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Luty był miesiącem bogatym w mie-
siącem w zajęcia realizowane w ramach 
projektu „Turystyka wiejska szansą na 
lepsze jutro”. Uczestnicy zajęć mogli 
dokształcić się w drugich zajęciach z 
cyklu Estetyka Nakrywania Stołu i Po-
dawania Potraw. Dobrze przyrządzona 
potrawa to nie wszystko - pani Małgo-
sia Puczyłowska pokazała jak należy ją 
estetycznie podać, jakich sztućców uży-
wać, jak prawidłowo nakryć stół.  Wy-
jaśniła też wiele zasad savoir vivre’u  
przy stole. 

Pani Janina Trochimowicz z Lipska 
zaprezentowała niemal wszystkie tajni-
ki wypieku i tradycji korowaja wesel-
nego. Korowaj to tradycyjne weselne 
ciasto drożdżowe wypiekane dawniej 
w piecu chlebowym obecnie w piecu 
elektrycznym. 

Bogato zdobiony korowaj zwiasto-
wać miał powodzenie parze młodej. 
Kobiety przygotowujące korowaj na-
zywano karawajnicami. Przygotowując 
ciasto zwracano uwagę, czy elementy 
o znaczeniu symbolicznym udały się 
gospodyniom właściwie. Jeżeli któryś z 
tych elementów nie udał się, oznaczało 
to złą wróżbę dla młodej pary, związa-
ną ze znaczeniem symbolicznym tego 
elementu. 

Wielkość korowaju i liczba gąsek 
rozdawanych dzieciom zależała od za-
możności rodziny panny młodej. Koro-

waj lipski wytwarzany 
jest z własnej, bia-

łej mąki. Jest w 
kształcie walca 
z warkoczem 
po obwodzie 
ciasta. War-
kocz spleciony 

jest z trzech wał-
ków ciasta (mąka i 

woda). Zdobią go również gąski (od 8 
do 14),  zawsze do pary, cztery kłosy 
skierowane na cztery strony świata oraz  
gniazdko w środku. Średnica korowaja 
waha się od 21 do 25cm.

Warkocz, biała wstęga oraz zielone 
gałązki symbolizują czystość panny 
młodej, kłosy i gąski to bogactwo i 
powodzenie pary młodej w przyszłym 
gospodarstwie, gniazdo to nowa rodzi-
na. 

Pani Janina nie tylko piecze tradycyj
ny korowaj ale pięknie maluje pisanki. 
Można było podziwiać piękne dzieła 
przywiezione przez panią Janinę, jak 
również spróbować własnych sił i pod 
okiem fachowca wykonać własną pi
sankę. 

Nie tylko pisanka może stać się ozdo
bą wielkanocnego stołu. Pani Marzena 
Donat pokazała jak wykonać oryginal-
ne stroiki Wielkanocne. Mimo, że do 
Wielkanocy jeszcze dużo czasu to moż-
na pomyśleć już o potrawach, którymi 
zechcemy poczęstować naszych gości 
podczas świąt. 

Mazurki, baby, pasztety i pieczenie 
 te i inne potrawy przygotowywali 
uczestnicy projektu na kolejnych war-
sztatach kulinarnych. 

Zdobyta wiedza i umiejętności na 
pewno przydadzą sie paniom i panom 
uczestniczącym w szkoleniach. Wiele 
osób wyraziło chęć uczestnictwa w in-
nych projektach .

M.C.

PROJEKT „TURYSTYKA WIEJSKA SZANSĄ NA LEPSZE”
w lutym 2009 roku.
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Turystyka szansą… 
– dalsze działania

25 stycznia 2009 w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyły się 
II Mistrzostwa Gminy Płaska w tenisie stołowym dla dorosłych. 
W współzawodnictwie wzięło udział 9 osób. Rywalizacja była 
zacięta a zawodnicy pokazali wysoki poziom gry. Puchar za 
zwycięstwo przypadł Jarosławowi Dobrzyńskiemu z Suchej 
Rzeczki. II miejsce zajął Jan Bagiński , a III Andrzej Sko-
wroński –obydwaj panowie z Gruszek. W dalszej kolejności 
miejsca zajęli  Radosław Majewski z Serskiego Lasu, Rafał 

Baranowski z Gruszek, Daniel Milewski z Płaskiej, Marek 
Raszkiewicz z Suchej Rzeczki,  Andrzej Wysocki z Suchej 
Rzeczki, Grzegorz Pietrzeniec z Płaskiej.

Mamy nadzieję, ze za rok liczba zawodników będzie więk-
sza, ale cieszy fakt, że nie tylko młodzi uprawiają ten sport. 
Każda świetlica posiada stoły do tenisa, co stwarza  możliwość 
treningu i pogłębiania techniki gry. Tak więc trenujmy bo za 
rok znowu będą zawody.

II MISTRZOSTWA GMINY PŁASKA
W TENISIE STOŁOWYM DLA DOROSŁYCH
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- Kończy się zima, jak 
Pan ocenia utrzymanie dróg 
w obszarze Gminy Płaska? 

Zima jest w tym roku dużo 
piękniejsza, bardziej urokli-
wa niż ubiegłoroczna. Piękna 
zima to wspaniałe warunki 
na narty, sanki, wędkowanie 
spod lodu - ale zarazem taka 
zima to ogromne wyzwanie 
dla służb utrzymujących na-
sze drogi. By ocenić pracę 
tych, którzy te drogi odśnie-
żali, posypywali piaskiem 
należy podać kilka informacji 
liczbowych. Na terenie Gmi-
ny mamy 140 km dróg po-
wiatowych oraz ok. 104 km 
dróg gminnych, które podle-
gają zimowemu utrzymaniu 
oraz drogi zakładowe i we-
wnętrzne (ok. 40 km), które 
również musimy utrzymać. 
Na utrzymanie, przez cały se-
zon zimowy, wszystkich dróg 
powiatowych otrzymujemy 
od Starosty Augustowskiego 
30 tys. złotych. Jest to kwo-
ta, która powinna wystarczyć 
nam na przygotowanie mie-
szanki solnopiaskowej, od-
śnieżanie oraz posypywanie 
mieszanką solnopiaskową 
dróg powiatowych. 

-Czy ta niewielka kwota 
wystarcza na zimowe utrzy-
manie dróg? 

W roku ubiegłym, tj. 2008 
kwota 30 tys. zł wystarczyła 

w zupełności, w tym roku już 
teraz na utrzymanie zimowe 
dróg powiatowych wydali-
śmy kwotę 76.900 złotych. 
Oznacza to, że pieniądze 
przekazywane ze Starostwa 
Powiatowego, nawet w po-
łowie nie pokryły kosztów 
utrzymania dróg powiato-
wych. 

