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W ostatnim dniu 19 lipca 
2011 r. został opublikowany 
w  dzienniku „Rzeczpospo-
lita” ranking najlepszych 
gmin w Polsce. Ranking 

ten ukazuje się raz w roku 
i budowany jest w kilku 
kategoriach. Oddzielnie ry-
walizują ze sobą miasta, 
powiaty oraz gminy wiej-

skie. Przedmiotem oceny 
w konkursie na najlepsze 
gminy są m.in. elementy 
takie jak sytuacja fi nansowa, 
zadłużenie gminy, zarządza-

nie gminą, promocja, inwe-
stycje, inwestycje unijne itd. 
Gmina Płaska do tego roku 
w rankingu tym zupełnie 
się  nie liczyła. Najnowszy 
ranking samorządów Rze-
czypospolitej sytuuje gminę 
Płaska na pięćdziesiątym 
miejscu wśród wszystkich 
gmin wiejskich w Polsce. 
Z województwa podlaskie-
go udało się awansować 
do setki najlepszych gmin 
(poza gminą Płaska) jeszcze 
tylko gminie Puńsk sklasy-
fikowanej na 82 miejscu. 
Dla mieszkańców  Gminy 
Płaska jest to historyczne i 
ogromnie  ważne wydarze-
nie, bowiem w 2011 roku 
gmina stała się liderem gmin 
wiejskich w województwie 
podlaskim i znalazła uznanie 
w ocenie ekspertów ocenia-
jących  samorządy teryto-
rialne z całej Polski. Takie 
wysokie miejsce w rankingu 
samorządów to wyzwania 
do dalszej jeszcze większej 
i zorganizowanej pracy nie 
tylko dla Wójta Gminy całej 
administracji gminnej ale 
także dla mieszkańców. Wy-
sokie miejsce w rankingu to 
również rosnąca popularność 
gminy w kraju. W  efekcie 
możemy oczekiwać zwięk-
szonego napływu  turystów,  
wzrostu wartości ziemi w 
naszej gminie, a także  co się 
z tym wiąże poprawy sytu-
acji bytowej,  ekonomicznej 
mieszkańców gminy. Tak 
wysokie miejsce w rankingu 
samorządów  Rzeczpospo-
litej to wynik m.in. rozpo-
czętych w ubiegłym roku 
inwestycji, prowadzonej w 
sposób wielokierunkowy  
promocji gminy oraz dba-
łości zarządzania budżetem 
gminy. 

red.

Gmina Płaska „Laureatem Konkursu 
na najlepszy samorząd w Polsce”

w rankingu Rzeczpospolitej!
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W środku sezonu turystycznego inten-
sywnie postępują prace nad realizacją pro-
jektu „Zagospodarowania Turystyczne Ka-
nału  Augustowskiego w Gminie Płaska”. 
Mieszkańcy naszej Gminy i turyści mogą 
podziwiać  trasę ścieżki rowerowo-nar-
ciarskiej, wijącej się nad brzegami jezior 
Orle, Paniewo i Kanałem Augustowskim. 

Coraz ładniej prezentuje się budynek 
Centrum Informacji Turystycznej. Z ulicy 
widoczne są już trybuny i zaplecze stadio-
nu sportowego. Turyści, którzy nie widzieli 
Gminy od zeszłorocznych wakacji, zauwa-
żają, iż nasza gmina pięknieje i jest coraz 
bardziej atrakcyjna turystycznie. 

 Potwierdzeniem uznania dla pozy-
tywnych przemian w gminie nie tylko w 
oczach mieszkańców i przyjezdnych jest  
uzyskanie tytułu laureata wśród najlep-
szych gmin z całej Polski. 

Większość prac przy wymienionych in-
westycjach zostanie zakończona jeszcze w 
2011 roku. Sezon turystyczny w 2012 roku 
powinien więc być jeszcze bardziej udany. 

Jest tylko jeden wyjątek w  prowadzo-
nych przez wójta Gminy Płaska inwesty-
cjach.  Mianowicie wstrzymane zostały 
prace przy budowie ścieżki rowerowej na 
odcinku drogi powiatowej. 

 Wójt Gminy na ostatniej sesji przedsta-
wił informacje radnym i sołtysom, że staro-
sta augustowski, poprzez swoją jednostkę 
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, 
chce nałożyć coroczną opłatę na gminę 
Płaska w wysokości około miliona złotych 
rocznie (?) w związku z budową, a później 
korzystaniem  ze ścieżki rowerowej na od-
cinku położonym wzdłuż drogi powiatowej 
(jest to część projektu zagospodarowania 
turystycznego Kanału Augustowskiego). 

 Sprawa stała się na tyle poważna, że wy-
konawca przerwał w tym miejscu roboty 
budowlane, bowiem i na wykonawcę PZD 

chce nałożyć opłatę 
za zajęcie pasa dro-
gowego w wysokości 
około 300 tys. zł. 

Czytelnikom  na-
leżą się wyjaśnienia, 
co to jest opłata za 
zajęcie pasa dro-
gowego. Opłata ta 
wynika z ustawy o 
drogach pu-
blicznych i 
jest to forma 
kary nakłada-
na przez za-
rządcę drogi 
na inwestora, 
który w pasie 
d rogowym 
chce lokali-
zować urządzenia nie związane z utrzy-
maniem drogi oraz takie, które zagrażają 
bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i 
kierowców. 

Opłata miliona złoty rocznie  ma być 
wymierzona od ścieżki rowerowej, którą 
gmina zamierza wybudować wzdłuż 
drogi powiatowej w miejscowości Płaska 
na odcinku około 1,1 km we wsi Płaska. 

Czy ścieżka rowerowa która ułatwia 
ruch rowerzystów i pieszych może być 
urządzeniem zagrażającym ich bezpie-
czeństwu?   Gdyby tak było, że ścieżki 
rowerowe zagrażają bezpieczeństwu, to w 
miastach i poza miastami nikt by ich nie 
budował a jest odwrotnie. 
Życie pokazuje  że ścieżki rowerowe cie-

szą się uznaniem pieszych i rowerzystów, 
gdyż poprawiają i zwiększają bezpieczeń-
stwo w ruchu publicznym tam gdzie obok 
odbywa się transport samochodowy. 

