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Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
oraz Wójt Gminy Płaska 

Z  A  P  R  A  S  Z  A J Ą 
na gminne uroczystości z okazji

Dnia Strażaka
które odbędą się w dniu

28 Czerwca 2009 roku o godz. 11:00  (Niedziela)
 na plaży gminnej „ADA”

w miejscowości Jazy k/Mikaszówki

OGŁOSZENIE

Program uroczystości :
1. Msza Święta.
2. Poświęcenie oraz uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu strażackiego jednostce OSP Dalny Las.
3. Wystąpienie zaproszonych gości 
4. Gminne zawody sportowo- pożarnicze.
5. Podanie grochówki strażackiej dla wszystkich chętnych.
6. Pokazy, konkursy i występy.
7. Festyn ludowy - gry i zabawy dla całej rodziny (konkurencje sprawnościowe, zabawa na wesoło).
8. Zabawa taneczna do białego rana – wszystkim lubiącym taniec i dobrą muzykę przygrywać będzie zespół 
muzyczny RAJW.

 Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy !!!

Tegoroczny maj przywitał 
nas piękną słoneczną pogo-
dą. Zmobilizowało to „mia-
stowych” do wyjazdów na 
wieś. Pierwsi turyści zawitali 
również do kwater w naszej 
gminie. Na jeziorach poja-
wili się amatorzy spływów 
kajakowych, a na drogach 
rowerzyści. 

Z roku na rok przybywa na 
terenie Gminy Płaska miejsc, 

gdzie można spędzić z rodzi-
ną bądź znajomymi weekend, 
czy urlop. Kwaterodawcy 
poprawiają jakość swoich 
usług, kusząc potencjalnego 
klienta smacznym jadłem, 
organizacją spływów, prze-
jażdżkami bryczką zakoń-
czonych ogniskiem itp. 

Cieszy bardzo, że miesz-
kańcy gminy nie siedzą 
bezczynnie i okazują dużą 

inicjatywę w tworzeniu bazy 
turystycznej. Gmina Płaska 
posiada wspaniałe walory tu-
rystyczne i umiejętne ich wy-
korzystanie  może przynieść 
spore korzyści Wszystkim.

ZAPRASZAMY TYCH, 
KTÓRZY CHCĄ UCIEC 
OD ZGIEŁKU MIAST DO 
NASZEJ GMINY  POŁO-
ŻONEJ W SERCU PUSZ-
CZY AUGUSTOWSKIEJ!

  

Miesięcznik wydawany przez GMinę płaska 

w numerze:

czerwiec 2009
cena 1 zł

(w tym 7% VaT)

nr 15
ISSN 1899-2624

Od WDW do…
Gorczycy

Na XIX sesji Rady 
Gminy

W Kotlinie Kłodzkiej

Pożar kościoła 
w Mikaszówce!

Wielki dzień Rudawki

Jeszcze o śluzie 
Swoboda

Jeśli doświadczyłeś 
PRZEMOCY

Delegacja z Białorusi

Wójt odznaczony

Biegi w Gruszkach

Najlepsi uczniowie 

Wizyta policjantek

Nieśli kwietną szarfę…

Chciałbym…

Pomagamy CARITAS

Turniej Rodzin

Segregowanie śmieci 
– to ważna sprawa!

Rowerowa majówka

Dlaczego (NIE) 
wybieraliśmy?

SEZON TURYSTYCZNY ROZPOCZĘTY!PŁASKA - ŁADNA WIEŚ

W CAŁEJ POLSCE SŁYNIE

TUTAJ  LASY JEZIOR MOC

PIĘKNY KANAŁ PŁYNIE

NA KARTACZE I PIEROGI

PRZYJEDŹ TU TURYSTO DROGI

A GOSPODARZ NIE W LESIE

I FLASZECZKĘ PRZYNIESIE

Panie dyrektorze, z ja-
kiej okazji były wręczane 
medale?

– W dniu 19.06.2009 
r. w Białowieży Minister 
Środowiska – pan Maciej 
Nowicki podczas spotkania 
poświęconego obchodom 
Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska wręczał wyróż-
nionym osobom medale. 

Kto został wyróżniony do 
odznaczenia?

– Wyróżnione zostały 
tylko 4 osoby z wojewódz-
twa podlaskiego, w tym 
pan Wiesław Gołaszewski 
- Wójt Gminy Płaska, jako 
jedyny przedstawiciel ad-
ministracji publicznej.

Za co został przyznany  
medal panu Wójtowi?

- Medal panu Wójto-
wi przyznany został i od-
znaczony przez Ministra 
Środowiska za szczególne 
działania na rzecz ochrony 
środowiska, udział w za-
pobieganiu powstawania 
przyczyn i zagrożeń ma-
jących wpływ na stan śro-
dowiska naturalnego oraz 
realizację przedsięwzięć 
– inwestycji związanych 
z ochroną środowiska 
na terenie Gminy Płaska 

w ramach partnerskiego 
projektu 1089 oczyszczalni 
przydomowych z programu 
Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Litwa 2007-
2013.

Serdecznie dziękuję za  
przeprowadzoną rozmowę.

Wójt Gminy Płaska odznaczony

Rozmowa z panem Le-
chem Magrelem 
– Dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Białymstoku.
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Ponad dziesięć lat temu Jan Paweł II, a 
było to niezapomnianego dnia 9 czerwca 
1999 roku - po ponad godzinnym rejsie 
statkiem augustowskiej „białej floty” 
- „Serwy” po augustowskich jeziorach 
Białym i Studzienicznem, wysiadł na 
brzeg, kilkadziesiąt metrów od kapliczki i 
studzienki w Studzienicznej – dziś w tym 
miejscu stoi pomnik z brązu dłuta prof. 
Czesława Dźwigaja z Krakowa. Pomodlił 
się w kościółku, posilił się na plebanii u 
księdza Zygmunta Kopiczko, a później 
wrócił na pokład i kazał płynąć dalej, 
aż do Gorczycy. Dziś tym popularnym 
szlakiem pływają turyści. -Spędził pod 
naszym „dachem” ponad siedem godzin 
- nie bez dumy powtarza Leonard Oku-
niewski, kapitan statku „Serwy”, który 
wówczas stał za sterem i wciąż pływa na 
papieskim szlaku. 

Nasz Wielki  Gość był zachwycony ci-
szą i przepięknymi krajobrazami. I trudno 
się Mu dziwić. Malowniczym szlakiem 
zauroczeni są  bowiem Wszyscy, którzy 
wybiorą się w rejs. Ludzie mówią, że to 
doskonała lekcja i życia, i historii.

Czekał nad jeziorem

Któż nie słyszał o historycznym szlaku 
wodnym - Kanale Augustowskim. Zbu-
dowany w 1838 roku miał być wykorzy-
stywany do przewożenia towarów. Jednak 
plany się zmieniły, nie popłynęła nim ani 
jedna barka. Natomiast do dziś doskonale 
służy turystom. 

…9 czerwca 1999 roku po augustow-
skich jeziorach pływał papież. Mieszkań-

cy miasta z zapartym tchem oczekiwali 
znakomitego gościa w porcie Żeglugi 
Augustowskiej, gdzie stał lśniący, gotowy 
do rejsu statek „Serwy”. 

Ale nie doczekali się, bowiem Jan 
Paweł II pojechał do dawnego Woj-
skowego Domu Wypoczynkowego 
nad Jeziorem Białym. Nad brzegiem 
jeziora, gdzie dziś stoi kamienny fotel, 
spędził nawet czterdzieści minut. Około 
godziny 9.45 wszedł na pokład. Naj-
pierw płynął na dolnym pokładzie. W 
kabinie kapitana modlił się i rozmyślał. 
Do dziś wszystko pozostało tam tak, 
jak wtedy było. Jest krzesło, 
stolik, a na nim krzyż. Jest 
kanapa, na której wypoczy-
wał Największy Polak tych 
czasów. Na górnym pokładzie 
stoi biała ławeczka. Na niej 
papież siedział…także wtedy, 
gdy witali Go MIESZKAŃCY  
Płaskiej, Gorczycy, okolicz-
nych wiosek… Tak było! 

To taka piękna kraina, jakże 
różna od krakowskiej - powie-
dział wtedy Wielki Gość do 
kardynała Franciszka Ma-
charskiego, kiedy statek do-
pływał do starego mostu w 
Gorczycy… 

Nie chciał wracać…

…z Białego szlak prowadzi 
na Studzieniczne. Nad tym 
jeziorem, w klasztorze zakon-

nic, które opiekują się chorymi dziećmi, 
Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał 
Wyszyński spędzał swoje ostatnie waka-
cje. Studzieniczne położone jest wyżej od 
Białego i to o metr. Aby statek mógł prze-
płynąć, niezbędne jest śluzowanie…. 

…to doskonała okazja do sprawdzenia 
umiejętności kapitana. Śluza ma sześć 
metrów szerokości, a statek tylko 570 
centymetrów . Aby zmieścić się w tak 
wąskim przepuście trzeba mieć dobre oko 
i wprawioną rękę, czuwającą nad sterem. 
Kiedy statek dopływa do Studzienicznej, 
z głośników słychać  „Barkę” - ulubioną 
piosenkę Jana Pawła II… 

W Studzienicznej postój

Na brzegu, na gości czeka kamienny 
posąg Jana Pawła II - pielgrzyma, który 
zszedł na ląd, aby pomodlić się i odwie-
dzić proboszcza. Na cokole pomnika 
wyryte słowa: „Byłem tutaj wiele razy, ale 
jako papież pierwszy i chyba ostatni...”. 
To się niestety bardzo boleśnie Wszystkim 
Polakom sprawdziło…2 kwietnia roku 
pamiętnego, o godzinie 21.37… 

W Studzienicznej papież miał prze-
siąść się do samochodu i pojechać do 
Wigier. Ale po krótkim odpoczynku, ku 
zaskoczeniu wszystkich, znowu wsiadł 
na pokład i płynął aż do Gorczycy… 
Tak było…

Jerzy Buzon

Z WDW aż do Gorczycy…
W dniach 7 i 14 

maja bieżącego roku 
w Gimnazjum w Pła-
skiej odbył się Woje-
wódzki Turniej Ro-
dzin Szkół im. Jana 
Pawła II w piłce siat-
kowej. 

Pierwszy dzień na-
leżał do chłopców. 
W oczekiwaniu na 
drużyny z Kleosina 
i Sejn nasi zawodnicy 
w składzie: Adam 
L a u d a ,  M a r c i n 
Raszkiewicz, Patryk 
Raszkiewicz, Rado-
sław Jejer, Patryk 
Jejer, Adam Bonar-
ski trenowali  przed 
spotkaniami.  O go-
dzinie 10.00 przybyli 
pozostali uczestnicy 
imprezy i po rozgrzewce rozpo-
czął się turniej. W pierwszym 
meczu sędzią był Henryk 
Sewastynowicz, a w kolejnym 
trenerzy drużyn przeciwników. 
Uczniowie gimnazjum i szkoły 
podstawowej pełni optymizmu 
i nadziei kibicowali naszym 
zawodnikom i gorąco im do-

pingowali. Po zaciętych i sto-
jących na niezłym poziomie 
grach zwyciężyli siatkarze 
z Kleosina, drugie miejsce 
zajęli „nasi” z Gimnazjum 
w Płaskiej, a trzecie zespół 
z Sejn. Zespoły nagrodzone 
pucharami. 