-Proszę nam powiedzieć, 
czy warto więc było przyjmo-
wać na siebie takie zobowią-
zanie jak utrzymanie w zimie 
dróg powiatowych? 

  Myślę, że nie tylko warto 
a nawet było to konieczne. 
Większość z kierujących po-
jazdami  pamięta jeszcze te 
głębokie koleiny, posypywa-
nie dróg tylko po zakrętach, 
wertepy i dziury w zajeż-
dżonym śniegu. Trzeba było 
spróbować i zmienić to zde-
cydowanie na lepsze. 

-Czym różni się praca 
służb gminy Płaska od pra-
cy poprzednio świadczonej 
przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Augustowie? 

Nastąpiło kilka istotnych 
zmian. Pierwsza pozytywna 
zmiana to niższe koszty. Pra-
ca pługu samochodowego 
z piaskarką, który wyjeżdża 
z Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej i wyko
nuje objazd całej Gminy 

(to 6 kursów), kosztuje 832 
złotych, a mieszanka kosz-
tuje 1.560 złotych, to razem 
wynosi 2.392 złotych. Taki 
sam pług samochodowy 
wyjeżdżający z Augustowa 
w celu objazdu całej Gminy 
to koszt średnio 1.797 złotych 
oraz mieszanka 4.622 zło-
tych, to razem 6.420 złotych. 
Praca pługu z ZGK Płaska 
jest znacznie tańsza od ta-
kich samych samochodów
piaskarek przyjeżdżających 
z Augustowa. Ponadto trzeba 
pamiętać, że piaskarka na 
posypanie wszystkich dróg 
musi 6 razy wracać po piasek 
do Augustowa i z powrotem, 
by posypać mieszanką sol-
nopiaskową drogi w gminie 
Płaska.  Zakład Gospodarki 
Komunalnej  składuje mie-
szankę w Gruszkach oraz 
w Strzelcowiźnie. Daje to 
duże oszczędności w przejaz-
dach samochodupiaskarki. 
Nie trzeba nikomu tłuma-
czyć, że za te same pienią-
dze ZGK w Płaskiej może 
wykonać więcej wyjazdów 
samochodem-piaskarką 
niż PZD w Augustowie. 
Ponadto magazynowanie 
i przygotowanie mieszanki 
solno-piaskowej kosztuje nas 
znacznie mniej niż w Augu-
stowie. Skutek jest taki, że 
możemy pozwolić sobie na 
wysypanie kilka razy więk-
szej ilości tej mieszanki, za 
te same pieniądze, gdy ro-
bimy to przez ZGK w Pła-
skiej. 

  Oznacza to, po prostu, 
że Gmina Płaska wykonuje 
prace zimowego utrzyma-
nia znacznie taniej niż PZD 
w Augustowie. W takim ra-
zie, czy jest szansa by drogi 
w Płaskiej były utrzymane 
tak jak na drodze krajowej 
Augustów –Ogrodniki? 

 Gdyby Gmina Płaska 

otrzymała chociaż 40 proc. 
tych środków, które idą na 
utrzymanie tego odcinka 
(około 55 km) drogi kra-
jowej, to całą zimę drogi 
w Gminie Płaska byłyby 
czarne. Przypominam, że 
my otrzymujemy 30 tys. zł 
na 140 km dróg, gdy tymcza-
sem na zimowe utrzymanie 
tego odcinka drogi krajowej 
przeznacza się ponad 400 
tys. złotych…

- Czasami słyszy się uwa-
gi, że samochód z pługiem 
wyjechał za późno, albo że 
ciągnikiem można by drogi te 
odśnieżyć lepiej niż obecnie?

 Aktualnie dysponujemy 
jednym samochodempia-
skarką oraz jedną równiarką 
do odśnieżania dróg. Ob-
jazd samochodu z pługiem 
całej gminy, bez posypywa-
nia piaskiem trwa około 8 
godzin. Objazd samochodu 
z posypywaniem piaskiem 
trwa ponad 12 godzin. Nie 
ma więc żadnej szansy by 
samochód mógł pojawić się 
pomiędzy 4 a 6 rano, w każ-
dym miejscu Gminy. Wyjazd 
samochodu wieczorem jest 
bardzo ryzykowny, bo jeżeli 
spadnie w nocy śnieg to cała 
praca idzie na marne. Sa-
mochód wyjeżdża więc nad 
ranem i jeździ do późnych 
godzin popołudniowych. Co 

O zimowym odśnieżaniu, efektywnej pracy 
wielu ludzi w tym okresie czasu 

z Wiesławem Gołaszewskim, Wójtem Gminy Płaska rozmawia Jerzy Buzon
Przemoc w rodzinie może przybie-

rać różne formy. Musimy pamiętać, że 
przemoc to nie tylko widoczne ślady 
bicia. Sprawcy często znęcają się psy-
chicznie nad swoimi ofiarami, a to nie 
pozostawia widocznych śladów.

Przemoc fizyczna to każde agresyw-
ne zachowanie skierowane przeciwko 
ciału ofiary, która pozostaje w bliskiej 
relacji ze sprawcą. Zachowania te mogą 
występować w postaci czynnej (bicie, 
zadawanie ran, duszenie, szarpanie, 
popychanie, policzkowanie, rzucanie 
przedmiotami w ofiarę) i postaci bier-
nej (zakazy mówienia, areszt domowy, 
zakaz załatwiania potrzeb fizjologicz-
nych, ograniczenia pożywienia, snu). 
Ta forma przemocy jest najbardziej wi-
doczna i najtrudniejsza do ukrycia. 

Przemoc psychiczna to agresywne 
zachowania, które mają charakter po-
niżający, budzący poczucie zagrożenia, 
wywołują emocjonalny ból lub cierpie-
nie. Takie znęcanie się nad ofiarą jest 
nieuchwytne. Przemoc psychiczna to 
upokarzanie, poniżanie, narzucanie 
własnego zdania. Na to składają się ta-
kie działania jak:
−demonstrowanie wszechwładzy 

(wskazujące na daremność stawiania 
oporu, utwierdzenie ofiary w przekona-
niu, że sprawca przemocy jest wszech-
mocny, a ona jest niewiarygodna  w 
przypadku wniesienia sprawy do sądu 
to sprawca wygra),
−groźby (nasilają lęk i rozpacz),
−degradowanie (ma na celu zmniej-

szenie aktywności ofiary, uleganie su-
gestiom i manipulacjom),
−izolacja (uzależnienie od oprawcy, 

pozbawienie wsparcia społecznego, 
ośmieszanie i kompromitacja ofiary w 
towarzystwie, oskarżanie i ośmieszanie 
rodziny i znajomych ofiary),
−prowadzenie do przemęczenia 

(ma na celu zmniejszenie fizycznej i 
psychicznej możliwości stawiania opo-
ru)
−monopolizacja uwagi (wymusze-

nie, by ofiara skupiała uwagę na spraw-
cy, by ciągle była w stanie zagrożenia)
−przychylność od czasu do czasu 

(ma na celu wywołanie skłonności do 
uległości, ofiara ciągle wierzy w popra-
wę swego losu).

