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W ramach realizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pła-
skiej projektu „Turystyka wiejska 
szansą na lepsze jutro”. 5 października 
odbył się wyjazd studyjny do gospo-
darstwa agroturystycznego ”Farma 
Mazurska” w Szarejkach koło Ełku. 

Celem wyjazdu było pokazanie 
uczestnikom szkoleń, w jaki sposób 

inni prowadzą agroturystykę. Właś-
ciciele gospodarstwa wymienili się 
cennymi uwagami i spostrzeżeniami z 
kwatero dawcami z naszego regionu. 

Choć „Farma Mazurska” oddalona 
jest o 2 km od najbliższego jeziora, to 
nie przeszkadza w prowadzeniu dzia-
łalności .Właściciele nie narzekają 
na brak gości. Wynajmują pokoje in-

dywidualnie jak również przyjmują 
grupy głównie dzieci i młodzież z tzw. 
„zielonych szkół” mają wielu gości z 
zagranicy głównie z Niemiec i Fran-
cji. 

Warunki, jakie stworzyli gospoda-
rze pozwalają na organizowanie róż-
nego typu warsztatów dla szkół –np. 
teatralnych, przyrodniczych itp.

Projekt realizuje partnerstwo:
Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Płaskiej.

Okres trwania projektu: sierpień 2008 – kwiecień 2009r.
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29 września 2008 roku w świetlicy 
wiejskiej odbyła się, pod przewodni-
ctwem Przewodniczącego Dariusza 
Ciężkowskiego kolejna, 14. zwyczajna 
sesja Rady Gminy. Po otwarciu sesji - 
ślubowanie złożył nowowybrany radny 
Józef Jatkowski a potem przyjęto po-
rządek obrad i protokół z poprzedniej 
Sesji. 

Wójt gminy Wiesław Gołaszewski 
przedstawił sprawozdanie o swoich 
decyzjach podjętych w okresie między 
tymi sesjami. Uchwałą nr XIV/101/08 
stwierdzono wygaśnięcie mandatu rad-
nego śp. Krzysztofa Boetzela, w wielo-
mandatowym okręgu wyborczym Nr 1, 
wskutek jego śmierci. 

W wyniku tajnego głosowania doko-
nano wyboru radnego Stanisława So-
bolewskiego na wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Płaska. Po przedstawieniu 
informacji o realizacji budżetu gminy 
za I półrocze 2008 roku radni podjęli 
uchwałą nr XIV/103/08 zmiany w bu-
dżecie gminy jeszcze na ten rok. 

Po dokonanych zmianach docho-
dy budżetowe wyniosą 8.181.220 zł a 
wydatki powinny zamknąć się kwotą 
8,271,826 zł (źródłem pokrycia pla-
nowanego deficytu budżetowego w 
wysokości 90.606 zł będą przychody z 
kredytu. Wolne środki z rachunku bu-
dżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysoko-
ści 135.286 zł przeznaczy się na spłatę 
kredytów zaciągniętych w latach ubie-
głych. 

Uchwałą nr XIV/104/08 radni umoż-
liwili zwolnienia od podatków od nieru-
chomości związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a zwolnienia 

mogą dotyczyć m.in. gruntów, budyn-
ków i budowli związanych z nową in-
westycją, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. 
w sprawie udzielania przez gminy zwol-
nień od podatku od nieruchomości sta-
nowiących regionalną pomoc inwestycją 
(Dz. U. Nr 146, poz. 297), zwanego da-
lej „rozporządzeniem. Warto zapoznać 
się w Urzędzie Gminy z treścią i uwa-
runkowaniami wspomnianej Uchwały.

Zmieniono uchwały nr XIII/99/08 
i XIII/100/08 z dnia 27 czerwca 2008 
roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia  zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy.  

Podjęto też uchwałę w sprawie 
upoważnienia kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 
do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej, a w 
statucie wspomnianej instytucji gminnej 
dodano pkt. 4 w brzmieniu:  „40 prowa-
dzenie spraw wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów” (Dz. 
U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zmiana-
mi). 

Podjęto uchwałę nr XIV/109/08 w 
sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członków ochot-
niczych straży pożarnych, będących 
strażakami za udział w akcjach ratowni-

czych. Członkowie OSP z terenu Gminy 
Płaska otrzymują ekwiwalent pieniężny 
za faktyczny udział w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniach z zakresu 
pożarnictwa. Ekwiwalent wypłacany 
jest na podstawie listy płac sporządzo-
nej w oparciu o karty ewidencji udziału 
w działaniach ratowniczo – gaśniczych 
stanowiącej załącznik do Uchwały. 
Ustalono wysokość ekwiwalentu za 
każdą godzinę udziału w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniu z zakresu po-
żarnictwa w kwocie 7, 00 zł. Na wypła-
tę ekwiwalentu zapewnia się niezbędne 
środki finansowe w budżecie Gminy 
Płaska. 

Uchwałą nr XIV/110/08 z dniem 30 
września 2008 roku ze stanowiska Se-
kretarza Gminy Płaska odwołano Irene-
usza Sieńkowskiego (odszedł na zasłu-
żoną emeryturę) a na podstawie podjętej 
uchwały nr XIV/111/08, na wniosek 
wójta Wiesława Gołaszewskiego z 
dniem 1 października 2008 roku na to 
stanowisko został powołany Dariusz 
Górski. 

Były stosowne podziękowania i gra-
tulacje Obu Panom – redakcja „Głosu 
Płaskiej” przyłącza się do nich tak-
że życząc Wszystkiego Najlepszego. 
Rozpatrzono pozostałe punkty porząd-
ku dziennego i obrady XIV sesji Rady 
Gminy Płaska zakończono.

(B)

Na XIV sesji Rady Gminy Płaska
Ślubowanie radnego, Stanisław Sobolewski – wiceprzewodniczącym 

RG, budżetowe zmiany, sekretarz Ireneusz Sieńkowski już na  
emeryturze… nowym sekretarzem jest Dariusz Górski… W dniu 7 października 2008 

r. w  Dalnym Lesie dokonano 
otwarcia Gminnego Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Powstanie centrum 
było możliwe dzięki współ-
pracy Krajowej Rady BRD, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Suwałkach 
oraz władz samorządowych i 
policji. Jest to nowoczesna, 
bardzo dobrze wyposażona 
pracownia. Całość wyposa-
żenia pracowni jak i sprzęt 
szkoleniowy w postaci trzech 
rowerów i motoroweru za-
pewnił WORD w Suwałkach, 
natomiast gmina wybudowa-
ła ścieżki edukacyjne. 

