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PROJEKT „TURYSTYKA WIEJSKA SZANSĄ NA LEPSZE”
- dobiega końca 

W marcu odbyły się ostatnie zajęcia 
w ramach projektu. Nie bój się kompu-
tera - wykorzystanie internetu do pro-
mocji naszej oferty- pod takim tytułem 
prowadzone było szkolenie z zakresu 
wiedzy o komputerze. Wiele osób mogło 
nauczyć sie podstaw obsługi  komputera, 
a osoby które mają opanowaną tą wiedzę 
wykonywały samodzielnie wizytówki, 
foldery i zapoznały się z techniką two-

rzenia stron internetowych. 
Były to tylko trzydniowe zajęcia i nie 

sposób przekazać całej wiedzy na ten 
temat, ale osoby korzystające z kursu 
wyszły  bardzo zadowolone i wyraziły 
chęci dalszego doszkalania. W planach 
na przyszłość będziemy starali się pozy-
skać fundusze do przeprowadzenia ko-
lejnego kursu z poszerzeniem tematyki 
obsługi komputera, po którym uzyska się 

certyfikat znajomości tych zagadnień.  
         W dniu 18 kwietnia o godz. 18.00 w świet-
licy wiejskiej w Płaskiej odbędzie się  
ostatnie spotkanie podsumowujące cały 
projekt. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. 
Wszystkich, którzy uczestniczyli w zaję-
ciach szkoleniowych związanych z tym 
projektem prosimy o obecność w dniu 
zakończenia.                                M.C.

Po ostatecznym zatwierdzeniu pro-
jektu pn. „Współpraca na rzecz śro-
dowiska pomiędzy Polską i Litwą 
- oczyszczenie środowiska naturalnego 
zlewni rzeki Niemen” przez Wspólnyspólny 
Komitet Monitorujący i Sterujący 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Litwa-Polska, Gmina Płaska uzyskała 
możliwość podpisania umowy o dofi-
nansowanie. Projekt obejmuje wyko-

nanie dokumentacji projektowej 
budowy systemu przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gmi-
ny Płaska oraz Samorządu Rejonu 
Lazdijai (LT). Budżet projektu został 
zatwierdzony na poziomie 377.358,00 
EUR, z czego maksymalne dofinanso-
wanie ze środków UE (85%) wynosi 
320.754,29 EUR. Maksymalny okres 
realizacji projektu to 15 miesięcy. 

Przygotowanie przedmiotowej doku-
mentacji umożliwi aplikowanie o środki 
na realizację drugiego etapu projektu tj. 
budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Aktualnie oczekujemy na zatwier-
dzony projekt umowy o dofinansowa-
nie, co umożliwi ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego, celem wyłonienia 
Wykonawcy zadania. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ramach Działania „Odnowa i 
rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 z terenu Gminy Płaska złożone zostały 3 
projekty na remonty świetlic wiejskich tj. na:

1) Przebudowę oraz remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Płaskiej (wartość projektu 1.480.712 zł.),

2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dalnym 
Lesie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku 
(wartość projektu 238.890 zł),

3) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelco-
wiźnie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku 
(wartość projektu 182.901 zł).

Informacja o rozpatrzeniu wniosków o dofinanso-
wanie zostanie przekazana przez Departament Roz-
woju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w terminie 3 miesięcy 
od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. do dnia 
30.06.2009 r.

A.J.
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XVIII sesja Rady Gminy 

Jedno okienko…

Cztery lata po 
Odejściu Jana Pawła II

Przemoc w szkole…

Zapiski z 
Ostaszkowa…

Mistrzostwa Polski 
siatkarzy - strażaków

Kanał Augustowski 
– Kudrynki (8)

KAZIUKI w Wilnie

Konkurs wiedzy 
przeciwpożarowej

Konkursy – pisanki, 
malowanki, kraszanki

Ogłoszenia drobne

Uwaga na fałszywe 
środki ochrony roślin

Turystyka szansą… 
– ostatnie działania

Święta Wielkanocne kierują nasze myśli i uczucia 
ku rzeczom najważniejszym i najwspanialszym. 

Nie ma wszak większej obietnicy niż 
Zmartwychwstanie, nie ma większej nagrody niż 
odkupienie, nie ma większej pociechy niż życie 

wieczne.

Pragniemy przekazać życzenia, aby świąteczne 
dni były czasem głębokiej nadziei, przyniosły 

wewnętrzny spokój, zaszczepiły optymizm 
i odnowiły radość życia.

Mieszkańcom Gminy Płaska oraz Jej Gościom 
ze szczerego serca składają życzenia świąteczne:

Wójt, Rada Gminy Płaska 
i Pracownicy Jednostek Gminnych

Wesołych Świąt!
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Na XVIII sesji Rady Gminy Płaska

W czwartek, 26 marca 2009 roku w świet-
licy wiejskiej w obecności wszystkich rad-
nych, zaproszonych Gości, przedstawicieli 
jednostek gminnych oraz funkcyjnych 
pracowników Urzędu Gminy odbyła się 
XVIII sesja gminnej rady, którą prowadził 
Dariusz Ciężkowski – przewodniczą-
cy RG Płaska. Przyjęto porządek sesji 
oraz protokół z poprzedniej XVII sesji 
Rady Gminy Płaska. Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski poinformował 
o swoich decyzjach podejmowanych 
w 2008 roku. Wysłuchano sprawozdania 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych za 
2008 rok – Pani Reginy Stasiak, a także 
sprawozdań za ubiegły rok, które złożyli 
przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – Kierownik Alina Mu-
raczewska, Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Kierownik Barbara Wasilewska, Zakła-
du Gospodarki Komunalnej – Kierownik 
Emil Milewski oraz Gminnego Zarządu 
OSP – Prezes Wiesław Gołaszewski. 

Radni jednogłośnie uchwalili zmiany 
w budżecie gminy na ten rok (dotyczyły 
one między innymi wydatków inwestycyj-
nych na świetlice wiejskie). Po dokona-
nych zmianach budżet wynosi po stronie 
dochodów: 9.238.062 zł., a wydatków  
11.750.200 zł. Deficyt w wysokości 
2.512.138 zł. zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, zaś wolne środki 
w wysokości 182.835 zł. przeznacza się 
na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 
ubiegłych. 

Jednogłośnie  podjęto również uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Samorządowi Powiatu Augustowskiego na 
realizację zadania publicznego, gdzie z bu-
dżetu Gminy Płaska na 2009 rok przezna-
cza się na realizację zadania publicznego 
- „zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie gminy Płaska”  kwotę   39. 
077,00 zł. Wyrażono również zgodę na 
użycie Herbu Gminy Płaska w opracowa-
niu mapy Powiatu Augustowskiego.