Strategia przyjęta przez starostę augu-
stowskiego w zakresie budowy ścieżek 

rowerowych i chodników 
jest rzeczywiście przeraża-
jąco-konsewkentna . 
Żadnych chodników,  żad-

nych ścieżek rowerowych 
wzdłuż dróg powiatowych,  przynajmniej 
na terenie Gminy Płaska. Zamiast ocze-
kiwanego wsparcia ze strony starosty w 
sprawie budowie ścieżek rowerowych czy 
chodników mamy próbę zablokowania tej 
inwestycji w Płaskiej. 

Oczywistym jest bowiem, że gmina 
Płaska nie zapłaci staroście ani miliona ani 
tysiąca złotych, prędzej inwestycja w tym 
miejscu zostanie przerwana. Służby staro-
sty są świadome takich konsekwencji, gdy 
próbują nałożyć  takową  opłatę na gminę. 

W najbliższych dniach wójt gminy wy-
stąpi jednak o uchylenie decyzji dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Augusto-
wie, związanej z opłatą za zajęcie pasa 
drogowego. Jeżeli wniosek wójta będzie 
skuteczny, to inwestycja będzie mogła być 
dalej realizowana. 

 Dla postronnych Czytelników wniosek 
w zaistniałej sytuacji  nasuwa się sam, jak 
w przysłowiu o psie ogrodnika, „sam nie 
zrobię i innym nie pozwolę”.                (B)

Ścieżka rowerowa a „pies ogrodnika”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 
3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy fi nansowej 
uczniom na zakup podręczników (Dz. 
U. Nr 111, poz. 652) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 10 września 
2011r. termin składania wniosków do 
dyrektorów szkół, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012, 
przez rodziców lub inne uprawnione 
osoby o udzielenie pomocy fi nansowej 
uczniom na zakup podręczników.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów szkół do 
sporządzenia listy uczniów uprawnionych 
do otrzymania pomocy, o której mowa w 

§ 2 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 maja 2011r. (Dz. U. Nr 111, poz. 
652) oraz przekazania jej do Wójta Gminy 
Płaska do dnia 15 września 2011r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza 
się Dyrektorom Szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 42/11 W Ó J T A  G M I N Y  PŁASKA Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
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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 ujeż-
dżone, doskonale nadają się pod siodło i do za-
przęgu. 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 miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim są-
siedztwie Kanału Augustowskiego, w odległości 
200 m od przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia. tel. 695 365 127.

*Rysowanie portretów, autoportretów, malowa-
nie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

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

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

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

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

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o po-
wierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu nieru-
chomości łącznie z częścią lasu. Cena do uzgod-
nienia. 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.

*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.

*Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
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. 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 za-
kresie. Tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  o po-
wierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości Ru-
dawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnie-
nia. 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.

*Letnia 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 88 86.

*Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowe 
krycie dachów, wykonywanie szalunków, ukła-
danie 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 działkę z domkiem (koło Gib) pow. 
0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km. tel. 
691967936, 607764728.

*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Zawadz-
kiego, parter, pow. 48 m2  tel. 691967936, 
607764728.

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budow-
laną, uzbrojoną z prawem zabudowy mieszkalno-
-jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej o po-
wierzchni 0,2890 ha, położoną w miejscowości 
Płaska w odległości 300 m od jeziora Orle. tel. 87 
5234464, 696712146.

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drewniany 
120 m2, wyposażony w wodę, prąd, kanalizację, 
zabudowania towarzyszące, działka częściowo 
zalesiona 0,61 ha w Macharcach, cena do uzgod-
nienia tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec CO – dla domku 
jednorodzinnego, używany 2 sezony, tanio sprze-
dam, tel. 500672214.

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

*Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
2000 mkw w miejscowości Gorczyca  z przepięk-
nym widokiem na jezioro Orle, Tel. 728  945 125

*Poszukuję opiekunki do 6-miesięcznego dziec-
ka, praca od października, mile widziana osoba 
niepaląca. Tel. 665 352 854

Jesteś uczniem, studentem lub dokto-
rantem? Pasjonujesz się sportem? Masz 
artystyczną duszę? Sprawdź możliwości 
fi nansowania swojego dalszego rozwoju! W 
bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 
3000 informacji dotyczących stypendiów, 
grantów i konkursów! 

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu 
www.mojestypendium.pl . 

Jest to strona dla uczniów i studentów, na-
uczycieli, doktorantów, młodych naukowców, 
artystów i sportowców - wszystkich, którzy 
szukają możliwości fi nansowania swojego 
rozwoju. Mojestypendium.pl to   baza aktual-

nych ofert stypendialnych oraz konkursów na-
ukowych i artystycznych. Dzięki wbudowanej 
wyszukiwarce każdy zainteresowany może 
znaleźć ofertę najbardziej odpowiadającą jego 
zainteresowaniom i potrzebom.

W serwisie www.mojestypendium.pl 
można znaleźć: 

Bazę aktualnych stypendiów i konkursów 
(ponad 3000 informacji z  Polski i zagranicy)

Artykuły o stypendiach i grantach 
Regulacje prawne dotyczące przyzna-

wania stypendiów i badania rynku stypen-
dialnego 

Blogi stypendystów, którzy wyjechali na 
studia za granicę   

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest 
przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z 
Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i 
Fundacją Orange. 

Zapraszamy też na stronę dedykowaną 
serwisowi mojestypendium.pl na portalu 
Facebook, gdzie publikowane są informacje 
o nowościach stypendialnych i ciekawostki: 
http://www.facebook.com/mojestypendiumpl

Z pozdrowieniami, 
Fundacja Dobra Sieć
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W dniu 14 lipca 2011 roku (w czwartek) 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się VII sesja Rady Gminy, której prze-
wodniczył Przewodniczący Rady Gminy 
– Dariusz Ciężkowski, zaś radni podjęli 
podczas jej trwania kilka ważnych decyzji.

Przyjęto protokół z poprzedniej VII 
sesji. Informację o wydanych decyzjach w 
okresie międzysesyjnym  przedstawił Wie-
sław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska. 

