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FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PUNKT INFORMACYJNY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE Z ZAKRESU:
- podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działal-
ności gospodarczej;
- możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 
– 2013 ze środków publicznych (m.in. środków Unii Europejskiej)
z zakresu możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 
wzmacniających konkurencyjność firmy (m.in. doradczych i szkole-
niowych);
- innych informacji związanych z podejmowaniem i wykonywaniem 
działalności gospodarczej.

ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM BLIŻSZYCH INFORMACJI
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 8.00 – 16.00

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Punkt Konsultacyjny

ul. Brzostowskiego 10A, lok. 9
16-300 Augustów

tel. 087 642 21 96 ; e-mail: pk@frp.pl
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W ostatnim tygodniu listopada 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Płaskiej, Szkole Podsta-
wowej w Gruszkach oraz w świet-
licy gminnej  w Płaskiej odbyły 
się zabawy andrzejkowe. Dzieci 
wraz z opiekunami odczytywały 
swoją przyszłość między innymi 
z woskowych figur i wylosowa-
nych kolorów. Odbyły się również 
różne konkursy i zabawy (taniec 
z balonem, lokomotywa, konkurs 
na największy nadmuchany balon, 
balon z niespodzianką itp.) a także  
dyskoteka. Dzieci i młodzież ba-
wiła się i szalała, aż kropelki potu 
pojawiły się na czole. Dziękujemy 
wszystkim dzieciom oraz rodzicom 
za czynny udział w andrzejkowych 
harcach.

Andrzejkowe harce
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11 listopada cała Polska 
obchodziła święto narodowe, 
upamiętniające rocznicę odzy-

skania przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego w 1918 roku, po 123 
latach rozbiorów dokonanych przez Ro-
sję, Austrię i Prusy. 

Ustanowiono je w 1937 roku, czyli 
prawie po 20 latach po odzyskaniu 
niepodległości. W 1945 roku władze 
komunistyczne za święto państwowe 
uznały datę podpisania Manifestu PKWN  

i dzień 22 lipca uczyniły Świętem Odro-
dzenia Polski.

   Święto obchodzone 11 listopada 
przywrócono w 1989 roku pod nazwą 
Narodowe Święto Niepodległości. 
Jest to dzień wolny od pracy. Główne 
obchody, z udziałem wyższych władz 
państwowych odbywają się w Warsza-
wie na placu Józefa Piłsudskiego, przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza.

   Dzień ten dla wielu osób staje 
się lekcją patriotyzmu. Dekorujemy 

gmachy państwowe, ulice,  a nawet 
domy polskimi flagami. Organizujemy 
uroczyste apele, pod pomnikami boha-
terów narodowych składamy kwiaty i 
palimy znicze. Nasza mała społeczność 
szkolna uczciła ten dzień apelem w dniu 
12 listopada. 

Apel przygotowali uczniowie klasy 
VI i IV. Przypomnieli nam, że patriotyzm 
jest obowiązkiem obywatelskim. Ozna-
cza przywiązanie i miłość do własnej 
ojczyzny, a obejmuje przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość kraju. Dodatkowo 
tego dnia odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy I. której wychowawczynią jest 
Regina Stasiak.  

Uczniowie, którzy złożyli ślubowanie 
to: Emilia Kępińska, Piotr Szarkowski, 
Kacper Jasiński, Szymon Pawłowski, 
Adam Milewski, Krystian Raczkowski 
i Krystian Prochniewski.

Agata Pomichter

Mieszkańcy ponad 1200 miejsco-
wości, w tym z gmin Sejny, Puńsk, 
Giby, Nowinka, Augustów, Kras-
nopol, Sztabin i Płaska będą mogli 
korzystać z umowy o małym ruchu 
granicznym z Białorusią. 
Zostanie ona podpisana przez wła-
dze obu państw, czyli Polski i Bia-
łorusi, w ciągu kilku najbliższych 
tygodni. Zacznie obowiązywać na 
początku przyszłego roku. Każda 
osoba zamieszkująca strefę będzie 
mogła wystąpić do konsulatu o kartę, 
uprawniającą do wielokrotnego prze-
kraczania granicy przez 5 lat. 
Karta chipowa kosztować będzie 20 
euro. W ciągu każdego półrocza na 
jej podstawie można będzie prze-
bywać za granicą przez 90 dni. Jak 
poinformował wiceminister spraw 

zagranicznych Jan Borkowski, po 
podpisaniu umowy, jakiś czas zajmie 
jeszcze proces ratyfikacyjny, dlatego 
umowa wejdzie w życie zaraz po 1 
stycznia. 
Dodał, że ma to być swoiste odcza-
rowanie granicy, na którym skorzy-
stają zwykli ludzie, którzy po drugiej 
stronie granicy mają znajomych oraz 
samorządy, organizacje pozarządowe 
i przedsiębiorcy. Do strefy małego 
ruchu granicznego należeć będą 
wszystkie miejscowości leżące w 
odległości 30 km od granicy. 
Przygotowując umowę przyjęto jed-
nak rozwiązanie „30 +”, co oznacza, 
że do strefy włączono całe gminy, 
przez obszar których przebiegała 
linia wyznaczająca koniec strefy.

(za Radio 5)

J es i eń . . .
Jesień już nadeszła, po parku się snuje,
Barwami swoimi krajobraz maluje.  
Błyszczą w słońcu liście, kolorami mienią,
Olśniewają złotem i wabią czerwienią.

Mały, psotny wietrzyk zdmuchuje je z drzewa,
Tańczy z nimi w kółko, a potem rozwiewa.
Trawniki, alejki kobiercem zasłane,  
Który tworzą liście, wiatrem tu przygnane.

Słońce już nie grzeje, co raz mniej zieleni,
A mgły i opary pełzają przy ziemi.  
Choć ławka zaprasza, nie czas na siadanie.
Panującą ciszę zakłóca krakanie.