Natomiast 14 maja grały 
dziewczęta. Gimnazjum w Pła-

skiej reprezentowały: Paulina 
Wasilewska, Dominika Wa-
silewska, Ewelina Ostroko-
łowicz, Justyna Dobrowol-
ska, Aleksandra Citkowska, 
Ewelina Wasilewska, Kamila 
Czyżyńska. Mecze sędziował 
Florian Malczewski. Tego 
dnia koledzy i koleżanki nie 
zapomnieli o wsparciu zawod-

niczek naszego gimnazjum.  
Żadna drużyna nie poddawała 
się, wszystkie walczyły bardzo 
ambitnie, do końca. Pierwsze 
miejsce zajęły zawodniczki 
z Kleosina, a drugie dziewczę-
ta z Płaskiej. Obie drużyny zo-
stały nagrodzone pucharami.

Paulina i Dominika
Wasilewskie

Na rowerową majówkę wybrała się 
grupa dzieci skupiona przy świetlicy 
wiejskiej w Dalnym Lesie, pod bacz-
ną opieką świetlicowej. Trasa liczyła 
około 25 km i wiodła z  Dalnego Lasu 
do miejscowości Kopanica i dalej do 
Danowskich. Później odpoczynek na 
uroczym placu zabaw oraz nad jeziorem 

w miejscowości Danowskie, skąd też 
następnie wyruszyliśmy do Kopanicy 
i dalej do Tobołowa. Tutaj kolejny 
odpoczynek nad jeziorem, wspólna 
zabawa, drugie śniadanie, regeneracja 
sił  i powrót do domu. 

Uczestnicy majówki mogli podziwiać 
piękno naszej przyrody, zapoznać się 

z zasadami organizacji i uczestnictwa 
w tego typu formie spędzania czasu 
wolnego. Dzieciom przypadała do 
gustu taka forma wypoczynku, gdyż 
koniecznie chcą wybrać się na kolejny 
wypad. Naszym kierunkiem będzie 
jezioro Wigry. 

J. W.

Wojewódzki Turniej Rodzin Szkół
im. Jana Pawła II w piłce siatkowej

Rowerowa majówka
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*61-letni mieszkaniec Dalnego Lasu 
od kilku dni nie wychodził ze swojego 
domu, co na szczęście nie uszło uwagi 
sąsiadów. W piątek, 8 maja zaalarmo-
wali o swoich spostrzeżeniach policję 
i straż pożarną. Sąsiad żył jeszcze, 
ale był tak chory,  że trzeba go było 
natychmiast przewieźć do szpitala. 
Sąsiedzi uratowali mu życie. 

*Do tego wypadku doszło w niedzie-
lę, 7 czerwca 2009 roku przed godz. 
15 w Przewięzi. Dachowała skoda z 
pięcioma osobami w środku. Dwóch 
pasażerów zostało rannych. Kierow-
ca wjechał na łuk drogi z nadmierną 
prędkością i stracił panowanie nad 
kierownicą.

KRYMINAŁKI 
GMINNE

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści, lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez 
podania przyczyny.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem 
zabudowy w miejscowości Płaska: 
działka 1500 mkw, cztery działki po 
1000 mkw. Działki graniczą z lasem 
państwowym, położone w odległości 
500 metrów od jeziora Paniewo, 300 
metrów od jeziora Pobojno. Cena 70 
zł/mkw (do uzgodnienia).
tel. 087 6418881,
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl 

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

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

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Ko-
nie są ujeżdżone, doskonale nadają 
się pod siodło 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. 140 cm, 
szer. 55 cm oraz tapczan kol. Niebie-
skiego - rozsuwany z poduszkami.
tel. 503 591 730. 

Rysowanie portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży
tel. 0 603 270 368. 

Ośrodek PROSERWY w Serwach za-
trudni: kucharki, pomoce kuchenne, 
kelnerki. Zgłoszenia osobiste lub:
kom. 503 064 200,
e-mail. invest@investnord.pl

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

Sprzedam łódkę plastikową, nie-
zatapialną, mało używaną o wy-
miarach 1,40 x 2,90. Cena 1000 zł, 
tel. 600 569 233

Komunikat w sprawie 
zmian zasad przyznania 
jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się 
dziecka oraz dodatków 
do zasiłku rodzinne-
go z tytułu urodzenia 
dziecka.

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Pła-
skiej uprzejmie informu-
je, że na podstawie art. 
7 i 18 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 
dnia 31 grudnia 2008 r., 
Nr 237, poz. 1654) od 1 

listopada 2009 r., przy 
ubieganiu się o jedno-
razową zapomogę z tyt. 
urodzenia się dziecka, 
jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dzie-
cka wymagane będzie 
przedłożenie zaświad-
czenia lekarskiego po-
twierdzającego, że mat-
ka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej 
od 10 tygodnia ciąży do 
porodu.

Minister właściwy do 
spraw zdrowia, w poro-
zumieniu z ministrem 

właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecz-
nego, określił w drodze 
rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz 
wzór wymaganego za-
świadczenia. Powyższy 
warunek nie dotyczy 
opiekunów prawnych 
dziecka i osób, które 
złożą wnioski o ustale-
nie prawa do jednorazo-
wej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka 
lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu uro-
dzenia dziecka zostanie 
złożony przed 1 listopada 
2009r.

UWAGA!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej informuje, iż od maja br. zajmuje się  zbiórką i wywozem śmieci. Odbiór 

śmieci w workach z nadrukiem Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej będzie odbywał się w każdy poniedziałek 
w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
nr: (0-87) 641 81 35 lub kom. 506091118. Zgłoszenia są przyjmowane do każdego poniedziałku do godz. 8.00. Worki 
można nabyć w cenie 15 zł. za sztukę w następujących miejscach: w ZGK w Płaskiej, w Urzędzie Gminy Płaska.  

Osoby, którym kończą się umowy na wywóz śmieci z firmami wywozowymi, nie muszą zawierać nowych umów, a 
jedynie zakupić worki z nadrukiem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Płaskiej. Zakup w\w worków będzie na 
równi traktowany z zawieraniem umów z firmami.  E.M.

KOMUNIKAT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W PŁASKIEJ

W czwartek, 28 maja 2009 roku 
w świetlicy wiejskiej odbyła się 
XIX zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny, której przewodniczył Dariusz 
Ciężkowski. Radni podjęli kilka 
ważnych uchwał, między innymi: 
w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny Płaska na 2009 r., gdzie zmniej-
szono plan dochodów budżetowych 
o kwotę 70.000,-zł.,  zmniejszono 
plan wydatków budżetowych o kwo-
tę 70.000,-zł.. Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody ogółem 
- 9.168.062,- zł., w tym: dochody 
bieżące – 6.441.062,-zł.,  dochody 
majątkowe – 2.727.000,-zł.; wydat-
ki ogółem - 11.680.200,-zł., w tym:  
wydatki bieżące – 5.863.200,-zł., 
wydatki majątkowe – 5.817.000,-zł. 
Deficyt budżetu gminy w przewidywa-
nej wysokości 2.512.138,-zł. zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek 
w wysokości 2.368.000,-zł., oraz wol-
nymi środki na rachunku budżetu gmi-
ny z tytułu rozliczeń kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych w wysokości 
144.138,-zł.; wolne środki na rachun-
ku budżetu gminy z tytułu rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 182.835,-zł. przeznacza 
się na spłatę kredytów zaciągniętych 
w latach ubiegłych. Ustalono limity 
wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008 – 2011, 
przychody budżetu gminy w wyso-
kości 2.694.973,-zł., rozchody w wy-
sokości 182.835,- zł., dotacje pod-
miotowe i celowe na realizację zadań 
inwestycyjnych dla gminnych instytu-
cji kultury na łączną kwotę 473.143,-
zł., dotacje dla zakładu budżetowego 
na zadania inwestycyjne w wysokości 
20.000,-zł. z przeznaczeniem na mo-
dernizację wodociągów wiejskich 
i zakup agregatu prądotwórczego. 
Do Uchwały nr XIX/146/09 z 28 maja 
2009 roku załączono prognozę łącznej 
kwoty długu i spłat na koniec 2009 
roku i lata następne. Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

Radni uchwałą Nr XIX/147/09 
postanowili udzielić z budżetu Gmi-
ny Płaska na 2009 rok pomocy finan-
sowej Powiatowi Augustowskiemu 

z przeznaczeniem na realizację zada-
nia p.n.: „Przebudowa mostu w Mi-
kaszówce wraz z dojazdami w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1205 B Frącki 
– Dworczysko – Łośki – Mikaszów-
ka” wysokości 210.000 zł. (słownie: 
dwieście dziesięć tysięcy złotych). 
Szczegółowe zasady i terminy przeka-
zania dotacji na ten cel określi umowa 
zawarta z Powiatem Augustowskim 
i Gminą Płaska, do której zawarcia 
upoważniono  Wójta Gminy Płaska.

Postanowiono również zaciągnąć 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku w wysokości 
140.000 zł na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. ,,Zakup ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego”. 
Spłata pożyczki następować będzie 
w terminach wynikających z zawartej 
umowy, a źródłem jej spłaty będzie 
budżet gminy na lata 2010 – 2013. 
Zabezpieczeniem zaciągniętej po-
życzki będzie weksel „in blanco” 
Gminy Płaska wraz z deklaracją wek-
slową, do sumy wekslowej nie wyżej 
niż kwota pożyczki wraz z odsetka-
mi i karami umownymi określonymi 
w umowie pożyczki,  upoważniono 
Wójta Gminy do zawarcia umowy po-
życzki oraz zaciągnięcia zobowiązań 
wekslowych w celu zabezpieczenia 
umowy pożyczki zgodnie z warunka-
mi określonymi w tej umowie. 

Nie wyrażono zgody na wyodręb-

nienie środków funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy Płaska na 2010 
rok. 

 Wyrażono zaś zgodę na nabycie 
w formie darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
zabudowanej, położonej w miejsco-
wości Płaska, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 89/7 o pow. 0,1560 ha, 
wpisanej do księgi wieczystej Nr KW 
2761, z przeznaczeniem na realizację 
zadań własnych gminy. 

Uchwalono, w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszają-
cymi nauczycieli regulamin wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Płaska,  Straciła moc Uchwała 
Nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska 
z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Płaska. (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 
19, poz. 206). Regulamin określa wy-
sokość oraz szczególne warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także 
wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez naszą gminę Płaska.

(B)

Na XIX sesji Rady Gminy Płaska
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Kotlina Kłodzka to region w południo-
wo-zachodniej części Polski otoczony Gó-
rami Bardzkimi, Złotymi, Bystrzyckimi, 
Stołowymi oraz Masywem Śnieżnika. Jest 
to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie 
- można tutaj znaleźć wiele wspaniałych 
krajobrazów i unikatowych w skali euro-
pejskiej miejsc np. Góry Stołowe i Masyw 
Śnieżnika. 

Region ten słynie z urokliwych gór-
skich miasteczek, czystego powietrza, 
szlaków turystycznych i leczniczej wody 
mineralnej - miedzy innymi dlatego po-
wstały tutaj liczne i słynne w całej Polsce 
uzdrowiska. 

Nielicznym wycieczkowiczom już 
pierwszego dnia udało się zdobyć, leżący 
jeszcze w śniegu Śnieżnik. Jest to naj-
wyższy szczyt Masywu Śnieżnika (1425 
m npm)  i 17, co do wysokości w całych 
Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie 
Śnieżnika, która wystaje ponad górną 
granicę lasu. 