  W obradach sesji wziął również 
udział Pan Wojciech Babiński Prezes 
Zarządu AQUATECH Sp. z.o.o, który 
udzielił wyjaśnień w zakresie postępu prac, 
jak też  procedur montażu i serwisowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
montowanych w ramach projektu unij-
nego - przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Płaska” (Projekt 
Nr LT-PL/107 „Rozwój EKOTURYSTYKI 
na pograniczu polsko – litewskim”) dofi -
nansowanego z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska - Li-
twa 2007-2013.  

 Odpowiedzi w zakresie przystąpienia 
Gminy Płaska do spółki prawa handlowego 
pod fi rmą: BIOM Sp. z o.o. oraz powie-
rzenia Spółce pod fi rmą: Biom Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dolistowie Starym zadania 
własnego Gminy w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę umowy 
wykonawczej niezbędnej dla realizacji 
projektu pn.: „Biebrzański System Go-
spodarki Odpadami – etap II” udzielał 
Pan Mirosław Bałakier – Kierownik JRP 
BIOM Sp. z.o.o.

Podjęto Uchwałę Nr VII/39/11 w spra-

wie przyjęcia zmian w Statucie Związku 
Komunalnego Biebrza. Zmiana w Statu-
cie Związku Komunalnego Biebrza (opu-
blikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z 2001r. Nr 59, 
poz. 1113, z dnia 17 lutego 2011 r. Nr 49, 
poz. 624),  polegała  na uściśleniu Człon-
ków Związku, którymi  są również gminy: 
Augustów, Miasto Augustów,  Bargłów 
Kościelny, Grajewo, Miasto Grajewo, No-
winka, Rajgród, Janów, Korycin, Płaska”.

Podjęto Uchwałę Nr VII/40/11 w spra-
wie przystąpienia Gminy Płaska do spółki 
prawa handlowego pod fi rmą: BIOM Sp. 
z o.o. z siedzibą  w Dolistowie Starym, w 
której wyrażono zgodę na przystąpienie 
Gminy  Płaska jako Wspólnika do spółki 
prawa handlowego pod fi rmą: BIOM Sp. 
z o.o.  w Dolistowie Starym, jak też wy-
rażono zgodę na wniesienie do Spółki na 
zasadach określonych w umowie Spółki, 
wkładu pieniężnego w wysokości 500,00 
zł. W zamian za wniesienie wkładu pie-
niężnego Gmina Płaska obejmuje  jeden 
udział o wartości po 500 złotych każdy.

Podjęto Uchwałę Nr VII/41/11 w spra-
wie powierzenia Spółce pod fi rmą: Biom 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Dolistowie Starym 
zadania własnego Gminy Płaska w zakre-
sie gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę umowy wykonawczej niezbędnej 
dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański 
System Gospodarki Odpadami – etap 
II”, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013.  

Powierzono spółce pod nazwą:  BIOM 

Sp. z o.o.  z siedzibą w Dolistowie Starym I 
realizację zadania własnego Gminy Płaska 
w zakresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi, polegającego na składowaniu, 
zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych poprzez eksplo-
atację instalacji, urządzeń i wyposażenia 
Zakładu  Zagospodarowania Odpadów 
przez spółkę BIOM Sp. z o.o., współfi nan-
sowanych ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2007-2013.  

Zadanie, o którym mowa ma charakter 
usługi publicznej, świadczonej w ogólnym 
interesie gospodarczym i będzie realizo-
wane w celu zaspokajania zbiorowych 
potrzeb Gminy Płaska w ramach podsta-
wowej działalności Spółki BIOM Sp. z 
o.o.  Powierzenie następuje na okres od 
dnia uruchomienia przez BIOM Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dolistowie Starym instalacji, 
urządzeń i wyposażenia zrealizowanych 
w ramach projektu pn.: „Biebrzański Sys-
tem Gospodarki Odpadami- etap II” do 
dnia 31.12.2023 r. Rada Gminy wyraziła 
również zgodę na zawarcie przez Gminę 
Płaska i spółkę pod firmą: BIOM Sp. 
z o.o.  z siedzibą w Dolistowie Starym 
umowy wykonawczej o świadczenie usług 
publicznych, niezbędnej dla realizacji pro-
jektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki 
Odpadami – etap II”, współfi nansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013.

Podjęto Uchwałę Nr VII/42/11w spra-
wie zmiany budżetu Gminy Płaska na 
2011 rok, w której dokonano zwiększenia 
dochodów i wydatków budżetu gminy w 
o kwotę 26 235 zł.  Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody ogółem 19 233 
540,-zł,- zł., w tym:  bieżące w wysokości 
8 272 420,-zł.; majątkowe w wysokości 
10 961 120,-zł.; wydatki ogółem 21 592 
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Obława Augustowska to największa 
zbrodnia dokonana na obywatelach 
polskich po II wojnie światowej. Mimo 
to, ani podręczniki szkolne, ani ency-
klopedie nic nie wspominają na ten 
temat. Do dziś nie są znane losy zagi-
nionych podczas obławy, nie wiadomo 
też, gdzie spoczywają ich szczątki. O 
Obławie Augustowskiej pamiętają jed-
nak wszyscy starsi mieszkańcy naszej 
ziemi, choć do niedawna nie mogli 
głośno o niej mówić.   