Polska jesień wszędzie na dobre panuje,  
W astry przystrojona krasą swą czaruje.
Seniorzy jej piękno w parku podziwiają,  
Bo właśnie swą jesień życia przeżywają.

Kazimierz Stępień

Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Gruszkach

Łatwiej na Białoruś! 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Płaskiej organizuje konkurs 
pt. ”Gmina Płaska w latach II 
światowej (1939-1945)”  w dwóch 
kategoriach:

− dla uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej ,,Moja miejscowość 
w II wojnie światowej”- spisane 
relacje na podstawie wywiadu ze 
świadkami.

− uczniowie gimnazjum - ,,Oca-
lić od zapomnienia” - forma pracy 
może być dowolna  ważne, by opra-
cowanie obrazowało losy miesz-
kańców naszej gminy, wydarzenia 
związane z II wojną światową, 
miejsca i relacje związane z Ob-
ławą Augustowską. Mogą być 
to opracowane dokumenty, listy, 
zdjęcia lub inne źródła z komen-
tarzem autora; może być to praca 
historyczna, esej, reportaż, album, 
wywiady, czy też spisane relacje.

Celem konkursu jest rozbudzenie 
zainteresowania historią najbliż-
szego otoczenia, poszerzenie wie-
dzy o dziejach regionu i losach jego 
mieszkańców,  budzenie postawy 
szacunku dla źródeł przekazujących 
wiedzę o tradycjach rodzinnych, re-
gionalnych i uwrażliwienie na ko-
nieczność ich zachowywania. 

Organizator konkursu zwraca się 
z prośbą do mieszkańców naszej 
gminy, którzy pamiętają o wydarze-
niach z okresu II wojny światowej 
o pomoc uczniom, którzy zechcą 
wziąć w nim udział i przybliżyć 
te wydarzenia współczesnemu 
pokoleniu. 

Regulamin konkursu jest do-
stępny w GBP w Płaskiej oraz 
w szkołach.  

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału 
w konkursie, przewidziane są na-
grody dla wszystkich jego uczest-
ników.

GBP

KONKURS !

Gmina Płaska posiada w sprzedaży ciężki samochód pożarniczy z nadwoziem typu 
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Rok produkcji: 1988 r.    Przebieg: 32 tys. km 

Dane techniczne: rodzaj podwozia : Jelcz 315; typ 
silnika : SW 680, wymiary - długośd 7600mm,  
szerokośd 2500mm, wysokośd 3460mm. Masa 
całkowita pojazdu : 15 690 kg, Maksymalna 
prędkośd : 92 km/h 

Zespoły pożarnicze : 4: pojemnośd zbiornika na 
wodę : 6000 dcm3, pojemnośd zbiornika na 
środek pianotwórczy : 600 dcm3, autopompa - 
wydajnośd nominalna przy ciśnieniu 0,8 MPa: 
3200dcm3/min, ciśnienie maksymalne 1,4 MPa, 

maksymalna wysokośd ssania 7,5 m, działko wodnopianowe - 
typ DWP 24 wydajnośd nominalna przy ciśnieniu 0,8MPa - 
2400dcm3/min. 

Wóz jest w dobrym stanie technicznym, cena do 
uzgodnienia, w przypadku pytao prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 609573331. 

Gmina Płaska posiada w sprzedaży ciężki samochód 
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KRYMINAŁKI  GMINNE

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 
zabudowy 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. 087 6418881,e-
mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

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

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

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. 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. 087 641 
88 81,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam używaną chłodziarko-zamrażarkę 
marki Zanussi wys. 140 cm, szer. 55 cm 
oraz tapczan kol. niebieskiego -rozsuwany 

z poduszkami. tel. 503 591 730.

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

Rysowanie portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży - tel. 0 603 270 
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 
powierzchniach 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 działkę budowlaną z prawem 
zabudowy o wielkości 2000 mkw, położoną 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, 
w miejscowości Kudrynki, cena do uzgodnienia 
- tel. 087 641 76 35.

Sprzedam używany siewnik zbożowy, siewnik 
do nawozów i rozrzutnik obornika. Gruszki, 
tel. 0 693 354 502

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej 
uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7 i 18 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 
grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654) od 1 listopada 
2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę 
z tyt. urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określił w drodze rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświad-
czenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski o usta-
lenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka zostanie złożony przed 1 
listopada 2009r.

KOMUNIKAT 
GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

w PŁASKIEJ

*24 października 2009r. spłonął drewniany dom w Serwach. Jako 
pierwsi do akcji gaszenia ruszyli strażacy z OSP Dalny Las, na jeziorze 
OSP Płaska zbudowała punkt czerpania wody w odległości ok. 1 km 
od miejsca pożaru. Straty oszacowano na około 150 tys. zł. 

*Nawet dożywocie grozi mężczyźnie, oskarżonemu o zabójstwo 20- 
latka na polu biwakowym koło Augustowa. Prokuratura skierowała 
do sądu akt oskarżenia przeciwko 23- letniemu mieszkańcowi Bia-
łegostoku. Do tragedii doszło w maju tego roku w Mołowistem. Na 
polu biwakowym przebywała wówczas grupa młodzieży, studentów 
z Białegostoku i Krakowa. Doszło do kłótni i szarpaniny między 
23-- letnim Adamem P. z Białegostoku i 20- letnim Grzegorzem G., 
mieszkańcem Krakowa. - Jak ustalono, pijany 23- latek kilkakrotnie 
ugodził nożem 20-latka.

*Suwalski sąd przyznał mieszkańcowi Augustowa Janowi S., niesłusz-
nie podejrzanemu i skazanemu za zabójstwo żony w 1999 roku 90 
tysięcy złotych odszkodowania, za 10-miesięczny areszt i niesłuszny 
wyrok! Zagadka śmierci Teresy S. pozostanie w kręgu „zabójstw 
doskonałych”?

