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UWAGA!
Z dniem 01.06.2011r . zostaną wprowa-
dzone opłaty za przyłączenie do sieci 
wodociągowej na podstawie UCHWA-
ŁY NR V/35/11 RADY GMINY PŁA-
SKA z dnia 19 kwietnia 2011r:
1. Odbiór przyłącza odbywa się 

przed zasypaniem komisyjnie w 
obecności kierownika (lub osoby 
upoważnionej) SZGK w Płaskiej 
oraz konserwatora sieci wodocią-
gowej w dniach od poniedziałku 
do piątku od 7:30 do 14:30 po 
wcześniejszym zawiadomieniu o 
terminie odbioru,

2. Opłata za odbiór wynosi 150 zł + 
Vat,

3. Opłata za jednorazowe zamknie-
cie lub otwarcie wody wynosi 50 zł 
+ Vat, którego dokonuje wyłącz-
nie pracownik SZGK w Płaskiej 
(konserwator sieci wodociągo-
wej) w dniach od poniedziałku do 

piątku od 7:30 do 14:30. Opłata za 
otwarcie i zamkniecie części linii 
wodociągowej łącznie wynosi 100 
zł + VAT.

4. Opłata za plombowanie licznika 
wynosi 30 zł + Vat,

5. Opłata za próbę szczelności wyno-
si 50 zł + Vat,

6. Opłata za wydanie warunków 
technicznych do wykonania przy-
łącza wodociągowego wynosi 30 zł 
+ Vat,
Opłaty wnosi się na konto 04 9334 

0001 0000 0056 0647 0001 Samorzą-
dowy Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej. Informujemy również, że 
Samorządowy Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej świadczy usługi 
wykonania przyłączy i linii wodociągo-
wych. 

Cena usługi uzależniona jest od:
- Warunków gruntowych,
- Wód gruntowych,
- Ilości mediów przebiegających na tra-

sie wykonywanego przyłącza bądź linii 
wodociągowej,
- Długości i zakończenia przyłącza,
- Ilości, jakości oraz wielkości potrzeb-
nych materiałów do wykonania przyłą-
cza wodociągowego,
- Prace sprzętu (koparek, itp.),
- Przebitki przez drogę, 
- Istniejących zadrzewień i zakrzaczeń,  
- Innych przeszkód (ogrodzenia, braku 
miejsca do pracy sprzętu ciężkiego – 
koparki).

Przyłącza do 15 mb – cena uzależniona 
jest od wielkości i ilości materiałów.

Cena wykonania 1mb przyłącza wraz z 
materiałami wynosi od 50 zł do 220 zł 
+ VAT . 

Numer kontaktowy
tel. (87) 641 81 35, tel.

kom. 506 091 118
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00.

I. Awarię przydomowych oczyszczalni należy 
zgłaszać w następujący sposób:
1. Wypełnić formularz,
    który należy odebrać w  Urzędzie Gminy.
2. Kopię zgłoszenia należy wysłać
   (dane podane w nagłówku formularza) :
Faksem
E-mailem
Pocztą

Oryginał zgłoszenia należy przekazać pracownikowi 
Urzędu Gminy, zostanie on odebrany przez pra-
cownika naszej fi rmy.
3. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego for-
mularza pracownik naszej fi rmy skontaktuje się z 
osobą zgłaszającą awarię w celu ustalenia terminu 
przyjazdu serwisanta.
II. W trakcie wizyty serwisant stwierdza zasadność 
zgłoszenia usterki. Jeżeli stwierdzi iż zgłoszona 
awaria była spowodowana brakiem znajomości 
obsługi oczyszczalni przydomowej koszty serwisu 
pokrywa osoba zgłaszająca awarię. Na koszty ser-
wisu składa się dojazd do klienta oraz wymiana lub 
regulacja uszkodzonych elementów oczyszczalni. 

Niżej wymienione ceny dotyczą także napraw pog-
warancyjnych.
Koszt dojazdu do klienta:
do 100 km od siedziby fi rmy – 200 pln
do 200 km od siedziby fi rmy – 300 pln
do 300 km od siedziby fi rmy – 500 pln

Koszt innych napraw, wymiany podzespołów oraz 
przeglądów serwisowych
pompa ścieku oczyszczonego – 1000 pln
pompa ścieku surowego – 1500 pln
sprężarka membranowa (80) – 750 pln
sprężarka membranowa (100) – 1000 pln
sprężarka membranowa (120) – 1500 pln
rozdzielacz powietrza – 120 pln

Inne, nie wyszczególnione w zestawieniu, naprawy 
oraz czynności serwisowe zostaną wycenione 
w trakcie wizyty serwisanta i przedstawione oso-
bie zgłaszającej usterkę.
III. Jeżeli usterka zostanie zgłoszona w okre-
sie gwarancyjnym i wynika z nieprawidłowego 
montażu oczyszczalni, lub wad ukrytych, koszt ser-
wisu pokryje wykonawca lub producent przydo-
mowej oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady serwisowania oczyszczalni przydomowych
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19 kwietnia 2011 roku (we wto-
rek) w świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
odbyła się V sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji.

Przewodniczący Rady Dariusz 
Ciężkowski  i Wójt Gminy Wiesław 
Gołaszewski złożyli serdeczne podzię-
kowania za współpracę z władzami 
samorządowymi i zaangażowanie w 
pełnieniu funkcji Sołtysa Wsi  oraz 
wniesiony wkład w rozwój sołectwa 
dotychczasowym sołtysom wsi Gminy 
Płaska.