Od 10 do 25 lipca 1945 regularne 
oddziały 50 Armii Czerwonej i jednost-
ki 62 Dywizji Piechoty NKWD wcho-
dzące w skład 1 Frontu Białoruskiego 
pod dowództwem gen. bryg. Byłaga, 
osłaniane i wspomagane przez UB i 
100 osobowy pododdział 1 Praskiego 
Pułku Piechoty LWP przeprowadziły 
szeroko zakrojoną akcję pacyfi kacyjną 
obejmującą tereny Puszczy Augustow-
skiej i jej okolic. Oddziały sowieckie 
otoczyły okoliczne wsie, aresztując 
ich mieszkańców podejrzanych o 
kontakty z partyzantką niepodległo-
ściową. Zatrzymano niemal 7000 osób, 

w znacznej mierze nie 
mających z podziemiem 
zbrojnym nic wspól-
nego. Około 600 osób 
zostało wywiezionych 
w nieznanym kierunku 

i wszelki ślad po nich zaginął.
Zatrzymanych spędzano w jedno 

miejsce tam trzymano kilka dni a 
następnie część osób wypuszczano, 
a część pozostałych wywieziono w 
nieznane. Miejsce przetrzymywania 
było wybierane wcześniej. Najczęściej 
były to najbardziej okazałe i stojące 
na uboczu wsi stodoły. Udało nam się 
udokumentować sześć takich miejsc w 
gminie Płaska:

-stodoła w Płaskiej właścicielem 
w 1945 byli państwo Jakubowscy,

-stodoła w Płaskiej właścicielem 
w 1945 byli państwo Gramaccy,

-stodoła w Płaskiej- w 1945 właści-
cielem był Michał Godlewski,

-stodoła przy śluzie w Paniewie,
-fundamenty po stodole w  Grusz-

kach - w 1945 właścicielem był Wła-
dysław Wasilewski,

-stodoła w Rygoli - w 1945 właści-
cielem był Bolesław Tamecki.

Pani Maria S. była dzieckiem, ale 
wydarzenia z lipca pamięta dokładnie 
jako coś okropnego, wielkie przeżycie. 

„Obława Augustowska 
– gdy nie ma grobów 
ocalmy pamięć…”

455,- zł , w tym: bieżące w wysokości 7 888 833 
,-zł., - majątkowe w wysokości 13 703 622,-zł. . 

 Defi cyt budżetu gminy w wysokości 2 358 
915,-zł., zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 
w kwocie 2 358 915,- zł., na spłatę kredytów z 
lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. pla-
nowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. 
oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy 
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.  Ustalono  
również plan przychodów i kosztów samorzą-
dowych zakładów budżetowych przychody 
386.000,- zł; koszty 372.000,- zł.

Podjęto Uchwałę Nr VII/43/11 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.  
Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi Pani Jolan-
ty M.  z dnia 22 czerwca 2011r. na działalność 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej w zakresie nieodpowiedniego zacho-
wania się dyrektora, postanowiła uznać skargę 
za bezzasadną.

Podjęto Uchwałę Nr VII/44/11 w sprawie 
powołania zespołu do zaopiniowania kandyda-
tów na ławników. Ustalono Zespół do przed-
stawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach na 
okres kadencji 2012-2015 w składzie osobo-
wym:  radna Bogumiła Hermaniuk, Regina 
Stasiak,  sędzia Joanna Walczuk, Ewa Or-
nowska. Zespół przedstawi radzie gminy na 
sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach 
na ławników.

Podjęto Uchwałę Nr VII/45/11 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkal-
nych, stanowiących własność Gminy Płaska, 
znajdujących się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym Płaska 54, w której wyrażono 
zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej 
trzech lokali mieszkalnych wraz z przynależną  
piwnicą i udziałem we współwłasności, części 
wspólnych budynku i współwłasności gruntu 
znajdujących się w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym Płaska 54, położonych na terenie 
gminy Płaska dotychczasowym ich najemcom.

 Podjęto Uchwałę  Nr VII/46/11 w sprawie 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w 
ramach zadań własnych gminy z zakresu po-
mocy społecznej, gdzie sprawieniem pogrzebu 
zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej, który może zlecić czynności 
dotyczące pochówku fi rmie prowadzącej usługi 
pogrzebowe. Określono zakres usług pogrzebo-
wych i zasady pokrywania kosztów pochówku. 

Tym samym uchylono  Uchwałę Nr VI/38/11 
Rady Gminy Płaska z dnia 26 maja 2011 r. w tej 
sprawie.                                                      red.

Dokończenie ze str. 3
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tuacyjnej w skali 1: 500 lub 1: 1000,
b) określenie obiektu budowlanego, do którego będzie 

zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków i 
podanie wymaganych danych poprzez wypełnienie for-
mularza,

c) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu działki - nie-
ruchomości w zakresie niezbędnym do posadowienia 
oczyszczalni będącej przedmiotem naboru na okres 10 
lat we władanie Gminie Płaska,

14) w przypadku współwłasności terenu - działki, na którym 
ma być zlokalizowana oczyszczalnia, do wniosku nale-
ży dołączyć także pisemne zgody wszystkich właścicie-
li terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie 
oczyszczalni na określonej nieruchomości;

15) jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja 
powołana przez Wójta Gminy Płaska dokona wizji lo-
kalnej, na podstawie której protokolarnie stwierdzi wia-
rygodność danych przedstawionych we wniosku, a na 
podstawie w/w protokołu sporządzana będzie z wnio-
skodawcą umowa, określająca w szczególności:

a) typ przydomowej oczyszczalni ścieków (wielkość),
b) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,
16) ustala się, iż realizacja budowy przydomowej oczysz-

czalni ścieków powinna nastąpić w terminie do 6 mie-
sięcy od chwili podpisania umowy;

17) zakończenie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na 
podstawie końcowego protokołu odbioru przedsięwzię-
cia sporządzonego w terminie 30 dni po dokonaniu pi-
semnego zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania 
budowy;

18) protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale 
przedstawicieli Gminy Płaska, wnioskodawcy i przed-
stawiciela wykonawcy;

19) załącznikami do protokołu odbioru będzie:
a) imienne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę o 

wykonaniu budowy, przeszkoleniu wnioskodawcy ob-
sługi oczyszczalni, 

b) gwarancja udzielona przez wykonawcę i producentów 
urządzeń zamontowanych przy oczyszczalni, certyfi ka-
ty lub aprobaty techniczne wykazujące, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo 
konstrukcji, 

c) dokumetnty użytkowe - odpowiednie warunki higie-
niczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu 
montażu),

20) Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania 
warunków umowy, obsługi i serwisu dotyczących budo-
wy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku 
nie przestrzegania warunków umowy lub innych warun-
ków wynikających z przepisów prawnych wobec wnio-
skodawcy mogą być podjęte takie czynności i wycią-
gnięte konsekwencje, które zadość uczynią powstałym 
skutkom;

21) Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pła-
ska oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

 W dniu 30 czerwca br. zakończył się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań  2011. Spis został przeprowa-
dzony jako badanie pełne (z krótszą listą 
pytań) i reprezentacyjne (z dłuższą listą 
pytań), przy całkowitym zinformatyzo-
waniu procesu zbierania i opracowywania 
danych. Podstawowym narzędziem wy-
korzystywanym do pozyskiwania danych 
od respondentów były e-formularze, 
zasilone uprzednio danymi z systemów 
informacyjnych.