*W nocy z 11na 12 listopada, w okolicy wsi Serwy, 21-letni miesz-
kaniec Dalnego Lasu, kierując samochodem renault potrącił 69-letnią 
rowerzystkę, jak się okazało swoją sąsiadkę, wracającą do domu. 
Kierowca nie zatrzymał się, aby udzielić poszkodowanej pomocy i 
odjechał z miejsca wypadku. Potrącona kobieta zginęła na miejscu! 
Sprawca po tym prawdopodobnie przyśpieszył i kilkaset metrów od 
miejsca zdarzenia, na łuku drogi stracił panowanie nad kierownicą, 
zjechał na przeciwległy pas drogi i uderzył w budynek gospodarczy. 
Mężczyzna był pijany a w jego wydychanym powietrzu było około 
dwóch promili alkoholu. Za swoje czyny może być skazany nawet na 
12 lat więzienia.

(B)

21 października 2009 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pa-
wła II w Płaskiej odbyła się niecodzienna 
uroczystość ślubowania i pasowania 
uczniów klasy pierwszej. Na spotkanie 
z pierwszoklasistami przybyli zaproszeni 
goście: Pan Wójt Gminy Płaska Wie-
sław Gołaszewski, Pan Dyrektor ZSO 
w Płaskiej Dariusz Sudyk, ksiądz pro-
boszcz parafii Studzieniczna Zygmunt 
Kopiczko, Rodzice uczniów I klasy, 
przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego oraz uczniowie klas II i III wraz 
z wychowawczyniami. 

Do braci uczniowskiej ZSO 
w Płaskiej dołączyła szczęśliwa 
trzynastka: Ola Gołaszewska, 
Oskar Głowacki, Andżelika 
Lakei, Krzyś Pużyński,  Mag-
da Milewska, Monika Milew-

ska, Paulina Milewska, 
Bartek Raczkowski, 
Damian Raczkowski, 
Hubert Sewastyno-
wicz, Adrian Rudnik, 
Emilia Szymczyk i 
Asia Simonienko. Pierwszoklasiści 
„udali się” do czterech krain: Krainy 
Śpiewu, Wiedzy o Ojczyźnie, Mądro-
ści, Sprawności i wykazali się swoją 
wiedzą i umiejętnościami, a następnie 
złożyli ślubowanie i zostali pasowani na 
uczniów przez p. Dyrektora Szkoły. 

Nowo pasowani uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, książeczki, pa-
miątki od rodziców oraz słodycze. Na 
zakończenie wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek.

D. Szostak
- wychowawczyni

„Naukę czas zacząć!”
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Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej zajmuje się stałymi praca-
mi m.in. opalaniem w budynków 
użyteczności publicznej, utrzyma-
niem porządku, grabieniem liści, 
drobnymi pracami remontowymi, 
pracami zleconymi przez gminę, 
dbaniem o cmentarze  z  II wojny 
światowej poprzez sprzątanie, gra-
bienie i wywożenie liści, naprawą 
przepustu w Serskim Lesie (wy-
miana czterech kręgów), montaż 
znaku PKS w Rubcowie, drobne 
prace pomocnicze w Szkole Pod-
stawowej w Gruszkach. 
Obecnie zajmujemy się przygoto-
waniem sprzętu do zimy. Trwają 
drobne prace remontowe, mecha-
niczne przy Starze 244 oraz pia-
skarce. W tym roku także Zakład 
otrzyma dodatkowy samochód 
z szuflą do odśnieżania IVECO 
przekazane ze Straży Pożarnej, na 
cele zimowego utrzymania dróg. 
W razie dużych opadów śnieżnych 
Zakład wykorzystywać będzie  
także równiarkę.    
 E.M.

Uprzejmie informuje, iż 
zgadnie z Ustawą z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków1) Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 ze zm.) :

Rozdział 2
Zasady zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Art. 15.
1. Przedsiębiorstwo wo-

dociągowo-kanalizacyjne 
jest obowiązane zapewnić 
budowę urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanali-
zacyjnych, ustalonych przez 
gminę w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego, w zakresie 
uzgodnionym w wieloletnim 
planie rozwoju i moderniza-
cji, o którym mowa w art. 21 
ust. 1.

2. Realizację budowy 

przyłączy do sieci oraz 
studni wodomierzowej, po-
mieszczenia przewidzianego 
do lokalizacji wodomierza 
głównego i urządzenia po-
miarowego zapewnia na 
własny koszt osoba ubiega-
jąca się o przyłączenie nieru-
chomości do sieci.

3. Koszty nabycia, za-
instalowania i utrzymania 
wodomierza głównego po-
nosi przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne, 
a urządzenia pomiarowego 
- odbiorca usług.

4. Przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne 
jest obowiązane przyłączyć 
do sieci nieruchomość osoby 
ubiegającej się o przyłącze-
nie nieruchomości do sieci, 
jeżeli są spełnione warunki 
przyłączenia określone w re-
gulaminie, o którym mowa 
w art. 19, oraz istnieją tech-
niczne możliwości świad-
czenia usług.

Rozdział 6

Przepisy karne i kary pie-
niężne

Art. 28.
1. Kto bez uprzedniego 

zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, pobiera 
wodę z urządzeń wodocią-
gowych,

podlega karze grzywny do 
5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 
1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz 
główny, zrywa lub uszkadza 
plomby umieszczone na wo-
domierzach, urządzeniach 
pomiarowych lub zaworze 
odcinającym, a także wpły-
wa na zmianę, zatrzymanie 
lub utratę właściwości lub 
funkcji metrologicznych 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przed-
stawiciela przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyj-
nego do wykonania czynno-
ści określonych w art. 7. 