Jednym z głównych prio-
rytetów utworzenia BRD w 
gminie Płaska jest potrzeba 
zapewnienia naszym naj-
młodszym uczestnikom ru-
chu drogowego maksimum 
bezpieczeństwa

poprzez przekazanie im 
niezbędnej wiedzy oraz wy-
kształcenie w nich właści-
wych nawyków,

które pozwolą rozwinąć 
orientację przestrzenną i 
wyobraźnię. Profesjonalnie 
wyposażona pracownia wy-
chowania komunikacyjnego 
idealnie zrealizuje ten cel. 

W Gminnym Centrum BRD 
będzie można opanować 
technikę jazdy rowerem i 
motorowerem, zdać egzamin 
na kartę rowerową i motoro-
werową oraz odbyć kursy i 
szkolenia z zakresu przepi-
sów ruchu drogowego. 

Jest to pierwsze BRD w 
powiecie Augustowskim, 
które powstało przy świetli-
cy wiejskiej z dala od szkół, 
gdzie zazwyczaj centra są 
lokalizowane, a to dlatego, 
że ma ono również posłużyć 
jako miejsce do spacerów i 
chwil relaksu. Zostało ono 
w dniu 7 października 2008 
r. wpisane do Centralnego 
Rejestru Gminnych Centrów 
BRD uzyskując Certyfikat.

Poświecenia Centrum do-

konał ks. prałat Zygmunt 
Kopiczko, natomiast uroczy-
stego otwarcia BRD doko-
nali: przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego – Leszek 
Lutewin, dyrektor WORDu 
– Marian Cichosz, przed-

stawiciele policji - komen-
dant Komendy Powiatowej w 
Augustowie – Andrzej Ba-
łazy,  komendant Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej 
– Marcin Pożarowski, Wójt 
Gminy -Wiesław Gołaszew-
ski, Przewodniczący Rady  - 
Dariusz Ciężkowski, dyrek-
torzy szkół, radny powiatowy 
- Czesław Warakomski, ks. 
prałat – Zygmunt Kopiczko, 
młodzież szkolna.  

Uroczystości otwarcia 
centrum uatrakcyjnił występ 
młodzieży z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Pła-
skiej pod kierownictwem 
Moniki Jagłowskiej, jak i 
pokaz jazdy rowerem w wy-
konaniu również młodzieży 
z ZSO w Płaskiej. Uczestni-
kom pokazu wręczono nagro-
dy ufundowane przez WORD 
w Suwałkach.

(MZ)

Otwarcie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Dalnym Lesie

Finansowej pomocy potrzebuje rodzina 
z miejscowości Mołowiste na Augustow-
szczyźnie, która w lipcu straciła dom w 
pożarze. Pożar wybuchł w wyniku zwarcia 
instalacji elektrycznej. 

Anna Naumowicz wyszła po południu 
na spacer z kilkumiesięczną córeczką, a gdy 
wróciła, jej mieszkanie było w płomieniach. 
Spaliło się całe wyposażenie budynku na 
pierwszym piętrze i część więźby dachowej. 
Straty oszacowano na 120 tysięcy złotych. 
Rodzina nie była ubezpieczona, w tej chwi-
li przebywa u krewnych. Tuż po pożarze 
otrzymała kilka tysięcy złotych z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej na 
pokrycie dachu. Finansową pomoc zaofero-
wali też mieszańcy wsi Mołowiste. 

Tymczasem potrzeby są znacznie więk-
sze. Rodzina – za naszym pośrednictwem 
- prosi ludzi dobrej woli o wsparcie finanso-
we, za które już z góry serdecznie dzięku-
je. Podajemy numer konta, na który można 
wpłacać pieniądze: 

Anna Naumowicz
Bank Spółdzielczy

w Bargłowie Kościelnym
49 93 340 0001 0030 0300 0393

Dobrym Ludziom – Bóg zapłać!

POTRZEBNA POMOC

Dyrektor WORDu Marian Cichosz przekazuje na ręce Wójta Gminy 
Certyfikat BRD
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KRYMINAŁKI 
GMINNE

Ogłoszenia

Oficer Prasowy 
  Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

sierż. Paweł Jakubiak

Sz. PAN  IRENEUSZ SIEŃKOWSKI
 S e k r e t a r z  G m i n y P ł a s k a

*W dniu 19 września 
2008 roku o godz. 
19.00 w miejsco-

wości Płaska, augu-
stowscy policjanci zatrzymali 
31 letniego mieszkańca gminy 
Płaska, który był poszukiwany 
na podstawie nakazu zatrzy-
mania i doprowadzenia do 
najbliższego aresztu śled-
czego wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Augustowie. 
Mężczyznę tego samego 
dnia odwieziono do Aresz-

tu Śledczego w Suwałkach.

*Komenda Po-
wiatowa Policji 
w  Augustowie na 
podstawie nakazu 
doprowadzenia do 
Aresztu Śledczego 
w Suwałkach wy-
danego przez Sąd 
Rejonowy w Augu-
stowie poszukuje: 

CZESŁAW RYBEK s. Czesława i Ame-
lii zd. Radzio, ur. 1958/10/23   w Augu-
stowie zam. Augustów ul.  Hoża 2/ 36 , 
PESEL- 58102306771. Poszukiwany na 
podstawie nakazu zatrzymania i doprowa-
dzenia  IIKo-441/08  z dnia 19/09/2008r 
Sądu Rejonowego w Augustowie (skaza-
ny za czyn przewidziany w art. 141 KW – 
kodeks wykroczeń). Rysopis: wzrost- 175 
cm, waga-90 kg, włosy krótkie, brunet , 
czoło wysokie, cera śniada, twarz pełna 
UWAGA! Osoby mogące przyczynić się 
do wskazania miejsca pobytu poszukiwa-
nego proszone są o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z dyżurnym Komendy Po-
wiatowej Policji w Augustowie tel. 087-
6439333 lub najbliższą jednostką Policji 
tel. 997 ( tel. kom. 112 ) lub prokuratorem. 
Gwarantujemy pełną anonimowość. 
Ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwa-
nego lub pomaganie mu w ucieczce grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 
239 § 1 KK ). Zamieszczamy zdjęcie po-
szukiwanego. 

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

W związku z zakończeniem pracy na 
stanowisku  Sekretarza Gminy Płaska 
serdecznie dziękuję za współpracę 
Mieszkańcom Gminy Płaska 
i Strażakom Ochotnikom z Jednostek 
OSP z terenu gminy.