 Po raz pierwszy w historii polskich 
spisów nie stosowano formularzy papie-
rowych  i znacznie zmniejszono liczbę 
rachmistrzów spisowych - blisko dziesię-
ciokrotnie.

 Do realizacji badania reprezentacyjne-
go wylosowano 20% próbę mieszkań (2 
774 036  mieszkań). Na pytania spisowe 
odpowiadały osoby zamieszkałe i czasowo 
przebywające w tych mieszkaniach. Bada-
nie zostało zrealizowane w 100%.

 W badaniu pełnym wzięły udział osoby, 
których mieszkania nie zostały wylosowa-

ne.  Dla 98,9%o populacji w tym badaniu 
pozyskano dane kompletne. W przypadku 
0,9% nie było możliwe ustalenie adresu 
przebywania, przeważnie są to osoby 
„wymeldowane do nikąd”. W stosunku do 
0,2% brak było wystarczających danych do 
podjęcia działań spisowych.

12% populacji przekazało dane spi-
sowe przez Internet.  Jest to bardzo dobry 
wynik. Najwięcej osób spisało się przez 
Internet w woj. śląskim - 16,1%, najmniej 
w podkarpackim i świętokrzyskim - po 
7.4%. Drugie miejsce przypadło woj. dol-
nośląskiemu - 14,6 %, trzecie woj. mazo-
wieckiemu - 14,1%. Najczęściej samospisu 
dokonywano pomiędzy godz. 18°° a 21°°.

 Najwięcej e-formularzy w badaniu re-
prezentacyjnym wypełnili rachmistrzowie 
w woj.  podkarpackim - 84,41 % i lubuskim 
- 83,39 %, najmniej w woj. mazowieckim 
- 75,21%. W badaniu pełnym rachmistrzo-
wie najwięcej e-formularzy wypełnili w 
woj. opolskim - 6,51%, najmniej w woj. 
śląskim -  2,05%.

 Telefonicznie w badaniu pełnym spisa-

no najwięcej osób w woj. świętokrzyskim - 
5,1%,  najmniej w woj. pomorskim - 1.7%. 
W badaniu reprezentacyjnym za pomocą 
tej metody spisano najwięcej osób w woj. 
warmińsko - mazurskim - 1,8 %, najmniej 
w woj. świętokrzyskim - 0,1%.

Spisano również osoby „bez dachu nad 
głową” (9 700 osób) i osoby w obiektach 
zbiorowego zakwaterowania.

 Udziału w spisie odmówiło 239 osób. 
Pogotowie i policja podjęły łącznie 50 
interwencji  w przypadku zagrożenia 
rachmistrza. Zgubiono lub skradziono 20 
terminali, przy pomocy których rachmi-
strzowie rejestrowali i wysyłali uzyskane 
odpowiedzi. Rachmistrzowie przebyli 
łącznie 3,5 min kilometrów. Najwięcej 
przebyła pani Agnieszka z woj. mazowiec-
kiego - 2200 km. Rachmistrzowie zarobili 
średnio po 5 tys. zł., ale są również i tacy. 
którzy osiągnęli sumę ok. 20 tys. zł.

Prace związane z zebraniem danych 
w ramach NSP 2011 zostały już zakończo-
ne. Obecnie  trwa proces ich przetwarzania 
i agregacji.
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załącznik do Zarządzenia Nr 47/11
Wójta Gminy Płaska z dnia 18 lipca 2011r

R E G U L A M I N
Regulamin przeprowadzenia naboru uzupełniającego na bu-

dowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budyn-
ków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gmi-
ny Płaska ze środków budżetu Gminy i dofi nansowania 
z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Polska - Litwa 2007-2013 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, określa szczegółowo zasady 
udziału mieszkańców w przedsięwzięciu realizowanym 
przez Gminę Płaska. 

Poniżej określa się następujące warunki uprawniające do 
udziału (wpis na listę rezerwową) gospodarstw ekotu-
rystycznych w przedmiotowym naborze i wytyczne dla 
wnioskodawców dotyczące przestrzegania ustalonych 
zasad:

1) preferowany będzie udział gospodarstw ekoturystycz-
nych, dla których właściciel nieruchomości - wniosko-
dawca od chwili podpisania umowy przez Gminę na 
realizację projektu unijnego dofi nansowanego z Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
- Litwa 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, tj. od dnia 29.09.2010 r. złożył wniosek do 
Gminy o wpis na listę rezerwową,

2) właściciel nieruchomości złożył wniosek do Gminy 
przed uruchomieniem projektu, ale nie podpisał z Gmi-
ną umowy i nie został ujęty w wykazie osób objętych 
projektem, 

3) preferowany będzie udział gospodarstw domowych z 
działalnością całoroczną, domownikami zamieszkałymi 
na stałe w danym gospodarstwie, z działalnością agro-
turystyczną, oczyszczalnie będą przeznaczone tylko dla 
potrzeb mieszkańców Gminy. W przypadku konieczno-
ści zwiększenia przepustowości ze względu na kwaterę 
agroturystyczną, należy przewidzieć dodatkowy koszt 
własny zamontowania zbiornika buforowego.