Kolejna przyjęta przez radnych Uchwała 

dotyczy przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XII/76/99 RG Płaska z dnia 29 grudnia 
1999r. Przedmiotem zmiany studium bę-
dzie wyznaczenie terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, 
rekreacji indywidualnej, zabudowę usłu-
gową, usług turystycznych z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i obsługą ko-
munikacyjną w obrębie ewidencyjnym: 
Gruszki, Muły, Mikaszówka, Rubcowo, 
Rygol, Rudawka, Strzelcowizna oraz 
dostosowanie Studium do obowiązują-
cych przepisów prawnych. Rada Gminy 
analogicznie do zmiany studium podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska przyjętego uchwałą Nr XII/67/04 
Rady Gminy Płaska z dnia  8 czerwca 
2004 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy 
Płaska,    (Dz.  Urz. Woj.  Podlaskiego  
Nr 88 z dnia 21 czerwca 2004 roku, poz. 
1312) w odniesieniu do terenów położo-
nych w obrębie ewidencyjnym: Gruszki, 
Muły, Mikaszówka, Rubcowo, Rygol, 
Rudawka, Strzelcowizna. Przedmiotem 
zmiany planu będzie wyznaczenie terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, zagrodową, rekreacji indywidualnej, 
zabudowę usługową, usług, turystycznych, 
niezbędnej infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, zieleni oraz okre-
ślenie zasad zagospodarowania terenów 
minimalizujących skutki wpływu ustaleń 
planu na środowisko.

Wójt z absolutorium - budżet Gminy 
Płaska w 2008 roku został uchwalony przez 
Radę Gminy Płaska Uchwałą Nr XII/82/08 
dnia 18 marca 2008 roku i przedstawiał się 
następująco:  dochody budżetu – 7.878.394 
zł., w tym dochody majątkowe 2.101.630.- 
zł., wydatki budżetu – 7.969.000,- zł., w tym 
wydatki inwestycyjne 2.760.000,- zł. 

W trakcie wykonania budżetu dokona-
no zmian zarządzeniami Wójta Gminy 
i uchwałami Rady Gminy. Zmiany te 
spowodowane były otrzymaniem pism 
informujących o przydzieleniu dotacji 
celowych, subwencji i zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu dochodów własnych. Wobec 
powyższego budżet gminy na dzień 31 
grudnia 2008 r. stanowił: 

plan dochodów – 6.486.445 zł., do-
chody wpłynęły w wysokości 6.374.837 
zł., tj. 98% planu. Wykonanie dochodów 

przedstawia się następująco: dochody z ty-
tułu dotacji celowych na zadania zlecone 
i własne wyniosły 1.049.856 zł., subwencje 
otrzymane z budżetu państwa 2.195.185 zł., 
dochody z podatków i opłat oraz majątku 
gminy 2.827.553 zł., dochody majątkowe 
- 302.243 zł.;

plan wydatków – 6.377.051 zł, wykona-
nie planu wydatków 5.938.471 zł., tj. 93% 
planu. Wykonanie planu wydatków przed-
stawia się następująco: wydatki na wyna-
grodzenia  i pochodne od wynagrodzeń 
(ZUS, F-sz Pracy) nauczycieli, obsługi 
szkół, administracji - 2.617.854 zł., dotacje 
dla instytucji kultury, (biblioteki gminne 
i szkolne świetlice) - 168.000 zł.;

wydatki inwestycyjne 726.441 zł., 
w tym: przygotowanie dokumentacji na 
drogi gminne 154.221 zł., modernizacja 
drogi powiatowej Gorczyca - Strzelcowi-
zna 363.168 zł. (zadanie powiatu), budowa 
gminnego centrum ruchu drogowego 
w Dalnym Lesie 25.125 zł., upowszech-
nianie turystyki dokumentacja 22.010,-zł., 
dokumentacja na budynek ZOZ 10.568,-
zł., zakup sprzętu dla OSP 5.893,-zł., przy-
gotowanie do dokumentacji i promocje 
projektu na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 45.935 zł, modernizacja wodo-
ciągów 40.600 zł., zakup piaskarki 4.400 
zł., zakup lamp do oświetlenia ulicznego 
5.172 zł.,  przygotowanie dokumentacji 
na modernizacje świetlicy w Płaskiej 
49.349 zł.; 

   pozostałe wydatki bieżące - 2.426.176 
zł.

Deficyt budżetowy gminy na koniec 
2008 rok wyniósł  -708.321 zł. i składał 
się z następujących  zobowiązań:

kredyt  zaciągnięty w 2004 r. na budowę 
sali gimnastycznej w wysokości 400.000 
zł., kredyt  zaciągnięty w 2007 r. na  ter-
momodernizację budynku urzędu gminy 
7.139 zł., kredyt zaciągnięty w 2008 r. na 
termomodernizację budynku szkoły w Pła-
skiej- 301.182 zł. W 2008 r.  kredytów 
i pożyczek gmina nie zaciągała.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy Płaska za 2008 
rok, które przedstawiła Skarbnik Gminy 
– Jadwiga Dobrowolska i wysłuchaniu 
wniosku Komisji Rewizyjnej, który przed-
stawił Przewodniczący Komisji – Radny 
Edward Kulikowski, po odczytaniu 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
odnośnie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2008 rok i wniosku komisji,  radni  
jednomyślnie udzielili absolutorium 
Wójtowi Gminy Płaska.

Ja  Jadeszko Władysław syn Francisz-
ka i Weroniki urodziłem się 02.02.1918 
r. w Gruszkach.  Było nas trzech braci: 
Zygmunt ur.1907 r., Władysław ur. 1918 
r. i Edward ur.1921 r. Gdy ojciec zmarł 
w 1924 r. zostaliśmy sami z matką. 
W naszej wsi w ogóle nie było szkoły 
za rządów carskich, a po uzyskaniu nie-
podległości dopiero w 1924 r. utworzyli 
pierwszą szkołę. Wielka radość zapano-
wała w naszej wsi. Brat Zygmunt został 
wcielony do czynnej służby wojskowej 
81 Pułku Piechoty w Grodnie. Był wy-
chowankiem porucznika Stanisława 
Maczka. Jest jeszcze zdjęcie, na którym 
z całą szkołą prezentuje się gen. Stanisław 
Maczek. Po ukończeniu szkoły brat Zyg-
munt otrzymał stopień kaprala i wrócił do 
domu. Zorganizował  Związek Strzelecki 
„Strzelec” w 1936 r. i był instruktorem 
tego Związku, aż do wojny, zrzeszonych 
w tym Związku było 15 członków. Mieli-
śmy 15 karabinów do ćwiczeń bez amu-
nicji. Ćwiczenia odbywały się w sobotę 
i w niedzielę po 3 godziny. Dość często 
przyjeżdżał do nas porucznik Praczyk 
z Augustowa. Ja byłem 2 tygodnie na 
obozie strzeleckim w Grandziczach  za  

Niemnem, gdzie było nas około 100 
strzelców. Instruktorem ćwiczeń był ka-
pral Zan z Suwałk. Ja byłem poborowym 
i w październiku miałem iść do wojska, 
ale wcześniej wybuchła wojna i zosta-
łem żołnierzem. Wszyscy trzej należeli-
śmy do Armii Krajowej. Brat Zygmunt 

został aresztowany przez UB w 1945 r., 
zginął w więzieniu w Suwałkach - został 
zamordowany. Ja i brat Edward zostali-
śmy aresztowani przez NKWD w 1944 
r. i wywiezieni do obozu w Ostaszkowie, 
gdzie…(cdn).

