaniu w Łapach minister Elż-
bieta Raf alska.

 - Od ponad dwóch lat widzimy 
dobrą zmianę i nadzieję na lepszą 
przyszłość. Tego wsparcia bardzo 
potrzebujemy i chętnie z niego 
korzystamy – mówiła o wspólnym 
kierunku działań łapskiego samo-
rządu i Rządu Polski burmistrz 
Urszula Jabłońska, przypominając 
o dramatycznych wydarzeniach 

sprzed lat związanych z likwidacją 
ZNTK i cukrowni, które nadal rzu-
tują na sytuację łapskich rodzin.

- Podnieśliśmy się, ale w wielu 
momentach byliśmy  z naszymi 
problemami sami (…). Na prze-
strzeni lat musieliśmy bronić 
także istnienia innych instytucji. 
Nie chcemy już słyszeć o groźbie 
zamknięcia szpitala w Łapach, 
nadal trudno jest nam pogodzić 
się z likwidacją oddziału gineko-
logiczno-położniczego i brakiem 
możliwości otworzenia nowych 
poradni specjalistycznych i od-
działów – mówiła burmistrz 
Urszula Jabłońska, wskazując w 
swoim wystąpieniu jednocześnie 
na inne pilne potrzeby mieszkań-
ców Łap i konieczność rozmów o 
wysokości emerytur, wynagro-
dzeń, zapewnieniu środków do 
życia osobom niepełnosprawnym 
i wsparciu małych przedsiębior-
ców. Burmistrz Urszula Jabłońska 
mówiła także o planach inwesty-
cyjnych gminy Łapy.

Pytania do minister Elżbiety 
Rafalskiej mieli także obecni na 
spotkaniu mieszkańcy Łap. Pani 
minister opowiedziała o najważ-
niejszych propozycjach progra-
mowych PiS, czyli o tzw. „Piątce 
Morawieckiego”. To m.in. obniżka 
od początku przyszłego roku po-
datku CIT dla małych firm z 15 
do 9 proc., czyli do najniższego 
poziomu w UE;  wprowadzenie 
małego ZUS-u naliczanego pro-
porcjonalnie do przychodów dla 
firm osiągających miesięczne 
obroty do wysokości 2,5 minimal-
nych pensji w Polsce (im mniejszy 
zarobek, tym mniejszy ZUS);  wy-
prawka – 300 złotych na początku 

roku szkolnego dla każdego ucznia 
rozpoczynającego naukę w szkole 
podstawowej i średniej;  nowy 
fundusz budowy dróg lokalnych o 
wartości co najmniej 5 miliardów 
złotych oraz  Program Dostęp-
ność+ , czyli likwidacja barier dla 
osób niepełnosprawnych – ponad 
20 mld złotych w ciągu 8 lat.

 Zapewnienie godnych warun-
ków do życia, nauki, rozwoju to 
nasz obowiązek. Teraz ten obowią-
zek wspólnie w jednym kierunku 
możemy realizować jako samorząd 
łapski i Rząd Polski – to bardzo nas 
cieszy. Zapowiedź Pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego i Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości kolejnych 
programów i projektów doskonale 
wpisują się w nasze gminne plany 
i działania – podsumowała bur-
mistrz Urszula Jabłońska. 

W gminie Łapy mieszka blisko 
22 tys. osób. 3,6 tys. to dzieci i 
młodzież oraz 4,7 tys. to seniorzy. 
W Łapach ponad 1300 rodzin ko-
rzysta z Programu 500+, na które 
w samym tylko 2017 r. gmina 
otrzymała ponad 13 mln zł rządo-
wego wsparcia, 70 dzieci z rodzin 
potrzebujących korzysta z zajęć w 
Świetlicy Socjoterapeutycznej, 50 
dzieci uczęszcza do żłobka i klubu 
malucha wspieranych z Progra-
mu Maluch+, 44 osoby niepeł-
nosprawne mogą przebywać w 
Środowiskowym Domu Samopo-
mocy, 30 osób w Dziennym Domu 
Senior +. 50 osób poszukujących 
pracy rocznie korzysta z komplek-
sowego wsparcia w powrocie na 
rynek pracy w Klubie Integracji 
Społecznej i Centrum Integracji 
Społecznej współprowadzonego 
z Fundacją.

Wizyta minister 
Elżbiety Rafalskiej 

w Łapach
Elżbieta Rafalska - minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

spotkała się w niedzielę (15.04) z mieszkańcami Łap. Podczas 
spotkania w Domu Kultury mówiła o dotychczasowych dzia-
łaniach rządu i planach na przyszłość. Poinformowała miesz-
kańców Łap o najważniejszych propozycjach programowych 
PiS, czyli o tzw. „Piątce Morawieckiego”. Spotkanie w Łapach 
to początek cyklu spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z 
obywatelami, dlatego wziął w nim udział również Poseł na Sejm 
RP Dariusz Piontkowski. 

Po blisko dwóch latach funkcjono-
wania Programu 500+ można śmiało 
stwierdzić, że to bardzo dobra inicja-
tywa rządu. Zasadniczo poprawił on 
bezpieczeństwo finansowe rodzin, a 
także co już widać przyczynia się do 
zwiększenia ilości urodzeń dzieci. Za 
to wszystko dziękowaliśmy w imie-
niu wszystkich rodzin, szczególnie 
z terenu naszej gminy. Na spotka-
niu mogliśmy usłyszeć kolejne dobre 
wiadomości dla rodzin, mianowicie 
o wyprawce szkolnej, doliczaniu lat 
pracy matkom przynajmniej 4 dzieci 

do emerytalnego stażu pracy oraz wydłużenia urlopu macierzyń-
skiego na określonych warunkach. 

Jarosław Porowski
Radny Rady Miejskiej w Łapach 
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- Te stypendia to nasz drobny 
wkład w rozwój młodych talentów. 
To uhonorowanie uzdolnionych 
mieszkańców, którzy tworzą piękne 
rzeczy, mają pasje i potencjał, by 
osiągać w przyszłości największe 
sukcesy sportowe i artystyczne w 
kraju i na arenie międzynarodowej 
– mówi burmistrz Urszula Jabłoń-
ska. - Dziękuję drodzy stypendyści, 
że swoimi talentami upiększacie 
świat, że dzięki Waszym osiągnię-
ciom dobrze mówi się o Łapach. 
Jednocześnie chciałabym podzię-
kować Waszym rodzicom, opie-
kunom, nauczycielom i trenerom, 
którzy Was wspierają i pomagają 
się rozwijać.

- Córka czuje się doceniona. Jest 
dodatkowa motywacja do trenin-
gów. Nie siedzi ciągle przy kompu-
terze tylko uprawia sport. Ma swoje 
konto bankowe i sama rozporządza 

swoimi pieniędzmi ze stypendium 
– mówi Monika Jabłońska, mama 
piętnastoletniej Julii, zawodnicz-
ki UKS „Łapa”, która w ubiegłym 
roku razem z drużyną zdobyła wi-
cemistrzostwo województwa pod-
laskiego U16K w koszykówce i po 
raz drugi w sportowej „karierze” 
otrzymała stypendium sportowe. 

Oprócz Julii, stypendium 
sportowe otrzymało również 8 jej 
koleżanek z drużyny: Katarzyna 
Bagińska, Julia Brzozowska, Ga-
briela Galent, Julia Roszkowska, 
Magdalena Skorupska, Wiktoria 
Rutkowska, Zofia Łapińska i Alek-
sandra Cimoch. Wśród tegorocz-
nych stypendystów są też judocy 
z UKS „Narew”: Maryla Kostyra 
i Edyta Łuczaj oraz zawodnicy KS 
„Klimat” Łapy: Magdalena Kło-
skowska, Wiktoria Grochowska i 
Grzegorz Godlewski.

W tym roku po raz drugi bur-
mistrz Urszula Jabłońska przyznała 
także stypendia artystyczne. Otrzy-
mało je 30 osób. Wśród docenio-
nych są członkowie zespołu tanecz-
nego „FLEJWUNIA KIDS”, dzieci 
uzdolnione muzycznie i wokalnie, 
aktorzy amatorskiego Teatru Ka-
prys oraz utalentowani plastycy. O 
ich sukcesach w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych w 
ubiegłym roku było głośno. 

- Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny uzdolniona artystycznie 
młodzież otrzymała stypendia 
Burmistrza Łap. W tym roku gro-
no nagrodzonych zwiększyło się, 
co związane było z tym, iż jeszcze 
częściej nasza młodzież zdobywała 
laury na festiwalach i w konkursach 

artystycznych w Polsce. To bardzo 
cieszy. Podobnie jak fakt, że władze 
miasta chcą doceniać te osiągnięcia. 
Dla młodego człowieka zajmują-
cego się rozwijaniem zdolności 
artystycznych to bardzo ważna 
informacja. Mam nadzieję, że w 
związku tym, iż mamy dużą ilość 
artystycznie uzdolnionej młodzieży, 
co potwierdziła też ilość zdoby-
tych w naszej gminie stypendiów 
marszałka województwa, uda się w 
przyszłym roku, w radzie miejskiej 
wygospodarować więcej środków 
na stypendia za szczególne osią-
gnięcia artystyczne - mówi Adam 
Karasiewicz, przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Zdrowia, Kultury i 
Sportu Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia w dziedzinie twór-
czości artystycznej uczniom uzdol-
nionym artystycznie ustanowione 
zostały w 2017 r. Za osiągnięcia 
z 2016 r. stypendia otrzymały 22 
osoby. W tym roku jeszcze więcej 
- 30 osób. Z kolei stypendia spor-
towe przyznawane są od 2015 r. W 
pierwszym roku obowiązywania 
regulaminu przyznawania stypen-
diów sportowych otrzymało je 3 
sportowców; w 2016 r. – 21, a w 
2017 r. – 28 osób. W tym roku trafiły 
do 14 osób.

Stypendyści sportowi Gminy Łapy 2018 r.

