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Rękodzieło – kolejne spotkanie w ramach projektu

Do niedawna jeszcze mało kto wiedział 
co oznacza to słowo. Obecnie technika 
polegająca  na efektownym zdobieniu 
przedmiotów (mebli, skrzynek, kasetek, 
tacek, doniczek, itp.) poprzez wydzieranie 
lub wycinanie elementów papierowych (z 
papierów lub serwetek) i naklejanie ich 
na wybraną powierzchnię: drewnianą, 
metalową, ceramiczną, tekturową, plasti��
kową lub skórę - staje się coraz bardziej 
popularna i upowszechniana.  I naprawdę 
wystarczy odrobina wyobraźni i można 
stworzyć niepowtarzalne „dzieło”. 

 W świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
po raz drugi odbyły się zajęcia z 
Decoupage, które poprowadziła Maria 
Pawlikowska. Uczestniczyli w nich za-
równo dorośli jak też dzieci i młodzież. 
Wszyscy wyszli z zajęć zadowoleni ze 
swoich prac. 

Nie jest to ostatnie spotkanie z Panią 
Marią, która przedstawiła propozycję 
nauki wykonywania ozdób i elementów 
z filcowanej wełny. Myślimy, że i taki 
pomysł spotka się z niemniejszym zain-
teresowaniem.

W styczniu 2009r. odbyły się kolejne 
spotkania w ramach realizowanego sku��
tecznie w Gminie projektu „Turystyka 
wiejska – szansą na lepsze jutro”. Były 
to warsztaty rękodzieła – układanie bu��
kietów z żywych kwiatów oraz wyrobów 
z brzozowych gałęzi. Bukiet – ależ to 
proste – wydawać by się mogło, iż może 
go ułożyć niemal każdy? Ale co należy 

uczynić, by był bardziej 
efektowny, jakie kwiaty  
połączyć ze sobą w kompozycji, jakich 
użyć dodatków…nie zawsze wiemy. 

Tego wszystkiego osoby uczestniczą��
ce  w spotkaniu mogły dowiedzieć się 
od prowadzącej zajęcia z bukieciarstwa 
pani Marzeny Donat. Doświadczona 
florystka przekazała wiele cennych wia-

domości, także pokazała, w jaki sposób 
należy ułożyć prawidłowo bukiet, kosz 
kwiatów, czy też efektowną wiązankę. 
Każdy z uczestników spotkania sam 
spróbował swoich sił, by pod bacznym 
okiem specjalistki stworzyć własną kom-

pozycję kwiatową. 
Pan Jan Wróblewski 
prowadził również 
interesujące zajęcia 
polegające na wypla-
taniu „różnych rzeczy” 
z brzozowych witek i 
gałęzi. Pan Jan wycza-
rowuje piękne misy, 
donice i oczywiście 
„wszystkie zwierzątka 
świata”. Na naszym 
spotkaniu pokazał, w 
jaki sposób wykonać z 

gałęzi koziołka! Nie jest to łatwe zajęcie, 
lecz efekt zawsze bywa niezwykle 
sympatyczny nie tylko dla wytrwałych i 
cierpliwych. 
To były bardzo potrzebne i sympatyczne 
spotkania. 

Czekamy na następne!

Decoupage coraz modniejszy
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W czwartek, 12 lutego 2009 roku w 
świetlicy wiejskiej w obecności wszyst��
kich radnych i zaproszonych Gości 
oraz funkcyjnych pracowników Urzę��
du Gminy odbyła się XVII sesja gmin��
nej rady, której przewodniczył Dariusz 
Ciężkowski. Przyjęto, z uzupełnieniem 
porządek sesji oraz bez uwag protokół 
z poprzedniej XVI sesji Rady Gminy 
Płaska. Obecny na sesji radny powiatu 
augustowskiego Czesław Warakom
ski poinformował zebranych o zmianie 
dyrektora SP ZOZ w Augustowie, jaka 
nastąpiła w styczniu 2009r. Wójt gminy 
Płaska Wiesław Gołaszewski obszernie 
poinformował o swoich działaniach po��
dejmowanych w okresie od XVI sesji do 
11 lutego 2009 roku. Radni jednogłośnie 
uchwalili zmiany w budżecie gminy na 
ten rok (dotyczyły one wydatków in��
westycyjnych na świetlice wiejskie). Po 
dokonanych zmianach budżet wynosi po 

stronie dochodów: 9.206.000 zł a wydat��
ków: 11.574.000 zł. Deficyt w wysoko��
ści 2.368.000 zł zostanie pokryty przy��
chodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, zaś wolne środki w 
wysokości 185.835 zł przeznacza się na 
spłatę kredytów zaciągniętych w latach 
ubiegłych. Jednogłośnie podjęto uchwa��
ły w sprawie zatwierdzenia Planów od��
nowy miejscowości: Płaska, Dalny Las 
i Strzelcowizna, wykonanie tych uchwał 
powierzono Wójtowi Gminy. Kolejna 
przyjęta przez radnych Uchwała dotyczy 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków za��
gospodarowania przestrzennego Gmi��
ny Płaska, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XII/76/99 RG Płaska z dnia 29 grudnia 
1999r. Przedmiotem zmiany studium 
będzie wyznaczenie terenów pod za��
budowę mieszkaniową jednorodzinną, 
zagrodową, rekreacji indywidualnej, za��
budowę usługową, usług turystycznych 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną w obrębie ewi��
dencyjnym: Serski Las, Dalny Las, 
Macharce, Podmacharce, Mołowiste, 
Serwy, Sucha Rzeczka, Nadleśnictwa 
Augustów, Szczebra i Płaska oraz do��
stosowanie Studium do obowiązujących 
przepisów prawnych. W konsekwencji 
kolejna przyjęta uchwała  dotyczyć bę��
dzie przystąpienia do sporządzenia zmia��
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska. Przystępu��
je się również do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska w zakresie 
działki nr 127 i części działki nr 266/1 w 
obrębie geodezyjnym Serwy (integralną 