ZGK

W dniu 14 października 2009r. została 
podpisana z Instytucją zarządzającą – Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrznych Repub-
liki Litewskiej umowa o dofinansowanie 
realizacji projektu Nr LT-PL/083 „Rozwój 
działań połączonych służb ratownictwa i 
ochrony przeciwpożarowej na pograniczu 
polsko-litewskim”. 

Jest to kolejny projekt realizowany w 
ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Litwa, do którego realiza-
cji w partnerstwie z samorządami Polski i 
Litwy przystąpiła Gmina Płaska. Partnerem 
wiodącym projektu jest Administracja Sa-
morządu Rejonu Lazdijai, zaś partnerami: 
Gmina Puńsk, Gmina Krasnopol, Admini-
stracja Samorządu Alytus oraz Gmina Pła-
ska. 

Projekt realizowany będzie przez 12 mie-
sięcy tj. do 30 września 2010r. Budżet całe-
go projektu to kwota 822.855 EUR, z czego 
maksymalna kwota dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (85 proc.) wynosi 699.426,75 EUR. 

Koszt projektu Gminy Płaska zatwier-

dzony został na poziomie 181.947 EUR. 
Podstawowym celem projektu jest zwięk-
szenie efektywności świadczenia zjedno-
czonych usług ochrony przeciwpożarowej  
i ratownictwa na poziomie samorządowym 
na granicy polsko-litewskiej. Cel zostanie 
osiągnięty poprzez rozwój współpracy 6 in-
stytucji samorządowych w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej i ratownictwa. 

Przygotowanie się do reagowania na 
ekstremalne sytuacje i skuteczność ich li-
kwidacji zostanie zwiększona po przepro-
wadzeniu wspólnych szkoleń specjalistów 
oraz wciągając młodych ludzi do działań 
prewencyjnych i zapewniając jednakowe 
standardy wyposażenia. 

W ramach projektu zakupiony zostanie 
sprzęt do wspólnego ratownictwa dla stra-
żaków i ratowników (w tym jeden samo-
chód strażacki dla Gminy Płaska). Ponadto 
zorganizowane zostaną wspólne szkolenia 
i praktyczne zajęcia dla strażaków i ratow-
ników, seminaria informacyjne oraz letnie 
obozy dla dzieci i młodzieży. 

(inf. wł.)

W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania przetargo-
wego na wykonanie robót bu-
dowlanych: „Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Strzelco-
wiźnie oraz zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku”, 
wyłoniono Wykonawcę – Fir-
mę Budowlaną „DARDOM” 
Dariusz Żakiewicz, 16-300 
Augustów, ul. Sucharskiego 
2A/20. 

Firma ta zaoferowała cenę: 
164.700,00 zł brutto. Wyko-
nawca spełnił warunki udziału 
w postępowaniu i wymagania 
zawarte w SIWZ. Jest to oferta 
z najniższą ceną spośród ofert 
nieodrzuconych. Przedmioto-
we zadanie realizowane jest 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie: „Odno-
wa i rozwój wsi”.

AJ.

Sąsiedzi w działaniu
Projekt strażacki przyjęty do realizacji

Przetarg na  
remont świetlicy 
w Strzelcowiźnie 
rozstrzygnięty

U komunalnych…

Zakład Gospodarki Komunalej w Płaskiej

Dnia 5 października 2009 roku w Warsza-
wie w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się 
konferencja naukowa, na temat: „Strażacy 
we wrześniu 1939 roku”. W Konferencji 
udział brały władze Centralne, wojewódzkie 
i terenowe Związki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, naukowych, zaproszeni goście 
w tym parlamentarzyści. Zaproszona została 
także grupa Kronikarzy OSP z poszcze-
gólnych województw, którzy prezentowali 
wzorowe Kroniki własnego autorstwa. Z 
województwa podlaskiego Kroniki prezen-
towało 7 Kronikarzy, w tym Kronikarz Hen-
ryk Jeziorski prezentując Kronikę (3 tomy) 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Płaskiej. Prezentowane Kroniki spotkały 
się z dużym zainteresowaniem uczestników 
Konferencji szczególnie te, które prowadzo-
ne były w okresie przed II wojną Światowa 
i ujęto w nich udział strażaków ochotników 
podczas rozpoczęcia i trwania tej wojny. 
Konferencja rozpoczęła się wstępem Chóru 
CANTUS z Połczyna  Zdroju, który od-
śpiewał hymn narodowy i hymn Związku 
OSP RP „Rycerze Floriana”. Otwarcia 
Konferencji i powitanie jej uczestników 
dokonał druh Zygmunt Tomczonek - wi-
ceprezes Zarządu Głównego Związku OSP 
RP. Prowadzenie Konferencji powierzono 
prof. Piotrowi Matusakowi i dr Januszowi 
Gmitrukowi. Referaty i wystąpienia tema-
tyczne przedstawiło 11 mówców, w dyskusji 
głos zabrało 7 uczestników Konferencji. 
Pierwszy głos zabrał dr Janusz Gmitruk 
przedstawiając referat na temat „Strażacy 
w przededniu II wojny światowej”. Mówił 
o autorytecie strażaków w swoim środowi-
sku przed wybuchem II wojny światowej. 
Wspominał o zjednoczeniu ruchu straża-
ckiego w latach dwudziestych XX wieku z 
trzech zaborów, a prekursorem zjednoczenia 
był wybitny działacz ludowy i mąż stanu  
Wincenty Witos. Powstał Związek OSP, a 