4) wnioskodawca podpisze wymagane dokumenty, w tym 

umowę użyczenia i uiści opłatę w wysokości 1 100,00 zł 
brutto za wykonanie przyłącza sanitarnego od budynku 
mieszkalnego do budowanej przydomowej oczyszczalni 
ścieków i opłatę w kwocie 250,00 zł brutto za wykona-
nie projektu (dokumentacja techniczna) w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania dokumentów,

5) wnioskodawca zobowiązuje się do wyrażenia zgody na 
wpisanie gospodarstwa domowego w wykazie gospo-
darstw ekoturystycznych prowadzonych przez Gminę,

6) udział  w projekcie dotyczy wyłącznie podmiotów wy-
twarzających ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z 
gospodarstw domowych (ekoturystycznych),

7) podmioty zalegające ze zobowiązaniami fi nansowymi 
wobec Gminy Płaska nie mogą ubiegać się o udział w 
naborze do czasu ich uregulowania,

8) datą decydującą o zakończeniu naboru jest dzień 
15.08.2011 r.;

9) wynikiem zakwalifi kowania w naborze uzupełniającym 
będzie wpis na listę gospodarstw domowych spełniają-
cych warunki udziału wymienione niniejszym w regu-
laminie;

10) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być 
zrealizowana tylko na tej samej działce, na której znaj-
duje się budynek lub budynki mieszkalne;

11) w przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do 
jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o wpis na li-
stę może ubiegać się wnioskodawca, który udokumen-
tuje własność do danej nieruchomości - działki geode-
zyjnej;

12) wnioskodawca tylko jeden raz może złożyć wniosek w 
naborze i ubiegać się o wpis na listę chętnych do budo-
wy przydomowej oczyszczalni ścieków;

13) wnioskodawca składa pisemny wniosek do Wójta Gmi-
ny Płaska o wpisanie na listę naboru chętnych do bu-
dowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w którym 
należy określić: 

a) geodezyjne oznaczenie zagospodarowania terenu - nie-
ruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczal-
nia ścieków poprzez załączenie mapki geodezyjnej sy-

ZARZĄDZENIE Nr 47/11 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 18 lipca 2011r.
W sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru uzupełnia-
jącego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budyn-
ków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Płaska.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją projektu unijnego - przed-
sięwzięcia inwestycyjnego pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” (Projekt 
Nr LT-PL/107 „Rozwój EKOTURYSTYKI na pograniczu 
polsko – litewskim”) dofi nansowanego z Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007-
2013 ustalam „Regulamin przeprowadzenia naboru uzupeł-
niającego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie 

Gminy Płaska” w ramach realizowanego projektu unijnego w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządze-
nia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji, któ-
ra zbada spełnienie warunków formalnych przez wniosko-
dawców, o których mowa w Regulaminie przeprowadzenia 
naboru uzupełniającego na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków dla budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych na terenie Gminy Płaska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Płaska.
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Wycieczka w szkole jest jedną z waż-
niejszych form organizacyjnych dydak-
tyczno -wychowawczego dzieci i młodzie-
ży. Zalicza się do najbardziej lubianych 
przez dzieci i młodzież. Istotną cechą 
wycieczek jest fakt, że ta niecodzienna  
forma zajęć zawiera w sobie zapowiedź 
licznych przyjemnych wrażeń, swobody 
i   odprężenia. 

Tak więc w myśl porzekadła „Zobaczę 
– zapamiętam” uczniowie Gimnazjum w 
ZSO w Płaskiej pod opieką pań - Lilian-
ny Polkowskiej, Grażyny Naumowicz i 
Beaty Kozłowskiej udali się na 2 – dniową 
wycieczkę na Litwę. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od tury-
stycznej miejscowości nad morzem Bał-
tyckim – Pałangi. Urzekł nas wzniesiony 
pod koniec XIX w. w stylu renesansowym 
Pałac Tyszkiewiczów, w którym obecnie 
jest Muzeum Bursztynu (wspaniała kolek-
cja 28 tys. bursztynów). 

Pałacowe ogrody rozplanował francuski 
architekt Eduard Andre, który wyciął 
część starych drzew by zasadzić nowe, 
często egzotyczne plantacje. Widok wspa-
niałego morza skąpanego w południowym 
słońcu spełnił nasze wszelkie oczekiwania. 

Upalny dzień zachęcał do spacerowania 
po morskim  brzegu oraz molo. Z ciekawo-
ścią przyglądaliśmy się licznym atrakcjom 
znajdującym się wzdłuż tzw. ,,deptaku” 
prowadzącego od morza. 

Drugiego dnia udaliśmy się do Kłajpedy 
a potem promem na Mierzeje Kurońską. 
To wąski, długi półwysep w postaci piasz-
czystego wału w południowo-wschodniej 
części wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
Mierzeja długości 98 km jest podzielona 
miedzy Rosją a Litwa. My autokarem 
przemierzyliśmy drogę ok. 50 km części 
należącej do Litwy. 

Odwiedziliśmy Górę Wiedźm z drew-
nianymi figurkami z bajek i legend li-

tewskich, ,,martwe” miejsca zajęte przez 
kormorany w pobliżu Juodkrante oraz 
wspaniałe ,,ruchome wydmy”. Niestety 
delfi narium było w remoncie, więc nie 
obejrzeliśmy zabawnego występu fok. 

W Kłajpedzie na starówce w miłej 
kawiarence zjedliśmy obiad, no i pełni 
niezapomnianych wrażeń pożegnawszy 
przewodnika pana Edwarda, ruszyliśmy 
w drogę powrotną.

Serdecznie dziękujemy naszym 
sponsorom wycieczki - Wójtowi Gminy 
Płaska  Wiesławowi Gołaszewskiemu 
oraz Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, 
którzy sfi nansowali wyjazd.

Takie przeżycia bezpośrednie w ze-
tknięciu z morzem, lasem, ruchem wielko-
miejskim, krajobrazem, z bogactwem jego 
pamiątek i pomników kultury, z różnymi 
ludźmi są bez porównania pełniejsze, bo-
gatsze, żywsze i trwalsze aniżeli wiado-
mości zdobyte podczas lekcji.              L.P.

Wycieczka gimnazjalistów

Opowiada: ,,W lipcu 1945 przyjechali 
do mojego rodzinnego domu na kwaterę 
Rosjanie, wśród nich był kapitan. Po 
dwóch-trzech dniach przyszła obława od 
strony Gib. W nocy zatrzymali wszystkich 
mężczyzn z Rygoli, umieścili u Bolesława 
Tameckiego w stodole i przetrzymywali 
około tygodnia. W stodole znajdowały 
się  osoby nie tylko z Rygoli, przywożono 
ludzi z okolic Sejn. Tameckiego wysiedlili 
z domu, bo tam zakwaterowano sztab i 
tam przesłuchiwali zatrzymanych. 

