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Reklama

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

Już jest! NOWOŚĆ
w Fabryce Figury!

Trenuj 20 minut zamiast 4 godzin na siłowni!
PRÓBNY TRENING tylko 29 zł zamiast 49zł!

Wytnij KUPON z GAZETY ŁAPSKIEJ!
*Kupon ważny do 30.06.2018; 1 osoba = 1 kupon

Trening EMS/EMA!
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Oprócz zespołu Defis podczas 
koncertu z okazji Dni Łap wystą-
pią także: Stachursky, Scalars i 
Maksymilian Łapiński. 

Specjalnie dla czytelników Ga-
zety Łapskiej Karol Zawrotniak, 
wokalista zespołu Defis udzielił 
krótkiego wywiadu.

Proszę opowiedzieć kiedy 
zaczęła się Wasza kariera? 
Jak wyglądała Wasza droga 
do sukcesu?

Przygoda zespołu zaczęła się 
6 lat temu, jednak wielki sukces 
przyszedł z chwilą pierwszego 
singla „Tak bardzo tego chcę” w 
2014 roku. Od tamtej pory zyska-
liśmy sporą rzeszę fanów, których 
z utworów na utwór przybywa. 

 Dlaczego wybraliście aku-
rat muzykę, a nie np. zawód 
strażaka lub policjanta? I kim 
właściwie chciałeś być jako 
chłopiec w podstawówce? Czy 
Twoje zainteresowania już 
wtedy były związane z muzy-
ką? A może masz ją w genach?

Muzyka od zawsze grała w ser-
cach członków zespołu DEFIS. 
Mój ojciec śpiewał na weselach i 

ja też poszedłem w jego ślady. Sam 
trafiłem do zespołu weselnego, 
ale to było dla mnie za mało i… 
napisałem pierwszy utwór.

Skąd wzięła się nazwa ze-
społu?

 Nazwa zespołu pochodzi od 
nut ... de i fis.

Większości z nas życie 
gwiazdy wydaje się być nie-
kończąca przyjemnością, 
zabawą. Jak naprawdę żyje 
się jako gwiazda?

Nigdy nie uważaliśmy sie za 
gwiazdy. Żyjemy normalnie. Pie-
niądze i sława szczęścia nie dają. 
Gramy i śpiewamy dla ludzi i to 
dla nas jest najcenniejsza wartość 
popularności.

Co lubicie w swojej po-
pularności, a co Wam prze-
szkadza?

Najfajniejsze są spotkania z 
ludźmi, fanami. Najgorsze dojaz-
dy. Czasami w kilka dni pokonu-
jemy tysiące kilometrów.

Jaki moment w swojej ka-
rierze wspominacie najmilej?

Najmilej wspominamy wygra-
ną na festiwalu w Kobylnicy w 
2015 roku. Konkurs na przebój 

lata w Telewizji Polsat był dla nas 
zaskoczeniem i wielka radością.

Jak powstają Wasze utwo-
ry? 

Zawsze mnie intrygowało jak 
to się dzieje? Ktoś siada i myśli 
sobie: ok, to teraz piszę o np. pięk-
nym kolorze oczu, a za 3 miesiące o 
nieszczęśliwej miłości? Czy to taki 
zew chwili, grom z jasnego nieba, 
olśnienie i idąca za tym myśl: tak, 
to właśnie to!

Komponowaniem muzyki i 
pisaniem słów zajmuję się sam. 
To ja za to odpowiadam.

Wasze teledyski wyróżnia-
ją się na tle innych? Kto jest 
ich pomysłodawcą? 

Pomysł na klipy rodzi się w 
naszych głowach po wysłuchaniu 
piosenki. Siadamy z reżyserem 
klipu i wspólnie opracowujemy 
koncepcję obrazu.

Gdybyś mógł wybrać sobie 
jakąkolwiek gwiazdę do na-
grania duetu, to kto to by był?

Duet marzenie mam za sobą. 
To duet z Marcinem Millerem. 
Chciałbym jeszcze nagrać pio-
senkę z królem disco Zenkiem 
Martyniukiem.

A sam czego słuchasz naj-
chętniej?

W wolnych chwilach słucham 
starego disco, nie tylko polskiego. 
Jednym z moich ulubionych ze-
społów jest zespół TOTO.

Teraz zaczyna się inten-
sywny czas w Waszym życiu 
zawodowym – lato pełne kon-
certów. Kiedy i jak będziecie 
odpoczywać?

Wakacje mieliśmy w kwietniu 
i kolejny odpoczynek dopiero w 
listopadzie i w grudniu. W paź-
dzierniku po raz pierwszy lecimy 
do USA i Kanady, gdzie zagramy 
serię koncertów. To prawie jak 
wakacje.

Gwiazdy Dni Łap 2018 
10 czerwca gwiazdą muzyczną Dni Łap będzie Karol Zawrotniak z zespołu Defis. Tak wy-

brały na początku października ubiegłego roku osoby głosujące w sondzie za pośrednictwem 
gminnej strony internetowej oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Łapach, uczniowie II i III klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Płonce Kościelnej, Łapach i Łapach (Osse) w głosowaniu za 
pomocą ankiet. W sumie oddano łącznie 2714 głosów, w tym na Defis najwięcej, bo aż 1136 
głosów.
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Ubiegłoroczne dochody gminy 
wyniosły 86,2 mln zł, a wydatki – 
86,7 mln zł. Na dochody budżetu 
złożyły się: dochody własne w łącz-
nej kwocie 27,9 mln zł, subwencje 
w łącznej kwocie blisko 22,1 mln 
zł i dotacje w łącznej kwocie 36,2 
mln zł. Zdecydowana większość 
wydatków to tzw. wydatki bieżą-
ce stanowiące prawie 70 mln zł. 
Największe pozycje w budżecie 
w zakresie wydatków bieżących 
to: wydatki na oświatę w kwocie 
23,9 mln zł (ok 34 % ogólnej kwoty 
wydatków bieżących). W stosunku 
do roku ubiegłego wzrosły one je-
dynie o ok. 0,3 mln zł. Drugą co do 

wielkości pozycję stanowią wydatki 
ponoszone na rodzinę (w tym zwią-
zane z realizacją Programu Rodzina 
500+) 21,1  mln zł (ok 30 % ogólnej 
kwoty wydatków bieżących).

Zarówno skarbnik Anna Sokół, 
jak i burmistrz Urszula Jabłoń-
ska zwracały uwagę na istotny z 
punktu widzenia rozwoju gminy 
trend związany ze zwiększonymi 
wpływami do budżetu z PIT i CIT, 
które w 2017 r. wzrosły o blisko 
1 mln zł w stosunku do 2016 roku.

W ubiegłorocznym budżecie 
gminy Łapy na inwestycje prze-
znaczono ok. 17 mln zł, czyli 19% 
budżetu. Znaczną część z tego 
stanowiły środki na inwestycje 
drogowe (ok. 10 mln zł), w tym 
również na budowę parkingów i 
chodników. 

- Pomimo realizacji tylu in-
westycji utrzymujemy budżet w 
bezpiecznych ryzach – podkreślała 
w swoim wystąpieniu burmistrz 
Urszula Jabłońska.

Deficyt budżetu za 2017 rok 
wyniósł tylko ok. 0,5 mln zł i był 
ponad 10 razy niższy od planowa-
nego. Gminie udało się utrzymać 
zadłużenie na dotychczasowym 
poziomie.

- Dziękuję bardzo za współ-
pracę nie tylko w 2017 r., ale także 

w latach wcześniejszych, ponie-
waż realizujemy inicjatywy nie 
tylko autorskie - moje czy Rady 
Miejskiej tej kadencji, ale także 
kontynuujemy działania z po-
przednich kadencji, uzupełniamy 
te działania, modyfikujemy, ale 
również realizujemy nowe – mó-
wiła burmistrz Urszula Jabłońska, 
dziękując radnym, kierownictwu i 
pracownikom Urzędu Miejskiego, 
gminnych jednostek oraz sołtysom 
za pomoc i wsparcie.

* * * 
Poza udzieleniem absolu-

torium z wykonania budżetu w 
2017 r. radni podjęli także szereg 
innych uchwał. Dopuścili możli-
wość płatności bezgotówkowych 
(za pomocą np. karty płatniczej czy 
telefonu komórkowego) w Urzę-
dzie Miejskim. Wyrazili zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu kilku 
nieruchomość zbędnych Gminie, 
dokonali także zmian w  podziale 
Gminy Łapy na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz 
podjęli uchwałę w sprawie zmian 
w podziale Gminy Łapy na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych. 
Udzielili także dotacji pięciu jed-
nostkom Ochotniczej Straży Po-
żarnej w: Łapach, Uhowie, Płonce 
Kościelnej, Łapach-Dębowinie i 
Łupiance Starej. Łączna kwota 
środków przekazanych na rzecz 
OSP wynosi ponad 305 tys. zł, a 
najwyższą dotację otrzymało OSP 
w Płonce Kościelnej na dofinanso-
wanie zakupu samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. Pozostałe OSP 
wykorzystają przyznane środki 
na remonty oraz zakupy sprzętu 
strażackiego.

