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Miną lata, nim uda się zmienić mentalność 
ludzi , którzy sami co roku giną w takich 
pożarach. Strażacy przypominają: wysu-
szone po zimie trawy palą się w mgnieniu 
oka. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się 
ognia sprzyjają wiejące teraz wiatry. W 
przypadku nagłej zmiany kierunku wia-
tru taki pożar bardzo szybko wymyka 
się spod kontroli - wtedy ogień może się 
przenieść na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. Co roku w 
pożarach wywołanych wypalaniem traw 
giną też ludzie. Nawet ten najmniejszy 
może być śmiertelnie groźny. Najczęstszą 
przyczyną tego typu zdarzeń są podpale-
nia wynikające ze „świadomego” wypa-
lania pozostałości roślinnych. Zgodnie z 
prawem wypalanie roślinności na łąkach, 

pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych oraz 
trzcinowiskach i szuwarach jest zabro-
nione. Apelujemy o nie wypalanie traw, 
prowadzi to bardzo często do tragedii, 
a przy tym nie użyźnia gleby, niszczy 
natomiast to, czego odbudowanie zajmuje 
kilka lat. Strażacy przypominają o tym 
codziennie, podobnie jak o tym, że za 
wypalanie traw grozi nawet 5 tys. zł kary. 
Niestety, ludzie niewiele robią sobie z ape-
li. Gdzieniegdzie pokutuje jeszcze pogląd, 
że wypalanie traw użyźnia glebę. Tymcza-
sem naukowcy już od dawna mówią, że to 
bzdura. Jest wręcz przeciwnie: pożar łąki 
sprawia, że ziemia zostaje wyjałowiona 
do głębokości kilku centymetrów. Giną 
dżdżownice i inne sprzyjające rolnikom 
stworzenia. Wypalając trawę rolnik sam 

sobie szkodzi. Każdy taki pożar zabija 
wiele chronionych roślin a także zwierząt. 
Podczas pożarów łąk giną jeże, kuropa-
twy, bażanty, zające.

Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok

Ludzie trawy wypalają – to głupota!
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W dniu 11 marca 2011r. z rąk Wójta 
Gminy – Wiesława Gołaszewskiego Pań-
stwo Halina i  Jan Wierzbiccy  odebrali 
medale „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” - przyznane przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego.
Kiedy prawie Pięćdziesiąt lat temu, 

dokładnie 13 kwietnia 1960 roku stali na 
ślubnym kobiercu, to przysięgali Sobie – 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

”Każde z Was Szanowni Jubilaci 
przeszedł własną drogę życia, wspólnie 
z drugą osobą, cieszył się sukcesami i 
smucił się niepowodzeniami… wykaza-
liście się jednak Państwo niezbędnym w 
życiu każdego człowieka hartem ducha i 
za to należą się Wam słowa największego 
uznania i szacunku” – mówił do Jubila-
tów wójt Wiesław Gołaszewski.

Państwo Wierzbiccy są  rodowitymi 
mieszkańcami naszej gminy. Od uro-
dzenia zamieszkują i pracują na terenie 
gminy Płaska. Po zawarciu małżeństwa 
zamieszkują wspólnie w miejscowości 
Podmacharce.

Szacowni Jubilaci wspólnie wycho-
wali czwórkę dzieci - dwóch synów i dwie 
córki. Doczekali się 7 wnuków i 5 wnu-
czek oraz 2 prawnuków i 2 prawnuczek. 

Były kwiaty i życzenia dalszych, do-
brych i szczęśliwych lat życia. 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu Do-
stojnym Jubilatom składamy serdeczne 
życzenia długich lat życia w zdrowiu i 
szczęściu rodzinnym. Do tych życzeń 
dołącza się również redakcja „Głosu 
Płaskiej”.

Żyjcie długo i szczęśliwie…

Beatyfi kacja Sługi Bożego papieża 
Jana Pawła II będzie wielkim wydarze-
niem kościelnym: od tych słów rozpo-
czyna się watykański komunikat na te-
mat programu uroczystości związanych z 
wyniesieniem na ołtarze papieża Polaka. 

Beatyfikację poprzedzi w sobotę 
(30.04.) wieczorem czuwanie na terenie 
Circus Maximus. Przewodniczyć mu 
będzie kardynał wikariusz Rzymu, a z 
uczestnikami połączy się Benedykt XVI. 

W niedzielę (1.05.) o 10:00 rozpocz-
nie się na Placu św. Piotra msza, w czasie 
której papież dokona beatyfi kacji Jana 
Pawła II. Zaraz po niej w bazylice wa-
tykańskiej wystawiona zostanie trumna 
ze szczątkami nowego błogosławione-
go, przeniesiona z Grot Watykańskich. 
Umieszczenie jej w nowym grobowcu 
w kaplicy św. Sebastiana odbędzie się 
w formie prywatnej, bez udziału wier-
nych. W poniedziałek(2.05.) o 10:30 
watykański kardynał sekretarz stanu 

Tarcisio Bertone odprawi na Placu św. 
Piotra mszę dziękczynną za beatyfi kację. 

Prefektura Domu Papieskiego - urząd 
zajmujący się publicznymi spotkaniami 

papieża, przypomina, że nie będzie 
biletów wstępu na beatyfikację Jana 
Pawła II.    

                (B)

Uroczystość Beatyfikacji
Jana Pawła II
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29.03.2011r.  w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II  w 
Płaskiej,  odbyły się eliminacje  gminne 
XXXIV  Ogólnopolskiego  Turnieju  
Wiedzy  Pożarniczej. W eliminacjach 
szczebla podstawowego uczestniczyło 
45 uczniów. W eliminacjach  gminnych  
uczestniczyło 25 uczniów. W grupie 
I –szkół podstawowych – wzięło udział  
7  uczniów. Kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: Daria 
Trocka, Karolina Jadeszko (obie SP 
w Gruszkach) i Ewelina Zubkiewicz  
(SP w Płaskiej). W grupie  II – gim-
nazjum-  wzięło udział  18 uczniów a 
kolejność  zajętych miejsc przedstawia 
się następująco: Natalia Kozielska, Pa-
trycja Kawa, Konrad Skowroński. W 
związku z ogłoszeniem roku 2011 przez 
ONZ „Międzynarodowym Rokiem Lasu” 
Nadleśnictwo Płaska podkreślając wagę 
ochrony przeciwpożarowej lasów,  włą-

czyło się do rozpropagowania tej akcji i 
w ramach turnieju wiedzy pożarniczej  w 
50% było sponsorem nagród dla uczest-
ników konkursu, a drugie 50% nagród 
ufundował  Urząd Gminy Płaska. Wrę-
czenia dyplomów i nagród książkowych 
wszystkim uczestnikom turnieju wiedzy 
pożarniczej dokonali  prezes Zarządu 
Gminnego  OSP RP w Płaskiej  Wiesław 
Gołaszewski i  Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Płaska  Leszek Skubis. Odbyło się 
też ogłoszenie wyników XIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży z eliminacji 
gminnych pod hasłem „Powódź, pożar, 
dniem  czy nocą – straż przychodzi ci z 
pomocą”. 

Do  etapu powiatowego komisja 
postanowiła zakwalifikować prace 
konkursowe następujących uczniów wg 
kolejności miejsc w danych grupach: I 
grupa:  Joanna Simonienko (SP Płaska), 

Damian Raczkowski i Mateusz Koziel-
ski (SP Gruszki), Marcin Naumowicz i 
Krzysztof Włodarczyk; II grupa:  Daria 
Trocka – (SP Gruszki), Sandra Macie-
rzyńska (SP Płaska), Karolina Jatkow-
ska (SP Gruszki), Klaudia Citkowska, 
Maciej  Trojanowski, Daniel Trusz-
kowski; III  grupa:  Mateusz Milewski, 
Dominika Czuper, Jowita  Jatkowska, 
Konrad Skowroński, Katarzyna Ko-
ronko i  w IV grupie -  Beata Kępińska.