                          Jan Bagiński

Zapiski z Ostaszkowa
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Ogłoszenia Ogłoszenia przyjmujemy:
Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30

Za pomocą internetu na adres: gbp.plaska@home.pl.
Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  - Płaska 57

Przyjęte ogłoszenia będą publikowane do odwołania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści lub wstrzymania publikacji

ogłoszenia bez podania przyczyny.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem za-
budowy w miejscowości Płaska: -działka 
1500 mkw, -cztery działki po 1000 mkw. 
Działki graniczą z lasem państwowym, 
położone w odległości 500m od jeziora Pa-
niewo, 300m od jeziora Pobojno. Cena 45 
zł./mkw (do uzgodnienia). 
tel. 087 6418881, 
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl Układa-

nie glazury i terakoty, regipsy, wykończenia 
hydrauliczne. 
tel. 665 524 252 
Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich da-
chów, daszków, altanek gontem lub wió-
rem. 
tel. (087) 641 76 35 

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siod-

ło i do zaprzęgu. Cena do 4 000,-zł/szt. (do 
uzgodnienia) . 
tel. 087 641 88 81, 
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl 

Sprzedam używaną chłodziarko -za-
mrażarkę marki Zanussi wys. 140cm, szer. 
55cm oraz tapczan kol. niebieskiego rozsu-
wany z poduszkami. 
tel. 503 591 730 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w 
miejscowości Płaska – Żydowskie o po-
wierzchni 3150 mkw. Działka posiada linię 

brzegową z jeziorem Gorczyckim. 
Cena do uzgodnienia. 
tel. 087 641 80 76 
e-mail:s.i.lech@post.pl 

Rysowanie portretów, autoportretów, malo-
wanie widoków, pejzaży. 
tel. 0 603 270 368 

Sprzedamy tanio używane kajaki wy-
magające remontu. 
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe 
„PROSERWY”. 
tel. 503 064 200

Zawsze Jakieś JUTRO
O książki, przyjaciele mej nędznej młodości
Dni pełnych cierpienia, żalu i miłości
Podsycanej przez prozę, pieśni oraz wiersze
Ja Wam zawierzałem uczucia najszczersze

Z Wami przebywałem przez dni pełne cienia
Ja po was sięgałem by zabić wspomnienia
Wyście odpędzały me myśli uparte
A teraz już koniec, „Przeminęło z wiatrem”

Minęła już młodość i stałe zmartwienia
Miłosne kłopoty i senne marzenia
Marzenia i miłość, co była mą trutką
Teraz pozostało zawsze jakieś jutro.

                                        Krzysztof Boetzel

Informacja

 Urząd Gminy Płaska informuje, iż pracownicy 
Urzędu nieodpłatnie udzielają pomocy  przy wypełnianiu 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 
2009 do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa w Augustowie, pokój nr 6, na I piętrze.
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu wypełniania 
wniosku, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania. Bardzo 
pomocnym dokumentem przy wypełnianiu, będzie kopia 
wniosku z roku 2008, jeżeli taki został zachowany. Telefon 
kontaktowy (0-87) 643 90 88.
 Ostateczny termin składania wniosków ARiMR w 
Augustowie upływa 15 maja 2009 roku, po tej dacie dopła-
ta będzie zmniejszana procentowo za każdy dzień zwłoki. 

Indywidualne wyróżnienia XXVI Mistrzostw Polski Strażaków w piłce siatkowej

W dniu 21.03.2009r. w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach odbyło się 
spotkanie z Panią Krystyną Cie-
śluk – znaną twórczynią ludową. 
Jej domeną są pisanki , hafty, tka-
ctwo, pieczywo obrzędowe, palmy 
wielkanocne, wieńce dożynkowe, 
pająki (dawne ozdoby chat wiej-
skich, które zawieszano na suficie) 
- wykonane z fasoli, grochu, łubinu 
i słomy. 

Celem spotkania była prezenta-
cja i nauka techniki pisania jajek, 
w której chętnie brały udział dzie-
ci, młodzież i osoby starsze. Pani 
Krystyna opowiadała historię mia-

sta Lipska, różne legendy, o sztuce 
ludowej, obyczajach i obrzędach 
ludowych regionu oraz o galerii ro-
dzinnej, która znajduje się w domu 
Pani Krystyny w Lipsku. 

Autorka pokazu  przedstawi-
ła różne techniki zdobienia jajek. 
Uczestnicy spotkania mogli podzi-
wiać i kupić przeróżne pisanki z jaj 
kurzych, gęsich i strusich. 

Zdobyte umiejętności dorośli 
i dzieci były z pewnością wyko-
rzystane w czasie przygotowań do 
zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych. 

B.W.

Święta Wielkanocne zbliżają się 
do nas wielkimi krokami. Dzieci i 
młodzież ze świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej chcąc podkreślić charak-
ter tych świąt samodzielnie wyko-
nały ozdoby i stroiki. Malowały 
gipsowe figurki przedstawiające 
baranki, zajączki, kurczaczki, sym-
bolizujące nadejście świąt. Starsze 
dzieci wykonały piękne wiosenne 
dekoracje z kwiatów. Są to kolejne 
już tego typu warsztaty, które cie-

szą się dużym zainteresowaniem  
wśród dzieci i młodzieży naszej 
gminy.