L.p. Imię i nazwisko Dziedzina 
artystyczna Nazwa stypendium

1. Wiktoria Ryś muzyka Mistrzowskie/ indywidualne
2. Agata Galent muzyka Mistrzowskie/ indywidualne
3. Oskar Misiewicz muzyka Mistrzowskie/ indywidualne
4. Julia Perkowska teatr I/zespołowe
5. Weronika Łapińska teatr I/zespołowe
6. Maciej Jabłonowski teatr I/zespołowe
7. Natalia Anna Raciborska teatr I/zespołowe
8. Maciej Czerklański teatr I/indywidualne
9. Aleksandra Roszkowska teatr I/zespołowe
10. Patrycja Zambrzycka taniec Mistrzowskie/ indywidualne
11. Paweł Płoński taniec Mistrzowskie/zespołowe
12. Patryk Wojciula taniec Mistrzowskie/ indywidualne
13. Krzysztof Łapiński taniec Mistrzowskie/zespołowe
14. Krzysztof Kulesza taniec Mistrzowskie/indywidualne
15. Klaudia Janowik taniec Mistrzowskie/zespołowe
16. Julia Zdancewicz taniec Mistrzowskie/zespołowe
17. Wiktoria Lewandowska plastyka I/indywidualne
18. Kamil Łupiński plastyka I/indywidualne
19. Julia Maria Płońska plastyka I/indywidualne
20. Natalia Weronika Woje-

wódzka
plastyka I/indywidualne

21. Zuzanna Dworakowska Plastyka/mu-
zyka

Mistrzowskie/indywidualne

22. Aleksandra Stradałowicz plastyka I/indywidualne
23. Hanna Pochodowicz plastyka I/indywidualne
24. Anna Jamiołkowska plastyka Mistrzowskie/indywidualne
25. Daria Zdrodowska plastyka Mistrzowskie/indywidualne
26. Magdalena Maleszko plastyka I/indywidualne
27. Gabriela Gąsowska plastyka I/indywidualne
28. Julia Onopa plastyka I/indywidualne
29. Klaudia Jastrzębska plastyka I/indywidualne
30. Emily Serwin plastyka I/indywidualne

L.p. Imię i nazwisko Nazwa klubu spor-
towego

Dyscyplina 
sportu

Nazwa stypen-
dium

1. Katarzyna Bagińska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
2. Julia Jabłońska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
3. Julia Brzozowska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
4. Gabriela Galent UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
5. Julia Roszkowska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
6. Magdalena Skorupska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
7. Wiktoria Rutkowska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
8. Zofia Łapińska UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe
9. Aleksandra Cimoch UKS ŁAPA koszykówka III/drużynowe

10. Maryla Kostyra UKS NAREW judo I
11. Edyta Łuczaj UKS NAREW judo II

12. Magdalena Kłoskowska KS KLIMAT ŁAPY podnoszenie 
ciężarów II

13. Wiktoria Grochowska KS KLIMAT ŁAPY podnoszenie 
ciężarów II

14. Grzegorz Godlewski KS KLIMAT ŁAPY podnoszenie 
ciężarów II

Burmistrz nagrodziła młodych sportowców i artystów

Stypendyści 2018 
44 młode uzdolnione artystycznie i sportowo osoby otrzymały stypendia. Burmistrz 

Urszula Jabłońska przyznała po raz czwarty stypendia sportowe i po raz drugi arty-
styczne. W sumie wyniosą one ponad 53 tysiące złotych. Stypendyści miesięcznie będą 
otrzymywać od 25 zł do nawet 550 zł. To w niejednym przypadku konkretny zastrzyk 
dodatkowych pieniędzy umożliwiający rozwijanie pasji czy uczestnictwo w profesjo-
nalnych treningach. Ale to nie pieniądze są najważniejsze.

Stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej 2018

Cieszę się bardzo, że po raz 
kolejny młodzi ludzie uzdolnieni 
sportowo otrzymali stypendia 
Burmistrza Łap. Wypracowany 
w końcu regulamin pozwolił w 
sposób obiektywny docenić ich 
osiągnięcia. Chciałbym, aby w 
kolejnych latach większa licz-
ba dyscyplin skorzystała z tych 
wyróżnień.

Adam Perkowski
Radny Rady Miejskiej 

w Łapach
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Msza święta za Ojczyznę, 
koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu uczniów klas 
mundurowych, prelekcja o 
ppłk. Stanisławie Nilskim-Ła-
pińskim – bohaterze walk 
o niepodległość Polski i 
złożenie kwiatów pod jego 
pomnikiem to główne punkty 
trzeciej Nowenny Niepodle-
głości w Łapach. 

Już po raz trzeci mieszkańcy 
Łap oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i służb munduro-
wych w środę (11.04) wzięli udział 
we wspólnej modlitwie w intencji 
Ojczyzny w kościele Św. Krzyża w 
Łapach w ramach obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.

Mszy św. z udziałem pocztów 
sztandarowych przewodniczył 
ksiądz Radosław Kubeł, prezes 
Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, 
a asystę liturgiczną sprawowali 
ratownicy z oddziałów tej grupy 
w Łomży, Ostrołęce i Białymsto-

ku. Grupa Ratownicza „Nadzieja” 
to społeczna jednostka poszuki-
wawczo-ratowniczą wpisana na 
listę prowadzoną przez Centrum 
Poszukiwania Osób Zaginionych 
Komendy Głównej Policji w War-
szawie. 

Po zakończonej liturgii zgro-
madzeni wysłuchali koncertu 
uczniów klas mundurowych 
Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Łapach oraz Liceum Ogól-
nokształcącego Centrum Szkół 
Mundurowych w Białymstoku, 
którzy wykonali pieśni patriotycz-
ne. Następnie Prezes Łapskiego 
Towarzystwa Regionalnego Do-
rota Kondratiuk wygłosiła pre-
lekcję o ppłk. Stanisławie Nilskim
-Łapińskim, który był jednym z 
bohaterów walk o niepodległość 
Polski. Na zakończenie uczestnicy 
Nowenny Niepodległości złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Stanisława 
Nilskiego–Łapińskiego w Łapach.

Zapraszamy na kolejną już  
Czwartą Nowennę Niepodległości, 
która odbędzie się w piątek 11.05.

Trzecia Nowenna 
Niepodległości
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- Po raz pierwszy otrzymaliśmy 
w ubiegłym roku z gminy dotację 
na nasz projekt „Życie darem, 
zdrowie bogactwem - aktywnie w 
trzeci wiek”. Dzięki pomocy pań z 
biblioteki napisaliśmy ofertę i uda-
ło się nam dostać dofinansowanie 
w konkursie – mówi Barbara Go-
golewska, prezes stowarzyszenia 
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” 
w Łapach. 

To jeden z 12 projektów reali-
zowanych przez tzw. organizacje 
pozarządowe, przy wsparciu fi-
nansowym gminy Łapy w ramach 
zadań z zakresu organizacji cza-
su wolnego mieszkańców. Dzięki 
współpracy samorządu z trzecim 
sektorem nie tylko seniorzy mogli 
atrakcyjnie spędzić czas. Wiele 
ciekawych inicjatyw w czasie m.in. 
wakacji letnich przeprowadziły 
stowarzyszenia z myślą o dzieciach 
i młodzieży.

- Udało się nam zaprosić na 
wykłady kilku świetnych specjali-
stów. Nasi seniorzy byli też na wy-
cieczce integracyjnej w Poczopku 
- mówi Barbara Gogolewska, pre-
zes stowarzyszenia „Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku” w Łapach 
podkreślając, że wszystko poszło 
bez problemów, a uczestnicy są 
zadowoleni.

Stowarzyszenie „Razem dla 
Uhowa” urozmaiciło dzieciom 
pierwszy tydzień wakacji. Grupa 
30 dzieci miała zorganizowane 
zajęcia w szkole z opiekunami. 
Pojechała też na 2 wycieczki do 
Muzeum Archeologiczno-Etno-
graficznego oraz Muzeum Kapli-
czek do Suraża oraz do Muzeum 

Wsi i Jurajskiego Parku Dinozau-
rów w Jurowcach. Równie cie-
kawy program zagwarantowali 
uczestnikom letniego wypoczynku 
członkowie Stowarzyszenia „Na-
sza Płonka” z Płonki Kościelnej. 
Dzieci wyjeżdżały autokarem 
do Muzeum Przyrodniczego do 
Białowieży, do Parku Wodnego 
w Hajnówce i do kina w Białym-
stoku. Oprócz wycieczek w szkole 
w Płonce Kościelnej odbywały się 
zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz 
kulinarne. W ubiegłym roku już 
po raz trzeci UKS „ Dwójka” Łapy 
zorganizował pięciodniowe pół-
kolonie wypełnione zwiedzaniem 
najbliższej okolicy. Dzieci poje-
chały też na wycieczkę do Wanie-
wa, Tykocina i Jeńk. W podobnej 
wycieczce uczestniczyły też dzieci 
z Łap (Osse) w ramach projektu 
stowarzyszenia Przyjaciół Osse 
pn. „Sportowe lato”. W Tykoci-
nie zwiedziły odbudowany zamek 
oraz poznały tradycje i obyczaje 
społeczności żydowskiej. Dzieci 
korzystały też z kąpieli w base-
nach w Płonce Kościelnej oraz 
uczestniczyły w grach i zabawach 
integracyjnych pod okiem nauczy-
cieli. Rodzice mogli być więc spo-
kojni o profesjonalną opiekę nad 
dziećmi. Z kolei do Ełku na plener 
plastyczny wyjechała z Fundacją 
Aktywizacją 18-osobowa grupa 
dzieci i młodzieży. Twórczo i rekre-
acyjnie spędziła 9 dni pod opieką 
3 wykwalifikowanych opiekunów. 
Zwieńczeniem projektu był wer-
nisaż prac uczestników plene-
ru, które wszyscy mogli oglądać 
podczas wystawy w galerii Domu 

Kultury w Łapach. Gmina Łapy 
ma też swój wkład finansowy w 
rozbudowę Muzeum Wirtualnego 
im. Władysława Piotrowskiego. 
Kolejny raz Fundacja Aktywiza-
cja, która realizuje ten projekt 
otrzymała na ten cel dotację z 
budżetu gminy Łapy. Podobnie 
jak stowarzyszenie „Szkoła bez 
barier” na zorganizowanie X Biegu 
Ulicznego „Od Karolka do Karo-
la”, w którym w minionym roku 
wystartowała rekordowa liczba 
biegaczy – blisko 600 osób. Do 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy skierowało swoją ofertę 
stowarzyszenie „Nasze Łapy – 
Twoja Przyszłość” z Łap. W lip-
cu przedszkolaki poznawały las 
i jego bogactwo na warsztatach 
terenowych w Pietkowie. Przez 
cały sierpień dzięki dofinanso-

waniu z gminy Łapy odbywały się 
też zajęcia dla dzieci w wieku od 
6 do 16 lat zorganizowane przez 
Fundację Wspierania Przedsię-
biorczości Optima. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Łupiance Starej 
pozyskało dotację na organizację 
festynu wiejskiego, na którym ba-
wiło się ok. 100 osób. Z pieniędzy z 
budżetu gminy stowarzyszenie za-
kupiło też sprzęt sprawnościowy, 
którym doposażyło siłownię pod 
chmurką w swojej miejscowości. 
Warto też wspomnieć o aktorach 
Teatru Kaprys, którzy jako fun-
dacja otrzymali dofinansowanie 
do wyjazdów na ogólnopolskie 
festiwale i przeglądy teatralne. W 
sumie na wszystkie te działania 
gmina udzieliła dofinansowania 
w wysokości ponad 50 tys. zł. Nie-
oceniony jest natomiast wkład 
wolontariacki i zaangażowanie 
członków stowarzyszeń w reali-
zację tych zadań, którzy często 
pracują społecznie i w swoim wol-
nym czasie. 