Przemoc seksualna to wymuszanie 
pożycia seksualnego lub nieakcepto-

wanych i niechcianych praktyk seksu-
alnych wobec dorosłych , jak i wobec 
dzieci. Mąż, który stosuje przemoc lub 
grozi użyciem przemocy, aby zmusić 
żonę do stosunku, może zostać skazany 
za gwałt. Ta forma przemocy przekra-
cza nie tylko granice psychologiczne, 
lecz godzi również w sferę intymną. 
Jest chyba najbardziej krzywdzącą for-
mą przemocy, ponieważ rani ofiarę fi-
zycznie i psychicznie.

Przemoc ekonomiczna sprawia, że 
ofiara staje się zależna od partnera i 
szczególnie podatna na przemoc. Przy-
kłady tej przemocy obejmują ogra-
niczenie dostępu ofiary do pieniędzy 
czy do informacji o stanie finansowym 
rodziny, zmuszanie ofiary do proszenia 
o każdy grosz, kłamanie na temat za-
sobów rodziny, wykradanie pieniędzy 
ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy 
zarobkowej 

Zaniedbanie fizyczne tę formę prze-
mocy stosują najczęściej osoby doro-
słe wobec dzieci. Jest to brak opieki i 
nadzoru, pozostawianie dziecka w sy-
tuacjach zagrażających jego zdrowiu 
i życiu, nieodpowiednie odżywianie, 
higiena, ubiór. Zaniedbaniem fizycz-
nym jest również niezapewnienie od-
powiedniej opieki medycznej (np. brak 
podstawowych szczepień). Sytuacje, 
kiedy rodzice notorycznie nie wiedzą 
gdzie przebywają ich dzieci i co robią 
jest także zaniedbaniem fizycznym.

Zaniedbanie psychiczne to takie za-

chowanie sprawcy przemocy, jak obo-
jętność wobec ofiary, lekceważenie jej 
potrzeb psychicznych i materialnych. 
Sprawca tego rodzaju przemocy nie 
okazuje pozytywnych uczuć do swojej 
ofiary. O zaniedbaniu można mówić 
również w przypadku odrzucenia emo-
cjonalnego ofiary.

Poszczególne formy przemocy naj-
częściej występują w połączeniu z 
innymi. Osoby, które są krzywdzone 
fizycznie, psychicznie czy wykorzy-
stywane seksualnie, czują się jedno-
cześnie upokorzone, upodlone, odarte 
z godności. 

Konsekwencje przemocy w rodzinie 
to nie tylko osobisty uraz ofiary, ale 
także hospitalizowanie osób pokrzyw-
dzonych, pobyty w szpitalu, wizyty w 
pogotowiu ratunkowym, wizyty lekar-
skie, interwencje policji, pomocy spo-
łecznej. Ponadto negatywne doświad-
czenia życiowe niepomyślnie wpływają 
na samopoczucie ofiary i mogą powo-
dować zaburzenia psychiczne. 

 
Jeśli byłaś/byłeś ofiarą, bądź świad-

kiem przemocy zgłoś się do instytucji, 
w których uzyskasz pomoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej, tel. (0-87) 641 81 18

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

Posterunek Policji w Płaskiej, tel.  
997

Komunikat w sprawie zmian zasad 
przyznania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się dziecka oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej uprzejmie informuje, że 
na podstawie art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, 
poz. 1654) od 1 listopada 2009 r., przy 
ubieganiu się o jednorazową zapo-
mogę z tyt. urodzenia się dziecka, jak 
również o dodatek do zasiłku rodzin-
nego z tyt. urodzenia dziecka wyma-
gane będzie przedłożenie zaświadcze-

nia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opie-
ką lekarską przez okres co najmniej 
od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, 
w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określił w drodze rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz wzór wymagane-
go zaświadczenia. Powyższy warunek 
nie dotyczy opiekunów prawnych dzie-
cka i osób, które złożą wnioski o ustale-
nie prawa do jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka zostanie złożony przed 1 listo-
pada 2009r.

DOŚWIADCZYŁAŚ/EŚ PRZEMOCY? (2)
Rodzaje przemocy domowej

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PŁASKIEJ
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Ogłoszenia Ogłoszenia przyjmujemy:
Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.3015.30

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.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem 
zabudowy 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 
uzgodnienia).
tel. 087 6418881,
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl

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

Ręczny wyrób gontów, produkcja 
wiórów, sprzedaż, możliwe krycie 
niewielkich dachów, daszków, altanek 
gontem lub wiórem.
tel. (087) 641 76 35

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Ko-

nie są ujeżdżone, doskonale nadają się 
pod siodło i do zaprzęgu. Cena do 4 
000,zł/szt. (do uzgodnienia) .
tel. 087 641 88 81,
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl

Sprzedam używaną chłodziarkoza-
mrażarkę  marki Zanussi wys. 140cm, 
szer. 55cm oraz tapczan kol. niebie-
skiego rozsuwany z poduszkami.
tel. 503 591 730

W świetlicy wiejskiej w Strzelcowiź-
nie co tydzień w sobotę o godz. 16 : 
00 odbywają się zajęcia z aerobiku dla 
pań. Zajęcia prowadzi Pani Krystyna 
Tym. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy.

Sprzedam działkę z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska – Żydow-
skie o powierzchni 3150 mkw. Dział-
ka posiada linię brzegową z jeziorem 
Gorczyckim.
Cena do uzgodnienia.
tel. 087 641 80 76
e-mail:s.i.lech@post.pl

Rysowanie  portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży.
tel. 0 603 270 368

Sprzedamy tanio używane kajaki wy-
magające remontu.
Centrum RekreacyjnoWypoczynko-
we „PROSERWY”.
tel. 503 064 200

20.02.2009 o godz. 08:38 Powiatowe 
Stanowisko Kierowania w Augustowie 
otrzymało zgłoszenie o pożarze budyn-
ku mieszkalnego – letniskowego w miej-
scowości Gorczyca. 

Przybyli na miejsce strażacy zastali 
budynek drewniany całkowicie objęty 
ogniem. W wyniku pożaru spaleniu uległ 

budynek mieszkalny letniskowy kon-
strukcji drewnianej, parterowy z użytko-
wym poddaszem wraz z wyposażeniem. 

Uratowano oddalony o ok. 8 m. 
drewniany budynek letniskowy będą-
cy w trakcie budowy. Prawdopodobna 
przyczyna zdarzenia: Nieszczelny prze-
wód kominowy na połączeniu z komin-
kiem. Szacunkowe straty wyniosły ok. 
150 tys. zł. 