Ireneusz Sieńkowski

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmian treści lub wstrzymania publika-
cji ogłoszenia bez podania przyczyny.

W związku z przejściem na emeryturę składamy serdeczne podziękowania 
za sumienną i rzetelną pracę, nienaganną współpracę, poczucie zaangażowania i 
zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków Sekretarza Gminy.

Bywały różne chwile, jedne były radosne, inne mniej przyjemne. Wraz z 
nami  starał się Pan być częścią zespołu, który bezbłędnie i bardzo kompeten-
tnie wypełnia powierzone urzędowi zadania.

Chciałbym serdecznie podziękować za wiele lat rzetelnej pracy i okazanego 
przywiązania do urzędu. Zdaję sobie sprawę, że sukcesy naszego urzędu jak i 
Gminy Płaska w dużej mierze zależą od fachowości i zaangażowania naszych 
pracowników. 

Dlatego też dziękuję raz jeszcze za zaangażowanie i wzorowo pełnioną funk-
cję Sekretarza Gminy, za wykonaną pracę, a przede wszystkim udział w osią-
ganięciach urzędu.

Na dalsze długie lata, pragniemy złożyć życzenia zdrowia, szczęścia , 
pogody ducha, spełnienia marzeń, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślno-
ści i sukcesów w życiu osobistym i rodzinnym.

                      z wyrazami szacunku
  wójt  i pracownicy  Urzędu Gminy płaska

W dniach 26-28 września 
2008 roku w Tomaszowie Ma-
zowieckim, z udziałem 120 
osób odbyło się spotkanie lau-
reatów XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik i XV Kon-
kursu na pamiętniki, wspo-
mnienia, relacje i opracowania 
„ Z dziejów OSP”. Jako laureat 
VI Wojewódzkiego Konkursu 
Kronik OSP brałem również 
udział w tym spotkaniu, gdzie 
była prezentowana Kronika 
(3 tomy) Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP Pła-
ska. 

Z województwa podlaskie-
go w spotkaniu uczestniczyli 
kronikarze OSP: Małgorzata 
Bentak – Zespół Klepaczanki 
przy OSP, Barbara Wysocka 
– OSP Klepacze, Celina Bach-
Szczawińska – OSP Krynki, 
Patrycja Maculewicz – OSP 
Czarna Białostocka Druży-
na Młodzieżowa, Henryk 
Jeziorski – Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP 
Płaska i Janusz Maculewicz 
– OSP Czarna Białostocka. 

Gospodarze zrobili nam 
miłą niespodziankę pokazując 
piękne i urocze tereny tego 
regionu, a także organizu-
jąc spotkania z miejscowymi 
OSP, zapoznając się z ich do-
robkiem i wyposażeniem jed-
nostki. Zwiedzanie zaczęliśmy 
od miejscowości Wolbórz, o 
której wzmianka pochodzi 
z 1065r. To z Wolborza król 
Władysław Jagiełło w 1410r., 
po koncentracji i zgrupowaniu 
wojsk wyruszył pod Grun-
wald. 

W miejscowości tej dzia-
ła o długoletnich tradycjach 
Ochotnicza Staż Pożarna w 
obiektach której zgromadzono 
duże ilości sprzętu i wozów 
strażackich, tworząc muzeum 
pożarnictwa i ziemi łódzkiej. 
Witała nas i żegnała orkiestra 
dęta OSP. Następnie zwiedzi-
liśmy Muzeum Skansen Rzeki 
Pilicy i Niebieskie Źródła. W 
Skansenie można oglądać i 
podziwiać m.in. młynarstwo 
wodne w dorzeczu Pilicy; wo-
jenne trofea Pilicy; pamiątki po 

dawnej Spale oraz wioślarstwo 
i szkutnictwo ludowe. Zwie-
dziliśmy Muzeum Regional-
ne w Tomaszowie Mazowie-
ckim, a ogromne wrażenie na 
uczestnikach zrobiło następne 
spotkanie przy pomniku-obe-
lisku w lesie w pobliżu Anie-
lina upamiętniającym walkę 
i działalność partyzancką na 
tym terenie mjr Henryka Do-
brzańskiego ps.”Hubal”. 

Kolejną miejscowością na 
trasie zwiedzania była Spała, 
którą wielokrotnie odwiedzał 
Naczelnik Państwa Józef 

Piłsudski. W latach 1923-26 
często przebywał tutaj Prezy-
dent RP Stanisław Wojcie-
chowski. Lokatorem spalskiej 
rezydencji był rezydent Igna-
cy Mościcki. wW Ośrodku 
Borki odbyły się warsztaty 
metodyczne z zakresem doku-
mentacji dziejów Straży. War-
sztaty prowadził prof. Piotr 
Matusak - przewodniczący 
Komisji Historycznej Zarządu 
Głównego Związku OSP RP.  
Ze strony kronikarzy zabrało 
głos 8 osób, w tym z Podlasia 
- Henryk Jeziorski – Płaska, 
Janusz Maculewicz – Czarna 
Białostocka i Cecylia Bach 
– Szczawińska – Krynki. 

Odbyło się też seminarium 
popularnonaukowe i podsumo-
wanie konkursów. Mówiono,  
że kronikarze posiadają sza-
cunek dla prawdy, jaką przed-
stawiają w opracowanych 
kronikach. W ich redagowaniu 
trzeba  wykorzystywać doku-
menty źródłowe. W kronikach 
wskazane jest prezentowanie 
życia danego środowiska, w 
którym działają OSP, należy 
współpracować ze społeczeń-
stwem. W życiu OSP i śro-
dowisku punktem centralnym 
powinien być kronikarz, aby 
była korzyść dla przyszłości. 
wewnętrzne życie w jednost-
kach OSO, szkolenie, morale, 
tradycje, lojalność, obyczaje, 
zwyczaje winny znaleźć od-
bicie w kronikach. Doświad-
czenia zdobyte z tej wyprawy 
na pewno będą procentować w 
naszej dalszej działalności.   

Henryk Jeziorski
kronikarz 

Spotkanie kronikarzy

29 października Rada Gminy na wniosek 
Wójta Wiesława Gołaszewskiego powołała 
nowego Sekretarza Urzędu  - Dariusza Gór-
skiego. Dariusz Górski ma 40 lat, jest żonaty, 
ma dwoje dzieci i posiada bogaty dorobek za-
wodowy. Ma 10-letni okres stażu pracy w jed-
nostkach administracji państwowej szczebla 
rządowego i wojewódzkich jednostkach samo-
rządowych, w czasie którego zajmował stano-
wiska wyższego i niższego szczebla zarządza-
nia, m. in.: w naczelnika w Głównym Urzędzie 
Statystycznym w Warszawie w departamencie 
administracyjno-ksiegowym, był dyrektorem 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala w Suwałkach, oraz dwukrotnie dyrek-
torem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Suwałkach. 