Najważniejsze
inwestycje 

minionego roku

Przebudowa ul. Matejki, 
Goździkowskiej i Głównej w 
Łapach

Wśród najważniejszych inwe-
stycji minionego roku najbardziej 
kosztowna była przebudowa ul. 
Matejki, Goździkowskiej i Głów-
nej w Łapach. Remont tych dróg 
pochłonął ponad 5,5 mln zł, ale 
na jego realizację gmina pozy-
skała dofinansowanie z Progra-
mu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 w wysokości 2,4 
mln zł. W ramach tej inwestycji 
powstały także nowe chodniki 
i ścieżki rowerowe z betonowej 
kostki brukowej. Ze względu na 
skoncentrowany w tym rejonie 
miasta ruch pieszych związany z 
bliskością straży pożarnej, szpita-
la, kościoła, szkoły podstawowej, 
gimnazjum i przedszkola wyko-
nano 6 wyniesionych przejść dla 
pieszych: dwa na ul. Matejki, trzy 
na ul. Goździkowskiej i jedno na ul. 
Głównej. Dodatkowo zamontowa-
no przy nich punktowe elementy 
odblaskowe LED, aby były jeszcze 
bardziej bezpieczne. Przy okazji tej 
inwestycji wykonano z betonowej 
kostki brukowej także nowy wy-
godny parking przed budynkiem 
gimnazjum oraz przebudowano 
parking przy kościele Św. Krzy-
ża. Za przedłużający się remont 
tych ulic wykonawca zapłacił kary 
umowne w wysokości 0,4 mln zł.
Droga w Łapach-Kołpakach 

i Gąsówce Starej
Wśród zrealizowanych zadań 

inwestycyjnych finansowanych z 
budżetu 2017 r. znalazła się także 
budowa i rozbudowa dróg gmin-
nych w Gąsówce Starej Kolonii, 
gdzie wyremontowane zostały uli-

Wykonanie budżetu 2017 r.
Na sesji (30 maja) radni Rady Miejskiej w Łapach udzielili burmistrz Łap Urszuli Jabłońskiej absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok. Wcześniej pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachun-
kowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciw było 2, a wstrzymało się 
3. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej oceny działań i właściwego  wydatkowa środków publicznych 
przez gminę Łapy.

Urszula Jabłońska, Burmistrz Łap
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Nowy parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach 

ce: Żeromskiego, Kruczkowskiego 
i Nałkowskiej oraz wybudowana 
droga gminna w Łapach-Kołpa-
kach w kierunku Gąsówki Starej. 
Na ich realizację z dofinansowa-
niem w ramach Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w wysokości 1,6 mln 
zł wydano 3,2 mln zł z budżetu.

W sumie wykonano 21 inwe-
stycji drogowych, w tym 11 zadań 
w ramach funduszu sołeckiego 
i 3 dokumentacje techniczne 
m.in. przebudowy ul. Polnej od 
skrzyżowania z ul. Piaskową do 
ul. Głównej czy ul. Długiej od ul. 
Sybiraków do ul. Żurawiej oraz ul. 
Gen. Maczka. Ta ostatnia inwesty-
cja będzie wykonywana wspólnie 
z mieszkańcami w ramach inicja-
tywy lokalnej, czyli z ich partycy-
pacją finansową niebawem, bo 
jeszcze w tym roku.

Parking przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Łapach

Po wakacjach w 2017 r. na ro-
dziców uczniów odwożących swo-
je dzieci do Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łapach czekało 26 miejsc 
parkingowych. Oprócz parkingu 
z betonowej kostki brukowej przy 
szkole powstał też nowy, wygodny 

chodnik. Inwestycję wykonał Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji w 
Łapach. Jej wartość to 100 tys. zł.

Przebudowa ul. Nilskie-
go-Łapińskiego i uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych

W 2017 roku ruszyła również 
budowa dwóch największych in-
westycji: przebudowa ul. Nilskiego
-Łapińskiego, czyli droga wzdłuż 
dawnego ZNTK oraz uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych Podstrefy 
Łapy wraz z przebudową ul. Cu-
krowniczej.

- Jesteśmy jednym z nielicz-
nych samorządów  województwie, 
który otrzymał dofinansowanie 
na remont drogi prowadzącej do 
terenów inwestycyjnych. Teraz 
już nie można skorzystać z dota-
cji na ten cel – mówiła burmistrz 
Urszula Jabłońska, tłumacząc 
dlaczego przedkłada wykonanie 
w pierwszej kolejności projektów 
z zewnętrznym dofinansowaniem 
nad te finansowane wyłącznie ze 
środków z budżetu. – Gdy skończą 
się możliwości uzyskania dotacji, 
zawsze będzie czas na finansowa-
nie tylko ze środków własnych.

Pani burmistrz odniosła się 
także do problemów z wykonawcą 

prowadzącym prace przy uzbro-
jeniu terenów inwestycyjnych, 
ale zapewniała radnych, że nie 
ma zagrożenia utraty dofinanso-
wania z UE, a jedynie realizacja 
inwestycji się przedłuża.

Nowe chodniki
W ubiegłym roku udało się też 

wykonać kilka nowych chodników 
w Łapach m.in. przy ul. Żwirki i Wi-
gury, przy ul. Pięknej i przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łapach. Chod-
niki powstały także przy okazji in-
westycji drogowych prowadzonych 
np. w Gąsówce Starej Kolonii. W 
ramach inwestycji związanej z od-
wodnieniem powstały też nowe 
alejki na cmentarzu. Wybudowano 
też bezpieczny dojazd  (przebicie 
ulicy Letniej) i przejście do Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Łapach (Osse).

Fundusz sołecki
Ponad 300 tys. zł w ramach 

funduszu sołeckiego wydały so-
łectwa na projekty zgłoszone przez 
mieszkańców swoich wsi.

W ubiegłorocznym budżecie gminy na inwestycje drogowe, 
w tym budowę parkingów i chodników 
przeznaczono ok. 10 mln. zł. Zdajemy 
sobie sprawę jak wygląda obecny stan 
dróg i, że prawie połowa z nich jest 
jeszcze nieutwardzona. Dlatego kon-
sekwentnie realizujemy plan wypraco-
wany podczas konsultacji społecznych 
przeprowadzonych z mieszkańcami 
gminy na początku tej kadencji samo-
rządu. Dbamy o to, aby nowe drogi były 
nie tylko komfortowe dla kierowców, ale 
i bezpieczne dla mieszkańców. Bar-
dzo mnie cieszy każdy nowy kilometr 
nawierzchni i wybudowany chodnik 

a dzięki skutecznie pozyskiwanym dofinansowaniom, tak jak 
w przypadku ulicy Polnej, Goździkowskiej i Głównej możemy 
wyremontować ich więcej, oszczędzając własne środki i kierując 
je na inne odcinki.  Wykonano wszystkie inwestycje drogowe, 
zaplanowane w konsultacjach  społecznych.

Piotr Pułkośnik
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

W ubiegłym roku rozpoczęła się 
realizacja dwóch największych inwe-
stycji – przebudowa ul. Nilskiego - Ła-
pińskiego, czyli drogi wzdłuż terenów 
dawnego ZNTK oraz uzbrojenie tere-
nów inwestycyjnych Podstrefy Łapy.  
To ważne z punktu widzenia rozwoju 
naszej gminy. Jestem przedsiębiorcą 
i uważam, że musimy zabiegać o to, 
aby tereny inwestycyjne były jak naj-
bardziej atrakcyjne dla potencjalnych 
inwestorów. Bo nowi inwestorzy ozna-
czają nowe miejsca pracy dla naszych 

mieszkańców, a dobrze przygotowane tereny i dobre drogi to 
główny atut danej lokalizacji. 

Wojciech Grodzki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Rondo u zbiegu ul. Nilskiego-Łapińskiego, Granicznej, Pięknej i Wodociągowej
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Powiatowe obchody Dnia 
Strażaka na Placu Niepodległo-
ści i czwarta Nowenna Niepod-
ległości w kościele Św. Krzyża 
odbyły się w piątek 11 maja w 
Łapach. Uroczystość uświet-

niła orkiestra dęta, Podlaska 
Kompania Honorowa Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz liczne 
poczty sztandarowe. 

Honorowymi gośćmi uro-
czystości byli między innymi: 

Jarosław Zieliński Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, nadbrygadier Jarosław 
Wendt Podlaski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej oraz liczni przedsta-

wiciele władz, instytucji i pod-
miotów współpracujących ze 
strażą pożarną.

W trakcie uroczystego apelu 
funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej zostali wyróż-
nieni medalami, odznaczenia-
mi, awansami na wyższe stopnie 
służbowe oraz nagrodami.

Po zakończeniu uroczystości 
i obejrzeniu defilady pododdzia-
łów Państwowej Straży Pożarnej 
wszyscy udali się do kościoła pw. 
Świętego Krzyża, gdzie przed 
świątynią poświęcone zostały 
pojazdy pożarnicze oraz łódź 
ratunkowa, a goście i strażacy 
wzięli udział w Nowennie Nie-
podległościowej.

Tradycyjnie została odpra-
wiona msza święta za Ojczyznę w 
ramach obchodów 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Mszy św. przewodni-
czył ks. kpt. Wojciech Ejsmont. 
Oprawę artystyczną zapewni-
ła Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce.

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
To doskonała okazja,aby podziękować 
Bogu za dar wolności oraz wypraszać 
wszelkie łaski dla Naszego Narodu. Dnia 
11.06.2018r o godz. 18:00 w kościele pw. 
Św. Krzyża w Łapach,  w ramach Nowen-
ny Niepodległości po raz piąty zostanie 
odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny 
połączona z koncertem patriotycznym. 
Udział w nowennie licznych środowisk, w 
tym służb mundurowych oraz Mieszkań-

ców Miasta i Gminy Łapy świadczy o tym jak ważna dla każdego 
z nas jest ta rocznica. Zachęcam Wszystkich do udziału w tym 
jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu. 

Sławomir Maciejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w łapach

Powiatowy Dzień Strażaka. 

Czwarta Nowenna Niepodległości

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręcza wyróżnienia funcjonariuszom Państwowej Starży Pożarnej.
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Antyterroryści
na dworcu 

Jak co roku oprócz wystawy 
na prawdziwych torach przy ram-
pie kolejowej zainscenizowano 
zdarzenie. Tym razem z udziałem 
aktorów Teatru Kaprys oraz an-
tyterrorystów policyjnych, stra-
żaków, policjantów i ratowników 
medycznych.