Wsparcie sportu
Jak co roku łapski samorząd 

udzielił wsparcia działaniom z 
zakresu upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu. Dodatkowe 
pieniądze w postaci dotacji trafiły 
do 7 aktywnie działających w na-
szej gminie stowarzyszeń i klubów 
sportowych. W sumie KS „Pogoń”, 
UKS Akademia Siatkówki Łapy, 
UKS Jedynka, UKS Łapa , KS Kli-
mat i Stowarzyszenie Sportowo
-Edukacyjne „Petrus” otrzymały 
prawie 250 tys. zł dofinansowania. 

Klub „Urwisa”
Dzięki wsparciu z gminy Łapy 

w wysokości 77 tys. zł w Łapach 
funkcjonuje klub dziecięcy, w 
którym opieką otoczonych jest 
20 maluchów. Klub prowadzi 
Stowarzyszenie „Kul-Turysta”. 
A, że jest to miejsce bezpieczne i 
przyjazne zapewniają zadowoleni 
rodzice „klubowiczów”.

Podsumowanie ubiegłorocznej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Łapskie sprawy

Klub “Urwisa” prowadzony przez Stowarzyszenie “Kul-Turysta”.

Plener plastyczny w Ełku – projekt Fundacji Aktywizacja.



ŁAPSKA
GAZETA

Gmina

nr 04 / 27 kwietnia 2018 7

W piątek (13.04.) odbyła 
się w Inkubatorze Przed-
siębiorczości w Łapach 
konferencja pt. „Przyszłość 
edukacji szansą rozwoju 
Gminy Łapy”. Konferencja 
została zorganizowana przez 
Liceum Ogólnokształcące i 
Zespół Szkół Mechanicznych 
w Łapach we współpracy z 
Burmistrzem Łap. 

18 kwietnia  175 uczniów w 
gminie Łapy przystąpiło do egza-
minu gimnazjalnego, a w czerwcu 
zakończy naukę w gimnazjum. 

Już w czerwcu będą musieli pod-
jąć decyzję o przyszłym kierunku 
kształcenia.

– Jaką szkołę wybrać – liceum 
czy technikum a może szkołę 
branżową? Czy wybrać szkołę w 
Łapach czy Białymstoku? Takie 
pytania już dzisiaj zadaje sobie 
wielu uczniów i ich rodziców.

Podczas konferencji dyrek-
torzy szkół średnich przybliżyli 
możliwości kształcenia ponad-
gimnazjalnego w Łapach.  Zapre-
zentowali  ofertę edukacyjną na 
poziomie ponadgimnazjalnym 

dostępną na terenie gminy Łapy. 
Dariusz Wincenciak, dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego, 
Dorota Kondratiuk, dyrektor  Ze-
społu Szkół Mechanicznych oraz 
Krzysztof Dobkowski, dyrektor 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Łapach mówili o ciekawych 
profilach kształcenia, dobrze wy-
posażonej  bazie dydaktycznej, 
a także możliwościach uczest-
niczenia w różnych programach 
edukacyjnych, jakie oferują ich 
szkoły. Do wyboru i nauki w łap-
skich szkołach średnich zachęcała 

również burmistrz Łap Urszula 
Jabłońska.

– Bardzo cieszy mnie fakt, 
że nasza konferencja odbyła się 
i że Zespół Szkół Mechanicznych 
miał okazję się na niej zaprezen-
tować – mówi Dorota Kondra-
tiuk, dyrektor ZSM w Łapach.  
Nasza szkoła jest nierozerwalnie 
związana z Łapami i tutejszą go-
spodarką. Jej historia to także 
historia Łap. Po czasie regresu  
Łapy otworzyły się na rozwój, na 
powstawanie nowych przedsię-
biorstw, a tym samym – miejsc 
pracy. Nasza polska i lokalna 
gospodarka rozwija się – trzeba 
to docenić i wykorzystać. Młode 
pokolenie ma szanse kształcić się 
i pracować. Nasi uczniowie po 
praktykach i stażach  w firmach 
mają możliwość wejścia na rynek 
pracy z pewnym doświadczeniem, 
co jest wartością dodaną nauki w 
naszej szkole.  Rynki pracy są dla 
nich otwarte.

O obliczach współczesnych 
wyzwań edukacyjno-gospodar-
czych gminy Łapy w kontekście jej 
rozwoju gospodarczego mówiła 
na konferencji Magdalena Per-
kowska-Szymanowicz, dyrektor 
Ośrodka Przedsiębiorczości w 
Łapach.

Wśród wystąpień został tak-
że poruszony temat związany z 
perspektywami kształcenia dzie-
ci niepełnosprawnych w gminie 
Łapy, który zaprezentowała Mał-
gorzata Łuczaj, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Łapach.

Ucz się w Łapach

„Cudze chwalicie swego nie zna-
cie” - to przysłowie jest idealnym
podsumowaniem konferencji, 
która odbyła się 13.04.2018 r. w 
Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w Łapach. Spotkanie miało na 
celu przybliżenie możliwości 
kształcenia ponadgimnazjal-
nego w Łapach oraz ukazanie 
atrakcyjności nauki zawodu. 
Mam nadzieję, że te działania 
przełożą się na większą liczbę 

absolwentów gimnazjum, którzy zdecydują się kontynu-
ować naukę w Zespole Szkół Mechanicznych i Liceum 
Ogólnokształcącym w Łapach.

Janusz Jamiołkowski
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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Rusza kolejna edycja 
konkursu  „Najaktywniejsze 
sołectwo Gminy Łapy 2018” 
Rozstrzygnięcie konkur-
su odbędzie się podczas 
dożynek, czyli 26 sierpnia. 
Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców do udziału w 
konkursach. 

Sołectwo do konkursu pi-
semnie może zgłosić sołtys, rada 
sołecka lub 15 pełnoletnich miesz-
kańców wsi. Warunkiem udziału w 
konkursie jest złożenie  deklaracji.

Konkurs ma na celu przede 
wszystkim:

1) wspieranie działań integru-
jących lokalną społeczność;

2) promowanie najlepszych 
przykładów dobrych praktyk zre-

alizowanych inicjatyw w sołec-
twach na rzecz rozwoju własnych 
miejscowości, w szczególności 
poprzez tworzenie wspólnych 
miejsc rekreacji i wypoczynku, 
kultywowanie tradycji i obyczajów 
lokalnych oraz poprzez dbanie o 
ład przestrzenny;

3) podniesienie świadomości 
mieszkańców wsi;

4) aktywizację społeczności 
wiejskiej;

5) promocję Gminy Łapy.
W konkursie przewidziano 

nagrody pieniężne.

Harmonogram konkursu:
• 3 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie 

konkursu.
• 7 maja do 29 czerwca 2018 r. 

– nabór deklaracji zgłoszenio-
wych.

• 7 maja do 13 lipca 2018 r. – prze-
prowadzanie inicjatyw przez po-
szczególne sołectwa.

•  16 lipca do 17 sierpnia 2018 r. 
– wizja lokalna Komisji Kon-
kursowej; ocena zgłoszonych 
do konkursu sołectw.

• 26 sierpnia 2018 r. – ogłoszenie 
wyników konkursu, uroczyste 

podsumowanie i wręczenie na-
gród podczas ,,Dożynek Gmin-
nych”.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Łapach  - pok. 203 lub telefo-
nicznie pod numerem tel. 85 715 
22 51 wew. 203.

Serdecznie zapraszamy sołec-
twa do udziału w konkursie.

Najaktywniejsze sołectwo 
Gminy Łapy 2018

W minionym roku rozpo-
częto wdrażanie usprawnień 
organizacyjnych w MOPS 
w Łapach  polegających na 
oddzieleniu pracy administra-
cyjnej od pracy socjalnej oraz 
usług socjalnych. Zależało 
nam na pokazaniu, że pomoc 
społeczna nie tylko wypłaca 
„zasiłki”, ale przede wszyst-
kim pomaga wyjść z trudnej 
sytuacji życiowej - „chcieli-
śmy dać wędkę, a nie rybę” – 
mówi Małgorzata Wasilewska 
– p.o. dyrektora MOPS. 

Pracownicy socjalni pracowali 
metodą projektów socjalnych z 
osobami bezrobotnymi, niepeł-
nosprawnymi, starszymi, osobami 
doświadczającymi przemocy w ro-
dzinie, z rodzinami z dziećmi, itp. 

Celem projektu pt. „Rodzino 
– Razem możemy więcej” było 
wsparcie rodziny z dziećmi ma-
jącej problemy opiekuńczo- wy-
chowawcze - mówi Anna Klim 
- specjalista pracy socjalnej. 

W ramach inicjatywy pt. 
„Bądź aktywny! Bezczynność = 
bezrobocie” osoby poszukujące 
pracy uczestniczyły w zajęciach 
edukacyjnych, plastycznych, 
kulinarnych, mogły skorzystać 
z poradnictwa specjalistycznego 
(socjalnego, prawnego, psycholo-

gicznego, zawodowego) – mówi 
Elżbieta Kobylińska - specjalista 
pracy socjalnej.

Osoby niepełnosprawne zo-
stały objęte wsparciem w ramach 
projektu pt. „Niepełnosprawni też 
potrafią”, którego celem była po-
prawa funkcjonowania osób z nie-
pełnosprawnością w społeczeń-
stwie i ich czynnego uczestnictwa 
w życiu zawodowym i społecznym 
– poinformowała Joanna Kozicz - 
starszy pracownik socjalny.

Celem projektu pt. „Wspólne 
STOP przemocy w rodzinie” było 
stworzenie warunków sprzyja-
jących uzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w środowisku 
rodzinnym wolnym od przemocy, 
w tym w pełnieniu ról rodzinnych, 
społecznych i zawodowych – mówi 
Mirosława Krawczyk - starszy spe-
cjalista pracy socjalnej. 

W ramach realizacji projektu 
pt. „Młodzi duchem” starałam się 
zredukować bariery i braki zwią-
zane z zaspokojeniem podsta-
wowych potrzeb życiowych osób 
starszych oraz poprawić jakość 
ich funkcjonowania społecznego 
– mówi Bożena Kuryś - starszy 
specjalista pracy socjalnej.

Dzięki Funduszom Unijnym 
doposażono miejsce ds. pierw-
szego kontaktu, stanowiska pracy 

pracowników socjalnych w ze-
społach pracy socjalnej i usług 
socjalnych oraz oddelegowano 
część pracowników socjalnych do 
realizacji pracy socjalnej i usług 
socjalnych. 

Oddzielenie zadań związanych 
z prowadzeniem postępowania ad-
ministracyjnego od wykonywania 
pracy socjalnej oraz świadczenia 

usług socjalnych przyczyniło się 
do skuteczniejszego podejmo-
wania działań profilaktycznych 
oraz rozwiązywanie problemów 
społecznych i trudnych sytuacji 
życiowych osób i rodzin na pozio-
mie wczesnej interwencji i łago-
dzenia skutków z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik, metod i 
narzędzi, adekwatnych do potrzeb 
osób  i rodzin oraz wzmacnianie 
ich aktywności z wykorzystaniem 
ich zasobów i zasobów środowiska 
lokalnego.

Usprawnienia organizacyjne w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Celem konkursu jest uchronie-
nie przed zapomnieniem dawnych 
metod wytwarzania i promowa-
nie produktów lokalnych – ich 
unikalności i oryginalności ściśle 
związanych z Gminą Łapy.

