
12

listopad 2008 r.

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

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

Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach:
  • Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz programów magazynowych (180 godzin)
  • Fakturowanie z obsługą komputerowych programów sprzedażowych i kasy fiskalnej (180 godzin)
  • Kierownik sklepu z obsługą programów sprzedażowych, technik sprzedaży, obsługi klienta i merchandisingu (180 godzin)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby chcące odejść z rolnictwa, zamieszkałe 
na terenie województwa podlaskiego spełniające poniższe kryteria: 
  • rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy
  • którzy mają zamiar podjąć zatrudnienie w obszarze niezwiązanym z działalnością rolniczą 
Szkolenia będą organizowane na terenie całego województwa podlaskiego.
Uczestnicy otrzymają:
  •   Zwrot kosztów dojazdów do miejsca szkolenia
  •   Wyżywienie (ciepły posiłek i serwis kawowy)
  •   Materiały szkoleniowe: książki, notatniki, pendrive, długopisy, etc.
  •   Po ukończeniu szkolenia i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu  
        oraz zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 03.02.2006r.).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR w Białymstoku
przy ul. Lipowej 19/21 (II piętro)  tel. 085 742 05 68
www.creator-polska.eu; www.efs.gov.pl 
e-mail: bialystok@creator-polska.eu

Projekt: Nowa Rola
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Agencja Rynku Rolnego in-
formuje, że opracowany został 
Krajowy Program Restruktu-
ryzacji, który związany jest z 
koniecznością przekształceń 
wynikających z restruktury-
zacji przemysłu cukrownicze-
go w Polsce. Kwota pomocy 
przysługująca Polsce, prze-
znaczona na środki na rzecz 
dywersyfikacji produkcji, 
wynosi ponad 34 mln EUR, 
tj. ok. 113,5 mln PLN. Głów-
nym celem Krajowego Pro-
gramu Restrukturyzacji jest 
wsparcie alternatywnych roz-

wiązań w stosunku do uprawy 
buraka cukrowego i produkcji 
cukru w gminach objętych 
restrukturyzacją sektora cu-
krowniczego. 
Pomoc będzie można uzyskać 
na zakup nowych maszyn i 
urządzeń do produkcji rolnej, 
w celu zmiany profilu dzia-
łalności rolniczej na inny niż 
uprawa buraka cukrowego. 
O pomoc będą mogli ubiegać 
się plantatorzy buraków cu-
krowych, którzy całkowicie 
lub częściowo utracili prawo 
do uprawy i dostawy buraka 
cukrowego. Łącznie na ww. 
pomoc planowane jest ponad 
33,5 mln PLN. Plantator bę-
dzie mógł ubiegać się o zwrot 
40% kosztów kwalifikowa-

nych zakupu nowej maszyny. 
Program przewiduje również 
pomoc dla przedsiębiorstw 
produkujących energię z pro-
duktów rolnych. O zwrot 50% 
kosztów kwalifikowanych 
inwestycji będą mogły ubie-
gać się mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w regionach obję-
tych restrukturyzacją sektora 
cukrowniczego. Łącznie na 
ww. pomoc planowane jest 
ponad 80 mln PLN. Krajowy 
Program Restrukturyzacji uła-
twi zmianę profilu produkcji 
rolnej plantatorom buraka cu-
krowego, podniesie ich kon-
kurencyjność oraz umożliwi 
dostosowanie się regionów 
objętych restrukturyzacją do 

nowych uwarunkowań ryn-
kowych. Informacje dotyczą-
ce Krajowego Programu Re-
strukturyzacji można uzyskać 
na stronie internetowej www.
arr.gov.pl, w Oddziałach Te-
renowych Agencji Rynku 
Rolnego lub w Telefonicz-
nym Punkcie Informacyjnym 
ARR pod numerem  022) 
661-72-72.  TPI czynny jest 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8:00-16:00. Konsultan-
tom można również zadawać 
drogą elektroniczną pytania 
dotyczące mechanizmów 
WPR administrowanych 
przez ARR, korespondencję 
należy kierować na adres e-
mail:  tpi@arr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARR

Krajowy Program Restrukturyzacji
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październik u „komunal-
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kanał augustowski (3)

kryminałki i ogłoszenia

Święto zmarłych
 – k. Boetzel (wiersz)
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16 października 1978 
roku, około godziny 17.15 
w siódmym głosowaniu 
metropolita krakowski, kar-
dynał Karol Wojtyła został 
wybrany papieżem. Przyjął 
imię Jan Paweł II. O godz. 
18.45 kardynał Pericle Fe-
lici ogłosił wybór nowego 
papieża - HABEMUS PA-
PAM! 

