
12

grudzień 2009 r.

Redaktor naczelny: Jerzy Buzon
Współpraca: Maciej Zdancewicz, Małgorzata Ciężkowska, Lilianna Polkowska, Barbara Wasilewska.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam.

Miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57

                                                                  

 

 

                                                                  

 

 

                                                                  

 

 

Zarząd Województwa Podlaskiego
Informuje o możliwości składania wniosków  

o przyznanie pomocy
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2007 – 2013. W ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
dla małych projektów tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
w ramach Osi III ale przyczyniają się do osiąg-
nięcia celów tej osi

Za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

Kanał Augustowski i Rospuda”

Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 
21.12. 2009 r. do 19.01 2010 r.

Limit dostępnych środków – 126 277,00

Osobą uprawnioną do składania wniosków o 

dofinansowania jest każdy kto jest:
1) Osob�� ��zyczn�� która:Osob�� ��zyczn�� która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze ob-

jętym lokaln�� strategi�� rozwoju, lub wykonuje 
działalność  gospodarcz�� na tym obszarze albo

2) Osob�� prawn�� albo jednostk�� organizacyjn��Osob�� prawn�� albo jednostk�� organizacyjn�� 
nieposiadaj��c�� osobowości prawnej, którym usta-
wy przyznaj�� zdolność prawn�� i które posiadaj�� 
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadz�� 
działalność na tym obszarze ( kościoły i zwi��zki 
wyznaniowe, fundacje albo stowarzyszenia).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i 
wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do 
wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami 
oraz kryteria wyboru operacji można pobrać:

• osobiście w biurze Stowarzyszenia  
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podla-

skiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ul. Kleeberga 20

• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa podlaskiego, www.wrotapodlasia.pl

• na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna 
grupa działania Kanał Augustowski i Rospuda:  www.
lgd-rospuda.pl

Wnioski ( w 4 egzemplarzach w formie papie-
rowej i 1 w wersji elektronicznej) należy składać 
osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” 
w Augustowie ul. Wojska Polskiego 51, 16 – 300 
Augustów.  Informacje  udzielane s�� w Biurze 
Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski i 
Rospuda” – tel.  519823811 lub pocztą elektroniczną  
lgd@lgd-rospuda.pl.

Informuje o możliwości składania wnio-
sków  o przyznanie pomocy

W ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013. Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”

w zakresie „odnowa i rozwój wsi”, tj. opera-
cji, które nie odpowiadaj�� warunkom przyznania 
pomocy w ramach osi III ale przyczyniaj�� się 
do osi��gnięcia celów tej operacji

za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

Kanał Augustowski i Rospuda”
Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 

21.12. 2009r. do 19.01 2010r.
Limit dostępnych środków – 150 000,00
Osobą uprawnioną do składania wniosków 

o dofinansowania jest każdy kto jest:

1) Osobą prawną:
a)gmina,
b)instytucja kultury, dla której organizatorem 

jest jednostka samorz��du terytorialnego,
c)kościół lub inny zwi��zek wyznaniowy,
d)organizacji pozarz��dowa maj��ca status 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i 
wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych 
do wyboru operacji przez LGD wraz z ich 
wzorami oraz kryteria wyboru operacji można 
pobrać:

• Osobiście w biurze Stowarzyszenia:
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa podlaskiego , www.wrotapo-
dlasia.pl

• na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna 
grupa działania Kanał Augustowski i Rospuda”:  

        www.lgd-rospuda.pl
Wnioski (w 4 egzemplarzach w formie 

papierowej i 1 w wersji elektronicznej) należy 
składać osobiście w biurze Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski 
i Rospuda” w Augustowie ul. Wojska Polskiego 
51,  16 – 300 Augustów.

Informacje  udzielane są w biurze Lokal-
nej Grupy Działania „Kanał Augustowski i 
Rospuda” – tel.  519823811 lub pocztą elektro-
niczną lgd@lgd-rospuda.pl.

                                                   

Szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia 
Pozostających bez zatrudnienia i gotowych do podjęcia pracy 

„E-kompetencje – doradztwo i szkolenia” 
Organizator szkoleń – Centrum Promocji Podlasia w Białymstoku 

Program szkoleń obejmuje: 

Szkolenia z obsługi komputera składające się z dwóch modułów: 
a) ogólnego podstawy obsługi komputera (30 godzin) 
b) specjalistycznego (50 godzin) w zakresie (do wyboru): 

Komputerowe kadry i płace, Komputerowe finanse i księgowość, 
Fakturowanie i gospodarka magazynowa, grafika komputerowa 

 

Szczegółowych informacji  udzielają doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – I piętro, pokój 18, 
tel. 087 643 5802, 087 644 6890, 087 644 7708
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Ogłoszenia 

Spokojnych, zdrowych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia

Spędzenia ich w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,  
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność,  

w nadchodzącym Nowym 2010 Roku.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta

Wniosą do Waszych domów 
i wszystkich serc betlejemski blask.

	 					Mieszkańcom	Gminy	Płaska
	 					oraz	Wszystkim	Jej	Gościom
	 						ze	szczerego	serca	życzą:

	 									Przewodniczący	Rady	Gminy	–	Dariusz	Ciężkowski,
	 			Wójt	Gminy	Płaska	–	Wiesław	Gołaszewski,
	 Radni	Gminy	Płaska
	 	i	redakcja	„Głosu	Płaskiej”
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27 listopada 2009 roku (pi��tek), w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Dariusz Ciężkow-
ski, zaś radni podjęli podczas jej trwania 
kilka ważnych decyzji. Przyjęto bez 
uwag protokół z poprzedniej XXII sesji. 
Informację o decyzjach w okresie między 
sesjami przedstawił Wiesław Gołaszew-
ski – Wójt Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII/164/09 w 
sprawie zmian w budżecie gminy Płaska 
na 2009 rok, w której m.in. postanowiono 
zmniejszyć plan dochodów budżetowych 
o kwotę 2.641.055,-zł. oraz zmniejszyć 
plan wydatków budżetowych o kwotę 
4.435.168,-zł. Budżet po zmianach wy-
nosi: dochody ogółem - 6.619.975,-zł., 
wydatki ogółem - 7.338.000,-zł. 

Deficyt budżetowy w wysokości 
718.025,-zł zwi��zany jest z planowanymi 
inwestycjami gminnymi, współ��nanso-
wanymi ze środków Unii Europejskiej 
– średnie do��nansowanie dla inwestycji 
przekracza poziom 75 proc., st��d limity 
wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2008 – 2011 i wydatki 
na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodz��cych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
2009 r. 

De��cyt budżetowy zostanie pokryty 
przychodami pochodz��cymi z zaci��gnię-
tych kredytów i pożyczek w wysokości 
573.887,-zł., oraz wolnymi środkami na 
rachunku budżetu gminy z tytułu rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 144.138,-zł. Wolne środki 
na rachunku budżetu gminy z tytułu rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
w wysokości 182.835,-zł.  przeznacza 
się na spłatę kredytów zaci��gniętych w 
latach ubiegłych.