częścią tej uchwały jest załącznik gra��
ficzny przedstawiający granice obszaru 
objętego zmianą planu). Z wnioskiem 
o zmianę planu zwróciła się właściciel��
ka działki nr 127 w obrębie geodezyj��
nym Serwy w gminie Płaska, położonej 
nad jeziorem Serwy na zachód od drogi 
publicznej z Płaskiej do wsi Mołowi��
ste. Obecnie zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska działka 
ta położona jest na terenach: 19.1 UT 
– teren istniejących pól namiotowych; 
19.2 MN – teren istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Właś��
cicielka działki dzierżawi przyległy te��
ren od Lasów Państwowych i prowadzi 
przedmiotowe pole namiotowe. Obecnie 
planuje rozwinąć swoją ofertę turystycz��
ną i zamierza wybudować na posiada��
nym terenie pensjonat, aby stało się to 
możliwe – konieczna jest zmiana planu. 
Ponieważ dojazd do działki z drogi pub��
licznej odbywa się niewydzieloną geo��
dezyjnie drogą leśną, należącą do Lasów 
Państwowych, zmianą planu obejmuje 
się również część działki nr 266/1 prze��
znaczoną na w/w dojazd. Właścicielka 
terenu zobowiązała się pokryć wszelkie 
koszty związane ze zmianą planu. Rozpa��
trzono wezwanie Państwa Marii i Fabia
na Chmielewskich odnośnie czynności 
zmierzających do usunięcia wady części 
graficznej miejscowego planu zagospo��
darowania przestrzennego; podjęto w tej 
sprawie uchwałę. Po omówieniu sprawy 
wynagrodzeń pracowników samorządo-
wych i wolnych wnioskach obrady XVII 
sesji zwyczajnej zamknięto.

(B)

Na XVII sesji Rady Gminy Płaska

Jezioro ...

Nie do zmierzenia, przebogata  
Jest linia brzegów oprawiona
Szmaragdem lub granatem puszczy
Do lustra wody przytulona

Północno-wschodnia część jeziora 
Wyjątkiem jest jedynym  
Forpocztę puszczy tam stanowią
Słońcem przetkane brzóz kurtyny

Rybackie łodzie elementem 
Cichych przystani krajobrazu
Kolonię mew lub ruch w czaplińcu 
Dostrzeżesz z czasem - nie od razu

Potem przywołam na jezioro
Wspaniałą przedwieczorną ciszę
Obejmie wodę, niebo, puszczę
Trzcinę na brzegu ukołysze

A noc zaszumi tu dwojako:
Wiatrem w koronach drzew idącym
I falą wciąż pieszczącą brzeg
Łagodnie ku niej spływający.

          Krzysztof Boetzel

Tradycyjnie, w styczniu i w lutym każ��
dego roku w Gminie Płaska odbywają 
się zebrania wiejskie, na których władze 
gminy zapoznają mieszkańców z realiza��
cją zadań w roku poprzednim i przedsta��
wiają zadania i budżet gminy na rok bie��
żący. Jedno z takich zebrań odbyło się 25 
stycznia 2009r. w sołectwie Rudawka w 
miejscowej świetlicy. Zebranie prowadził 
sołtys wsi Marek Juszkiewicz, który na 
wstępie powitał przybyłych na zebranie 
wójta gminy Płaska - mgr Wiesława Go
łaszewskiego i  przewodniczącego Rady 
Gminy Płaska - Dariusza Ciężkowskie
go. W zebraniu uczestniczył także radny 
Gminy Sławomir Juszkiewicz. Zainte��
resowanie zebraniem było ogromne, bo 
uczestniczyli w nim licznie zebrani miesz��
kańcy Rudawki, Osiennik, Kudrynek i 
Kielmina. Głównym tematem zebrania 
była  realizacja zadań i budżetu gminy w 
2008 r. oraz planowanego budżetu na rok 
2009, które omówił wójt gminy Płaska - 
Wiesław Gołaszewski. Z informacji wy��
nika, że realizacja budżetu w roku 2008 
przebiegła zgodnie z planem, wykonano 
zaplanowane zadania w zakresie inwesty��
cyjnym i komunalnym. W budżecie tego��
rocznym planuje się finansowanie wielu 
zadań o charakterze inwestycyjnym i re��
montowym, także przy pomocy wykorzy��
stania funduszy z Unii Europejskiej, które 
są już przyznane i o które wystąpiono ze 
stosownymi wnioskami. Do głównych 
zadań należy zaliczyć: inwestycje drogo��

we w poszczególnych miejscowościach 
(utwardzenie bitumiczne) w tym na tere��
nie sołectwa Rudawka, na odcinku Ru
dawka – Kudrynki; zagospodarowanie 
terenów wzdłuż Kanału Augustowskiego 
- infrastruktura turystyczna w tym w pełni 
funkcjonale ścieżki rowerowe; budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków z 
udziałem środków unijnych w kooperacji 
z samorządem przygranicznym z Litwy; 
remont świetlic wiejskich; modernizację 
budynków komunalnych min. - budynku 
ośrodka zdrowia; projektowanie i rozpo��
częcie budowy Gminnego Ośrodka Kul
tury i Turystyki; remont odcinka drogi w 
Mikaszówce od głównej drogi do mostu 
na śluzie, w tym remont mostu na ujściu 
kanału; zakup strażackiego samochodu 
bojowego dla OSP Dalny Las.

W dyskusji i pytaniach mieszkańcy 
sołectwa Rudawka podnieśli problemy 
ich nurtujące, m.in: dostosowania kurso��

wania autobusu PKS do czasu nauki w 
Gimnazjum w Płaskiej. Dotyczy to po��
wrotu z Płaskiej do Rudawki młodzieży 
gimnazjalnej. Obecnie dzieci z gimna��
zjum wracają zbyt późno, bowiem muszą 
wyczekiwać dłuższy czas na autobus na 
przystanku w Płaskiej; remontu dróg żwi��
rowanych na terenie sołectwa, zwłaszcza 
w kierunku Wołkusza i Lubinowa; moż��
liwości doprowadzenia internetu do Ru��
dawki,

Na te tematy wyczerpujących wyjaśnień 
udzielił wójt Gminy, zwłaszcza w spra-
wie internetu, informując ze rozważane 
są trzy warianty w tym temacie. Należy 
podkreślić, że zebranie przebiegło w do-
brej atmosferze, a to dzięki konkretnemu 
i rzetelnemu przedstawieniu omawianych 
zadań, a także wysłuchaniu i ustosunko-
waniu się do problemów poruszanych w 
dyskusji  przez władze Gminy.

Henryk Jeziorski

Zebrania Wiejskie w Gminie Płaska

Gmina Płaska przygotowuje do złoże��
nia wnioski o dofinansowanie realizacji 
remontu świetlic wiejskich w ramach 
wspófinansowanego przez Unię Europej��
ską Programu Rozwoju Obszarów Wiej��
skich 2007-2013 w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”. 

W pierwszej kolejności zostaną złożone 
wnioski na modernizację świetlicy w Dal��
nym Lesie, w Płaskiej oraz w Strzelcowiź��
nie. Zostały już opracowane plany rozwo��
ju wymienionych miejscowości, które są 
jednymi z niezbędnych dokumentów do 
wspomnianego wniosku. 