Po drodze warto zwiedzić Jaski-
nię Niedźwiedzią, najdłuższą jaskinię 
w polskiej części Sudetów, w Masywie 
Śnieżnika, w dolinie Kleśnicy . Została 
ona odkryta w 1966 roku w obrębie 
wzniesienia Stroma (1166 m n.p.m.) 
w pobliżu wsi Kletno,  podczas eksplo-
atacji kamieniołomu marmuru. Otwór 
wejściowy jest na wysokości 800 m n.p.m. 
Rozłożone horyzontalnie korytarze mają 
łączną długość ok. 3 km i znajdują się na 
4 poziomach. Podczas eksploracji jaskini 
natrafiono w namuliskach na szczątki 
tysięcy zwierząt plejstoceńskich, przede 
wszystkim niedźwiedzia jaskiniowego, 
stąd jej nazwa. 

Drugi dzień zaczęliśmy od refleksji nad 
przemijaniem zwiedzając kaplicę w Czer-
mnej, zwaną kaplicą czaszek. Jest ona 
w skali całego kraju, unikatowym dziełem 
kultury religijnej,. Zlokalizowana jest koło 

kościoła parafialnego św. Bartłomieja. 
Zaliczana do największych osobliwości 
tego regionu i jest jedynym tego rodzaju 
zabytkiem w Polsce. Bardzo ciekawa jest 
historia kaplicy. Pewnego dnia ksiądz 
Tomaszek zauważył, jak psy rozdrapują 
ziemię koło starej dzwonnicy przy koś-
cielnej. W ziemi zaczęły ukazywać się 
ludzkie czaszki i kości. Wezwał więc 
grabarza i kościelnego i razem zaczęli 
wydobywać znajdujące się płytko pod 
ziemią szczątki. Nie spodziewali się, że 
natrafią aż na kilkadziesiąt tysięcy ludz-
kich kości. Były to kości ofiar wojen na 
Ziemi Kłodzkiej. Zgromadzono około 24 
tys. ludzkich czaszek i piszczeli. Wystrój 
kaplicy stanowi około 3 tys. czaszek, 
reszta jest zgromadzona w podziemiu, 
ułożona na wysokość 2 metrów. 

Następnie spacerowaliśmy po Kudowie 
Zdroju i spróbowaliśmy wody z źródeł 
leczniczych. Położenie Kudowy na po-
łudniowych stokach powoduje, że ma 
ona klimat łagodniejszy od miejscowości 
położonych w Kotlinie Kłodzkiej, od 
której jest oddzielona Przełęczą Polskie 
Wrota. W XVII w. odkryto tu źródła lecz-
niczych wód o zróżnicowanym składzie 
chemicznym. W 1636r. powstały pierwsze 
urządzenia kąpielowe. W połowie XIX w. 
została uznana za pierwsze uzdrowisko 
kardiologiczne w Niemczech. W wyniku 
II wojny światowej, miasto znalazło się 
w granicach Polski. 

Następnym punktem programu wyciecz-
ki były Błędne Skały – zespół bloków 
skalnych tworzący malowniczy labirynt 
typu miasto skalne, położony w Górach 
Stołowych Obszar mający powierzchnię 
ok. 21 ha jest rezerwatem przyrody. Te 
niesamowicie wyglądające skały powstały 
jako wypiętrzo-
ne dno dawnego 
morza. Na dnie 
powstały pia-
skowce, które na 
skutek nierównej 
odporności skał 
na wietrzenie 
utworzyły głę-
bokie do 10 m 
korytarze. Obec-
nie pomiędzy 
różnorodnymi 
formami skal-
nymi takimi jak 

skalne maczugi, grzyby, słupy przebiega 
kilkusetmetrowa trasa turystyczna. Sam 
rezerwat położony jest na wysokości 852 
m n.p.m. Niektóre ze skał posiadają włas-
ne nazwy takie jak Stołowy Głaz, Tunel, 
Kuchnia czy Kurza Stopka. W najwęż-
szych miejscach turyści muszą przeciskać 
się pomiędzy skalnymi szczelinami wąski-
mi na kilkadziesiąt centymetrów. Nikt na 
szczęście nie utknął i ruszyliśmy dalej. 

Ostatnim punktem naszej wyprawy była 
Kalwaria Wambierzycka. Wambierzyce 
to niewielka usytuowana malowniczo 
między trzema wzgórzami, w dolinie 
potoku Cedron u podnóża Gór Stołowych, 
oddalona o 21 km na południowy zachód 
od Kłodzka. W centrum króluje barokowa 
bazylika z ukoronowaną w 1980 roku 
XIII wieczną figurką Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin. W pierwszych latach 
XIII stulecia niewidomy Jan z Raszewa 
odzyskał wzrok modląc się przed figurką 
Maryi z Dzieciątkiem umieszczonej na 
potężnej lipie. Wieść o cudownym wy-
darzeniu rozchodzi się bardzo szybko. 
Przed figurkę zaczynają napływać coraz 
większe grupy pielgrzymów. Dla uła-
twienia praktyk religijnych u stóp lipy 
z figurką wybudowano kamienny ołtarz, 
kropielnicę i lichtarz (przechowywane 
obecnie w krużgankach bazyliki). Od 
początku istnienia życie miejscowości to-
czyło się w cieniu uroczystości religijnych 
i pielgrzymek. Kult Maryjny w Wambie-
rzycach zapoczątkowali i podtrzymywali 
w ciągu następnych stuleci pątnicy, którzy 
przybywali z Czech, Moraw, Austrii, 
Opolskiego i Górnego Śląska. Obecna 
świątynia została wybudowana w latach 
1715-1720. 

A.P.

Wycieczka nauczycieli
po Kotlinie Kłodzkiej

29 maja w Gruszkach odbyły się Majo-
we Biegi Przełajowe pod patronatem

 Wójta Gminy Płaska - Wiesława 
Gołaszewskiego, zorganizowane przy 
współudziale

 Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlicy 
Wiejskiej w Gruszkach. 

Zawody zostały przeprowadzone w pię-
ciu kategoriach, a oto wyniki: przedszko-
lacy – 1.Piotrek Szarkowski, 2.Kacper 
Jasiński, 3.Emilka Krupińska, 4.Krystian 
Raczkowski, 5.Krystian Prochniewski, 
7.Szymek Pawłowski; dziewczęta klasy 
I – III – 1.Karolina Jadeszko, 2.Klara 

Zdankiewicz, 3.Karolina Jatkowska, 
4.Daria Trocka, 5.Natalia Bołtralik, 
6.Karolina Prochniewska; chłopcy klasy 
I – III – 1.Arek Truszkowski, 2.Daniel 
Wasilczyk, 3.Krzysztof Wydra, 4.Piotr 
Zaniewski, 5. Krzysztof Piekarski, 6.Rafał 
Halbowicz; dziewczęta klasy IV – VI 
– 1. Weronika Zdankiewicz, 2.Barbara 
Wydra, 3.Patrycja Raczkowska, 4.Patry-
cja Kawa, 5.Sylwia Żeromska, 6.Klaudia 
Jatkowska oraz chłopcy z klas IV – VI 
–  1.Tomasz Zaniewski, 2.Radek Trusz-
kowski, 3.Mariusz Zaniewski, 4.Artur 
Kozłowski, 5.Krzysztof Chalecki, 6. Łu-
kasz Jatkowski. Biegało 50. zawodniczek 
i zawodników. 

Organizatorzy dziękują za pomoc 
w przeprowadzeniu zawodów dla pani 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Grusz-
kach Bożeny Baranowskiej i całej kadry 
nauczycielskiej, obecnej podczas biegów. 
Zawody zorganizowali i przeprowadzili: 
Kinga Macierzyńska, Bożena Rodzie-
wicz-Wasilczyk, Jan Bagiński, Najlepsi 
w poszczególnych kategoriach otrzymali 
nagrody i dyplomy ufundowane przez 
Urząd Gminy Płaska. 

12 maja 2009 roku na pisemną 
prośbę wychowawcy klasy IV 
Urszuli Pietrewicz i klasy V 
Agaty Pomichter do szkoły 
przyjechała młodsza aspirant 
Joanna Baczyńska i Justyna 
Kamińska  z Komendy Po-
wiatowej Komendy Policji w 
Augustowie. 
Na spotkaniu poruszono dwa 
tematy. Pani Justyna Kamińska 
omówiła problem „Bezpiecz-
nych wakacji”, który dotyczył 

następujących aspektów: 
numery alarmowe, zacho-
wanie i wypoczynek nad 
wodą, bezpieczna jazda sa-
mochodem (pasy i fotelik), 
poruszanie się rowerem, 
dziecko samo w domu 
(korzystanie z narzędzi i 
przedmiotów ostrych, z ap-
teczki, klucze od mieszka-
nia, wpuszczanie obcych), 
zasady bezpieczeństwa na 
podwórzu i w gospodar-
stwie, zasady opatrywania 
ran. 
Młodszy aspirant Joan-
na Baczyńska omówiła 

problem odpowiedzialności 
prawnej nieletnich. Zwróciła 
uwagę na przemoc w szkole, 
przejawy demoralizacji (al-
kohol, papierosy, opuszczanie 
lekcji, udział w grupach nie-
formalnych). Ostrzegała, czym 
grozi łamanie prawa przez nie-
letnich i zwróciła uwagę na ich 
odpowiedzialność przed sądem 
do spraw nieletnich. 

A.P.

Od wielu lat udzielamy 
pomocy różnym fundacjom. 
Jesteśmy ciągle otwarci na 
pomoc innym, dlatego odpo-
wiedzieliśmy na apel Caritas 
Polska i postanowiliśmy zor-
ganizować w naszej szkole 
Szkolne Koło Caritas. Inau-
gurowało ono swą działalność 
loterią fantową jesienią 2008 
roku. Do akcji chętnie włą-
czyły się dzieci jak i nauczy-
ciele szkoły  – nasi darczyńcy. 
Wiosną sprzedawano kwiaty 

z papieru, które cieszyły się 
dużą popularnością.

Zdobyte pieniądze postano-
wiliśmy przekazać dla „Cari-
tas” w Ełku. 

Działalność Caritas zaspa-
kaja chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, w któ-
rym dostrzegamy potrzebują-
cego, uczy nas podejmowania 
samodzielnych decyzji i przy-
sposabia do życia w społe-
czeństwie.

Z.H.

Majowe Biegi Przełajowe

Spotkanie z policjantkami

Szkolne koło Caritas 
w Gruszkach
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Śluza Swoboda

Powróćmy jeszcze do śluzy Swoboda 
na Kanale Augustowskim. Jest to śluza 
niemalże  graniczna między miastem 
Augustów a gminą Płaska. Zbudowana 
w latach 1826-1927 pod kierownictwem 
kapitana inżynierów - Jana Pawła 
Lelewela (1796-1847), brata historyka 
Joachima Lelewela. Obok śluzy stoi 
domek śluzowego z 1921r. Od tej śluzy 
do śluzy Gorczyca prowadzi sztuczny 
Kanał Czarnobrodzki (wybudowany w 
latach 1825-1828), będący stanowiskiem 
szczytowym Kanału Augustowskiego. 

U ujścia Suchej Rzeczki (Serwianki) 
teren opada zarówno w stronę Biebrzy 
(o 15 m) jak i w stronę Niemna (o 39 m). 
Sucha Rzeczka zasila stanowisko szczy-
towe z wodą z jeziora Serwy,  położone 

o 1,86 m wyżej. W czasie remontu śluzy 
w latach 1964-1966 wstawiono do śluzy 
stalowe wrota obsługiwane przez trudny 
w obsłudze mechanizm korbowy. Ślu-
zowi nie korzystają z tego mechanizmu 
otwierając wrota starym sposobem - za 
pomocą dyszli, chociaż kosztuje to ich 
więcej wysiłku.