Prezentacja
taboru kolejowego

Dodatkową atrakcją towarzy-
szącą wystawie była możliwość 
zwiedzenia taboru kolejowego, 

który udostępniło PKP Interci-
ty, PKP POLREGIO i PKP CAR-
GO. Przy peronie 1 można było 
zobaczyć nowoczesne wagony 
pasażerskie, wejść do kabiny ma-
szynisty pociągu okazjonalnego 
„Modelarz”, który przywiózł gości 
z Białegostoku. Można też było 
wejść do środka zmodernizowa-
nej lokomotywy spalinowej SM42 
na dworcu w Łapach.

Burmistrz Łap Urszula Ja-
błońska jeszcze raz serdecznie 
dziękuje wszystkim osobom i 
instytucjom, dzięki zaangażowa-
niu i wsparciu których, udało się 

zorganizować VI Ogólnopolską 
Wystawę Makiety Kolejowej „Ko-
lej w miniaturze – Łapy 2018”, a 
w szczególności:
Panu Jerzemu Roszkowskie-
mu - pomysłodawcy imprezy 
i jednocześnie organizatorowi 
przyjazdu wystawców, przybyłym 
do Łap modelarzom, Teatrowi 
Kaprys, Stowarzyszeniu Sym-
patyków Kolejnictwa „Kolejowe 
Podlasie”, Zespołowi Szkół Me-
chanicznych im. Stefana Czar-
nieckiego w Łapach, Łapskiemu 
Towarzystwu Regionalnemu im. 
ppłk. Stanisława Nilskiego-Ła-

pińskiego, Jednostce Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łapach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łapach, Straży 
Ochrony Kolei, Zakładowi Linii 
Kolejowych PKP PLK SA w Bia-
łymstoku, PKP Cargo S.A., PKP 
Intercity, Komisariatowi Policji 
w Łapach, Samodzielnemu Po-
doddziałowi Antyterrorystycz-
nemu Policji w Białymstoku, 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Białymstoku, 
Domowi Kultury w Łapach, 
Centrum Integracji Społecznej 
„Przystań” w Łapach oraz Stacji 
Muzeum w Warszawie.

Serdeczne podziękowania 
składa również przedstawicie-
lom mediów.

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem sprawował Jerzy Lesz-
czyński, Marszałek Województwa 
Podlaskiego.

Miniaturowy świat kolei

Już po raz szósty modelarze z różnych stron Polski przywieźli do Łap kilkadziesiąt modułowych 
makiet, które połączyli w imponującą całość. W ten sposób powstała niezwykła w skali kraju 
miniaturowa trasa kolejowa. Ponad 100 metrów torów kolejowych i otaczającej rzeczywistości 
odwzorowanej z troską o najdrobniejsze szczegóły. Do tego poruszające się po torach misternie 
wykonane pociągi. VI Ogólnopolską wystawę makiety kolejowej – „Kolej w miniaturze – Łapy 
2018” w miniony weekend oglądało mnóstwo zwiedzających.
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Sprzęt bojowy, prezentacja 
umundurowania, akcja znako-
wania rowerów oraz pyszna gro-
chówka to tylko niektóre atrakcje, 
które czekały na mieszkańców Łap 
podczas „Militarnej Majówki”, 
która odbyła się w piątek 11 maja 
w ramach obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Celem przedsięwzięcia 
było w głównej mierze kształto-
wanie wrażliwości na wartości 
patriotyczne, rozbudzanie w ser-
cach miłości do ziemi ojczystej 
oraz kształtowanie postawy pa-
triotycznej. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
Przeglądem Piosenki Patrio-
tycznej, w którym udział, poza 
uczniami szkół z terenu gminy 
Łapy wzięli również podopieczni 
ośrodków wsparcia z wojewódz-
twa podlaskiego.

Podczas Majówki zaprezento-
wane zostały stoiska służb mundu-
rowych: 18. Białostockiego Pułku 
Rozpoznawczego, Wojska Obrony 
Terytorialnej, Wojskowej Komen-

dy Uzupełnień, Państwowej Straży 
Pożarnej, Policji, Straży Ochrony 
Kolei, Straży Granicznej,  Woje-
wódzkiego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego, Nadleśnictwo 
Rudka.

Odbyła się również prezenta-
cja umundurowania, pojazdów 
bojowych, a także akcja znako-
wania  mienia.

Najmłodsi uczestnicy Majówki 
mogli skorzystać z dmuchanych 
atrakcji plenerowych.

W trakcie imprezy mieszkańcy 
mogli zapoznać się również z pracą 
psów policyjnych,  uczestniczyć 
w pokazie judo oraz licznych za-
bawach przygotowanych przez 
uczestników projektu „Aktywna 
integracja w Łapach” finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego .

Militarna Majówka była oka-
zją do przybliżenia mieszkańcom 
tematyki obronności w bardzo 
przystępnej formie.

Dnia 12 maja br. o godzinie 
11:00 łapscy działacze UTW łą-
cząc się ze studentami z całego 
kraju, wzięli udział w VI marszu 
Nordic Walking studentów UTW 
organizowanym przez ,,Akade-
mię Złotego Wieku” z Wejherowa. 
Uczestnicy spotkali się na stadio-
nie skąd, pod przewodnictwem 
Pana Grzegorza Niwińskiego – 
dyrektora OKF Łapy, wyruszyli w 
pięciokilometrowy marsz dookoła 
tzw. ,,Bindugi”. Pan dyrektor, za-
pewnił ognisko, które czekało na 
zmęczonych ,,piechurów” oraz 
inne atrakcje sportowe (rzut do 
kosza, „rzutki”) za co jemu- jak 
i wszystkim innym organizato-

rom serdecznie dziękujemy. W 
tym dniu najważniejsza była nie 
sprawność fizyczna lecz wspólne, 
aktywne spędzenie wolnego czasu 
na łonie natury, w gronie znajo-
mych. Uczestnicy przy akompa-
niamencie Pana Romana Czecha 
wspólnie śpiewali, doskonale się 
przy tym bawiąc. W przemarszu 
brały udział 22 osoby, wszyscy 
studenci uzyskali dyplomy za 
uczestnictwo, a co najważniej-
sze – własną satysfakcję.

Życzymy wielu takich dni i 
nigdy nie zapominajmy o haśle, 
które padło podczas tego spotka-
nia - ,,Wygraliśmy już tym, że nie 
zostaliśmy w domu”.

VI marsz Nordic Walking studentów UTW

W zdrowym ciele, 
zdrowy duch

„Militarna Majówka”
w Łapach

Szkolna bieżnia dostępna dla wszystkich

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Łapach zaprasza wszystkich pasjona-
tów biegania do korzystania z nowoczesnej bieżni tartanowej, która 
znajduje się obok szkolnej hali sportowej przy ulicy Matejki. 

Z obiektu sportowego można korzystać do późnych godzin nocnych, 
ponieważ zainstalowane jest oświetlenie.
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W ramach corocznych spotkań 
Bibliotecznej Ligi Powiatowej oraz 
obchodów Tygodnia Bibliotek w 
dniu 16 maja w łapskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie pod 
hasłem „Teatr w bibliotece, biblio-
teka w teatrze”, które poprowadziła 
kol. Małgorzata Rokicka-Szymań-
ska. Zorganizowała je Książnica 
Podlaska im. Ł. Górnickiego wraz 
z Biblioteką Publiczną Powiatu 
Białostockiego, przy współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Łomży oraz Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwał-
kach. Przybyli na nie pracownicy 
bibliotek z powiatów białostockie-
go, łomżyńskiego i suwalskiego. 
Zaproszenie przyjęli również przed-
stawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego, 
Starostwa Powiatu Białostockiego, 

Książnicy Podlaskiej oraz Urzędu 
Miejskiego w Łapach. Na wstępie  
Barbara Bajda, dyrektor BPMiG 
Łapy, zapoznała zebranych z pracą 
naszej biblioteki, prezentując różne 
obszary i formy jej działalności. Na-
stępnie referat dotyczący procesu 
twórczego wygłosił dr hab. Paweł 
Chomczyk, aktor i wykładowca aka-
demicki. Zademonstrował różne 
sposoby kreowania świata przy 
wykorzystaniu zwykłych rzeczy, 
na które w codziennym życiu często 
nie zwracamy uwagi. Bibliotekar-
ka Urszula Kowalczuk, która jako 
osoba niedosłysząca realizuje się 
również jako aktorka oraz Jakub 
Dobrzyński opowiedzieli o swojej 
przygodzie z teatrem rozpoczętej 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Juchnowcu Kościelnym. Różne 
sposoby wykorzystania technik 

teatralnych w kształtowaniu swo-
jego wizerunku podczas wystąpień 
publicznych przedstawiła aktorka 
i nauczycielka Urszula Chomik
-Kraszewska. Zwróciła uwagę na 
znaczenie i spójność wielu elemen-
tów, takich jak dykcja, poprawność 
językowa, postawa ciała, mimika, 
gesty, ubranie i makijaż. Na zakoń-
czenie spotkania gromkimi bra-

wami nagrodzona została grupa 
teatralna Kaprys Gim z Łap, która 
zaprezentowała spektakl oparty 
na balladach Igora Sikiryckiego 
w reżyserii Adama Karasiewicza. 
Wszystkim obecnym składamy 
podziękowania i mamy nadzieję, 
że opuścili je bogatsi o nową wiedzę 
i doświadczenia.