W działaniach uczestniczyły: 1 zastęp 
z JRG Augustów 4 strażaków, 5 zastę-
pów jednostek OSP: Płaska, Gruszki, 
Dalny Las, Strzelcowizna i Mołowi-
ste.

Czas trwania akcji: 4 godziny 34 mi-
nuty.

Komunikat
Formularze zeznań podatkowych można pobrać w Urzędzie Gminy Płaska. 
Druki zeznań podatkowych za 2008 rok dostępne są również na stronach 
internetowych m.in. :Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl i  Urzędu 
Skarbowego w Augustowie  www.us.augustow.pl

Zdarzenia Natchnienie
Stanąłem w otwartym oknie
Oczami gwiazdy liczyłem
Szukałem w pamięci kogoś  
I Ciebie wymarzyłem

Ty byłaś moim księżycem  
I gwiazdy miałaś we włosach 
Noc szła za Tobą, przed Tobą 
Na ustach Twych drgała rosa

Kochałem Cię morza głębią
I sztormem i wiatru szumem
I wszystkim co nas otacza
0 czym powiedzieć nie umiem

Noc się zmieniła w poranek
Uciekła drżąca i płocha
Lecz Ty w mych myślach zostałaś
I wiem już, że Ciebie kocham.

                         Krzysztof Boetzel

do porównania pracy ciąg-
nika i samochodu piaskarki 
to liczby mówią za siebie. 
Samochód potrzebuje oko-
ło 8 godzin na objazd całej 
Gminy, ciągnik potrzebował 
by około 21 godzin. Godzina 
jazdy ciągnika kosztuje 123 
złote, godzina jazdy samo-
chodu (na tym samym odcin-
ku trasy) - 52 złote. Objazd 
całej Gminy (długość dróg 
liczymy podwójnie) samo-
chodem – piaskarką kosztu-
je więc 832 złotych, objazd 
całej Gminy ciągnikiem 
kosztowałby 1.968 złotych. 
Gdybyśmy chcieli odśnieżać 
główne drogi ciągnikiem to 
nie wystarczyło by już na po-
sypywanie mieszanką solno
piaskową!

 -Ale jednak wynajmuje-
cie ciągnik do odśnieżania 
dróg?

  Tak, ale tylko do dróg 
gminnych. Na zlecenie Gmi-
ny prywatny przedsiębior-
ca odśnieża te drogi swoim 
ciągnikiem. Oczywiście pra-
ca ciągnika jest droższa niż 
samochodupiaskarki, ale 
nie wszędzie ten samochód 
może dojechać. Niektóre dro-
gi gminne są bardzo wąskie, 
nie ma miejsca by samochód 
mógł się zawrócić, wtedy 
tylko odśnieżanie ciągnikiem 
jest możliwe.

-Są tacy, którzy narzeka-
ją na utrzymanie dróg przez 
ZGK w Płaskiej, czy istnieje 
np. taka możliwość by po-
nownie drogi były utrzymy-
wane przez PZD w Augusto-
wie?

  Oczywiście, że tak. Wy-
starczy, że Gmina Płaska nie 
wystąpi o przedłużenie umo-
wy i wszystko wróci do nor-
my, tzn. tej normy sprzed 2 
lat. Proszę pamiętać, że umo-
wa ta została zawarta tylko 
na 3 lata. 

-Czy byłoby korzystne dla 
Urzędu Gminy, by nie prze-
dłużyć tej umowy?

  Chciałbym zwrócić 

uwagę, że tylko  nasze Gmi-
na Płaska przejęła od Sta-
rosty zimowe utrzymanie 
dróg. Żadna inna gmina 
w powiecie augustowskim, 
sejneńskim, czy suwalskim 
nie odważyła się na to. Ale 
też żadna gmina nie ma za-
lesienia swoich terenów 
w 82 procentach! Najwięk-
sze problemy z zimowym 
utrzymaniem dróg wystę-
powały do tej pory właśnie 
w naszej Gminie. Gdyby 
więc chodziło o moją wy-
godę, to nie przedłużenie 
tej umowy byłoby korzyst-
niejsze. Zawsze jest łatwiej 
nic nie robić, niż starać się 
coś robić, a w szczególności 
trudno jest tak wykonać pra-
cę, by zadowolić wszystkich. 
Jednak z punktu widzenia 
mieszkańców Gminy myślę, 
że należy rozważyć przedłu-
żenie tej umowy ze Starostą 
na kolejne lata. 

-Gdyby jednak nie doszło 
do przedłużenia umowy ze 
Starostą to jak będzie wy-
glądało zimowe utrzymanie 
dróg?

 Drogi powiatowe by-
łyby utrzymywane przez 
Powiatowy Zarząd Dróg 
w Augustowie i stamtąd 
by jeździłyby wówczas sa-
mochodypiaskarki. Nasz 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Płaskiej przejąłby 
utrzymanie wszystkich dróg 

gminnych. Zarówno środki 
finansowe Gminy jak pracę 
ZGK w Płaskiej moglibyśmy 
wtedy skierować na jeszcze 
lepsze utrzymanie swoich 
dróg gminnych.

 - Co z łataniem dziur 
w asfalcie w okresie wiosen-
nym?

   W tej sprawie należy in-
terweniować u Pana Staro-
sty.  Administracja drogami 
powiatowymi, w tym łata-
nie dziur leży w kompeten-
cji Starostwa Powiatowego 
w Augustowie. 

-Na zakończenie, Panie 
Wójcie naszej rozmowy, 
z całą stanowczością twier-
dzę, że bardzo wielu miesz-
kańców a także przejeżdża-
jących przez Gminę Płaska 
dostrzegło pozytywne zmiany 

w zimowym utrzymaniu dróg 
w Płaskiej. Myślę, że jeże-
li uda się utrzymać te drogi 
w sposób nie gorszy niż te-
raz, to będzie to ogromny 
sukces Gminy i tych którzy 
przy tym ciężko pracują. A, 
na marginesie - dalekim od 
prawdy tekściku z „Gazety 
Współczesnej”, który ukazał 
się w lutym tego roku, nie na-
leży się zbytnio przejmować, 
gdyż prawda o drogach gmi-
ny Płaska i ich stanie w okre-
sie zimowym jest inna, pozy-
tywna. Dziękuję za rozmowę.

 Ja również dziękuję. 
W tym miejscu chciałbym 
podziękować też wszystkim 
pracownikom oraz kierow-
nikowi Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Płaskiej 
za odpowiedzialną i trudną 
pracę przy utrzymaniu dróg 
w sezonie zimowym.