   Wszyscy uczestnicy konkursu pla-
stycznego, których prace zakwalifi kowa-
no do eliminacji powiatowych  otrzymali  
dyplomy i nagrody  rzeczowe. 

Wręczenia dyplomów i nagród do-
konał wójt gminy Wiesław Gołaszew-
ski i dyrektor ZSO  Dariusz Sudyk. 
Wwręczający pogratulowali wszystkim 
uczestnikom zajętych miejsc i osiągnię-
tych wyników.

JSz

Zapobiegać pożarom!
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Zbliżająca się data beatyfi kacji Ojca Świętego 
Jana Pawła II to dobra okazja, by przypomnieć o 
Szlaku Papieskim „TAJEMNICE ŚWIATŁA” 
z Ełku do Wigier. 

Spośród wszystkich pięciu odcinków na naszą 
szczególną uwagę zasługują dwa: ze Studzienicz-
nej do Mikaszówki oraz z Mikaszówki do Sejn. 
Specyfi ką obydwu odcinków jest to, że wiodą 
przez piękne fragmenty Puszczy Augustowskiej 
– urokliwe starodrzewia, liczne jeziora, rzeki i 
Kanał Augustowski. 

Miejscem spotkania się obydwu odcinków 
jest malownicza wieś turystyczna Mikaszówka, 
położona na styku Kanału Augustowskiego i 
Czarnej Hańczy. 

Ustawiony przez drewnianą plebanią pomnik 
przypomina o wizycie w Mikaszówce Karola 
Wojtyły  wraz z grupą znajomych w lipcu 1954 
roku, podczas spływu kajakowego z Wigier do 
Studzienicznej. Pomnikiem poświęconym Pa-
pieżowi jest też monumentalny głaz  ustawiony 
wśród drzew przyległych do zabytkowego kościo-
ła z 1907 roku p.w. Marii Magdaleny. 

Pod względem przyrodniczym tego odcinka, 
na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przy-
rody „Perkuć”, obejmujący ochroną cenne lasy 
i bagna otoczone trzema jeziorami. Ciekawostką 
przyrodniczą jest naturalne zarastanie śródleśnego 
jeziora Kruglak. 

Wyciszonej kontemplacji sprzyjają długie 
i proste odcinki. Na wyjątkowość Szlaku wpły-
wają ponadto zabytkowe śluzy, które jednocześnie 
warto uwzględnić przy planowaniu posiłków. 

Ponieważ warto przejść cały Papieski 
Szlak, poznanie najbliższego otoczenia z szer-
szej perspektywy z pewnością będzie dobrym 
początkiem dłuższej, duchowej przygody.

RR, foto autor

„A może by tak do Mikaszówki”„A może by tak do Mikaszówki”                                                                  

- Jan Paweł II - Jan Paweł II 
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Około 400 przydomowych oczyszczalni ścieków ma 
być zbudowanych do końca 2011 roku na terenie naszej 
Gminy Płaska. W minionym roku powstało ich blisko 90. 
Wójt gminy Wiesław Gołaszewski jest przekonany, że 
w 2012 roku wszystkie gospodarstwa (około 700 sztuk) 
takie oczyszczalnie będą już użytkować.

(B)

Podczas sesji Sejmiku Województwa 
Podlaskiego w dniu 7 lutego 2011 roku, 
w której uczestniczył niżej podpisany na 
zaproszenie przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Bogdana 
Dyjuka - przyjęto autopoprawkę i do 
budżetu województwa na 2011 rok 

przyjęto m.in. zmianę dotyczącą „współ-
organizacji trzydniowej imprezy pod 
nazwą  „Rock Szanty Festiwal Szanty” 
uznawanej za najważniejsze wydarzenie 
żeglarskiego rocka odbywającej się w 
położonej na terenie województwa pod-
laskiego miejscowości Serwy i wsparcia 

jej dotacja w wysokości 50.000 zł.”.
A więc fakt uznania naszej impre-

zy za jedno z najciekawszych wy-
darzeń  ku l tura lnych  –  n ie  ty lko 
w powiecie augustowskim, doczekał 
się i w tym roku finansowego wsparcia. 
Brawo władze Gminy Płaska.       (B)

Od 1 do 16 marca 2011r. odbyły się zebrania 
wiejskie obsługiwane przez Wójta Gminy bądź 
też Sekretarza mające na celu wybór sołtysa  i 
rad sołeckich na kolejną czteroletnią kadencję we 
wszystkich sołectwach gminy Płaska. 

W myśl Statutów Sołectw (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Podlaskiego z 2003r. Nr 40, poz. 885) przypo-
minamy, iż do kompetencji i obowiązków sołtysa 
należy miedzy innymi: reprezentowanie Sołectwa 
w sprawach publicznych; wykonanie uchwał ze-
brania wiejskiego; pełnienie funkcji gospodarza 
Sołectwa załatwiającego jego codzienne sprawy; 
przekazywanie Wójtowi Gminy uchwał i opinii 
zebrania wiejskiego; występowanie z wnioskami 
dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkań-
ców i podejmowanie interwencji w tym zakresie; 
wykonywanie innych zadań z mocy odrębnych 
przepisów, między innymi z zakresu obronności, 
ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i 
opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwa-
nie ich skutków; zwoływanie posiedzeń zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej; składanie sprawozdań 
ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim; 
udział w sesjach Rady Gminy;  uczestnictwo w 
naradach zwoływanych okresowo przez Wójta. 

 W czasie nieobecności pełnienia urzędu przez 
sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wy-
jazdem bądź innymi okolicznościami obowiązki 
przejmuje rada sołecka. Do zadań i kompetencji 
rady sołeckiej zaliczyć należy: przygotowanie 
zebrań wiejskich i sporządzanie projektów 
uchwał, opinii, wniosków; organizowanie wyko-
nania uchwał zebrania wiejskiego i kontrola ich 
wykonania; inicjowanie czynów społecznych; 
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i 
kulturalnych.                                                   (red)

Już po raz 13 w hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Grajewie odbył się 
podlaski turniej weteranów tenisa 
stołowego, w którym udział wzię-
ło ponad osiemdziesięciu zawod-
niczek i zawodników powyżej 35 
lat z województwa podlaskiego 
i warmińsko - mazurskiego. 

Rywalizowali oni w sze-
ściu kategoriach wiekowych 
i Turnieju Przyjaciół. Naj-
s t a r s z y m  u c z e s t n i k i e m 
był  Stanisław Fiedorczuk 
z Moniek rocznik 1936. 

W kategorii 51 – 60 lat: czwar-
te miejsce zajął Tadeusz Ome-
lianiuk  z Płaskiej.

Dokonaliśmy wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

XIII Podlaski Turniej Weteranów 
tenisa stołowegoBudujemy

oczyszczalnie

Władze sołectw na lata 2011 – 2015 – Gratulujemy!