Jako papież łączył pew-

ność i stanowczość przy-
wódcy Kościoła, a jedno-
cześnie był serdecznym 
ojcem szukającym bliskie-
go kontaktu ze swoimi 
dziećmi. To właśnie ta wy-
jątkowa kombinacja cech 
i przyniosła mu ogromną 
popularność na całym świe-
cie. 

Jan Paweł II odrzucił to-
warzyszący jego poprzed-

nikom dystans i pompę na 
rzecz bezpośredniego kon-
taktu z ludźmi. 

Wielki Papież, jeszcze 
kiedy był księdzem gościł 
w naszej gminie! Po sakrę 
biskupią do Krakowa po-
jechał ze spływu kajako-
wego naszymi wodami. To 
tak piękne i sprawiedliwe 
dla tej pięknej krainy…

(red) 

Ponad 30 lat temu… 

16.10.2008r. w Dzień Pa-
pieski około godziny 18.00 
niektórzy uczniowie naszej 
szkoły, absolwenci, nauczy-
ciele i rodzice spotkali się 
pod obeliskiem w Gorczy-
cy, postawionym ku pamięci 
naszego ukochanego Ojca 
Świętego Jana Pawła II, aby 

modlić się za naszego Pa-
trona w dniu jego wielkiego 
święta. Podczas tego spotka-
nia dziewczęta prowadziły 
śpiewy, a panie katechetki ró-
żaniec. Recytowano wiersze 
o tym najwspanialszym z Po-
laków. Nie zapomniano też o 
zniczach, które wprowadziły 

nas w podniosły nastrój.
Na to spotkanie wszyscy 

przyszli z wielką chęcią i ra-
dością. Dla każdego osoba 
Karola Wojtyły, a później 
Jana Pawła II jest najwięk-
szym autorytetem moralnym, 
z którego należy czerpać 
wzory do właściwych za-
chowań. W naszych sercach 
podczas tego wieczoru ro-
dziły się nieopisane uczucia. 
Nie jednemu zakręciła się 
łezka w oku. Wspomnienia 
o Ojcu Świętym wzruszyły 
wszystkich do głębi. Spot-
kanie to było dla nas małą 
lekcją o tym wielkim Polaku. 
To właśnie my jesteśmy po-
koleniem JP2 i powinniśmy 
żyć jak prawdziwi uczniowie. 
Naszym zadaniem jest naśla-
dowanie Jana Pawła II, poka-

zywanie bliźniemu, jak trzeba 
we współczesnym świecie 
postępować. 

Takie spotkania są wszyst-
kim potrzebne, gdyż wzbu-
dzają refleksje, skłaniają do 
głębszych przemyśleń, zasta-
nowienia się nad sobą, swo-
im zachowaniem, wybrania 
właściwej drogi życiowej.

Dominika Wasilewska

Dzień Papieski

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Na cmentarz lubię chodzić nocą 
Wtedy, gdy nad nim łuna płonie 
Tysiące zniczy tam migocą  
I można przy nich ogrzać dłonie

Zadumać się nad sensem życia 
Lub nad bezsensem i nicością 
Wartością trwania, wolą bycia 
Przyjaźnią tylko, czy miłością?

Postawić świeczkę na mogile  
I chryzantemę rano ściętą  
I porozmawiać z Tobą chwilę  
Tak jak co roku w Zmarłych 
Święto

Lubię ten spokój i tą ciszę  
Którą mi daje nocy mrok  
Choć odpowiedzi nie usłyszę 
Wrócę do Ciebie tu za rok

I znów na cmentarz przyjdę nocą 
Wtedy, gdy nad nim łuna płonie 
Wśród zniczy, które tam migocą 
Serce ogrzeję oraz dłonie

               Krzysztof Boetzel

W dniach 20-21 paździer-
nika 2008 r. w Białymstoku 
odbyło się drugie posiedze-
nie Wspólnego Komitetu 
Monitorującego i Sterują-
cego Program Współpracy 
Transgranicznej Polska 
– Litwa 2007-2013. Podczas 
posiedzenia Komitet za-
twierdził do dofinansowa-
nia z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
8 projektów (z 47 złożonych 
aplikacji) na łączną kwotę 
ok. 9,6 mln euro. 

Na trzeciej pozycji zakwali-
fikowany został projekt Gmi-
ny Płaska pn. „Współpraca 
na rzecz środowiska pomię-
dzy Polską i Litwą - oczysz-
czenie środowiska natural-
nego zlewni rzeki Niemen”, 
dotyczący budowy systemu 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Projekt realizowany bę-
dzie wspólnie przez: Gminę 

Płaska (Partner wiodący) i 
Administrację Samorządu 
Rejonu Lazdijai (partner).