W dniu 3 marca 2009 roku 
Gmina Płaska jako partner 
wiodący zakończyła nego-
cjacje z Sekretariatem Tech-
nicznym Programu Polska 
–Litwa w Wilnie w sprawie 
zawarcia umowy finansowej 
na realizację I etapu budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Inwestycja do-
tyczy przygotowania pełnej 
dokumentacji technicznej ( 
I etap)  a następnie budowy 
( II etap) 700 oczyszczalni 
ścieków po stronie polskiej 
w gminie Płaska oraz 375 

podobnych oczyszczalni 
ścieków po stronie litew-
skiej w rejonie Łozdzieje. 
Negocjacje trwały od po-
łowy listopada 2008 roku. 
Największym problemem 
w negocjacjach było uzgod-
nienie kosztów przygotowa-
nia dokumentacji po stronie 
litewskiej. Koszty zostały 
zmniejszone, aż sześciokrot-
nie. W najbliższych dniach 
ogłoszone zostaną przetargi 
(w Płaskiej i w Łozdziejach) 
na wykonanie dokumentacji 
technicznej przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Do-
piero po zakończeniu I etapu 
będziemy mogli wystąpić 
o środki na budowę ( II etap) 
oczyszczalni. Należy pod-
kreślić, że w dalszym ciągu 
w Programie Polska –Li-
twa  na lata 2007213, gmi-
na Płaska jest jedyną gminą 
z województwa Podlaskiego, 
której udało się uzyskać dofi-
nansowanie ze środków tego 
Programu. Dofinansowanie 
ze strony Unii Europejskiej 
w ramach tego programu 
wynosi 85 %.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
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W końcu stycznia 2009r. Rady Pe-
dagogiczne przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Płaskiej dokonały 
klasyfikacji uczniów z przedmiotów 
nauczania i zachowania się. W dniu 10 
lutego o wynikach klasyfikacji i ocenie 
pracy szkoły za I semestr bieżącego roku 
zostali poinformowani rodzice na zebra-
niu ogólnoszkolnym i na spotkaniach z 
wychowawcami.

Ogólne wyniki osiągnięte w szkole 
podstawowej i gimnazjum należy oce-
niać jako satysfakcjonujące. W szkole 
podstawowej wystawiono tylko jedną 
ocenę niedostateczną. 

W gimnazjum oceny niedostateczne 
wystawiono 14 osobom. 62% uczniów w 
szkole podstawowej osiągnęło przeciętny 
wynik powyżej 4,0, w gimnazjum taki 
wynik uzyskało 42,6% uczniów.

Zachowanie uczniów też nie budzi 
zastrzeżeń. 36% uczniów szkoły pod-
stawowej i 29,7% uczniów gimnazjum 
otrzymało oceny wzorowe. Tylko trzech 
uczniów gimnazjum otrzymało ocenę 
poprawną (negatywną) z zachowania.

A oto niektóre wyniki z klasyfikacji 
za I semestr: Przeciętne wyniki klasowe 
klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 
2008/09

I Szkoła podstawowa :
 1 miejsce  kl. IV  4,38
 2 miejsce kl. VI4,10
 3 miejsce  kl. V 3,91

II Gimnazjum:
 1 miejsce  kl. I a  3,96
 2 miejsce  kl. I b  3,85
 3 miejsce  kl. III b  3,82
 4 miejsce  kl. II a  3,78
 5 miejsce  kl. II a  3,69
- 6 miejsce - kl. II b II b b  3,36

Uczniowie szkoły podstawowej,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki

za I semestr roku szkolnego 2008/2009

Ocena pracy
uczniów

Zespołu Szkół
Ogólnokształcących 

w Płaskiej
za I semestr roku 

szkolnego 2008/09

 Uczniowie gimnazjum,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki

za I semestr roku szkolnego 2008/2009

Czesław Warakomski

Czesław Warakomski

1 Magda Pawłowska KI. I a 5,25

2 Aleksandra Citkowska KI. III a 5,20

3 Agnieszka Puciłowska KL. III b 5.20

4 Diana Gałkowska KL. II aII aa 5,13

5 Maria Milewska KL. III a 5,07

6 Paulina Wasilewska KL. III b 5.07

7 Michał Gołaszewski KL. II aII aa 5.00

8 Dominika Wasilewska KL. III b 5,00

9 Andrzej Maliszewski KL. II bII bb 4,86

10 Konrad Skowroński KL. I b 4.81

11 Karolina Czuper KL. I a 4,75

12 Rafał Gołaszewski KI. I a 4,75

13 Paulina Jałoszewska KI. I b 4,75

14 Patrycja Syrowatka KL. II aII aa 4,73 

15 Kamila Czyżyńska KL. III a 4,67

16 Monika Naumowicz KL. II aII aa 4,67

17 Patryk Polkowski KL. III a 4,67

1 Karolina Harmuszkiewicz KI. VIVI 5,36

2 Diana Sewastynowicz KI.VIVI 5,18

3 Klaudia Citkowska KI.IVIV 5,09

4 Jan Milewski KL.IV 5,09

5 Krzysztof Pawłowski       KL.IV 5,09

6 Daria Czuper KL.IV 5,00

7 Dominika Czuper KI.V 5,00

8 Przemysław Mołodziejko KI.VIVI      4,82

9 Anna Skowrońska KL.IV 4,72

10          Katarzyna Woronko KLV 4,67

11 Agnieszka Wiszniewska KL.VI 4,64

12 Magdalena Pokropowicz KI.VIVI 4,55

13 Piotr Jasnych KI.IVV 4,54

14 Aleksandra Klejps KI.IVIV 4,54

15 Magdalena Hermaniuk KI.V    4,50

16 Anna Pokropowicz KI.V 4,50

17 Ewelina Truszkowska KI.V 4,50

Płaska, 26 lutego 2009 roku
BG.7322 –03/04/09
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PŁASKA

o przystąpieniu do opracowania pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
do zmiany  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Płaska

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11a, b, c; 
art. 39 ust.1, pkt 1; art. 40; art. 42; art. 46 
pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie środowiska, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 
poz.1227, Nr 227, poz. 1505)

zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowania pro-

jektu prognozy oddziaływania na śro-
dowisko do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska, do której sporządzenia Rada 
Gminy Płaska przystąpiła na podstawie 
Uchwały Nr XIII/99/08 z dnia 27 czerw-
ca 2008 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska oraz uchwały Nr XIV/105/08 z 
dnia 29 września 2008 roku zmieniającej 
uchwałę jw.

                                                              
Zmiana planu dotyczy części tere-

nów położonych w obrębie wsi Płaska.                          
    Przedmiotem zmiany planu będzie 
wyznaczenie terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zagrodo-
wą, rekreacji indywidualnej, zabudowę 
usługową, usług turystycznych, niezbęd-
nej infrastruktury technicznej i obsługi 
komunikacyjnej, w tym ścieżki rowerowo 
– narciarskiej, zieleni. 

Informuje się o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy  w 
siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16326 
Płaska, pokój Nr 7 . 