Lp Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

Liczba 
mieszkańców 
biorąca  udział 

w zebraniu 
wyborczym

1. Dalny Las Paulako Marzanna Ślużyński Adam, Bukrejewska Elżbieta
Sobolewski Stanisław 53

2. Serski Las Pawłowski Wiesław Sewastynowicz Grzegorz, Pawluczuk 
Monika, Banach Krzysztof 8

3. Serwy Lesiecki Stanisław Dębowska Alicja, Makarewicz 
Marianna, Kucharski Edward 20

4. Sucha Rzeczka Hermaniuk Bogumiła Bejm Leszek, Jasnoch Joanna
Wiszniewski Eugeniusz 25

5. Płaska Szostak Marian Jadeszko Andrzej, Marchocki Tadeusz
Ciężkowska Małgorzata 51

6. Gorczyca Łebski Zbigniew Łada Justyna, Hańczuk Tomasz
Kaczmarek Antoni 33

7. Mołowiste Wiszniewski Henryk Wiszniewski Franciszek, Ejsmont Jerzy
Abrycki Tadeusz 29

8. Podmacharce Kuźnicka Jadwiga Kuźnicki Sławomir, Raczkowski 
Szymon, Bonarska Jadwiga 14

9. Macharce Myszczyńska Alicja Myszczyński Franciszek, Kowalewski 
Remigiusz, Kulikowski Edward 19

10. Strzelcowizna Warakomski Henryk
Gałażyn Antoni, Kasjanowicz Jadwiga

Baranowski Ryszard, Głowacki 
Stanisław

22

11. Mikaszówka Żegarska Jolanta Szebiotko Joanna, Nakonieczka Teresa
Łojewska Barbara 14

12. Rygol Chalecki Dariusz Szarkowski Jarosław, Sawastynowicz 
Teresa, Hatowska Agnieszka 26

13. Rubcowo Okuniewski Jerzy Zakarzecki Zdzisław, Herman 
Sebastian, Truszkowski Janusz 22

14. Gruszki Jatkowski Józef Mieczkowska Magda,  Jatkowski 
Krzysztof, Baranowski Władysław 71

15. Rudawka Juszkiewicz Sławomir Raczkowski Antoni, Raczkowska 
Jadwiga, Kozielski Zbigniew 29
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Leśnicy i myśliwi
oszacowali stan zwierzyny

Liczono tropy na śniegu, ob-
serwowano zwierzęta, które po-
jawiały się przy karmnikach lub 
wychodziły, w poszukiwaniu je-
dzenia, na otwartą przestrzeń. 

– Za najbardziej skuteczną 
uważana jest metoda pędzeń, ale 
w tym roku odstąpiliśmy od niej ze 
względu na wyjątkowo ciężką zimę 
– mówił Tadeusz Wasilewski, 
szef nadleśnictwa w Augustowie, 
które koordynowało akcję. 

Coroczne obliczenia wskazują, 
że w Puszczy Augustowskiej przy-
bywa zwierzyny. Nie zawsze sprzyja 
to równowadze w środowisku natu-
ralnym. – Najgorsze są łosie – uważa 
nadleśniczy. – Niszczą wszystko, co 
znajdzie się na ich drodze. W zimie 
zjedzą lub stratują każdą sadzonkę, 
która wystaje ponad warstwę śnie-
gu. Kiedyś łosie szukały schronie-
nia głównie na nadbiebrzańskich 
bagnach w gminach Sztabin czy 
Lipsk. Teraz odbywają wędrówki, 

zamieszkały również w lasach, a 
na szosach regularnie powodują 
wypadki drogowe. Są bezkarne, bo 
na ich odstrzał ciągle obowiązuje 
moratorium. Populacja zwiększa 
się więc z roku na rok. Dziki coraz 
większe szkody wyrządzają na 
chłopskich polach. Niszczą głównie 
uprawy ziemniaków i kukurydzy. 
Rolnikom trzeba płacić coraz wyż-
sze odszkodowania. 

Najwięcej w Puszczy Augu-
stowskiej jest jednak saren i jeleni. 
Wprawdzie im szczególnie dała 
się we znaki ostra zima, ale jakoś 
zdołały ją przetrwać, chociaż czę-
sto stanowiły łatwy łup dla wilków 
i zdziczałych psów. Przy grubej 
pokrywie śnieżnej przeważnie nie 
miały szans ucieczki. Kilkanaście 
lat temu w Puszczy Augustowskiej 
doliczono się tylko jednego rysia. 
Teraz jest ich prawie dwudziestka. 
Jeszcze lepiej czują się w naszych 
lasach wilki.

      Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego 
w Augustowie 

Prowadzi nabór na kurs:

„Stosowanie środków 
ochrony roślin 

sprzętem naziemnym”
Szkolenie obejmuje: 14 godzin 

(2 spotkania)
Termin realizacji: kwiecień 2011r.

Ośrodek Nasz posiada upoważnienie 
do prowadzenia tego typu szkoleń 

wydane przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Roślin w Białymstoku

Zapisy i informacje udziela: Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego w Augusto-

wie ul. Tytoniowa 10
tel. 87 643 52 53; 87 643 16 92

augustow@zdz.bialystok.pl

Na terenie naszej gminy trwa wielka 
inwestycja „Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej w strefi e Kanału Augu-
stowskiego”, której wartość całkowita 
wyniesie 7.187.500,95 zł, zaś wartość 
dofinansowania unijnego stanowić 
będzie kwotę – 5.162.964,56 zł. 

Kanał Augustowski, doczeka się 
więc należytej oprawy turystycznej. 
Zostanie wybudowane Centrum Infor-
macji Turystycznej, parkingi i droga 
dojazdowa do sportowych obiektów 
(boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
kort tenisowy, boisko do siatkówki 
plażowej, szatnie, łazienki, sauna i 
siłownia), a wzdłuż Kanału powstanie 
ścieżka rowerowo-narciarska…a może 
by tak zbudować pięciokilometrową 
trasę narciarską z podbiegami, górka-
mi…na której mogłaby trenować latem 
i zimą Justyna Kowalczyk? Nasza 
„królowa nart” nie ma zbyt wielkich 

wymagań – zadowoli ją trasa, oczy-
wiście profesjonalna, na której mo-
głaby przygotowywac się w kraju do 
zdobycia kolejne, już piątej, szóstej…
Kryształowej Kuli.

Co na to wójt Wiesław Gołaszewski 
i złoty medalista olimpijski z Sapporo 
Wojciech Fortuna? 

Pewnie udałoby się pozyskać spo-
ro pieniędzy z Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, ministerstwa sportu, od 
Apoloniusza Tajnera, czyli z  Polskie-
go Związku Narciarskiego?

Zostanie też elegancko zagospoda-
rowana plaża w Jazach nad jeziorem 
Mikaszewo, w Paniewie nad jeziorem 
o takiej samej nazwie i w Mołowistem 
nad Serwami. 

Będą wiaty z siedziskami, wiaty 
grillowe, sporo tablic informacyjnych, 
sanitariaty, drewniane pomosty…

(B)

W strefie Kanału
Augustowskiego
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Sądzę, że najbliżej tamtych wydarzeń 
była żyjąca jeszcze w Mikaszówce pani 
Kazimiera Gramadzka, pani Kazia– wie-
loletnia gospodyni na plebanii i pierwsza 
katechetka pobożności wielu pokoleń 
mieszkańców Mikaszówki. Na koniec o 
spuściźnie, jaką Jan Paweł II nam pozosta-
wił. Na pewno utworzył diecezję Ełcką, by 
ta część naszego kraju mogła rosnąć w siłę, 
by powstawały szkoły, uczelnie, ośrodki, 
które mogłyby wyrównać szanse trudnej 
przez zaniedbania Centrum egzystencji jej 
mieszkańców.  Przez Bożą Opatrzność Jan 
Paweł II dał nam szlak papieski, który ma 
zadanie przyciągnąć w te strony turystów. 
Jan Paweł II dał nam uzupełnienie różań-
cowej Ewangelii w tajemnicach światła i 
pozostawił je na tym właśnie szlaku, jako 
depozyt wiary i modlitwy, przy której 
mamy trwać, by nie stracić równowagi i 
zachować harmonię wobec buntu, gniewu, 
i goryczy w otaczającej nas drapieżnej 
rzeczywistości. 