Kanał Czarnobrodzki ma długość 8 
kilometrów i został wybudowany pod 
kierownictwem poruczników Wojczyń-
skiego i Jokisza. Przekop łączy Stawek 
Swoboda i jezioro Staw Gorczycki. 
Budowa tego odcinka Kanału Augu-

stowskiego była uciążliwa. Należało 
ręcznie wykopać w wydmach rów o 
dwunastometrowej głębokości. Głów-
nymi narzędziami były drewniane łopaty 
i taczki. Przez pierwsze dwa kilometry 
Kanał Czarnobrodzki jest kręty, a dalej 
jest prosty. Przy Kanale Czarnobrodzkim 
istniała droga holownicza, po której do 
1953 roku szły konie ciągnąc tratwy i 
barki. Można jeszcze dostrzec jej po-
zostałości.  Śluza ma typowe wymiary: 
długość  45 m, szerokość 6 m, spadek 
przy normalnym stanie wody 1,7 m. Czas 
śluzowania: ok. 18 minut.

Podsumowując cały nasz cykl prag-
nę podkreślić, że nie my, ludzie współ-
cześni odkryliśmy urodę i bogactwo 
naszej natury, ale zrobili to całe dzie-
sięciolecia temu ówcześni mieszkańcy 
tych ziem. 

Już w latach trzydziestych ubiegłego 
stulecia został wydany przewodnik 
turystyczny „Pojezierze Augustowsko-
Suwalskie”, który roztaczał uroki tych 
terenów słowami, które pozwolam sobie 
zacytować „Zapomniany szlak wodny, 
gdzieś na uboczu Rzeczypospolitej, z 
boku od głównych arterii drogowych 
państwa, jest nieocenionym klejnotem, 

jest czymś nieskalanym 
przez pseudo-kulturę in-
nych terenów – jest nie-
skażony piętnem „sztuki 
stosowanej”. 

Zamyka je w sobie, 
jak klejnoty puszcza, 
wśród której jarzą się 
i lśnią w promieniach 
słońca. Człowieka od 
dawien dawna pocią-
gał urok wód. Przedhi-
storyczne budowle na-
wodne świadczą o tym. 
Świadczą o tym i szeregi 
miast i osiedli ludzkich 

nad wodami. Iluż to poetów czerpało 
natchnienie u brzegów malowniczych 
jezior, iluż ludzi szukało ukojenia sko-
łatanych nerwów.  

Lata szły – zmieniały się czasy 
– zwyczaje i ludzie. Piękno wód pozo-
stało to samo. Tak samo wabi ku sobie 
szerokie rzesze miłośników przyrody, 
oszałamia swą urodą i nieci jaśniejsze 
uczucia – szlachetniejsze myśli. Taką 
jest woda i taką jest moc jezior na-
szych w najogólniejszym ujęciu.

R.S.

Kanał Augustowski  (10)

…w Mikaszówce z ewakuacją i za-
bezpieczeniem wyposażenia wpisanego 
do rejestru zabytków  - pod taką nazwą 
w dniu 27 maja 2009 r. zostało przepro-
wadzone  szkolenie  obronne w gminie 
Płaska. 

W związku z koniecznością angażo-
wania coraz szerszego grona jednostek 
organizacyjnych, instytucji i osób dla 
realizacji zadań operacyjnych gminy, 
postanowiono we współpracy z probosz-
czem parafii w Mikaszówce przeprowa-
dzić praktyczną ewakuację  zabytków 
ruchomych kościoła. 

Zadania te realizowały gminne forma-
cje OC oraz jednostki OSP. Nadzór nad 
realizacją zadania prowadzili  członkowie 
GOW. Szkolenie zostało przeprowadzone 

w formie wykładów oraz zajęć praktycz-
nych. Podstawowym założeniem do obu 
zajęć praktycznych było potencjalne za-
grożenie pożarem lub działaniami zbroj-
nymi - należy w obu przypadkach przystą-
pić do ewakuacji ludzi i zabytków, a także 
wzmożonej ochrony biernej i czynnej 
obiektów. Podczas realizacji tych zadań 
zawsze możliwe jest poniesienie różno-
rakich uszczerbków na zdrowiu wśród  
ratowników i poszkodowanych, dlatego 
zakłada się potrzebę udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej przez przeszko-
lonych ratowników medycznych. 

Wójt Gminy Płaska dziękuje straża-
kom z Jednostek OSP z terenu gminy 
Płaska za czynny udział w szkoleniu, 
proboszczowi parafii Mikaszówka ks. 

Mirosławowi Mścichowskiemu za udo-
stępnienie obiektu sakralnego, jak też 
prelegentom zajęć teoretycznych oraz 
wszystkim uczestnikom szkolenia.

(red)

1 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Płaska Wiesław Goła-
szewski podpisał umowę z firmą Stolarczyk Mirosław 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z Kielc na do-
stawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowni-
czo - gaśniczego z napędem 4 x 2 na cele ochrony prze-
ciwpożarowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dalnym Lesie. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograni-
czonego zaoferował dostawę fabrycznie nowego po-
jazdu MAN TGM 18.280 4x2 rok produkcji – 2009 za 
cenę 680.520 zł brutto. Zgodnie z umową Wykonawca 
zobowiązał się do zrealizowania dostawy na dzień 26 
czerwca 2009r. 
Zakup samochodu strażackiego sfinansowany będzie 
z uzyskanego dofinansowania od: Komendy Głównej 
PSP Warszawie w wysokości 43.000 tys. zł., Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku 
– w kwocie 200 tys. zł., Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego OSP w Białymstoku 150 tys. zł., Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku  -  w 
kwocie 10 tys. zł., Nadleśnictwa Płaska – 4 tys. zł. oraz 
środków własnych Urzędu Gminy Płaska.             A.J.

Gaszenie pożaru kościoła

Wyniki przetargu na nowy samochód strażacki
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18 maja 2009r. w Rudawce ofi-
cjalnie oddano do użytku zrekonstru-
owany odcinek graniczny Kanału 
Augustowskiego. W uroczystoś-
ciach przy śluzie Kurzyniec wzięli 
udział przedstawiciele władz Polski, Litwy 
i Białorusi, a także władze wojewódzkie i 
samorządowe.  

Uroczystości uświetnili: m.in. wicemar-
szałek Sejmu – Krzysztof Putra, Poseł 
Leszek Ćieślik, sekretarz stanu w minister-
stwie środowiska – Stanisław Gawłowski, 
Witalij Kulik - zastępca ministra zasobów 
naturalnych i ochrony środowiska Republiki 
Białorusi, wojewoda podlaski – Maciej 
Żywno, marszałek województwa podla-
skiego - Jarosław Zygmunt Dworzański, 
oraz  reprezentanci władz rządowych i 
samorządowych Polski, Litwy i Białorusi,  
przedstawiciele Straży Granicznej, Policji 
i Żeglugi Śródlądowej, a także wójt gminy 
Płaska – Wiesław Gołaszewski, przedstawi-
ciele Urzędu Gminy w Płaskiej, mieszkańcy 
wsi i gminy.

       Uroczystość połączono z lokalnymi 
obchodami 18-lecia istnienia Placówki 
Straży Granicznej oraz przekazaniem przez 
wojewodę podlaskiego placówce Straży 
Granicznej w Płaskiej - dwóch łodzi pa-
trolowych. 

Rozpoczęła je msza św. w kościele 
parafialnym  pw. Św. Marii Magdaleny 
w Mikaszówce, celebrowana przez  ks. 
proboszcza Mirosława Mścichowskiego 
oraz kapelanów Straży Granicznej: ks. 
Stefana Dmocha oraz ks. Wiesława Kon-
dratiuka. Uroczystości były zorganizowane 
przy współudziale Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz placówki Straży 
Granicznej w Płaskiej. 

Następnie uroczystości zostały przeniesio-
ne w okolice wodnego przejścia granicznego 
w Kurzyńcu, gdzie po przemówieniach 
zaproszonych gości - przecięto zawieszoną 
miedzy wrotami wstęgę - symbolizującą 
otwarcie śluzy. Obecni księża dokonali 

poświęcenia wrót śluzy, jak i nowych łodzi 
patrolowych straży granicznej.

Praktycznie od 1944 roku ruch wodny 
na kanale na terenie ZSRR nie istniał. 
Wrota śluzy zostały rozbite, woda pły-
nęła całą szerokością koryta. Część 
kanału znajdująca się na terenie obecnej 
Białorusi od śluzy Kurzyniec na granicy 
państwowej do śluzy Niemnowo, na ujściu 
do Niemna pozostawała nie użytkowana i 
zachowała w miarę cechy autentyczności. 
Jest on (Kanał Augustowski)  wpisany do 
Państwowego Spisu Zabytków Republiki 
Białorusi. Brzegi śluzy łączył pierwotnie 
most zwodzony z czterema betonowymi 
słupami (1909r.).

Na mocy porozumienia  między Rządem 
Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Repub-
liki  Białoruskiej, zawartego w Augustowie 
8 marca 2005 roku w sprawie rekonstrukcji 
granicznego odcinka Kanału została ona 
poddana remontowi trwającemu od jesieni 
2006 do

czerwca 2007 roku.
Turyści mogą korzystać z jedynego 

w województwie wodnego przejścia 
granicznego na Kanale Augustowskim  - 
otwarte jest osobowe przejście graniczne z 
Białorusią Rudawka – Lesnaja. Wcześniej 
odprawa celna i graniczna odbywała się po 
uprzednim powiadomieniu służb granicz-
nych. Cieszą się z tego faktu 
nie tylko amatorzy spływów 
kajakowych, ale i mieszkańcy 
przygranicznych terenów, któ-
rzy po stronie białoruskiej mają 
wielu swoich krewnych, a także 
domy rodzinne.

Od 1 maja do 1 październi-
ka 2009 roku funkcjonariusze 
Urzędu Celnego i Straży Gra-
nicznej pełnią służbę na przej-

ściu granicznym w Rudawce codziennie w 
godz. 7:00-19:00. Obecnie granicę państwa 
można pokonać jedynie drogą wodną, 
drobnym sprzętem pływającym. Z uwagi, 
iż Białoruś nie należy do Unii Europejskiej, 
przekroczenie granicy bez paszportu, wizy i 
ubezpieczenia jest nie możliwe. 

Istnieje dość duże prawdopodobień-
stwo, iż jeszcze w tym roku może zostać 
podpisana umowa o małym ruchu przy-
granicznym, która ułatwi przekraczanie 
granicy - zwłaszcza turystom z Białorusi, 
a spowoduje obniżenie cen wiz turystycz-
nych.

Kanałem Augustowskim można już 
płynąć do Niemna, ale tylko kajakiem, łód-
ką lub wodnym rowerem. Kajakiem można 
teraz popłynąć z Augustowa aż do Niemna. 
Trzeba mieć jednak paszport i wizę.

 - Szlak żeglowny, niestety, w dalszym 
ciągu jest nieczynny - informuje Sławomir 
Aleksandrowicz, wiceprezes  Żeglugi Au-
gustowskiej S.A. - Trzeba bowiem jeszcze 
udrożnić blisko 4-kilometrowy odcinek i, 
z tego co wiem, ma to nastąpić dopiero 
za kilka lat. Od maja (uroczyste otwarcie  
odbyło się 18 maja 2009 roku) czynne jest 
przejście graniczne Rudawka-Lesnaja. 
To jedyny szlak wodny, który umożliwia 
przepłynięcie polsko-białoruskiej granicy. 
Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz 
celnicy dokonują tam codziennie odprawy, 
w godz. 7 - 19. Rejsy do Niemna planuje 
też biała flota. 