 W ramach projektu pla-
nowana jest budowa 700 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Płaska i 
385 oczyszczalni po stronie 
litewskiej. 

Na podstawie wyceny kosz-
tów projektu, opracowany 
został budżet. Całkowity 
koszt wdrożenia projektu to 
3.849.395 EUR. Zgodnie z 
obowiązującymi procedu-
rami projekt będzie realizo-
wany w dwóch etapach: 1. 
Przygotowanie dokumentacji 
technicznej 

2. Inwestycja infrastruktu-
ralna. 

Aktualnie przystępuje-
my do pierwszego etapu tj. 
przygotowania dokumen-
tacji technicznej projektu. 
Koszt realizacji tego etapu 
projektu kształtuje się w wy-

sokości 794.855 EUR. Już 
wkrótce podpisana zostanie 
umowa o dofinansowanie z 
Instytucją Zarządzającą.

Warto podkreślić, iż jest to 
pierwszy tego typu projekt, 
który podejmuje współpracę 
pomiędzy Polską a Litwa, 
w sensie tak dużego zaan-
gażowania indywidualnych 
podmiotów – mieszkańców 
obu państw. Zaletą jest ska-
la rzeczywistej współpracy 
pomiędzy regionem Polskim 
a regionem Litewskim (1085 
gospodarstw domowych) 
oraz sposób rozwiązania 
problemu oczyszczenia śro-
dowiska naturalnego w tak 
trudnym do zagospodaro-
wania terenie, a tak cennym 
przyrodniczo i kulturowo. 

Zgodnie z założeniami pro-
jektu zastosowana zostanie 
innowacyjna technologia, 
która ma wpływ na redukcję 
kosztów zarówno w fazie in-
westycyjnej jak i eksploata-
cyjnej. 

Celem projektu jest po-
lepszenie środowiska życia, 
społecznego i gospodarcze-
go oraz ochrona litewskich 
i polskich zasobów środo-

wiska naturalnego, poprzez 
zmniejszanie zanieczyszczeń 
zlewni rzeki Niemen.

Wśród efektów wdrożenia 
projektu należy wymienić 
przede wszystkim:

- zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód zlewni rzeki Nie-
men i Kanału Augustowskie-
go - z szacunków wynika, że 
dzięki oczyszczalniom do 
wód nie trafi ok. 380 tys m3 
ścieków rocznie

- efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych dla roz-
woju turystyki - w szczegól-
ności chodzi np. o turystykę 
kajakową

- wzrost ilości turystów od-
wiedzających obszar oddzia-
ływania projektu,

- wzrost ilości kwater agro-
turystycznych,

- poprawa warunków życia 
mieszkańców i wzrost ich 
dochodów,

- wspólne myślenie i plano-
wanie Polski i Litwy o ochro-
nie środowiska – projekt być 
może będzie wstępem do re-
alizacji kolejnych wspólnych 
projektów służących ochro-
nie środowiska.

A.J.

Projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków zatwierdzony!

 Turnieje będą rozgrywane wśród 
(dziewcząt i chłopców) w katego-
riach:
3-4 klasa szkół podstawowych
5-6 klasa szkół podstawowych
1-3 klasa gimnazjum
W każdym turnieju będzie punkto-
wanych pierwszych sześć miejsc w 
każdej kategorii wiekowej. Suma 
punktów z czterech turniejów wy-
łoni zwycięzców. Turnieje będą 

rozgrywane w sali Zespołu Szkół 
w Płaskiej. Obowiązuje obuwie 
miękkie (halówki).
Patronat: Wójt Gminy Płaska i 
Gminny Ośrodek Kultury. Ob-
sługa techniczna i sędziowie: Kin-
ga Macierzyńska, Jan Bagiński, 
Zdzisław Omelianiuk. Zdobywcy 
czołowych miejsc cyklu Grand 
Prix otrzymają nagrody rzeczowe 
i dyplomy.

Grand Prix Gminy Płaska Szkół Podstawowych
i Gimnazjum w Tenisie Stołowym

Listopad – 30 XI – niedziela godz. 1400

Grudzień – 13 XII – sobota godz. 1000
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KRYMINAŁKI GMINNE

Ogłoszenia

Oficer Prasowy 
  Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

sierż. Paweł Jakubiak

Kupię domek lub siedlisko na terenie 
gminy Płaska. 
tel. 602 342 208, 506 137 007

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

Sprzedamy tanio używane kajaki 
wymagające remontu. Centrum 
R e k r e a c y j n o - Wy p o c z y n k o w e 
PROSERWY 
tel. 503 064 200

Świetlica Wiejska w Płaskiej 
zaprasza na zabawę sylwestrową. 
Rezerwacja i bliższe informacje 
pod nr tel. 607764107 lub osobiście 
u opiekuna świetlicy w Płaskiej do 
dnia 10 grudnia 2008 r.