Wyrazy wdzięczności wraz z ży-
czeniami dalszych sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym otrzymali 
sołtysi wsi: Podmacharce – Ryszard 
Kuźnicki, Płaska  - Tadeusz Marchoc-
ki, Macharce – Wiesław Myszczyński, 
Dalny Las – Czesław Styczyński, Ru-
dawka – Marek Juszkiewicz.

Przyjęto protokół z poprzedniej IV 
sesji. Informację o wydanych decyzjach 
w 2010 roku przedstawił Wiesław Goła-
szewski – Wójt Gminy Płaska. 

\Przyjęto również sprawozdania z 
działalności w 2010 roku:  Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, które przedstawiła Prze-
wodnicząca Komisji  Regina Stasiak, 
sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 
przedstawione przez Kierownika Ośrod-
ka Alinę Muraczewską, sprawozdanie 
z działalności Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej i Gminnego Ośrodka Kultury 
zreferowane przez kierownika Barbarę 
Wasilewską, z działalności Zakładu Go-

spodarki Komunalnej przedstawił kie-
rownik Emil Milewski, sprawozdanie 
z działalności Gminnego Zarządu OSP 
przedstawione przez Prezesa Zarządu 
Gminnego OPS RP w Płaskiej Wiesława 
Gołaszewskiego.

Podczas obrad sesji doszło również 
do podpisania umowy partnerskiej w 
sprawie przygotowania projektu pn. 
„Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej 
między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi 
a Kanałem Augustowskim na obszarze 
województw podlaskiego i warmińsko-
-mazurskiego”.

Podjęto Uchwałę Nr V/29/11 w 
sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płaska. W Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Płaska 
uchwalonym Uchwałą Nr  XX/102/96 
Rady Gminy Płaska z dnia 24 paź-
dziernika  1996 roku dokonano  zmian, 
których przedmiotem było wyznaczenie 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, zagrodową, rekreacji in-
dywidualnej, zabudowę usługową, usług 
turystycznych z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunikacyjną 
w obrębie ewidencyjnym: Serski Las, 

Podziękowania sołtysom, przyjęto sprawozdania z działal-
ności w 2010 roku  instytucji gminnych, podpisano umowę 
partnerską o rewitalizacji drogi wodnej… absolutorium dla 
Wójta Gminy Wiesława Gołaszewskiego i działan Rady Gmi-
ny, uchwalono regulamin dostarczania wody Mieszkańcom 

Gminy… nowe zadania i zobowiązania…

Na V sesji Rady Gminy
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 Dzięki Nadleśnictwu Płaska w 
Żylinach mogliśmy dokarmiać całą zimę 
ptaki, kiedy krótki dzień oraz niesprzyjają-
ce warunki (szczególnie marznący deszcz 
lub mżawka) oraz niskie temperatury, nie 
pozwalają im wystarczająco zaspokoić 
głodu. Dostarczono nam karmę w postaci 
kul tłuszczowych z nasionami. 

Dokarmianie ptaków pobudza zainte-
resowanie ornitologią i wyzwala przeżycia 
estetyczne związane z obserwacją ptaków, 

a organizowane w szkołach kształtuje 
zachowania proekologiczne. Prawidłowo 
prowadzone dokarmianie jest jedną z form 
aktywnej ochrony przyrody. 

Ptaków nie należy dokarmiać: po-
karmami solonymi (warzywami, słoniną 
itp.), samymi ziemniakami, zepsutym 
pieczywem oraz pieczywem robionym na 
kwasie chlebowym, suchymi owocami, 
potrawami zepsutymi czy zjełczałymi.

Dokarmianiem w naszej szkole za-

jęli się młodsi uczniowie. Zawiesili oni 
karmniki i systematycznie uzupełniali 
zjadane kule. Koordynatorem dokarmia-
nia ptaków była  p. Mirosława Sławińsk 
Akcję dokarmiania podsumowaliśmy kon-
kursem plastycznym przeprowadzonym 
na świetlicy szkolnej przez p. Katarzynę 
Ślużyńską.  Uczniowie malowali ptaki, 
które dokarmiali zimą - gile, wróble, 
sikorki i sójki. 

Agata Pomichter

Podsumowanie akcji dokarmiania ptaków
w Szkole Podstawowej w Gruszkach

Przejście graniczne z Białoru-
sią Rudawka – Lesnaja na Kanale 
Augustowskim otwarte. Od 1 maja 
rozpoczął się siódmy sezon funkcjo-
nowania tego wodnego, osobowego 
przejścia. Czynne ono będzie do 1 
października codziennie w godzinach 
7.00- 19.00. 

To jedyne rzeczne przejście gra-
niczne w województwie podlaskim, 
które w 2005 roku otwarte zostało na 
potrzeby turystycznego ruchu wod-
nego. W ubiegłym roku z przejścia 
skorzystało ponad 350 turystów.  

Z roku na rok coraz więcej kaja-
karzy wybiera właśnie przejście w 
Rudawce. Osoby, które chciałyby 
skorzystać z przejścia wodnego 
powinny jednak pamiętać o wizie i 
ważnym paszporcie. Zapraszamy!

(A)

Przejście graniczne otwarte
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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 je-
ziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia).
tel. 87 6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykoń-
czenia hydrauliczne - tel. 665 524 252. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, 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 
miejscowości 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, malowa-
nie widoków, pejzaży - tel. 603 270 368. 

*Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: 
kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłosze-
nia osobiste lub: tel. 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 używaną przetrząsaczo -zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502

*Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, 
położone w pobliżu Kanału Augustowskiego, w 
miejscowości Kudrynki, cena do uzgodnienia, 
tel. 87 641 76 35, 785627913.