Na razie to kwestia dość odległej przy-
szłości. Wcześniej musi być podpisana sto-
sowna umowa na szczeblu rządowym. A taki 
dokument można będzie sporządzić dopiero 
wtedy, gdy cały szlak stanie się żeglowny. 
- Jeśli tylko będzie taka możliwość, na pewno 
popłyniemy - dodaje prezes Aleksandrowicz. 
Przejście graniczne w Rudawce czynne 
będzie do końca września.

Rozwiązanie problemów żeglugowych 
będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez 
Polskę i Białoruś oficjalnej umowy o żeglu-
dze i współpracy na wodach granicznych i 
oczywiście odpowiednie przygotowanie do 
tego celu drogi wodnej.                        (red)

Wielki dzień Rudawki
W społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, 

że ofiary przemocy domowej nie podejmują 
żadnych działań, by chronić siebie. Jednak więk-
szość działań przez nie podejmowanych jest ukie-
runkowana na przetrwanie, na doraźne przeżycie, 
a nie na trwałą zmianę sytuacji życiowej.

Kobiety krzywdzone podejmują – na miarę 
swoich możliwości – szereg działań mających 
na celu powstrzymanie agresji i przemocy ze 
strony partnera. Wśród podejmowanych strategii 
znalazły się:

−rozmowa ze sprawcą – ofiary przemocy sta-
rają się usprawiedliwiać przed sprawcą, próbują 
wzbudzić w nim poczucie winy, przekonać go 
o swoim cierpieniu, zapewniają o miłości. Często 
jednak strategia ta przypomina monolog, który 
powoduje kolejny atak złości i agresji partnera.

−uzyskiwanie od sprawcy obietnic poprawy 
– na początkowym etapie przemocy w związku 
sprawca składa szereg różnego rodzaju obietnic, 
jednak w miarę upływu czasu odwoływanie się 
ofiary do uczuć, dobra dzieci, opinii sąsiadów nie 
robią na nim wrażenia.

−straszenie sprawców – ofiary przemocy 
grożą rozwodem, opuszczeniem domu, powiado-
mieniem policji, jednak w rzeczywistości rzadko 
te groźby spełniają. W sytuacji, kiedy sprawca nie 
ponosi konsekwencji swoich czynów – wzrasta 
w nim poczucie bezkarności.

−ukrywanie się i unikanie sprawcy – ofiary 
przemocy w celu uniknięcia agresji ukrywają 
się przed sprawcą. Strategia ta jest nieskuteczna, 
kiedy polega wyłącznie na doraźnym unikaniu 
sprawcy – np. zamykaniu się w pokoju czy 
łazience – chwilowe ukrywanie się ofiary może 
służyć sprawcy za pretekst do kolejnych ataków 
przemocy. Zdarza się, że kobiety, przeczuwając 
niebezpieczeństwo, wykonują polecenia part-
nera, unikają jego zaczepek, krytykowania go 
i wszelkich dyskusji na drażliwe tematy, a na-
wet wychodzą z mieszkania. Jednak sprawca 
przemocy zawsze znajdzie powód dla swoich 
agresywnych zachowań.

−pasywna obrona – zachowania, które po-
dejmowane są odruchowo, w celu osłonięcia się 
przed razami (chowanie się za sprzętami domo-
wymi, zasłanianie się dłońmi). Zwykle nie robi 
to wrażenia na sprawcy przemocy i w większości 
sytuacji nasila jego agresję.

−strategie poniżające – to całkowite podpo-
rządkowanie się sprawcy, także poprzez przyjęcie 
zachowań poniżających. W tym przypadku ofiary 
przemocy narażają się na całkowite zniewole-
nie, utratę szacunku dla samej siebie i własnej 
podmiotowości.

−walka obronna – niektóre kobiety starają 
się aktywnie bronić przed sprawcą  - odpierają 
ciosy, uderzając przedmiotami codziennego 
użytku. Takie zachowanie jest szczególnie nie-
bezpieczne dla ofiar, gdyż naraża je na większą 
agresję ze strony sprawcy i powoduje, że ofiary 
przemocy stają się sprawcami. To z kolei może 
mieć nieprzewidziane konsekwencje. Więk-
szość kobiet odbywających w więzieniach kare 
pozbawienia wolności za zabójstwo, to osoby, 
które zabiły partnerów w obronie własnej lub 
swoich dzieci.

W pomaganiu należy opierać się na zasobach, 

które dana osoba posiada. Oczywiście osobie 
doświadczającej przemocy i żyjącej w poczuciu 
winy często wydaje się, że nie ma potrzebnych 
zasobów. Ważną rolą osoby pomagającej jest 
pomóc je odnaleźć i zrozumieć osobie krzyw-
dzonej. Zasobami, o których mowa, mogą być 
cechy osobowości osoby doznającej przemocy, 
jej wiedza, kompetencje, doświadczenie, rodzina, 
znajomi, przyjaciele, praca. Wskazanie ich ma 
na celu pokazanie nie tyle osobom pomagają-
cym, ale przede wszystkim osobie doznającej 
przemocy, jakim potencjałem dysponuje. Musi 
zdać sobie sprawę z tego, ile jest osób wokół 
niej, które mogą stanowić dla niej potencjalne 
wsparcie, a do tej pory nie rozmawiała z nimi 
o swojej sytuacji.

CO MOGĄ ZROBIĆ NAJBIŻSI, ABY PO-
MÓC WYJŚĆ Z SYTUACJI PRZEMOCY?

Przez osoby najbliższe rozumiemy najczęściej 
rodzinę. To na czym przemoc „dobrze rośnie” 
to brak reakcji otoczenia. Im ciszej na temat 
przemocy, im mniej nieprzyjemnych konse-
kwencji ponosi sprawca, tym bardziej „kwitnie 
przemoc”. 

Po pierwsze: JEŚLI JESTEŚ SĄSIADEM 
osób krzywdzonych: słyszysz u sąsiadów awan-
tury, krzyki dzieci, stłumione krzyki, nietypowe 
hałasy, obserwujesz, że sąsiadka ma siniaki (za-
częła chodzić w słonecznych okularach) możesz 
pomóc na kilka sposobów:

−porozmawiać z osobą krzywdzoną i powie-
dzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest 
przemoc, zaoferować wezwanie policji, czy 
inną pomoc;

−jeśli masz więcej odwagi – możesz porozma-
wiać o tym z osobą stosującą przemoc;

−jeśli chcesz pozostać najbardziej neutralny 
– możesz po prostu wezwać policję, nie rozma-
wiając o tym z nikim.

Pamiętaj jednak, że osoba krzywdzona może 
„kryć” sprawcę, ponieważ wstydzi się, jest za-
straszona, słyszy na co dzień, że jest do niczego 
i nikt jej nie pomoże. Nie zniechęcaj się tym, 
tylko działaj!

Nie daj się zwieść pozorom; osoby żyjące 
w związkach, gdzie jest przemoc sprawiają wra-
żanie osób, które godzą się na takie życie, bo im 
wygodnie (np. finansowo – gdy sprawca dobrze 
zarabia). Osoby doznające przemocy często wy-
glądają na nieradzące sobie z dziećmi, domem, 
dbaniem o siebie. A osoby stosujące przemoc 
to często eleganccy panowie w garniturach, 
kłaniający się sąsiadom. Nieraz, jako sąsiedzi  
współczujemy im, że mają taką niezadbaną żonę 
i myślimy, ulegając stereotypom: „nic dziwnego, 
że taki los ją spotyka”. Namawiamy na przyjrze-
nie się takim sytuacjom i pomoc w przerywaniu 
ich. Weźmy wtedy udział w bardzo ważnym 
etapie radzenia sobie z przemocą – w interwencji. 
Interwencja może być początkiem wychodzenia 
z trudnej sytuacji, ale przede wszystkim może 
pomóc zapewnić bezpieczeństwo osobom 
krzywdzonym.

Po drugie – jeżeli jesteś KOLEŻANKĄ 
(KOLEGĄ), PRZYJACIÓŁKĄ (PRZYJA-
CIELEM), DOBRĄ ZNAJOMĄ (DOBRYM 
ZNAJOMYM) osoby krzywdzonej lub 
krzywdzącej:

−reaguj na każde zachowanie przemocowe: 
pokazując, że Ci się to nie podoba, że nie 
zgadzasz się na to (np. kiedy na przyjęciu mąż 
nazwie swoją żonę „głupią babą”, szarpnie ją, 
uderzy!);

− rozmawiaj zarówno z osobą krzywdzoną 
jak i krzywdzącą – w duchu, że takie zacho-
wania niepokoją Cię i tak „nie może być”, 
nazywając przemoc, przemocą, mówiąc, że to 
przestępstwo;

−wyrażaj swoje oburzenie na zachowania 
przemocowe;

−wysłuchaj osobę krzywdzoną, powiedz jej, 
że w razie wystąpienia przez nią na drogę prawną 
– zostaniesz świadkiem w sądzie;

−udziel jej pomocy finansowej lub innej jakiej 
możesz i jesteś w stanie udzielić (przenocowanie, 
schronienie, pójście z nią do urzędu, pomoc 
w urządzeniu się – gdyby odeszła od krzyw-
dziciela itp.);

−przyjdź do niej, gdy zadzwoni do Ciebie, że 
chce wezwać policję, ale jest jej trudno, pomóż 
jej to zrobić, zostań jej świadkiem na policji, 
w sądzie.

Dlaczego to jest takie ważne?
• Ponieważ działania zewnętrze osób zaprzy-

jaźnionych mogą przyczynić się do szybkiego 
wyjścia z sytuacji przemocy.

• Ponieważ sprawca, gdy zobaczy, że ofiara 
ma wsparcie, może poczuć się mniej pewnie. 
Reagowanie bliskich może być dla niego syg-
nałem, że jednak coś jest nie w porządku z jego 
zachowaniem.

Im więcej osób to robi – tym lepiej.
Po trzecie – jeżeli jesteś OSOBĄ Z NAJBLIŻ-

SZEJ RODZINY (rodzicem dorosłego dziecka 
doznającego/stosującego przemoc, siostrą, 
bratem, szwagrem, bratową):

− wysłuchaj i uwierz w historię, którą opowia-
da osoba krzywdzona, nawet jeśli trudno ci w nią 
uwierzyć, albo opowiada to osoba, która nie jest 
z tobą spokrewniona (np. synowa, bratowa);

− powstrzymaj się od mówienia: „a nie 
mówiłam: nie wychodź za tego drania” itp., 
albo: „nic dziwnego, przecież też nie jesteś 
w porządku” itp.;

− zapoznaj się z wiedzą na temat przemocy 
domowej i spróbuj przełamać swoje stereotypy 
np. „W mojej rodzinie przemoc? Niemożliwe!”, 
„W mojej rodzinie nie ma przemocy!”;

− wyrażaj swoją negatywną opinię na temat 
przemocy w obecności sprawcy;

− pomóż wezwać policję;
− umów się, że jeśli osoba stosująca przemoc 

zacznie szaleć, przyjedziesz i pomożesz urucho-
mić interwencję policji;

− pomagaj w każdy możliwy sposób.
 GOPS w Płaskiej

Jeśli byłaś/byłeś ofiarą, bądź świadkiem 
przemocy zgłoś się do instytucji, po pomoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Płaskiej, tel. (0-87) 641 81 18

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Płaskiej, 

tel. (0-87) 641 81 18
Niebieska Linia (ogólnopolski telefon zaufa-

nia), tel. 0801120002
Posterunek Policji w Płaskiej, tel.  997.