Podjęto uchwałę Nr XXIII/165/09 w 
sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, w której  przyję-
to 3 – 4 procentowy wzrost stawek. 

Określono stawki podatku od nierucho-
mości obowi��zuj��ce na terenie gminy: 
od gruntów: zwi��zanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwali��kowania w 
ewidencji gruntów i budynków - 0,77 
zł. od 1 m2 powierzchni; pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych -  4,04 zł. od 
1 ha powierzchni; pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,27 zł. od 1 m2 powierzchni. Od bu-
dynków lub ich części: mieszkalnych 
- 0,52 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                                    
zwi��zanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków                                                       
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej –  20,40 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 9,57 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 
4,16 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej;                                                  
pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności                                                        
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 3,75 zł od 1 m2           
powierzchni użytkowej:  - budynków 
letniskowych, które zostały określone w 
pozwoleniu na budowę jako   budynek 
letniskowy  -  6,88 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. Od budowli – 2 proc. ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7.

   Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXIII/166/09 w sprawie zatwierdzenia 
taryf za wodę pobieran�� z urz��dzeń 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na 
wniosek Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Płaskiej zatwierdzono taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie Gminy Płaska na okres od dnia 
1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 
2010r., a cena wody pozostaje na do-
tychczasowym poziomie, czyli 2,14 zł za 
1 m3 dostarczonej wody do gospodarstw 
domowych, podmiotów gospodarczych, 
instytucji i urzędów oraz opłata abona-

mentowa miesięczna dla wymienionych 
grup odbiorców w wysokości 1,50 
zł/m-c. 

   Warunki rozliczeń z uwzględnieniem 
wyposażenia nieruchomości w przyrz��dy 
i urz��dzenia pomiarowe:  należności 
za zaopatrzenie w wodę ustala się jako 
iloczyn taryfowych cen i opłat oraz od-
powiadaj��cych im ilości świadczonych 
usług;  ilość pobranej wody w budynkach 
wyposażonych w wodomierze ustala się 
zgodnie z ich wskazaniami; odbiorca 
dokonuje zapłaty za dostarczon�� wodę 
w terminie określonym w umowie z nim 
zawartej;  zgłoszenie przez odbiorcę 
usług zastrzeżeń do wysokości faktury 
nie wstrzymuje jej zapłaty;  w przypadku 
nadpłaty zalicza się j�� na poczet przy-
szłych należności lub na ż��danie odbiorcy 
usług zwraca się j�� w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku w tej sprawie; w 
przypadku niesprawności wodomierza 
głównego ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w 
okresie ostatnich trzech miesięcy.

  Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXIII/167/09  w sprawie dopłaty do 
ceny wody dostarczanej z urz��dzeń zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
gminy Płaska. W zwi��zku z zatwierdzon�� 
taryf�� za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
takim samym poziomie niezbędna jest 
dopłata gminy za dostawy wody dla 
gospodarstw domowych,  podmiotów 
gospodarczych, instytucji i urzędów w 
wysokości 0,23 zł + VAT do wartości 
zatwierdzonej taryfy. Dopłatę ustala się 
na okres obowi��zywania zatwierdzonej 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. od 
1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 

Na XXIII sesji Rady Gminy Wigilijne smakołyki
Kisiel owsiany
• 1 kg m��ki owsianej1 kg m��ki owsianej 
• 2,5 l wody2,5 l wody 
M��kę zaparzyć dwoma litra-
mi wrz��tku i odstawić w cie-
płe miejsce, aby zakisiło się.  
Rano dodać około 2 szkla-
nek ciepłej przegotowanej 
wody, rozmieszać i przecedzić 
przez sito, mocno wygniataj��c.  
Łuski odrzucić, a płyn wlać 
do garnka i gotować, ci��gle 
mieszaj��c, około 20 - 30 minut.  
Następnie zlać do miski i od-
stawić w zimne miejsce do 
stężenia. 

Kapusta z grochem
(Wigilia)
• 75 dag kiszonej kapusty75 dag kiszonej kapusty 
• 3/4 szklanki łuskanego gro-3/4 szklanki łuskanego gro-
chu 
• 6 łyżek masła lub oleju6 łyżek masła lub oleju 
• drobno posiekana cebuladrobno posiekana cebula 
• sól, świeżo zmielony pieprzsól, świeżo zmielony pieprz 

Groch zalać wrz��c�� wod�� 
i  ods tawić  na  godzinę .  
Następnie uzupełnić wod��, aby 
przykryła groch, i gotować na 
małym ogniu, aż będzie miękki.  
P r z e t r z e ć  p r z e z  s i t o .  
Kapustę posiekać nożem, 
zalać dwoma szklankami 
wrz��cej wody, gotować na 
małym ogniu do miękkości.  
Gor��c�� kapustę  wymie-
szać z przetartym grochem.  
Cebulę przesmażyć na rozgrza-
nym oleju, aż będzie szklista, 
wlać z tłuszczem do kapusty.  
Przyprawić do smaku sol�� 
i pieprzem, zagotować, od-
stawić w chłodne miej-
sce do następnego dnia.  
P r z e d  p o d a n i e m  z a g o -
tować na niedużym og-
n iu ,  c zę s to  mie sza j ��c .  
Doprawić. 

Łamańce  z  baka l iami 
i miodem (Wigilia)
• 25 dag m��ki25 dag m��ki 
• 2 jajka2 jajka 
• 10 dag rodzy-10 dag rodzy-
nek                                                                   
• 10 dag grubo10 dag grubo 
pokrojonych 
migdałów 
• 5 - 10 dag5 - 10 dag 
orzechów laskowych 
• 20 dag płynnego miodu20 dag płynnego miodu 
• łyżka makułyżka maku 

• 2 go�dziki2 go�dziki 
• szczypta cynamonuszczypta cynamonu 
• sól do smakusól do smaku 
Przygotować łamańce: z 
m��ki, jajek, odrobiny soli i 
niedużej ilości gor��cej wody 
wyrobić ciasto makaronowe.  
Rozwałkować je na cienkie pla-
cki, pozostawić do wyschnięcia.  
Połamać na  nieregular-
ne  kawa łk i ,  ugo tować .  
Miód wlać do rondelka, ci��-
gle mieszaj��c zagotować z 
bakaliami i przyprawami.  
Zdj��ć z ognia, dodać do os��-
czonych łamańców, wymieszać.  
Przełożyć do salaterki, przed 
podaniem posypać makiem.  
Można podawać zarówno na 
ciepło, jak i na zimno. 