Maksymalna wysokość pomocy na rea��
lizację projektów w jednej miejscowości 
wynosi 500 000 zł w okresie realizacji 
Programu. Poziom   pomocy   finansowej   
z   EFRROW   wynosi   maksymalnie   75 
proc.   kosztów kwalifikowanych projek��
tu. 

Ponadto Lokalna Grupa Działania „Ka-

nał Augustowski i Rospuda”, której człon��
kiem jest Gmina Płaska, by móc uczestni��
czyć w Programie LEADER, w ramach 
PROW 2007-2013 opracowała Lokalną 
Strategię Rozwoju obszaru, na którym 
działa. Strategia będzie wykazem działań, 
jakie planuje zrealizować Lokalna Grupa 
Działania, tudzież stanowić będzie pod��
stawę przyznania środków finansowych 
w ramach PROW 2007-2013. Lokalna 
Grupa Działania realizując LSR, sta��
je się w ten sposób Lokalną Instytucją 
Wdrażającą, odpowiadającą za nabór 
wniosków, ich ocenę oraz skierowanie do 
realizacji projektów złożonych do LGD 
przez beneficjentów z terenu działania Lo��
kalnej Grupy Działania. W końcu stycznia 
br. złożony został wniosek o wybór LGD 
do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej w ramach działania „Funkcjo-
nowanie lokalnej grupy działania”. Zgod��

nie z założeniami programowymi, Lokal��
na Grupa Działania, która została wybrana 
w trakcie konkursu przez Samorząd Wo��
jewództwa do realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju ma możliwość przekazywania 
funduszy na realizację projektów zgłasza��
nych przez lokalnych pomysłodawców. 
Podział środków będzie odbywał się w 
drodze konkursu. 

Dotyczy to działań w zakresie Odnowy 
i Rozwoju Wsi, Tworzenia i Rozwoju 
Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania 
w kierunku działalności nierolniczej, 
Małych Projektów.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków 
przez LGD następuje w uzgodnieniu z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego.  W chwili obecnej oczekuje��
my na wybór Lokalnej Grupy Działania, 
która będzie mogła realizować lokalną 
strategię rozwoju. 

AJ

Działania w ramach PROW 2007 - 2013
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Ogłoszenia

Ogłoszenia przyjmujemy:
Telefonicznie 087 6410139; 6439060
w godz. 8.30-15.30
Za pomocą internetu na adres: 
gbp.plaska@home.pl.
Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  
- Płaska 57
Przyjęte ogłoszenia będą publikowane do 
odwołania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści 
lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez podania 
przyczyny.

Kupię domek lub siedlisko na terenie
gminy Płaska.
tel. 602 342 208,
tel. 506 137 007

Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabu��
dowy w miejscowości Płaska: - działka 1500 
mkw, - cztery działki po 1000 mkw. Działki 
graniczą z lasem państwowym, położone w 
odległości 500m od jeziora Paniewo, 300m od 
jeziora Pobojno. Cena 45 zł./mkw (do uzgod��
nienia).
tel. 087 6418881,
e-mail: jadeszko@poczta.onet.pl

Układanie glazury i terakoty, regipsy,
wykończenia hydrauliczne.
tel. 665 524 252

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i do 
zaprzęgu. Cena do 4 000,-zł/szt (do uzgodnie��
nia)
tel. 087 6418881, 
e-mail: jadeszko@poczta.onet.pl

Sprzedamy tanio używane kajaki wymagające 
remontu.
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe
„PROSERWY”.
tel. 503 064 200

Starosta (działający z jego upo��
ważnienia Dyrektor Powiatowe��
go Urzędu Pracy) może przy��
znać bezrobotnemu jednorazowo 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej (dotację), w tym 
na pokrycie kosztów pomocy 
prawnej, konsultacji i doradztwa 
związane z podjęciem tej działal��
ności, w wysokości określonej w 
umowie, nie wyższej jednak niż 
6-krotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia  (w zależności od 

wielkości kosztów związanych z 
podjęciem działalności, od dnia 
01.02.2009r., do kwoty 17811,30 
zł). 

Przyznane środki są nieopro
centowane i bezzwrotne. 

  O szczegółowych kryteriach 
przyznawania dotacji, niezbęd
nych dokumentach oraz warun
kach dotrzymania umowy napi
szemy w następnym numerze 
naszego pisma

Sławomir Różański

PRZEDSIĘBIORCY
–NA  START!

Jeśli nowelizacja ustawy o PIT 
nie zostanie poprawiona, to oso��
ba kupująca w 2008 r. dom czy 
mieszkanie nie będzie mogła sko��
rzystać z ulgi meldunkowej przy 
jego sprzedaży - informuje „Ga-
zeta Prawna”.  

To skutek zniesienia obowiązku 
meldunkowego i zastąpienia go 
uproszczoną procedurą rejestra��
cji. By podatnicy na zmianie nie 
stracili, w projekcie nowelizacji 
ustawy znalazł się zapis, że osoby, 
które kupili nieruchomość do koń��
ca 2008r. i zameldują się w niej, 
przy sprzedaży będą mogły korzy��
stać z ulgi. Nawet, jeśli sprzedaż 
nastąpi po 1 stycznia 2009r.  

Według „GP”, podatnicy z ulgi 
nie będę jednak mogli skorzy
stać z powodu błędu w przepi
sach przejściowych. Warunkiem 
korzystania z ulgi jest bowiem za��
meldowanie na pobyt stały przez 
co najmniej 12 miesięcy. Jeśli po��
datnik kupił dom w 2008r.  i od 
razu się tam zameldował, to uzy��
skał prawo do ulgi meldunkowej 
przy sprzedaży nieruchomości. 
Faktycznie ze zwolnienia jednak 
nie skorzysta, bo nie spełni wa��
runku 12-miesięcznego zamel��
dowania, ponieważ od 1 stycznia 
2009r. znika obowiązek meldun��
kowy. 

(red)

W 2009r. nie skorzystamy 
z ulgi meldunkowej? 

KOMUNIKAT
w sprawie przyjmowania zeznań podatkowych za 2008 rok w Urzędzie Gminy Płaska

W dniu 3 marca 2009 r. (wtorek) - w godz. od 9.00 do 
14.00 - w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53 -odbędzie się 
przyjmowanie zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38) za 2008 rok przez pracownika Urzędu Skarbo��
wego w Augustowie.