nadzór sprawował 
minister spraw we-
wnętrznych. OSP 
m i a ł a  o g r o m n e 
uznanie w społeczeń-
stwie. Dr Grażyna 
Kornać omówiła 
„ Przysposobienie 
wojskowe Straża-
ków, a w tym udział 
OSP w strukturach 
militarnych m.in. 
jako organ Obrony 
Cywilnej Kraju. Kolejnym referującym był 
prof. Adam Dobroński, który przedstawił 
temat „Razem z wojskiem Strażacy Biało-
stoczyzny  we wrześniu  1939r.”. Omówił 
współpracę strażaków, z wojskiem w prze-
dedniu II wojny światowej. W krytycznej 
sytuacji  nastąpiła ewakuacja strażaków np. 
z Suwałk do Grodna. Omówił także udział 
drużyn ZHP w ruchu strażackim, tworząc 
drużyny młodzieżowe OPS. Podkreślił, że 
Ochotnicza Straż zapisała piękną kartę we 
wrześniu 1939r. Następnym mówcą był 
prof. Piotr Matusak przedstawiając temat 
„Początki wrześniowe strażackiego ruchu 
oporu”. Rozwinął temat tzw. Wojny cywil-
nej podczas II wojny Światowej i udział 
w niej strażaków, wstępując do oddziałów 
partyzanckich. W grudniu 1939 powstała 
konspiracyjna straż ogniowa. Kolejnymi 
referującymi byli, którzy poruszali nastę-
pujące tematy: Dr Władysław Tabasz z 
referował” „Udział Ochotniczych Straży 
Pożarnych w działaniach ratowniczych 
podczas II Wojnie Światowej”, podkreślając 
działania ratownicze OSP w Wieluniu pod-
czas bombardowania miasta przez Niemców 
1 września 1939r. Dr Paweł Kosiński omó-
wił temat „ Wojna 1939r. we współczesnej 
pamięci zbiorowej”. Dr Rafał Dmowski 
z referował ciekawy temat „ Zniszczenia i 

pożary we wrześniu 1939r w świetle źródeł 
kościelnych”. Zaznaczył, że podczas nalo-
tów we wrześniu zniszczeniu uległo wiele 
kościołów i obiektów sakralnych, a nisz-
czono je także w kolejnych latach wojny.. 
Dyrektor Polsko Niemieckiej Współpracy 
Młodzieżowej Paweł Moras omówił ważny 
temat „Polska-Niemcy, wojna i pamięć  w 
kontaktach młodzieży”. Niezwykle ciekawe 
wystąpienie miał brat Janusz Kulak - Fran-

ciszkanin, omawiając „Rys 
historyczny OSP Niepoka-
lanów”. Założycielem OSP 
w Zakonie Franciszkanów 
w Niepokalanowie był 
ks. Maksymilian Kolbe, 
a konkretną datą założe-
nia OSP Niepokalanów 
przyjmuje się dzień 2 lipca 
1931r.  Chociaż w założe-
niu straż niepokalanowska 
miała służyć bezpieczeń-
stwu obiektów klasztor-
nych, to jednak od samego 
początku służyła pomocą 
ludziom z pobliskich osad. 
I tak jest do dziś. Aktualna 
drużyna strażacka jest w 
dobrej kondycji. Należy do 
niej 16 młodych strażaków 

zakonników. Temat „Pamiątki z okresu woj-
ny obronnej Polski w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu” omówił Zbigniew Todorski. 
Ksiądz prałat Jan Drob szeroko omówił 
ważny temat „Jan Paweł II- Papież Wolno-
ści- IX Dzień Papieski 11 października 2009 
roku”. Zaapelował aby w Dzień Papieski 
włączyć szkoły Jego Imienia, a w nauczaniu 
papieskim wracać do Jego słów. W przerwie 
obrad chór CANTUS z Połczyna Zdroju 
zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne m.in. 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, „Hej 
bracia strażacy – na pomoc bliźnim” i „Bar-
kę”.  Piękny koncert dała Młodzieżowa Or-
kiestra OSP Muzykantów.  Po wznowieniu 
obrad głos zabrali kronikarze OSP na temat 
„Kroniki OSP jako źródło historyczne wojny 
obronnej 1939r.”. Podsumowania Konfe-
rencji dokonali: prof. Piotr Matusak, który 
podkreślił, że Konferencja spełniła swoje 
założenia, co do tematyki, działając refe-
rującym i uczestnikom Konferencji. Druh 
Zygmunt Tomczonek - wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku OSP RP zamykając ob-
rady, podziękował wszystkim uczestnikom 
Konferencji w tym także Kronikarzom. 
Podkreślił duży wysiłek i ogromną wiedzę, 
jaką prezentowali referujący i występujący 
w dyskusji.

Henryk Jeziorski
Kronikarz                        

Strażacy we wrześniu 1939
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17 października 2009r. w Suchowoli 
odbył się I Ogólnopolski Festiwal Tenisa 
Stołowego Dzieci. Wyniki reprezentan-
tów naszej gminy: kategoria skrzat (rok 
urodzenia - 2001) - 3 miejsce Piotr Za-
niewski (SP Gruszki); kategoria żak (rok 
urodzenia - 1999) - 25 miejsce – Maciej 
Waluś (SP Płaska). 

(inf. wł.)

1.  Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury. Patronat: Wójt 
Gminy Płaska.
2. Cel i zadania - popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej.
3. Miejsce i czas rozgrywania turnieju: turnieje będą roze-
grane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w 
Płaskiej, w terminach:
listopad     -      21.11.09   godz.10.00
grudzień     -     12. 12.09  godz.10.00
4. Prawo startu mają wszystkie dzieci i młodzież mieszkająca 
w gminie Płaska.
    Grupa             Chłopcy                 Dziewczęta
I               2 – 4 kl. szkoły podst.        2 – 4 kl. szkoły podst.
II             5 – 6 kl. szkoły podst.        5 – 6 kl. szkoły podst.
III            1 – 3 kl. szkoły podst.        1 – 3 kl. szkoły podst.