Zainteresowani mogą składać wnioski 
w terminie 21 dni, licząc od dnia  uka-
zania niniejszego ogłoszenia. Wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpa-
trzeniu przez Wójta Gminy Płaska.

Płaska, 26 lutego 2009 roku
BG.7322 –02/15/09
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PŁASKA

o przystąpieniu do opracowania pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
do zmiany  miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Płaska

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11a, b, c; 
art. 39 ust.1, pkt 1; art. 40; art. 42; art. 46 
pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie środowiska, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, 
poz.1227, Nr 227, poz. 1505)

zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowania pro-

jektu prognozy oddziaływania na śro-
dowisko do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Płaska, do której sporządzenia 
Rada Gminy Płaska przystąpiła na 
podstawie Uchwały Nr XIII/100/08 z 
dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płaska oraz uchwały 
Nr XIV/106/08 z dnia 29 września 2008 
roku  zmien i a j ące j  uchwa łę  jw.               
                                                  

Zmiana planu dotyczy części terenów 
położonych w obrębie wsi Gorczyca.                         

     Przedmiotem zmiany planu 
będzie wyznaczenie terenów pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną, 
zagrodową, rekreacji indywidualnej, za-
budowę usługową, usług turystycznych, 
niezbędnej infrastruktury technicznej i 
obsługi komunikacyjnej, zieleni. 

Informuje się o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy  w 
siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16326 
Płaska, pokój Nr 7 . 

Zainteresowani mogą składać wnioski 
w terminie 21 dni, licząc od dnia  uka-
zania niniejszego ogłoszenia. Wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpa-
trzeniu przez Wójta Gminy Płaska

Płaska, 26 lutego 2009 roku
BG.7322 –01/04/09
 OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PŁASKA

o przystąpieniu do opracowania pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
do zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Płaska

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11a, b, c; 
art. 39 ust.1, pkt 1; art. 40; art. 42; art. 46 
pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie środowiska, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227, Nr 
227, poz. 1505)

zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowania projektu 

prognozy oddziaływania na środowisko do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska, do której sporządzenia Rada Gminy 
Płaska przystąpiła na podstawie Uchwały 
Nr VII/51/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Płaska.                                  

 Przedmiotem zmiany Studium będzie  
dostosowanie Studium do obowiązują-
cych przepisów prawnych, ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa podlaskiego, strategii rozwoju 
oraz propozycji sporządzania planów 
miejscowych w oparciu o złożone wnioski, 
a w szczególności  wyznaczenie terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, zagrodową, rekreacji indywidualnej, 
zabudowę usługową, usługi turystyczne, 
ścieżkę rowerowo – narciarską z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i obsługą komu-
nikacyjną w obrębie ewidencyjnym Płaska  
i Gorczyca.

Informuje się o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16326 
Płaska, pokój Nr 7. 

Zainteresowani mogą składać wnioski 
w terminie 21 dni, licząc od dnia  ukazania 
niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpa-
trzeniu przez Wójta Gminy Płaska.
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- pod takim tytułem w świet-
licy wiejskiej w Płaskiej w 
ostatnią niedzielę karnawału 
mieszkańcy oglądali spektakl 
przygotowany przez dzieci i 
młodzież  naszej gminy.

Boże Narodzenie - naro-
dził się Pan nasz Zbawiciel. 
Kończy się okres 
postu zaczyna czas 
radości. Dzieci i 
młodzież ze świet-
licy w Strzelcowiź-
nie pod opieką Pani  
Anny Obuchow-
skiej i Pani Bogu-
sławy Milewskiej 
przygotowały Ja-
sełka i przedstawiły 
nam dzieje Narodzin Pana 
Jezusa.

 Od Trzech Króli do wtor-
ku „diabelskiego” przed Śro-
dą Popielcową to czas zabaw 
i balów czyli KARNAWAŁ. 
Aby przypomnieć atmosferę 
dawnych balów młodzież  ze 
świetlicy wiejskiej w Pła-
skiej przygotowała tradycyjny 
polski taniec, który niegdyś 

rozpoczynał wielkie bale 
 polonez. 

Najmłodsze nasze pocie-
chy zatańczyły poleczkę, tak 
naprawdę taniec czeski. Oba 
tańce były kiedyś tańczone na 
balach i warto było pokazać 
młodzieży jak dawniej się 

bawiono, aby nasza polska 
kultura, tradycje i obyczaje 
nie poszły w zapomnienie. 
Zapusty to tradycja właści-
wie dawno już zapomniana. 

Przypadała na trzy ostatnie 
dni karnawału i nazywano 
je także mięsopustem albo 
„szalonymi dniami”. Ta ostat-
nia nazwa chyba najtrafniej 
oddaje atmosferę, w jakiej 
spędzano ostatki karnawału. 
Tymczasem pierwotnie za-
pusty (kusaki) związane były 
z magicznymi obrzędami, a 
ich celem było pobudzenie sił 
witalnych przyrody.

W te dni, na polskich wsiach 
do dzisiaj można spotkać 
przebierańców  turonie i 
diabły nie straszą jak w okre-
sie Bożego Narodzenia, ale 
symbolizują zabawę, radość 
i witalność poprzez śpiew, 
żarty i tańce. Aby tradycji 
stało się zadość i naszą cha-
tę odwiedziły Zapustowe 
Kusaki. 

Krótka inscenizacja daw-
nych zwyczajów w wykona-
niu młodzieży zakończyła  
cały spektakl .  Zakoń-
czył się również karna-
wał, rozpoczął WIEL-
KI POST czas zadumy i  
oczekiwania na Zmar-
twychwstanie Pana.

MC

5 lutego, podczas zimowych ferii 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odby-
ły się rozgrywki w szachy i warcaby. 
Wzięli w nich udział  dorośli, dzieci 
i młodzież . Każdy mógł zagrać z każ-
dym. A szczególnie młodsi zawodnicy 
wykazali się dużym zaangażowaniem 
i wysokim poziomem gry. 

Niepokonanym w warcaby okazał się 
Jarosław Dobrzyński, natomiast w sza-

chy najlepszym był Patryk Okuniew-
ski, uczeń V klasy szkoły podstawowej 
w Płaskiej. 

Były to towarzyskie rozgrywki , ale 
padła propozycja od samych uczest-
ników zorganizowania prawdziwego 
turnieju w szachy i warcaby. Może będą 
również chętni z innych świetlic żeby 
stanąć do rywalizacji

             M.C.

Od Bożego Narodzenia do Zapustów…

Na 64 polach

w Płaskiej zatrudnia siedem osób, 
z których czterech to konserwatorzy sie-
ci wodociągowych. Dbają oni również 
o utrzymanie porządku wokół Urzędu 
Gminy, a także pomagają przy pracach 
zleconych przez Urząd Gminy w Płaskiej. 
Zakład zatrudnia kierowcę autobusu, któ-
ry dowozi dzieci do szkoły i na inne za-
jęcia np.: basen, wycieczki oraz zajmuje 
się innymi pracami w Zakładzie. 