 *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 zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowo-
ści Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 607 
764 107.

*Świadczymy usługi w zakresie: komplekso-
we krycie dachów, wykonywanie szalunków, 
układanie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, 
budowa obiektów ogrodowych, wykonywanie 
drewnianych zabawek ogrodowych – DACH 
LED Usługi remontowo – budowlane – tel. 
608 522 202,  661 049 450, 87 641 89 34

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

*Sprzedam działki z prawem zabudowy o 
powierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone 
w miejscowości Gorczyca. Nieruchomości 
znajdują się w pobliżu jez. Gorczyckiego i 
Kanału Augustowskiego, 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. 

  *Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśne-
go. tel. 783-828-866.

*Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, 
banie ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wyko-
nujemy wykończenia domów drewnianych, re-
nowację starych obiektów drewnianych, więźby 
dachowe, tel. 607-924-718.

 *Usługi remontowo-budowlane w szerokim 
zakresie, tel. 510 449 029.

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

 *Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Ser-
wach, 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 PLN. Ilość ograniczona. Serwy – tel. 
510 734 664. 

 *Sprzedam siano – luzem i w kostkach, pierw-
szy pokos – 6 ton, tel. 87 88 86. 

 *Świadczymy usługi w zakresie: komplekso-
we krycie dachów, wykonywanie szalunków, 
układanie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, 
budowa obiektów ogrodowych, wykonywanie 
drewnianych zabawek ogrodowych – DACH 
LED Usługi remontowo – budowlane – tel. 
608 522 202,  661 049 450, 87 641 89 34

Terminy dyżurów
terapeutycznych

w Punkcie Konsultacyjnym
przy Urzędzie

Płaska w 2011 roku

6 czerwca
4 lipca

8 sierpnia
19 września

10 października
7 listopada
5 grudnia

WaloryzacjaWaloryzacja
z KRUS-uz KRUS-u

1 marca 2011 roku została 
podwyższona wskaźnikiem wy-
noszącym 103,1 proc. wysokość 
najniższych emerytur i rent, a 
emerytura podstawowa wzrosła do 
728 zł 18 gr. 

Ta waloryzacja polega na przemno-
żeniu kwoty emerytury podstawowej, 
od 1 marca 2011r. wynoszącej 728,18 
zł, przez wskaźnik wymiaru ustalony 
indywidualnie dla każdego świad-
czenia. 

Do kwoty 728,18 zł wzrosła rów-
nież wysokość rolniczej emerytury 

podstawo-
w e j . Renta so-

cjalna wy- niesie 611 
zł 67 gr, a od 1 marca br. 

łączna jej wysokość, a  t a k ż e 
kwota renty rodzinnej nie może prze-
kroczyć 1456 zł 36 gr. (przy czym 
rentę socjalną można maksymalnie 
obniżyć do 72 zł 82 gr.). 

Od tak ustalonej kwoty potrącona 
będzie zaliczka na podatek docho-
dowy i składka na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Opr. (j)
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Dalny Las, Macharce, Podmacharce, 
Mołowiste, Serwy, Sucha Rzeczka, 
Nadleśnictwa Augustów, Szczebra i 
Płaska oraz dostosowanie Studium do 
obowiązujących przepisów prawnych

Podjęto Uchwałę Nr V/30/11 w spra-
wie w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania fi nansowego za 2010 rok, gdzie 
przyjęto sprawozdanie fi nansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Płaska za 2010 rok.  

Podjęto Uchwałę Nr V/31/11 w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy, gdzie radni po zapoznaniu się 
z: sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy za 2010 rok; sprawozdaniem 
fi nansowym; opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku; infor-
macją o stanie mienia Gminy Płaska 
i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
udzielili Wójtowi Gminy Płaska abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2010r.

Podjęto Uchwałę Nr V/32/11 w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska 
na 2011 rok, w której dokonano zwięk-
szenia dochodów i wydatków budżetu 
gminy w o kwotę 60 000 zł.  Budżet po 
dokonanych zmianach wynosi: dochody 
ogółem 19 166 977,00 - zł, w tym:  bieżą-
ce w wysokości 8 212 857 zł, majątkowe 
w wysokości 10 954 120 zł, wydatki 
ogółem 21 525 892 zł., w tym: bieżące 
w wysokości 7 841 770 zł., majątkowe w 
wysokości 13684 122 zł. Defi cyt budżetu 
gminy w wysokości 2 358 915 zł. zosta-
nie pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciąganych kredytów i pożyczek w 
kwocie 2 358 915 zł, na spłatę kredytów 
z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085 
zł. planowany jest kredyt w wysokości 

1 766 665 zł. oraz wolne środki na ra-
chunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
wysokości 412 430 zł. Ustalono też plan 
przychodów i kosztów samorządowych 
zakładów budżetowych w wysokości:  
przychody 424.000 zł; koszty 410.000 zł.

Podjęto Uchwałę Nr V/33/11 zmie-
niającą Uchwałę Nr IV/24/11 Rady 
Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011r. 
w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjono-
wania. Wójt Gminy w porozumieniu z 
osobami uprawnionymi do reprezen-
towania: Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Płaskiej; Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Płaskiej; Komendy Powiatowej 
Policji w Augustowie; Placówek Oświa-

towych w Gminie Płaska; Placówki 
ochrony zdrowia w Płaskiej; Organizacji 
pozarządowych; Zespołu Kuratorskiego 
Sądu Rejonowego w Augustowie po-
woła spośród zgłoszonych przez wyżej 
wymienione instytucje i podmioty na 
okres 4 lat zespół interdyscyplinarny 
określając jego imienny skład.  