DOŚWIADCZYŁAŚ/EŚ PRZEMOCY? (5)
Pomoc dla ofiar przemocy
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Kolejny V Zjazd Podlaskiej Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II odbył się 8 czerwca 
2009 roku w Drohiczynie. Organizatorem 
tegorocznego spotkania było Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Drohiczynie. W tym 
dniu do szkół których patronem jest Ojciec 
Święty dołączyły szkoły noszące imię 
Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Szkoły przybyły ze swymi sztandarami i 
od Katedry Drohiczyńskiej, trasą, którą 
przed dziesięciu laty przejeżdżał Jana 
Paweł II, przemaszerowały pod Kopiec 
Jana Pawła II na placu Papieskiej Celebry. 
        Uroczystości na placu rozpoczął 
Apel Młodych pod przewodnictwem J.E. 
ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza 
ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej 
zakończony poświęceniem i przekazaniem 
przedstawicielom młodzieży Sztandaru 
Diecezji Drohiczyńskiej. Szkoły otrzy-
mały okolicznościowe medale, które na 
szczycie papieskiego kopca wręczył im ks. 
dr hab. Edward Jarmoch prezydent Dro-
hiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. 
        Pani wicekurator podlaskiej oświaty 
Wiesława Ćwiklińska w swoim wystąpie-
niu nawiązała do genezy powstania Podla-
skiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, któ-
re znakomicie służą integracji społeczności 
szkolnych. Zaprezentowana została publi-
kacja pt. „Podlaska Rodzina Szkół im. Jana 
Pawła II”, w której zespół redakcyjny pod 
przewodnictwem pani dyrektor Bożeny 

Nienałtowskiej zgromadził informa-
cje o działalności zrzeszonych szkół.  
        Z okazji V Zjazdu Podlaskiej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła odbył 
się festyn regionalny, podczas którego 
były prowadzone warsztaty tematyczne: 
jak powstaje papier, czyli chrońmy lasy; 
rozpoznawanie tropów zwierząt; poznaje-
my ptaki naszego regionu; terapia zajęcio-
wa z niepełnosprawnymi. 

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów cieszyły się quizy: Parki Naro-
dowe województwa podlaskiego;  wiedzy 

o Janie Pawle II, wiedzy o kard. Stefanie 
Wyszyńskim. 

Festyn uświetnił koncert grupy muzyki 
gospel z Lublina.Uroczystości zostały za-
kończone Koncertem Galowym Laureatów 
Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycz-
nej „Śpiewajmy Panu” - Podlasie 2009, 
którzy zostali wyłonieni podczas Finału 
XVI Festiwalu w Bielsku Podlaskim.

W projekcie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków realizo-
wanych przez Gminę Płaska i Rejon 
Łoździeje (po stronie litewskiej) 
aktualnie trwają prace nad dokumen-
tacjami. Każda oczyszczalnia będzie 
miała swoją oddzielną dokumentację. 
Prace te ruszyły również  po stronie 
litewskiej. W Płaskiej dokumentacje 
wykonuje biuro projektowe  – Hydro-
projekt Beata Babińska z siedzibą w 
Łomży. Zakończenie prac nad doku-
mentacją planowane jest na połowę 
sierpnia bieżącego roku. W 85 % 
projekt finansowany jest ze środków 
Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Litwa. Na miesiąc 
wrzesień planowane jest złożenie 
wniosku końcowego na budowę 
700 oczyszczalni przydomowych po 
stronie Polskiej i 385 oczyszczalni po 
stronie litewskiej.

”Małe oczyszczalnie powstaną nie-
mal we wszystkich gospodarstwach. 
Takie oczyszczalnie to dobry pomysł 
ze względu na rozproszone zaludnie-

nie w naszej gminie” -  problemem 
takich gmin, jak Płaska są duże 
odległości między gospodarstwami, 
więc budowanie systemu zbiorcze-
go oczyszczania jest nieopłacalne 
i nieefektywne. Dlatego powstał 
pomysł, by w tym regionie zbudować 
system w oparciu o oczyszczalnie 
przydomowe. 

Gmina Płaska realizuje projekt 
z litewskim partnerem - Rejonem 
Łoździeje - gdzie jest podobna 
sytuacja zaludnienia. Koszt budowy 
jednej oczyszczalni to ok. 10 tys. zł. 
Cały projekt ma kosztować ponad 10 
mln zł. „Myślę, że będziemy mogli 
pochwalić się modelowym rozwią-
zaniem oczyszczania gminy dla takich 
samorządów, jak nasz” - powiedział 
Gołaszewski. 

Oczyszczalnie mają powstać w 
2011 roku. Mieszkańcy muszą na 
własny koszt podłączyć oczyszczal-
nię do swego gospodarstwa. Każdy 
będzie musiał na to wydać od 1000 do 
1200 zł.               radio.bialystok.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej na V Zjeździe 
Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Drohiczynie

Oczyszczalnie w Płaskiej i Łoździejach! WYNIKI MISTRZOSTW ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - 16.05.2009r.

Lp. Bieg Dystans Kategoria  Miejsce 

1. 
wspólny 

(dziewczęta 
i chłopcy) 

ok. 400 m rocznik 2001 i 
młodsi (kl.”0” i I) 

1. Jejer Dominik 
2. Obuchowski Jakub 
3. Gołkowski Sebastian 

2. Dziewcząt ok. 400 m rocznik 1999 i 
młodsi (kl. II i III) 

1. śydanowicz Dorota 
2. Puczyłowska Anna 
3. Zubkiewicz Ewelina 

3. Chłopców ok. 400 m rocznik 1999 i 
młodsi (kl. II i III) 

1. Lesiecki Marcin 
2. Myszczyński Patryk 
3. Kochanowski Kacper 

4. Dziewcząt ok. 800 m rocznik 1997 i 
młodsi (kl. IV i V) 

1. Citkowska Klaudia 
2. śydanowicz Marta 
3. Czuper Dominika 

5. Chłopców ok. 800 m rocznik 1997 i 
młodsi (kl. IV i V) 

1. Ciemny Marcin 
2. Puczyłowski Dawid 
3. Lesiecki Arkadiusz 

6. Dziewcząt ok. 800 m 
rocznik 1995 i 

młodsi (kl. VI i I 
gim.) 

1. Zielińska Karolina 
2. Rowińska Emilia 
3. Kozłowska Monika 

7. Chłopców ok. 1200 m 
rocznik 1995 i 

młodsi (kl. VI i I 
gim.) 

1. Raczkowski Jakub 
2. Bonarski Kamil 
3. Ciemny Jacek 

8. Dziewcząt ok. 1200 m 
rocznik 1994 i 

starsi (kl. II i III 
gim.) 

1. Naumowicz Monika 
2. śeromska Anna 
3. Naumowicz Sylwia 

9. Chłopców ok. 1600 m 
rocznik 1994 i 

starsi (kl. II i III 
gim.) 

1.Sieńkowski Adrian 
2. śeromski Konrad 
3. śeromski Sebastian 

W dniach 4-5 czerwca 2009 r. odbyło 
się spotkanie władz Gminy Płaska z przed-
stawicielami Samorządu Rejonu Grodno, 
w którym udział wzięli m.in.: Wasilewski 
Jan Janowicz - Przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego Rady Rejonu  w Grodnie, 
Żiwolewski Stanisław Stanisławowicz 
- Zastępca Przewodniczącego Komitetu 
Wykonawczego Rady Rejonu w Grodnie, 
Kokasz Walerij Władymirowicz – General-
ny Dyrektor Unitarnego Przedsiębiorstwa 
Komunalno Projektowo – Remontowo 
– Budowlanego ”Grodnoobłudrogbudowa”  
w Grodnie, Stefan Stefanowicz Obuchow-
ski – Przewodniczący Rady oraz Wójt 
Gminy Płaska.  

Spotkanie poświecone było omówieniu 

realizacji wspólnych projektów w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. 
Program ten jest finansowany ze środków 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa. Przewidywany poziom do-
finansowania w ramach programu to 90% 
całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu. W związku z przygotowaniem 
wspólnego wniosku aplikacyjnego o do-
finansowanie ze środków UE zadania w 
zakresie modernizacji dróg położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału 
Augustowskiego, na spotkaniu dokonano 
prezentacji dokumentacji projektowej 
dróg. Zgodnie z porozumieniem wyko-
nawczym z dnia 27.11.2008 r. po stronie 
polskiej infrastruktura drogowa będzie 
obejmować ok. 12,3 km odcinków dróg w 
następujących miejscowościach: Dalny 
Las, Gorczyca – Płaska (Kąty), Grusz-
ki, Gruszki – Lubinowo, Macharce, 
Rubcowo, Rudawka – Kudrynki, Rygol, 
Serski Las, Serski Las – Dalny Las, 
Serwy, Sucha Rzeczka (Czarny Bród). 

Zaś po stronie białoruskiej infrastruktura 
drogowa dotyczy odcinka drogi Sofijowo 
– Sopoćkinie. 

Ponadto w drugim dniu wizyty delegacji 
białoruskiej odbyło się spotkanie władz 
obu Samorządów z przedstawicielami 
Zarządu Województwa Podlaskiego. 
Wójt Gminy zaprezentował Marszałkowi 
Województwa obszar współpracy ze stroną 
białoruską. Bardzo pochlebne opinie, na 
temat tej współpracy wyraziła, obecna na 
spotkaniu Wicekonsul z Białorusi Pani 
Natalia Miśkiewicz. Marszałek Jarosław 
Dworzański poparł gorąco sam projekt 
oraz zachęcił do dalszej współpracy Gminę 
Płaska oraz Samorząd z Grodna. Następnie 
delegacja spotkała się z członkiem Zarządu 
Województwa Panem Jackiem Piorunkiem 
oraz przedstawiono prezentację na temat 
naboru wniosków do Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska –Białoruś 
–Ukraina 2007 – 2013. Spotkanie należy 
ocenić jako wyjątkowo udane i bardzo 
konkretne.

A.J.

19 czerwca uczniowie ZSO w Płaskiej 
zakończyli kolejny rok szkolny. Był to rok 
pracowity szczególnie dla uczniów klasy 
VI oraz III klas gimnazjum, którzy pisali 
egzamin zewnętrzny. Uroczystość miała 
wyjątkowy charakter, ponieważ uczniowie, 
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście 
dziękowali za 50 lat pracy dyrektora szkoły 
Czesława Warakomskiego, który odcho-
dzi ze stanowiska z dniem 31.08.2009r. 
Obecnością swą zaszczycili zaproszeni 
goście: ks. prałat Zygmunt Kopiczko, sta-
rosta augustowski, mistrz olimpijski Woj-
ciech Fortuna, przedstawiciele Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej, Sekretarz 
Gminy Dariusz Górski. 

Dyrektor wyraził duże zadowolenie z 
osiągnięć uczniów w nauce, wyników 
z egzaminów zewnętrznych, podkreślił 
właściwe zachowanie uczniów podczas 
reprezentowania szkoły na zewnątrz. W 
tym dniu uroczyście pożegnano uczniów 
klas III gimnazjum oraz uczniów klasy VI, 
którzy we czwartek 18 czerwca podczas 
mszy św. celebrowanej przez ks. Zygmunta 
Kopiczko dziękowali Bogu za pomyślne 
ukończenie szkoły i prosili o błogosławień-
stwo na dalszy etap nauki. Dyrektor szkoły 
dziękował za łaskę zdrowia i możliwość 
wykonywania zawodu nauczyciela w 
swojej rodzinnej miejscowości. 