Kierował on nie tylko działalnością firmy 
i wieloosobowym zespołem ludzkim, ale też 
w latach wcześniejszych prowadził własną 
działalność gospodarczą. Nabył umiejętność 
planowania i sprawnej organizacji pracy, pro-
wadzenia mediacji i negocjacji, podejmowania 
zasadnych decyzji oraz skutecznego komuniko-
wania się. Przez okres 3 lat pracował w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Suwałkach, gdzie nabył 
znajomość przepisów z zakresu administracji 
rządowej w województwie. 

Z wykształcenia mgr inż. środowiska o 
specjalności – urządzenia sanitarne, dyplom 
uzyskał na Politechnice Białostockiej, gdzie 
również ukończył Studia Podyplomowe w za-
kresie nowoczesnej rachunkowości finansowej 
i zarządczej. 

Gratulujemy powołania do pełnienia funkcji 
Sekretarza Gminy Płaska i życzymy owocnej 
pracy na rzecz mieszkańców gminy Płaska. 

(M.Z.)

Nowy Sekretarz w Urzędzie
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Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Płaskiej uprzejmie 
informuje, iż osoby, które chcą skorzy-
stać z pomocy w naturze z artykułów 
spożywczych z Banku Żywności winne 
przedstawić dochód rodziny  do Urzędu 
Gminy Płaska. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy spo-
łecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.) 
dochód nie może przekroczyć dla osoby 
samotnie gospodarującej kwoty 477 zł, a 
osobie w rodzinie dochód na osobę nie 
może przekroczyć 351 zł. 

W szczególnych przypadkach z po-
mocy skorzystać mogą osoby u których 
dochód w/w przekracza, jeżeli występują 
przesłanki takie jak: bezdomność, bezro-
bocie, niepełnosprawność, długotrwała 

choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba 
ochrony macierzyństwa, bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenie gospodarstwa domowego 
zwłaszcza w rodzinie niepełnej lub wie-
lodzietnej, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego.

Osoby, które nie spełniają powyż-
szych  kryteriów, w szczególności kry-
terium  dochodowego mogą ubiegać się 
o daną pomoc, ponieważ sytuacja danej 
rodziny będzie rozpatrywana każdorazo-
wo  indywidualnie.                                                      

     Osoby takie winne przedłożyć do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej dokumenty poświadczające 
ich dochody oraz informację dotyczącą  
wyżej wskazanych przesłanek. 

(red)

Informacja dla osób…

Grzegorz Wojdacki, rencista i 
właściciel prywatnej firmy w Pła-
skiej osiągnął zarobki w wysokości 
67 654 zł. jest posiadaczem domu o 
pow. 200 mkw. o wartości 1 200 000 
zł oraz użytki rolne. Jeździ rocz-
ną octavią wartą  tys. zł ale spłaca 
kredyt hipoteczny i ten pobrany na 
zakup samochodu.  Panu doktorowi 
życzymy przy tej okazji szybkiego 
powrotu do zdrowia!

Czesław Józef Warakomski, dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w Płaskiej 
zarobił w ubiegłym roku 61 tysięcy 
złotych i zgromadził na swoim koncie 
bankowym 74 tys. zł. Posiada wraz 
z małżonką dom o pow. 140 mkw., 
wartości ok. 150 tys. zł oraz gospo-
darstwo rolne o pow. 1,84 ha. Jeździ 
oplem astra z 2002 roku.

(red)

Jawne zarobki powiatowych radnych

Urząd Gminy Płaska w sprawie zimo-
wego utrzymania dróg wystąpił do firm 
transportowych działających na terenie 
gminy o podanie ofert na wykonanie od-
śnieżania dróg. Do końca października 
zostaną wyłonieni wykonawcy na od-
śnieżanie dróg. 

Gmina zakupiła 300 ton piasku i 50 
ton soli, i złożyła w formie mieszanki: 
- teren świetlicy wiejskiej w Gruszkach 
– 115 ton; - teren SP w Strzelcowiżnie 
– 335 ton. 

Zwalczanie przed gołoledzią (posy-
pywanie dróg mieszanką) wykonywać 
będzie Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej. 

Do końca października Urząd Gmi-
ny zamierza jeszcze dokonać równania 
dróg: Rudawka-Muły, Rudawka-Rygol, 
Rudawka-Osienniki, Rudawka-Wołkusz, 
Rubcowo pętla PKS, Sucha Rzeczka-
Czarny Bród, Płaska-Hanus, Gruszki-
Rygol.                   J.G.

Idzie zima…

We wrześniu Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej zajmował się częś-
ciową naprawą drogi w Rygoli poprzez 
plantowanie żwiru (6 wywrotek). Żwir 
został zadysponowany przez Jana Książ-
kowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach. Zostały obcięte gałę-
zie znajdujące się nad wspomnianą dro-
gą,  zagrażające bezpieczeństwu. Zakład 
zajmował się także odkrzaczaniem dróg  
(zakrętów) Płaska – Hanus, naprawą dróg 
gminnych w miejscowości Rudawka - po-
przez łatanie dziur w nawierzchni asfalto-
wej masą asfaltową na zimno. 

W ubiegłym miesiącu zostało także 
naprawionych kilka nawiertek w miej-
scowości Płaska. Rygol, Rudawka. Ogro-
dzone siatką, brakującą część ogrodzenia 

na byłym gminnym wysypisku śmieci w 
Płaskiej.   Uporządkowano teren przed 
otwarciem Gminnego Centrum Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego w Dalnym 
Lesie Został dokonany remont dachu byłej 
szkoły w Strzelcowiźnie. Systematycznie 
utrzymany jest porządek przed Urzędem 
Gminy, a także zieleń, dokonujemy  ob-
jazdów przystanków PKS i dbamy o ich 
czystość, poprzez usuwanie śmieci, zbie-
ranie worków z odpadami z nadrukiem 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pła-
skiej.                 E.M.

Wrzesień w Z G K

Sejm odrzucił wniesiony przez PiS 
projekt nowelizacji ustaw budownictwa, 
które miały znieść obowiązek uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę budynków 
mieszkalnych o powierzchni użytkowej 
do 5 tys. mkw. i wysokości do 12 me-
trów. 

Odrzucona regulacja miała również 
zliberalizować obowiązujące przepisy w 
zakresie przeznaczania gruntów rolnych 
pod budowę mieszkań i domów. 