Po śmierci, 2 kwietnia 2005 r. - pa-
pieża Polaka przyszła mi na myśl skromna 
refl eksja o nadziei płynącej z nauki i osoby 
Ojca Świętego, którą opatrzyłam równie 
skromnym środkiem wyrazu.

Kir słowiańskiego papieża
Okrył cały świat.
Na nim fala słów: Nie lękajcie się,
Duch Święty odnowi oblicze ziemi tej…
Święta Panienka
Uśmiechała się z niebios.

Cierpienie
nie jest karą za grzechy.
Cierpienie to Anioł wiary,
Archanioł miłości,
Nadziei naszej Tron.

Nie lękamy się.
Pielgrzymujemy.
Wierzymy,
Dźwigając życia krzyż.

                Zofi a Hańczyc                    

MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI  PRZEZ WSTAWIENNICTWO  SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą
prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło

włączony w poczet Twoich świętych.
Amen. 

*Za zgodą władzy kościelnej kard. Camillo Ruini, Wikariusza Jego 
Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej

Na konkurs Augustowskich Placówek 
Kultury wpłynęło ponad 150 prac. Jury 
w składzie : Renata Rybsztat, Barba-
ra Ciruk, Dorota Bożewicz, Izabela 
Muczyńska, Dariusz Sieńkowski  
postanowiło przyznać nagrody w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
i kategoriach konkursowych. 
Nagrodzeni z terenu Gminy Płaska: 
pisanki kolorowe, czarno-białe i dra-
pane - Mateusz Kozielski l.7, Sebastian 
Wijas l.7, Hubert Kubryń l.9, Karolina 

Jatkowska kl. V, Arek Truszkowski kl. 
V, Milena Szymańska l.7 SP Gruszki, 
Daria Trocka kl. V – dodatkowo za 
haft (wszyscy SP Gruszki). Pisan-
ki wykonane w innych technikach: 
Agnieszka Szarkowska l. 9 SP Gruszki. 
Haft  wielkanocny: Beata Szarkowska 
kl. VI, Sara Sewastynowicz kl. V (SP 
Gruszki).  Palmy wielkanocne: Oskar 
Wasilczyk kl. I, Szymon Jatkowski kl. 
IV i Krzysztof Wydra kl. V (wszyscy SP 
Gruszki). BRAWO!

Nagrodzeni w konkursie
wielkanocnym 
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Piękną lekcję umierania, jak równie 
pięknego życia otrzymał świat z woli Boga 
w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego w 
dniu 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to odcho-
dził do Pana papież Jan Paweł II, dla nas 
Polaków swój człowiek– Karol Wojtyła. 

W kondolencyjnym pokłonie żegnał 
Ojca Świętego cały świat zatopiony w mo-
dlitwie i łzach. On jeden wydawał się być 
pogodzony ze śmiercią, jak mąż boleści 
oswojony z cierpieniem, z uśmiechem i z 
poczuciem dobrze spełnionego obowiązku 
żegnał się ze swoją owczarnią słowami: 
,,Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. 

,,Sancto subito” – święty natychmiast, 
głosiły transparenty niesione w pogrzebo-
wym orszaku, bo ten, który na czas swo-
jego pontyfi katu otrzymał w apostolskiej 
sukcesji klucze do królestwa niebieskiego, 
sam podążał na wieczne odpoczywanie w 
opinii świętości za życia.

Co takiego zobaczył świat w pochy-
lonej sylwetce starego człowieka w bieli, 
jakie czyny i słowa przykuwały uwagę 
milionów ludzi  jak magnes, pokonujących 
tysiące kilometrów, by być jak najbliżej 
niego, by doświadczyć jego spojrzenia i 
błogosławieństwa jego Kaplińskich rąk? 

To tajemnica Boża, to promieniująca i 
przynosząca owoc obfi ty dobroć człowieka 
nader skromnie znoszącego ukłucia nie-
sprawiedliwości a przy tym, tak odważnie 
broniącego przed ową niesprawiedliwo-
ścią, tych, którzy jej potrzebowali we 
współczesnym, ogarniętym materializmem 
świecie. 

To niezwykła prostota i miłość , z jaką 
traktował wszystkich i każdego z osobna, 
w duszpasterskiej pracy, w kontaktach 

międzyludzkich, tak bardzo zbliżała go 
do biednego człowieka, ale też zjednywała 
serca możnych tego świata. Dlatego może 
nie spoczął świat, nie spoczął Kościół 
w Polsce, by jak najszybciej przebrnąć 
przez gąszcze beatyfi kacyjnej procedury 
i wynieść na ołtarze naszego ukochanego 
rodaka – wielkiego człowieka i Sługę Sług 
Bożych. 

Dla nas Parafian Mikaszówki to 
również wielka radość i szczęście, to 
owoc naszej pobożnej modlitwy, ponieważ 
właśnie i naszą mało komu znaną parafi ę 
Ojciec Święty miał w swoim sercu i wspo-
mnieniach. 

Dokładnie pamiętał, gdzie położona 
jest Mikaszówka, kiedy to 8 czerwca 
1999 roku w czasie papieskiej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, w drodze na dwudniowy 
odpoczynek na Wigry westchnął: ,,A 

może by do Mikaszówki”. 
Mieszkańcy parafi i z nadzieją na spo-

tkanie z papieżem całe popołudnie tego 
dnia trwali przy kościele. Nieubłagany 
protokół wizyty nie pozwolił mu na to. A 
sentyment Ojca Świętego do tej ziemi 
wziął się z jego usposobienia wędrowcy, 
miłośnika ojczystej przyrody, niezwykłej 
afi rmacji jej piękna i życia. 

…Było to w latach 50-tych, może na 
początku  60-tych, za czasów księdza Flo-
riana Szabłowskiego. Letnim wieczorem 
do brzegu jeziora Mikaszówek przybyła 
na kajakach grupka młodych mężczyzn w 
krótkich spodenkach. Rozbawiona mło-
dzież ruszyła przez pole, a było to pole pro-
boszcza. Zatrzymali się u progu plebanii, 
prosząc jej gospodarza o nocleg i strawę. 

Proboszcz nie darzył zbytnią sym-
patią turystów, więc zirytował się, kiedy 
na domiar złego zapytali, czy mogą od-
prawić mszę świętą? Udzielił im niezłej 
lekcji dobrego wychowania o stosownym 
do miejsca ubraniu, o szacunku do 
ludzkiej pracy i chleba i o tym, że do 
prowokacji nie dopuści a kościół będzie 
dzisiaj zamknięty. 

Turyści przeprosili i pośpiesznie 
odeszli, tym razem drogą. Po niedługim 
czasie wrócili ubrani, tak jak wypada, ku 
zdziwieniu proboszcza mieli koloratki pod 
szyją a najstarszy z nich wylegitymował 
się. Okazał się nim biskup Karol Woj-
tyła. Było ognisko, wieczorne śpiewy, 
modlitwa, poważne rozmowy i tylko mimo 
zaproszenia proboszcza na pokoje, biskup 
posiliwszy się zsiadłym mlekiem poszedł z 
młodzieżą spać do stodoły. Jak się później 
okazało, długo jeszcze będzie wspominał 
przygodę w Mikaszówcei jej surowego 
proboszcza. 