Pieczona gęś 

Składniki            
• młoda gęśmłoda gęś
• 4 z��bki czosnku4 z��bki czosnku
• 50 dag winnych jabłek50 dag winnych jabłek
• 25 dag suszonych śliwek (bez25 dag suszonych śliwek (bez 
pestek)
• pół szklanki śmietanypół szklanki śmietany
• łyżka m��kiłyżka m��ki
• pieprzpieprz
• s�ls�l
Opis przygotowania
Dobrze oczyszczon�� i umyt�� 
gęś natrzeć ze wszystkich stron 
(także od wewn��trz) czosnkiem 
roztartym z sol�� i pieprzem. 
Śliwki namoczyć, os��czyć, 
pokroić w paski. Jabłka obrać, 
pokroić w nieduże kliniki, wy-
mieszać ze śliwkami. Nafasze-
rować gęś owocami, zaszyć, 
włożyć do brytfanny, polać 
połow�� szklanki wody, przykryć 
i piec około 3 godz., od czasu 
do czasu podlewaj��c sosem 
z dna naczynia. Gdy gęś się 
upiecze, łyżk�� zebrać tłuszcz z 
powierzchni sosu, a gęś polać 
kilkoma łyżkarni zimnej wody. 
Odkryt�� brytfannę wstawić do 
piekarnika jeszcze na 15 min. 
Gdy skórka zrumieni się i stanie 
się chrupi��ca, gęś wyj��ć, pokro-
ić na porcje, ułożyć na rozgrza-

nym półmisku. Do sosu wlać 
śmietanę starannie wymieszan�� 
z m��k��, zagotować, przyprawić 
do smaku, polać gęś. Podawać z 
surówk�� z czerwonej kapusty. 

Kompot z suszonych owoców 
(Wigilia)
• 50 dag suszo-50 dag suszo-
nych śliwek, ja-
błek i gruszek 
• 5 łyżek cukru5 łyżek cukru 
• sk�rka otarta zsk�rka otarta z 
1 cytryny 
• 1 kawałek cynamonu (2cm)1 kawałek cynamonu (2cm) 
 
Owoce opłukać,  włożyć 
do garnka, zalać 2 l zim-
nej wody i odstawić na noc.  
Następn ie  dodać  cyna -
mon, skórkę z cytryny, cu-
kier i gotować 20 minut.  
Kompot podawać schłodzony. 

M a k o w i e c  D ro ż d ż o w y 
(2 makowce)

Ciasto:
M��ka 600g
Masło 225g
Drożdże 75g
Śmietana kwaśna 5 łyżek
Cukier puder 3 łyżki
Jajka 2 

Żółtka 4
Wanilia , szczypta soli
Wykonanie:
Drożdże , 3 łyżki mleka 2 łyżki 
m��ki rozmieszać i odstawić do 
wyrośnięcia . masło rozpuścić. 
Gdy drożdże powiększ�� swo-
j�� objętość 2- krotnie dodać 
do m��ki wraz z pozostałymi 
składnikami . zagnieść ciasto 
tak jak kruche i odstawić do 
wyrośnięcia. 
Masa makowa:
Mak  1,5 szkl
Margaryna 1/3 kostki
Cukier1/2 szkl
Miód 3 łyżki
Bułka tarta 2 łyżki
Powidła wiśniowe lub śliwkowe 
3 łyżki
Aromat migdałowy
Bakalie
Żółtka 3
Białka 5
WYKONANIE
Mak sparzyć zmielić 2-krotnie, 
dodać pozostałe składniki- mar-
garynę rozpuścić z miodem,  
białka ubić na sztywna pianę i 
wymieszać delikatnie na końcu 
z mas�� mak.
 ciasto podzielić na dwie części 
, rozwałkować , posmarować 
mas�� makow��  zawin��ć w per-
gamin zostawiaj��c luz ok. 2 cm 
na wyrośnięcie
piec w temperaturze 1800 C (ter-
moobieg- 1600C) ok. 40 min .po 
wyjęciu z pieca rozci��ć papier i 
pozostawić do wystygnięcia.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PŁASKA

Wójt Gminy Płaska działa-
j��c na podstawie art. 43 ustawy 
z dnia 3 pa�dziernika 2008r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, ze zm.) zawiadamia, że 
w dniu 27 listopada 2009 roku 
Rada Gminy Płaska podjęła 
uchwałę Nr XXIII/168/09 na 
mocy, której uchwaliła  zmia-
nę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Płaska, w odniesieniu 
do części terenów położonych 
w obrębie ewidencyjnym Gor-
czyca.

 Zmiana planu została spo-
rz��dzona dla wybranych tere-
nów obrębu ew. Gorczyca, dla 
których wyznaczono tereny 
pod zabudowę zagrodow��, jed-
norodzinn��, usługow��, usługi  
- pole biwakowe, rekreacji 
indywidualnej, komunikację i 
infrastrukturę techniczn��.

Jednocześnie zawiadamiam 
wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z 
treści�� zmiany planu oraz uza-
sadnieniem i podsumowaniem 
w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
w siedzibie Urzędu Gminy 
Płaska, w pokoju Nr 7, w go-
dzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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KRYMINAŁKI  GMINNE

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomoc�� 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 granicz�� 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 s�� 
ujeżdżone, doskonale nadaj�� 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 działkę z prawem zabudowy 
w miejscowości Rudawka o powierzchni 
3000 mkw. Działka graniczy z lasem, 
położona w bliskim s��siedztwie 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 pr��dotwórczy 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 plastikow��, niezatapialn��, 
mało używan�� o wymiarach 1,40 x 2,90. 
Cena 1000 zł, tel. 600 569 233. 

Sprzedam działkę budowlan�� z prawem 
zabudowy o wielkości 2000 mkw, położon�� 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, 
w miejscowości Kudrynki, cena do 
uzgodnienia - tel. 695 365 121

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

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

*Policja i inne służby będ�� mogły poza kontrol�� nadzorować 
nasz�� aktywność w Internecie. Takie prawo może im dać 
jeden z przepisów nowelizacji ustawy hazardowej.

*Trzej mężczy�ni w środę, 8 grudnia 2009r. wybrali 
się na ryby. Od tamtego czasu nikt ich nie widział. 12 
grudnia, w niedzielę ich ciała zostały wyłowione z jeziora 
Białego. Okoliczności tej tragedii wyjaśniaj�� augustowscy 
policjanci. Policjanci z pomoc�� strażaków sprawdzili 
wskazane miejsce przypuszczalnego połowu. Okazało 
się, że na jeziorze pływała łódka zaginionych. Znaleziono 
niestety również ich zwłoki.

*We wtorek, 8 grudnia wskutek nieszczelności komina 
doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Gruszkach. 
Pierwsi na miejsce przybyli strażacy z OSP w Gruszkach, 
ale właściciel domu sam uporał się z ogniem. Nie doszło 
na szczęście do dużych strat w mieniu.                                                                                    

(B)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A 
w Suwałkach zaprasza wszystkie osoby zaintere-
sowane rozpoczęciem działalności gospodarczej 
do udziału w projekcie:

„Starter 
– nowa firma, 

nowe możliwości”
 W ramach projektu proponujemy: bezpłatne szko-
lenie i doradztwo, dotację inwestycyjn�� w wysoko-
ści  40 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe nawet 
do 12 000,00 zł na osobę. Nabór wniosków trwa 
od 1 grudnia 2009. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
projektu www.starter.ares.suwalki.pl  lub kontakt 
z Biurem Projektu – ul. Noniewicza 42A, Suwałki, 
Tel. 087 566 70 35. Projekt współ��nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwotę dopłaty wynikaj��cej z iloczynu 
ustalonej dopłaty i ilości pobranej wody, 
Gmina Płaska przekazuje na rzecz Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Płaskiej.

  Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXIII/168/09 w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płaska. Zmiana planu 
obejmuje fragmenty terenów gminy 
Plaska, położone w obrębie ewidencyj-
nym Gorczyca. 

Radni stwierdzili zgodność ustaleń 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Płaska 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska” uchwalonym  
uchwał�� Nr III/25/98 Rady Gminy w 
Płaskiej z dnia 30 grudnia 1998 roku, z 
pó�niejsz�� zmian��. Przedmiotem zmia-
ny planu jest wyznaczenie terenów pod 
zabudowę mieszkaniow�� jednorodzinn��, 
zagrodow��, rekreacji indywidualnej, 
usługow��, usług turystycznych z niezbęd-
n�� infrastruktur�� techniczn�� i obsług�� 
komunikacyjn��, zieleni oraz określenie 
zasad zagospodarowania terenów mi-
nimalizuj��cych skutki wpływu ustaleń 
planu na środowisko przyrodnicze. 

Projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Płaska był wyłożony do publicznego 
wgl��du w dniach 11.08.2009 roku do dnia 
21.09.2009 roku (wł��cznie) w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska. W tym czasie nie 
wpłynęły żadne uwagi, po okresie wy-
łożenia do 26.10. 2009 roku (wł��cznie) 
- również nie wpłynęły uwagi.

   Podjęto uchwałę Nr XXIII/169/09 w 
sprawie rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarz��dowymi i innymi 
podmiotami prowadz��cymi działalność 
pożytku publicznego. Uchwalono na rok 
2010 Program współpracy Gminy Płaska 
z organizacjami pozarz��dowymi oraz 
innymi podmiotami. Program określa 
cel, zakres i formy współpracy Gminy 
Płaska z organizacjami pozarz��dowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, prowadz��cymi 
na obszarze Gminy Płaska lub na rzecz 
jej mieszkańców działalność pożytku 
publicznego, w zakresie odpowiadaj��cym 
zadaniom gminy.

  Podjęto uchwałę Nr XXIII/170/09 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Pro��laktyki i Rozwi��zywania   Prob-
lemów Alkoholowych na 2010 rok. 
Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wi��zywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2010r. na terenie gminy Płaska 
realizowany jest przez Pełnomocnika 
Wójta ds. Rozwi��zywania Problemów 
Alkoholowych, Gminn�� Komisję Roz-
wi��zywania Problemów Alkoholowych 
i świetlice wiejskie przy współpracy 
z Urzędem Gminy Płaska, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Płaskiej, Poste-
runkiem Policji w Płaskiej oraz szkołami 
i innymi instytucjami i organizacjami z 
terenu gminy Płaska. Środki ��nansowe 
na realizację Gminnego Programu Pro-
��laktyki i Rozwi��zywania Problemów 
Alkoholowych na terenie gminy Płaska 
w roku 2010 pochodz�� z opłat za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy.

    Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXIII/171/09 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XIX/147/09 Rady Gminy 
Płaska z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 
udzielenia pomocy ��nansowej Powiatowi 
Augustowskiemu na realizację zadania 
publicznego. 

W zwi��zku z niewykonaniem docho-
dów budżetu gminy na 2009 rok, tym 
samym braku możliwości zabezpieczenia 
współ��nansowania inwestycji Powiatu 
Augustowskiego uchylono poprzedni�� 
decyzję Rady Gminy Płaska z dnia 28 
maja 2009r. w sprawie udzielenia pomo-
cy ��nansowej Powiatowi Augustowskie-
mu na realizację zadania publicznego, 
z przeznaczeniem na realizację zadania  
p.n.: „Przebudowa mostu w Mikaszówce 
wraz z dojazdami w ciągu drogi powia-
towej Nr 1205 B Frącki – Dworczysko 

– Łośki – Mikaszówka”.
   Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 

XXIII/172/09 w sprawie realizacji 
wniosku PO IG Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – eInclusion oraz zabezpieczeniu 
wkładu własnego. Rada Gminy wyraziła 
wolę realizacji i utrzymania wska�ników 
projektu w okresie realizacji i trwało-
ści w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Oś Prioryte-
towa: 8. Społeczeństwo Informacyjne 
– zwiększenie innowacyjności gospo-
darki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, po 
przejściu oceny merytorycznej i formal-
nej złożonego wniosku. 

Celem projektu pod tytułem „DOSTĘP 
DO INTERNETU – szansa na dynamiczny 
rozwój gminy Płaska” jest przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkań-
ców gminy Płaska poprzez zapewnienie 
niezbędnego sprzętu komputerowego, 
infrastruktury i oprogramowania oraz 
dostarczenie Internetu o przepustowości 
kanału nie mniejszej niż 144 kbit/s i prze-
prowadzenie kampanii informacyjnej. 

Grup�� docelow�� projektu będ�� gospo-
darstwa domowe z terenu gminy Płaska 
spełniaj��ce kryterium dochodowe upo-
ważniaj��ce do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej i 
systemu świadczeń rodzinnych, dzieci 
i młodzież ucz��ca się z rodzin o trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej, rodziny 
zastępcze oraz publiczne placówki kultu-
ry i szkoły.  Zostanie zapewniony wkład 
własny w okresie realizacji w wysokości 
677 020,05 zł., i środki na zapewnienie 
trwałości projektu zgodnie z wytycznymi 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Spo-
łeczeństwo Informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu eInclusion w okresie 5 lat po 
zakończeniu projektu.                                             

(red)

Zaplanowano dochody budżetu gminy 
w wysokości 11.134.607 zł, z tego: bież��-
ce w wysokości 6.748.607 zł., maj��tkowe 
w wysokości 4.386.000 zł. 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 
14.916.000 zł., z tego: bież��ce w wysoko-
ści 6.375.000 zł., maj��tkowe w wysokości 
8.541.000 zł. 

De��cyt budżetu gminy w wysokości 
3.781.393 zł  zostanie pokryty przychoda-

mi pochodz��cymi z zaci��ganych kredytów 
i pożyczek w kwocie 3.781.393 zł. 

W projekcie budżetu gminy na 2010 
rok zapisano następuj��ce zadania inwe-
stycyjne: utwardzanie nawierzchni dróg 
gminnnych - 1.650.000 zł; rozbudowa 
infrastruktury  w stre��e Kanału Augu-
stowskiego -  2.850.000 zł; termoderniza-
cja budynku ZOZ - 120.000 zł; dostęp do 
internetu - 1.225.000 zł; zakup samochodu 

ratowniczo - gaśniczego - 540.000 zł; mi-
nioczyszczalnie przyzagrodowe - 900.000 
zł; oświetlenie ulic i dróg - 30.000 zł; 
remont świetlic wiejskich (Płaska. Dalny 
Las , Strzelcowizna) - 1.226.000 zł. 