Dzieci nosiły jedzenie dla bliskich 
uwięzionych w stodole. Kto był zapisany 

wywieźli, a pozostałych wypuścili do 
domów. Wywozili w kierunku Gib samo-
chodem ciężarowym. Szybko samochód 
wracał  z powrotem (tak do pół godziny). 
Przyjeżdżała dwa razy ciężarówka. Do 
kapitana przyjeżdżał „Bieroza” był to 
Polak, który współpracował z sowieta-
mi, był obecny podczas przesłuchania u 
Tameckich. 

Osoby, które  zaginęły w Obławie z 
Rygoli: Jan Fabisiak, Bronisław Mak-
simowicz (Osoczniki k/Grodna?), Jan 
Kochanowski (?), Antoni Kochanow-
ski, Bronisław Harasimowicz (szedł z 

Niemiec z roboty), Jan Kornacki, Józef 
Turowski, Mieczysław Jarzębowicz 
(Osada Kanalowa Sosnówek), Remigiusz  
Sienkiewicz (Mikaszówka), Romuald 
Różański (Mikaszówka)  Jedyną kobietą 
była Kazimiera Dobrowolska z Małego 
Borku. Została wywieziona i zaginęła…

Przedstawiona relacja jest jednym z 
materiałów pracy uczniów Gimnazjum 
w Płaskiej w ramach projektu ,,Obława 
Augustowska- gdy nie ma grobów ocalmy 
pamięć...”. 

Kolejne informacje i teksty już w na-
stępnym numerze.
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W dniu 04 lipca 2011 roku z rąk Se-
kretarza Gminy - Dariusza Górskiego  
Państwo Zenona i Stanisław Citkowscy 
odebrali medale “Za długoletnie  pożycie 
małżeńskie” - przyznane przez Prezy-
denta RP Bronisława  Komorowskiego. 

Kiedy ponad pięćdziesiąt lat temu, 
dokładnie 05 czerwca 1961 roku stali 
na ślubnym kobiercu, to przysięgali 
Sobie - miłość, wierność i uczciwość  
małżeńską.  

“Każde z Was Szanowni Ju-
bilaci przeszedł własną drogę 
życia, wspólnie  z drugą osobą, 
cieszył się sukcesami i smucił się 
niepowodzeniami.... wykazali-
ście  się jednak Państwo niezbęd-
nym w życiu każdego człowieka 
hartem ducha i za to należą 
się Wam słowa największego 
uznania i szacunku” - mówił do 
jubilatów w imieniu Wójta Gmi-
ny - Sekretarz Dariusz Górski. 

Państwo Citkowscy są ro-
dowitymi mieszkańcami naszej 
gminy. Od urodzenia zamiesz-
kują i pracują na terenie gminy 
Płaska. Po zawarciu małżeństwa 
zamieszkują wspólnie w miej-
scowości Gorczyca. 

Dostojni Jubilaci wspólnie 
wychowali szóstkę dzieci - trzech 
synów i trzy córki. Doczekali się 

sześciu wnuków i cztery wnuczki.  
Były kwiaty i życzenia dal-

szych, dobrych i szczęśliwych 
lat życia. Z okazji tak pięknego 
Jubileuszu Dostojnym Jubila-
tom składamy serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdrowiu i 
szczęściu rodzinnym. Do tych ży-
czeń dołącza się również redakcja 
“Głosu Płaskiej”.

ES.

Turyści rozmiłowani w kajakarstwie 
znają wodny szlak Czarnej Hańczy i 
Kanału Augustowskiego. Większość 
z kajakarzy poznała trasę od jeziora 
Wigry do Augustowa, gdzie z rzeki 
Czarna Hańcza wpływa do Kanału 
Augustowskiego i dalej płynie się od 
śluzy Sosnówek do jeziora Białego, 
czy Necka. Jednak trasa kanału jest 
znacznie dłuższa. Do roku 2004 przyj-
mowało się, że kanał miał ok.101 km, 
a teraz - ok. 103,60 km. Przedłużenie 
kanału wiąże się z przeprowadzonymi 
po stronie białoruskiej w latach 2004-
2006 pracami konserwatorskimi. Kanał 
został nieco wydłużony, bowiem rzeka 
Niemen zmieniła swój bieg i “odsunęła” 
się bardziej na wschód. Dlatego też ślu-
za Niemnowo - ostatnia śluza na kanale, 
pierwotnie trzykomorowa, po pracach 
restauracyjnych zyskała czwartą ko-
morę o indywidualnej, współczesnej 
formie. Warto podkreślić, że obiekty 

hydrotechniczne po stronie białoruskiej 
zostały starannie odrestaurowane. 

Białorusini zakładają, że liczba tury-
stów  po odbudowie  wzrośnie do około 
60 000. Liczą, że będą to turyści z Polski 
i innych krajów Unii Europejskiej.

Trasa Kanału Augustowskiego ze 
wskazaniem kilometrażu:

0,0km - połączenie kanału z rzeką 
Biebrzą, od którego przyjęto początek 
kilometrażu. Kanał odchodzi od rzeki 
Biebrzy na jej 84.20km biegu od źródeł.

80,00 km - granica państwowa; granica 
pomiędzy Polską a Białorusią biegnie na 
3,5 km odcinku kanału.

80,00 - 83,40km - przebieg obecnie w 
pasie granicznym między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Białoruś. 

81,75km - śluza Kurzyniec, jedno-
komorowa. Piętrzenie 220 cm. Jest śluzą 
leżącą w pasie granicznym. Granica pań-
stwowa przebiega podłużną osią śluzy. Na 
kanale bocznym, na terytorium Republiki 

Białoruś, usytuowany jest jaz (upust) 
murowany, zastawkowy. 

83,40km - granica państwowa.
83,40 - 85,00km - odcinek kanału z bie-

giem uregulowanej rzeki Czarnej Hańczy. 
85,00km - śluza Wołkuszek, jedno-

komorowa. 
83,40 km - jaz Wołkuszek.
85,00 - 91,50km - kanał prowadzo-

ny jest skanalizowanym korytem rzeki 
Czarnej Hańczy. Zachowały się oddzielne 
odcinki drogi holowniczej.