Od dnia 31 marca br. weszły w życie 
nowe przepisy dotyczące rozpoczynania 
działalności gospodarczej oraz rejestro-
wania jej w ewidencji działalności go-
spodarczej. Osoba fizyczna rozpoczy-
nająca działalność gospodarczą składa 
jeden zintegrowany wniosek o wpis do 
ewidencji działalności  gospodarczej tyl-
ko w urzędzie gminy. Osoba ta powinna 
posiadać ze sobą numery: pesel, Nip, Re-
gon. Po dokonaniu wpisu i wystawieniu 
zaświadczenia o wpisie, dane z wniosku 
wraz z kopią zaświadczenia o wpisie 
Urząd Gminy przesyła do urzędu skar-
bowego, urzędu statystycznego, ZUS-u 

lub KRUS-u. Tak samo jest również przy 
zmianie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej, zgłoszeniu zawieszenia 
lub wznowienia działalności oraz przy 
zgłoszeniu zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku i wydanie zaświad-
czenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, 
wznowieniu lub wykreśleniu nie pod-
lega żadnym opłatom. Zgodnie z usta-
wą wniosek może wpłynąć do Urzędu 
Gminy jako:  formularz papierowy 
przyniesiony przez samego przedsię-
biorcę albo jego pełnomocnika, jako 
formularz papierowy, przesłany li-

stem poleconym, z notarialnym 
potwierdzeniem własnoręcz-
ności podpisu wnioskodawcy, 
elektronicznie przesłany za po-
mocą formularza dostępnego 
na stronie internetowej urzędu 
gminy niepodpisany elektro-
nicznie, w tym przypadku oso-

ba składająca wniosek obowiązana 
jest po wezwaniu przez urząd stawić 
się osobiście w urzędzie i podpisać 
taki wniosek, elektronicznie przesła-
ny za pomocą formularza dostępnego 
na stronie internetowej urzędu gmi-
ny podpisany bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Wniosek w formie 
papierowej powinien być wypełniony 
wyraźnie, literami drukowanymi, bez 
skreśleń. 

Jeżeli wniosek jest składany przez 
pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do 
niego dołączyć ważne pełnomocnictwo. 
Od 2007 roku uległa zmianie Polska 
Klasyfikacja Działalności (PKD) okre-
ślająca rodzaj wykonywanej działalno-
ści. Dotychczasowe numeru PKD obo-
wiązują tylko do końca 2009 roku. W 
związku z tym, przedsiębiorcy, którzy 
nie dokonali jeszcze takiej zmiany obo-
wiązani są zrobić to do końca tego roku. 

Wszelkich informacji z zakresu reje-
stracji działalności gospodarczej udziela 
pracownik Urzędu Gminy – Marzenna 
Mieczkowska, tel. 643-90-62

Caritas Archidiecezji Białostockiej
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
Bobrówka 55, 19 -124 Jaświły 
tel.: (085) 716 85 62 
e-mail: e.niemotko@o2.pl

Godziny przyjęć: poniedziałek, środa: 12.00 
-18.00; wtorek, czwartek, piątek: 8.30-14.30
Ośrodek oferuje zabiegi w pełni wyposa-
żonym gabinecie fizykoterapii i kinezyte-
rapii.
W zakresie fizykoterapii oferujemy:
- Laseroterapię (laser punktowy)
- Terapię zmiennym polem magnetycznym 
o niskiej częstotliwości (magnetronic)
- Ultradźwięki (UD)
- Galwanizację
- Jonoforezę
- Prąd Traberta (UR)
- TENS
- Prądy Interferencyjne
- Prądy Diadynamiczne (DD)
- Elektrostymulację
- Naświetlania lampą Sollux
- Cieple i zimne okłady żelowe

Gabinet kinezyterapii dysponuje:
- Uniwersalnym gabinetem usprawniania 
leczniczego (UGUL)
- Rotorem na kończyny górne i dolne
- Rowerem stacjonarnym
- Innymi drobnymi przyrządami służącymi 
do kinezyterapii

Gabinet posiada umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, dlatego pacjenci 
przyjmowani są nieodpłatnie na podstawie 
skierowania od lekarza specjalisty: rehabili-
tanta, neurologa, reumatologa i ortopedy. Za-
biegi są wykonywane przez wykwalifikowany 
personel medyczny. Gwarantujemy brak 
kolejek. W celu umówienia wizyty, prosimy 
o kontakt telefoniczny.

Rejestracja działalności gospodarczej
w jednym okienku

Wielkanoc w Płaskiej

Spotkanie z twórczynią
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Szóstego kwietnia 2009 
roku uczniowie ZSO w Pła-
skiej obchodzili 4. roczni-
cę śmierci Jana Pawła II 
– Patrona Szkoły. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą 
św., która była wyrazem 
wdzięczności za dar Osoby 
Ojca Świętego. W koncele-
brze uczestniczył ks. prałat 
Zygmunt Kopiczko oraz 
ks. Marcin Sieńkowski. W 
homilii ks. proboszcz wspo-
minał I pielgrzymkę Ojca 
Św. do Polski, która miała 
miejsce 30 lat temu, a także 
wizytę na Ziemi Płaszczań-
skiej przed niemal 10 lata-
mi. Ksiądz proboszcz mówił 
także o rozwoju duchowym 
młodzieży.

Dla upamiętnienia rocz-
nicy śmierci Jana Pawła 
II młodzież przygotowała 
montaż multimedialny pt: 
„Pan wezwał Go do siebie” 
oparty na książce ks. kardy-

nała Stanisława Dziwisza 
„Świadectwo”.

W uroczystości uczestni-
czyli: wójt Gminy Płaska 
– Wiesław Gołaszewski, 

uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. 
Na zakończenie ks. pro-
boszcz połamał chleb oraz 
podzielił się winogronami z 

całą społecznością szkolną. 
Uroczystości towarzy-

szyły głębokie wzruszenia 
– stworzono wspólnotę jed-
ności.                           L.P. 

Cztery lata po odejściu
do Domu Ojca… Dnia 28 marca dzieci 

ze Strzelcowizny wzięły 
udział w konkursie zdobie-
nia jaj wielkanocnych. Naj-
większą atrakcją było malo-
wanie woskiem na gorąco. 
Dzieci z wielkim zapałem 
zdobiły jaja: flamastrami, 
wyklejankami i bibułą. Po-
wołana Komisja do oceny 
pisanek wybrała 3 najład-
niejsze, spośród wszystkich 
wykonanych. Wszystkie 
kolorowe jajka wyróżniały 

się niepowtarzalnymi kolo-
rami i wzorami. Za najlep-
sze prace dzieci otrzymały  
nagrody. Dzięki temu kon-
kursowi tradycja została 
podtrzymana i dalej rozwija 
się na kolejne pokolenia. 

Przygotowane przez dzie-
ci pisanki będą ozdobą  do-
mowych stroików w czasie 
nadchodzących Świąt Wiel-
kanocnych. 