 Podjęto Uchwałę Nr V/34/11 
zmieniającą Uchwalę Nr IV/26/11 Rady 
Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011 r. 
w sprawie zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach, w której radni wszczęli  
procedurę związaną z przekształceniem 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach, która 
z dniem 1 września 2011 r. stanie się fi lią 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Płaskiej

Podjęto Uchwałę Nr V/35/11 zmie-
niającą Uchwałę Nr X/60/04 Rady 
Gminy Płaska z dnia 23 lutego 2004r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody na terenie gminy 
Płaska, w którym  Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej na 
rzecz Odbiorców świadczy także usłu-
gi dodatkowe, które rozliczane są na 
podstawie cennika usług dodatkowych 
ustalonego przez Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej i 
zatwierdzanego przez Wójta. 

Cennik usług dodatkowych – 
oznacza zestawienie opłat ustalonych 
przez  Samorządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej, pobieranych 
za usługi inne niż wynikające z zakre-
su umowy o zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzaniu ścieków, świadczone 
odpłatnie. 

red
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20 kwietnia 2011 r. w 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej odbył się 
apel poświęcony laureatom 
poszczególnych konkursów. 
Obecni byli zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski oraz 
komendant powiatowy poli-
cji w Augustowie Krzysztof 
Budziński. 

Na początku rozstrzygnię-
to konkurs  przygotowany 
przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Płaskiej na ,,Najładniej-
szą ozdobę wielkanocną”. Ko-
misja nie wyłaniała zwycięz-
ców, więc wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki. 

Drugim konkursem był 
etap powiatowy XIII Edycji 
Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i Młodzieży pod ha-
słem: „Powódź, pożar, dniem 

czy nocą – straż przychodzi ci 
z pomocą”. 

Laureatami tego konkur-
su zostali w grupie uczniów 
młodszych Marcin Naumo-
wicz (II miejsce), Krzysztof 
Włodarczyk (III miejsce), 
w grupie uczniów starszych 
Sandra Macierzyńska (III 
miejsce) i  zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego. 

W Zespole Szkół w Bar-
głowie Kościelnym odbyły 
się eliminacje powiatowe w 
ramach XXXIV Edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogo-
wym dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Pod 
opieką nauczyciela techniki 
Małgorzaty Sudyk ucznio-
wie  gimnazjum Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej: Paweł Mróz, Jacek 

Ciemny, Marcin Ciemny i 
Dawid Waluś zajęli druży-
nowo III miejsce, natomiast 
indywidualnie Paweł Mróz 
wywalczył I miejsce. 

Drużyna dzielnie wal-
czyła do końca, ponieważ 
zajmowała wraz z drużynami 
z Gimnazjum w Augustowie 
i Gimnazjum w Bargłowie 
Kościelnym do końca I miej-
sce. O kolejności na podium 
zdecydowała dogrywka, która 
wyłoniła kolejność poszcze-

gólnych drużyn. Uczestnicy 
turnieju przywieźli puchar, 
dyplom, medale i upomin-
ki. Fundatorem nagród był 
między innymi Wójt Gminy 
Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, którego reprezentował 
sekretarz Urzędu Gminy Da-
riusz Górski. 

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej jest 
dumny z sukcesów uczniów, 
którzy godnie reprezentują  
szkołę w Płaskiej.            D. S.

Nasi Najlepsi

Wzorem roku ubieg łego 
Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej również w tym roku zorga-
nizował konkurs na „Najładniejszą 
ozdobę Wielkanocną”. Młodzież 
i dzieci,  w świetlicach wiejskich 
w Strzelcowiźnie, Dalnym Lesie 
, Gruszkach i Płaskiej , przygoto-
wały orginalne dekoracje, pisanki i 
palmy, które zostały zgromadzone 
w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Płaskiej. Tegoroczne prace były 
na bardzo wysokim poziomie a ich 
wykonawcy wykazali się  większą 
pomysłowością niż w poprzednim 
roku. Komisja w skład której 

weszły Panie :  Natalia Górska , 
Irena Milewska i Barbara Wasi-
lewska, miały niemały problem 
z wybraniem najlepszej pracy,
w związku z tym postanowiono 
dać wyróżnienia wszystkim biorą-
cym udział w konkursie w postaci 
dyplomów i drobnych upominków. 

Bardzo dziękujemy w imieniu 
dzieci i GOK-u w Płaskiej Panu 
Rafałowi Borowskiemu,  który 
prowadzi Pracownię Szkła Arty-
stycznego Szkło ART FUSING  
za przekazanie swoich prac  na 
nagrody w konkursie.

                                            M.C.

Ozdoby Wielkanocne
– roztrzygnięcie konkursu

Przed Wielkanocą 2011 roku został opracowany 
okolicznościowy program zajęć świetlicowych dla 
uczniów ZSO w Płaskiej. Głównym celem było zapo-
znanie wychowanków z charakterem i tradycją Świąt 
Wielkanocnych na świecie, w Polsce i regionie. 

Na zajęciach uczniowie różnych grup wiekowych 
kształcili umiejętność dobrania elementów wystroju 
związanego ze Świętami Wielkiej Nocy, umiejętność 
wykonania ozdób wielkanocnych, poznali sposoby 
zdobienia jajek, symbolikę palmy wielkanocnej, zwy-
czaj śmigusa- dyngusa. 