Formularze w/w zeznań podatkowych można pobrać we 

wcześniejszym terminie w Urzędzie Gminy Płaska.
Nadmienia się, iż druki zeznań podatkowych za 2008 rok 

dostępne są również na stronach internetowych m.in. :

• �inisterstwa Finansów ���inisterstwa Finansów �� www.mf.gov.pl
• Urzędu Skarbowego w Augustowie -Urzędu Skarbowego w Augustowie - www.us.augustow.pl

Dzieci i młodzież bawiły się na 
zabawie karnawałowej w świet-
licy wiejskiej w Płaskiej. Orga-
nizatorami byli GOK w Pła��
skiej oraz OSP Płaska. Młodsze 
dzieci wykazały się dużą pomy-
słowością i przyszły poprzebie-
rane za różne postacie z bajek. 
Wśród dziewczynek dominowa-
ły oczywiście wróżki i księż-
niczki, a chłopcy to oczywiście 
dzielni rycerze. Dzieci, które 
miały najzabawniejsze stroje 
zostały wyróżnione i otrzymały 
dyplomy, dla wszystkich były 
drobne upominki. Starsza mło-
dzież bawiła się przy dźwię��
kach muzyki disco.

Jak karnawał  to karnawał

Od 1 stycznia 2009 roku zamiast wcześ��
niejszych emerytur mamy emerytury 
pomostowe. Było zamieszanie, którego 
nie pamiętają nawet najstarsi…emeryci! 
Rząd uchwalił nową ustawę emerytalną, 
a prezydent ją zawetował. Sejm odrzu��
cił veto prezydenta w piątek, 19 grudnia 
2008 roku. 

O co w tym wszystkim chodzi? Gdy��
by veto prezydenta zostało utrzymane, 
od 1 stycznia 2009 roku NIKT (poza 
osobami, które już w 2008 roku speł��
niły warunki!) nie mógłby przejść na 
wcześniejszą emeryturę, gdyż przepisy 
o wcześniejszej emeryturze wygasłyby 
od stycznia tego roku. 

Komu pomostówka? Prawo do niej ma 
obecnie około 270 tysięcy osób. Aby ją 
dostać trzeba spełnić warunki: przynaj��
mniej jeden dzień przed 1999 rokiem 
pracować w warunkach szczególnych 
lub o szczególnym charakterze (zgodnie 
z odpowiednim rozporządzeniem z 1983 
roku); staż: 20/25 lat dla kobiet i męż��
czyzn oraz przepracowanie w trudnych 
warunkach co najmniej 15 lat: wiek: 
kobiety – ukończone 55 lat, mężczyźni 
– ukończone 60 lat: trzeba także rozwią��
zać stosunek pracy z pracodawcą. Jeśli 
ktoś do 1999r. nie przepracował 15 lat w 
warunkach szczególnych lub o szczegól��
nym charakterze, aby dostać pomostów��
kę musi znaleźć się na nowej rządowej 
liście (stanowi ona załącznik do uchwa��
ły!). 

Na tej liście są m.in. piloci, kierowcy 

tirów i autobusów komunikacji miej��
skiej, funkcjonariusze SOK, dokerzy 
i rybacy morscy, tancerze zawodowi, 
operatorzy żurawi wieżowych, członko��
wie zespołów ratownictwa medycznego, 
ratownicy – chemiczni, górscy, morscy, 
górnictwa otworowego, a także nauczy��
ciele, wychowawcy i inni pracownicy 
pedagogiczni zatrudnieni w młodzieżo��
wych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, schroniskach 
dla nieletnich oraz zakładach popraw��
czych…

Choć wiadomo, iż ustawa obowiązuje 
od 1 stycznia 2009 roku, to być może 
zaistnieją w niej poprawki, o które wy��
stąpiła Lewica. Trybunał Konstytucyjny 
ma też orzec o zgodności ustawy pomo��
stowej z konstytucją. 

Co z emeryturami nauczycielski
mi? Obecne przepisy przestały obo��
wiązywać z końcem 2008 roku, a pra��
wo do tych „starych” będą mieć tylko 
nauczyciele(urodzeni między 1 stycznia 
1949 roku a 31 grudnia 1968r.), którzy 
do 31 grudnia minionego roku spełnili 
warunki wynikające z karty nauczycie��
la. 

Co zaś czeka nauczycieli, którzy 
wspomnianych reguł nie spełnili? Po 
protestach związkowców rząd uległ i 
obiecał nauczycielom świadczenia kom��
pensacyjne, które pozwolą im odchodzić 
wcześniej ze szkoły aż do 2027 roku. 

Aby otrzymać świadczenie kompen��
sacyjne trzeba będzie spełnić warunki: 

pracować przed 1999r., mieć 30 lat okre��
sów składkowych i nieskładkowych, w 
tym 20 lat pracy „przy tablicy”, urodzić 
się przed 1969r., odpowiedni wiek – do 
końca 2009r. skończyć 55 lat (kobiety i 
mężczyźni). 

W kolejnych latach dla kobiet waru-
nek wiekowy będzie się zwiększał o 
trzy miesiące, dla mężczyzn – o sześć 
miesięcy. Tak będzie aż do 2018 roku 
kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą 
musieli pracować do ustawowego wie��
ku emerytalnego jak inni Polacy (ko��
biety 60 lat, mężczyźni 65 lat). Warto 
dodać, iż osoba pobierająca świadcze��
nie nie będzie mogła pracować w swo��
im zawodzie, a świadczenie kompensa��
cyjne do czasu osiągnięcia ustawowego 
wieku emerytalnego będzie wynosiło 
80 procent emerytury pomostowej. To 
będą niskie świadczenia i nie będzie się 
raczej opłacało na nie przechodzić – dla 
niektórych mogą one wynieść zaledwie 
600-700 złotych.

Komu wcześniejsze emerytury „po 
staremu”? Kobiety, które do końca 
2008r. ukończyły co najmniej 55 lat i 
mają 30 lat stażu; mężczyźni urodzeni 
przed 1949 rokiem, mający 35 lat stażu 
pracy. Tym osobom nic nie grozi. Będą 
w przyszłości dostawać wcześniejsze 
emerytury, nie muszą się zwalniać z pra��
cy, na wcześniejsze świadczenie mogą 
odejść w dowolnym roku, byle przed 
osiągnięciem ustawowego wieku eme��
rytalnego.     (B)