Ośrodek PROSERWY w Serwach 
zaprasza na Bal Sylwestrowy. 
Zabawa w rytmie lat 60 i 70 przy 
muzyce na żywo. Zniżki dla grup 
już od 5 par. Szczegóły na www.
proserwy.pl 
Rezerwacje 085 746 67 57 lub w 
ośrodku 503 064 200

*Przed Sądem Rejonowym w Augu-
stowie pod sygnaturą akt I Ns 261/08 

toczy się sprawa z wniosku Proku-
ratora Okręgowego w Suwałkach 

o uznanie za zmarłą Stanisławę Korsak z domu 
Malinowska, wdowę, ostatnio zamieszkałą w Au-
gustowie przy ul. Kasztanowej 46C, córkę Alek-
sandra i Augustyny z domu Skowrońska, ostat-
ni raz widzianą wiosną 2002 roku. Sąd wzywa 
zaginioną, aby w terminie 6 miesięcy od daty 

ukazania się ogłoszenia zgłosiła się do Sądu, 
gdyż w przeciwnym razie może być uznana 
za zmarłą. Sąd wzywa wszystkich, którzy 
mogą udzielić informacji o zaginionej, by w 

powyższym terminie przekazały je sądowi.
SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO  w Augustowie

mgr Małgorzata Joanna Kisiel

*Sąd Apelacyjny w Białymstoku uniewinnił mieszkańca 
Augustowa od zarzutu zabójstwa żony i usiłowania zabój-
stwa syna. Wyrok jest prawomocny. Sąd przed rokiem w 
pierwszej instancji skazał Jana S. na 15 lat więzienia. W 
ocenie Sądu Apelacyjnego brak jednak „dostatecznych do-
wodów winy popełnienia przez oskarżonego wszystkich za-
rzucanych mu czynów”. Był to czwarty proces w tej sprawie. 
W trzech poprzednich sąd w pierwszej instancji uniewinniał 
Jana S., a sąd apelacyjny orzeczenia te uchylał. Proces toczył 
się za zamkniętymi drzwiami. Do zabójstwa kobiety doszło 
w maju 1999 roku w domu jednorodzinnym w Augustowie. 
41-letnia ofiara została uduszona. Według jej męża do miesz-
kania w nocy weszli włamywacze, którzy go ogłuszyli. Z 
relacji syna wynikało, że jego też próbowano udusić. Policja 
nie znalazła jednak śladów włamania. M.in. to zdecydowa-

ło, że podejrzanym, a następnie oskarżonym, stał się mąż 
zamordowanej kobiety.

*18 października br., o godz. 12:10 w miejscowości Sucha 
Rzeczka (gmina Płaska) doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych honda civic i skoda octavia. Kierowca 
hondy znajdował się na zewnątrz pojazdu (w trakcie badania 
przez lekarza z pogotowia ratunkowego). Pojazdem osobo-
wym marki Skoda jechały dwie osoby, obywatele USA (nie 
odniosły żadnych obrażeń). W trakcie działań ruch drogo-
wy odbywał się wahadłowo (kierowany przez strażaków). 
Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierujących pojaz-
dem. Straty: uszkodzony przód w samochodzie skoda octa-
via 2007r. (wystrzelone poduszki powietrzne); uszkodzony 
przód i prawa strona pojazdu honda civic 2007r. (wystrzelo-
ne poduszki i kurtyna boczna). W działaniach uczestniczył 
zastęp z JRG Augustów i jednostka OSP Dalny Las.

Finansowej pomocy 
potrzebuje rodzina z miej-
scowości Mołowiste na 
Augustowszczyźnie, któ-
ra 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 pło-
mieniach. Spaliło się całe 
wyposażenie budynku na 
pierwszym piętrze i część 
więźby dachowej. Straty 
oszacowano na 120 tysięcy 
złotych. Rodzina nie była 
ubezpieczona, w tej chwili 
przebywa u krewnych. Tuż 
po pożarze otrzymała kilka 

tysięcy złotych z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej na pokrycie 
dachu. Finansową pomoc 
zaoferowali też mieszańcy 
wsi Mołowiste. 