Zorganizowano zajęcia manualne, w trakcie któ-
rych uczniowie wykonali dekorację świetlicy, kartki 
wielkanocne, koszyczki świąteczne, stroiki, palmy. 
Własnoręcznie wykonane ozdoby młodzież sprzedawa-
ła 11 i 15 kwietnia 2011 roku na szkolnym kiermaszu 
świątecznym. 

Największą popularnością cieszyły się palmy, które 
młodzież „produkowała” i sprzedawała na bieżąco. 

Najwięcej palm wykonały uczennice kasy VI Ola 
Klejps i Dominika Ślużyńska. Zarobione pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup materiałów i pomocy 
na zajęcia świetlicowe. 

Dzięki takim akcjom uczniowie utrwalają, szanują 
i kultywują tradycje, rozwijają zdolności manualne, 
uczą się dokładności wykonywania prac, aktywnie 
uczestniczą we wspólnych pracach  i zabawach.

  D.S.

Świetlicowy 
kramik

 9

maj 2011 r.

28 kwietnia 2011 roku obchodziliśmy 
w Rygałówce Dzień Ziemi. 

Dzięki Nadleśnictwu Płaska w Żyli-
nach, trzy szkoły (w Bartnikach, Ryga-
łówce i w Gruszkach)  leżące na terenie 
nadleśnictwa od września 2010 roku 
nawiązały współpracę. 

Sprzątanie Świata 2010 odbyło się w 
naszej szkole i uczniowie szkół z Bartnik 
i Rygałówki przyjechali wówczas do nas. 
Teraz uczniowie naszej szkoły i z Bartnik 
udali się do Rygałówki. 

Obchody w Rygałówce rozpoczęły się 
wystąpieniem nadleśniczego p. Leszka 
Skubisa na temat tegorocznej myśli prze-
wodniej Dnia Ziemi - Las całkiem blisko 
nas. Następnie odpowiadał na pytania 
uczniów dotyczących życia zwierząt w 
lesie. Rozdano też nagrody za konkurs 
plastyczny na temat dokarmianie ptaków 
zimą. 

Druga część spotkania była częścią 
konkursową, uczniowie zostali podzieleni 
na grupy i wykonywali strój ekologiczny, 
współzawodniczyli w zawodach sporto-
wych, a następnie rozegrali mecz piłki 
nożnej. 

Mieliśmy też ognisko z kiełbaską.
Pogoda i humory wszystkim dopisy-

wały do końca.
Chcieliśmy serdecznie podziękować 

Nadleśnictwu Płaska w Żylinach za zor-
ganizowanie nam możliwości współpracy 
i sfi nansowanie dojazdu.

Agata Pomichter

Dzień Ziemi 2011

Ponad milion…
…młodych sadzonek drzewek zasadzą w tym roku pracownicy Nadleśnictw Augustowa i Płaskiej. W Puszczy Augustowskiej 
przybędzie 600 tysięcy sosenek, ponad 250 tysięcy olszy, ponad 170 tysięcy świerków i po kilkadziesiąt tysięcy dębów, lip, czy 
brzóz. Sadzonki są tzw. gatunkami lasotwórczymi, zasadzone będą również drzewka z gatunku biocenotycznych, a wszystko 
po to by urozmaicić puszczański krajobraz…będą głogi, jabłonie, śliwy, trawiły i…róże.                 (A)
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Gmina Płaska zaprasza osoby ubezpieczone w KRUS do udziału w bezpłatnym  szkoleniu „Kucharz małej 
gastronomii z produktem regionalnym”, które odbędzie się w czerwcu w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Płaskiej – Świetlica wiejska w Płaskiej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat produktów kulinarnych 
stanowiących dziedzictwo kulturowe i atrakcję Gminy oraz kwalifikacje potwierdzone certyfikatem do pracy w 
gastronomii, w okresie wakacyjnym lub na stałe. Informacje w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Kultury. 
Serdecznie zapraszamy młodszych jak i starszych, dla których szkolenie to może być szansą rozwoju, nowych 

znajomości i przyjaźni oraz, co być może najważniejsze, zdobycia dodatkowej pracy w miejscu zamieszkania, bez 
konieczności wyjazdu za pracą z tych pięknych okolic.

Przygotowanie duchowe dzieci i mło-
dzieży do uroczystej beatyfi kacji Sługi 
Bożego Jana Pawła II w naszej szkole 
przebiegało w trzech wymiarach:

a) nauczania  Ojca Świętego
b) modlitwy
c) darów duchowych
W celu przybliżenia nauczania Ojca 

Świętego młodzież wzięła udział w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana 
Pawła II”, która w tym roku przebiegała 
według słów Jana Pawła II:  „Nie lękajcie 
się wyzwań, jakie stawia świat”.  Wyma-
gane treści  to:

przemówienia Jana Pawła II do mło-
dzieży polskiej,

Światowy Dzień Młodzieży w Polsce,
przemówienia Ojca Świętego do 

młodzieży zgromadzonej na Polach 
Lednickich,

Jan Paweł II „Dar i tajemnica”.
Przeprowadzono katechezy oko-

licznościowe o tematyce papieskiej, 
głownie dotyczące czci Matki Najświęt-
szej. Młodzież z gimnazjum i klasy 
szóstej obejrzała film dokumentalny 
o przesłaniu, jakie zostawił po sobie 
papież, pt.: „Jan Paweł II. Szukałem 
Was…”. W szkole podstawowej odbył 
się konkurs plastyczny pod hasłem: „Żyje 
się raz-Dziękujemy Ci Janie Pawle II za 
Ewangelię życia”, zakończony wystawą 

prac. Rekolekcje szkolne prze-
biegały wokół tematu „Jan Pa-
weł II prowadzi nas do komunii 
z Bogiem”. Podczas zajęć reko-
lekcyjnych również przewijała 
się tematyka papieska.