Jak co roku Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy Łapy wzięła 
udział w Tygodniu Bibliotek (8-15 
maja). Tym razem odbywał się on 
pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZY-
TANIA. Co oznacza to hasło? W 
dosłownym znaczeniu ,,dowolność” 
oraz w sensie ukrytym nieskrępo-
wany nakazami dostęp do książek 
i biblioteki. Ten czas uświetniły 
ciekawe spotkania i różnorodne  
zajęcia popularyzujące literaturę i 
naszą historię. W progi biblioteki 
zawitały zarówno dzieci, młodzież 
jak i seniorzy. 8 maja, w nawiązaniu 
do obchodzonego właśnie Roku 
Zbigniewa Herberta, odbyło się  
spotkanie pt.: „Przesłanie Pana 
Herberta…”. Prowadząca, Pani 
Iwona Jaźwińska,  z wielką pasją 
przybliżyła zebranym postać tego 
wybitnego, ale przecież tak często 

nierozumianego poety. Przygoto-
wała kilkanaście wierszy, abyśmy 
mogli o nich porozmawiać. Pani 
Iwonie udało się rozbudzić zain-
teresowanie, a może nawet fascy-
nację Herbertem. A to zapewne 
skłoni do sięgnięcia po tomik jego 
wierszy. W XV Ogólnopolskim Ty-
godniu Bibliotek przeprowadzi-
liśmy wiele spotkań z młodzieżą. 
W ramach lekcji bibliotecznych 
poruszyliśmy tematy związane z 
100-leciem Niepodległości Polski. 
Zaproszeni uczniowie mieli okazję 
obejrzeć prezentację multimedial-
ną poświęconą cenzurze w PRL-u. 
Młodzież zapoznała się z tym trud-
nym okresem w Polsce dla wolności 
słowa  i mogła docenić dzisiejszą 
swobodę wypowiedzi i tworzenia. 
Aktywnie brała również udział w 
przygotowanym przez nas quizie 

,,Co wiesz o Józefie Piłsudskim?”. 
Był on  okazją do zapoznania się z 
ciekawszymi faktami z życia Mar-
szałka oraz jego związku z naszym 
miastem. Uczestnicy świetnie sobie 
poradzili, a najaktywniejsi otrzy-
mali drobne upominki.  Podczas 
pobytu w bibliotece uczniowie 
obejrzeli wystawę okolicznościo-
wą ,,Polskie symbole narodowe”. 
Z kolei zaproszeni przez Oddział 
dla Dzieci uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z nowościami wydaw-
niczymi o tematyce historycznej 
biorąc udział w nietypowych za-
bawach z książką: Sleeveface i 
Manekin Challange.  Natomiast 
przedszkolaki uczestniczyły w za-
jęciach ph. „Kto Ty jesteś? - Polak 
mały”. Były to warsztaty patriotycz-
ne w trakcie, których nie zabrakło 
recytacji wierszy oraz zabaw przy 
piosenkach.  Ponadto omówiono 
polskie symbole narodowe oraz 
dumnie, przyjmując właściwą po-
stawę „na baczność”,  odśpiewano 
hymn Polski. Do Tygodnia Bibliotek 

czynnie włączyły się również Filie w 
Daniłowie Dużym, Uhowie i Płonce 
Kościelnej. Placówki te również 
zorganizowały szereg spotkań.

W Daniłowie odbyło się spotka-
nie z biblioterapeutą Małgorzatą 
Roszkowską połączone z kon-
kursem plastycznym. W Płonce 
Kościelnej konkursy literackie, 
recytatorskie oraz warsztaty arty-
styczne. Zaś w Uhowie uczestnicy 
brali udział w imprezach  pt. „Mię-
dzypokoleniowe czytanie”, „Książ-
ka i zabawa”, „Bajkowe zagadki” 
, Teatrzyk Kamishibai. W czasie 
wszystkich tych spotkań uczestni-
cy  przekonali się, że można dzięki  
książce świetnie się bawić. Tydzień 
bibliotek miał na celu podkreśla-
nie roli czytania i samych bibliotek 
w  edukacji i jakości życia, a także 
uświadomienie wagi zawodu bi-
bliotekarza oraz  zainteresowanie 
książką większego grona odbior-
ców. Cieszymy się, że podczas tego 
okresu odwiedziło nas tak dużo 
osób. Zapraszamy za rok!

Bibliotekarze trzech 
powiatów na spotkaniu w Łapach

XV Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek zakończony
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50 lat temu – początek
Przedszkole nr 2 powstało w 

1968 roku. Dokument stanowiący 
o powołaniu placówki   to protokół 
6/68 z dnia 30.03.1968 r. znajdu-
jący się w archiwum Urzędu Mia-
sta i Gminy Łapy. Do 1 września 
1968 roku Przedszkole Miejskie 
mieściło się przy ul. Spółdzielczej 
w małym drewnianym budynku, 
bez placu zabaw. Były tam dwie 
sale zajęć, stołówka i maleńka 
kuchnia. Zapotrzebowanie na 
opiekę przedszkolną było duże. 
Z niecierpliwością oczekiwano 
oddania nowoczesnego budynku, 
który powstał przy ul. Cmentarnej.

W chwili rozpoczęcia dzia-
łalności przedszkole otrzymało 

nazwę Przedszkole Nr 2 w Łapach, 
w którym utworzono 4 oddzia-
ły. Specyfiką przedszkola było 
zapewnienie każdemu dziecku 
podmiotowego i indywidualnego 
traktowania oraz bezpiecznego i 
wszechstronnego rozwoju. Oferta 
edukacyjna stwarzała warunki do 
twórczości i kształtowania u dzieci 
samodzielności.

 
Pierwsze doświadczenia

Kadrę pedagogiczną w więk-
szości stanowiły  koleżanki z Li-
ceum Pedagogicznego dla Wycho-
wawczyń Przedszkoli w Białymsto-
ku, dla których była to pierwsza 
praca po maturze. Budynek był 
nowoczesny, wybudowany na po-

trzeby przedszkola, zakupiono 
nowy sprzęt i meble.

Dyrektorem placówki została 
Helena Krukowska. Wspólnie z 
gronem pedagogicznym  zdoby-
wała pierwsze doświadczenia or-
ganizacyjne, programowe i meto-
dyczne w pracy z małymi dziećmi. 
Dzięki zgranemu zespołowi  sale 
zabaw były zadbane i dobrze wypo-
sażone . Wyjątkowo  układała się 
współpraca z rodzicami. Chętnych 
nie brakowało do wykonania prac 
w przedszkolu i uczestnictwa w 
uroczystościach przedszkolnych.  

 
U steru 

W ciągu 50 lat istnienia przed-
szkola stanowisko dyrektora pia-
stowały:
- Helena Krukowska 1968-1977 
- Maria Łukaszyńska 1978-1989
- Marianna Andrzejewska 1989-1991
- Wanda Ochyńska 1991-2002
- Mirosława Matusik 2002-2012
- Aneta Anna Perkowska 2012

 

Cmentarna 23
Od 1 września 1968 roku  sie-

dziba przedszkola mieści się w 
dużym , wolnostojącym budynku 
przy ulicy Cmentarnej 23 z pięk-
nym placem zabaw. Przedszko-
le wciąż podlega dynamicznym 
zmianom. Obecnie liczy 9 oddzia-
łów w tym jeden oddział zamiej-
scowy w Daniłowie Dużym. Ciągle 
się rozwija zgodnie z potrzebami 
dzieci. W celu organizowania spe-
cjalistycznych zajęć i  terapii adap-
tuje kolejne dostępne pomiesz-
czenia w placówce wzbogacając 
ofertę programową przedszkola. 
W 2013 r. otrzymało tytuł Przed-
szkola dobrze przygotowującego 
do szkoły. Rok 2014 przyniósł tytuł 
Przedszkola w ruchu. Od wielu lat 
jest placówką promują zdrowie. 
Budynek został objęty termomo-
dernizacją i bardzo się zmienił. 
Bawi się w nim codziennie około 
200 dzieci, z którymi pracuje 19 
nauczycieli i specjalistów oraz 17 
pracowników obsługi. 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

Już 50 lat…

Od dnia 04.06.2018 r. trwa rekrutacja do udziału w II grupie w ramach 
projektu pt. „Aktywny rodzic-szczęśliwe dziecko” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 
Działania na rzecz równowagi praca-życie 

W ramach Projektu opieką w Żłobku zostaną objęte dzieci 
uczestników Projektu spełniających kryteria uczestnictwa. 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do osób peł-
niących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozosta-
jących bez zatrudnienia, które w okresie udzielania wsparcia zobowiązują 
się do podjęcia zatrudnienia. Osobami pełniącymi funkcje opiekuńcze nad 
dziećmi w wieku do lat 3 mogą być matki, ojcowie, opiekunowie prawni.  

Aby wziąć udział w Projekcie należy dostarczyć wypełniony Kwestio-
nariusz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Przed-
szkola Nr 1 w Łapach, przy ul. Polnej 27. 

Aktywny rodzic-szczęśliwe dziecko
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Lokalna Grupa Działania 
LGD N.A.R.E.W  ogłosiła 
nabór wniosków o dofinanso-
wanie rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej na obszarze 
LGD N.A.R.E.W. Pomoc przy-
znawana jest w formie premii 
w wysokości 75 tyś zł. 

Kto może ubiegać się o 
wsparcie:

O pomoc może ubiegać się 
podmiot będący Osobą fizyczną, 
jeżeli:

a) jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest osobą pełnoletnią,
c) ma miejsce zamieszkania 

na obszarze wiejskim objętym 
LSR –  w przypadku gdy osoba 
fizyczna nie wykonuje działalności 
gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Pomoc na operację przy-
znawana jest, jeżeli:

1.Podmiot ubiegający się o jej 
przyznanie:

a) Nie podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie, chyba 
że podejmuje działalność gospo-
darczą sklasyfikowaną w przepi-
sach rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 
1885 oraz z 2009r. poz. 489) jako 
produkcja artykułów spożywczych 
lub produkcja napojów,

b) W okresie 2 lat poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku o 
przyznanie tej pomocy nie wyko-
nywał działalności gospodarczej, 
do której stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, w szczególności 
nie był wpisany do Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - i nie została mu 
dotychczas przyznana pomoc na 
operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada podjęcie 
we własnym imieniu działalności 
gospodarczej, do której stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 marca 
2018r. – Prawo przedsiębiorców, 
i jej wykonywanie do dnia, w któ-
rym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubie-
gającego się o przyznanie pomocy 
do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpie-
czenia wypadkowego na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych z tytułu wykonywania 
tej działalności i podleganie tym 
ubezpieczeniom do dnia, w któ-
rym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 

płatności końcowej, lub
b) Utworzenie co najmniej jed-

nego miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne, gdy 
jest to uzasadnione zakresem re-
alizacji operacji, zatrudnienie oso-
by, dla której zostanie utworzone 
to miejsce pracy, na podstawie 
umowy o pracę, a także utrzyma-
nie utworzonych miejsc pracy do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej.