Zdaniem deweloperów brak noweli-
zacji utrzyma istniejący stan rzeczy, czyli 
średnio sześciomiesięczne oczekiwanie 
na wydanie zezwolenia na budowę.     (a) 

Zezwolenia
na budowę

Najbogatszy samorządowiec – radny powiatu augustowskiego zarobił w 2008 roku ponad 232 tysiące złotych, a 
najbiedniejszy jedynie 28 tysięcy. A jak „wypadły” zarobki radnych powiatowych zamieszkałych na terenie gminy 
Płaska? 

Sakrament chrztu wpro-
wadza człowieka do wspól-
noty Kościoła, natomiast w 
darze sakramentu bierzmo-
wania Jezus Chrystus ubo-
gaca chrześcijanina stałym i 
specjalnym działaniem Du-
cha Świętego. Moc Ducha 
Pocieszyciela jest szczególna 
i wyjątkowa, bowiem dosko-
nalej jednoczy ochrzczonego 
ze wszystkimi członkami ca-
łego Kościoła. W tym umoc-
nieniu w jedności moc Ducha 

odpowiedzialniej zobowią-
zuje, aby każdy umocniony 
już przez swoje słowa, gesty, 
znaki i czyny codziennego 
życia stawał się świadkiem 
Zbawiciela, przyczyniał się 
do rozszerzania wiary, jak 
również bez obaw i wątpli-
wości wiary bronił. Trudno 
sobie wyobrazić lepszą oka-
zję, aby już w chwili przyję-
cia sakramentu bierzmowa-
nia, rozpocząć przeżywanie 
doskonalszej więzi z Kościo-

łem i rozwijać się coraz bar-
dziej na drodze chrześcijań-
skiego wtajemniczenia.

 Z racji na wagę sakra-
mentu i uzdalniającą moc 
Ducha Świętego bierzmo-
wanie może przyjąć ten, kto 
został najpierw ochrzczony i 
ugruntowany w życiu wiary. 
Budowanie trwałej wspólno-
ty Kościoła wymaga osobi-
stej i świadomej decyzji oraz 
wewnętrznej gotowości do 
autentycznego wyznawania 

wiary, bronienia jej i życia 
według jej zasad. Ważne jest 
przygotowanie do tego sa-
kramentu podstawą jest mod-
litwa. Wszystko co kandyda-
ci zrobią, przeżyją powinno 
być   omodlone. Istotne jest 
także wytworzenie w całej 
parafii właściwego klimatu, 
świadomości, zbliżającego 
się bierzmowania tak u rodzi-
ców, w szkole, jak i u samej 
młodzieży, by stało się ono 
wydarzeniem wszystkich.

W parafii Matki Bo-
skiej Szkaplerznej w Stu-
dzienicznej kandydaci do 
sakramentu bierzmowania 
przygotowywali się poprzez 
uczestnictwo w nabożeń-
stwach pierwszopiątkowych i  
pierwszosobotnich. Podczas 
spotkań w parafii wysłuchali 
katechez, które kierował do 
nich ks. proboszcz, uczyli się 
pieśni. 

Ostatnim etapem przygo-
towania był udział w nabo-
żeństwie pokutnym i przystą-
pienie do sakramentu pokuty 
i pojednania. 

16 września 2008 roku 48 
kandydatów przyjęło z rąk 
ks. bp Jerzego Mazura sa-
krament bierzmowania. 

Dziękujmy Panu  za ten 
dar Ducha.  

MR

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
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W czerwcu 2000 roku w naszej szkole 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie- na-
danie imienia Jana Pawła II. Jak wszyscy 
wiemy był On niezwykłym człowiekiem. 
Chociaż można powiedzieć, że On nie 
BYŁ, ale nadal JEST, bo jak sam powie-
dział : „(...) nie wszystek umieram, to co 
we mnie niezniszczalne, trwa”. 

To Ktoś, kto szczególnie utkwił w 
naszej pamięci i sercu. Chcąc podzięko-
wać Bogu i Najświętszej Maryi za ten 
dar, w dniach 1 i 2 października .2008r., 
wzorem lat ubiegłych wyruszyliśmy na 
Jasną Górę. Chcieliśmy jeszcze bardziej 
zjednoczyć się z innymi placówkami 
mającymi za patrona tego Cudownego 
Człowieka.

W pielgrzymce uczestniczyli ucznio-
wie szkoły podstawowej klas IV-VI i 
młodzież z gimnazjum. Z Płaskiej wyje-
chaliśmy około godziny 06:00 rano.  W 
czasie podróży w skupieniu i zadumie 
trwaliśmy na modlitwie, której główną 
częścią była modlitwa różańcowa, tak  
miłowana przez naszego Patrona. Wie-
my również, że „Kto śpiewa dwa razy 
się modli”, więc nie brakowało śpiewów. 
Wśród wielu melodii (oczywiście reli-

gijnych) nie zapomnieliśmy o „Barce” 
- ulubionej pieśni Jana Pawła II. 

Po kilku godzinach drogi dotarliśmy 
do Gidli, niedaleko przed Częstochową, 
gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne 
wraz z Bazyliką pod wezwaniem Naj-
świętszej Maryi Panny. Największym 
skarbem tej świątyni jest maleńka, 
bo zaledwie dziewięciocentymetrowa, 
kamienna figurka Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Jeden z Ojców Dominikanów 
zapoznał nas z historią, która zaczęła się 
w 1516 roku, kiedy Jan Czeczek, ora-
jąc pole zauważył bijącą jasność od tej 
figurki…

Historia tego miejsca jest długa i uka-
zuje niezwykłą moc Maryi w tym wize-
runku. A jak usłyszeliśmy doświadczyło 
jej wielu ludzi. Wśród nich znalazł się 
pięcioletni chłopiec, który po ciężkim 
wypadku stracił siły. Aby żyć musiał 
poddać się wielu operacjom...jednak nie 
dawały one skutku. Ale jego rodzice nie 
stracili nadziei i skierowali się o pomoc 
do Matki Boskiej Gidelskiej oraz uwie-
rzyli moc wina, którym nacierali ciało 
syna. To właśnie dzięki  przeogromnej 
wierze i nadziei chłopiec odzyskał zdro-
wie! My również mogliśmy zakupić to 
uzdrowiskowe winko.

Po odwiedzeniu tego świętego miej-
sca ponownie ruszyliśmy do głównego 
celu naszej pielgrzymki - Częstochowy. 
Stąd już niedługo...i byliśmy na miejscu. 