Tymczasem potrzeby są 
znacznie większe. Rodzi-
na – za naszym pośredni-
ctwem - prosi ludzi dobrej 
woli o wsparcie finansowe, 
za które już z góry serdecz-
nie dziękuje. Podajemy nu-
mer 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

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 Ośrod-
ka Kultury  - Płaska 57
Przyjęte ogłoszenia będą publikowane 
do odwołania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do 
zmian treści lub wstrzymania publikacji 
ogłoszenia bez podania przyczyny.

16 października jest dniem poświę-
conym papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Właśnie w tym szczególnym dniu chór 
gimnazjalny naszej szkoły, z jego opie-
kunką panią Moniką Jagłowską oraz 
panią Martą Romańczuk udał się do 
Gimnazjum nr.1 im. Jana Pawła II w 
Sokółce na Festiwal Piosenki Oazo-
wej „Z Janem Pawłem II śpiewajmy”. 
O pieśni oazowej Jan Paweł II powie-
dział:  „ ..ta oazowa pieśń,prowadziła 
mnie z Ojczyzny przed 23 lata. Miałem 
ją w uszach, kiedy słyszałem  wybór kon-
klawe, i z nią, z tą oazową 
pieśnią nie rozstawałem 
się przez te wszystkie 
laty. Była jakimś ukrytym 
tchnieniem Ojczyzny, była 
też przewodniczką na róż-
nych drogach Kościoła i 
ona przyprowadzała mnie 
wielokrotnie tu – na kra-
kowskie Błonia, pod Ko-
piec Kościuszki...”

W festiwalu udział 
wzięły chórki z Wyszko-
wa, Sokółki, Płaskiej. 
Nasza grupa wystąpiła 
z piosenkami: „Królów 
król”, „Wejdźmy do jego 
bram”, „Uwielbiajcie 
Pana”, „Przed obliczem 
Pana”, „Panu naszemu 

pieśni grajcie”. Na zakoń-
czenie festiwalu Wszyscy 
odśpiewaliśmy „Barkę” 
piosenkę, podczas której 
nie jednej osobie nasunęły 
się wspomnienia o Janie 
Pawle II.

     Miłym zakończeniem 
pobytu w sokólskim gim-
nazjum było zaproszenie 
nas do Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Sokółce przez panią 
dyrektor Lucynę Szebiotko, której 
bardzo spodobał się nasz występ a ona 
sama często bywa w okolicach Pła-
skiej. 

W podziękowaniu za uczestnictwo 
naszego chóru na festiwalu pani Sze-
biotko podarowała każdej z chórzystek 
i opiekunom tomik wierszy regionalnej 
poetki Barbary Tatarczuk.  

Paulina Wasilewska 

Oazowa pieśń …Jemu

1 listopada obchodziliśmy 
uroczystość Wszystkich 
Świętych. W tym dniu więk-
szość ludzi spotyka się przy 
grobach bliskich , aby ich 
powspominać, oddać przez 
ten ułamek czasu hołd swo-
ją obecnością. Jest to dobry 
moment na refleksję, także 
nad własnym życiem, nad 
przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością. Jest to także 
okazja do wspomnień, do 
dzielenia się troskami, kło-
potami i radością w gronie 
najbliższych. 

Niewątpliwie to dzień za-
dumy, pełen przemyśleń, na 
które często nie mamy cza-
su na co dzień. Jak bardzo 
jest to dla nas ważne święto 
mogą świadczyć wielodnio-
we przygotowania. Sprzą-
tanie grobów, cmentarzy, 
kupno zniczy, chryzantem, 
które wpisały się już w trady-
cję tego święta. 
Przez cały dzień Wszystkich 
Świętych, a także w dniu 
następnym zwanym Dniem 
Zadusznym zapalamy na 
grobach znicze symbolizują-

ce pamięć o ludziach, którzy 
udali się na wieczny spoczy-
nek, a także modlimy się za 
zmarłych, aby zapewnić im 
wieczny spokój. Podczas tego 
święta pamiętamy nie tylko o 
naszych najbliższych, którzy 
odeszli, ale również o tych, 
którzy zapisali się na kartach 
naszej historii. Porządkujemy 
groby poległych żołnierzy, 

partyzantów, czy zwykłych 
ludzi, którzy zginęli w wo-
jennej zawierusze. 
Zapalamy znicze i modlimy 
się za nich. Pamięć o zmarłych 
jest świadectwem rytuałów 
pogrzebowych , jest również 
rysem naszej obyczajowości. 
Człowiek żyje tak długo, jak 
długo trwa pamięć o nim.