Termin, od którego można 
składać wnioski: 04 czerwiec 
2018 r.

Termin, do którego można 
składać wnioski: 18 czerwiec 
2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje i do-
kumentacja konkursowa dostęp-
na jest na stronie internetowej 
www.stowarzyszenienarew.org.pl 
oraz w siedzibie Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W – ul. Lipowa 4, 18-106 
Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04

Wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

LGD N.A.R.E.W. ogłosiło nabór

JESTEŚ NOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ?
SZUKASZ POMOCY?

INKUBATOR PRZESIĘBIOROCZOŚCI
ZAPRASZA!

Chcesz założyć własną firmę lub już ją prowadzić
i chcesz ją rozwinąć?

Co oferujemy?

Mamy znakomite miejsce na Twoją firmę: załóż u nas biuro,
skorzystaj z sal konferencyjnych i szkoleniowych.
W Inkubatorze czekają na Ciebie pomieszczenia biurowe od 13
do 22 m , zaplecze socjalne, bezpłatny parking oraz profesjonalna
obsługa biurowa.

Wynajem powierzchni biurowych po preferencyjnych stawkach –
udzielamy zniżki na wynajem pomieszczeń w wysokości 80% stawki
podstawowej w I roku i 50% stawki w II roku pobytu w Inkubatorze
(podstawowa stawka czynszu 20 zł za m ) połączone z możliwością
nieodpłatnego korzystania z sal szkoleniowo-biznesowych i konfe-
rencyjnych.
Dla firm korzystających z wynajmu oferujemy korzystania ze sprzętu
biurowego w wynajmowanych pomieszczeniach, Internet i linię
telefoniczną oraz opiekę merytoryczną i doradczą.

2

2

KONTAKT Z INKUBATOREM
magdalena.perkowska@lapybiznes.pl

tel. 48 85 8141920
ul. Sikorskiego 22 A, Łapy

Jeżeli zakładasz firmę
lub jesteś przedsiębiorcą
nie dłużej niż 24 miesiące

- nie trać czasu, przyjdź już dziś.
Czekamy na Ciebie!
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W naszym mieście od kil-
ku miesięcy pracuje Komitet ds. 
organizacji obchodów 100-lecia 
Niepodległości. W składzie zna-
leźli się: burmistrz, proboszczowie 
parafii, dyrektorzy szkół i insty-
tucji, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Wspólna dyskusja 
i pomysły stworzyły plan imprez 
kulturalnych, które odbędą się w 
Łapach. Nadano również nazwę 
przedsięwzięciu: „Koleje do Nie-
podległości”. Kalendarz wydarzeń 
dostępny jest na stronach interne-
towych instytucji miejskich. Bogaty 
grafik imprez generuje też duże 
potrzeby tj. zaangażowanie spo-
łeczne oraz te finansowe. Wspól-
nie wypracowane pomysły zebrała 
Fundacja Aktywizacja we wniosku 
złożonym w konkursie Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki dofinansowaniu otrzy-
manemu z FIO na projekt „Koleje 
do Niepodległości” Fundacja Akty-
wizacja dołączy do innych instytucji 
organizujących działania wpisujące 

się w ogólnopolskie świętowanie 
odzyskania niepodległości na te-
renie naszej gminy.

Powstanie publikacja okolicz-
nościowa zawierająca informacje 
na temat wydarzeń sprzed 100 lat 
na terenie Podlasia, ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Łapy. Zor-
ganizowana zostanie inscenizacja 
wydarzenia uważanego za symbo-
liczne odzyskanie niepodległości 
przez nasze miasto, czyli „Zajęcie 
stacyi” – odbicie stacji kolejowej 
przez polskich żołnierzy. Insceni-
zacja będzie jednym z elementów 
Festiwalu Niepodległości. Inne za-
planowane atrakcje podczas festi-
walu to m.in. koncert patriotyczny 
Lecha Makowieckiego, potańcówka 
niepodległościowa, terenowa gra 
niepodległościowa. Oprócz tego 
zorganizowany zostanie konkurs 
plastyczny „Niepodległość oczami 
dzieci”.

100. rocznica 
odzyskania niepodległości w Łapach

Dzieci ze szkół podstawowych 
w Łapach, Płonce Kościelnej oraz 
przedszkolaki z Przedszkola nr 1 
miały okazję przekonać się co dzieje 
się z naszymi śmieciami. Dzięki za-
jęciom proekologicznym, w ramach 
projektu „Odpowiednio potrak-
tuj śmieci, a żarówka się zaświe-
ci” dofinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, uczestnicy zwiedzili 
Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych w Białymstoku. 

Fundacja Aktywizacja

Pierwsze miesiące bieżącego 
roku były bardzo pracowite dla 
członków Pracowni Plastycznej 
DK w Łapach, przygotowywali 
oni bowiem prace na wiele kon-
kursów. Udział w nich przyniósł 
naszej pracowni kolejne sukcesy. 
W XXV Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym z cyklu „Ziemia jest 
jedna” pt. „Magia roślin – Kwiat 
2018” organizowanym przez MDK 
„Śródmieście” we Wrocławiu wzięło 
udział 755 prac, w tym 23  z naszej 
Pracowni. Jury oceniało prace w 
5 kategoriach: rzeźba, rysunek, 
grafika, fotografia i malarstwo. 
W ostatniej kategorii wyróżnienie 
zdobyła Patrycja Falkowska, a wy-
różnienia – kwalifikacje do wystawy 
otrzymali: Natalia Wojewódzka, 
Natalia Porowska, Izabela Kamiń-
ska, Natalia Hołowienko, Gabriela 
Chraboł, Emilka Kostrowska, Zu-
zanna Kłosko, Marcel Bajda, Maja 
Pruszyńska i Daria Zdrodowska. 

Na III Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „ Kwiat dziełem do-
skonałym – Kwiaty pod ochroną” 
organizowany przez Gim. nr 1 w 
Polkowicach nadesłano 2007 prac. 
Łapy reprezentowało 30 dzieł. Jury 
doceniło 12 z nich. Nagrody zdo-
były: Izabela Kamińska, Klaudia 
Jastrzębska, Julia Onopa i Han-
na Pochodowicz. Wyróżnienia 
przyznano: Gabrieli Gąsowskiej 
i Julii Płońskiej. Wyróżnienia – 
kwalifikacje do wystawy otrzymały: 

Marysia Płońska, Emily Serwin, 
Basia Moczydłowska, Natalia Wo-
jewódzka, Hanna Wielgat i Julia 
Stypułkowska.

Następny z konkursów - to XV 
Ogólnopolska Wiosna Młodych 
Talentów - Prezentacje 2018 ph. 
Wszystkie kolory wiosny”. Na kon-
kurs wpłynęło 1620 prac. Natalia 
Wojewódzka, Julia Onopa, Julia 
Płońska, Wiktoria Lewandowska, 
Gabriela Gąsowska i Anna Jamioł-
kowska zdobyły nagrodę grupową 
– „Talenty 2018”. 

22 maja w MDK w Bartoszycach 
rozstrzygnięto III Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny „Pejzaże”. Na 
konkurs wpłynęło 400 prac, Łapy 
reprezentowało 9. Wszystkie na-
sze prace zostały zauważone i do-
cenione przez jury. W kat. szkoły 
podstawowe kl. IV–VI wyróżnienie 
otrzymała Wiktoria Lewandowska. 
W następnej kategorii II miejsce 
ex aequo zdobyły – Hanna Pocho-
dowicz i Julia Onopa, III miejsce 
– Daria Zdrodowska, a wyróżnienia 
przyznano Annie Jamiołkowskiej, 
Gabrieli Gąsowskiej, Natalii Woje-
wódzkiej i Julii Płońskiej. W kat. 
szkół ponadgimnazjalnych II miej-
sce zdobyła Zuzanna Dworakowska.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim laureatom i wierzymy, iż dobra 
passa naszych młodych plastyków 
będzie trwała nadal. 

Ewa Stranc

Wiosenne sukcesy

Fundacja Aktywizacja reali-
zuje projekt dofinansowany ze 
środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 
pn. „Nasi poszli w bój”.