Komu pomostówka?
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Potrzeba tańca wśród ludzi jest wielka od 
pokoleń. Przed wiekami tańczono cie��
sząc się z narodzin, czy udanych plonów, 
opowiadając legendy lub tworząc nastrój 
przed kolejną bitwą. Dzisiaj tańcząc de��
monstrujemy przede wszystkim radość, a 
pierwsze taneczne kroki stawiamy już w 
przedszkolu. Okazją do tańca w Szkole 
Podstawowej w Gruszkach była choinka 
noworoczna – nieodzowny punkt planu 
pracy szkoły. Impreza, w której udział 
wzięli uczniowie klas 0-III, ich rodzice 
i nauczyciele, odbyła się 17 stycznia. 
Dyskotekę przeplatały ciekawe konkur��
sy (m.in. konkurs na „Super Łasucha”), 
pokazy tańca w wykonaniu klasy III i VI 
oraz pokaz mody karnawałowej. 
Rodzice przygotowali swoim pociechom 
smakowity poczęstunek. Nie zabrakło 
też świętego Mikołaja z workiem pre��
zentów, rózgi nie przyniósł nikomu. Za��
bawa była przednia, dzieci zadowolone 
wróciły do domu. Muzyka, śpiew, taniec 
łagodzą obyczaje, wywołują uśmiech na 
twarzy, dlatego też wszystkim czytelni��

kom „Głosu Płaskiej” uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Gruszkach życzą, żeby 
okazji do tańca w tegorocznym karna��
wale było jak najwięcej.

Samorząd Uczniowski

Karnawałowa zabawa w 
ZSO w Płaskiej kojarzy się 
przede wszystkim z choin��
ką szkolną. I semestr nauki 
uczniowie maja już za sobą, 
więc mogli się swobodnie 
bawi. Uczniowie szkoły pod��
stawowej mieli imprezę 24 
stycznia, gimnazjaliści dzień 
później, a przedszkolaki  27 
stycznia 2009r. Rozpoczął 
dyrektor szkoły pan Czesław 
Warakomski, który podkre��
ślał wartość integracyjnych 

zabaw oraz przypomniał, że 
kulturalna zabawa daje wię��
cej satysfakcji, niż złe zacho��
wanie. 

Dzieci i młodzież wspaniale 
bawili się w rytmach muzy��
ki dyskotekowej. Mogliśmy 
podziwiać występy teatralne 
przygotowane przez uczniów 
kl. III i VI szkoły podstawo��
wej oraz kl. IIIa i IIIb gimna��
zjum. Gromkie brawa widzów 
były dowodem, iż insceniza��
cję wszystkim się podobały. 

Nie zabrakło także smaczne��
go poczęstunku. Największą 
radość sprawiły prezenty od 
Mikołaja. Fundatorem miłej 
niespodzianki był Ruch Po
mocników Matki Kościoła 
z Choszczówki k. Warszawy, 
z którym nasza szkoła utrzy��
muje przyjacielską współ��
pracę. 

Odbył się również konkurs 
piosenki. Zwycięzcami zo��
stali: szkoła podstawowa 
��klasy I-III, I miejsce Da
niel Truszkowski, 2.Ewe-
lina Zubkiewicz, 3.Sandra 
Macierzyńska; klasy IV-

VI, 1.Dominika Ślużyńska, 
2.Dianan Sewastynowicz i 
Karolina Harmuszkiewicz, 
3. Klaudia Citkowska. 

W konkursie na najciekaw��
sze przebranie: 1.Sebastian 
Gołkowski, 2.Szymon Ko
złowski, 3.Mateusz Szczęs
ny. Wyniki konkursu piosen��
ki w gimnazjum – 1.Adrian 
Sieńkowski wraz z grupą 
taneczną ,,Uszatki”, 2.Ania 
Żeromska, 3.Maria Milew
ska i Kamila Czyżyńska. 

Impreza była naprawdę uda��
na i wprawiła Wszystkich w 
wesoły nastrój.                 LP

7 lutego w świetlicy wiejskiej w 
Gruszkach, dzieci i młodzież bawiły się 
na dyskotece zorganizowanej w czasie 
ferii zimowych. Dzieci chętnie brały 
udział w konkursach w czasie zabawy. 
Drobne słodkie nagrody oraz poczęstu��
nek umiliły dzieciom spędzony czas na 
dyskotece. Miła atmosfera, dobra mu��
zyka sprzyjały tańcom i zabawie.

 
(B.W)

Choinka w ZSO

Podczas
ferii

„Tańcz, nie żałuj podłogi…”

Roman Kowalczuk tel. 0695053479;  WAMAR sp.j. Cwalina Świderski; 15-399 Białystok ul. Składowa 10

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zespołem urządzeń pozwalających na oczyszczenie ścieków powstających w go��
spodarstwie domowym na terenie własnej działki. Stosuje się je tam, gdzie ze względów technicznych i ekonomicznych 
nie ma możliwości podłączenia posesji do zbiorczej kanalizacji. Elementem każdej przydomowej oczyszczalni jest osadnik 
wstępny, w którym następuje mechaniczne oczyszczenie ścieków surowych. Zasadnicza różnica występuje na etapie dalsze��
go, biologicznego rozkładu ścieków.

Procesy te mogą zachodzić bezpośrednio w gruncie (drenaż rozsączający) lub w komorach biologicznych – bioreaktorach

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Technologia
woczyszczania 

ścieków

Charakterystyka
technologii Wady Zalety Uwagi

Drenaż
rozsączający

Najstarsza z technologii 
stosowanych w przydomo��
wych oczyszczalniach. Ścieki 
wstępnie

Oczyszczone wprowadzane 
są do rur drenarskich ułożo��
nych na odpowiednio przygo��
towanych warstwach filtra��
cyjnych. Proces oczyszczania 
zachodzi w glebie, dzięki 
żyjącym w jej powierzchnio��
wej warstw bakteriom.

Ryzyko zatkania drenażu, co 
prowadzi do nieefektywnego 
oczyszczania, przebicia ścieków, 
wtórnego zanieczyszczenia 
gruntu oraz potrzeby prze��
czyszczenia lub wymiany nitek 
drenażowych.

Wymagana bardzo duża  
działka.

Wymagana bardzo dobra prze��
puszczalność gruntu.

Wymagany niski poziom wód 
gruntowych

Niski koszt inwesty��
cyjny.

Nie wymaga zasila��
nia energią elektrycz��
ną.

Z uwagi na brak 
kontroli skuteczności 
oczyszczania technolo��
gia została zakazana w 
Niemczech, inne kraje 
UE przygotowują się do 
wprowadzenia zakazu 
jej stosowania.

Po ok. 20 latach 
należy wymienić nitki 
drenażowe ze względu 
na zatkanie otworów w 
rurach drenarskich.