Prezentacja produktów lokal-
nych i ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi podczas „Dożynek 
gminnych” 26 sierpnia 2018 r.

Zwycięzcom zostaną przyzna-
ne nagrody i wyróżnienia w każ-
dej z kategorii (wyniki konkursu 
zostaną opublikowane na stronie 
internetowej: www.lapy.pl ).

Kategorie:
1. Kulinaria
- dania mięsne
- potrawy z ryb
- pieczywo wiejskie
- ciasta i desery
- napoje i trunki

2. Rękodzieło i artystycz-
na twórczość lokalna

- kowalstwo artystyczne i twór-
czość w drewnie

- wikliniarstwo i plecionki (z 
traw i in. materiałów)

- haft, koronczarstwo i dzie-
wiarstwo

- obrazy (technika różna)
3. Inne
- agroturystyka, gospodarstwa 

wiejskie i atrakcje turystyczne
- zespoły muzyczne, wokalne i 

taneczne, poezja i proza, fotografia
- inne (tylko dla produktu, któ-

rego nie można przyporządkować 
do żadnej z powyższych kategorii)

Więcej szczegółów i Re-
gulamin konkursu – www.
lapy.pl

KRONIKA POLICYJNA

Zatrzymani w związku z kradzie-
żą samochodu

W marcu br. łapscy policjan-
ci zatrzymali trzech mężczyzn w 
związku z kradzieżą samochodu. 
Złodzieje wciągnęli na lawetę nie-
sprawne auto, a następnie sprzedali 
je w punkcie złomu. Cała trójka już 
usłyszała zarzuty. Mundurowi jesz-
cze sprawdzają, czy mężczyźni nie 
mają innych podobnych czynów na 
swoim koncie. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Ła-
pach zawiadomieni zostali o kradzieży za-
parkowanego przed posesją niesprawnego 
samochodu. Z informacji przekazanej 
przez właściciela pojazdu wynikało, że 
auto stało przed posesją, było otwarte i nie 
posiadało akumulatora. Wartość samo-
chodu to około 5 tys. złotych. Mimo takich 
szczątkowych informacji przekazanych 
policjantom, dzięki ich wnikliwej pracy 
nad sprawą, już po tygodniu pierwszy 

ze sprawców tej kradzieży był w rękach 
mundurowych. Z ustaleń prowadzących 
sprawę wynikało, że 45-letni mieszkaniec 
Białegostoku, zatrzymany w miniony po-
niedziałek, kierował lawetą, którą prze-
transportowano samochód. Mundurowi 
ustalili, że kierowca nie był sam. Towarzy-
szył mu kolega. Obaj najpierw wciągnęli 
niesprawnego renaulta na lawetę, a na-
stępnie przetransportowali go do punktu 
złomu w Białymstoku. 25-letni znajomy 
kierowcy lawety został zatrzymany trzy 
dni później. Szybko okazało się też, że w 
tym nielegalnym procederze brał jeszcze 
udział trzeci mężczyzna, który pomagał 
rozmontowywać poszczególne elemen-
ty samochodu. 28-latek również został 
zatrzymany. Mundurowi z Łap ustalili 
także, w którym skupie złomu złodzieje 
sprzedali auto oraz zabezpieczyli to, co 
z niego zostało. Cała trójka już usłyszała 
zarzuty. 25 i 45 latek kradzieży natomiast 
ich 28-letni kolega paserstwa. Mundu-
rowi jeszcze sprawdzają, czy mężczyźni 
nie mają innych podobnych czynów na 
swoim koncie.

W ŁAPACH PODSTAWOWĄ 
OPIEKĘ ZDROWOTNĄ 

W RAMACH NFZ ŚWIADCZĄ:

1. Przychodnia przy ul. Piaskowej 9 
w Łapach, tel. 85 715 22 94, 85 833 40 08

2. NZOZ Na Zdrowie, ul. Cmentarna 
28 w Łapach, tel. 85 688 00 82

3. NZOZ MEDICUS s.c., ul. Główna 
53 a w Łapach, tel. 85 715 22 91

4. NZOZ MEDICA , ul. Sikorskiego 
7 w Łapach, tel. 85 715 57 66

5. NZOZ Na Zdrowie, ul. Kościelna 
8a w Uhowie, tel. 85 663 34 70

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy 
Łapy do wzięcia udziału w XI edycji konkursu „Najlepszy 
produkt lokalny Gminy Łapy 2018 r.” Wystawcy będą mogli 
zaprezentować się w trzech kategoriach: kulinaria, rękodzieło 
i inne. Do udziału w konkursie należy się zgłaszać w dniach 
od 14 maja do 10 sierpnia br.- osobiście w pokoju nr 203 w 
Urzędzie Miejskim w Łapach lub drogą mailową na adres: 
promocja@um.lapy.pl.

XI edycja konkursu 
Najlepszy produkt lokalny 

Gminy Łapy 2018”
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Wreszcie mamy wiosnę, 
słonko pięknie świeci, na 
dworze coraz cieplej. Przy-
roda pięknie nabiera barw, 
budzi się do życia a przed 
nami wkrótce wielkie rozpo-
częcie sezonu na imprezy 
(także plenerowe) sportowe, 
rozrywkowe i kulturalne – 
czyli dla każdego coś dobre-
go. Oferta jest na tyle bogata, 
że będziemy prezentować ją 
w częściach – w tym numerze 
wydarzenia na maj i zapowie-
dzi na czerwiec. 

 Dom Kultury w Łapach 
11 maja (piątek) - eliminacje 
gminne Konkursu Recytator-
skiego „Baje, Bajki, Bajeczki 
...” - konkurs przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Zwycięzcy w kategoriach klas I-III 
i IV-VI reprezentować będą gmi-
nę Łapy podczas wojewódzkiego 
finału konkursu w Białymstoku;
26 maja (sobota) – pokaz gru-
py antyterrorystycznej na ram-
pie przy dworcu PKP w Łapach  
- inscenizacja napadu terrory-

stycznego na pociąg, połączona z 
odbiciem pociągu przez oddział 
antyterrorystyczny przy współ-
udziale grupy teatralnej Kaprys 
z DK Łapy;

Biblioteka Publiczna w 
Łapach 
8 maja (wtorek)  - „Przesłanie 
pana Herberta…” godz. 17.00 Wy-
pożyczalnia dla dorosłych – spotka-
nie z Iwoną Jaźwińską poświęcone 
twórczości Zbigniewa Herberta;
20 maja (niedziela) – „Czyta-
nie na kocyku” Filia Biblioteczna 

w Uhowie – piknik rodzinny dla 
mieszkańców Uhowa; 
24 maja (czwartek)
 – Projekcja filmu „ Z dala od 
orkiestry” godz. 10:00 Czytelnia 
-  spotkanie z historią dla wszyst-
kich, projekcja filmu oraz quiz 
z okazji 100 – lecia Odzyskania 
Niepodległości
- Dyskusyjny Klub Książki godz. 
18.00 Czytelnia – spotkanie mi-
łośników dobrej książki
25 maja (piątek) – Kameralnie 
w bibliotece „Kino „Klaps” zapra-

sza” godz. 18.00 – projekcja filmu 
dla dorosłych;  
30 maja (środa) – Filmołap, 
godz. 15.00 Oddział dla dzieci – 
projekcja filmu dla dzieci;
1-31 maja – „Polskie symbole 
narodowe” – wystawa książek i 
dokumentów;

Ośrodek Kultury Fizycz-
nej w Łapach 
w każdy poniedziałek – Biegam 
bo Lubię Łapy – bezpłatne treningi 
biegowe, start godz. 18.00 Stadion 
Miejski w Łapach;
w każdy wtorek i czwartek 
– zajęcia dla dzieci w ramach „Pił-
karskiego Przedszkola”, start godz. 
17:30 Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Łapach – bezpłatne zajęcia piłkar-
skie dla dzieci z roczników 2013 i 
starszych, prowadzone w formie 
gier i zabaw;
- zajęcia tenisa stołowego, start 
godz. 18.30, Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Łapach – bezpłatne treningi 
tenisa stołowego dla wszystkich;
- 25 maja (piątek) – Mam Spor-
towy Dzień – rywalizacja sporto-
wa w formie zabaw z okazji Dnia 
Matki;

Czerwiec z Domem  
Kultury – Dni Łap 2018 z 
zespołem Defis
1 czerwca (piątek) – XXI. Pre-
zentacje artystyczne szkół i przed-
szkoli gminy Łapy „Talenty” - na 
plenerowej scenie przed Domem 
Kultury wystąpi kilkuset młodych 
artystów w różnych formach sce-
nicznych: taniec, piosenka, teatr. 
(Dni Łap);
2 czerwca (sobota) – Makiety 
kolejowe w Łapach – okolicz-
nościowa wystawa makiet kole-
jowych w ramach Dni Łap, sala 

sportowa w Zespole Szkół Me-
chanicznych w Łapach;
3 czerwca (niedziela) - Wystawa 
„Trzy pracownie” godz. 17.00 Gale-
ria Mała DK Łapy. Doroczna wysta-
wa w Galerii Małej Domu Kultury, 
prezentująca dorobek pracowni: 
plastycznej, modelarskiej oraz pra-
cowni malarstwa i rysunku.
10 czerwca (niedziela)  – Fe-
styn z okazji Dni Łap 2018 stadion 
OKF w Łapach - największa im-
preza plenerowa w naszej gminie. 
Tegoroczny festyn na stadionie 
miejskim uświetni koncert zespołu 
Defis. (Dni Łap)
23 czerwca (sobota) –  Fe-
styn „Hej Sobótka” - najstarsza 
cykliczna impreza w regionie. 50. 
edycja tradycyjnie odbędzie się 
nad Narwią, na plaży w Uhowie. 
Nie zabraknie atrakcji, konkur-
sów, koncertów oraz inscenizacji 
sobótkowej.

Czerwiec z Biblioteką Pu-
bliczną w Łapach 
2 czerwca (sobota) – Odjazdo-
wy Bibliotekarz 2018 ph. „Szla-
kiem Niepodległości”,  godz. 11.00 
– rajd rowerowy dla chętnych;
4 czerwca (poniedziałek) - 
XVII Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom ph. „Czytanie 
łączy pokolenia – „Polska –
moja Ojczyzna”, godz. 10.00, 
Miejsca Pamięci w Łapach - prze-
marsz z chorągiewkami do miejsc 
pamięci  połączony z czytaniem 
książek o tematyce historycznej;
8 czerwca (piątek) - III Edycja 
Akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam”, godz. 10.00, Plac NSZZ  
Solidarność (przed budynkiem 
Biblioteki);
9 czerwca (sobota) - NOC BI-
BLIOTEK – godz. 16.00 – 23:00

Aktywnie w Łapach? Oczywiście!

Festyn “Hej Sobótka” w Uhowie. Narwiański Triathlon Bagienny .