W ramach zadania powsta-
nie publikacja książkowa: „Nasi 
poszli w bój. O dziadkach wnu-
kom opowiedzieli dziadkowie. 
Łapy, Poświętne, Sokoły”. Zor-
ganizowane zostaną warsztaty 
dla seniorów, ich wnuków lub 

prawnuków - uczniów miejsco-
wych szkół. Podczas warsztatów 
wspólnie zostaną zebrane biogra-
fie żołnierzy z Podlasia walczących 
o naszą Ojczyznę. Wyniki prac 
zostaną zamieszczone w Muzeum 
Wirtualnym im. Wł. Piotrowskie-
go. Seniorzy będą prowadzili profil 
projektu na Facebooku. Efekty 
projektu zaprezentowane będą 
podczas spotkań poświęconych 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Odpowiednio potraktuj śmieci, a żarówka się zaświeci

Nasi poszli w bój 
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Przedsiębiorczość

Jesteś studentem i regu-
larnie udzielasz korepetycji? 
Świadczysz drobne usługi, 
które zapewniają Ci każdego 
miesiąca niewielki, ale stały 
dochód? Jeśli prowadzisz 
drobną działalność (np. 
drobny handel lub usługi), od 
30 kwietnia 2018 r. możesz 
skorzystać z przepisów o tzw. 
działalności nierejestrowej i 
uniknąć obowiązku rejestracji 
działalności gospodarczej

Od 30 kwietnia 2018 roku, w 
ramach tzw. Konstytucji Biznesu, 
wprowadzono nowe ułatwienia 
dla przedsiębiorców rozpoczyna-
jących działalność. W numerze 
kwietniowym przedstawiliśmy 
znaczące zmiany w ubezpiecze-
niach społecznych i zdrowotnych 
dla osób, które rozpoczynają 
prowadzenie działalności gospo-
darczej. Zaś w niniejszym arty-
kule przedstawiamy możliwość  
korzystania z przepisów o tzw. 
działalności nierejestrowej i braku 
obowiązku rejestracji działalności 
gospodarczej.

Kiedy można skorzystać z 
działalności nierejestrowej

Nie trzeba rejestrować firmy, 
jeśli:
• działalność zakłada osoba fizycz-

na a przychody z tej działalności 
nie przekroczą w żadnym 
miesiącu 50 proc. kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia 
– w 2018 jest to 1050 zł;

• osoba fizyczna nie prowadziła 
wcześniej działalności albo pro-
wadziła ją, ale przed 30 kwiet-
nia 2017 roku firma została 
wykreślona z ewidencji przedsię-
biorców i od tego momentu zo-
stała zarejestrowana ponownie.

Jakie są korzyści z działal-
ności nierejestrowej

Dzięki nowym przepisom, 
można osiągać dochody z działal-
ności, która uznawana była wcze-
śniej za działalność gospodarczą 
i wiązała się z wieloma obowiąz-
kami (składki i inne obowiązki 
wobec ZUS, sposób rozliczania 
podatków)

Jeśli osoba skorzysta z przepi-
sów o działalności nierejestrowej:
• nie musi zgłaszać działalności 

w ewidencji przedsiębiorców 

(CEIDG), urzędzie skarbowym 
i GUS (nie będzie potrzebowała 
numerów identyfikacyjnych NIP 
i REGON);

• nie musi płacić z tego tytułu skła-
dek na ubezpieczenia w ZUS i 
składać deklaracji ZUS;

• nie musi płacić comiesięcznych 
(albo kwartalnych) zaliczek na 
podatek;

• nie musi prowadzić skompliko-
wanej księgowości (tylko uprosz-
czoną ewidencję sprzedaży).

Jakie są obowiązki przy 
działalności nierejestrowej

Obowiązki wobec konsu-
mentów

Jeśli osoba prowadzi dzia-
łalność nierejestrowaną, jest 
„przedsiębiorcą” w świetle pra-
wa cywilnego. Oznacza to, że np. 
w relacjach z konsumentami jest 
traktowany jako przedsiębiorca i 
ma z tego tytułu obowiązki (np. 
związane z reklamacją czy napra-
wą). Dotyczy to również prawa 
konsumenta do odstąpienia w ter-
minie 14 dni od umowy zawartej 
na odległość). 

Rachunki przy działalno-
ści nierejestrowej

Osoba prowadząca działalność 
nierejestrową jest co do zasady 
zwolniona z obowiązku wysta-
wiania faktury. Musi to uczynić 
jedynie w przypadku, gdy żądanie 
jej wystawienia zostało zgłoszone 
w terminie 3 miesięcy od końca 
miesiąca, w którym dostarczo-
no towar lub wykonano usługę 
bądź otrzymano całość lub część 
zapłaty. 

Przy sprzedaży nierejestrowej 
wystarczy, że poda na dokumen-
tach swoje imię i nazwisko.

Jak liczyć przychód przy 
działalności nierejestrowej

O tym, czy można prowadzić 
działalność nierejestrową, decy-
duje kwota miesięcznego przy-
chodu (nie może przekroczyć w 
żadnym miesiącu 50 proc. kwoty 
minimalnego wynagrodzenia). 
Przychodem z działalności niere-
jestrowej będą należności, które 
osoba otrzyma za sprzedaż swoich 
towarów/usług. Należy pamiętać, 

że do przychodów zalicza się rów-
nież kwoty, które są należne, nawet 
jeśli jeszcze nie zostały otrzymane 
(czyli np. jeśli został sprzedany to-
war i wystawiony dokument sprze-
daży, ale fizycznie nie otrzymano 
jeszcze zapłaty). Do przychodu nie 
zalicza się wartości towarów, które 
zostały zwrócone oraz udzielonych 
bonifikat i skont (czyli obniżek 
za uregulowanie płatności przed 
terminem).

Do ustalania przychodu służyć 
będzie ewidencja sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży przy 
działalności nierejestrowej

Jeśli osoba zamierza prowa-
dzić działalność nierejestrową, 
powinna prowadzić uproszczoną 
ewidencję sprzedaży (na podsta-
wie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). 
Zapisuje się w niej sprzedaż za 
dany dzień. Należy pamiętać, że 
wpisów za dany dzień powinno 
dokonywać się nie później niż 
przed dokonaniem sprzedaży w 
dniu następnym (czyli, po sprze-
daniu towaru następnego dnia, 
nie można wpisywać sprzedaży z 
dnia poprzedniego). Obowiązek 
ten wynika z przepisów VAT.

Dokładna ewidencja pozwoli 
szybko ustalić, czy nie przekroczy-
łeś progu dochodów uprawniają-
cych do prowadzenia działalności 
nierejestrowej.

Rejestr może być prowadzony 
w formie papierowej.

WAŻNE!
Od momentu podjęcia dzia-

łalności nierejestrowej powstaje 
obowiązek:
• prowadzenia uproszczonej ewi-

dencji sprzedaży
• przestrzegania praw konsumen-

tów
• wystawiania faktur lub rachun-

ków na żądanie kupującego

Jakie są ograniczenia 
działalności nierejestrowej

Przepisy o działalności niere-
jestrowej nie dotyczą wspólników 
spółki cywilnej.

Nie można również wykony-
wać działalności regulowanej, czyli 
takiej, która wymaga specjalnych 
zezwoleń, koncesji, itp.

Jak rozliczać przychody 
i koszty z działalności niere-
jestrowej

Przychody osiągane z działal-
ności nierejestrowej są przychoda-
mi z tzw. innych źródeł. W związku 
z przychodami nie trzeba płacić 
zaliczek na podatek. Istnieje za to 
obowiązek rozliczenia przychodów 
w zeznaniu rocznym PIT-36.

W zeznaniu rocznym można 
też odliczyć koszty, które zostały 
poniesione ściśle w związku z wy-
konywaną działalnością (np. zakup 
surowców do produkcji wyrobów).

Koszty te powinny być udoku-
mentowane, dlatego powinno się 
przechowywać wszystkie dowo-
dy zakupów, związanych z Twoją 
działalnością

Działalność nierejestrowa 
a VAT

Jeśli osoba zamierza prowa-
dzić działalność nierejestrową, 
to jest zwolniona z VAT.  Pro-
wadzi tylko uproszczoną ewi-
denc ję ,  op isaną  powyże j . 
Należy jednak pamiętać, że wy-
konywanie niektórych rodzajów 
działalności zobowiązuje do reje-
stracji jako podatnik VAT niezależ-
nie od wysokości osiąganych przy-
chodów. Dotyczy to m.in. usług 
jubilerskich, usług prawniczych 
oraz usług w zakresie doradztwa. 
Zatem jeśli osoba zamierza pro-
wadzić działalność w którymś z 
powyższych zakresów, musi zare-
jestrować się jako podatnik VAT 
czynny.

Co się stanie jeśli prze-
kroczony zostanie  limit dla 
działalności nierejestrowej?

Jeśli przekroczony zostanie 
miesięczny limit przychodu (50 
proc. płacy minimalnej), działal-
ność zostanie uznana za działal-
ność gospodarczą. Od momentu 
przekroczenia limitu, osoba ma 
7 dni na zarejestrowanie dzia-
łalności gospodarczej w CEIDG. 
Jako początkujący przedsiębior-
ca będzie zwolniona ze składek 
na ubezpieczenia społeczne. Do 
obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych należy przystąpić w 
terminie 6 miesięcy od rozpoczę-
cia działalności. Następnie przez 
2 lata będzie mógła skorzystać z 
tzw. małego ZUS-u.