Osad czynny:
Napowietrza

nie dyfuzorem 
lub praca 
w systemie 

sekwencyjnym 
SBR (Seque
ncing Batch 

React

Proces oczyszczania zacho��
dzi w komorze biologicznej, 
dzięki bakteriom tlenowym 
poruszającym się swobodnie ( 
tzw osad czynny) , dla których 
ścieki są źródłem pokarmu. 
Do komory stale musi być 
dostarczany tlen, co odbywa 
się dzięki dyfuzorom.

Duża wrażliwość na zmiany 
ilości oraz jakości przepływają��
cych ścieków.

Osad czynny obumiera przy 
kilkugodzinnej przerwie w 
dostawie prądu.

Wysoki koszt inwestycyjny

Złożoność aparatu kontrolno��
sterującego

Bardzo dobra sku��
teczność oczyszczania 
ścieków pod warun��
kiem stałego nadzoru 
oraz  niezmiennej 
ilości i jakości ścieków 
dopływających.

Możliwość instala��
cji na działce każdej 
wielkości

Niezależność od 
warunków wodnogrun��
towych.

Złoże
biologiczne

Proces oczyszczania odbywa 
się dzięki mikroorganizmom 
tlenowym osiadłym.

Ścieki przepływając przez 
materiał złoża, na którym żyją 
bakterie ulegają rozkładowi. 
Napowietrzanie złoża biolo��
gicznego odbywa się dzięki 
dyfuzorom.

Wysoki koszt inwestycyjny. 

Konieczność regularnego 
przepłukiwania, aby złoże nie 
zarastało.

Odporność na zmia��
ny ilości ścieków.

Odporność mikroor��
ganizmów na przerwy 
w dopływie prądu.

Możliwość zainstalo��
wania na działce każdej 
wielkości.

Niezależność od po��
ziomu wód gruntowych 
lub rodzaju gruntu.

Osad czynny 
+ Złoże

biologiczne

W oczyszczaniu ścieków 
biorą udział bakterie osiadłe 
i poruszające się swobodnie, 
umożliwiając bardzo wysoki 
stopień oczyszczenia ścieków.

Wysoki koszt inwestycyjny

Odporność na zmiany 
ilości dopływających 
ścieków i przerwy w 
ich dopływie.

Odporność mikroor��
ganizmów na przerwy 
w dopływie prądu. Sto��
sunkowo niskie zużycie 
energii elektrycznej.

Możliwość zainstalo��
wania na działce każdej 
wielkości. Niezależność 
od warunków wodno��
gruntowych.
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Przemoc w rodzinie to zamierzone 
i wykorzystujące przewagę siły działa��
nie skierowane przeciw członkowi ro��
dziny naruszające prawa i dobra oso��
biste, powodujące cierpienie i szkody 
(psychiczne, fizyczne lub materialne). 

Nie myśl schematycznie. W społe��
czeństwie funkcjonuje wiele mitów 
i stereotypów na temat przemocy 
w rodzinie, przy czym większość z 
nich jest używana jako argument za 
stosowaniem przemocy lub jako jej 
usprawiedliwienie, służąc do ukry��
cia, zamaskowania i zbagatelizowa��
nia problemu. Konsekwencje tego są 
tragiczne: wiele ofiar przemocy w ro��
dzinie ginie z rąk swoich oprawców. 
Oto przykłady niektórych stereotypów 
i mitów.

Przemoc w rodzinie, to sprawa 
prywatna sprawa, nikt nie powinien 
się wtrącać! – tymczasem przemoc, 
wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, 
okradanie bliskich jest przestępstwem 
ściganym przez prawo, tak samo groź��
nym jak przemoc wobec obcych. Fakt 
zawarcia małżeństwa czy mieszkania 
pod jednym dachem nie stanowi oko��
liczności zezwalającej na krzywdze��
nie innych.

Przemoc zdarza się tylko w rodzi
nach z marginesu społecznego – tym��
czasem przemoc domowa występuje 
we wszystkich grupach społecznych, 
niezależnie od poziomu wykształcenia 
czy sytuacji materialnej. 

Przemoc ma miejsce wtedy, 
gdy są widoczne ślady na cie
le ofiary – tymczasem przemoc 
występuje w różnych formach, 
są to nie tylko działania pozo��
stawiające siniaki, złamania 
czy oparzenia, lecz także po��
niżanie, obelgi, zmuszanie do 
określonych zachowań, groże��
nie, zastraszanie.

Jeżeli ktoś jest bity, to 
znaczy, że na to zasłużył 
– tymczasem nikt nie 
zasługuje na bicie, 
krzywdzenie, 
m a l t r e t o ��
wanie bez 
względu na 
to, co zro��
bił, czy po��
wiedzia ł . 

Nikt nie ma prawa znęcać się, poni��
żać, bić innych.

Nikt nie powinien interweniować 
w sprawach rodzinnych – przemoc 
domowa nie jest „sprawą rodzinną”, 
lecz przestępstwem ściganym przez 
prawo. Każdy, kto się o niej dowia��
duje, ma obowiązek poinformować o 
tym odpowiednie służby, a one są zo��
bowiązane do podjęcia działań zmie��
rzających do ochrony ofiar i udziele��
nia im wszechstronnej pomocy.

Ofiary przemocy w rodzinie ak
ceptują przemoc – ofiary zawsze pró��
bują się bronić, ich działania są jednak 
mało skuteczne. Wypróbowują różne, 
często nieracjonalne strategie obron��
ne, które w konsekwencji powodują 
nasilenie przemocy.

To był jednorazowy incydent, 
który się nie powtórzy – przemoc w 
rodzinie rzadko pojawia się tylko raz. 
Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze 
działania wobec sprawcy przemocy, 
przemoc się powtarza. Ofiary zwykle 
proszą o pomoc w ekstremalnych sy��
tuacjach, gdy mają już za sobą długą 
historię przemocy.

Gdyby sytuacja była taka okrop
na, ofiara odeszłaby od sprawcy 
– tymczasem przemoc doznawana od 
bliskiego człowieka jest rzeczą na��
prawdę straszną, ofiary rzeczywiście 
cierpią, a to, że nie odchodzą, wynika 
zwykle z ich zależności od sprawcy, 

trudności mieszkanio��
wych, przekonań 

d o t y c z ą c y c h 
małżeństwa, 
z nacisków, 
jakie wywiera 

sprawca, a tak��
że rodzina, ko��
ledzy, sąsiedzi.

P r z y c z y n ą 
przemocy w 
rodzinie jest 
alkohol – pi��
cie alkoholu, 
chociaż towa��
rzyszy prze��
mocy często, 
jednak nie 
zawsze. Na��
wet uzależ��
nienie od 
a lkoholu 

nie zwalnia od odpowiedzialności za 
czyny dokonywane pod jego wpły��
wem. Ułatwia on jedynie stosowanie 
przemocy: sprawcy często piją po to, 
żeby znęcać się nad swoimi bliskimi i 
bić ich, a stanem nietrzeźwości próbu��
ją usprawiedliwiać swoje zachowania, 
żeby uniknąć odpowiedzialności. 