Koncert “Elektrycznych gitar” podczas Dni Łap 2017.
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Emocje już opadły, tak jak na scenie opada 
kurz. Wspaniałe teatralne święto na kilka dni 
zmieniło oblicze naszej małej miejscowości.

Odwiedziły nas wspaniałe teatry. Teatr Aktywny 
pokazał jak według niego wygląda współczesny Fredro, 
zabrzański Kukufas wywołał żywiołowe reakcje publicz-
nosci, kieleckie Ecce Homo bawiło do łez, o geniuszu 
artystycznym Kompania Teatralna Mamro nawet nie 
śmiem wspominać, w przeciwieństwie do naszej pu-
bliczności, ona śmiała...się i to bardzo bardzo długo.

Tydzień Teatru obfitował również w rodzime spek-
takle. Debiuty aktorskie i reżyserskie, zaskakujące role 
i nowatorskie rozwiązania sceniczne.

Napisałbym chętnie o premierze grupy Kaprys Gim, 
ale nie bardzo wiem o czym był ten spektakl. Wspomniał-
bym w dwóch słowach o świecie Zoszczenki zaprezen-
towanym przez grupę licealną, ale wolę zostawić to do 
rozważenia sercom widzów, w końcu nie jedna opinia 
zmieniała się za sprawą serca.

Kaprys pokazał, też Polowanie na Łosia, ale o tym 
cichutko... bo podobno łosie są pod ochroną!

Z tego miejsca chcielibyśmy również podziękować 
wszystkim, którzy w organizacji Tygodnia Teatru brali 
udział, to olbrzymie przedsięwzięcie i doskonale wiemy 
o tym, jak wiele kosztuje nerwów.

Dziękujemy również człowiekowi, bez którego nie 
byłoby w Łapach mowy o żadnym teatrze. Panie Adamie 
Karasiewicz, świetna robota!

Na koniec najważniejsze podziękowania. Kochani 
widzowie! Bez Was nasze sceniczne akrobacje nie mają 
najmniejszego sensu. Jesteście z nami już tyle lat! To 
dzięki Wam chcemy oddychać emocjami, którymi wy-
pełniała się sala każdego wieczora!

Tydzień Teatru to dopiero początek! Jak to mawiają 
zawodowi bokserzy: Do zobaczenia na deskach!

Jakub Jeneralczuk

Siedem dni, czternaście spektakli

XXI Łapski 
Tydzień Teatru

Zuzanna Dworakowska wzięła udział i za-
chwyciła jurorów, otrzymując I miejsce w 
Konkursie Pieśni Wielkanocnej w ramach XV 
Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego, który 
odbył się 7.04.2018 r. w białostockim ratuszu. 
Podczas uroczystej gali w niedzielę 15 kwietnia 
w Pałacu Branickich zaprezentowała utwory z 
rep. Moniki Kuszyńskiej i Beaty Bednarz „Nowa 
rodzę się”. 

Kolejnym sukces miał miejsce w dniu 12 
kwietnia 2018 w Domu Ludowym w Supraślu. 
Już po raz trzeci odbył się tam Ogólnopolski 
Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej „Supraskie 
Paschalia” 2018. Zuzanna przedstawiła tam 
swoją interpretację muzyczną utworu „Kolęda 
warszawska 1939” autorstwa Stanisława Baliń-

skiego, zdobywając nagrodę główną GRAND 
PRIX w kategorii solista.

Na koniec kwietnia tj. 21 wybrała się w daleką 
podróż do Katowic. Wzięła udział w II Festiwalu 
Piosenki „O wolności” organizowanym przez 
Instytut Pamięci Narodowej i Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności. Przedstawiła tam tekst 
Teresy Boguszewskiej „Biegnę do Ciebie Polsko” 
w hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce. Otrzymała 
tam nagrodę wyróżnienie. Jest to niebywa-
ły sukces zważywszy na to, iż jury przyznało 
tylko cztery nagrody: jedno I miejsce i trzy 
wyróżnienia. 

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i roz-
woju ponadprzeciętnych zdolności wokalnych.

Zuzanna Dworakowska i kolejne luary

Wiosna sukcesów wokalnych
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Już od 30 kwietnia 2018 
roku zacznie obowiązywać 
tzw. “ulga na start”. Przed-
siębiorcy przez pierwsze 6 
miesięcy prowadzenia dzia-
łalności będą zwolnieni z ZUS. 
O uldze dla nowych firm mówi 
Prawo przedsiębiorców, które 
stanowi część tzw. Konstytucji 
Biznesu – tj. pakietu pięciu 
ustaw z zakresu prawa gospo-
darczego.  W niniejszym arty-
kule przedstawiamy znaczące 
zmiany w ubezpieczeniach 
społecznych i ubezpieczeniu 
zdrowotnym dotyczące osób, 
które rozpoczynają prowadze-
nie działalności gospodarczej.  

 
Na czym polega „ulga na 

start”
Jeśli osoba będzie prowadziła 

działalność gospodarczą i:
- podejmie ją po raz pierwszy 

albo ponownie po upływie co naj-
mniej 60 miesięcy kalendarzowych 
od dnia ostatniego zawieszenia lub 
zakończenia działalności gospo-
darczej,

- nie będzie jej wykonywać 
na rzecz byłego pracodawcy, na 
rzecz którego przed dniem roz-
poczęcia działalności gospodar-
czej w bieżącym lub w poprzed-
nim roku kalendarzowym osoba 
wykonywała w ramach stosunku 
pracy lub spółdzielczego stosun-
ku pracy  czynności wchodzące w 
zakres wykonywanej działalności, 
będzie mogła skorzystać z „ulgi na 
start”. Uprawnienie to polega na 
zwolnieniu z obowiązku ubezpie-
czeń społecznych przez 6 miesięcy 
kalendarzowych od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej.

Z „ulgi na start” będzie moż-
na skorzystać także jako wspólnik 
spółki cywilnej.

Ważne! W okresie „ulgi na 
start” ubezpieczeniami spo-
łecznymi będą objęte osoby 
współpracujące oraz zatrud-
nieni przez przedsiębiorcę 
pracownicy czy zleceniobior-
cy. Zwolnienie z ubezpieczeń 
społecznych dotyczy tylko 
przedsiębiorcy jako osoby 
prowadzącej działalność.

Jak obliczać okres 6 mie-
sięcy „ulgi na start”

„Ulga na start” może trwać 
maksymalnie 6 miesięcy kalen-
darzowych. Początek stanowi dzień 
faktycznego rozpoczęcia wykony-
wania działalności. Jeżeli dzień ten 
przypada pierwszego dnia miesią-

ca kalendarzowego, miesiąc ten 
wlicza się do 6 miesięcy trwania 
ulgi. Jeśli działalność gospodarczą 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, miesiąca tego się 
nie wlicza.

Przykład
Pan Jan rozpocznie działal-

ność gospodarczą od 7.05.2018 r. 
Spełnia warunki do skorzystania 
z „ulgi na start”. Sześć miesięcy, za 
które nie będzie opłacać składek na 
ubezpieczenia społeczne upłynie z 
30.11.2018 r.

Jeśli w okresie korzystania z 
„ulgi na start” zawiesisz wykonywa-
nie działalności, okres zawieszenia 
nie przerwie biegu 6 miesięcy.

Przykład
Pani Teresa skorzysta z ulgi 

na start od 4.05.2018 r. Od 
1.06.2018 r. zawiesi działalność 
do 31.07.2018 r. Po wznowieniu 
działalności będzie mieć prawo 
do „ulgi na start” jeszcze przez 4 
miesiące.

Ważne! Jeśli przed-
siębiorca zrezygnuje z „ulgi 
na start”, do czego ma pra-
wo, kolejny raz będzie mógł 
skorzystać z tego uprawnienia 
dopiero po upływie 60 
miesięcy kalendarzowych 
od dnia jej zakończenia bądź 
zawieszenia.

Czy „ulga na start” dotyczy 
też ubezpieczenia zdrowot-
nego

W okresie, w którym osoba 
korzysta z „ulgi na start” ubezpie-
czenie zdrowotne będzie obowiąz-
kowe, o ile nie zawiesi wykonywania 
działalności w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG).  Przedsiębiorca 
będzie podlegał temu ubezpie-
czeniu od dnia rozpoczęcia wy-
konywania działalności do dnia 
zaprzestania jej wykonywania, 
z wyjątkiem okresu zawieszenia 
działalności. W okresie zawieszenia 
istnieje możliwość zgłoszenia się 
do dobrowolnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. W okresie „ulgi na 
start” przedsiębiorca może zgłosić 
do ubezpieczenia zdrowotnego tak-
że członków swojej rodziny.

Składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne opłacać od zadeklarowa-
nej kwoty, nie niższej jednak niż 
75% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, włącznie z 
wypłatami z zysku (w 2018 r. jest 
to kwota 3554,93 zł). Składka na 

ubezpieczenie zdrowotne wynosi  
9% podstawy wymiaru (w 2018 r. 
najniższa składka wynosi 319,94 
zł). Składka ta jest miesięczna i 
niepodzielna, tj. należy ją opłacić 
w pełnej wysokości niezależnie od 
ilości dni podlegania ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w miesiącu.

Przykład
Pani Janina od 7.05.2018 r. 

rozpocznie działalność gospodar-
czą w ramach „ulgi na start”. Za-
równo za maj jak i kolejne miesiące 
2018 r. musi opłacić składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 
nie niższej niż 319,94 zł.

Jeśli oprócz indywidualnej 
działalności gospodarczej przed-
siębiorca będzie  prowadził także 
inne rodzaje działalności, tj. będzie 
wspólnikiem spółki cywilnej, jed-
noosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki jawnej, 
spółki komandytowej, spółki part-
nerskiej, będzie wykonywał wol-
ny zawód, działalność artystyczną 
bądź twórczą, od każdego rodzaju 
działalności będzie zobowiązany do 
opłacania składki. Jeśli zaś oprócz 
indywidualnej działalności gospo-
darczej, będzie wspólnikiem w kilku 
spółkach, składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne zapłaci zarówno z tytułu 
wykonywania indywidualnej dzia-
łalności jak i odrębnie od każdej 
prowadzonej spółki.

Przedsiębiorca może być rów-
nież zwolniony z obowiązku opła-
cania składki na ubezpieczenie 
zdrowotne z tytułu prowadzenia 
działalności w okresie „ulgi na 
start”. Będzie dotyczyć to przy-
padków, gdy:

- jest emerytem bądź rencistą i 
wykonywane świadczenie nie prze-
kracza miesięcznie minimalnego 
wynagrodzenia oraz przychody z 
działalności nie przekroczą mie-
sięcznie 50% kwoty najniższej 
emerytury  lub będzie opłacał po-
datek dochodowy w formie karty 
podatkowej,

- jest zaliczony do umiarko-
wanego lub znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz przycho-
dy z działalności nie przekroczą 
miesięcznie 50% kwoty najniższej 
emerytury lub będzie opłacał po-
datek dochodowy w formie karty 
podatkowej,

- pobiera zasiłek macierzyński, 
którego wysokość nie przekracza 
miesięcznie  kwoty świadczenia 
rodzicielskiego.