(PW)

Moc dawania
Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II

Rozdałeś
siebie 
do ostatniego
dnia
wysypałeś
do ostatniego
ziarna
wylałeś
do ostatniej
kropli
a odszedłeś
PRZEPEŁNIONY...
  
Barbara Tokarczuk

Wszystkich
 Świętych
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Przetrwają tylko najsilniejsi – twier-
dzą przedstawiciele polskich spół-
dzielni mleczarskich, którzy zmagają 
się z kryzysem związanym z drastycz-
nym spadkiem cen mleka. A ten jest 
poważny, bo dotyczy całej branży 
mleczarskiej i jego ofiarą może paść 
wielu producentów mleka. 

O tym jak zaradzić temu proble-
mowi dyskutowali w Augustowie, 
podczas Międzynarodowego Forum 
Spółdzielczości Mleczarskiej. Cho-

ciaż na sklepowych półkach ceny 
jogurtów, śmietany czy innych pro-
duktów mlecznych ostatnio się nie 
zmieniają (ły?), to branża mleczarska 
mówi o poważnym kryzysie. 

- Ceny po jakich mleczarnie sprze-
dają swoje produkty są około 50 
procent niższe niż w roku ubiegłym - 
mówił prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej “Mlekpol”  w Grajewie 
Edmund Borawski. - Ceny produk-
tów przekładają się na ceny skupu 

mleka, co mocno odczuwają gospo-
darstwa jego producentów. 

Musimy nastawić się na długofa-
lowy kryzys (?). a większości produ-
centów mleka działalność może stać 
się nieopłacalna. Zarządy spółdziel-
ni liczą jednak na to, że handlowcy 
opamiętają się i obniżą ceny co spra-
wi, że popyt na produkty mleczarskie 
wzrośnie a czarne scenariusze się nie 
sprawdzą.

(red)

Święto Zmarłych i Za-
duszki to czas odwiedzin 
cmentarzy, czas rozmyślań 
i refleksji. Na grobie nasze-
go kolegi strażaka Tomasza 
Pawluczyka tablica z napi-
sem:

„Co mnie spotkało
To was nie minie
Ja jestem w domu
A wy w gościnie”

Idąc dalej uwagę zwraca 
stary krzyż drewniany. Czas 
zrobił swoje, jest zniszczo-
ny, brak tabliczki z napi-
sem. Rozmawiając z ludźmi 
starszymi poznałem historię 

tego krzyża. Krzyż został 
wykonany przez pana Woj-
ciecha Chaleckiego, któ-
ry żył w latach 1870-1949 
i mieszkał w Gruszkach. 
Jego pasją była stolarka i 
majsterkowanie. 

O tym wszystkim dowie-
działem się od wnuczki 
pana Wojciecha - Haliny 
Mackiewicz, która obecnie 
mieszka w Talkach. Krzyż 
został wykonany w 1945 
roku w czasie obławy so-
wieckiej w Puszczy Au-
gustowskiej, która zebrała 
duże żniwo i w Gruszkach, 
skąd zaginęło około 30 
osób. Moją uwagę najbar-

dziej zwrócił napis na krzy-
żu wykonany scyzorykiem:

„O Panie Chryste Ukrzyżowany
Zmiłuj się nad nami”

Krzyż przez kilka lat znaj-
dował się w stolarni, a po 
śmierci pana Wojciecha 
Chaleckiego w 1949 roku 
stanął na jego grobie na 
cmentarzu w Mikaszówce. 
W latach dziewięćdziesią-
tych krzyż padł na ziemię, 
ale mąż wnuczki pana Woj-
ciecha – Bronisław Ma-
ckiewicz postawił go od 
nowa z powrotem i stoi do 
dzisiaj.           Jan Bagiński

Branża mleczarska o kryzysie…

Tajemniczy krzyż
na cmentarzu w Mikaszówce

W ślad za grupą taneczną 
Lπ8 ruszyły młodsze dzieci. W 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
pod pilnym okiem pani Kin-
gi dziewczynki w wieku 4-10 
lat próbują wykrzesać z siebie 
zdolności taneczne. Zebrała się 
dosyć liczna grupka tancerek 
i z wielka ochotą ćwiczą kroki 
taneczne do Krakowiaka jak 
również do utworów dyskote-
kowych. Największą frajdą dla 
nich  jest taniec z pomponami-
czują się wówczas jak prawdzi-
we tancerki  co widać na załą-
czonych zdjęciach. 

Pierwszy występ planowany 
jest na styczeń, ale to będzie 
niespodzianka, więc na razie 
nic więcej nie napiszemy. Star-
sze dziewczyny również przy-
gotowują nowy repertuar.