Gwałt w małżeństwie nie istnieje 
– w rozumieniu prawa gwałtem jest 
doprowadzenie osoby do poddania się 
czynowi nierządnemu lub do wykona��
nia takiego czynu, stosując przemoc, 
groźbę bezprawną lub podstęp (art. 
197 k.k.). I nie ma takiego przepisu, 
że nie dotyczy to bliskich napastnika. 
Każdy ma prawo do decydowania o 
swoim życiu intymnym, akt ślubu i 
wspólne życie nikomu tego prawa nie 
odbiera.

Osoby stosujące przemoc wobec 
bliskich są chore psychicznie – nie 
ma bezpośredniego związku między 
przemocą a chorobami psychicznymi. 
Przemoc to demonstracja siły i chęć 
przejęcia całkowitej kontroli i władzy 
nad drugą osobą.

Ofiary przemocy w rodzinie wyol
brzymiają problem – w żadnym ra��
zie nie można uznać za wyolbrzymia��
nie problemu szukanie pomocy przez 
kogoś, kto został dotkliwie pobity, ma 
siniaki, okaleczenia, złamania, uszko��
dzenia narządów wewnętrznych czy 
jest systematycznie głodzony, wyrzu��
cany z domu, straszony i poniżany.

Przemoc w rodzinie jest zjawi
skiem rzadkim – statystyki i badania 
pokazują, że prawda jest inna: prze��
moc domowa jest zjawiskiem coraz 
częściej ujawnianym w wielu różnych 
krajach i występuje we wszystkich wa��
runkach społeczno-ekonomicznych.

Jeśli byłaś/byłeś ofiarą, bądź 
świadkiem przemocy zgłoś się do 
instytucji, w których uzyskasz po
moc:

Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Płaskiej,

tel. (0-87) 641 81 18
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pła
skiej, tel. (0-87) 641 81 18

Niebieska Linia (ogólnopolski tele-
fon zaufania), tel. 0801120002

Posterunek Policji w Płaskiej,
tel.  997

DOŚWIADCZYŁAŚ/EŚ PRZEMOCY? (1)
Mity i stereotypy o przemocy domowej

W środę 4 lutego w Świetlicy Wiej��
skiej w Strzelcowiźnie odbyło się spot��
kanie z przedstawicielami Straży Gra��
nicznej z Płaskiej w ramach programu 
„Bezpieczne ferie”. Program ten pro��
wadzi Wojewódzka Komenda Policji w 
Białymstoku i Podlaski Oddział Stra��
ży Granicznej. U nas gościli mł. chor. 
SG Adam Wawiórko oraz chor. SG 
Krzysztof Tomaszewski. 

Na początku odbyła się pogadanka 
na temat bezpiecznego zachowania się 
w czasie ferii zimowych oraz pokaz 
multimedialny, na którym była pokaza��
na nasza granica z innymi państwami. 
Młodzież nasza miała również możli��
wość ujrzenia jak wygląda Strzelcowi��
zna i okalające ją lasy z lotu ptaka. Na��
stępnie odbyła się prezentacja sprzętu. 
Dzieci mogły potrzymać, przymierzyć 
i wypróbować sprzęt, którym to, na co 
dzień posługują się strażnicy. W ruch 

poszły pistolety, karabiny, kamizelki 
kuloodporne, noktowizory, lornetki na��
wet kajdanki. 

Na końcu odbył się krótki sprawdzian 

wiadomości na temat pracy Straży Gra��
nicznej. W sprawdzianie tym najwięk��
szą wiedzą popisał się Patryk Polkow
ski. 

W okresie ferii zimowych, 
mimo że wszystkie akweny 
wodne są niedostępne i upra��
wianie sportów wodnych 
jest niemożliwe odbyło się 
spotkanie promujące bardzo 
ciekawą dyscyplinę olimpij��
ską, jaką jest wioślarstwo.

Do uprawiania tej dyscy��
pliny sportu namawiał i za��
chęcał Antoni Tym - złoty 
medalista Mistrzostw Pol��
ski w wioślarstwie z 1979 
roku. Obecnie trener MOS 
NORD Augustów. W sposób 

bardzo ciekawy przybliżył 
dyscyplinę sportu, która na 
naszym terenie jest mało po��
pularna. Przeprowadził rów��
nież praktyczny trening na 
ergometrze (specjalistyczny 
przyrząd treningowy wiośla��
rzy).

Młodzież z tego spotkania 
wyniosła ciekawą wiedzę 
i…chęci?. A czy wioślar��
stwo stanie się popularną 
dyscypliną uprawianą rów��
nież przez naszą młodzież 
czas pokaże.

Ostatnim akordem ferii w 
Strzelcowiźnie było ogni��
sko. Licznie zgromadzone 
dzieci, młodzież jak również 
i dorośli upiekli smakowite 
kiełbaski. Wszyscy bardzo 
dobrze się bawili. Niestety 
ferie trwały tylko dwa ty��
godnie i już od poniedział��
ku trzeba znowu brać się do 
dalszej nauki.

Bezpieczne ferie w Strzelcowiźnie

Młodzi adepci wioślarstwa w Strzelcowiźnie

Ognisko
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Kanał Augustowski  (6)

Śluza 
Sosnówek

Jest położona na 71 km 
od rzeki Biebrzy. Zbudo��
wana została w roku 1828 
przez porucznika inżyniera 
Konstantego Jodko. Jest 
to ostatnia śluza przed po��
łączeniem kanału z Czarną 
Hańczą . W odległości 300 
m od śluzy wody Kanału 
Augustowskiego łączą się 
z nurtem Czarnej Hańczy, 
która uregulowanym ko��
rytem płynie do Niemna. 
Wymiary śluzy: długość 
– 44 m, szerokość – 6,15 m, 
różnica poziomów przy nor��
malnym stanie wody – 2,14 
m , czas śluzowania- ok. 25 
minut. Jest to śluza jedno��
komorowa.  