Wieczorem, po uprzednim ulokowa-
niu się w domkach, wraz z panią Martą 
udaliśmy się bliżej zapoznać się z Jasna 
Górą. Potem udaliśmy się na Apel Jas-
nogórski. 

Następnego dnia, już przed świtem 
byliśmy na nogach, by móc być świadka-
mi odsłonięcia obrazu, które następuje o 
06:00. W trakcie tego towarzyszyły nam 
niezwykłe uczucia... Kolejnym punk-
tem naszej pielgrzymki była uroczysta 
Msza Święta pod przewodnictwem ks. 
bpa Zygmunta Zimowskiego.  Zgro-
madziło się na niej ponad 530 sztanda-
rów z 1085 polskich szkół pod patronem 
Ojca Świętego, której co najważniejsze 
liczba z roku na rok wzrasta, tak, iż jak 
powiedział biskup: Jest nas tylu, że teraz 
Szwedzi na pewno nas nie pokonają! Jak 
już wcześniej wspomniałam spotkanie 
to było już VIII Zjazdem Szkół im. Jana 
Pawła II, ale również była to rocznica 
wyboru Polaka na następcę Stolicy Pio-
trowej.

Po Komunii Świętej z dumą odśpie-
waliśmy „Hymn Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II „.A na koniec nasze różańce, 
które otrzymaliśmy tuż przed uroczystoś-
cią zostały poświęcone przez drogiego 
księdza biskupa. Już około godz. 14:00 
z niechęcią i smutkiem, ale również z 
pełnymi wiary, nadziei i miłości duszami 
musieliśmy opuścić bramy Jasnej Góry. 
Umocnieni w wierze, nadal w czasie po-
wrotu wspólnie się modliliśmy. 

Musimy dostrzec i podziękować Bogu 
za piękną i słoneczną pogodę w czasie 
mszy. Ten wspólny wyjazd, niosący tak 
szczególne intencje będziemy pamię-
tać do końca życia. W imieniu uczniów 
mogę bez wahana zapewnić, że będzie-
my kontynuować tę piękną tradycję spo-
tykania się szkół im. Jana Pawła II.

Aleksandra Citkowska

„Jan Paweł II wychowawca młodych”
- VIII Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Gmina Płaska zakwalifikowała się 

do programu nauki języka angielskie-
go dla młodzieży szkół gimnazjalnych, 
organizowanego przez Fundacją pn. 
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej”. Program ten jest realizowany 
jedynie w 80 wybranych gminach z 
terenu całego kraju. Celem programu 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin 
wiejskich poprzez zmniejszenie dyspro-
porcji w nauczaniu języka angielskie-
go pomiędzy gimnazjami miejskimi, a 
wiejskimi. 

Program polega na stworzeniu 
wszystkim chętnym uczniom możliwo-

ści uczestniczenia w dodatkowych, do-
browolnych zajęciach polepszających 
znajomość języka angielskiego. Zgodnie 
z założeniami programu z tytułu uczest-
nictwa w dodatkowych zajęciach z ję-
zyka angielskiego uczeń będzie ponosił 
koszty w wysokości 5zł/miesiąc. Nauka 
będzie odbywała się w formie zajęć po-
zalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 
godzin lekcyjnych. Zajęcia będą prowa-
dzone w oparciu o istniejącą w gminie 
kadrę nauczycielską j. angielskiego. 
Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone 
w podziale na grupy zaawansowania, 
wynikające ze stopnia znajomości języ-
ka angielskiego przez uczniów. Program 

nauczania będzie zgodny z obowiązują-
cą podstawą programową kursu języka 
angielskiego dla gimnazjum. Zajęcia po-
zalekcyjne będą prowadzone w oparciu 
o podręczniki sfinansowane przez Fun-
dusz i nieodpłatnie dostarczone przez 
Wydawnictwo. Podręczniki te pozostaną 
własnością szkoły. Szkoła otrzyma tak-
że nieodpłatnie wyposażenie biblioteki 
szkolnej, obejmujące zestaw materiałów 
pomocnych w nauce języka angielskie-
go (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, 
itp.). Ponadto w ramach tego zadania 
przeprowadzane będą szkolenia nauczy-
cieli uczestniczących w programie.            
                                                         A.J.

3 października odbyło się ze-
branie Zarządu OSP Gruszki w 
składzie: Jan Bagiński, Walde-
mar Baranowski, Andrzej Boł-
tralik, Andrzej Skowroński, 
Zbigniew Waluś, Wacław Rzep-
nicki, z udziałem wójta gminy 
Płaska Wiesława Gołaszewskie-
go i przewodniczącego RG Płaska 
Dariusza Ciężkowskiego.  

Podczas spotkania mówiono 
o działalności OSP Gruszki, lecz  
głównym tematem było podjęcie 
decyzji o konieczności wykonania 

łazienek na potrzeby OSP i świet-
licy wiejskiej. Budowa zostanie 
sfinansowana w kwocie około 6 
tysięcy złotych przez OSP (z pie-
niędzy uzyskanych za wynajmo-
wanie lokalu na potrzeby Centrum 
Komputerowego), a pozostałą 
część dołoży ze swoich środków 
Urząd Gminy w Płaskiej. Straża-
cy we własnym zakresie wybudują 
szambo, ocieplą strop garażu i po-
malują sufit).

Prezes OSP Gruszki
Jan Bagiński

Pada za oknem, szaro na dworze,
Deszcz o parapet gra monotonnie
Melodię smutną z tych kropel tworzy
I tak jest czegoś żal mi ogromnie

Tego co było i co nie wróci
Co już się stało zamkniętą kartą
Co z dniem dzisiejszym często się kłóci
Do czego jeszcze by wrócić warto

Drzewo przy domu, duże, zielone
Mokrą gałęzią zagląda w okno
Tysiącem liści szemrze zdziwione,
Że moje oczy codziennie mokną

I znowu chmury płyną po niebie
I znowu deszcz swój rozpocznie koncert
A od tej chwili gdy nie ma Ciebie
Rzadko wygląda radości słońce

Ulewa myśli i szarość w sercu
Tak jak za oknem, nic nie inaczej
Gdzie deszcz po liści bębni kobiercu
I razem ze mną po Tobie płacze

Wyrosną nowe drzewka przy domu
Wiatr rozkołysze je swym oddechem
To wtedy może, choć po kryjomu
Przywrócą uśmiech mi i pociechę