Przy okazji audiencji ełckich bisku-
pów na Watykanie papież przesłał księdzu 
Szabłowskiemu wyjątkowy różaniec, 
który przekazany został żyjącemu jeszcze 
wtedy w Warszawie dawnemu proboszczo-
wi Mikaszówki. 

Poszło w anegdotach, że to jedyny 
proboszcz, który nie wpuścił biskupa do 
swojej parafi i. 

Każdy parafianin zna tę historię i 
chętnie ją opowiada turystom, znajomym. 

Swój człowiek – świętym!
W dniu Twoich urodzin wszyscy byli weseli

Tylko ty płakałeś.
Żyj tak, by w twej ostatniej godzinie
Płakali wszyscy inni.
Ty jeden, byś nie miał łzy w oku.

Dag Hammarksjold
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Ważnym wydarzeniem w dziejach 
historii Polski jest zbrodnia katyńska 
z 1940r. 

Zbrodnia Katyńska. To mord dokona-
ny przez sowietów na blisko 22 tysiącach 
obywatelach państwa polskiego, których, 
po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 
17 września 1939 r. – wzięto do niewoli 
i aresztowano.  

Zgładzono strzałem w tył głowy około 
15 tysięcy osób przetrzymywanych wcze-
śniej w obozach specjalnych NKWD w 
Kozielsku, Ostaszkowiei Starobielsku-
oraz 7 tysięcy osób osadzonych w wię-
zieniach zachodnich obwodów republik 
ukraińskiej i białoruskiej. 

10 kwietnia minął rok, gdy pod 
Smoleńskiem rozbił się samolot, w 
którym zginął Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej - udając się na obchody 70 
rocznicy zbrodni katyńskiej, a wraz  z 
nim 95 osób, Maria Kaczyńska– żona 
Prezydenta RP, najwyżsi dowódcy Wojska 
Polskiego, szefowie urzędów i instytucji 
państwowych, przedstawiciele Parla-
mentu, działacze społeczni i członkowie 
Rodziny Katyńskiej.

11 kwietna 2011r. uczniowie, nauczy-
ciele oraz goście zebrani w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jna Pawła II w Płaskiej 
uczcili pamięć osób, które zginęły w ka-

tastrofi e pod Smoleńskiem oraz poległych 
w Katyniu. 

Młodzież pod kierunkiem p. Ewy  
Pużyńskieji p. Lilianny Polkowskiej-
przedstawiła montaż słowno-muzyczny, 
przypominając zebranym historię obu 
zdarzeń. 

Przedstawione utwory oraz prezenta-
cja multimedialna odzwierciedliły ogrom 
tragedii oraz pamięć i szacunek żyjących. 

 Ofi arowane przez Wójta Gminy Pła-
ska Wiesława Gołaszewskiego i p. Ewę 
Pużyńską kwiaty i znicz, były symbolem 
naszej pamięci. 

Uroczystość zakończyła się minutą 
ciszy.                                                 D.S.

KATYŃ – 1940; SMOLEŃSK - 2010

21 marzec to pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, na który czekają wszystkie dzieci. 
Maluchy z naszej zerówki dbając o środowisko 
zrezygnowały z tradycji topienia marzanny. 
Jednakże nie odpuściły wiośnie. Postanowiły 
poszukać jej pierwszych śladów i zobaczyć 
czy przyroda budzi się do wiosennego życia. 
Dzieci bacznie obserwowały otoczenie i spo-
strzegły na trawniku przed szkołą pierwsze 
źdźbła trawy. W dalszych poszukiwaniach 
mali odkrywcy ujrzeli pąki na gałęziach drzew.  
Spacerując wzdłuż Kanału Augustowskiego 
wypatrzyły kwitnącą leszczynę i przepiękne 
bazie. Kiedy dzieci podziwiały „kotki” na 
wierzbie, w oddali usłyszeć było można wesoły 
śpiew ptaków…
Dzieci były bardzo zadowolone, że udało się  
im odnaleźć pierwsze zwiastuny wiosny, a i 
słoneczko wyjrzało zza chmur, co sprawiło, że 
spacer stał się jeszcze bardziej przyjemniejszy.

G.C.

Wiosna już przyszła…
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1. Po co nam spis? 
Większość osób niemających do 

czynienia ze statystyką publiczną za-
stanawia się po co przeprowadzane są 
średnio raz na 10 lat spisy powszechne 
ludności i mieszkań. Warto więc wyja-
śnić, że statystycy zbierają informacje, 
opracowują je tj. dokonują ich agregacji, 
metodami statystyczno-matematycznymi 
szacują brakujące wartości, analizują 
szeregi czasowe, a końcowym etapem 
ich pracy jest przekazanie zagregowa-
nych i odpersonalizowanych danych 
zarówno do społeczności lokalnych, jak 
i do organów decydujących o rozwoju 
kraju w szeroko pojętym znaczeniu. 
Podkreślić należy, że zadaniem statystyki 
jest zebranie informacji i wskazanie 
ich zmienności w czasie, pozwalającej 
na dokonywanie prognoz, natomiast 
statystyka nie interpretuje danych i nie 
udostępnia danych jednostkowych. W ten 
sposób przygotowane dane stają się dla 
decydentów źródłem do podejmowania 
strategicznych decyzji, np. o tworzeniu 
miejsc pracy, o potrzebie zapewnienia 
na danym obszarze kraju odpowiedniego 
zaplecza edukacyjno-wychowawczego 
(szkoły, przedszkola, żłobki itp.), o dzia-
łaniach przeciwdziałających bezrobociu 
poprzez wprowadzanie odpowiednich 
profi li kształcenia w zależności od istnie-
jącego na danym terenie rynku pracy, o 
budowie mieszkań itp. Spis powszechny 
jest badaniem, które w sposób komplek-
sowy dostarcza danych do podejmowania 
takich właśnie decyzji. Żadne inne ba-
danie podobnych danych nie dostarczy 
i tak jest na całym świecie. Już 2 tys. lat 
temu ludzie wymyślili spisy powszechne 
i do dziś nie znaleźli lepszego sposobu, 
aby nas policzyć i dowiedzieć się, w ja-
kich warunkach żyjemy i jakie są nasze 
potrzeby. 

2. Co to jest e-spis, dlaczego jest 
ważny oraz jakie są powody, dla któ-
rych powinniśmy z niego skorzystać? 

Spisy powszechne są badaniami sto-
sunkowo drogimi, a jednocześnie nastę-
puje stały rozwój poszczególnych dzie-
dzin życia, w tym w zakresie technologii 
komunikacji i zabezpieczeń przeciwko 

ujawnianiu naszych danych, do których 
tylko my mamy prawo i nie chcemy, 
aby wszyscy wszystko o nas wiedzieli. 
Dlatego większość krajów świata szuka 
dróg właściwego, a jednocześnie tań-
szego pozyskiwania danych spisowych 
z jednoczesnym zagwarantowaniem ta-
jemnicy statystycznej. W Polsce w tego-
rocznym spisie postanowiliśmy szeroko 
– po raz pierwszy - zastosować metodę 
e-spisu, czyli spisu elektronicznego, co 
pozwala na radykalne obniżenie liczby 
rachmistrzów spisowych i całkowite 
wyeliminowanie papierowych formula-
rzy spisowych. 

3. Co my – jako respondenci – po-
winniśmy wykonać w celu poddania 
się spisowi, a czego robić nie musimy. 
Krótko – co zrobić, żeby móc spać 
spokojnie, że wypełniliśmy nasz obo-
wiązek spisowy. 