Do współzawodnictwa indywidualnego brane będą punkty 
zdobyte w czterech turniejach.
       5. Zgłoszenia
Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą w dniu zawodów 15 
minut przed rozpoczęciem każdej kategorii rozgrywek. 
     6. Nagrody po rozegraniu wszystkich turniejów 
 Dyplomy za miejsca 1 – 6;  nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 
i puchary za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.
    7. Sprawy różne 
Obsługę sędziowską i organizacyjną zapewniają organizatorzy. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji, kra-
dzieży, uszkodzenia, czy zgubienia sprzętu. O wszystkich spra-
wach spornych decydować będzie organizator po zasięgnięciu 
opinii głównego sędziego zawodów. Zawodników obowiązuje 
strój sportowy i obuwie sportowe o jasnych spodach.

LPi8 w odświeżonym składzie po wa-
kacyjnej przerwie ponownie rozpoczęło  
próby i przygotowuje się do wystę-
pów. W dwóch grupach wiekowych  
dzieci i młodzież ćwiczy nowe układy. 
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie 
Regionalnego Konkursu Grantowe-
go złożonego w ramach projektu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„Równać Szanse”, który pozwoliłby na 
rozwinięcie działalności grup tanecznych. 

Przy świetlicy wiejskiej w Płaskiej powsta-
je amatorski  zespół wokalno- muzyczny. 
Na razie kompletowany jest sprzęt i trwają 
poszukiwania wokalistki . Może   wśród 
naszych czytelników albo wśród waszych 
znajomych jest dziewczyna, która spró-
bowała by sił w zespole jako wokalistka? 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt z opiekunem świetlicy w Płaskiej  
pod nr. tel. 607764107. lub osobiście w 
godzinach pracy świetlicy.

Grali
w Suchowoli

Trwają zapisy!

II Otwarty Turniej Grand Prix
w tenisie stołowym sezon 2009/10

21 listopada odbył się pierwszy turniej 
w ramach II Turnieju Grand Prix o Puchar 
Wójta Gminy Płaska. Uczestniczyło 27 
zawodników w poszczególnych katego-
riach wiekowych. 

Oto wyniki: chłopcy młodzicy (szkoły 
podstawowe) – 1. Mariusz Zaniewski 
(Gruszki), 2. Dawid Waluś (Płaska), 3. 
Szczepan Rowiński (Gruszki); chłopcy 
żacy (szkoły podstawowe) – 1. Piotr Za-
niewski, 2. Daniel Wasilczyk, 3. Daniel 
Zakarzecki (wszyscy z Gruszek); chłopcy 
gimnazjum – 1. Konrad Skowroński, 2. 
Maciej Peliksza, 3. Tomasz Zaniewski; 
dziewczyny gimnazjum – 1. Karolina 
Zielińska; dziewczyny młodziczki (szko-
ły podstawowe) 1. Katarzyna Woronko, 
2. Anna Woronko. 

Turniej otworzył i przywitał uczestni-
ków Wójt Gminy Płaska Wiesław Goła-
szewski,  a przeprowadzili go i sędzio-
wali: Kinga Macierzyńska, Zdzisław 
Omelianiuk i Jan Bagiński. 

Nas tępny turnie j  odbędzie  s ię 
12.12.2009r. o godz. 11.00, a treningi 
sekcji tenisa stołowego odbywają się w 
każdy wtorek i czwartek o godz. 17.00 w 
sali gimnastycznej ZSO im. Jana Pawła 
II w Płaskiej.

Inauguracja II Grand Prix

…Postawił nas w szeregu i kazał  pod-
chodzić po jednemu nada zdiełać  objsk 
może  nawarowali  dziewczyna była 
obecna podchodziliśmy  kolejno kto miał 
garść w kieszeniu wysypij i klął to na 
twaju  mać to na cara, a kto był dobrze 
obładowany tego puszczał za brame to 
my przynieśli może i 150 kg cukru do 
obozu jak były wagony to my ładowali 
cukier a jak nie to robiliśmy w magazy-
nach z pszenico jemy pszenice na niebo 
dadzą troche zupy na stołówce, a psze-
nicy i cukru mamy ile tylko chcemy tak 
że za dwa tygodnie każdy dobrze się czuł 
jak idziemy do obozu to tak śpiewamy 
że na kilometr już nas słyszą i czekają w 
obozie troche dawaliśmy dla kolegów. 
Przychodził kierownik żyd i poganiał 
róbcie dobrze to pszenica pójdzie pramo 
w Polszcz. Przychodzili wagony czytamy 
na wagonach a oni przyszli z Polski różne 

Różene, Łuck żeby nie elewator to może 
bym wytrzymał. 
Znalazł się w naszej brygadzie wielki 
cham świnia zrobił wielkie głupstwo. Po 
fajrancie dopilnował że magazynierka 
gdzieś odeszła ukradł ze stolika książkie 
rozchodów  dochodów na papierosy 
był potrzebny papier krupczatka była a 
papieru nie było. Z tego powodu rozwią-
zali naszą brygadę a utworzyli drugą. W 
niedługim czasie wyszło na jaw - sprze-
dawał papier na skręty a był z naszych 
szpicel dostał 10 dni karcerzy. 
Mówili ruskie, że gdyby to zrobił ich 
obywatel to miałby 5 lat więzienia my 
byli pozbawione praw tylko obozowa 
władza mała prawo nas sądzić. Ganiali 
jeszcze w grudniu do kopania kartofli da-
dzą żelazne łomy ziemia już zamarznięta 
trzeba było szczepać ziemie i wybierać 
zamarzniętą kartofle później wozili ją i 

sypali na gromade pod gołym niebem 
padały śniegi i deszcze i mrozy trzeba to 
rąbać siekiero i nosić do kuchni. 
W styczniu 1946 roku zaczęło coś się 
robić w obozie. Wyczytali nas z listy 
800 ludzi - oficerów było 600, wyczytali 
16 i odgrodzili nas osobno w baraku. 
19 stycznia po ścisłej rewizji pognali 
na przystanek Jagielewo załadowali 
powieźli okrężną drogą, gdzie wiozą 
nie mówili. Odwieźli nas do Białej 
- Podlaskiej. Wyżywienie dawali tylko 
do granicy. 
W Białej Podlaskiej trzeba było czekać 
kilka dni aż otrzymamy dokumenty, żeby 
mogli spokojnie dojechać do miejsca za-
mieszkania. Poszliśmy po gospodarzach 
szukać i prosić jedzenia. Zaszedłem do 
jednego domu  mówie czy nie mógłbym 
coś dostać do zjedzenia było to pod za-
chód słońca gospodyni młoda mąż też i 
dwoje dzieci. Mówi zaraz będzie kolacja 
gotuje kluski z kartoflą zabielone bo 
słoniny ani mięsa nie mają…

Alkoholizm to choroba. Niestety przez 
większość społeczeństwa uzależnienie od 
alkoholu nie jest traktowane jak choroba. 
Polega ona tym, że człowiek traci kontrolę 
nad ilością spożywanego alkoholu, uzależnia 
się psychicznie i fizycznie.