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną 
w wysokości 45.000,-zł.; celow�� w wy-
sokości   - 15.000,-zł., z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych z zakresu 
zarz��dzania kryzysowego.                  JD

Informacja o projekcie budżetu gminy na 2010 rok
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Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Płaskiej ma przygotowany sprzęt 
do zimowego utrzymania dróg 
i zwalczania przed gołoledzi��. Do-
datkowo gmina zawarła umowę na 
zimowe utrzymanie dróg z Zakładem 
Usług Leśnych i Transportowych 
Marek Skowroński Augustów. Na 
zimę przygotowana jest  mieszanka 
piaskowo-solna w ilości 450 t. 

Na terenie gminy prowadzone s�� 
roboty remontowe dróg i mostów.  
W dniu 17.12.2009r. otwarto prze-
jazd na wyremontowanym moście 
nad jazem w miejscowości Mika-
szówka, w pasie drogi  powiatowej. 

W miejscowości Sucha Rzeczka 
na moście nad Kanałem Augustow-
skim, w pasie drogi powiatowej 
Powiatowy Zarz��d Dróg wykonuje 
remont podszytu dolnego i górnego 
wraz z balustradami. Przewidywany 
termin zakończenia 22.12.2009r. 
W miejscowości Tartak, na jazie 
Tartak  Kanału Augustowskiego 
Zakład Gospodarczy RZGW War-
szawa prowadzi roboty remontowe 
jazu i mostu w pasie drogi gminnej. 
Zamknięto przejazd przez most. 
Postawiono znaki wskazuj��ce objazd 
przez Rygol, Gruszki, Rudawkę. 

Docelowo przewiduje się w I kw. 
2010r. przejazd przez gród� górn�� 
usypan�� nad jazem. Przewidy-
wany termin zakończenia robót 
31.12.2010r.              J.G.

Nasz Zakład zatrudnia 10 osób, przy 
czym: 2 osoby s�� zatrudnione do końca 
2009r. w ramach robót publicznych z Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, 3 
osoby zatrudnione s�� na pół etatu, a 5 osób 
na cały etat. 

Zakład wykonuje systematycznie swoje 
zadania statutowe. W grudniu 2009 remon-
tujemy pomieszczenia Ośrodka Zdrowia 
w Płaskiej, w tym: zabiegowy, recepcję, 
gabinet lekarski, punkt szczepień oraz ko-
rytarz. Na podłogach, zgodnie z wymogami 
odpowiednich przepisów będzie ułożona 
terakota, a w pomieszczeniu do szczepień 
glazura. Pomieszczenia i korytarz zostan�� 
pomalowane, co poprawi ich wygl��d i este-
tykę. Zostan�� pomalowane drzwi, grzejniki 
oraz okna  i drzwi wyjściowe. 

Zakład nieodpłatnie pozyskał na włas-
ność z OSP Dalny Las samochód IVECO 

na potrzeby zimowego utrzymania dróg, 
który został wyposażony w pług śnieżny. 
Posiadamy też inne dwa samochody cięża-
rowe do zimowego utrzymania stanu dróg 
oraz równiarkę. 

Zakład wykonuje: obsługę eksploata-
cyjn�� i techniczn�� wodoci��gów gminnych 
i utrzymuje należyty stan wody w sieci 
wodoci��gowej, porz��dek przy budynku 
Urzędu Gminy, dba o czystość i porz��dek 
przystanków autobusowych na terenie gmi-
ny, obsługuje kotłownię budynku Urzędu 

Gminy i Ośrodka Zdrowia w Płaskiej, 
dowozi dzieci do szkoły oraz na pływalnię 
miejsk�� Centrum Sportu i Rekreacji w 
Augustowie, realizuje prace zlecone przez 
UG Płaska, inne prace transportowe, w 
tym dowóz  żywności otrzymywanej i 
dystrybuowanej  przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  na terenie gminy, prace 
serwisowe i obsługę zwi��zan�� z przygoto-
waniem środków transportowych do zimy 
(w tym naprawy sprzętu) i równanie dróg 
na terenie gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje i ŻYCZY!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej składa życzenia 
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyśl-

ności w Nowym Roku, a także wielu miłych chwil, spędzonych w gronie 
rodziny pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim mieszkańcom Gminy 
Płaska oraz wszystkim czytelnikom „Głosu Płaskiej”.

Drogi i mosty

Okres Świ��t Bo-
żego Narodzenia to 
czas, gdy najbar-
dziej odczuwa się 
samotność. Dlatego 
też już po raz trzeci 
20 grudnia 2009 r. o godzinie 16:00 odbyło 
się uroczyste spotkanie wigilijne  w Świetlicy 
Wiejskiej w Gruszkach. Wigilia zgromadziła 
osoby starsze, samotne i tych którzy razem 
z nimi, chcieli spędzić ten wigilijny wieczór. 
Do świetlicy w Gruszkach przybyli: Wójt 
Gminy, Księdza Proboszcza Parafii Mika-
szówka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach wraz z dziećmi, pracownicy 
Urzędu Gminy.

 Uczestników wigilii powitał Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski składaj��c wszystkim 
życzenia spokojnych, radosnych i pogodnych 
Świ��t Bożego Narodzenia. Życzył ciepła, 
zdrowia i zapomnienia od codziennych trosk. 
Do życzeń przył��czył się Ksi��dz Mirosław 
Mścichowski, życz��c aby tajemnica naro-
dzin Boga Człowieka napełniła wszystkich 
wspóln�� radości�� i sił�� na cały zbliżaj��cy się 
rok. Następnie wszyscy zebrani połamali się 

opłatkiem składaj��c sobie życzenia. Wspólne 
spotkanie uświetnił występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gruszkach, którzy po okiem 
Pani Dyrektor przedstawili piękne Bożonaro-
dzeniowe jasełka.

 Wszyscy zebrani mogli skosztować pysz-
nych wigilijnych potraw. Te wspaniałe potra-
wy przygotowały panie z kuchni, pracuj��ce 
w Zespole Szkół Ogólnokształc��cych w Pła-
skiej. Nie zabrakło oczywiście śpiewu kolęd 
bożonarodzeniowych. W ciepłej, świ��tecznej 
atmosferze można było porozmawiać o trady-
cji Świ��t Bożego Narodzenia, powspominać 
święta, które już zostały za nami i zamyślić 
się przez chwilę nad nadchodz��cym czasem 
i nowym rokiem. 

Jesteśmy przekonani, że takie spotkania 
wigilijne pomog�� niektórym pokonać samot-
ność i wnios�� radosny nastrój w nadchodz��ce 
Święta Bożego Narodzenia.                     red.