(Podstawa prawna: Ustawa 
z dnia 6 marca 2018 r. - Pra-
wo przedsiębiorców, źródło: 
www.biznes.gov.pl)

Bez konieczności rejestracji w CEIDG 

Działalność nierejestrowa
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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, czerwiec - lipiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice Miesiąc

VI VII

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

4 
18

2 
16 
30

Wtorek

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

5
 19

3 
17

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

5
19

3 
17

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

12 
26

10 
24

Środa

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

13 
27

11 
25

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

6
20

4 
18

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

7 
21

5 
19

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

1 
15 
29

13 
27

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

8 
22

6 
20

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

dowy jednorodzinnej, czerwiec - lipiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

11 
25

9 
23

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

4 
18

2 
16

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

12 
26

10 
24

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 6
20

4
18

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

13 
27

11 
25

Czwartek

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

7 
21

5 
19

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

14 
28

12 
26

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

1 
15 
29

13 
27

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

8 
22

6 
20

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, czerwiec - lipiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

Gąsówka Stara Kolonia, Gąsówka Stara (wieś), Daniłowo Duże, 
Daniłowo Małe 11 9

Wtorek

Płonka Strumianka, Płonka Kościelna, Płonka-Matyski, Gąsówka-
Somachy, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Osse, 5 3

Uhowo (ul. 1-go Maja, Białostocka, Kolejowa, Kościelna, Mickiewicza, 
Przechodnia, Rzeczna, Strażacka, Uhowo I, Zdrojowa) 19 17

Środa

Łapy-Łynki, Łapy-Kołpaki, Łapy-Korczaki, Gąsówka-Oleksin, Łapy
-Pluśniaki, Łapy-Dębowina, Domy kolejowe w dzielnicy Łapy Osse 6 4

Uhowo (ul. Borowska, Cicha, Cmentarna, Leśna, Polna, Spokojna, 
Sportowa, Surażska, Szkolna), Łapy-Szołajdy 20 18

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

szary**) od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, czerwiec - lipiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość Łapy, ulice

Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołow-
ska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, 11 9

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

4 2

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

12 10

Środa

Osiedle „Domy Kolejowe” 6 18
Główna, Brańska, Czeladnicza, Goździkowska, Harcerska, Huzara, 
Mokra, Mostowa, Płonkowska, Południowa, Rzemieślnicza, Sikor-
skiego, Żwirki i Wigury

13 11

Czwartek

Boczna, Kłosowa, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, 
Polna, Północna, Słowackiego, Zachodnia, Żytnia 7 5

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

14 12

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

15 13

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

8 6

SOŁECTWA GMINY ŁAPY
Harmonogram odbioru ODPADÓW ZMIESZANYCH 

od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, czerwiec - lipiec 2018 r.

Dzień 
tygodnia Miejscowość

Miesiąc

VI VII

Ponie-
działek

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

11 
25

9 
23

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

4 
18

2 
16 
30

Środa

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

13 
27

11 
25

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

6 
20

4 
18

Czwartek Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, Łapy- Szołajdy 7 
21

5 
19

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

8 
22

6 
20

**ODBIERANIE WORKÓW Z POPIOŁEM
Od maja popiół jest odbierany 

tylko i wyłącznie 
z pozostałymi odpadami segregowanymi. 

PROSIMY O NIE WRZUCANIE 
ODPADÓW ZIELONYCH I POPIOŁU 

DO ODPADÓW ZMIESZANYCH
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Jeszcze 40 i 50 lat temu 
samochodów i motocykli 
było na naszych drogach sto-
sunkowo niewiele. Wypadki 
jednak zdarzały się również 
często, co obecnie. 

W latach 50. XX wieku pod-
stawowym i najczęściej używanym 
środkiem lokomocji na drodze był 
rower lub furmanka. Zaletą obu 
była możliwość jazdy po różnych 
rodzajach dróg. Szybszy oczywi-
ście był rower, ale to na furmankę 
można było załadować pokaźną 
ilość wszelakiego towaru. Fur-
mankami jeżdżono do kościoła, na 
śluby, pogrzeby, na targ, zwożono 
ziemię i inne materiały. Często po-
dróżowano tym środkiem lokomo-
cji aż do Białegostoku, choć podróż 
i droga była długa i czasochłonna. 
W tym czasie furmanki zdecydo-
wanie górowały nad nielicznymi 
jeszcze samochodami w Łapach. 
Właściciele wozów konnych nie 
zawsze stosowali się do przepi-
sów ruchu i drogowego, a konie 
nieustannie zanieczyszczały ulice. 
Prawdziwy tłok był jednak w dni 
targowe, kiedy furmani niemalże 
blokowali ulice. Na przełomie  lat 
50. i 60. widok poruszających się 
samochodów w mieście kolejar-
skim stawał się z dnia na dzień 
powszechniejszy. 

W grudniu 1955 r. na terenie 
powiatu łapskiego na osoby pry-
watne zarejestrowane były jedy-
nie 3 samochody i 60 motocykli, 
natomiast instytucje państwowe 
i spółdzielnie posiadały 32 samo-
chody. W grudniu 1961 r. zareje-
strowanych było 1225 różnego 
typu pojazdów mechanicznych, 
dwa lata później – 1973, natomiast 
w 1965 r. po drogach powiatu łap-
skiego jeździło już blisko 2800 
pojazdów. Łatwo więc zauważyć, 
że każdego roku przybywało około 
450-500 nowych środków komu-
nikacyjnych. Z roku na rok jeździ-
ło się lepiej, choć dróg z twardą 
nawierzchnią było niewiele (106 
km na 430 km wszystkich dróg w 
powiecie łapskim, według danych 
z 1962 r.). Warto jednak zauważyć, 
że ciągle codziennym widokiem 
na drogach były furmanki – około 
1200 w 1965 r. na terenie powiatu. 
W 1965 r. KPMO w Łapach prze-
prowadziła kilkanaście spotkań z 
mieszkańcami wsi na temat bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i 
zaistniałych w ostatnich latach 
wypadkach. 

Jazda według przepisów

Zwiększająca się z roku na 
rok liczba pojazdów mechanicz-
nych nie przekładała się niestety 

na wzrost świadomości młodych 
kierowców w kwestii przepisów 
drogowych. Cóż jednak było wy-
magać od świeżo upieczonego kie-
rowcy, skoro egzamin na prawo 
jazdy w latach 60. i 70, ograniczał 
się niekiedy tylko do przejechania 
prostego odcinka drogi i zaparko-
waniu pojazdu, najczęściej przed 
dworcem kolejowym. A takich 
egzaminów w Łapach w tamtym 
czasie było całkiem dużo.  

Sprawami komunikacyjny-
mi na terenie powiatu łapskiego 
zajmował się Wydział Komu-
nikacji Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej, który prowadził 
szereg działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Wydział inicjował spotkania 
z młodzieżą, na których obecni byli 
urzędnicy Prezydium i milicjanci 
z tutejszej komendy powiatowej. 
Przypominano na nich o zasadach 
przechodzenia przez jezdnię, jak 
również o poruszaniu się pieszo 
poza obszarem zabudowanym. 
W 1965 r. w budynku Prezydium, 
wywieszono gazetkę ze zdjęciami 
z wypadków drogowych, co miało 
być częścią większej akcji na rzecz 
propagowania bezpieczeństwa 
drogowego. Wydział pilnował 
również prawidłowego oznako-
wania dróg w powiecie. Niedobory 
materiałowe nie pozwalały jednak 

utrzymać w należytym porządku 
stanu oznakowania. W 1965 r. 
stwierdzono np., że brakuje bia-
łej farby, aby wymalować pasy na 
łapskich ulicach. Kierowcy musieli 
uważać również przed przejazda-
mi kolejowymi, bo tam również 
brakowało odpowiedniego zna-
ku. Nowo modernizowane drogi 
najczęściej oddawano do użytku 
bez żadnych znaków, nie zważając 
na bezpieczeństwo kierowców i 
pieszych. W tym czasie milicjanci 
mieli do pomocy 12 społecznych 
inspektorów ruchu drogowego, 
ponadto byli jeszcze członkowie 
Ochotniczej Rezerwy MO, którzy 
wraz z miejscową drogówką prze-
prowadzali kontrolę pojazdów. 
Kierowców karano najczęściej 
za jazdę pod wpływem alkoho-
lu, nieprzestrzeganie przepisów 
drogowych, wreszcie za spowodo-
wanie wypadku. Jeśli milicjanci 
stwierdzili, że kierowca był już 
notowany za podobne przewi-
nienia, kierowali go na ponowny 
egzamin. Wspomnijmy jeszcze 
o funkcjonującej w Łapach Mło-
dzieżowej Służbie Ruchu, która 
szczególnie była widoczna podczas 
zabezpieczania imprez masowych, 
zwłaszcza pochodów 1-majowych.

Piotr Sobieszczak
nilski@interia.pl 

Historia

Niedogodności komunikacyjne w wypadki w Łapach i okolicy cz. 1

Wyminąć furmankę i rower

Nysa na ulicach Łap, 1966 r.  [fot. P. Kretowicz}
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Andrzej Leończuk z Białego-
stoku zwyciężył w biegu głównym 
XVIII Biegu Ulicznego im. Walde-
mara Kikolskiego, który w sobotę 
odbył się w Łapach. Podkreślił na 
mecie, że zwycięstwo jest ważne, 
ale ta impreza to coś więcej niż 
bieganie. Tak też było - zwycięzcą 
był każdy, kto wziął w niej udział. 
Takich osób, co bardzo nas cieszy, 
było ponad czterysta - od przed-
szkolaków do seniorów. Każdy z 
nich zasłużył na miano zwycięzcy 
- każdy mógł czuć się wyjątkowo, 
bo imprezę swoją obecnością za-
szczyciła mama Waldemara Ki-
kolskiego, Eugenia Kikolska, oraz 
Bożena i Jan Chrabołowscy, czyli 
siostra Waldka z mężem. Obec-
ność tych najważniejszych i naj-
wspanialszych gości tego dnia było 
dla nas i dla uczestników wielkim 
przeżyciem.

Mimo „ułomności”... 
Największymi wygranymi byli 

niepełnosprawni, którzy wbrew 
swoim ograniczeniom, wystarto-
wali i dali z siebie wszystko. Jak 
podkreślił w telewizyjnej relacji z 
imprezy jeden z jej uczestników, 
były paraolimpijczyk, Wiesław 
Miech, niepełnosprawni pokazują, 
że „mimo pewnych ułomności, 
dajemy radę i korzystamy z tego, 
co dała natura, często lepiej niż 
zdrowi ludzie”. Wszystko to na 

wzór Tego, którego wspominali-
śmy w imprezie - Waldemara Ki-
kolskiego. Po raz kolejny Waldek 
spisał się tego dnia na medal, z 
góry zapewniając nam wspaniałą 
pogodę, co bardzo przyczyniło się 
do kolejnej, wyjątkowej imprezy. 