11 marca 2011r. wszyscy 
uczniowie i nauczyciele przez 
cały dzień (według harmono-
gramu) adorowali Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. 
Na zakończenie adoracji odbyła 
się Msza święta. 

Od czasu ogłoszenia decyzji o beatyfi -
kacji w poniedziałki i czwartki na długiej 
przerwie w dwóch grupach odmawiany 
jest różaniec w intencji dziękczynnej. 

 Przybliżeniu nauczania Jana 
Pawła II służyła też uroczysta akademia 
poświęcona rocznicy śmierci Ojca Świę-
tego. Zorganizowano również wystawę 
dzieł Jana Pawła II na korytarzu szkol-
nym.

29 kwietnia 2011r. odbył się spektakl 
przygotowany przez młodzież gimnazjalną 
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. 
Spektakl służył przekazaniu wybranych 

treści z nauczania Ojca Świętego, a także 
wspomnień z pobytu Jana Pawła II w Stu-
dzienicznej. Program artystyczny oprócz 
przemówień Papieża i Jego wierszy 
przekazywał bogactwo treści nauczania 
poprzez piosenkę i taniec. Wszystkim 
towarzyszyła radość i entuzjazm. Nasza 
młodzież z tym programem wystąpiła 
również 3 maja 2011 r. w kościołach w 
Studzienicznej i w Płaskiej.

Dzieci i młodzież przygotowały dary 
duchowe, które zostaną złożone podczas 
diecezjalnego dziękczynienia za beatyfi -
kację 13 maja 2011 r. w Ełku.

B. M.

Przygotowanie do beatyfikacji
Jana Pawła II w ZSO Płaska

treści z nauczania Ojca Świętego a także
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MOBILNA EDUKACJA EKOLOGICZNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRUSZKACH

W roku szkolnym 2010/2011 prowa-
dzone są warsztaty z Ekomobilem, pod 
nazwą „JEŻOWÓZ - program mobilnej 
edukacji ekologicznej dla uczniów i 
nauczycieli”. Projekt jest realizowany od 
października 2010 do czerwca 2011 roku 
i jest współfi nansowany ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Nasza szkoła również zakwalifi kowała 
się do tego projektu. W otwarciu warsz-
tatów uczestniczył przedstawiciel gminy, 
sekretarz p. Dariusz Górski.

Warsztaty odbyły się w dniu 18 kwiet-
nia 2011 roku, prowadziły je edukatorki: 
Małgorzata Oleszczuk i Edyta Wiat-

kowska. W zajęciach uczestniczyło 50 
uczniów z klas 0 – VI oraz nauczyciele. 
Realizowano na warsztatach z ekomobi-
lem następujące tematy: „Las”, „Woda”, 
„Ziemia” i  „Ptaki”.

Rok wcześniej uczestniczyliśmy w 
podobnych zajęciach, były to zajęcia wy-
jazdowe z projektu „Edukacja naturalnie!”. 

Mobilna edukacja ekologiczna - ekolo-
giczna nauka na kółkach - jest to pomysł, 
którego głównym celem jest przybliżenie 
uczniom otaczającej ich przyrody w 
sposób innowacyjny. Chodzi tu o taką 
edukację ekologiczną, gdzie teoria i prak-
tyka ściśle się ze sobą łączy, a ważną rolę 
odgrywa lekcja na łonie natury.     

Pomysłodawcom idei przyświecało 
założenie, że skuteczna edukacja eko-
logiczna musi być prowadzona poprzez 
własne doświadczenie, badanie i odkrycie 
każdego ucznia.

Idea mobilnej edukacji ekologicz-
nej jest szeroko znana w Niemczech. 
Pierwszy ekomobil powstał w Badenii 
- Wirtembergii w 1987 roku, zaraz po 
nim zaczęły funkcjonować kolejne. Dziś 
ekomobile funkcjonują w krajach Europy 
Zachodniej, zaś poza nią w USA, Japonii, 
Korei Południowej, Chinach, Kolumbii, a 
nawet w Kenii.

Ekomobil - to pojazd, który umożliwia 
przeniesienie zajęć edukacyjnych z mu-
rów szkoły bezpośrednio na zewnątrz, 
na łono natury. Pojazd jest wyposażony 
w różnorodne materiały edukacyjne, urzą-
dzenia oraz sprzęty służące do tego aby 
przybliżyć uczniom piękno otaczającej 
przyrody wraz z zasadami jej ochrony. 
Uczniowie podczas takich zajęć nie tylko 
słuchają „suchego” wykładu nauczyciela 
lecz same mogą zaobserwować różne 
okazy natury, wykorzystując w tym celu 
dostępny w aucie – laboratorium sprzęt 
optyczny: lupy, mikroskopy stereoskopo-
we, lornetki. Tematyka przeprowadzanych 
zajęć jest dostosowana do różnych prze-
działów wiekowych.             

Koordynator projektu: 
Agata Pomichter

W strategii województwa podlaskiego  
realizowanej do 2010 roku turystyce nada-
no rangę przodującą wśród innych branż 
produkcji i usług, rangę „lokomotywy roz-
woju”. Dane statystyczne mówią jednak nie 
o szalonym rozwoju branży turystycznej, 
a „lokomotywa” nie tak bardzo poruszała 
się do przodu…

Pod względem ogólnego ruchu tury-
stycznego mierzonego liczbą noclegów 
(862,9 tys. w 2009 roku) województwo 
podlaskie znalazło się na przedostatnim 
miejscu w kraju (mniejszy ruch turystyczny 
zanotowało jedynie w mniejszym znacznie 
województwie opolskim). 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
ruch turystyczny w województwie podla-
skim jest o połowę mniejszy niż w kraju 
(odpowiednio 724 i 1443). 