Od dnia 1 kwietnia możemy dokony-
wać samospisu, poprzez zalogowanie się 
do systemu i po uwierzytelnieniu swojej 
osoby, wypełnienie formularza spisowe-
go. Uwierzytelnienie służy ochronie for-
mularza spisowego zawierającego tylko i 
wyłącznie nasze dane oraz uruchomieniu 
działań związanych z jednoczesnym 
szyfrowaniem wprowadzeniem przez nas 
danych do formularza, tak aby nikt nie 
upoważniony nie mógł naszych danych 
odczytać. Jedynym warunkiem dokona-
nia samospisu jest dostęp do komputera 
z Internetem. Możemy się spisać sami 
lub poprosić o pomoc członka rodziny 
lub znajomego – jeśli mamy do nich 
zaufanie. 

Jeżeli nie uda nam się samospisać, 
nie musimy tego nikomu zgłaszać. 
Czekajmy spokojnie, aż zadzwoni do nas 
ankieter statystyczny, który jest osobą 
upoważnioną do zbierania danych spi-
sowych. Zamiast ankietera może przyjść 
do nas rachmistrz spisowy i tej osobie, 
jeśli jest rzeczywiście rachmistrzem 
(musi nosić identyfikator podpisany 
przez dyrektora urzędu statystycznego, 
a jego wiarygodność możemy potwier-
dzić telefonicznie dzwoniąc na numer 
infolinii lub osobiście w urzędzie gminy 
lub urzędzie statystycznym) zgodnie z 

ustawą o spisie musimy odpowiedzieć 
na pytania spisowe. Odpowiadając na 
pytania rachmistrza spełniamy obowią-
zek spisowy. Oczywiście możemy ustalić 
z rachmistrzem dogodny termin wizyty, 
jeśli będzie taka konieczność. 

Może się zdarzyć, że nikt do nas nie 
zadzwoni, ani nie przyjdzie żaden rach-
mistrz. Oznaczać to będzie, że wszyst-
kie informacje o nas są już wpisane do 
formularza spisowego i zebrane zostały 
z rejestrów państwowych. Możemy je 
obejrzeć logując się w Internecie tak, 
jak przy samospisie. W takim wypadku 
również nie musimy zgłaszać się do 
żadnego urzędu i sprawdzać, czy zosta-
liśmy spisani. 

Tak więc obowiązkiem statystyki 
jest dopilnować, aby każdy z nas został 
policzony w spisie. Naszym obowiąz-
kiem jest poddać się spisaniu, jeśli 
przyjdzie do nas rachmistrz. 

4. Kto nam pomoże i w jaki sposób? 
Od 1 kwietnia zostanie uruchomiona 

ogólnopolska infolinia spisowa o nume-
rach: 800 800 800 (bezpłatne połączenia 
z telefonów stacjonarnych) lub 22 4444 
777 (zgodnie z taryfi katorem operatora 
sieci komórkowej), gdzie będzie można 
uzyskać: 
pomoc przy wypełnianiu formularzy 

spisowych w Internecie, 
informacje o spisie, 
informacje o rachmistrzach spisowych, 
informacje o terminie wizyty rachmi-

strza lub możliwym terminie jej prze-
łożenia. 

Infolinia będzie czynna codziennie 
w godzinach od 8.00 do 20.00 od ponie-
działku do piątku i od 8.00 do 18.00 w 
soboty i w niedziele. 

Ponadto, warto odwiedzać stronę 
www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl, 
gdzie jest wiele ciekawych informacji 
na temat spisu. 

Opracowała: 
Magdalena Janczur-Knapek 

Naczelnik Wydziału Organizacji 
Spisów Powszechnych i Badań Maso-
wych w Departamencie Programowa-

nia i Koordynacji Badań

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011, 

czyli co każdy respondent
wiedzieć powinien 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 2004r. w 
sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, 
poz. 2237) bóbr

europejski jest gatunkiem chronionym. 
Prace ograniczające wielkość szkód wy-
rządzanych przez bobry mogą polegać na 
rozbiórce tam bobrowych znajdujących się 
na ciekach wodnych lub montażu rur prze-
lewowych w tamach bobrowych. W sto-
sunku do gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną gatunkową (np. 
bóbr europejski) obowiązują pewne zakazy 
m.in. niszczenia ich lęgowisk, żeremi, tam, 
zimowisk i innych schronień. Zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 
z póź. zm.) w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to 
zagrożenia dla dziko występujących popu-

lacji zwierząt objętych ochroną gatunkową 
(np. bóbr europejski) regionalny dyrektor 
ochrony środowiska może wydać zezwo-
lenie na odstępstwo od obowiązujących 
w stosunku do nich zakazów. Zezwolenie 
może zostać wydane jeżeli planowane do 
wykonania działania dotyczą zapobiegania 
poważnym szkodom, w szczególności 
w gospodarstwach rolnych, leśnych lub 
rybackich. 

Wniosek powinien zawierać infor-
macje: opis czynności, na którą ma być 
wydane zezwolenie; miejsce wykonania 
wnioskowanej czynności (dokładna loka-
lizacja); czas wykonania wnioskowanej 
czynności; potwierdzenie dokonania 
opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy). W celu 
otrzymania zezwolenia na rozbiórkę tam 
bobrowych należy złożyć wniosek do re-
gionalnego dyrektora ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 

listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) osoba 
fi zyczna jest zobowiązana do uiszczenia 
opłaty skarbowej w wysokości 82zł. Opłata 
skarbowa winna być wpłacona na rachunek 
bankowy:

Urząd Miejski w Białymstoku, De-
partament Finansów Miasta ,

BANK PEKAO S.A.
nr: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132  

z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie 
zezwolenia na ...” Potwierdzenie wniesienia 
opłaty skarbowej należy dołączyć do skła-
danego wniosku o wydanie zezwolenia. 
Wniosek należy dostarczyć pod adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy 
Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok lub Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Białymstoku Wydział Spraw Terenowych 
I w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 
Suwałki

Po wpłynięciu do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Białymstoku 
wniosku zostaje ustalony termin lustracji 
terenowej. Celem lustracji terenowej jest 
potwierdzenie zasadności rozbiórki tamy 
bobrowej. Jednym ze sposobów ogranicza-
nia szkód polegających na spiętrzaniu wody 
przez tamy bobrowe i zalewanie gruntów 
przyległych do cieku wodnego jest montaż 
w tamach bobrowych rur przelewowych. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako realizator au-
torskiego Programu British American Tobacco Polska SA pod 
nazwą „Akademia Augustowska”, w ramach fi laru Akademii 
Pracy i Innowacji postanowiła pozyskać środki na utworzenie 
Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Augustowie. 

Lokalne Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty 
zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw (KSU) tworzą ogólnopolską sieć liczącą 
99 PK, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla przed-

siębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsię-
biorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. 

Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie  jest czynny 
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSOBY 
ZAINTERESOWANE ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ  Z TERENU MIASTA I POWIATU 
AUGUSTÓW!

Obowiązujący od początku tego roku 
obowiązek rezygnowania z zatrudnienia 
wraz z przejściem na emeryturę ma 
niestety znacznie poważniejsze skutki, 
niż przewidywał projektodawca tych 
zmian, czyli minister fi nansów. Wpro-
wadza bowiem obowiązek dwukrotnego 
rezygnowania z pracy wraz z przejściem 
na emeryturę! W najtrudniejszej sytuacji 
znajdą się osoby,  którym przysługuje 

prawo do emerytury pomostowej. 
Aby skorzystać z tego okresowego 

świadczenia, muszą zrezygnować z 
pracy. Jeśli znajdą później zatrudnienie 
(?), po osiągnięciu powszechnego wieku 
emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn), będą musieli zrezygno-
wać ze swojej nowej pracy jeszcze raz. 
Inaczej nie dostana z ZUS dożywotniej 
emerytury. Sprawa dotyczy także osób, 

które przeszły na wcześniejsze emerytu-
ry, a teraz obliczają swoje świadczenia na 
nowo po przepracowaniu 30 miesięcy i 
osiągnięciu powszechnego wieku eme-
rytalnego. 