Uzależnienie psychiczne polega na potrze-
bie picia dla poprawy samopoczucia.

Uzależnienie fizyczne to utrata kontroli 
nad wypijanym alkoholem, większa toleran-
cja organizmu na alkohol, palimpsesty (luki 
pamięciowe).

Alkoholizm jest:
chorobą pierwotną – jest przyczyną 

powstawania innych chorób (psychicznych  
oraz somatycznych)
chorobą śmiertelną – nieleczony pro-

wadzi do śmierci. Przyczyną zgonu są 
somatyczne symptomy alkoholizmu, np. 
marskość wątroby.

Objawy choroby alkoholowej
Choroba alkoholowa objawia się przede 

wszystkim:
−zmianą tolerancji na alkohol – wypicie 

tej samej ilości co kiedyś powoduje słabsze 
niż poprzedni efekty;

−objawami abstynencyjnymi – gdy prze-
rywa się dłuższe picie lub zmniejsza ilość 
wypijanego alkoholu pojawiają się przykre 
objawy (np.: niepokój, drażliwość, dreszcze, 
drżenie kończyn, pocenie się, nudności);

−subiektywnym poczuciem łaknienia 
alkoholu – uczucie podobne do głodu, po-
trzeba wypicia, uczucie, że bez alkoholu nie 
wytrzyma się długo;

−koncentracją życia wokół picia – obec-
ność alkoholu w życiu codziennym staje się 
czymś bardzo ważnym;

−utratą kontroli nad piciem – po wypiciu 
„pierwszego kieliszka” ujawnia się niemoż-
ność przerwania picia oraz decydowania o 
ilości wypijanego alkoholu;

−zaburzeniami pamięci i świadomości 
– pojawiają się „dziury” w pamięci, zdarzenia 
znikają z pamięci;

−nawrotami picia po próbach utrzymania 
okresowej abstynencji – człowiek dostrzega, 
że picie wymyka się spod jego kontroli i 
próbuje udowodnić sobie i otoczeniu, że 
umie nad tym zapanować, jednak te próby 
wytrwania w trzeźwości kończą się  niepo-
wodzeniami.

Skutki nadużywania alkoholu
Problemy, z jakim spotykają się alkoholicy 

to przede wszystkim:
• zaburzenia życia rodzinnego,
• problemy finansowe,
• problemy z prawem (karalność),
• przemoc wobec bliskich,
• problemy w kontaktach z ludźmi.
Przewlekły alkoholizm prowadzi do 

chorób psychicznych, ciężkich schorzeń 
wątroby, nerek, żołądka, serca itd. Zwiększa 
przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób 
wenerycznych i ujemnie wpływa na potom-
stwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem 
powstawania problemów w rodzinach oraz 
ich rozpadu.

 Prawo
Uznając życie obywateli w trzeźwości za 

niezbędny warunek moralnego materialnego 
dobra Narodu. Sejm przyjął ustawę o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi z dnia 26 października 1982 roku 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007roku Nr 70, poz. 
473 z późn. zm.). Spożywanie alkoholu w 
określonych miejscach publicznych jest nie-
zgodne z prawem i podlega karze grzywny. 
Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim 
zachowaniem dają powód do zgorszenia w 
miejscu publicznym odprowadzane są do 
Izby Wytrzeźwień.

Leczenie
Z choroby alkoholowej nie można się 

wyleczyć. Nawet po wieloletniej abstynencji 
próby kontrolowanego picia często kończą 
się powrotem do nałogu. Głównym warun-
kiem wyzdrowienia jest abstynencja, wspo-
magana przez terapię uzależnień i udział w 
spotkaniach Anonimowych Alkoholików. 
Pomocne jest też zdobywanie wiedzy na 
temat alkoholizmu. Proces zdrowienia z cho-
roby alkoholowej jest bardzo trudny i skom-
plikowany, uzależniony przede wszystkim od 
chęci i dobrej woli zainteresowanego. 

Tu możesz szukać pomocy:
Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-

lemów Alkoholowych 
16-326 Płaska 53
tel. 87 643 90 80
NZOZ „PZP – „Poradnia Terapii Uza-

leżnień i Współuzależnienia”
16-300 Augustów  ul. Szpitalna 12 A 
tel. 87 643 28 16

GOPS w Płaskiej         

CZYM JEST ALKOHOLIZM?
„Naród, który walczy o najszlachet-
niejsze ideały, musi być trzeźwy!” 
(cyt. Kardynał Stefan Wyszyński) 

Zapiski z Ostaszkowa (6)
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W dniu 4 listopada 2009r. w Centrum 
Wypoczynkowo – Rekreacyjnym 
PROSERWY w Serwach odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt 
Nr LT-PL/009 „Współpraca w zakresie 
środowiska pomiędzy Polską i Litwą 
– zmniejszenie zanieczyszczeń wody 
w dorzeczu Niemna”, realizowany w 
ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Litwa-Polska 2007-2013. Celem 
konferencji zorganizowanej wspólnie 
przez Gminę Płaska oraz Samorząd 

Rejonu Lazdijai było podsu-
mowanie pierwszego etapu 
projektu dotyczącego budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
zakresie części projektowej. 