Wspomnienie

Język angielski w gimnazjum

Na zebraniu Zarządu OSP Gruszki

Krzysztof Boetzel

21 września 2008 r. przeprowadzo-
no wybory uzupełniające w okręgu 
wyborczym Nr 7 do Rady Gminy 
Płaska. W skład OKW w Gruszkach 
weszli Anna Jadeszko – zam. Płaska; 
Mirosława Sławińska – zam. Grusz-
ki;  Bożena Rodziewicz - Wasilczyk 
– zam. Gruszki; Regina Danuta Wę-
glarz - Kubryń – zam. Gruszki; Jo-
anna Szebiotko – zam. Mikaszówka. 
O mandat radnego ubiegało się trzech 
kandydatów, których zgłoszenia do-
konały utworzone Komitety Wy-
borcze Wyborców: Nr 1- Komitet 
Wyborczy Wyborców Pojednanie 
– Bielenia Mieczysław, lat 64, zam. 
Gruszki; Nr 2 - Komitet Wyborczy 
Wyborców „Przyszłość w Jednoś-
ci”– Bagiński Jan, lat 49,zam. Grusz-
ki; Nr 3 - Komitet Wyborczy Wybor-
ców Jedność – Jatkowski Józef, lat 

69, zam. Gruszki. Wybierano 1 radne-
go spośród tych 3 kandydatów. 
Uprawnionych do głosowania było 
330 osób. Wydano kart do głosowania 
186 wyborcom. W wyborach wzięło 
udział 186 wyborców, to jest 56,36% 
uprawnionych do głosowania. Gło-
sów ważnych oddano 182, to jest 
97,85% ogólnej liczby głosów odda-
nych. Głosów nieważnych oddano 4, 
to jest 2,15% ogólnej liczby głosów 
oddanych. 
Jak widać mieszkańcy byli bardzo 
zainteresowani dokonaniem wyboru 
radnego - frekwencja nad podziw do-
pisała. Radnym został wybrany z listy 
nr 3 KWW JEDNOŚĆ Jatkowski Jó-
zef – obecny sołtys sołectwa Gruszki. 
Gratulujemy i życzymy owocnej pra-
cy na rzecz gminy. 

(M.Z)

Wyniki wyborów uzupełniających w Gruszkach
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Od wielu lat uczymy się 
dbania o nasze środowisko po-
przez udział w Ogólnopolskiej 
Akcji Sprzątania Świata. W 
tym roku przebiegała ona pod 
hasłem „Posprzątajmy lasy!”.

Lasy są naszą wizytówką. 
Mieszkańcy i turyści korzy-
stają z ich uroków i bogactw 
okrągły rok, bo przecież są 
one jednym z największych 

skarbów przyrody w naszym 
kraju. Stanowią one nie tylko 
ostoję dla wielu tysięcy gatun-
ków roślin i zwierząt, ale rów-
nież przeciwdziałają zmianom 
klimatycznym, o których tak 
często słyszymy w obecnych 
czasach. Las jest skutecznym 
pochłaniaczem dwutlenku 
węgla i innych szkodliwych 
substancji, stabilizatorem wil-
gotności powietrza, ochroną 
gleby. Magazynuje wodę opa-
dową, chroni nas przed sil-
nymi wiatrami i szkodliwym 
wpływem przemysłu. 

Lasy ofiarowują nam mnó-

stwo dobrodziejstw, ale nie 
liczmy na bezinteresowność. 
W zamian wymagają od nas 
jedynie TROSKI. To tak nie-
wiele w porównaniu z tym, co 
otrzymujemy. 

 Penetrując pasy prze-
ciwpożarowe na trasie Gruszki 
- Mikaszówka, byliśmy mile 
zaskoczeni. Znaleźliśmy wię-
cej grzybów niż opakowań po 
papierosach i napojach, które 
najprawdopodobniej wyfru-
wają przez okna przejeżdża-
jących samochodów. To znak,  
że kultura i świadomość eko-
logiczna „mobili” wzrasta. 

Brawo! Natomiast grupę 
sprzątającą pobocza między 
Gruszkami i Rubcowem spot-
kała przykra niespodzianka 
– dzikie wysypisko śmieci. 
Czyżby sposób na oszczędza-
nie na opłatach  za wywóz 
śmieci?! Może raczej warto by 
ograniczyć ich produkcję?

Tegoroczną akcję tradycyj-
nie zakończyliśmy ogniskiem 
z kiełbaską, zorganizowanym 
przez Nadleśnictwo Płaska w 
Żylinach, które również wypo-
sażyło nas w worki i gumowe 
rękawiczki. Dziękujemy.

K. Ś.

30 września 2008 roku 
skończył się I etap projektu 
„Internetowe Centra Eduka-
cyjno-Oświatowe na Wsi”. Z 
dniem 1 października 2008 
roku rozpoczęliśmy drugi 
etap, czyli zachowanie pod-
stawowego kryterium trwa-
łości projektu, jakim - zagod-
nie z wcześniej podpisywaną 
umową o współpracy mię-
dzy Combidatą a OSP jest 
dostępność Centrum wraz z 
zasobami programów kształ-
cenia e-learning’owego dla 
społeczności lokalnej przez 
okres 5 lat. Opiekunem Cen-
trów jest Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Centrum w Gruszkach 
będzie czynne w dniach i 

godzinach pracy świetlicy 
wiejskiej:

Wtorek - 1600-2000

Środa - 1600-2000

Czwartek - 1600-2000

Sobota - 1600-2000

Niedziela - 1600-2000

Opiekunowie Centrum:
Bożena Radziewicz-Wasil-
czyk – pracownik świetlicy
Jan Bagiński – prezes OSP

Prezes OSP Gruszki skła-
da serdeczne podziękowania 
dla personelu Centrum: Jo-
anny Szebiotko i Ryszarda 
Romańczuka za fachowość 
i profesjonalizm,co zaowo-
cowało nagrodą w postaci 
laptopa – komputera prze-
nośnego.

JB

„Internetowe Centra Edukacyjno
- Oświatowe na Wsi” – OSP Gruszki

Akcja „Sprzątanie świa-
ta” stała się stałym punk-
tem kalendarza imprez 
szkolnych ujętych w pla-
nie pracy ZSO w Płaskiej. 
W tym roku 26 września 
także przystąpiliśmy  do 
akcji. Nadleśnictwo Pła-
ska w Żylinach zaopatrzyło 
wszystkich uczestników w 
worki i rękawice. Zostały 
wyznaczone tereny sprzą-
tania wokół jezior i Kanału 
Augustowskiego oraz dro-
gi przebiegające przez las. 
Klasy najmłodsze zbierały 
śmiecie na terenach wo-
kół szkoły, natomiast kla-
sy gimnazjalne miały dość 
długie trasy np.: Płaska-Ży-

liny-Sucha Rzeczka-„Bły-
skawica”-Płaska. Po zakoń-
czeniu sprzątania - leśnicy 
zorganizowali uczniom og-
niska i pieczenie kiełbasek. 
Były też opowieści z tras. 
Uczniowie licytowali, kto 
znalazł najbardziej dziwny 
przedmiot (wygrał akumu-
lator samochodowy!). 