Spotkanie wigilijne w Świetlicy 
Wiejskiej w Gruszkach

W dniu 28 listopada w Świetlicy Wiej-
skiej w Gruszkach odbyła się zabawa 
andrzejkowa, zorganizowana dla dzieci 
i młodzieży. 

Andrzejkowy wieczór rozpocz��ł się 
tradycyjnie od wróżb, podczas których 
dziewczyny i chłopcy mogli poznać swoj�� 
przyszłość. 

Uczestnicy imprezy andrzejkowej 

aktywnie wzięli udział w przygotowa-
nych przez świetlicę wiejsk�� zabawach i 
konkursach. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
karaoke, gdzie dzieci i młodzież mogła po-
pisać się swoimi zdolnościami wokalnymi. 
Uwieńczeniem wieczoru andrzejkowego 
była dyskoteka, podczas której wszyscy 
dobrze się bawili.

Andrzejki 
w Gruszkach

Szkoła
Pójdź  dziecię -  ja cię uczyć każę
 -  marzenie siłaczek tysięcy,
By wieś kwitła i rosła,
By z wiedzy czerpała najwięcej.
 
Tak to już z dawien dawna
Dziecię biegnie do szkoły
W drewnianych klompach lub boso
W wełnianą chustę owite
Zmarzniętą i drżącą rączką
Ołówkiem z niewypału
Na wojennych ulotkach
Przyszłość swoją pisało.

Trudne były początki
Oświaty wśród ludu tego
Lecz wszelką trudność zwycięża 
Pragnienie jutra lepszego.

Biegło dziecię do szkoły
W popelinowym płaszczyku
Poprzez śnieżne zamiecie
Drogą wiosenna błotnistą
W jesienną szarugę po lecie.

Biegło dziecię do szkoły
Grusze stare mijając
Wiosną w kwieciu białym skąpane
W rój pszczół rozśpiewane majem.
A gdy w zachwycie za babim latem
Biegło pędem zdyszane
W tekturowym tornistrze jesień
Ulęgałki ukryła dojrzałe.

50 lat temu wybudowano szkołę nową,
Wyposażono klasopracownie – tak bardzo naukowo.
Przywieźli modele silników dla początkujących fizyków
I elektroskop niecący iskierki błyskawicy. 
Druga szafę pomocy mieli także chemicy
Z całym składem w butelkach Mendelejewa tablicy.

W salach ławki zielone z dziurą na pulpicie
Niczym łodzie na morzu wiedzy
Dążą na świata odkrycie.
A dziecię w nich z wielka trwogą
Języczkiem pomagając
Skrobało pierwsze słówka
Stalówka kleksy sadzając,

Na tych statkach przez lata wędrówki
Zwiedziło dziecię niemało 
Poznało życie pracowitej mrówki  
Przez okular pantofelka ujrzało.

Dziś mikroskop , tablica i mapa 
Nie ułatwią poznanie świata 
Bo dziś dziecię jak wszyscy tu wiecie 
Szuka wiedzy surfując po internecie.

I tak szkoła rośnie z pokolenia w pokolenie 
Dzisiaj wnuki wasze dbają o dobre jej mienie 
Zmieniały się metody, zmieniał nauczyciel 
Lecz nigdy nie zaginął tu dobry obyczaj 
Nauki , solidnej pracy, tego co chwalebne 
Co w życiu najważniejsze i ludziom potrzebne 
A hasła jak z chorągwi: Bóg, Honor, Ojczyzna 
To dla wszystkich pokoleń praojców spuścizna. 

                                               Zofia Hańczyc
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W Zespole Szkół Ogólnokształc��cych 
im. Jana Pawła II w Płaskiej każdy uczeń 
szkoły może korzystać z możliwości 
uczęszczania na wybrane zajęcia sporto-
we według swoich zainteresowań. 

W szkole funkcjonuj�� sekcje sportowe: 
tenisa stołowego – zajęcia odbywaj�� się 
dwa razy w tygodniu: wtorek i czwartek 
od godz. 17 do godz. 19; piłki siatkowej 
– zajęcia odbywaj�� się następuj��co: w 
poniedziałek od godz. 14.30 do godz. 
16.00 sekcja dziewcz��t i od godz. 16.00 
do godz. 17.30 sekcja chłopców, zajęcia 
te prowadzone s�� przez trenera piłki 
siatkowej.

Organizowane s�� wyjazdy na zajęcia 
pływania do Centrum Sportu i Rekreacji 
w Augustowie, które. odbywaj�� się w 

każd�� sobotę w godz. 9.00 – 10.30, pro-
wadzone w trzech grupach wiekowych 
przez instruktorów i trenerów pływania. 
W zajęciach mog�� też uczestniczyć także 
dzieci z klas I-III i „0” Szkoły Podstawo-
wej. W  ramach tych zajęć tworzona jest 
sekcja pływacka dziewcz��t i chłopców 
Gimnazjum pod k��tem przyszłorocznych 
startów w zawodach Szkolnego Zwi��zku 
Sportowego. 

W każdą niedzielę od godz. 14.00 do 
godz. 16.00 odbywają się również na 
hali sportowej w ZSO  w Płaskiej  za-
jęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Płaska.  

Dyrekcja ZSO w Płaskiej podejmuje 
również działania w  zakresie utworzenia 
dla zainteresowanych uczniów:

- od stycznia 2010 roku sekcji narciar-
stwa biegowego,

- od maja 2010 roku grupy sportowej 
kajakarzy przy udziale Augustowskiego 
Klubu Sportowego „Sparta”,

- w roku 2010 roku sekcji żeglarstwa 
regatowego z udziałem Miejskiego 
Ośrodka Sportu w Augustowie. 

Na pocz��tku grudnia zorganizowane 
zostały w ZSO w Płaskiej Gminne roz-
grywki w piłce siatkowej dziewcz��t i 
chłopców. Brało w nich udział 13 zespo-
łów z terenu powiatu augustowskiego. 

12 grudnia odbył się w ZSO II Turniej 
Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix 
2009/2010, w którym brała udział mło-
dzież z terenu Gminy Płaska.