W świetlicy wiejskiej w Pła-
skiej odbywają się również za-
jęcia aerobiku dla Pań w każ-
dym wieku. Wszystkie chętne 
Panie zapraszamy we wtorki 
i czwartki na godz. 19.00. 
Warto popracować nad swoją 
kondycją  fizyczną i wiosną 
być żwawszą i zdrowszą.

M.C.

ROZTAŃCZONE MALUCHY

Zgodnie z kalendarzem wy-
borczym ustalonym w dniu 
2 października 2008r. przez 
wojewodę podlaskiego, w 
dniu 14 grudnia 2008 roku 
w okręgu wyborczym Nr 1 
miały być przeprowadzone 
wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Płaska. Miesz-
kańcy miejscowości: Płaska, 
Perkuć, Mały Borek mogli 
by wybrać jednego radnego.

Komisarz Wyborczy w Su-
wałkach postanowieniem z 
dnia 29 października 2008r. 
powołał Gminną Komisję 
Wyborczą w Płaskiej w skła-
dzie: Przewodnicząca - Wa-

silewska Barbara; zastępca 
Przewodniczącego - Wisz-
niewska Alina, członkowie 
Komisji - Ciężkowska Mał-
gorzata- Milewska Irena, 
Trocka Aneta, Święcicka 
Magdalena, Hańczuk Ro-
bert. 

Siedziba Komisji mieściła 
się w Urzędzie Gminy Pła-
ska tel. 643-90-80; 643-90-
81.

Członkowie Komisji peł-
nili dyżury w dni powsze-
dnie (od poniedziałku do 
piątku) w okresie od 04 
listopada 2008 r. do 14 li-
stopada 2008 r. w siedzibie 

Komisji w celu przyjmo-
wania zgłoszeń list kandy-
datów na radnego.

 Jednakże o mandat 
radnego ubiega się tylko jed-
na kandydatka – Pani Kinga 
Macierzyńska – lat. 35, któ-
rej zgłoszenia dokonał utwo-
rzony Komitet Wyborczy 
Wyborców Wieś Płaska. 

Zgłoszenie tylko jednego 
kandydata w wyborach 
uzupełniających powoduje, 
iż zaplanowane głosowanie 
na dzień 14 grudnia 2008 r. 
nie odbędzie się!

Jeżeli w okręgu wyborczym 
w wyborach do rady gminy, 

rady powiatu lub sejmiku 
województwa zarejestrowa-
na liczba kandydatów jest 
równa liczbie radnych wy-
bieranych w danym okręgu 
wyborczym lub od niej mniej-
sza, głosowania nie przepro-
wadza się, a za wybranych 
na radnych terytorialna ko-
misja wyborcza uznaje zare-
jestrowanych kandydatów… 
(art. 188. ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików woje-
wództw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 
159, poz. 1547 z późn. zm.).

(MZ)

Kolejne wybory uzupełniające do Rady Gminy nie odbędą się

Na terenie gminy Płaska trwają prace mo-
dernizacyjne linii napowietrznych SN 20 
kV na odcinkach:
- Macharce – Mołowiste;
- Mołowiste – Gorczyca – Płaska;
- oraz w przygotowaniu odcinek
   Jazy – Rygol.

Przebudowa tych linii ma na celu poprawę 
jakości energii elektrycznej, a wymiana 
linii na izolowaną zapewnia większe bez-
pieczeństwo jak i zmniejsza ilość wystę-
pujących awarii.

(Zakład Sieci Suwałki)

19 października br. uczniowie klasy 
VI Szkoły Podstawowej w Gruszkach 
pod opieką nauczyciela  wychowa-
nia fizycznego Kingi Macierzyńskiej 
uczestniczyli w  szkolnym rajdzie ro-
werowym. Rowerzyści pokonali ponad 
15 km. Trasa rajdu przebiegała przez 
miejscowości Gruszki, Rudawkę, Ku-
drynki, śluzę Kudrynki, Bindugę – Ku-
drynki, śluzy Tartak i Gruszki. Pogoda 
dopisała, bo to była – „złota polska je-
sień”.

Uczniowie uczestniczący w rajdzie  
mogli podziwiać piękno naszej ziemi,  
zapoznać się z zasadami organizacji i 
uczestnictwa w tego typu formie spę-
dzania czasu wolnego.

 Zbliżający się czas Wszystkich Świę-
tych skłonił dzieci do zadumy i odda-
nia hołdu bezimiennym zmarłym. Nad 
brzegiem upustu śluzy Kudrynki zapa-
liliśmy znicz oraz odmówiliśmy krótką 
modlitwę dla uczczenia pamięci osób, 
które zginęły w wodach Kanału Augu-
stowskiego.