Goście obecni na konferencji pod-
sumowującej projekt LT-PL/009, 4 
listopada 2009 roku: konsul litewski w 
Sejnach – dr Ludvikas Milasius, Adam 
Sieńko – Prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, mjr Krzysz-

tof Pampuch – Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej, Cezary 
Cieślukowski – prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia „Euroregion Niemen”, Leszek 
Bagiński – dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, Miron Zaniewski – Nadleśnictwo 
Płaska, Firma „EKOM” -  dr Dariusz 
Boruszko, dr Wojciech Dąbrowski, 
Firma „Hydroprojekt” – Wojciech Ba-
biński, Rasa Vogelius – Director UAB 
„Hexacon Baltija”, Giedre Vanagiene 
– UAB „Hexacon Baltija”. Beata Ku-
rant – Podlaski Urząd Wojewódzki, 
Agata Maciuka – Podlaski Urząd Wo-
jewódzki, Oddział TVP Białystok, Jerzy 
Buzon – „Głos Płaskiej”, „Przegląd 
Powiatowy”. Przedstawiciele samorządu 
Rejonu Lazdijai: Artűras Margelis 
- mer samorządu Rejonu Lazdijai, Vid-
mantas Pilvinis – kierownik wydziału 
inwestycji w samorządzie Lazdijai, Gi-
tana Varanauskienë - Head of Accounts 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Gmina Płaska wybuduje swoim miesz-
kańcom przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. Projekt realizowany jest we 
współpracy z litewskim rejonem Łoź-
dzieje, ponieważ na obu tych terenach, 
zarówno po polskiej jak i litewskiej 
stronie ludzie utrzymują się głównie z 
turystyki. A oczyszczalnie ułatwią im 
życie i pomogą chronić środowisko 
naturalne. 
-Inwestycja rozpocznie się w drugiej 
połowie przyszłego roku. Gmina Płaska, 
w której wybudowanych będzie 700 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
ma jeden z najniższych wskaźników 
zaludnienia w Polsce - mówi wójt 

gminy, Wiesław Gołaszewski. ”Póki 
co nie możliwości zbudowania systemu 
kanalizacji zbiorczej, więc jedynym 
wyjściem jest budowa przydomowych i 
poprzez te oczyszczalnie – stymulowanie 
rozwoju turystyki. Toaleta, bieżąca woda 
to jest standard, co do którego nie ma 
dyskusji – on musi być. Bez oczyszczalni 
tego standardu zapewnić nie możemy” 
– dodaje. 
Troska o dobro mieszkańców i środowi-
ska naturalnego, była też powodem, dla 
którego do współpracy z polską gminą 
przystąpił samorząd rejonu Łoździeje. 
Tam jednak, jak informuje mer Łoź-
dziei Arturas Margelis, powstanie sieć 

oczyszczalni, z których skorzysta 1800 
mieszkańców. 
-”Tylko w dwudziestu gospodarstwach 
– tam, gdzie są kwatery agroturystyczne, 
będą przydomowe oczyszczalnie ście-
ków. Pozostałe gospodarstwa zostaną 
przyłączone do centralnego systemu 
oczyszczania” – mówi. 
Obie gminy pierwszy etap wspólnego 
projektu, czyli przygotowanie dokumen-
tacji mają już za sobą. Teraz czekają na 
pieniądze, które otrzymają w ramach 
programu współpracy transgranicznej 
Litwa- Polska 2007- 2013. Cały projekt 
ma kosztować ponad 3 miliony euro.

(inf. wł.)

Department of Lazdijai Region Munici-
pality Administration, Project Financier, 
Vidmantas Dambrauskas - wójt Gminy 
Kapciamiestis, Zenonas Sabaliauskas 
- wójt Gminy Veisiejai, Julija Mazui-
kienë - wójt Gminy Šlavantai, Roma 
Stulgienë - dyrektor Centrum Informacji 
w Lazdijai oraz Gospodarze Konferencji 
– Wiesław Gołaszewski – wójt Gminy 
Płaska, sekretarz i Skarbnik Urzędu 
Gminy w Płaskiej, pracownicy Urzędu 
Gminy, którzy bardzo dobrze przygo-
towali to międzynarodowe spotkanie w 

gościnnym ośrodku PROSERWY. 
Podczas konferencji partnerzy pro-

jektu: Gmina Płaska oraz Samorząd 
Rejonu Lazdijai zaprezentowali efekty 
projektu tj. przygotowanej dokumentacji 
technicznej budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, które umożliwią złożenie 
wniosku o dofinansowanie realizacji 
części inwestycyjnej projektu. 

Projekt zakłada budowę 700 szt 
przydomowych oczyszczalni w Gminie 

Płaska oraz 385 na terenie Samorządu 
Rejonu Lazdijai. Omówiony został 
wpływ inwestycji na ochronę i poprawęinwestycji na ochronę i poprawę 
środowiska w obszarze transgranicz-
nym, efektywność kosztowa inwestycji 
i oszczędności w eksploatacji oraz 
szeroko przedstawiono wpływ projektu 
na rozwój turystyki w obszarze transgra-
nicznym – koncepcja tzw. „ekoturystyki”. 
Uczestnicy konferencji mieli również 
możliwość zapoznania się z technolo-
gią oczyszczania ścieków, która będzie 
realizowana w projektowanych przydo-
mowych oczyszczalniach. 

Wspólne przedsięwzięcie Gmi-
ny Płaska oraz Samorządu Rejonu 
Lazdijai ma ogromne znaczenie za-
równo w zakresie rozwoju współpracy 
transgranicznej, efektu ekologicznego, 
jak też rozwoju turystyki po obu stro-
nach granicy.

(red)

W gminie Płaska będą przydomowe oczyszczalnie