DS

12 grudnia 2009r. odbył się drugi tur-
niej tenisa stołowego z cyklu II Grand 
Prix Gminy Płaska. Klasy��kacja po 
tych turniejach przedstawia się nastę-
puj��co: kategoria żak (chłopcy) II – 
IV kl. szkoły podstawowe - 1.Zaniew-
ski Piotr – 64pkt., 2.Wasilczyk Daniel 
– 60 pkt., 3.Zakarzecki Daniel – 58 
pkt., 4..Zakarzecki Karol – 53pkt., 
5.Waluś Maciej – 28 pkt., 6.Głowacki 
Tomasz – 28pkt., 7. 
Bołtralik Dominik 
- 27pkt; kategoria 
młodzik (chłopcy) 
klasy V – VI szkoły 
podstawowe - 1.Za-
niewski Mariusz 
– 64 pkt., 2.Waluś 
Dawid – 60 pkt., 
3.Rowiński Szcze-
pan – 58pkt., 4.Ja-
deszko Bartosz – 54 
pkt., 5.Kuźma Kon-
rad – 28 pkt., 6.Jas-
noch Piotr – 28 pkt. 
Gimnazjum chłop-
cy - 1.Skowroński 
Konrad – 64 pkt., 
2.Zaniewski To-
masz – 59 pkt., 3.Pe-
liksza Maciej – 57 pkt., 4.Rowiński 
Adrian – 56 pkt., 5.Harmuszkiewicz 
Adam – 53pkt., 6.Jatkowski Łukasz – 

48 pkt. Dziewczęta klasy II- IV szkoły 
podstawowe - 1.Karolina Jatkowska 
– 32 pkt.; klasy V – VI - 1.Woron-
kon Katarzyna – 64 pkt., 2.Woronko 

Anna – 58 pkt., 3.Piekarska Aneta 
– 30 pkt., 4.Makar Laura – 29 pkt.; 
gimnazjum - 1.Ewelina Wasilewska 
– 32 pkt., 2.Karolina Zielińska – 32 
pkt., 3.Beata Piekarska – 30 pkt., 
4.Ewa Dobrowolska – 29 pkt., 5.Asia 
Sztukowska – 28 pkt. 

13 grudnia 2009 r. w Suchowoli od-
był się II Wojewódzki Turniej Tenisa 
Stołowego.  Miejsca naszych reprezen-
tant�w: skrzat - IV – Piotr Zaniewski 
–SP Gruszki; żak - XII – Daniel Wa-
silczyk –SP Gruszki.

(inf. wł.)

Zainteresowania sportowe w ZSO 
w Płaskiej – PROSZĘ BARDZO!

II Turniej Grand Prix

3 i 4 grudnia 2009 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach 
brali udział w warsztatach „Obszary 
Natura 2000 jako europejska forma 
ochrony przyrody”, które znakomicie 
prowadziła  Lubosza Wesołowska. 

W tych zajęciach uczestniczyli 
niemal Wszyscy Uczniowie Naszej 
Szkoły i To NIE TYLKO! ze wzglę-
du na jej specy��kę (wiejska, mała, na 
pograniczu). Były one ciekawe, do-
starczyły uczniom wielu interesuj��-
cych informacji, wzbogaciły warsztat 
pracy nauczycieli, którzy uczestni-
czyli w zajęciach. 

Na zajęciach wykorzystano tech-
niki multimedialne – pokazy slaj-
dów, wykład, pogadankę i pokazy 
okazów przyrodniczych. Uczniowie 
uczyli się przez działanie (prace pla-
styczne), wypełniali ankiety. Szkoła 
otrzymała plansze (Polska Północno 
– Wschodnia. Ochrona przyrody. 
Natura 2000)  oraz zestaw płyt DVD 
i inne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie, powinni być świadomi 
w zakresie ochrony przyrody, potrzeb 
i metod ochronnych oraz możliwych 
korzystania, wynikaj��cego z ochrony 
przyrody na obszarze Natura 2000 
Polski Północno –Wschodniej.

8 - 9 grudnia 2009 roku szkolny ko-
ordynator projektu – Agata Pomich-
ter przeprowadziła zajęcia, na któ-
rych uczniowie klas 0 – III i V – VI 
przygotowali plakat i gazetkę ścienn�� 
w ramach szkolnego projektu Natura 
2000. 

Uczniowie klas z kształcenia zinte-
growanego pod okiem wychowawców  
i koordynatora projektu stworzyli pla-
kat, na którym umieścili zwierzęta i 
rośliny  z obszaru Natura 2000 Polski 
północno - wschodniej, zaś uczniowie 
klas starszych, IV – VI przygotowa-
li gazetkę ścienn��, na której oprócz 
rysunków zwierz��t i roślin z obsza-
ru Puszczy Augustowskiej objętej 
programem Natura 2000, informacje 
dotycz��ce istoty programu oraz logo 
Natura 2000. 

Plakat umieszczono na korytarzu 
szkolnym, a gazetkę  możecie oglądać 
w… Ekoecho.

AP

Edukacja – TAK - naturalnie!
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…myśle sobie poczekam. Gospodyni 
domu dała pełn�� miskę tych klusek zjad-
łem to, to nasypała drug�� pełn�� - miskę 
zjadłem i to. Widocznie za dużo było 
tego jedzenia, osłabłem tylko wybił mnie 
pot. Gospodarze mówi��, że oni w domu 
nocować nie będ�� pójdo do lasu.

Mówie do nich jeżeli mnie nie wy-
gonicie to będę nocował u was to był 
wielki bł��d mówi�� jak chcesz to nocuj. 
Zmrokiem oni poszli do lasu a ja położy-
łem się na łóżku i myśle choć raz na 15 
miesięcy wyśpie się dobrze. Zaraz z wie-
czora przyszło dwóch młodych chłopców 
pytaj�� gdzie jest gospodarz mówię że  nie 
wiem. A ty kto jest tłumacze,  że drugiego 
lutego powróciłem ze Zwi��zku Radzie-
ckiego i czekam na dokumenta. 

Widocznie wiedzieli oni o tym, że 
przyszedł transport z Zwi��zku. Dużo nie 
pytali poszli i ja znowu zasn��łem snem 
kamiennym wstaje rano nie ma moich 
gospodarzy a pchły mnie tak zgryzły 
tylko czerwone cętki. 

Napisałem kartkie podziękowałem 
za nocleg i położyłem j�� na stole. Po 
otrzymaniu dokumentów z kolego Zwi-
rowiczem i Krysiukiem Kaziukiem do-
jechaliśmy do Dęblina trzeba było czekać 
trzy godziny na odjazd do Warszawy. 

Dużo było na stacji bojców mocno 
pijanych o godzinie 8 przyszedł poci��g 
bardzo dużo było bojców ale wlazłem i 
ja na siłe byłem w bardzo zniszczonej 
kufajce bojcy mnie wypchnęli z wagonu 
byłem sam wypchnęli i z przedsionka 
więc ja przyjechałem na buforze do 
Warszawy ważne to, że niezwracali 
uwagi na mnie. 

Przyjechałem z Krysiukiem do Skieb-
lewa kazali nocować myśle pójdę do 

domu noc��, byłem taki oberwany że 
wstydziłem się iść w dzień do domu.
W domu żyła jeszcze matka z siostr�� 
gospodarstwo podczas okupacji i pół-
tora roku mojej nieobecności całkiem 
podupadło stare drewniane budynki były 
bardzo zniszczone, trzeba było brać się 
do roboty. Myślałem, że po tych obozach 
i moich przeżyciach będę 
miał od społeczeństwa ja-
kieś współczucie i przyja�ń 
od kolegów. 