A. O.

W dniu 16.03.2009r. odbyły 
się eliminacje gminne XXXII 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Pła-
skiej. Na szczeblu szkół pod-
stawowych i gimnazjum wzię-
ło udział 60 uczniów. 

W eliminacjach gminnych 
(szkoły podstawowej) kolejne 
miejsca zajęli uczniowie: I gru-
pa wiekowa (szkoły podstawo-
we): Natalia Kozielska i Pa-
trycja Kawa (obie SP Gruszki) 
oraz Jan Antoni Milewski (SP 
Płaska); II grupa wiekowa 
(gimnazjum) – 1. Konrad Sko-
wroński, 2. Agnieszka Puciło-
wska, 3. Wojciech Kupiński. 
Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe. W tym samym dniu 
odbyło się też podsumowanie  i 
ogłoszenie wyników XI edy-
cji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego szczebla 

gminnego pod hasłem „Klęska 
– powódź czy huragan – straż 
pożarna Ci pomaga”. 

Komisja zakwalifikowała 
do szczebla powiatowego pra-
ce wymienionych uczniów: 
I grupa – młodsza – 6-8 lat: 
Zakarzecki Daniel i Kucha-
rzewska Karolina (oboje) SP 

Gruszki, Raczkowski Mate-
usz, Makarewicz Piotr,  Ma-
cierzyńska Sandra (wszyscy 
SP Płaska). II grupa – średnia 
– 9-12 lat: Jatkowski Łukasz, 
Trocka Daria, Kornacka 
Marlena (wszyscy SP Grusz-
ki), Citkowska Klaudia  i 
Pawłowski Krzysztof (SP 

Płaska). III grupa – starsza 
– 13-16 lat (gimnazjum): No-
wakowski Kamil, Citkowska 
Aleksandra, Jatkowska Jo-
wita, Mołodziejko Karolina, 
Czyżyńska Kamila. 

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.                      J.S.

W dniu 30.03.2009 r. w świetlicy wiejskiej 
w Gruszkach odbył się Konkurs Plastyki 
Wielkanocnej, który był zorganizowany we 
współpracy z tutejszą Szkołą Podstawową. 
W konkursie uczestniczyło 28 dzieci , opie-
kunami których są nauczycielki: pani Aga-
ta Pomichter i pani Kinga Macierzyńska. 
Jako najlepsze zostały wybrane prace: I miej-
sce – Martyna Jatkowska i Karolina Maja 
Jadeszko; II miejsce – Ewa Masłowska 
i Patrycja Kawa; III miejsce – Szczepan 
Rowiński i Arek Truszkowski. Na wyróż-

nienie zasłużyła też praca niespełna 5-letniej 
Izabeli Zaniewskiej. 

Wszystkie dzieci otrzymały  dyplomy, 
drobne upominki i słodycze ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej, reprezentowany przez panią dyrektor 
Barbarę  Wasilewską. 

Serdeczne podziękowanie za współpracę 
składamy także Pani dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Gruszkach - Bożenie Baranow-
skiej.

(red)     

Konkurs zdobienia jaj

Konkurs wiedzy pożarniczej

Konkurs Plastyki Wielkanocnej
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Kanał Augustowski  (8)

Śluza
Kudrynki

Przedostatnią śluzą na Ka-
nale Augustowskim po pol-
skiej stronie jest śluza w Ku-
drynkach. Na rozwidleniu 
dróg, bezpośrednio przed aleją 
wiodącą do śluzy znajduje się 
malowniczy stary dom ope-
ratora śluzy, ocieniony rów-
nie starymi drzewami. Droga 
w lewo prowadzi do dawnej 
bindugi Kudrynki, obecnie 
miejsca imprez plenerowych 
okolicznych mieszkańców 
(odległość ok.1,5 km).

Kierujemy się aleją 
w stronę śluzy. To jedno 
z najbardziej urokliwych 
miejsc w okolicy. Sta-
re drzewa, pamiętające 
czasy budowy Kanału 
Augustowskiego, noszą 
wyraźne ślady swojego 
wieku, wciąż jednak impo-
nują pięknem i wielkością. 
Wjazdu do alei strzegą 
ogromne topole o obwo-
dzie dochodzącym do 400 
cm i częściowo uschniętych 
koronach, zwiastujących zbli-
żającą się śmierć tych drzew. 
W miarę zbliżania się do śluzy 
mijamy po prawej stronie 
klony, po lewej zaś duże, stare 
brzozy. Zakręt drogi ocienia 
ogromna, dostojna lipa.

Śluza Kudrynki, zbudowa-
na w latach 1828-1829 przez 
poruczników Bielińskiego 
i Horaina, od czasów II woj-

ny światowej była nieczynna, 
podobnie zresztą jak cały 
końcowy odcinek Kanału 
Augustowskiego, od tego 
miejsca aż do Niemna. Do-
piero gruntowny remont, 
przeprowadzony w latach 
2005-2008, przywrócił śluzie 
jej dawną świetność. Śluza 
Kudrynki jest obiektem jed-
nokomorowym o spadzie max 
2,17 m. Na kanale bocznym 
istnieje jaz murowany, za-
stawkowy.

Po przejściu przez most 
ujrzymy piękny okaz gru-
szy pospolitej, o obwo-
dzie 166 cm, uznany za 
pomnik przyrody. Kawa-
łek dalej, tuż przy drodze 
znajdują się dwa potężne 
dęby i niewiele od nich 
mniejsza lipa. Za kolejnym 
zakrętem, po prawej stro-

nie, rośnie kolejny pomnik 
przyrody, jabłoń o obwodzie 
164 cm.

Mijając liczne tutaj klony 
i topole można dojść do dru-
giego mostu, przerzuconego 
nad jazem umożliwiającym 
spływ nadmiaru wody niesio-
nej przez Czarną Hańczę (2,0 
km). Od tego miejsca kolejne 
100 m drogi wiedzie lekko 
pod górę do skrzyżowania, na 
którym skręcamy w prawo, 
w kierunku leśniczówki Lipi-
ny.  Idąc tą drogą natkniemy 
się na okaz wielkiej brzozy 
o pniu pokrytym zwieszają-
cymi się, krzaczkowatymi, 
zielono-srebrnymi plechami 
brodaczki zwyczajnej (Usnea 
filipendula), jednego z naj-
rzadszych w Polsce, chronio-
nych gatunków porostów. 

Jego obecność jest biolo-
gicznym wskaźnikiem wy-
sokiej czystości powietrza. 
Nieco dalej, za niewielkim 

zakrętem, po tej samej stro-
nie drogi pyszni się świerk 
o obwodzie pnia przekracza-
jącym 300 cm. Zielona tab-
liczka informuje, że mamy do 
czynienia z jeszcze jednym 
pomnikiem przyrody.