Jeśli przedsiębiorca jest zaliczo-
ny do umiarkowanego lub znaczne-
go stopnia niepełnosprawności i bę-
dzie prowadził tylko tą działalność, 

będzie opłacał składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty należnej 
zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych.

Co po „uldze na start”
Po upłynie 6 miesięcy ulgi na 

start, przez 24 miesiące kalenda-
rzowe przedsiębiorca będzie opłacał 
składki od zadeklarowanej kwoty 
nie niższej niż 30% minimalnego 
wynagrodzenia. 

Okres 24 miesięcy wylicza się:
- w przypadku rezygnacji z 

„ulgi na start” przed upływem 6 
miesięcy - od dnia wskazanego we 
wniosku o objęcie ubezpieczeniami 
społecznymi, który nie może być 
wcześniejszy od dnia, w którym 
zgłoszony zostanie wniosek,

- w przypadku wykorzystania 
„ulgi na start” przez 6 miesięcy 
kalendarzowych – od następnego 
dnia po upływie tych 6 miesięcy. 
I to niezależnie czy jednocześnie 
przedsiębiorca będzie miał inne ty-
tuły do ubezpieczeń i będzie objęty 
tylko ubezpieczeniem zdrowotnym 
czy zawiesi wykonywanie działal-
ności bezpośrednio po upływie 6 
miesięcznej „ulgi na start”.

Przykład
Pani Lidia rozpocznie dzia-

łalność gospodarczą 1.05.2018 r. 
Jednocześnie od 1.03.2017 r. do 
31.12.2018 r. jest zatrudniona na 
czas nieokreślony na podstawie 
umowy o pracę na cały etat. Zatem 
niezależnie od tego, czy skorzysta z 
„ulgi na start” czy nie, od 1.05.2018 
r. będzie podlegała tylko ubezpie-
czeniu zdrowotnemu. Ponieważ 
umowa o pracę będzie trwała także 
po upływie 6 miesięcy, z tytułu 
prowadzenia działalności gospo-
darczej nadal będzie podlegała 
tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Ubezpieczeniami społecznymi zo-
stanie objęta dopiero po ustaniu 
stosunku pracy. Okres 24 miesię-
cy opłacania składek na ubezpie-
czenia społeczne rozpocznie się 
od 1.11.2018 r. i będzie trwał do 
31.10.2020 r.

Ważne! Jeżeli pierwszy 
dzień biegu 24 miesięcy przy-
pada pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego, miesiąc 
ten wlicza się do 24 miesię-
cy. Jeśli przypada w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, 
miesiąca tego się nie wlicza. 
Zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej 
nie przerywa biegu okresu 
24 miesięcy.

Zmiany w składkach ZUS 
dla nowych przedsiębiorców
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DOBRE RADY NA TAŃSZE ODPADY
Zarówno w okolicznych gminach, jak i w całej Polsce obserwowany jest wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów. Wynika to z narzuconych przepisami prawa wzrastających opłat za składowanie odpadów, które – w przy-
padku odpadów zmieszanych – do 2020 roku mają jeszcze wzrosnąć niemal dwukrotnie. 

W niniejszym artykule przedstawimy „dobre rady na tańsze odpady”, czyli zbiór zasad jak postępować, aby w jak 
największym stopniu przyczynić się do ograniczenia wzrostu cen odpadów w naszej gminie.

1. Nie wrzucajmy odpadów zielonych i popiołu do 
odpadów zmieszanych

Odpady zielone i popiół gromadźmy w przeznaczonych do tego 
celu workach – nie wrzucajmy ich do odpadów zmieszanych. Jest to 
szczególnie ważne, bo w przypadku gdy w odpadach zmieszanych znaj-
duje się domieszka popiołu i odpadów zielonych, naliczana jest wyższa 
stawka za ich unieszkodliwienie, co może wpłynąć na podwyżkę opłaty 
„śmieciowej” dla wszystkich mieszkańców gminy Łapy.

2. Skrupulatnie segregujmy odpady kuchenne
Większość odpadów zmieszanych stanowią tzw. odpady kuchenne. W 

gminie Łapy od początku tego roku obowiązuje obowiązkowa oddzielna 
zbiórka odpadów kuchennych. Odpady te można zbierać w domu w 
zwykłym worku na śmieci (w taki sam sposób jak dotychczas odpady 
zmieszane), który następnie mieszkańcy domów jednorodzinnych po-
winni wrzucać do worka w kolorze ciemnym brązowym, a mieszkańcy 
bloków do brązowego pojemnika na odpady ustawionego przez Zarządcę 
bloku w altanie śmietnikowej. Skrupulatnie segregując odpady kuchen-
ne jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, 
których utylizacja jest najdroższa, a tym samym wpływać na obniżenie 
kosztów odbioru odpadu, zapobiegając tym samym wzrostowi opłaty 
„śmieciowej”.

3. Segregujmy wszystkie odpady podlegające se-
gregacji

Nie wrzucajmy do odpadów zmieszanych słoika po majonezie czy 
pudełka plastikowego po serku homogenizowanym tylko dlatego, że 
jest trochę brudny. Opakowania po produktach, które wrzucamy do 
odpadów segregowanych nie muszą być umyte – najważniejsze jest, 
aby były bez zawartości (opróżnione). 

4. Szczególnie precyzyjnie segregujmy szkło opa-
kowaniowe (słoiki, butelki itp.)

Zwracajmy szczególną uwagę na właściwe postępowanie z opakowa-
niami szklanymi, które wrzucane do pojemników na odpady zmieszane, 
ze względu na swój ciężar, znacznie zwiększają wagę tych odpadów, a 
tym samym wpływają na koszty składowania odpadów. Bardzo ważne 
jest również, aby do pojemników na szkło opakowaniowe nie trafiały 
inne odpady szklane nie nadające się do odzysku, takie jak ceramika, 
szkło okienne, lustra, czy odpady zmieszane.

5. Nie wrzucajmy ubrań i innych tekstyliów do 
odpadów zmieszanych

Niechciane ubrania, pościel, ręczniki, pluszaki i inne tekstylia – nawet 
te zużyte i nie nadające się już do używania – wrzucajmy do specjalnych 
pojemników na tekstylia, a nie do pojemników na odpady zmieszane. 
Na terenie gminy Łapy ustawione są m. in. pojemniki na tekstylia PCK, 
do których, oprócz ubrań przydatnych do noszenia, można wrzucać 
również ubrania i pozostałe tekstylia zużyte, nie nadające się do prze-
kazania osobom potrzebującym – są one wykorzystywane są do celów 
przemysłowych. Zatem wrzucając do pojemnika stare ubrania lub inne 
tekstylia nie musimy się przejmować tym, że ze względu na swój stan 
nie nadają się do używania. Postępując w ten sposób nie zwiększamy 
niepotrzebnie ilości odpadów zmieszanych, których utylizacja jest 
najdroższa, a jednocześnie możemy pomóc potrzebującym, do których 
trafi wsparcie finansowe ze sprzedaży tekstyliów.

6. Nie zwiększajmy niepotrzebnie wagi odpadów 
zmieszanych

Każda tona odpadów zmieszanych to bardzo duże koszty związane 
z ich utylizacją, a tym samym im więcej odpadów zmieszanych wytwo-
rzymy, tym wyższe mogą być opłaty za odpady. Zatem nie wrzucajmy 

do odpadów zmieszanych śmieci, które nie powinny się tam znaleźć – 
szkło, tworzywa sztuczne i metale, popiół, odpady zielone oraz odpady 
kuchenne – wszyscy wiemy, że należy zbierać je w osobnych workach. 
Ale czasem zapominamy, że do pojemnika na odpady zmieszane nie 
wrzucamy np. resztek materiałów budowlanych (pojedynczych cegieł, 
czy też gruzu), igieł drzew iglastych wygrabionych z działki, czy też in-
nych tego typu odpadów, które niepotrzebnie obciążają nasze śmieci i 
generują dodatkowe koszty, za które muszą płacić wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy.

7. Jeśli masz możliwość – kompostuj
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w gospodar-

stwach domowych jest prostą, najtańszą i zgodną z naturalnymi pro-
cesami metodą zmniejszania ilości odpadów. Dzięki kompostowaniu 
możemy uniknąć wysokich kosztów związanych z ich transportem i 
utylizacją, natomiast właścicielowi kompostownika zyskuje naturalny 
nawóz. Zatem kompostując przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów 
związanych z gospodarką odpadami, co ma bezpośredni wpływ na wy-
sokość opłaty za odpady.

Stosowanie powyższych zasad jest bardzo ważne nie tylko 
ze względu na ochronę środowiska, ale i z uwagi na ponoszo-
ne przez gminę i jej mieszkańców koszty zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Odpady, które powinny podlegać 
segregacji, a mimo to są wrzucane do pojemnika na odpady 
zmieszane, generują dodatkowe bardzo duże koszty, których 
można byłoby uniknąć. 

Koszt dostarczenia i unieszkodliwienia odpadów zmie-
szanych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Łapy w 
2017 roku wynosił ponad 1 mln zł. Zatem jaki będzie to koszt 
w kolejnych latach, skoro opłata za składowanie odpadów ma 
wzrosnąć do 2020 roku niemal dwukrotnie? Pamiętajmy, że 
zgodnie z przepisami na sfinansowanie ww. kosztów muszą 
„zrzucić się” wszyscy mieszkańcy gminy, płacąc tzw. opłatę 
„śmieciową” – zatem im więcej odpadów zmieszanych, tym 
wyższe koszty, za które zapłacimy więcej my wszyscy miesz-
kańcy gminy Łapy.
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UWAGA: zmianie uległy dni wywozu odpadów dla niektórych ulic i sołectw.
Prosimy o dokładne sprawdzenie terminu wywozu.