Zanim jednak na starcie sta-
nęli zawodnicy w biegu głównym, 
bohaterami dnia były dzieci i mło-
dzież, którzy bardzo licznie stawili 
się na starcie, w każdej kategorii 
wiekowej. W myśl przysłowia „cze-
go Jaś się nie nauczy...”, mamy 
nadzieję, że po biegach w posiada-
niu młodych ludzi będzie nie tylko 
dyplom i medal, ale także na długo 
pozostanie w ich głowach lekcja 
sportu i tolerancji. Po zakończe-
niu zmagań dzieci i młodzieży, 
delegacja złożona z przedstawi-
cieli władz, zawodników wraz z 
najbliższą rodziną złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze na grobie Waldka.

Zwyciężył białostocczanin 
Największą atrakcją zawodów 

był bieg główny, w którym star-
towali zawodnicy i zawodniczki 
w kategoriach niedowidzący, 
niewidomi, niepełnosprawni i w 
kategorii open. Sygnał do startu 
biegu głównego 83 zawodnikom 
dała Krystyna Grabowska, była 
dyrektorka Ośrodka Kultury Fi-
zycznej w Łapach i inicjatorka po-
wstania biegu.  Zawodnicy mieli do 

przebiegnięcia trasę mierzącą 5,5 
kilometra, prowadzącą przez ulice 
Łap. Na mecie w kategorii open 
pierwszy był Andrzej Leończuk, 
który zwyciężył z czasem 18 minut 
i 34 sekundy. Kiedy zapytaliśmy 
go, jak ocenia poziom zawodów, 
odpowiedział: „poziom był spokoj-
ny”. Mamy nadzieję, że nie chciał 
przez to powiedzieć, że niski, a 
odpowiedź świadczy o znakomi-
tym przygotowaniu zawodnika do 
imprezy. Gratulujemy!  Na drugim 
miejscu na mecie pojawił się Bogu-
sław Andrzejuk, a trzeci był Paweł 
Ożarowski. Wśród kobiet triumfo-
wała Julita Kropiewnicka, drugie 
miejsce zajęła łapianka, Paulina 
Łapińska. Na najniższym stopniu 
podium stanęła Justyna Leończuk. 

Wyjątkowo zasłużone na-
grody

Przyznaliśmy również nagrody 
w różnych kategoriach niepełno-
sprawności, czyli dla zawodni-

ków, którzy na nagrody zasłużyli 
szczególnie. Najlepszym niedo-
widzącym mężczyzną był Tomasz 
Chmurzyński, najlepszą kobietą 
w tej kategorii okazała się Ma-
ria Dobies. Wśród niewidomych 
mężczyzn triumfował Grzegorz 
Powałka, a na pierwszym miejscu 
w kategorii niepełnosprawnych 
był Maciej Dąbrowski. Cieszymy 
się, że wśród startujących było 
wielu zawodników, którzy do Łap 
chętnie wracają po raz kolejny, ale 
wielu startowało w Łapach po raz 
pierwszy i, co cieszy szczególnie, 
zapewniali, że nie po raz ostatni. 
Bardzo cieszy nas także wysoka 
frekwencja mieszkańców naszej 
gminy, dla których bieganie to 
nie jest tylko stawianie lewej nogi 
przed prawą, ale sposób na życie. 
A to dzięki dobrej organizacji im-
prezy i bardzo przyjaznej atmos-
ferze. Mówimy wszystkim Wam 
„do zobaczenia”! 

Ponad czterystu biegaczy uczciło pamięć 
o Waldemarze Kikolskim

Po raz osiemnasty

Wszyscy, którzy przyszli 
w piątkowe popołudnie na 
stadion w Łapach, wiedzą 
już, czym jest prawdziwe, 
sportowe zaangażowanie i 
determinacja. Przykład tego 
dały mamy, które reprezen-
towały łapskie przedszkola 
w ramach Sportowego Dnia 
Mam. Walka o każdy punkt, o 
każde zwycięstwo, była bar-
dzo zacięta, ale ostateczne 
rozstrzygnięcie, jak zwykle, 
było remisowe.

Rozgrzewka przed fina-
łem Ligi Mistrzów

Dzielne i odważne mamy, któ-
re stanęły do rywalizacji, musiały 
tego dnia zmierzyć się z kilkoma 
dyscyplinami, przypisanymi na co 

dzień raczej mężczyznom. Chociaż 
panowie mieliby pewnie problem 
pokonać tego dnia pełne pozy-
tywnej energii i zapału kobiety. 
Najpierw odbyły się mecze piłki 
nożnej, w których role nieco się 
odwróciły - mamy, które przeważ-
nie dopingują swoje dzieci podczas 
zawodów, turniejów, tym razem 
słyszały głośne „mama gola!” z 
ust swoich dzieci. Życzenie dzieci 
kilku zawodniczek spełniło się, bo 
w trzech meczach padło 5 goli, 
ale znacznie więcej było strzałów, 
groźnych akcji, zwodów i kom-
binacyjnej gry. Poziom godny 
finału Ligi Mistrzów, który nota-
bene rozgrywany był następnego 
dnia. Mężowie zdradzili nam, że 
widząc takie zacięcie żon do gry 

w piłkę, liczą, że spokojnie będą 
mogli oglądać mecze w trakcie 
zbliżających się Mistrzostw Świa-
ta. Warto odnotować, że wśród 
zawodniczek była także mama Mai 
i Michała - Urszula Jabłońska. 
Pani burmistrz razem z innymi 
mamami udowodniły na boisku, że 
piłka nożna nie jest tylko domeną 
mężczyzn.

Siła ciała - siła umysłu
Kiedy nogi mogły już odpo-

cząć, przyszedł czas na siłę rąk. 
Najsilniejsze mamy stoczyły kil-
kadziesiąt bardzo zaciętych poje-
dynków „na rękę”.  Jedno starcie, 
jak się zaczęło, tak skończyć się nie 
mogło - mamy prezentowały tak 
wyrównany poziom, że dopiero 6 
próba, i to na lewą rękę, przynio-
sła rozstrzygnięcie. Ostatecznie, 
najsilniejszą mamą okazała się 
mama dziecka z Przedszkola Ka-
tolickiego.

Tego dnia nie tylko kondycja 
fizyczna miała znaczenie - ważny 
był także umysł i kreatywność. 
To właśnie liczyło się w kolejnej 
konkurencji - kalambury. Różnej 
trudności hasła, pokazywane w 
bardzo zabawny sposób, okazały 
się bardzo łatwe. Może dlatego, że 
hasła były typowo kobiece: „od dziś 
przechodzę na dietę”, „mój mąż je 
mi z ręki”, „facet to świnia” itp... W 
tej konkurencji, jak w każdej zresz-
tą, padł remis. Cytując klasyka: 
„Jak do tego doszło? Nie wiem”.

Rywalizację (zabawę) dopełni-
ły dwie konkurencje - przeciąganie 
liny i sztafeta.

Dziękujemy!
Organizator, czyli Ośrodek Kul-

tury Fizycznej w Łapach, dziękuje 
wszystkim osobom, podmiotom i 
instytucjom, które przyczyniły się 
do organizacji i przeprowadzenia 
Sportowego Dnia Mam.

Mamy rządzą - silną ręką! 

Sportowy Dzień Mam

Bardzo mnie cieszy udział ponad 400 
osób w Biegu im. Waldemara Kikolskiego. 
To wydarzenie, po raz osiemnasty, uczciło 
pamięć o bardzo wyjątkowym sportow-
cu pochodzącym z Łap -  dwukrotnym 
mistrzu paraolimpijskim i wicemistrzu w 
biegach. Od 21 lat jestem nauczycielem, 
wychowawcą i trenerem. Wiem jaka waż-
na jest aktywność fizyczna wśród dzieci i 
młodzieży, a także w życiu każdego czło-
wieka. Przed nami lato, dlatego zachęcam 

gorąco wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępnych 
form rekreacji i wypoczynku w naszej gminie.  

Adam Perkowski
Radny Rady Miejskiej w Łapach
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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.

Gazeta £apska wydawana przez Oœrodek Przedsiêbiorczoœci w £apach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 £apy, ul. Gen. W³adys³awa Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl
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 

Gazeta Łapska wydawana przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach. Redaktor naczelny: Magdalena Perkowska Szymanowicz.
Adres redakcji: 18-100 Łapy, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22A, e-mail: redakcja@lapybiznes.pl, tel. 85 814 19 20
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a także zmiany tytułów.  Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Reklamy i ogłoszenia można 
zamawiać osobiście w redakcji. Druk: DRUKARNIA Kamil Borkowski z siedzibą w Łomży, ul. Łąkowa 3, 18-400 Łomża, NIP 7181820175, REGON 451204615.
ISSN 1233-5363. Nakład 3000 egz.

Ogłoszenia drobne
• Wynajmę dom Łapy ul. Kossaka 14. 
Tel. 862743094
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Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz 
częściej wykorzystujemy na naszych polach. 
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzy-
ści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ry-
zyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpo-
wiednio postępować i w pełni wykorzystywać 
walory tego produktu.

Dlaczego RSM®?

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie 
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz 
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu 
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych 
proporcjach tj. formę: amidową NH

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

+) (25%). To połączenie powoduje możli-
wość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)  
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio do-
brane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła 
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodo-
wych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką do-
stępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne 
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania 
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo-
tu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?

Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadze-
nie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miej-
scach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia 
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin 
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do 
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać 
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi prze-
wagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpo-
wiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej 
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach 
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolej-
nych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stoso-
wany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy tempe-
ratura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność 
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy uni-
kać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu 
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza 
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycz-
nie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawo-
żenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: 

l   jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

l  we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® 

wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,

l   rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 

6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed 

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży 

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

l  łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrą-

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pie-
niędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny 
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na 
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze 
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek 
przemieszczania do wód gruntowych.

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu

AUTORYZOWANY
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