W pobliżu leśniczówki 
znajdzie się jeszcze jeden 
cud natury, stary, potężny 
dąb którego grube kona-
ry częściowo zwieszają się 
nad drogą. Nieopodal wsi 
i śluzy Kudrynki znajduje 
się  wieś Rudawka.  Warto 
tutaj zatrzymać się, aby obej-
rzeć XIX-wieczną kaplicę 
i otaczający ją cmentarz, na 
którym znajduje się kwatera 
wojenna żołnierzy niemie-
ckich i rosyjskich, poległych 
tutaj zimą 1915 roku .

 Kudrynki – miejscowość 
położona na uboczu, na sa-
mym krańcu Polski. Czas 
jakby zatrzymany w miejscu. 
Daleko od tego miejsca po-
został wielki, gwarny świat 
i być może właśnie to urato-
wało te przepiękne okolice 
od zniszczenia i pozwoli-
ło zachować cenne okazy 
przyrodnicze i dać szanse 
odwiedzającym je ludziom 
wyobrażenia sobie, że tak 
było tu kiedyś, przed laty…

 R.S.

Zainteresowanie agresją wzrasta wraz  z 
jej przenikaniem w codzienne życie ludzi. 
Jednym z najbardziej widocznych zja-
wisk dokonujących się wśród młodzieży 
w ciągu ostatnich lat jest ekspansja prze-
mocy. Samo zjawisko agresji było zawsze 
obecne wśród dzieci i młodzieży. To, co 
stanowi jego nowy wymiar to rozmiary, 
rozpowszechnienie, natężenie i dynami-
ka. Powszechnie obserwujemy narastanie 
brutalności i bezwzględności zachowań 
agresywnych ludzi młodych. Wśród mło-
dzieży zapanowała swoista moda na agre-
sję.

Prześladowanie i dokuczanie może do-
tyczyć każdego, niezależnie od jego wy-
glądu, umiejętności, zdolności czy spraw-
ności fizycznej. Niektóre osoby mogą 
wyglądać lub zachowywać się tak, że inni 
częściej im dokuczają, jednak to nie one są 
za to odpowiedzialne.

Konsekwencje przemocy ponoszą 
wszyscy uczestnicy takich sytuacji. Ofiary 
przeżywają trudne emocje - poczucie po-
niżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz 
i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to 
obniżona samoocena i problemy społecz-
ne - trudności w nawiązywaniu kontaktów, 
skłonność do izolacji.

Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzad-
ko mówią dorosłym o swoich problemach. 
Często mają doświadczenia bagatelizowa-
nia ich problemów przez dorosłych („prze-
zywają cię - nie zwracaj na to uwagi”, „nie 
skarż”). Obawiają się też pogorszenia sy-
tuacji, zemsty ze strony prześladowców. 
Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie 
winy - „kozioł ofiarny” jest przekonany, 
że wina tkwi w nim samym. Długotrwałe 
podleganie presji agresorów może prowa-
dzić do zaburzeń somatycznych, często 
bardzo poważnych.

Dla sprawców przemocy konsekwen-
cją jest utrwalanie się sposobu agresyw-
nych zachowań, obniżanie się poczucia 
odpowiedzialności za własne działania, 
skłonność do zachowań aspołecznych, ła-
twe wchodzenie w konflikty z prawem.

Świadkowie przemocy, którzy nie po-
trafili się jej skutecznie przeciwstawić, 
często latami przechowują poczucie winy, 
niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą 
się też bierności, bezradności i nie reago-
wania w trudnych sytuacjach. 

Formy przemocy szkolnej to: 
• Bezpośrednia przemoc fizyczna 

- bicie, kopanie, plucie popychanie, szar-
panie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie 
przedmiotów, niszczenie własności, prze-

zywanie, wyśmiewanie. 
• Bezpośrednia przemoc słowna i 

niewerbalna - dokuczanie, przezywanie, 
wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, 
ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnia-
nie plotek i oszczerstw (również poprzez 
sms-y i internet), pokazywanie nieprzy-
zwoitych gestów. 

• Pośrednie formy przemocy bez słów 
i kontaktu fizycznego - namawianie in-
nych do ataków fizycznych lub słownych, 
naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z 
grupy (niedopuszczanie do wspólnej zaba-
wy, rozmów, czasem rano ustala się, że do 
danej osoby nikt się nie odezwie, nikt z nią 
nie usiądzie).

Wyśmiewanie lub izolowanie mogą być 
czasem bardziej bolesne niż bicie, choć 
wiele osób nie pokazuje, że cierpi.

Sprawcy przemocy w szkole rzadko 
działają sami, zazwyczaj jest to grupa co 
najmniej 2-3 osób (tzw. asystenci). Tacy 
uczniowie sami nie inicjują przemocy, ale 
biorą w niej udział. Często są to osoby o 
niskim poczuciu własnej wartości, którym 
grupa dodaje pewności siebie.

Kto dokucza innym? Jakie cechy 
sprzyjają wchodzeniu w rolę sprawcy?

− niska zdolność empatii (nie potrafią  
wczuć się w sytuację drugiego człowie-
ka),

− brak lub niski poziom współczucia 
wobec ofiar,

− trudności w przewidywaniu własnych 
zachowań,

− impulsywność, potrzeba dominacji, 
zafascynowanie przemocą, 

− przejawia agresję w stosunku do kole-
gów, a także dorosłych,

− akceptacja przemocy, jako sposobu na 
rozwiązanie problemów.

Dlaczego dokuczają?
− chcą podbudować swoją pozycję w 

grupie,
− często są ofiarami przemocy ze strony 

innych (np. w domu), chęć odreagowania,
− mają problemy, kompleksy,
− nie potrafią poradzić sobie z własną 

frustracją,
− mają kłopoty z nauką, chcą zwrócić na 

siebie uwagę.
Główną z przyczyn szerzenia się prze-

mocy w szkole jest brak czujności doro-
słych. Dorosłym niejednokrotnie trudno 
zidentyfikować rzeczywistą ofiarę. Często 
przemoc jest jakby grą. Nauczycielom 
trudno reagować, bo wydaje się im, że to 
tylko zabawa. Nawet pozornie niewinne 
okładanie kolegi workiem na buty może 

być przejawem przemocy, w innej sytuacji 
znacznie bardziej dotkliwe. Brak reakcji 
dorosłych to wzmocnienie agresora. Jest 
podziwiany, czuje się silny. 