Białoruski odcinek Kanału Augustowskiego

Przeżyć szczęśliwie, ze Sobą pół wieku…
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W dniach 27-29 kwietnia 2011 roku 
uczniowie klasy V i VI ze Szkoły Pod-
stawowej w Płaskiej uczestniczyli w wy-
cieczce w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym 
punktem wyprawy było zwiedzanie Parku 
Jurajskiego w Bałtowie. Uczestnicy przeszli 
ścieżką dydaktyczną, przy której stały mo-
dele tych prehistorycznych gadów żyjących 
kilka milionów lat temu. Po zwiedzeniu 
parku uczniowie wzięli udział w warszta-
tach paleontologicznych, w czasie których 
z otrzymanego fragmentu skały próbowali 
wydobyć części szkieletu dinozaura.

Następnie mieli przyjemność obejrzenia 
seansu w kinie 5D. Było to niezapomniane 
przeżycie. Kolejnym punktem wyprawy był 
zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd, 
znany z tego że „okien miał tyle, ile dni w 
roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal wielkich 
tyle, ile miesięcy, a 4 narożne jego baszty 
odpowiadały liczbie pór roku”, a sufi t sali 
balowej był jednocześnie dnem olbrzymie-
go akwarium. Nazwa zamku pochodzi od 
umieszczonych przy bramie: herbu właści-
cieli (topór) i znaku wiary (krzyż). 

Drugiego dnia pojechali najpierw do 
miejscowości Zagnańsk, gdzie rośnie 
historyczny już Dąb Bartek, który ma 30 
m wysokości a jego wiek szacowany jest 
na około 800 lat. Pożegnawszy Bartka, 
uczniowie udali się do huty w Samsonowie. 
Działał tam pierwszy wielki piec hutniczy 
w Polsce, wybudowany w XVI w. Wytwa-
rzane w nim żelazo służyło do produkcji 
uzbrojenia i armat dla polskiej armii. Jadąc 
dalej, z okien autobusu podziwiali zamek 
w Chęcinach, który był jednym z czterech 
zamków królewskich w dawnej Polsce. 

Olbrzymie wrażenie zrobiła na wszyst-
kich Jaskinia Raj, gdzie mogli podziwiać 
wspaniałe stalaktyty, stalagmity, perły ja-
skiniowe oraz „Baranka na Spadochronie”.

Kolejnym punktem wyprawy był Re-
zerwat Geologiczny „Kadzielnia” położy 
w centrum miasta Kielce. We wschodniej 

części Gór Świętokrzyskich uczniowie 
zdobyli drugi co do wielkości szczyt – Łysą 
Górę. Mogli tam zobaczyć charakterystycz-
ne dla tego regionu gołoborza. Na koniec 
dnia zwiedzili galerię minerałów i skamie-
niałości w Świętej Katarzynie. Wiele osób 
zakupiło sobie lub w prezencie biżuterię z 
krzemienia pasiastego, który występuje tyl-
ko w Polsce, a wyroby z niego  noszą nawet 
amerykańskie aktorki np. Angelina Jolie. 

Trzeci dzień wyprawy uczestnicy wy-
cieczki zaczęli od zwiedzania Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach 
Tam przewodnik objaśniał działanie 
wielkiego pieca hutniczego. Następnie 

uczniowie wzięli udział w zajęciach na 
temat roślin towarzyszących człowiekowi. 
Ostatnim punktem wyprawy było Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. To 
prawdziwy raj dla chłopców, gdy można 
wsiąść do kabiny samolotu, czy obejrzeć 
pojazdy pancerne, działa, czołgi, okręt 
wojenny. 

Oprócz dobrej zabawy i odpoczynku 
uczniowie poszerzyli wiedzę z przyrody, 
geografi i, historii, nauczyli się zachowy-
wać w nowych, nietypowych sytuacjach. 
Wszyscy wrócili do domów zmęczeni, ale 
pełni niezapomnianych wrażeń.

 kierownik wycieczki - B. Łebska

Pozdrowiliśmy Góry Świętokrzyskie

91,50km - śluza Dąbrówka, obok ślu-
zy na kanale ulgi znajduje się jaz (upust) 
Dąbrówka. Piętrzenie 310 cm. 

91,50 - 94,60km - kanał prowadzony 
jest skanalizowanym korytem Czarnej 
Hańczy. Zachowały się oddzielne odcinki 
drogi holowniczej.

94,60 - 101,20km - w miejscowości 
Czortek kanał prowadzony jest sztucz-
nym przekopem - Kanał Kurkul, którym 
spływa praktycznie cała woda z Czarnej 
Hańczy. Naturalne koryto Czarnej Hań-
czy pozbawione pierwotnego przepływu 

przekształciło się w zespół małych jezior 
połączonych strumykami. Zachowały się 
oddzielne odcinki drogi holowniczej. 

100,00km - jaz Kurkul, forma z 
1935r., odnowiona w 1988r. 

101,20km - śluza Niemnowo, pier-
wotnie trzykomorowa, a po pracach 
restauracyjnych zyskała czwartą komorę 
o indywidualnej, współczesnej formie, 
jest ostatnią śluzą Kanału Augustow-
skiego. Piętrzenie 980 cm. W odległości 
około 1,5 km powyżej śluzy znajduje się 
jaz upustowy Kurkul (km 100,00), pię-

cioprzęsłowy, służący do odprowadzenia 
nadmiaru wody ze stanowiska Dąbrówka 
- Niemnowo do koryta cieku naturalnego 
płynącego od miejscowości Ostasza i 
wpadającego do rzeki Niemen powyżej 
połączenia z Kanałem Augustowskim. 
Połączenie śluzy z Niemnem przekopem. 
Obok śluzy jest strażnicówka.

101,20 - 103,60 km – nowe połączenie 
kanału z rzeką Niemen poprzez odcinek 
starorzecza Niemna poddanego regulacji 
w latach 2004-2006. dr Dariusz Maciej 
Ambrosiewicz