Kierowcy zajmują się zimowym 
utrzymaniem dróg  poprzez odśnieżanie 
pługiem czołowym oraz posypywanie 
mieszanką piaskowo – solną. Ich tryb 
pracy jest złożony, a godziny  pracy są 
różne, np.: zaczynają się od 3.00 rano 

aby do 7.00 posypać część dróg, tak by 
mieszkańcy mieli dobry dojazd do pracy, 
także w dni wolne. Wykonują naprawy 
bieżące sprzętu i urządzeń. 

Myślę, że mieszkańcy zauważają 
różnicę wykonywanej pracy obecnie, 
a w poprzednich latach. 

Dzięki uprzejmości Wójta Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Płaskiej otrzy-
mał dotację z Urzędu Gminy, za którą 
remontuje równiarkę. Zostaną wymie-
nione siłowniki, pompa, lemiesz zbiera-
jący, płyny, oleje, naprawione sprzęgło, 
wydech hamulców oraz wymiana prze-
wodów. Za dotację kupiliśmy także si-
łownik do Stara 244, w celu opuszczania 

i podnoszenia szufli odpowiedzialnej za 
zbieranie śniegu z dróg. 

Zakład w styczniu 2009 roku złożył 
wniosek do Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Augustowie o skierowanie osób 
i środków na roboty publiczne. Mamy 
nadzieję, że liczba osób do zatrudnienia 
zwiększy się. Dzięki temu będziemy mo-
gli wykonywać więcej potrzebnych prac 
sezonowych. 

Dzięki takim osobom w roku 2008 
zostało wykonanych wiele prac dodatko-
wych. Rok bieżący tak,  jak  poprzedni 
będzie okresem trudnym i pracowitym 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W dniu 8 marca młodzież ze Strzelcowizny 
nie zapomniała o Kobietach. W świetlicy wiej-
skiej odbyła się uroczystość, na której zostały 
wyrecytowane wiersze Adama Mickiewicza 
i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Dzieci 
zaśpiewały piosenkę i zatańczyły taniec ewan-
gelizacyjno – afrykański. Były kwiaty i słodki 
poczęstunek. Dzieci wykazały się dużą pomy-
słowością przy dekorowaniu sali, a także przy 
robieniu kwiatów. Po występach Panie przy ka-
wie i cieście wspominały dawne czasy.

Mamy, Babcie i Ciocie były zachwycone talen
tem dzieci i młodzieży. Składamy podziękowania 
Paniom, które mimo zajęć domowych i pracy zna
lazły czas, aby pomóc w organizacji spotkania.

AO 

Dzień Kobiet w Strzelcowiźnie
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Kanał Augustowski  (7)

Śluza Tartak
Kolejną śluzą Kanału Augu-

stowskiego   „Pomnika Pracy 
Rzetelnej” jest Tartak. Jest 
ona położona na 74,4 km od 
Biebrzy. Zbudowana w latach 
18371838. Jej budowniczym 
był J. Szefler, późniejszym 
budowniczym kolei warszaw-
skowiedeńskiej.  Ta jednoko-
morowa śluza, pierwsza w ska-
nalizowanym korycie Czarnej 
Hańczy była zaprojektowana 
przez gen. Jana Chrzciciela 
Malletski de Grandville, a nie 
przez gen. Ignacego Prą-
dzyńskiego. Zbudowano ją 
już w czasie pracy Kanału 
korygując pierwotny plan. 
Przyczyną powstania tej 
budowli było zbyt duże 
spiętrzenie wód między 
śluzami Sosnówek i Ku-
drynki, a to powodowa-
ło zalewnie okolicznych 
gruntów i niszczenie urzą-
dzeń śluz. 

Obok śluzy został wzniesiony 
w XIX wieku , przypominający 
dworek, dom mieszkalny dla 
osób nadzorujących odcinek 
Czarnej Hańczy. Jest to jedyny 
oryginalny obiekt systemu 
Kanału Augustowskiego, który 
się zachował. Swoją nazwę 
wzięła śluza od istniejącego 
tu tartaku wodnego będącego 
własnością skarbu królewskie-
go, a wzmiankowanego już w 

1782 roku. Niegdyś w pobliżu 
granicy Puszczy Przełomskiej 
i Puszczy Perstuńskiej znajdo-
wała się wieś Tartak. Obecnie 
teren wsi, po której nie ma już 
śladu, gdyż zlikwidowano ją 
w czasie wytyczania nowych 
granic, leży na terytorium Bia-
łorusi. Osada miała długą histo-
rię, gdyż powstała w 1645 roku 
jako rudnia, o której wiadomo, 
że w 1826 roku prowadziła ją 

rodzina Kurzyńców. Po przyłą-
czeniu jej do dóbr kamedułów 
wigierskich nazywano ją Rudą 
na Hańczy. Osada w XVIII 
wieku została wsią. Wymiary 
śluzy: długość 44,4 m, szero-
kość5,5, spadek przy normal-
nym stanie wód – 1,7 m, czas 
śluzowania – ok. 18 minut.

Tartak jest przysiółkiem wsi 
Rygol. Życie tutejszej ludności 
było ściśle związane z Kanałem 
Augustowskim. Mężczyźni 
znajdowali tu pracę jako oryle 
i retmani. Spławiali drewno . 
Często miesiącami całymi nie 
było ich w domach.  Ciężar 

prac polowych i pilnowanie 
domostw spoczywał na barkach 
żon i matek. Słaba gleba nie 
rodziła obfitych plonów, a więc 
poszukiwanie pracy poza nią 
było koniecznością. Podczas 
długich, mroźnych, zimowych 
miesięcy retmani i oryle często 
zajmowali się bednarstwem. 
Las i woda to dwa bogactwa, 
które pozwalały utrzymać ro-
dziny i wieść skromne, ale w 
miarę spokojne życie. Nad 
Kanałem Augustowskim, mię-
dzy śluzami Sosnówek i Tartak 
na wysokości wsi Rygol, w 
miejscu, gdzie rzeczka Pieć 
wpada do kanału znajdował się 
młyn wodny i „gisernia” (czyli 
odlewnia różnych przedmiotów 
z wydobytej w okolicach wsi 
Gruszki rudy darniowej). W 
giserni odlewano np. blaty do 
kuchni, metalowe drzwiczki do 
pieców, jak również pomniki 
dla zmarłych. Jeden z nich 
znajduje się w Mikaszówce 
przed kościołem. Czas zatarł 
napisy, ale można jeszcze od-
czytać pewne informacje na 
nim zawarte. 