Na wysokości wsi Rygol, 
od Czarnej Hańczy utwo��
rzono sztuczny przekop 
odprowadzający nadmiar 
wody do jeziora Szlamy. To 
rzeka Szlamica, która nazy��
wana jest przez okolicznych 
mieszkańców Hańczą. Na 
niej zbudowany został sied��
mio zastawkowy jaz we wsi 
Rygol. Powstał on w miejsce 
zniszczonego jazu podczas 
II wojny światowej . Oko��
liczni mieszkańcy pamiętają 
dokładnie jego odbudowę w 
1948 roku. Ten „ nowy” jaz 
jest już stalowy o przyczół��

kach żelazo-betonowych. 
Od 1990 roku działa tu 

mała elektrownia wodna na��
leżąca do państwa Matysia
ków. Na niewielkim wznie��
sieniu obok jazu znajduje 
się przepiękny dom obsługi 
tego jazu, dom zbudowany 
na podobieństwo małego 
dworku polskiego. Wspa��
niale wkomponował się w 
tutejszy krajobraz  Ludź��
mi, którzy sprawują pieczę 
nad tymi jazami i śluzami 
są mieszkańcy okolicznych 
wsi. Stało się to niemal sta��
nowisko dziedziczne, prze��
chodzące z ojca na syna, a w 
przypadku Mikaszówki - na 
córkę. Również dom opera��
tora śluzy w Sosnówku jest 

przepięknie położony na 
wysokim brzegu, otoczony 
sosnami, pomiędzy wsią 
Rygol i Mikaszówką, ukry��
ty przed ludzkimi oczyma. 
Tutaj również stanowisko 
operatora śluzy  zostało 
„przejęte” przez syna po��
przedniego pracownika.                                                                 

Domek ten jest nieduży, 
zbudowany na modłę do��
mów góralskich, ze stro��
mym, wysokim dachem. 
Przed II wojną światową 
operatorem śluzy był Ja
rzębowicz, po nim jego syn 
Mieczysław, który został 
zabrany podczas obławy w 

1945 roku i przepadł bez 
wieści, podobnie  jak wielu 
mieszkańców naszych stron. 
Po nim stanowisko objął 
jego brat Jerzy, który został 
przeniesiony na śluzę Tar��
tak i tu do dzisiejszego dnia 
mieszka jego żona i córka, 
której mąż pan Jadeszko 
jest obecnym operatorem 
śluzy. Po panu Jarzębowi��
czu na śluzie Sosnówek 
pracował Janiszewski. Po 
nim pracę podjął pan Wła
dysław Olszewski, miesz��
kaniec Muł, a obecnie jego 
syn.

(R.S) 

3 lutego 2009r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pła-
skiej odbył się czwarty i ostatni Turniej 
Grand Prix w tenisie stołowym sezon 
2008/09 o Puchar Wójta Gminy Płaska. 

W poszczególnych kategoriach czoło��
we miejsca zdobyli: dziewczęta i chłop��
cy – szkoły podstawowe, kl. V-VI - Wo
ronko Katarzyna, Zielińska Karolina, 
Harmuszkiewicz Karolina, Woronko 
Anna, Hermaniuk Magdalena, Pro
kopowicz Anna; Zaniewski Tomasz, 
Puczyłowski Miłosz, Zaniewski Ma
riusz, Puciłowski Marcin, Jatkowski 
Łukasz, Waluś Dawid. Dziewczęta i 
chłopcy – gimnazjum: Wasilewska Pau

lina, Dobrowolska Ewa, Puciłow
ska Agnieszka, Żeromska, Anna, 
Sztukowska Joanna, Kozlowska, 
Monika; Jasiński Marek, Jejer 
Radosław, Raszkiewicz Patryk, 
Raszkiewicz Marcin, Bonarski 

Kamil, Rowiński Adrian. Chłopcy 
– klasy I-IV szkoły podstawowe – Kuź
ma Konrad, Okuniewski Patryk, Wa
silczyk Daniel, Romańczuk Maciej, 
Waluś Maciej i Jasnoch Piotr.

 Zdobywcom czołowych miejsc zosta��
ły rozdane dyplomy, nagrody i upomin��
ki a puchary, zwycięzcom  wręczył Wójt 
Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski. 
Wójt bardzo serdecznie podziękował 
wszystkim uczestnikom za wielkie za��
angażowanie i sportową rywalizację. 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do Rodziców za dowóz dzieci i obec��
ność na turniejach a pani Barbarze Wa-

silewskiej za pomoc w organizacji . 
Szczególne podziękowania przekazu-

jemy dla Wójta Gminy Płaska za umoż-
liwienie zorganizowania i przeprowa-
dzenia turniejów Grand Prix, Dyrekcji 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej za udostępnienie sali gimnastycz��
nej oraz dla obsługi technicznej i sę��
dziów: Kindze Macierzyńskiej, Janowi 
Bagińskiemu i Zdzisławowi Omela
niukowi. Wcześniej, 27 stycznia na ro��
zegranym w Osiedlowym Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Augusto��
wie turnieju tenisowym „Ferie’2009” 
nasi reprezentanci: Ewa Dobrowolska i 
Adrian Rowiński zajęli pierwsze miej��
sca w swoich kategoriach wiekowych; na 
drugich uplasowali się Maciej Peliksza i 
Tomasz Zaniewski a trzecie miejsce za��
jął Mariusz Zaniewski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

II Otwarty Turniej Grand Prix 2008/2009

W piątkowe popołudnie 6 lutego 
2009 roku w Świetlicy w Strzelco��
wiźnie odbył się I Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego. Rywalizacja 
wśród młodzieży była bardzo za��
cięta i stała na wysokim poziomie. 
W pierwszej rundzie eliminacyjnej 
rozgrywki prowadzone były na 
dwóch stołach systemem pucharo��

wym. Z pośród wyłonionych trzech 
najlepszych zawodników została 
rozegrana runda finałowa syste��
mem każdy z każdym. Pojedynki 
były bardzo zacięte i wyrównane. 

Turniej wygrał Radosław Jejer, 
który w pokonanym polu zostawił 
Patryka Jejera  i  Maćka Słupe
ckiego. Najlepsi zostali uhonoro��
wani dyplomami. 

Przy okazji chcemy podziękować 
Wójtowi Gminy Płaska za zakup 
drugiego nowego stołu do teni��
sa. Umożliwi to naszej młodzieży 
dalsze doskonalenie umiejętności 
w tej jakże popularnej dyscyplinie 
sportu. A młodzież mamy bardzo 
utalentowaną…. 

5 lutego 2009r. w świetlicy wiejskiej w Grusz��
kach odbył się Turniej Warcabowy „Ferie 2009”.  
Końcowa klasyfikacja: 1.Tomasz Zaniewski, 
2.Mariusz Zaniewski, 3.Paulina Walkowska, 
4.Piotr Zaniewski, 5.Bartosz Jadeszko, 6.Da
niel Wasilczyk.                                            (B.W)

Turniej Tenisa Stołowego
w Strzelcowiźnie

Warcaby