Nawet jeśli ZUS korzystnie przeliczy 
im świadczenie, nie dostaną podwyżki, 
dopóki nie zrezygnują z zatrudnienia i nie 
złożą w ZUS świadectwa pracy.

(A)

Ważne – nie tylko dla emerytów

Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie    

Problemy z bobrami…
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Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści, lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez 
podania przyczyny.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska: działka 1500 mkw, 
cztery działki po 1000 mkw. Działki graniczą z 
lasem państwowym, położone w odległości 500 
metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów od jeziora 
Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia).tel. 87 
6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykończe-
nia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są ujeżdżo-
ne, doskonale nadają się pod siodło i do zaprzęgu. 
Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), używane 
skrzydła drzwiowe, bryczka parokonna – 2,5 tys. zł 
tel. 87 641 88 81,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miejsco-
wości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. Działka 
graniczy z lasem, położona w bliskim sąsiedztwie 
Kanału Augustowskiego, w odległości 200 m od 
przejścia granicznego. Cena do uzgodnienia. tel. 
695 365 127.

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

Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: 
kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłoszenia 
osobiste lub: kom. 503 064 200, e-mail: invest@
investnord.pl

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda agregat 
prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, rok 
produkcji 1967 r., Tel  kom. 503 064 200. 

Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Gruszki i 
okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 508 953 124.

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapialną, mało 
używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. Cena 1000 zł, 
tel. 600 569 233. 

Sprzedam działki budowlane z prawem zabudowy 
o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, położone w 

pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowości 
Kudrynki, cena do uzgodnienia. tel. 87 641 76 35, 
785627913.

Sprzedam używaną przetrząsaczo -zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502

Przyjmę, kupię każdą ilość ziemi na działkę. tel. 
512 146 299

Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o 
powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia. tel. 695 361 127

Sprzedam działki budowlane z prawem zabudowy 
o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo uzbrojo-
na) i 4500 mkw, położone w miejscowości Płaska 
ul. 3-Maja. Nieruchomości położone przy lesie w 
pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augustowskie-
go, cena do uzgodnienia. tel. 607 764 107.

Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-
wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone w 
miejscowości Gorczyca. Nieruchomości znajdują 
się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augu-
stowskiego, cena do uzgodnienia. tel. 668 301 799.

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kryjemy 
dachy już od 42 lat. Prace wykonujemy szybko, 
solidnie i tanio. tel. 663-201-446

Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, banie 

ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wykonujemy 
wykończenia domów drewnianych, renowację 
starych obiektów drewnianych, więźby dachowe. 
tel. 607-924-718

Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
tel. 783-828-866

Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 m² 
i garażem w Gruszkach, gm. Płaska. Tel. 87 641 
75 98,  514 391 704.

Usługi remontowo-budowlane w szerokim zakre-
sie. Tel. 510 449 029

Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  
o powierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości 
Rudawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnienia. 
tel. 601 082 024

Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Serwach, 
zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, 
konserwatorów i stróża.  Zgłoszenia CV i listu 
motywacyjnego, prosimy przesyłać na adres e-mail  
serwy5@wp.pl .

Sprzedam 2 tapczany jednoosobowe w bardzo 
dobrym stanie, m. Dalny Las  tel. 609 146 608

Wiosenna promocja! Proteza zębowa już od 350 
PL. Ilość ograniczona. Serwy – tel. 510 734 664

Sprzedam siano - luzem i w kostkach, pierwszy 
pokos - 6 ton. tel. 87 641 88 86

W każdy piątek w Świetlicy Wiejskiej w Strzelcowiźnie
 o godzinie 1630 odbywają się zajęcia aerobiku, które prowadzi 
Pani Krystyna Tym. Serdecznie zapraszam Anna Obuchowska.

dla którego Jan Paweł II jest postacią 
wymyśloną i nierealną, niczym bohater 
kreskówki. Urodzone już po śmierci 
papieża sześciolatki, często nie wiedzą 
kim był Karol Wojtyła. 

Dzieci wracają ze szkół i przedszkoli 
i mówią; ciekawą bajkę pani dzisiaj 
opowiadała o małym Lolku. W wielu 
domach takich bajek niestety się nie 
opowiada. - Niech pan zapyta, któregoś 
z tych chłopców kto to jest Cristiano 
Ronaldo. 

Odpowiedzą bez chwili zastanowie-
nia, a jak któryś coś przekręci, powie, że 
Cristiano gra w Barcelonie a nie Realu, 
to drugi zaraz go poprawi. 

Ale jak pan zapyta/  kim był Jan Pa-
weł II, to nikt nie będzie wyrywał się do 
odpowiedzi, bo tak naprawdę niewiele 

dzieci będzie wiedziało o kim mowa. 
Smutne to, bo w domach ojcowie 

rozmawiają o piłce, a nikt nie mówi o 
naszym Ojcu Świętym – mówi jeden z 
warszawskich księży, ale nie chce się 
przedstawić. – Rodzice zaraz się obrażą, 
powiedzą, że wtykam nos w nieswoje 
sprawy – tłumaczy. 

Dla niektórych słowa księdza mogą 
być grubą przesadą, bowiem mowa o 

sześciolatkach, a trudno oczekiwać, żeby 
dzieci w tym wieku recytowały z pamięci 
życiorys papieża, choć dopiero uczą się 
stawiać pierwsze literki. Szkopuł w tym, 
że większość dzieci o Ojcu Świętym do-
słownie nie wie nic. A to, zaledwie sześć 
lat po śmierci Jana Pawła II, sygnał, że 
pamięć o papieżu Polaku nie jest prze-
kazywana pierwszemu pokoleniu, które 
urodziło się już po jego śmierci.

Rośnie pokolenie, 

W niedzielę, 3 kwietnia 2011 roku wybra-
liśmy 11 nowych członków Powiatowej 
Rady Izby Rolniczej w Augustowie – milo 
poinformować, iż z terenu naszej Gminy 
Płaska wybrano Stanisława Lesieckiego. 

Rada ma swoją siedzibę przy ul. Przemy-
słowej 6B w Augustowie i zajmuje się 
m.in. sprawami rolników, pomagając im 
w kryzysowych sytuacjach…

(A)

Stanisław Lesiecki w Powiatowej
Radzie Izby Rolniczej
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Dnia 10 stycznia 2011r. po raz pierwszy 32 najmłod-
szych uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie „Olimpusek”. Treść sprawdzianów uwzględniała 
elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i 
matematycznej. Na koniec miesiąca lutego do szkoły wpłynęły 
ofi cjalne wyniki tejże olimpiady. Na uroczystym apelu 8 marca 
2011r. została przedstawiona krótka charakterystyka tego spraw-
dzianu oraz ogłoszone wyniki naszych najmłodszych uczniów.

W konkursie wzięło udział ponad 10.000 uczestników z całej 
Polski, w tym 2.889 na poziomie klasy I, 3.952 na poziomie 
klas II, 3.826 na poziomie klasy III. 

Tytuł laureata dyplom i nagrodę książkową z klasy II otrzy-
mali: Asia Simonienko (2 miejsce w kraju), Krzyś Pużyński 
(6 miejsce w kraju), Ola Gołaszewska (7 miejsce w kraju), 
Monika Milewska (9 miejsce w kraju). 