MIASTO ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj-czerwiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

11 Listopada, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzy-
ża, Długa, Geodetów, Harcerska, Huzara, Konopnickiej, Mała, Parafialna, 
Południowa, Słoneczna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Żwirki i Wigury

7
21

4
18

Wtorek

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jasna, Jastrzębia, Kasprzaka. Krucza, 
Nadnarwiańska, Nowowiejska, Okopowa, Piękna, Prusa, Rzeczna, 
Sienkiewicza, Spokojna, Wodociągowa, Wronia, Żurawia

8
22

5
19

Bukowa, Chabrowa, Daliowa, Dębowa, Gliniana, Grabowa, Hiacyn-
towa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konwaliowa, 
Krańcowa, Makowa, Nowa, Nowy Rynek, Piaskowa, Polna, Różana, 
Stokrotkowa, Strażacka, Świerkowa, Topolowa

8
22

5
19

Asnyka Łapy, Armii Krajowej, Bagno, Kolejowa, Kościelna, Lenarto-
wicza, Leśna, Letnia, Mokra, Płonkowska, Sikorskiego, Sokołowska, 
Sosnowa, Surażska, Warszawska Witosa, Wygwizdowo

15
29

12
26

Środa

3-go Maja, Bagińskiego, Graniczna, Nilskiego-Łapińskiego, Jaskółcza, 
Langiewicza

2
16
30

13
27

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

9
23

6
20

Czwartek Barwikowska, Cygańskiego, Łanowa, Łąkowa, Odległa, Piłsudskiego, 
Północna, Puchalskiego, Siedleckiego Wodzickiego, Żniwna

10
24

7
21

Piątek

Armii Krajowej, Boh.Westerplatte, Chełmońskiego, Dolna, Fałata, Gę-
sia, Gierymskiego, Główna, Grottgera, Handlowa, Kossaka, Malczew-
skiego, Michałowskiego, Nikifora, Pankiewicza, Plac Niepodległości, 
Przechodnia, Śliska, Średnia, Witkacego, Wyczółkowskiego, Zdrojowa

4
18

1
15
29

Boczna, Czeladnicza, Górna, Kłosowa, Kopernika, Kraszewskiego, Krzy-
wa, Leśnikowska, Mostowa, Orzeszkowej, Osiedlowa, Parkowa, Piwna, 
Rzemieślnicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wąska, Zachodnia, Żytnia

11
25

8
22

MIASTO ŁAPY 
Harmonogram odbioru ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy)  
oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) od mieszkańców zabu-

dowy jednorodzinnej, maj-czerwiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołow-
ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa,

14
28

11
25

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacynto-
wa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, 
Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-
kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

7
21

4
18

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, 
Głucha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, 
Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, 
Pankiewicza, Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, 
Witkacego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wy-
szyńskiego, Zdrojowa, Żabia

15
29

12
26

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 9
23

6
20

Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Żwirki i Wigury

16
30

13
27

Czwartek

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

10
24

7
21

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Ka-
sprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiej-
ska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, 
Wodociągowa, Wronia, Żurawia

17
30*

14
28

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, Świerko-
wa, Topolowa, Wąska, Westerplatte

4
18

1
15
29

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwo-
nego Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewi-
cza, Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

11
25

8
22

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

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

szary**), ODPADÓW BIO (ODPADY KUCHENNE) (worek: ciemnobrązowy) 
oraz ODPADÓW BIO (ODPADY ZIELONE) (worek: jasnobrązowy) 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj-czerwiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

Bokiny, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Roszki 
Wodźki, Roszki Włodki, Płonka Kozły 2* 4

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), Daniłowo Duże, 
Daniłowo Małe 14 11

Wtorek

Płonka Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, Gąsówka-
Somachy, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Osse, 8 5

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mickiewicza, 
Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 22 19

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy
-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, Domy kolejowe w dzielnicy Łapy Osse 9 6

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 
Sportowa, Surażska, Szkolna), Łapy-Szołajdy 23 20

*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, maj-czerwiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołow-
ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, 14 11

Barwikowska, Chabrowa, Cygańskiego, Daliowa, Gliniana, Hiacynto-
wa, Jaśminowa, Konwaliowa, Krańcowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, 
Odległa, Piłsudskiego, Puchalskiego, Różana, Siedleckiego, Stokrot-
kowa, Strażacka, Wodzickiego, Żniwna

7 4

Wtorek

Chełmońskiego, Cybisa, Dunikowskiego, Fałata, Gierymskiego, Głu-
cha, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Malczew-
skiego, Matejki, Michałowskiego, Nikifora, Ogrodowa, Pankiewicza, 
Sławińskiego, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Witkacego, 
Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, 
Zdrojowa, Żabia

15 12

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 9 6
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Żwirki i Wigury

16 13

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 10 7

Bociania, Bociańska, Grzybowa, Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Ka-
sprzaka, Krucza, Nadnarwiańska, Nilskiego-Łapińskiego, Nowowiej-
ska, Okopowa, Piękna, Prusa, Sienkiewicza, Spokojna, Szwarce, Wo-
dociągowa, Wronia, Żurawia

17 14

Piątek

Armii Krajowej, Bagno, Bukowa, Dębowa, Dolna, Gęsia, Górna, Gra-
bowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Kopernika, Krzy-
wa, Leśnikowska, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Plac Nie-
podległości, Przechodnia, Spółdzielcza, Śliska, Średnia, Świerkowa, 
Topolowa, Wąska, Boh.Westerplatte

4 15

11 Listopada, 3-go Maja, Bagińskiego, Cicha, Cmentarna, Czerwone-
go Krzyża, Długa, Geodetów, Graniczna, Konopnickiej, Langiewicza, 
Mała, Parafialna, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa

11 8

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, maj-czerwiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

V VI

Ponie-
działek

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

14
28

11
25

Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, Uhowo (Białostocka, Surażska, Spokojna, 
Polna)

7
21

4
18

Środa

Uhowo (ul. 1-go Maja, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Ko-
ścielna, Leśna, Mickiewicza, Przechodnia, Rzeczna, Sportowa, Stra-
żacka, Szkolna, Uhowo I, Zdrojowa)

2
16
30

13
27

Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka-Osse, 
Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara Wieś, 

9
23

6
20

Czwartek Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Łapy- Szołajdy 10
24

7
21

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

11
25

8
22

**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
Od maja popiół będzie odbierany 

tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. 

PROSIMY O NIE WRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH I POPIOŁU 

DO ODPADÓW ZMIESZANYCH
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Rejonowy Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Łapach 
jest najstarszą i najliczniejszą or-
ganizacją związkową zrzeszającą 
seniorów na terenie  miasta i gmi-
ny Łapy. Działa na rzecz poprawy 
warunków życia osób starszych i 
niepełnosprawnych, przeciwdzia-
ła ich samotności, marginaliza-
cji i wykluczeniu społecznemu. 
Utrzymuje się przede wszystkim ze 
składek członkowskich i darowizn. 
Swoją siedzibę związek ma w lo-
kalu budynku Urzędu Miejskiego 
w Łapach. Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów jest bardzo 
aktywną organizacją, która swoim 
członkom oferuje wiele atrakcyj-
nych form spędzania czasu.

Związek organizuje także za-
jęcia z gimnastyki rehabilitacyj-
nej, które odbywają się w Domu 
Kultury oraz spotkania z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej czy porad 
prawnych dla seniorów. Od 15 lat z 
inicjatywy Związku działa i odnosi 
sukcesy chór „Łapskie Nutki”. W 
ubiegłym roku zdobył II miejsce 
w Przeglądzie Chórów Powiatu 
Białostockiego i zakwalifikował 
się do przeglądu wojewódzkiego.

Przedstawiciele związku dzia-
łają także jako radni w Gminnej 
Radzie Seniorów w Łapach.

- Mamy wiele planów na 
2018 r. Chcemy znów zorganizo-
wać wczasy, wycieczki i inne im-
prezy – mówi Ligia Pogorzelska.

Wyrazy uznania i gratulacje 
za dotychczasową współpracę z 
samorządem oraz podziękowania 

za wieloletnią aktywność i zaanga-
żowanie w działalność społeczną 
prowadzoną w gminie Łapy oraz 
życzenia wszelkiej pomyślności  
władzom oraz członkom i całej 
społeczności łapskiego Rejonu 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów przekazał przewod-
niczący Rady Miejskiej w Łapach 
Sławomir Maciejewski również 
w imieniu burmistrz Urszuli Ja-
błońskiej.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Podsumowanie działalności
Walne zebranie delegatów Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łapach odbyło się 

w czwartek (12.04). Jednym z głównych punktów zebrania było sprawozdanie z działalności 
związku oraz wybór członków zarządu na kolejną 5-letnia kadencję. Przewodniczącą ponow-
nie została pełniącą tę funkcję od końca 2016 r. Pani Ligia Pogorzelska. 
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Historia

Święto Pracy było 
jednym z największych 
świąt obchodzonych w 
komunistycznej Polsce. Ulice 
zapełniały się mieszkańcami, 
którzy z transparentami 
i flagami w dłoniach 
maszerowali w barwnym 
pochodzie. 

Święto Pracy w dniu 1 maja 
ustanowiono na pamiątkę pier-
wszych brutalnie stłumionych 
demonstracji robotniczych, jakie 
miały miejsce w dniach 1-4 maja 
1886 r. w Chicago.  

Według dostępnych informa-
cji, po raz pierwszy obchodzono je 
w Łapach w 1920 r. Zorganizowali 
je sympatycy i członkowie Polskiej 
Partii Socjalistycznej, drugiej siły 
politycznej w osadzie, a później i 
mieście. Władze wojewódzkie nie 
stawiały przeszkód w organizowa-
niu tego święta, choć zastrzega-
ły, aby podczas manifestacji nie 
wznosić okrzyków komunistycz-
nych. W 1926 r. PPS potępiła dzia-
łania burmistrza Łap Świątkow-
skiego, który na wiecu 1-majowym 
w 1926 r. głośno wyraził poparcie 
dla ideologii komunistycznej. Był 
to jeden z powodów jego później-
szego aresztowania. Święto Pracy 
obchodzono w Łapach także i w 
latach 30. XX wieku, ze znacznie 
większą frekwencją, sięgającą 
niekiedy i 800 osób.  

Po zakończeniu II wojny 
światowej Święto Pracy stało się 
najważniejszym świętem komu-
nistycznym, choć jeszcze do 1948 
r. obchodzono również rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 11 
Listopada, a oba dni były świętami 
państwowymi. Przedwojenne uro-

czystości były jednak stopniowo 
wypierane na rzecz świąt hołdują-
cych nowy ustrój komunistyczny. 

W 1948 r. świętowanie 1-ma-
jowe w Łapach rozpoczęto już 
od godziny 8.00 przemarszem 
orkiestry dętej, która odegrała 
wiązankę pieśni patriotycznych. 
Godzinę później nastąpił wymarsz 
pracowników instytucji na plac 
Starego Rynku. Tam wysłucha-
no przemówień partyjnych, któ-
re zwieńczono odegraniem przez 
orkiestrę ,,Międzynarodówki”. O 
godz. 14. rozpoczęła się zabawa w 
parku miejskim, na której przy-
grywały do tańca dwie orkiestry, 
zaś o godzinie 17.00 w sali ZZK 
przy ulicy Kolejowej miała miejsce 
uroczysta akademia.

Czasami organizatorzy święta 
borykali się z różnymi kłopotami. 
Przykładem może być korespon-
dencja pomiędzy Komitetem 
Powiatowym PZPR w Wysokiem 
Mazowieckiem a KW PZPR w 
Białymstoku z 9 kwietnia 1949 r. 
W piśmie zwrócono się z prośbą 
o  przydział 300 m² czerwonego 
materiału na transparenty, bo jak 
stwierdzono: (…) Nie przyznanie 
takowego wpłynęłoby ujemnie na 
nadanie temu świętu uroczystego 
wyglądu. Na kilka dni przed świę-
tem zakłady pracy podejmowały 
różne zobowiązania. Na przykład 
w kwietniu 1951 r. Koło ZMP przy 
Zakładach Naprawczych Wago-
nów nr 16 w Łapach podjęło się 
oczyścić teren zakładu z gruzów. 
W wymienionym roku manife-
stacja odbyła się o godzinie 9.45, 
a poprzedzona została wysłucha-
niem przemówienia radiowego 
Bolesława Bieruta. Oceniono, że 
uczestniczyło w niej około 4200 

osób: (…) chłopów było 150 którzy 
szli w szeregach manifestacji, 
rowerzystów 10, dwa traktory 
udekorowane portretami Stali-
na, wozy na przyczepkach, dzieci 
szkolne śpiewające pieśni 1 ma-
jowe, sportowców było około 40, 
którzy szli ze sprzętem sporto-
wym. Przed trybuną wznoszone 
były okrzyki na cześć 1 maja, plan 
6-letni, tow. Stalina, tow. Bieru-
ta, trzymając się za ręce wesoło 
wznosili okrzyki wyrażając wolę 
walki o Pokój i Plan 6-letni (…).  