W latach 2000 – 2009 na obszarze 
naszego województwa ruch turystyczny 

„skurczył się”  o prawie 6 proc., podczas 
gdy w kraju wzrósł o 13 proc. Z racji 
„sezonowości” (a może i nie tylko z tego 
powodu?) wykorzystanie miejsc noclego-
wych wynosi poniżej 30 proc. (w kraju jest 
tylko niewiele lepiej – wskaźnik ten wynosi 
zaledwie 35,7 proc.). 

Ten stan rzeczy wpływa oczywiście 
np. na średnioroczny poziom bezrobocia, 
niskie przeciętne wynagrodzenie w regio-
nach turystycznych, w krótko trwającym 
sezonie…trwa on zaledwie dwa, może aż 
trzy miesiące (?)…a gdzie SĄ działania 
„twórców turystyki” marzących jedynie o 
swoich zyskach? 

Noclegów w powiecie augustowskim 
i w Białymstoku „udzielono” aż 57 procent 
w całym województwie podlaskim. Tury-
stów tradycyjnie od wielu lat przyciągają 
walory Pojezierza Augustowskiego. 

Walory Supraśla (Supraśli?), Cho-

roszczy, Tykocina, Czarnej Białostoc-
kiej…i co?  To jednakże ino co tylko (?) 
przyroda – w tych naszych stronach nie 
ma po prostu co zwiedzać?! 

No i trudno nadawać owej turystyce 
rangę wiodącą! Od 2004 roku zmniejszył 
się tzw. ruch turystyczny o ponad 22 proc. 

Co jest…a co było powodem tak 
dużego zmniejszenia liczby turystów w 
województwie podlaskim?

Rower, kajaki, żaglówki, statki „białej 
augustowskiej fl oty” , pływanie na byle 
czym – a może nie ma żadnej alternatywy 
… Puszcza Białowieska – Puszcza Augu-
stowska, Puszcza Knyszyńska – Pojezierze 
Augustowsko-Suwalskie –Wigry, Kruszy-
niany, Kulty Religijne – sery korycińskie 
– pierogi, kartacze (net te zwane papieski-
mi…i co…i WSZYSTKO!

A może trzeba coś z tym zrobić?
Jerzy Buzon

Turystyka – wiodący sektor gospodarki?
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Szkoła Podstawowa w Gruszkach 
przystąpiła do programu „Trzymaj formę” 
współorganizowanego przez  Główny In-
spektorat Sanitarny oraz Polską Federację 
Producentów Żywności Związek Pra-
codawców w ramach realizacji strategii 
WHO dotyczy diety, aktywności fi zycznej 
i zdrowia. 

Celem programu „Trzymaj formę!” 
jest edukacja w zakresie trwałego kształ-
towania prozdrowotnych nawyków wśród 
młodzieży szkolnej poprzez promocję 
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowa-
nej diety, w oparciu o odpowiedzialność 
indywidualną i wolny wybór jednostki. 

„Trzymaj formę”  to inicjatywa pro-
pagująca zdrowy styl życia o unikalnym 
dwukierunkowym podejściu: promu-
jącym przyjemne, zbilansowane odży-
wianie połączone z regularną aktywno-
ścią fizyczną. Program 
oparty jest na założeniu, 
że aktywny styl życia 
jest zdrowy, przyjemny, 
łatwo osiągalny i przy-
stępny finansowo dla 
wszystkich niezależnie 
od wieku, płci i aktualnej 
sprawności fizycznej. 
Odżywianie się według 
zbilansowanej diety za-
równo pod kątem od-
żywczym, jak i energe-
tycznym  jest niezwykle 
ważne dla utrzymania 
dobrego stanu zdrowia i 
kondycji fi zycznej. Pomaga nam czuć się 
lepiej i faktycznie zapobiega niektórym 
poważnym chorobom. Dobrą wiadomo-
ścią jest to, że można jeść zdrowo i nadal 
cieszyć się swoim ulubionym jedzeniem.  

Zdrowy styl życia łączy zbilansowane 
odżywianie z aktywnym trybem życia. 
Czy wiecie, że tylko 30 proc. ludzi doro-
słych jest na tyle aktywnych by cieszyć 
się swoim zdrowiem? U większości z 
nas wprowadzenie kilku niewielkich 
zmian może spowodować ogromną róż-
nicę. Program rozwija zainteresowania 
uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. 
Realizowany jest metodą projektu dzięki 
czemu wykracza poza podstawę progra-
mową i programy nauczania szkoły. Pro-
jekty winny służyć promocji aktywności 

fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli 
zróżnicowanego i zbilansowanego spo-
sobu odżywiania się dzieci i młodzieży, 
ze szczególnym uwzględnieniem odpo-
wiedzialności indywidualnej za zdrowie 
i zasady wolnego wyboru. Nasza szkołą 
pracę z programem rozpoczęła lekcją 
wprowadzającą w program na przedmio-
cie przyroda 6 kwietnia 2011 roku. 

Zajęcia będziemy realizować na róż-
nych przedmiotach, świetlicy szkolnej 
oraz zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy 
też aktywność fi zyczną i zorganizowanie 
rajdu rowerowego. 