Wójt Gminy Płaska Wiesław Goła-
szewski skierował tym razem pismo do 
uczniów i nauczycieli naszych szkół (Wójt 
brał udział w tym czasie w krajowych 
uroczystościach w Białowieży, gdzie został 
odznaczony przez Ministra Ochrony Śro-
dowiska), w którym podziękował wszyst-
kim za wytężoną i owocną pracę przez 
cały mijający rok szkolny. Wspomniał 
o wielkich uroczystościach, które razem 
świętowaliśmy takich jak: zjazd szkół im. 
Jana Pawła II, Mistrzostwa Polski Straży 
Pożarniczych w piłce siatkowej, rocznica 
śmierci Jana Pawła II. Wyróżnienia i nagro-
dy za naukę, za promocję gminy i szkoły, 
za udzielanie się w zajęciach pozaszkol-
nych (artystyczne, sportowe, kulturalne) 
uzyskało 66 uczniów szkoły w Płaskiej 
oraz 22 uczniów szkoły w Gruszkach. 
Wyróżnienia za działalność kulturalną 
przyznane były wspólnie z panią Dyrektor 

Biblioteki i GOK-u B. Wasilewską. Wójt 
Gminy obiecał, że wyróżnianie na koniec 
roku szkolnego najbardziej aktywnych, 
pracowitych i udzielających się społecznie 
uczniów stanie się to trwałą  tradycją  w 
Gminie Płaska.

Na zakończenie uroczystości były słowa 
podziękowania dyrektorowi wyrażone 
przez uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 
zaproszonych gości. W dowód uznania za 
trud i wytrwałość w niesieniu daru nauki 
wręczono kwiaty oraz pamiątki. 

Na zakończenie absolwenci szkoły 
podstawowej i gimnazjum złożyli uro-
czyste przyrzeczenie. W imieniu Wójta 
- Sekretarz Gminy oraz  dyrektorzy szkoły 
życzyli wszystkim ciepłych oraz udanych 
wakacji, pełnych nie zapomnianych wra-
żeń, natomiast absolwentom realizacji 
własnych marzeń.

red.

Spotkanie partnerskie z Samorządem Rejonu Grodno

Zakończenie roku szkolnego w ZSO w Płaskiej
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Uczniowie Gimnazjum Płaskiej
o średniej 5,00 i więcej  
w r. szkolnym 2008/09

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Płaskiej

o średniej 5,00 i więcej  
w r. szkolnym 2008/09

Miejsce Nazwisko i imię ucznia Średnia Klasa 

1. Citkowska Aleksandra 5,73 IIIa 

2. Puciłowska Agnieszka 5,53 IIIb 

3. Pawłowska Magdalena 5,50 Ia 

4. Wasilewska Paulina 5,47 IIIb 

Wasilewska Dominika 5,40 IIIb 
5.

Gałkowska Diana 5,40 IIa 

6. Milewska Maria 5,33 IIIa 

7. Gołaszewski Michał 5,14 IIa 

Maliszewski Andrzej 5,13 IIb 

Syrowatka Patrycja 5,13 IIa 8.

Czuper Karolina 5,13 Ia 

9. Skowroński Konrad 5,12 Ib 

Romańczuk Piotr 5,00 IIb 

Naumowicz Monika 5,00 IIa 10.

Gołaszewski Rafał 5,00 Ia 

Miejsce Nazwisko i imię ucznia Średnia Klasa 

1. Harmuszkiewicz 
Karolina 5,45 VI 

2. Sewastynowicz Diana 5,45 VI 

3. Citkowska Klaudia 5,36 IV 

4. Milewski Jan 5,27 IV 

5. Czuper Dominika 5,25 V 

6. Mołodziejko Przemysław 5,18 VI 

Pokropowicz Magdalena 5,09 VI 

Wiszniewska Agnieszka 5,09 VI 

Pawłowski Krzysztof 5,09 IV 

7. 

ŚliŜyńska Dominika 5,09 IV 

Czuper Daria 5,00 IV 

Hermaniuk Magdalena 5,00 V 8. 

Pokropowicz Anna 5,00 V 

Wyniki sprawdzianu gim-
nazjum w roku szkolnym 

2008/2009 r.

Porównanie 
wyników 

Część
humanistyczna  

(średni wynik w pkt) 

Część matematyczno 
– przyrodnicza  

(średni wynik w pkt) 
Gimnazjum 
w Płaskiej 

32,08 33,12

powiat augustowski 30,7 27,3
woj. podlaskie 31,2 26,5
woj. warmińsko - 
mazurskie 

30,4 25,2

kraj 31,67 26,03

Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w roku szkolnym 
2008/2009 r. 

Szkoła Podstawowa w Płaskiej 26,71
Szkoła Podstawowa w Gruszkach 24,8
powiat augustowski 23,4
woj. podlaskie 23,00
woj. warmińsko - mazurskie 22,1
kraj 22,1

Najlepsi na sprawdzianie  
szóstoklasistów 2009r.

 – SP. Gruszki

Najlepsi uczniowie
2009r.

– SP. Gruszki

Miejsce Nazwisko i imię ucznia 
Ilość

punktów  
– 40 max 

1. Szymon Boutralik 38 
2. Marlena Kornacka 36 
3. Łukasz Jatkowski 34 

Miejsce Nazwisko i imię ucznia Średnia 
ocen 

1. Szymon Boutralik – kl. VI 5,63 
2. Marlena Kornacka – kl. VI 5,09 
3. Ewa Masłowska – kl. V 5,00 
4. Beata Szarkowska – kl. IV 4,90 

 Ślużyńska Dominika

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie był głównym organizato-
rem Targów AgroEkoTurystycznych, 
które odbyły się 20 i 21 czerwca 2009r. 
na Rynku Zygmunta Augusta w Au-
gustowie. Była to pierwsza tego typu 
impreza organizowana poza Ośrodkiem 
Doradztwa w Szepietowie i jak stwier-
dził na zakończenie burmistrz Augusto-
wa Kazimierz Kożuchowski „odniosła 
duży sukces - cieszyła się zainteresowa-
niem”. Chleb na zakwasie, miód, pie-
rogi z soczewicą, sery podpuszczkowe 
,rabarbar i truskawki, babka ziemnia-
czana, chleb oraz nalewki znalazły się 
na straganach wystawców. 

Na Rynku Zygmunta Augusta zapre-
zentowało się około 40 stoisk. Więk-
szość producentów to osoby mające 
własne gospodarstwa agroturystyczne 
lub prowadzi gospodarstwa ekolo-
giczne. 

Gmina Płaska reprezentowana była 
przez Anetę Trocką, Joannę Szebiot-
ko, Małgorzatę Ciężkowską i Kingę 
Macierzyńską. Stoisko cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem i 
oferowane produkty szybko znikały ze 

stołów. Na zakończenie Targów zostały 
wyróżnione najlepsze produkty ekolo-
giczne oraz stoisko które zyskało naj-
większe uznanie na wystrój, oferowany 
asortyment i reklamę swojej Gminy. 
Nagroda w postaci pucharu i dyplomu  
przypadła stoisku Gminy Płaska. 

Padła propozycja zorganizowania  
następnych tego typu Targów w roku 
przyszłym również na terenie Augu-
stowa. Mamy nadzieję, że  znajdzie się 
wówczas więcej chętnych na reklamę 
swoich Gospodarstw Agroturystycz-
nych.                                          (MC)

Kwietny Bieg 2009 wystartował 26 
maja 2009 roku o godzinie 17:00 ze 
Starego Sącza. Sztafeta, na dystansie 
3530 kilometrów w 15 dni obiegła niemal 
całą Polskę i 10 czerwca zakończyła się 
finiszem również w Starym Sączu.  W 
tym samym czasie biegacze w Krakowie 

pokonali 1000 okrążeń krakowskich 
Błoń. 

Kwietne Biegi - sztafeta dla wszyst-
kich chętnych, którzy chcieli podjąć to 
wyzwanie, być może najdłuższa i naj-
liczniejsza sztafeta świata. Kwietny Bieg 
to obywatelski wyraz hołdu dla dokonań 

Ojca Świętego Jana Pawła II na rzecz 
Niepodległości Polski.

Gmina Płaska szarfę Kwietnego Bie-
gu przejęła 31 maja 2009r. o godz. 07.30 
od Gminy Lipsk. W biegu udział wzięło 
43 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w Płaskiej. 
16 uczestników trasę liczącą 14,5 km 
pokonało w całości. 

Trasa biegu wiodła drogami i bezdroża-
mi Puszczy Augustowskiej tuż przy gra-
nicy z Białorusią, przez wsie Wołkusz, 
Rudawka, Kudrynki i Muły. Uczest-
nicy biegu w miejscowości Kudrynki 
przekroczyli Kanał Augustowski, a w 
miejscowości Muły rzekę Szlamicę. 

Bieg jak zwykle pilotowany był przez 
sprawdzonych przyjaciół, jakimi są 
funkcjonariusze z placówki Straży Gra-
nicznej w Płaskiej. Biegnących uczniów 
witali mieszkańcy wsi, którzy zaalar-
mowani zostali sygnałem pilotującego 
samochodu straży.  

O godz. 9.02 szarfę przekazaliśmy bie-
gaczom z Gminy Giby. Wszyscy uczest-
nicy zadowoleni, choć nieco zmęczeni 
bezpiecznie wrócili do domów.

koordynator z Gminy Płaska
Henryk Sewastynowicz

Targi AgroEkoTurystyczne 

Kwietny bieg…
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W dniu 7 czerwca 2009r. 
wybieraliśmy naszych re-
prezentantów do Parlamentu 
Europejskiego. Zarządze-
niem Wójta Nr 180/09 z dnia 
15 maja 2009 r. powołane 
zostały Obwodowe Komi-
sje Wyborcze w Płaskiej i 
Gruszkach, które wykony-
wały swoje zadania zapew-
niając wyborcom udział w 
głosowaniu. Tradycyjnie 
obie komisje dyżurowały 
w świetlicach wiejskich, a 
ich skład przedstawiał się 
następująco:  OKW Nr 1 w 
Płaskiej: Przewodnicząca 
- Teresa Sawastynowicz , 
zastępca Przewodniczącego 
– Ryszard Baranowski ,  
członkowie: Emilia 
Abrycka, Stanisław Dobro-
wolski, Aneta Trocka, Ro-
bert Hańczuk, Małgorzata 
Ciężkowska; OKW Nr 2 
w Gruszkach: Przewod-
nicząca - Irena Milewska, 
zastępczyni Przewodniczą-
cej - Agnieszka Hańczuk, 
członkowie: Ewa Sawasty-
nowicz, Piotr Sewastyno-
wicz, Justyna Makarewicz, 
Anna Jadeszko, Bożena 
Rodziewicz-Wasilczyk.

Głosowanie rozpoczęło się 
7 czerwca 2009r. od godz. 
8:00 i trwało bez przerwy 
do godz. 22:00. Na ogólną 
liczbę wyborców uprawnio-
nych do głosowania – 2.127, 
wydano 310 kart do głosowa-
nia, co stanowi 14,57  proc. 
wszystkich uprawnionych. 

Oddano łącznie na wszyst-

kie listy okręgowe w ilości 
303 głosy ważne, głosów 
nieważnych oddano 7. Wy-
borcy z terenu gminy Płaska 
głosowali na poszczególne 
listy:

Lista nr  1 – Komitet Wy-
borczy Unia Polityki Realnej 
– 5 głosów

Lista nr 2 - Komitet Wy-
borczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe – 33 głosów

Lista nr 3 - Komitet Wy-
borczy Samoobrona Rzecz-
pospolitej Polskiej – 9 gło-
sów

Lista nr 4 - Komitet Wy-
borczy Polska Partia Pracy 
– 1 głos

Lista Nr 5 - Komitet Wy-
borczy Libertas – 1 głos;

Lista Nr 6 - Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej - 
Unia Pracy – 36 głosów

Lista Nr 7 - Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy Porozumie-
nie dla Przyszłości - Centro-
lewica (PD+SDPL+Zieloni 
2004) – 12 głosów

Lista nr 8 - Komitet Wy-
borczy Prawica Rzeczypo-
spolitej – 2 głosy

Lista nr 9 - Komitet Wy-
borczy Platforma Obywa-
telska RP – 109 głosów

Lista nr 10 -  Komitet 
Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość – 95 głosów

Lista nr 11 - Komitet Wy-
borczy Polska Partia Socja-
listyczna – 0 głosów.