Rzekomo z tego miejsca w 
Pieci widoczny był dom straż-
nika wodnego w Tartaku. Teraz 
króluje tu las.

RS.

W hotelu ,,Proserwy’’ w 
Serwach k. Augustowa 15 
lutego 2009r. odbyła się uro-
czystość podsumowania i 
wręczenia medali Mistrzostw 
Świata w Wędkarstwie Podlo-
dowym. Uroczystość otworzył 
i prowadził przew. Komitetu 
Organizacyjnego, wiceprezes 
ZG PZW Adam Zwarycz, a 
dekoracji najlepszych drużyn 
oraz zawodników dokona-
li wiceprezydent FIPS Igor 
Ciniakow oraz prezes ZG 
PZW Eugeniusz Grabowski, 
który pogratulował wszyst-
kim uczestnikom mistrzostw 
ogromnej ambicji oraz samo-
zaparcia, a przede wszystkim 
wędkarskiego kunsztu.  

- Polacy nie zdołali stanąć 
na podium, ale skoro uczeni 
zapowiadają niechybne ozię-
bienie klimatu to my także 
będziemy liczyć możliwość 
wędkowania pod lodem nie w 

tygodniach, ale w miesiącach 
– powiedział na zakończe-
nie swego wystąpienia kol. 
prezes. Jednocześnie prezes 
ZG podziękował ministrowi 
sportu i turystyki panu Mi-
rosławowi Drzewieckiemu 
za objęcie patronatem hono-
rowym tegorocznych MŚ, 
podziękował wszystkim człon-
kom Komitetu Honorowego i 
Komitetu Organizacyjnego za 
ich zaangażowanie i pomoc w 
organizacji Mistrzostw. 

Szczególne słowa podzię-
kowania prezes E. Grabowski 
skierował pod adresem mar-
szałka województwa podla-
skiego, wojewody podlaskie-
go, burmistrza Augustowa 
Kazimierza Kożuchowskie-
go oraz wójtów gmin Płaska 
– Wiesława Gołaszewskiego 
i Nowinki – Marka Mo-
tybla, bez pomocy których 
Mistrzostwa Świata nie były 

by tak udane, jak to twierdzili 
zgodnie wszyscy uczestnicy, 
kierownicy ekip oraz przed-
stawiciel FIPS. 

W klasyfikacji końcowej 
złoty medal drużynowo zdo-
była reprezentacja Ukrainy, 
przed Łotwą i Rosją (ubiegło-
rocznymi mistrzami świata). 
W klasyfikacji indywidualnej 
złoty medal zdobył przed-
stawiciel młodego pokolenia 
rosyjskich mistrzów mor-
myszki Stanislav Poslanchik 
(Rosja) z wynikiem 4200 pkt. 
i sumą pozycji 3, na drugim 
miejscu uplasował się Folke 
Andersson (Szwecja) – 3350 
pkt i 3 pkt. za sumę pozycji. 
Medal brązowy zdobył Olexey 
Zayko (Ukraina) – 3325 pkt, 3 
pkt. z sumy pozycji. Czwarte 
miejsce zajęła Rita Veza-
Grabowska (Łotwa) 4260 
pkt i 4 punkty z sumy pozycji, 
piąty był Dmitro Korzenkow 

(Ukraina) – 4090 pkt i 4 punk-
ty z sumy pozycji. 

Najlepszy Polak, Tomasz 
Nysztal zajął 8. miejsce  3505 
pkt  i został uhonorowany spe-
cjalnym pucharem ZG PZW 
oraz nagrodą burmistrza Au-
gustowa. Drużyny otrzymały 
piękne kryształowe puchary 
oraz plakietki za udział, a także 
nagrody rzeczowe od władz 
województwa podlaskiego, 
natomiast najlepsi zawodnicy 
oprócz pucharów i medali 
otrzymali także nagrody rze-
czowe (dla pięciu najlepszych) 
ufundowane przez sponsorów: 
spółkę Wodrol z Koszalina, 
firmę Fladen oraz redakcję 
,,Wiadomości Wędkarskich’’. 
Kierownicy ekip oraz goście 
imprezy otrzymali kurtki od 
spółki ,,Rybobranie.pl’’, a cała 
obsługa mistrzostw i sędziowie 
kurtki od firmy ,,Victory’’.

(B)

Święto podlodowego wędkarstwa w Proserwach
6th World Ice Fishing Championship zakończony!

Od 1 marca 2009r. najniższa emerytura, 
renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy oraz renta rodzinna wzrosła o 38,81 
zł,  a po tej  podwyżce wyniesie 675,10 zł; 
przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł, 
osiągając 1606 zł  poinformował ZUS. 

Renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy wzrosła o 29,86 zł z 489,44 zł do 
519,30 zł. Podwyższenie świadczeń umoż-
liwiła ustawa z 17 grudnia 1998r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (FUS). 

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 
wynosi 106,1 proc. „Obok emerytur i rent 
wypłacanych z FUS waloryzacji podlegać 
będą także świadczenia zlecone do wypłaty 
ZUS (m.in. renty inwalidów wojennych i 
wojskowych). Świadczenia te do końca 2006 
r. były wypłacane z FUS i podlegały refun-

dacji z dotacji celowej budżetu państwa” 
– czytamy w komunikacie ZUS. 

Na tych samych zasadach, co emery-
tury i renty z FUS, zostaną zwaloryzowane 
okresowe emerytury kapitałowe i emerytury 
pomostowe. Najniższe renty z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz 
renty rodzinne wypadkowe wzrosną o 46,57 
zł, z 763,55 zł do 810,12 zł; w przypadku 
renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową ma to być 35,83 zł z 587,33 zł 
do 623,16 zł. 

W związku z waloryzacją wzrosną 
również dodatki do emerytur i rent. Dodatek 
pielęgnacyjny za tajne nauczanie wyniesie 
173,10 zł, dla inwalidy wojennego całko-
wicie niezdolnego do pracy i samodzielnej 

egzystencji  259,65 zł, dodatek dla sieroty 
zupełnej  325,36 zł, dodatek kombatancki 
- 173,10 zł, dodatek kompensacyjny  25,97 
zł, świadczenie pieniężne dla żołnierzy 
zastępczej służby wojskowej przymusowo 
zatrudnianych w kopalniach węgla, kamie-
niołomach, zakładach wydobywania rud 
uranu i batalionach budowlanych  w zależ-
ności od liczby pełnych miesięcy trwania 
pracy - od 8,68 zł do 173,10 zł, świadczenie 
pieniężne przysługujące osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR 
 w zależności od liczby pełnych miesię-
cy trwania pracy - od 8,68 zł do 173,10 
zł, świadczenie pieniężne przysługujące 
cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych  567,08 zł. 

(za PAP - B)

ZUS przeprowadza waloryzację rent i emerytur