Taka akcja jest bardzo 
potrzebna naszej Ziemi, 
podczas której dzieci uczą 
się dbałości o estetykę 
swojego otoczenia. Można 
mieć nadzieję, że w przy-
szłości będą podejmować 
pozytywne działania na 
rzecz środowiska.

L..P.    

Ziemia
 w naszych rękach!

SP GRUSZKI  SPRZĄTAŁA
ŚWIAT – 24 września

…Wincenty Pol, krakow-
ski poeta i geograf, o Kanale 
Augustowskim powiedział„ 
„Należy do największych dzieł 
nie tylko w kraju naszym, ale 
i całej Europie, i czyni za-
szczyt narodowi”. To prawda, 
i tym bardziej powinniśmy 
być dumni z faktu, że dane 
jest nam żyć w jego sąsiedz-
twie. Dzisiaj jest to piękny i 
popularny szlak turystyczny. 
Pierwotne jego przeznaczenie 
było zupełnie inne. Obecnie 
jest zaliczany do zabytków 
techniki, godnych wpisania 
na światową listę dziedzictwa 
kultury technicznej. Jest to 
„pomnik polskiej myśli tech-
nicznej XIX wieku”. 

Teraz, kiedy Polska należy 
do Unii Europejskiej, jakże 
dziwnym zrządzeniem wyda-
je się fakt, że budowniczowie 
owego kanału byli różnej na-
rodowości. Siłę roboczą stano-
wili przede wszystkim chłopi 
zatrudnieni z wolnego najmu. 
Pochodzili z ówczesnego wo-
jewództwa augustowskiego, 
jak i guberni grodzieńskiej i 
wileńskiej.  Prace grabarskie 
były specjalnością Rosjan 
staroobrzędowców, murarką 
zajmowali się majstrowie z 
Prus Wschodnich, do wyle-
wania wody najmowała się 
biedota żydowska. Byli tam 
więc  Litwini, Białorusini i 
Niemcy- rzec by można Unia 
Europejska tamtych czasów. 

Uczestniczyli w niej naj-
lepsi polscy inżynierowie, 
znalazł się i Francuz - Mal-
letski de Grandville, mecha-
nik Anglik lub Szkot z dóbr 
Paca. Mieszanka wyznań, 
narodowości, kultur. Najcięż-
sze i najtrudniejsze roboty 
przydzielano żołnierzom z 
kompanii karnej z twierdzy 
w Zamościu. Większość prac 
prowadzono ręcznie. Ogółem 
pracowało od 4 do 7 tysię-
cy osób. Linia wodna, którą 
wówczas wytyczono , nie ule-

gła zmianie praktycz-
nie do dziś. Dotyczy to 
również obiektów typu 
śluzy i jazy. Najważniejsze 
z nich są oczywiście śluzy. 
Ich zadaniem jest piętrzenie 
wody, utrzymanie właściwe-
go poziomu wody i poko-
nywanie różnicy poziomów 
wody różnymi jednostkami 
pływającymi. Z osiemnastu 
obiektów czternaście znajdu-
je się w granicach Rzeczpo-
spolitej, jeden jest przedzielo-
na granicą i pozostałe leżą na 
Białorusi. 

W obrębie gminy Płaska 
znajduje się 8 śluz: Gor-
czyca, Paniewo, Perkuć, 
Mikaszówka, Sosnówek, 
Tartak, Kudrynki, granicz-
na – Kurzyniec i położona 
tuż za granicą naszej gminy 
- Swoboda. Swoboda- skąd 
taka nazwa? Przy budowie 
kanału brali udział żołnierze 
weterani z kompanii karnej. 
Jak wieść niesie, obiecano im, 
że jeżeli szybko i sprawnie 

wykopią ten odcinek kanału, 
to nagrodą będzie „ swoboda” 
– wolność. Dlatego też taką 
nazwę ma ta śluza. Znana jest 
również wersja, że to byli nie 
skazańcy, ale pańszczyźniani 
chłopi, którzy też w zamian 
za sprawną, choć morderczą 
pracę odzyskali wolność. Jak 
w każdej historii musi i w tej 
być cząstka prawdy. 

Budową tej śluzy kierował  
Jan Paweł Lelewel - inżynier, 
fortyfikator, architekt. Był ad-
iutantem Malletskiego i pra-
cował przy umacnianiu twier-
dzy Zamość i budowie Kanału 
Augustowskiego w latach 
1816 - 1830. On też kierował 
budową śluzy w Niemnowie. 
Śluza ta powstała na 47,4 km 
trasy. Ma ona spad 1,70 m. Jej 
zadaniem jest utrzymywanie 
od zachodu tzw. stanowiska 
szczytowego kanału. Gospo-
darstwo operatora śluzowego 
jest położone daleko od sie-

dzib ludzkich, ale brak sąsia-
dów rekompensuje zapewne 
piękno otaczającej przyrody. 
Przez szereg lat pracował tam 
jako operator śluzy pan Euge-
niusz Sztabiński 

(obecnie pracuje na śluzie 
w Gorczycy) i miło wspomi-
nał lata spędzone wraz z ro-
dziną w Swobodzie. Następną 
śluzą jest śluza w Gorczycy. 
Zbudowana jest ona na 75 km 
trasy kanału. Jej spad średni 
wynosi 2,81 m. Od 1997 do 
2001 roku była remontowa-
na. 

Równolegle do tej ślu-
zy znajduje się na rzeczce 
zwanej dawniej Płaska, jaz 
ulgowy szandorowy. Śluza 
ta znajduje się między Sta-
wem Gorczyckim, a jeziorem 
Orle. Zbudowano ją w 1828 
roku pod kierunkiem kapita-
na Sztabu Głównego Jerzego 
Arnolda. Jest to śluza jedno-
komorowa. 

Uległa uszkodzeniu pod-
czas walk powstańców listo-
padowych z wojskami rosyj-
skimi. Po raz drugi ucierpiała 
podczas walk dywersyjnych 
AK w 1944 roku,  kiedy to 
spalono jej wrota. 

(R.S)

Kanał Augustowski  (2)