 Większość dzieci nie informuje 
dorosłych (rodziców i nauczycieli), że do-
świadcza przemocy. Są różne powody ta-
kiego milczenia: lęk przed zemstą spraw-
ców, brak wiary w pomoc i zmianę sytua-
cji, obawa, że nikt nie uwierzy, poczucie 
winy, wstyd. Należy uważnie obserwować 
dzieci. Poniższe sygnały pomogą rozpo-
znać rodzicom i nauczycielom, że dzieci 
stają się ofiarą krzywdzenia.

 Pomoc dziecku – ofierze pole-
ga przede wszystkim na zapewnieniu mu 
poczucia bezpieczeństwa w szkole – czyli 
przerwaniu wszelkich aktów przemocy, 
jakie wobec niego stosowano. Nauczy-
ciel powinien porozmawiać z uczniem o 
istniejącej sytuacji oraz zapewnić go, że 
zrobi wszystko, aby przemoc więcej się 
nie powtórzyła. Dziecko może współ-
pracować z nauczycielem; opowiedzieć 
o konkretnych wydarzeniach, wskazać 
sprawców, ale ma także prawo do milcze-
nia, pozostania z boku, nie angażowania 
się. To na dorosłych spoczywa obowiązek 
rozwiązania tego problemu.

 Jeśli byłaś/byłeś ofiarą, bądź 
świadkiem przemocy zgłoś się do insty-

tucji, w których uzyskasz pomoc:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Płaskiej, tel. (0-87) 641 81 18
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Płaskiej, 
tel. (0-87) 641 81 18

Niebieska Linia (ogólnopolski telefon 
zaufania), tel. 0801120002

Posterunek Policji w Płaskiej, tel.  
997

 GOPS w Płaskiej

DOŚWIADCZYŁAŚ/EŚ PRZEMOCY? (3)
Agresja w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej informuje, iż w dniach 
15 – 20 maja 2009 roku na Rynku 
Zygmunta Augusta w Augustowie 
będą wykonywane bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku 
50 – 69 lat (dla kobiet do 50 roku życia 
i powyżej 69 roku, odpłatnie w cenie 
60 zł). Badania będą wykonywane 
w godzinach 9.00 – 17.00. Rejestracja 
pod numerami telefonów: (085) 676-
03-32 lub (085) 676-13-22 w godzi-
nach 8.00 – 20.00.  Serdecznie zapra-
szamy zainteresowane osoby.
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W dniach 18-20 marca 
2009r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II 
w Płaskiej odbyły się XXVI 
Mistrzostwa Polski Strażaków 
w piłce siatkowej. Organi-
zatorami MP byli: Komenda 
Główna Państwowej Straży 
Pożarnej,  Komenda Woje-
wódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku, Ko-
menda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Augu-
stowie a współorganizatorami: 
Wojewoda Podlaski, Marsza-
łek Województwa Podlaskiego 
i Wójt Gminy Płaska. 

Otwarcia mistrzostw doko-
nał gość honorowy - mistrz 
olimpijski w skokach nar-
ciarskich podczas IO w 1972 
roku w japońskim Sapporo 
-Wojciech Fortuna. W mi-
strzostwach wzięło udział 8 
reprezentacji z całego kraju 
a województwo podlaskie re-
prezentowała drużyna w skła-
dzie: Andrzej Koc - KP PSP 
Wysokie Mazowieckie, Ro-
man Roszkowski - KP PSP 
Augustów, Szymon Wrób-
lewski – KP PSP Augustów 
Mariusz Szlejter – KP PSP 
Augustów Arkadiusz Prymaka 
– KP PSP Augustów Dariusz 
Bukrejewski - KP PSP Augu-
stów Artur Niewiński - KM 
PSP Białystok Jan Klimiuk 
- KM PSP Białystok, Daniel 
Sadłowski - KM PSP Suwał-
ki, Andrzej Sobolewski - KP 

PSP Grajewo, Piotr Sienkie-
wicz – KP PSP Hajnówka, 
Adam Skibicki – KP PSP 
Mońki. 

Kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: 
1. – województwo dolnoślą-
skie, 2. warmińsko-mazurskie, 
3. – lubelskie, 4. – śląskie,  5.– 
PODLASKIE,  6. – lubuskie,  
7. – łódzkie,  8. – małopolskie. 
W meczu finałowym strażacy 
z województwa  dolnośląskie-
go pokonali 3:1 (21:14, 24:26, 
25:16 i 24:16) reprezentację 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.  

Rywalizacja pomiędzy dru-
żynami była bardzo zacięta, 
a niektóre mecze kończyły 
się dopiero po pięciosetowej 
walce. Najbardziej zacięty  był 
pojedynek  o miejsca 3 i 4, 
a najbardziej widowiskowym 
był mecz finałowy. 

W drugim dniu mistrzostw 
zawodników do boju zagrze-
wała lokalna grupa taneczna 
L Π 8, działająca przy świetli-
cy wiejskiej w Płaskiej, znako-

micie prowadzona przez panią 
Kingę Macierzyńską.

W meczu o 5 i 6 miejsce 
spotkały się zespoły Podla-
sia i Lubuskiego, po zaciętej 
walce zwyciężyła drużyna 
Podlasia. Podstawową szóstkę 
zespołu województwa podla-
skiego stanowili zawodnicy 
z Komendy Powiatowej PSP 
z Augustowa, a ich trenerem 
był Roman Roszkowski. O 3 
i 4 miejsce walczyły drużyny 
z województwa śląskiego i lu-
buskiego, zwyciężyła druży-
na z lubuskiego. Sędziowali 
bardzo pewnie i sprawnie 
doświadczeni sędziowie Pol-
skiego Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Siatkówki, 
a sędzią głównym mistrzostw 
był Tomasz Łatuszyński.

Na podkreślenie zasługuje 
ogromne zainteresowanie mi-
strzostwami ze strony miesz-
kańców Gminy Płaska i Augu-
stowa, a zwłaszcza młodzieży 
szkolnej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej 
i Augustowskiego Centrum 
Edukacyjnego.

Uroczystą oprawę miało 
zakończenie mistrzostw. Zło-
te medale i puchar wręczono 
zespołowi województwa dol-
nośląskiego; srebrne medale 
i puchar wręczono zespołowi 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego a brązowe medale 
i puchar  otrzymali siatkarze-
strażacy z województwa lu-
belskiego. Wyróżniono także 
zawodników w poszczegól-
nych kategoriach indywidual-
nych – z naszych zawodników 
nagrodę dla najlepszego roz-

grywającego otrzymał Roman 
Roszkowski.  Wszystkim dru-
żynom wręczono cenne nagro-
dy i upominki. Aktu dekoracji 
i wręczania nagród dokonali: 
Komendant Wojewódzki PSP 
z Białegostoku st. bryg. Jan 
Gradkowski, przedstawi-
ciel Komendy Głównej PSP- 
mł. bryg. Piotr Kalinowski, 
mistrz olimpijski w skokach 
narciarskich Wojciech Fortu-
na, Wójt Gminy Płaska Wie-
sław Gołaszewski.