Przynajmniej na miesiąc przed 
planowanym pochodem Wydział 
Propagandy i Agitacji KC PZPR 
rozsyłał do poszczególnych wo-
jewództw szczegółowe instrukcje 
o planowanych uroczystościach. 
Na przykład w kwietniu 1959 r. 
rozesłano „ściągawkę” z listą 94 
haseł, jakie miały się znaleźć na 
transparentach niesionych w 
pochodzie. Przyjrzyjmy się kilku 
przykładowym: „Sojusz z ZSRR – 
gwarancją niepodległości Polski 
i nienaruszalności naszych gra-
nic”, „Rozwijamy spółdzielczość 
wiejską i wszelkie formy zespo-
łowej produkcji w rolnictwie!”, 
„Popieramy radzieckie propozycje 
powszechnego i całkowitego roz-
brojenia”, „Niech żyje KPZR – par-
tia budowniczych komunizmu”, 
„Rozwijajmy sport i turystykę, 
podnośmy sprawność fizyczną 
młodzieży”, „Zadaniem naszego 
pokolenia – zbudować socjalizm 
w Polsce!”, „Niech żyje nieśmier-
telna nauka Marksa i Lenina!”, 
„Niech się święci 1 Maja!”.

Na uwagę zasługiwała oprawa 
święta pierwszomajowego. Deko-
rowano flagami narodowymi oraz 
radzieckimi nie tylko ulice miasta, 

ale również i domy a także wsie 
leżące na terenie powiatu. Z wie-
lu zachowanych zdjęć łapskiego 
fotografa Piotra Kretowicza, wy-
łania się obraz niezwykle barwnej 
i podniosłej uroczystości, choć 
udział w niej był siłą narzucony. 

W 1961 r. w trakcie pierwszo-
majowego wiecu odbywającego 
się w Surażu uroczyście przeka-
zano bogaty księgozbiór poda-
rowany przez redakcję tygodnika 
,,Polityka”. W wydarzeniu tym 
uczestniczył redaktor naczelny 
polityki Mieczysław Rakow-
ski. W 1965 r. zanim ruszono w 
pochodzie ulicami miasta odbyła 
się w dniu 30 kwietnia specjalna 
akademia w kinie „1 Maja”, na 
której referat wygłosił I sekre-
tarz KP PZPR w Łapach Józef 
Protasiewicz. W dniu 1 maja już 
od wczesnych godzin porannych 
na placu miejskim gromadzili się 
mieszkańcy, zakłady pracy, szkoły 
i inne instytucje. Punktualnie o 
godzinie 10.00 zebrani wysłuchali 
przemówienia radiowego Włady-
sława Gomułki, potem głos zabrał 
Józef Protasiewicz. Następnie 
przemaszerowano ulicami mia-
sta. Jak napisano w sprawozdaniu 
dla KW PZPZR w Białymstoku: 
(…) Pochód był barwny, udeko-
rowany transparentami, sztur-
mówkami i portretami działaczy 
państwowych i bohaterów ruchu 
robotniczego. Po pochodzie od-
były się zaplanowane imprezy 
sportowe i rozrywkowe (…). 
Należy stwierdzić, że uroczysto-
ści pierwszomajowe w Łapach 
przebiegały pomyślnie. Nastrój 
przez cały czas był doskonały, 
pijanych stosunkowo mało (…) 
w obchodach święta sprzyjała 
temu słoneczna pogoda, słowem 
święto 1 Majowe udało się. Nie 
zawsze jednak było spokojnie i 
bez problemów, bo mieszkańcy 
nierzadko z oporem uczestniczyli 
w tych przymusowych uroczy-
stościach. Członkowie partii na-
rzekali na niewielką frekwencję 
podczas akademii 1-majowych, 
a już szczególnie opornie brano 
udział w różnych narzuconych 
odgórnie czynach społecznych.  

W 1988 r. pochód 1-majowy 
odbywał się już równolegle z przy-
wróconym świętem uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Również w 
tym samym roku, po raz pierwszy 
obchodzono święto odzyskania 
niepodległości 11 listopada. 

 
Piotr Sobieszczak

nilski@interia.pl

Wykorzystano m.in. Archiwum Pań-
stwowej w Białymstoku, KW PZPR, sygn. 
1251-1254.

„Niech się święci”
Pochód 1-majowy w Łapach, 1965 r. [fot. P. Kretowicz, Zbiory Adama Górskiego]



ŁAPSKA
GAZETAnr 04 / 27 kwietnia 2018 17

sport

Kolejna edycja akcji 
Biegam Bo Lubię Łapy

To już dziewiąty sezon akcji w całej Polsce i drugi w Łapach.  W 
każdy poniedziałek o godzinie 18:00 na stadionie w Łapach spotykają 
się pasjonaci biegania. Frekwencja za każdym razem jest imponująca!

Na treningach nie nudzą sie zarówno osoby zaawansowane jak i 
początkujące. Każdy może się nauczyć prawidłowej techniki biegania, 
poznać mnóstwo ćwiczeń, metod i jednostek treningowych oraz po 
prostu „pobawić się” bieganiem. Treningi mają charakter biegowej 
lekcji – na każdej z nich obowiązuje inny temat. Dlatego nawet, jeśli 
wypadnie Wam coś, nadążycie za grupą – do akcji można dołączyć 
w każdym momencie sezonu, zgodnie z przysłowiem, że na naukę 
nigdy nie jest za późno. 

Biegam Bo Lubię to ogólnopolska akcja stworzona przez Pawła 
Januszewskiego, byłego lekkoatletycznego reprezentanta Polski, 
oraz dziennikarza Polskiego Radia, Krzysztofa Łoniewskiego. Tre-
ningi biegowe odbywają się w prawie 90 miejscowościach na terenie 
całej Polski. W 2017 roku do tego grona, dzięki działaniom Ośrodka 
Kultury Fizycznej, dołączyły Łapy, z czego jesteśmy bardzo dumni! 
Na łapskie zajęcia uczęszcza w każdym tygodniu kilkudziesięciu 
miłośników biegania. Zajęcia są darmowe, a prowadzą je trenerki - 
Paulina Mikiewicz-Łapińska oraz Agnieszka Kulesza.

Zapraszamy w poniedziałki o godzinie 18:00 na stadion w Łapach. 
Szczegóły na naszych stronach internetowych: www.facebook.com/
OKFLapy oraz www.okf.lapy.pl.

OKF Łapy 

Wicemistrzostwo Polski 
Patrycji Grochowskiej

Sukces łapskiej zawodniczki w Mroczy, gdzie od 13 do 15 kwietnia 
br. odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Podnosze-
niu Ciężarów. Patrycja Grochowska (KS „ KLIMAT ” Łapy) zdobyła 
Wicemistrzostwo Polski i srebrny medal w kategorii wagowej plus 90 
kilogramów z wynikiem 168 kg w dwuboju. Gratulujemy medalistce 
oraz trenerom: Rafałowi Jaroszewskiemu i Leszkowi Nowackiemu.
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INFORMACJE OG£OSZENIA REKLAMY

Klub Radnych 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

Rady Miejskiej w £apach 

Leszek Pawe³ Gulewicz (tel. 602
471 021), Janusz Jamio³kowski (tel. 798
806 452), Marianna Kaczyñska (tel. 508 146
393), Adam Karasiewicz (tel. 505 067 658),
S³awomir Jan Maciejewski (tel. 668 484 425),
Maciej Michno (tel. 781 401 781), Zdzis³aw
Penza (tel. 604 995 881), Adam Perkowski
(tel. 602 177 021), Beata Piekarska (tel.
600035350), Jaros³aw Porowski (tel.
507131348), Piotr Pu³koœnik - Przewodnicz¹-
cy Klubu (tel. 600 367 888). 

Klub zaprasza do kontaktów z radnymi
podczas dy¿urów w ostatni czwartek mie-
si¹ca w godzinach 15.00 do 16.00 w Urzê-
dzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106
lub telefonicznie. 

KLUB RADNYCH
NASZE PODLASIE

Rady Miejskiej w £apach
Wies³aw Szustak - Przewodnicz¹cy Klubu (tel.501 378 230),
Halina Kamiñska (501 498 615), Barbara Ekiert (510 437 030),
Kazimierz £upiñski (85-650 22 93) i Radny Powiatu Bia³o-
stockiego  Krzysztof Go³aszewski (tel.604 906 720).

Zaprasza mieszkañców do korzystania z naszych dy¿urów 
w ostatni (czwartek) ka¿dego miesi¹ca w godz. 16:00-17:00
w Urzêdzie Miejskim w £apach w pokoju nr 106 lub telefonicznie.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów.  Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ
osobiœcie w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzib¹ w £om¿y, ul. £¹kowa 3, 18-400 £om¿a, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nak³ad 3000 egz.

Radni 

Rady Miejskiej w £apach

Przemys³aw Jaroszewski - 783 089 557 

Joanna Micota - 698 082 897

Stanis³aw ̄ ochowski - 604 089 653

Zapraszaj¹ mieszkañców 
do kontaktu.

OG£OSZENIA I REKLAMY
OŒRODEK PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W £APACH 

ul. Gen. W³. Sikorskiego 22A, 
18-100 £apy, tel. 85 814-19-20, 
e-mail: redakcja@lapybiznes.pl 
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zamawiać osobiście w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzibą w Łomży, ul. Łąkowa 3, 18-400 Łomża, NIP 7181820175, REGON 451204615.
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Państwu 
Annie i Tomaszowi Wróblewskim

Składamy serdeczne gratulacje 
z okazji narodzin synka – Marcela.

Abyście w nowym składzie stanowili 
zawsze szczęśliwą rodzinę.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, 
ciepła i wyrozumiałości 

składają współpracownicy z Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach
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Reklama

Fabryka Figury, ul.Główna 62B,Łapy,
t. 519 550 012, www.fabryka-figury.pl.

W dniach 7-18.05.2018
Wykup 1 karnet na Rollmasaż,

a drugi taki sam otrzymaj za pół CENY!*
1 klientka może wykupić 1 promocyjny ZESTAW

MAJOWE FABRYKOWE ROLLOWANIE
CAŁEGO CIAŁA!

Tylko w Maju masz możliwość
Rollować swoje CIAŁO

w SUPER CENIE!