Jednymi z pierwszych zajęć, które 
cieszyły się dużą popularnością były 
oczywiście zajęcia praktyczne, na tech-
nice – wykonanie smacznych i zdrowych 
sałatek przez uczniów klasy V i p.  Kata-
rzynę Ślużyńską. Zajęcia poprzedzone 
były tematami o racjonalnym żywieniu. 
Uczniowie rozpoczęli też pedagogizację 
swoich rodziców przynosząc do domu 
broszurki z programu: Rodzino! „Trzymaj 
formę”. 

A więc trzymajmy formę na wiosnę!
Koordynator projektu: 

Agata Pomichter

Realizujemy program
„Trzymaj formę!” 
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Od 1 stycznia 2012 roku 
wracają stare zasady przy-
znawania becikowego. A to 
oznacza, że zmiany dotyczą 
tych kobiet, które w najbliż-
szych tygodniach czy miesią-
cach zajdą w ciążę. Ich dzieci 
przyjdą na świat po 1 stycznia 
2012 roku. I kiedy zgłoszą się 
po tysiąc złotych, przysłu-
gujący z mocy prawa każdej 
świeżo upieczonej mamie, 
mogą być niemile zaskoczone 
pytaniem urzędnika w gminie, 
czy mają zaświadczenie, że 

od 10. tygodnia ciąży były 
pod opieką lekarza. Wracają 
rygory. Tak naprawdę obecnie 
obowiązujące łagodne zasady, 
kiedy tego zaświadczenia nie 
wymagano, były wprowa-
dzone tylko na pewien czas, 
który się kończy właśnie z 
początkiem przyszłego roku. 
Wymagano jedynie zaświad-
czenia, że kobieta choć raz w 
czasie ciąży była u lekarza. 
Honorowano nawet odręczną 
notatkę lekarza czy położnej, 
poświadczoną jego pieczątką. 

Ale od 1 stycznia, aby dostać 
pieniądze, trzeba będzie przed-
stawić jak najbardziej formalne 
zaświadczenie, wystawione na 
specjalnym druku. Musi tam 
być data pierwszej wizyty i nie 
może ona przypadać na termin 
późniejszy, niż 10. tydzień cią-
ży. Bez takiego zaświadczenia 
becikowego nie będzie. Ważne 
jest również to, że jeśli nawet 
kobieta urodzi dziecko przed 
1 stycznia 2012 roku, ale po 
becikowe zgłosi się po tym 
terminie, będzie podlegała 
nowym przepisom. Dodajmy, 
że na odebranie becikowe-
go mamy aż 12 miesięcy. 
Zmiany w becikowym i uldze 
prorodzinnej? Gminy płacą 
dodatkowo! Nie zaszkodzi 
przypomnieć, że są gminy, 
które swoim mieszkankom 
wypłacają więcej, niż  obo-
wiązkowy tysiąc, uważając, 

że jest to dodatkową zachętą 
do powiększania rodziny. Na 
ogół zasady są takie, że te do-
datkowe pieniądze wypłaca się 
uboższym rodzinom, nie zaś 
wszystkim „jak leci”. Szczegó-
łowe kryteria ustalają właśnie 
rady gmin, w tej sprawie nie 
ma żadnych ogólnopolskich 
przepisów. Gmina może ustalić 
nie tylko minimalny dochód 
uprawniający do dodatkowe-
go becikowego, ale też inne 
warunki, na przykład mini-
malny okres zamieszkiwania 
przyszłej mamy na terenie 
gminy. Chodzi o to, by nie było 
„wędrówki ludów” i fi kcyjnego 
meldowania się na danym tere-
nie, by tylko zdobyć pieniądze. 
O warunki wypłaty dodatko-
wego becikowego należy się 
dowiadywać w gminie albo w 
ośrodku pomocy społecznej.

(red)

Lokalna Grupa Rybacka w Podlaskiem 
działa na terenie trzech powiatów: augu-
stowskiego, suwalskiego i sejneńskiego 
oraz gminy Rajgród z powiatu grajewskie-
go. Ogłoszono konkurs, w którym samo-
rządy, organizacje pozarządowe czy osoby 
prywatne będą mogły zdobyć fundusze na 
realizację projektów w ramach programu. 
W tegorocznym konkursie na te cele prze-
znaczonych jest 14 mln zł, a projekty moż-
na składać od 4 maja tego roku - powiedział 
Maciej Kamiński, wiceprezes LGR 
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 
Priorytetem będą działania, które wpłyną 
na rozwój rybactwa. To projekty związane 
m.in. z ochroną zasobów i jakości wód, za-
rybianiem jezior cennymi gatunkami ryb, 
zwiększenie sprzedaży ryb przez budowę 
smażalni lub wędzarni oraz zastosowanie 
nowoczesnych technologii w produkcji, 
przetwórstwie czy hodowli. 
Istotne będą też działania, które przyczynią 
się do poprawy warunków życia mieszkań-
ców tych terenów. 
Kamiński powiedział też, że pieniądze 
będzie można uzyskać m.in. na rozwój 

gospodarstw agroturystycznych, budo-
wę dróg, jak również tworzenie nowych 
miejsc pracy. 
To także projekty, które mają uatrakcyjnić 
tereny powiatów: augustowskiego, czy 
suwalskiego dla wędkarzy i turystów 
np. przez udostępnienie większej liczby 

nowych kwater, budowę specjalnych 
pomostów dla wędkarzy, a dla turystów 
kąpielisk, punktów widokowych czy re-
witalizację zabytków. 
W programie operacyjnym „Ryby” bierze 
udział 11 regionów z całej Polski, do któ-
rych trafi  łącznie ok. 800 mln zł.         (A) 

Unijne miliony na ryby
i nie tylko…

Wraca „stare becikowe”!