Ponadto w zakończeniu mi-
strzostw uczestniczyli:  Zastęp-
ca przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podlaskiego 
Bogdan Dyjuk i Komendant 
Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej płk Marian Po-
goda. W przygotowaniach 
i przebiegu mistrzostw zaan-
gażowanie wykazali: przed-
stawiciele KP PSP Augustów, 
Urzędu Gminy Płaska i Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Płaskiej.

Zakwaterowanie uczestni-
ków mistrzostw zorganizowa-
ni w Centrum Wypoczynkowo 
- Rekreacyjnym „PROSER-
WY” w Serwach.

Mamy nadzieję, że dozna-
ne wrażenia i niezwykła, bar-
dzo sportowa atmosfera, jakie 
towarzyszyły tym mistrzo-
stwom, udzieliły się nie tylko 
ich uczestnikom, organizato-
rom, widzom ale szczególnie 
siatkarzom-strażakom, któ-
rzy zachowają je w pamięci, 
a My będziemy mieli okazję 
do zorganizowania kolejnych 
mistrzostw w Płaskiej. 

Henryk   Jeziorski

XXVI Mistrzostwa Polski Strażaków
w piłce siatkowej Tradycją polską utrzymy-

waną  przez mieszkańców 
Wilna i Wileńszczyzny, a tak-
że innych miast na terenie 
Litwy są tzw. „KAZIUKI”. 
Dnia 4 marca jest obchodzo-
ne święto Patrona Litwy - 
św. Kazimierza. W tygodniu 
poprzedzającym lub w ty-
godniu, w którym przypada 
to święto, prezentowany jest 
dorobek twórczości ludowej. 
Można było obejrzeć występy 
zespołów ludowych, a prze-
de wszystkim, co jest dużą 
atrakcją - na licznych straga-
nach kupić wspaniałe palmy 
wielkanocne oraz wyroby rę-
kodzieła artystycznego. Daw-
niej, w idei jarmarku można 
było kupić wszystko to, co 
w czasie długich zimowych 
tygodni wytworzyli okoliczni 
mieszkańcy, rzemieślnicy, ale 
też próbujący nieco dorobić, 
chłopi.

Kaziukowe pochody i jar-
marki organizowano w Wilnie 
już od 1636 roku. Jarmarki  
Wilniane zawdzięczają świę-
temu Kazimierzowi, synowi 

Kazimierza Jagiellończy-
ka i Elżbiety Rakuszanki, 
urodzonemu w 1458 roku na 
Wawelu. Kazimierz Jagiel-
lończyk - syn był uczniem 
Jana Długosza, uczestniczył 
w wyprawach wojennych 
i „spotkaniach dyploma-
tycznych” w Malborku, był 
uczestnikiem spotkań sejmo-
wych w Piotrkowie. Wiosną 
1483 roku został wysłany na 
Litwę, gdzie pełnił funkcję 
podkanclerza, a przez dwa 
lata praktycznie sprawował 
władzę królewską. Był nie-
zwykle nabożny i wykształ-
cony. Zmarł w 1484 roku 
w Grodnie (obecna Białoruś) 
w wieku lat 26. 

W 1602 roku został przez 
papieża wyniesiony na ołta-
rze. Był jednym z pierwszych 
świętych na Litwie i jej patro-
nem. Szczątki św. Kazimierza 
złożone zostały w srebrnej 
trumnie i spoczywają w kate-
drze wileńskiej.

   Na kaziukowym jarmarku 
można było kupić wszystko, 

nawet konia z wozem, ale od 
wielu, wielu już lat i do dziś 
dnia królową każdego takiego 
jarmarku była i jest wileńska 
palma - małe dzieło sztu-
ki wyczarowane sprawnymi 
rękami tutejszych mistrzyń, 
wyplatane z suszonego ko-
lorowego ziela, na pamiątkę 
palm, którymi według Biblii, 
witano wjeżdżającego do Je-
rozolimy Chrystusa.

    Sprzedawano tu pierniki 
- serduszka, przebite strza-
łą, kupowane dla ukochanej 
w dowód przywiązania. Nie-
które z nich były ozdobione 
zabawnymi lukrowanymi 
napisami – z wyznaniami 
(w gwarze i słownictwie wi-
leńskim), np: „Kaziukowa 
serca dają, bo na złotnia mnie 
nie staja, Zapamiętaj sobie 
dzień, gdy ja mówił kocham 
cień”, „Weronicia, moja ży-
cia, daj mnie igła, daj mnie 
nicia, a ja wezma serca swoja 
i przyszyja tam, gdzie two-
ja...”. Były na serduszkach 
napisy bardziej zwięzłe, ale 
równie wymowne: „Całuja 
ciebia - moja kroszka” lub 
dla odmiany: „Serca moja 
hyc na twoja - powiedz, czy 
ty będziesz moja?”. Zdarza-
ły się i dedykacje ociekają-
ce krwią: „Żebysz była moja 
i wiecej niczyja, serca moja 
dratwo do twego przyszyja”. 
Obecne Kaziuki różnią się od 
tych przedwojennych tym, że 
rzadko w tym barwnym, roz-
bawionym tłumie kupujących 

i sprzedających słychać pol-
ską mowę. 

W tym roku pogoda na ka-
ziuki była kapryśna, wietrzna, 
deszczowa i pochmurna. Jed-
nak sprzedających i kupują-
cych nie brakowało. Było ich 
tylu, że można śmiało powie-
dzieć o najeździe turystów na 
Wilno. Trudno było w tłumie 
się poruszać. Pochód kaziu-
kowy szedł ulicami starówki 
o godzinie 10.00. Na czele 
widniała postać przebranego 
patrona - św. Kazimierza, nad 
tłumem unosiły się palmy, 
w pochodzie wzięli udział: 
rzemieślnicy, mieszkańcy 
miasta i młodzież.

Na straganach tak jak 
kiedyś królują pierniki, ob-
warzanki, palmy. Są też jak 
dawniej tradycyjne wyroby 
rękodzieła ludowego, wyko-
nane z: drewna, skóry, gliny, 
wikliny, bursztynu, lnu, tka-
niny, itp. Serdecznie poleca-
my to wspaniałe wydarzenie 
i wielki festyn, organizowany 
niedaleko od nas. Wszystko 
w oparciu o piękną tradycję 
i kulturę. Można też potrak-
tować to wydarzenie jako cie-
kawą i nie zapomnianą lekcję 
historii.                            A.P.

Wycieczka na kresy – Kaziuki w Wilnie