Okazało się inaczej naro-
biło się takich nietypowych 
komunistów którzy byli 
do nas wrogo usposobieni 
i władza też. Trzeba było 
robić co się dało gorsze 
roboty. Kilku było takich, 
że za nami stronę trzymało 
bo zaraz po wojnie to były 
bardzo ciężkie czasy do 

przeżycia ale za młodych lat dopisywało 
zdrowie to troche się dorobili. 

…Obecnie jestem na emeryturze i jest 
mi dobrze najlepiej z całego życia tylko 
nie bardzo, że mam już 73 lata  Jadeszko 
Władysław.       

przekładał 
Jan Bagiński

Zapiski z Ostaszkowa (7 – ostatnie)

Nasze Kresy
Każdy z Kresowiaków nosi w sercu bliznę, 
Ponieważ utracił sw�� mał�� ojczyznę.  
Dla jednych to wioska, dla innych mieścina, 
Gdzie swój świat ujrzeli, gdzie żyła rodzina.

Z mlekiem matki miłość do Kresów wyssałem, 
Tam do szkoły chodziłem i tam dorastałem. 
Poznałem dobrze praojców mych dzieje, 
Kocham te kresowe pola, rzeki, knieje.

Myśmy tam od wieków ziemię uprawiali  
I na chleb powszedni ciężko pracowali.
Poraziła nas nagle wojna bez litości,  
A w sercach na stałe niepokój zagościł.

Poznaliśmy więzienia, wywózki, niedole,
Życie się zmieniło w okrutn�� niewolę.
Po skończonej wojnie Kresy nam zabrano,
A rdzennych mieszkańców z ich domów 
wygnano.

Kresowiacy maj�� przeżyć bardzo wiele,
Ł��cz�� ich wspomnienia oraz wspólne cele. 
Poznaliśmy dziejów niejedn�� zawiłość, 
W sercu mamy Kresy - nasz�� wielk�� miłość.

Kazimierz Stępień

Pięcio i sześciolatki z 
zerówek w ZSO w Pła-
skiej miały niecodzienne-
go gościa. Zawitał do nich 
święty Mikołaj. Wizyta 
miała zwi��zek z Mikołaj-
kami, które s�� obchodzo-
ne 6 grudnia. 

Dzieci były niezmiernie 
uradowane niespodziewa-
nymi odwiedzinami. Jak 
na Mikołaja przystało miał 
On ze sob�� wór upomin-
ków dla wszystkich po-
ciech. 

Przedszkolaki w podzię-
kowaniu zaśpiewały pio-
senki, a na koniec spotkanie 
uwieczniono na wspólnym 
zdjęciu.  Wszystkie dzieci 
przyrzekły, że będ�� pilnie 
uczyć się, będ�� grzeczne i 
pomog�� rodzicom w przy-
gotowaniu świ��t.

MC

Mikołajki w „zerówce” 

Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków 
najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w 
tradycje ludowe święta. Obrzędowość Bo-
żego Narodzenia kształtowała się stopnio-
wo w ci��gu kolejnych stuleci przeplataj��c 
prastare (z czasów pogańskich) zwyczaje 
i wierzenia z nowszymi, ustanowionymi 
przez Kościół, a także tymi, które powstały 
w wiekach pó�niejszych, w wyniku wza-
jemnego przenikania się obwi��zuj��cego ob-
rz��dku kościelnego i przedchrześcijańskich 
elementów ludowej rolniczej tradycji. 
W przeddzień wigilii Bożego Narodzenia 
we wszystkich grupach pochodzeniowych 
gospodynie przygotowywały dla domow-
ników czyst�� pościel i bieliznę, by nawet 
strojem i czystością ciała wszyscy mogli 
uszanować to wielkie święto. Maglowały 
też biały lniany obrus do przykrycia wigi-
lijnego stołu, robiły porz��dki. 
W dniu wigilijnym z rana gospodynie 
piekły ciasto drożdżowe na Święta, na 
Suwalszczy�nie nazywane bułk��, Przy-
gotowywały też potrawy przeznaczone na 
kolację wigilijn��. Mężczy�ni zajmowali 
się przyniesieniem snopa zboża, gał��zek 
„jedli” lub choinki oraz siana, które kładli 
na stół. Dzieci, czasami z pomoc�� ojca, 

zajmowały się strojeniem choinki. 
Małe, żywe drzewko ubierano w łańcuchy 
robione ręcznie z papieru i ze słomy, anioł-
ki, których główki kupowano w sklepie, a 
sukienki wykonywano z papieru, ciastka 
domowego wyrobu. Cukierki i świeczki 
wieszano na drzewku tylko w domach 
bogatszych. Jedn�� z ostatnich czynności 
przygotowawczych było przyniesienie 
siana, położenie go na stole, przykrycie 
białym obrusem i ustawienie potraw w 
miskach. 
W niektórych rejonach stawiali także krzyż 
i świece. Zawsze u katolickich osadni-
ków królował na stole opłatek. Kiedy 
już wszystko było gotowe, domownicy 
myli się, przebierali i wygl��dali pierwszej 
gwiazdki. Wieczerzę rozpoczynano pa-
cierzem, którym dziękowano Panu Bogu 
za miniony rok i proszono, aby przyszły 
był dobry. 
Odmawiano też modlitwę za zmarłych 
ł��cz��c się tym samym ze wszystkimi do-
mownikami również tymi, którzy odeszli. 
Następnie ojciec brał opłatek, podawał 
domownikom w milczeniu lub mówił: 
„Byśmy daj Boże za rok doczekali”. 
Kolejn�� czynności�� było spożywanie przy-

gotowanego jadła, przeważnie w milczeniu. 
Potraw teoretycznie powinno być 12, na 
pami��tkę liczby apostołów, ale nie zawsze 
tak było - w biednych rodzinach przeważ-
nie podawano ich mniej. 
Różniły się też trochę potrawy w różnych 
regionach sk��d osadnicy pochodzili. Po 
kolacji śpiewano kolędy, wróżono i czasami 
znajdowano prezenty. „Święte wieczory”, 
to wieczory od Bożego Narodzenia do 
Trzech Króli. 
Nie wykonywano wtedy cięższych prac. 
Zbierała się młodzież, śpiewano, starcy 
opowiadali legendy i historie, nawi��zywał 
się kontakt między starszym a młodszym 
pokoleniem, sprzyjało to podtrzymywaniu 
tradycji. 
Zakazy szycia, przędzenia, tłuczenia kaszy 
w stępie, mielenia w żarnach, r��bania, itp. 
były zwi��zane z wiar��, że w okresie Bożego 
Narodzenia przebywaj�� na ziemi dusze 
zmarłych. Jest to relikt dawnych wierzeń 
pogańskich. Mówiono, że wykonuj��c te 
prace można byłoby uszkodzić dusze, które 
s�� przecież niewidzialne, Ponadto wierzono 
we wzmożon�� w tym okresie działalność 
czarownic.
Straszono, że kto zakazu wykonywania 
prac nie posłucha, może mu się stać coś 
złego…

MC

Tradycja nakazuje…