Wybory (?) do PE 2009

CHCIAŁBYM…

Chciałbym wiele zdziałać
Dla Was i dla siebie,
Żeby w naszym kraju
Żyło się jak w niebie.

Chciałbym Wam powiedzieć
To, co przemyślałem,
Że dobro ogółu
Zawsze w sercu miałem.

Chciałbym, aby człowiek,
Kiedy się utrudzi,
Miał za swoją pracę
Szacunek u ludzi.

Chciałbym za dużo zrobić,
Za wzór bliźnim być,
Wielu uszczęśliwić
I w przyjaźni żyć.

Chciałbym Wam przychylić
Kawałeczek nieba,
Tylko mnie poprzyjcie,
Gdy zajdzie potrzeba.

Chciałbym byście moje
Poglądy uznali,
A w czasie wyborów
Na mnie głosowali.

Chciałbym być wybranym,
A za to w podzięce,
Gdy mi pomożecie,
To ja się odwdzięczę.
   
      ***
Teraz po wyborach
Już w sejmie zasiadam.
Nie mam teraz czasu
I z wami nie gadam.
             
       Kazimierz Stępień

W dniach 7-8 sierpnia na pla-
ży gminnej w Serwach już po raz 
szósty odbędzie się Rock Szanty 
Festiwal Serwy. Festiwal or-
ganizowany jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej oraz 
Urząd Gminy, pod patronatem 
medialnym Radia Białystok. W 
festiwalu udział wezmą najpo-
pularniejsze zespoły szantowe z 
terenu całego kraju. W piątkowy 
wieczór pierwszego dnia festi-
walu wystąpią: OKAW Sztorm, 
Morże Być oraz Mietek Folk. Zaś 
w sobotę na scenie nad jeziorem 
Serwy zagrają: Orkiestra Dni 

Naszych, Ciąg Dalszy Nastąpi, 
Pearl Harbor, Szatana, Pioruners 
oraz Strefa Mocnych Wiatrów.   

W sobotę odbędzie się tak-
że festyn ludowy, na którym 
prezentowane będą produkty 
lokalne, kuchnia regionalna, 
gospodarstwa  agroturystyczne 
i rękodzieło, a na zakończenie 
festiwalu planowany jst pokaz 
sztucznych ogni.

Serdecznie  zapraszamy 
wszystkich fanów muzyki szan-
towej, mieszkańców oraz tury-
stów na Rock Szanty Festiwal 
Serwy 2009.   

Gmina Płaska zawarła porozumienie 
w dniu 03.10.2007 r. z Powiatem Augu-
stowskim na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie Gminy Płaska. 
Łączna długość wszystkich odcinków do 
zimowego utrzymania dróg powiatowych 
wynosi 88,596 km, a kwota dotacji na 
jeden sezon zimowy umownie ustalona 
jest na 30.000 zł. Wszyscy pamiętamy, 
jak trudne warunki panowały na drogach 
powiatowych w minionym sezonie zimo-
wym, pomimo wykonywania obowiązków 
z należytą  starannością ze strony Gminy 
i Zakładu Gospodarki Komunalnej, który 
bezpośrednio zajmował się odśnieża-
niem i posypywaniem mieszanką solno 

– pisakową, zakres zadań był znacznie 
zwiększony.

W Gminie Płaska  praca pługu do odśnie-
żania i tona mieszanki solno - piaskowej 
była 2,5 razy tańsza niż wg. cen ustalonych 
przez Powiatowy Zarząd w Augustowie 
(artykuł – Głos Płaskiej nr 12). 

Wójt Gminy w dniu 29.04.2009 r. przed-
łożył rzeczywiste szczegółowe rozliczenie 
z zimowego utrzymania dróg powiatowych 
za sezon zimowy 2008/2009 do Starostwa 
Powiatowego w Augustowie.  Koszty 
wykonania tych prac wyniosły 69.076,73 
zł. W piśmie tym Urząd Gminy zwrócił 
się do Zarządu Powiatu Augustowskiego 
o zmianę zawartego porozumienia na zimo-

we utrzymanie dróg poprzez zwiększenie 
środków finansowych o kwotę 39.076,73 
zł., w związku ze wzrostem cen towarów 
i usług oraz zwiększeniem wyjazdów 
z tytułu utrzymujących się, pogorszonych 
zimowych warunków na  drogach.

Jednak Zarząd Powiatu odmówił pod-
pisania aneksu zwiększającego kwotę na 
zimowe utrzymanie dróg. Z tego tytułu 
Gmina Płaska poniosła stratę finansową, 
a w budżecie wydatki związane z wyko-
naniem zwiększonych obowiązków zi-
mowego utrzymania dróg musiała pokryć  
z innych pozycji budżetu, co w konsekwen-
cji doprowadziło do rezygnacji z realizacji 
ważnych zadań gminnych.                   red

W dniu 11 maja odbyła się wyciecz-
ka rowerowa na trasie Strzelcowizna 
– Nadleśnictwo Głęboki Bród pt. ścieżka 
„Tropem Wilka”. Była to wycieczka 
krajoznawcza po terenie Puszczy Augu-
stowskiej. Długość trasy wyniosła ok. 20 
kilometrów. Sama ścieżka rowerowa jest 
bardzo ciekawie oznaczona wizerunkiem 
wilczego tropu w kolorze czerwonym  
Przy  trasie rowerowej  były opisane na 
tablicach bardzo ciekawe i ważne infor-
macje na temat lasu i wszystkiego, co jest 
z nim związane. Jadąc rowerem można 
było poznać siłę otaczającej nas przyrody, 
wsłuchać się w jej odgłosy, poczuć zapach 
dzikiej puszczy. Wyprawa była bardzo 
emocjonująca i inspirująca do poznawania 
naszej przyrody i jej pięknych walorów 
krajobrazowych                                AO.

Starostwo Powiatowe nie zwróci dodatkowych kosztów
zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tropem Wilka

Rock Szanty Festiwal Serwy 2009
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Kończy się okres przygotowań 
do uruchomienia realizacji pro-
jektu prowadzonego wspólnie 
przez Gminę Płaska i  Miasto 
Augustów. Projekt ukierunko-
wany jest na rozwój turystyki 
nad Kanałem Augustowskim.  
Łączny koszt projektu to 36 mln 
zł. Gmina Płaska w ramach tej 
kwoty dysponuje środkami  6,9 
mln złotych. Będzie to najwięk-
sza inwestycja jaka kiedykolwiek 
była realizowana w Gminie Pła-
ska. Projekt ten został wpisany 
na listę indykatywną tworzoną 
przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego. Warto tez pewnie 
zauważyć, że do tej pory z gmin 
wiejskich województwa pod-
laskiego, tylko projekt Gminy 
Płaska uzyskał wpis na listę 
indykatywną. Dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego bę-
dzie wynosiło 5,175 mln złotych 
(to jest 75 % ). Przewidywane 
rozpoczęcie prac budowlanych 
przy inwestycji to wrzesień bie-
żącego roku. Zakończenie prac 
planowane jest na koniec 2010 
roku. Krótkie przypomnienie co 
obejmuje projekt i czemu będzie 
służył. 

W ramach inwestycji wybudo-
wane zostanie Gminne Centrum 
Informacji Turystycznej oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej (w miejscu gdzie dzisiaj 
stoi zaniedbany budynek ZGK). 
Ten nowoczesny obiekt będzie 
połączony, na poziomie I piętra, 
z budynkiem szkolnym. Dzieci 
i młodzież szkolna bez wycho-
dzenia na zewnątrz szkoły będą 
mogły korzystać z wszystkich 
funkcji tego obiektu. W miejscu 

gdzie teraz jest boisko szkolne 
powstanie stadion sportowy 
z bieżnią, boiskiem do piłki 
nożnej, oddzielnym boiskiem do 
piłki siatkowej oraz oddzielnym 
boiskiem do tenisa ziemnego. 
Przy stadionie zamontowane 
zostaną trybuny a także szatnie, 
sauna, łazienki oraz siłownia. 
Teren boiska zostanie oświet-
lony. Cały plac wokół Centrum 
Informacji Turystycznej i boisk 
stanowić będą parkingi na sa-
mochody osobowe oraz rowery. 
Na parkingu przewidziany jest 
plac manewrowy dla autobusu 
szkolnego. Rzut tego terenu 
wraz z jego zagospodarowa-
niem przedstawia szkic, który 
macie państwo widoczny obok 
na stronie. 

Od stadionu sportowego wzdłuż 
brzegu jeziora Orle i Kanału Au-
gustowskiego na odcinku 3,2 km 
w kierunku śluzy Paniewo i dalej 
na rezerwat Perkuć, będzie biegła 
ścieżka rowerowo-narciarska. 
Ścieżka zostanie utwardzona 
naturalnym kruszywem, tak by 
mogli po niej wygodnie jeździć 
rowerzyści a w zimie narciarze. 
Przy samej ścieżce będą miejsca 
odpoczynku dla wędrujących nią.  
Ścieżka ta powinna pokazywać 
piękno Kanału Augustowskiego 
oraz otaczającej go przyrody. 
Całość podświetlona będzie la-
tarniami parkowymi. 

Projekt obejmuje również za-
gospodarowanie trzech bindug 
pod plaże gminne. W poprzednim 
numerze, była informacja, iż 
Gmina uzyskała prawo dzierżaw 
do trzech bindug. Na tych właś-
nie bindugach zostaną ulokowa-

ne plaże gminne. Bindugi te to: 
Jazy nad jeziorem Mikaszewo, 
Patelnia nad jeziorem Paniewo, 
binduga pomiędzy Gorczycą 
a Mołowistym nad jeziorem 
Serwy. Ponadto na bindudze 
Jazy zostanie pobudowana wie-
ża widokowa wysokości ok. 10 
metrów.

Zadaniem projektu jest zorgani-
zować ofertę turystyczną Gminy 
Płaska tak by była atrakcyjna dla 
różnych turystów. Stąd właśnie 
Centrum Informacji Turystycz-
nej, gdzie turyści będą mogli 
znaleźć informację o kwaterach 
agroturystycznych, szlakach wę-
drówek rowerowych i pieszych, 
ciekawych miejscach godnych 
odwiedzenia, mapy , przewod-
niki turystyczne, informacje 
o imprezach kulturalnych. CIT 
będzie też prowadził promocję 
Gminy. Gminny Ośrodek Kultury 
będzie ukierunkowany na pracę 
z młodzieżą, dziećmi a z czasem 
również będzie miał ofertę dla 
dorosłych. GOK odpowiedzialny 
będzie za wszystkie imprezy pro-
mocyjne i kulturalne w Gminie. 

Bardzo wiele zależeć będzie 
teraz od współpracy Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i CIT-u z Dyrektorem Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej. Wszystkie te nowe 
obiekty będą bowiem dostępne 
w pierwszej kolejności uczniom 
Zespołu Szkół w Płaskiej. Wraz 
z zakończeniem inwestycji nasza 
młodzież uzyska dostęp do naj-
nowocześniejszej infrastruktury 
sportowej i turystycznej w re-
gionie.

Informacja W. G.

„Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej

w strefie Kanału Augustowskiego”