Zaś z klasy I tytuł laureata i te same nagrody otrzymali: 
Karol Czokajło (6 miejsce w kraju), Zosia Tyburek i 
Natalka Pawłowska (7 miejsce w kraju), Basia Pużyńska 
(8 miejsce w kraju). 

Pozostałym uczniom biorących udział w Olimpusku 
zostały wręczone dyplomy uczestnika. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
P.M.

Edukacja to nie tylko nauka, ale także 
poznawanie obyczajów i społecznych 
zachowań. Dzieci klasy I w SP w Płaskiej 
zorganizowały w ramach swoich zajęć 
lekcyjnych bal karnawałowy w scenerii 
zaczarowanych księżniczek i bohaterów 
bajek przy rytmach muzyki dziecięcej. 

Wszyscy uczniowie byli przebrani 
w kolorowe, zabawne i bajeczne stroje 
wcześniej samodzielnie wykonane. Atrak-
cją dnia była degustacja kanapek, które 
również same sporządziły. 

Na balu nie zabrakło konkursów i 
ciekawych zabaw. Zajęcia tego typu relak-
sują i rozwijają zainteresowania dzieci… 

W czasie zabawy dzieci usprawniają 
narządy zmysłowe, rozwijają sprawności 
motoryczne, wyrabiają nawyki, kształtują 
pojęcia i wartości moralne.

T. J.

Z życia pierwszaków…

„OLIMPUSEK”
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W niedzielę, 13 marca 2011 roku w Osie-
dlowym Domu Kultury w Augustowie 
rozstrzygnięto tegoroczną – Jubileuszową 
25. letnią edycję popularnego już ogól-
nopolskiego konkursu literackiego „O 
liść dębu”. 
Jury w składzie: Janusz Sowiński – prze-

wodniczący, Dorota Sikora, Krystyna 
Fiodorow, Joanna Hejduk, Tomasz 
Choroszewski – członkowie -  po prze-
czytaniu 67 prac z prozy i poezji przyznała 
w kategorii prozy dziecięcej: I miejsce za 
utwór  „Gwiezdna baletnica” (pseudonim 
SAWA) Sarze Sewastynowicz (SP Grusz-

ki); 1 miejsca za utwór „Zaczarowana 
syrena” (ps. Happy Sun) Sandrze Jat-
kowskiej (SP Gruszki) a wyróżnienie – za 
utwór „Kwiat leczniczy i bóbr” (ps. Karo) 
– Karolinie Jatkowskiej (SP Gruszki. 
Brawo utalentowane uczennice z SP 
Gruszki i ich opiekunki.                     (B)

Uczniowie z Gruszek z „Liściem Dębu”

Pierwszy dzień wiosny przyniósł ze 
sobą pochmurny dzień i zimny powiew 
wiatru , lecz w  Szkole Podstawowej w 
Gruszkach panowała wiosenna atmosfe-
ra. Dzieci z przedszkola zrobiły Marzan-
nę , a następnie cała szkoła barwnym 
pochodem udała się nad pobliską rzekę . 
Tam TRADYCYJNA MARZANNA– 

symbol zimy odeszła, podpalona i za-
topiona przez Panie wychowawczynie 
. Bezpieczni i uśmiechnięci wróciliśmy 
do szkoły czekając na słońce i piękną 
pogodę. Powitanie wiosny uświet-
niliśmy wyjazdem do kina 22 marca 
2011r. do Augustowa na fi lm „Matki w 
mackach Marsa”.   

Żegnaj zimo – witaj wiosno!
…Idziemy gromadą, wesołym pochodem

Niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Płyń sobie Marzanno szumiącym potokiem
Nad morze szerokie, nad morze głębokie.
Giń przepadnij zimo i nie wracaj do nas
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona.
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Karnawał, zapusty – okres zi-
mowych bali, maskarad, pochodów 
i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej 
w dniu Trzech Króli a kończy we wtorek 
przed Środą Popielcową, która oznacza 
początek Wielkiego Postu i oczekiwania 
na Wielkanoc. 

Nazwa pochodzi od włoskiego carne 
vale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny 
oznaczało pożegnanie mięsa (carne mię-
so + valere obowiązywać, być ważnym, 
królować) lub „carne” - mięso + „vale” 
- żegnaj), przed rozpoczynającym się 
Wielkim Postem. 

Od głębokiej przeszłości utrzymywa-
ło się też przekonanie, że im wyższe będą 
skoki, tym wyżej będzie rodziło zboże. 
Między innymi dlatego Karnawał jest tak 
ściśle związany z tańcami. W wielu kra-
jach europejskich, zwłaszcza na wsiach 
praktykowano także tańce dookoła ogni-
ska, najczęściej w formie koła. 

Bal karnawałowy w naszej szkole 
Samorząd Uczniowski przygotował na 
dzień  7 marca 2011 roku. Uczniowie 
tydzień wcześniej przygotowali plakat 
informujący o zabawie. Zabawa przy 
muzyce odbyła się na świetlicy szkolnej 
i trwała od 13.10 do 16.00. 

Zabawę poprzedziły jak to na ostatki 
przystało pączki. Pierwsza część zaba-
wy karnawałowej polegała na tańcach 
przeplatanych losowaniem niespo-
dzianek dla wszystkich uczestników. 
W drugiej części była tylko dyskoteka.

Opiekun SU: Agata Pomichter

Miejski Dom Kultury Augustowskich 
Placówek Kultury organizuje tradycyjny 
konkurs wielkanocny, którego celem jest 
propagowanie tradycji związanej z tema-
tyką Świąt Wielkanocnych. 

Kategorie konkursowe:
Pisanka wielkanocna – tradycyjna: 

czarno-biała i kolorowa (na wydmuszce 
tylko) - ilość 4 szt. wykonana w tradycyj-
ny sposób – pisana woskiem, malowana 
w barwnikach naturalnych.

Palma wielkanocna (max. wysokość 
1 m) - 1 szt. Serwetka – technika pracy 
wykonania dowolna, haftowane z moty-
wem wielkanocnym. (dowolna ilość ale 
nie mniej niż dwie)

Wypieki wielkanocne.
*Kategorie wiekowe – przedszkolaki, 

kl. 1-3, kl. 4- 6, gimnazjaliści, ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych i osoby 
dorosłe.

*Prace należy dostarczyć do MDK. 
*Do regulaminu konkursu dołączona 

jest karta zgłoszenia, prosimy o wypeł-
nienie jej wraz z podaniem adresu e-maila 
placówki lub opiekuna,

* prace biorące udział w konkursie 
należy opisać metryczką: imię i nazwisko 
autora, wiek/klasa, adres placówki, imię i 
nazwisko opiekuna,

*Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem praw au-
torskich na rzecz organizatora w celach 
publikacji w wydawnictwach i internecie. 

*Dane osobowe uczestników będą wy-
korzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Organi-
zator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 
reprodukcji prac w wydawnictwach lub na 
stronach internetowych (z zaznaczeniem 
nazwiska autora).

*Wyniki konkursu podane zostaną 
drogą e-mailową oraz na stronie www.
apk.home.pl.

Zbiorowe dzieła nie będą brane pod 
uwagę. Prace należy dostarczyć do MDK 
Rynek Zygmunta Augusta 9, 16 – 300 
Augustów do dnia 8 kwietnia 2011r. 

*Wręczenie nagród i dyplomów na-
stąpi 19 kwietnia 2011r. o godz. 13.00 
w sali MDK przy Rynku Z. Augusta 9. 
Wystawę prac można będzie oglądać w 
dniach 12 – 29 kwietnia 2011r.

Zapraszają – organizatorzy!

Konkurs Wielkanocny

Bal karnawałowy w Gruszkach