Jak zawsze przy okazji rajdu rowe-

rowego licho i tym razem nie spało. 
Jednemu z uczestników pękł łańcuch i 
dalsza jazda była niemożliwa, ale jak tu 
szukać pomocy, gdy dookoła las. Pie-
szo, z rowerem na plecach udaliśmy się 
do najbliższego gospodarstwa opiekuna 
śluzy Kudrynki, który sprawnie połą-
czył oczka łańcucha i tak po krótkiej, 
przymusowej przerwie udaliśmy się w  

dalszą drogę  Na szczęście zawsze moż-
na liczyć na pomoc Andrzeja Pawłow-
skiego i okolicznych mieszkańców. 

Dzieciom bardzo podobała się taka 
forma wypoczynku i zgodnym chórem 
wyraziły chęć zorganizowania rajdu 
wiosną, inna trasą w poszukiwaniu 
wielkanocnego zająca.

Kinga Macierzyńska

Jesienny rajd rowerowy

Prace modernizacyjne sieci energetycznych
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Ponad dziewięć lat temu 
Jan Paweł II, po póltorago-
dzinnym rejsie statkiem po 
augustowskich jeziorach, 
wysiadł na brzeg w Stu-
dzienicznej. Pomodlił się, 
spróbował kartacza, na Jego 
cześć nazywanego - nie 
wiem czy słusznie (?) papie-
skim, a później, dokładnie 
po godzinie 14.02 wrócił na 
pokład i kazał płynąć dalej, 
aż do Gorczycy. Dziś tym 
popularnym szlakiem pły-
wają turyści. -Spędził pod 
naszym „dachem” ponad 
siedem godzin - nie bez 
dumy powtarza Leonard 
Okuniewski, kapitan stat-
ku „Serwy”, który wówczas 
stał za sterem i wciąż pływa 
na papieskim szlaku. 

-To taka piękna kraina, 
jakże różna od krakowskiej 
- powiedział wtedy Wielki 
Gość do kardynała Fran-
ciszka Macharskiego, kie-

dy statek dopływał do sta-
rego mostu w Gorczycy… 
Nasz Wielki  Gość był za-
chwycony ciszą i przepięk-
nymi krajobrazami. I trudno 
się Mu dziwić. Malowni-
czym szlakiem zauroczeni 
są  bowiem Wszyscy, któ-
rzy wybiorą się w rejs. Lu-
dzie mówią, że to doskonała 
lekcja i życia, i historii. 26 
października  2008 roku, na 
„papieskim statku” dyrekcja 
i załoga gościli stutysięcz-
ną pasażerkę pochodzącą z 
Bydgoszczy, a była nią Pani 
Ewa Pokojska. 

Czekał nad jeziorem

Któż nie słyszał o histo-
rycznym szlaku wodnym 
- Kanale Augustowskim. 
Zbudowany w 1838 roku 
miał być wykorzystywany 
do przewożenia towarów. 
Jednak plany się zmieniły, 

nie popłynęła nim ani jed-
na barka. Natomiast do dziś 
doskonale służy turystom. 

…9 czerwca 1999 roku 
po augustowskich jeziorach 
pływał papież. Mieszkańcy 
miasta z zapartym tchem 
oczekiwali znakomitego 
gościa w porcie Żeglugi 
Augustowskiej, gdzie stał 
lśniący, gotowy do rejsu sta-
tek „Serwy”. 

Ale nie doczekali się, bo-
wiem Jan Paweł II pojechał 
do dawnego Wojskowego 
Domu Wypoczynkowego 
nad Jeziorem Białym. Nad 
brzegiem jeziora, gdzie 
dziś stoi kamienny fotel, 
spędził nawet czterdzieści 
minut. Później wszedł na 
pokład. Najpierw płynął 
na dolnym pokładzie. W 
kabinie kapitana modlił się 
i rozmyślał. Do dziś wszyst-
ko pozostało tam tak, jak 
wtedy było. Jest krzesło, 
stolik, a na nim krzyż. Jest 
kanapa, na której wypo-
czywał Największy Polak 
tych czasów. Na górnym 
pokładzie stoi od tamtego 
czasu biała ławeczka. Na 
niej papież siedział…tak-
że wtedy, gdy witali Go 
MIESZKAŃCY  Płaskiej, 
Gorczycy, okolicznych 
wiosek… Tak było!

Nie chciał wracać…

…z Białego szlak prowa-
dzi na Studzieniczne. Nad 
tym jeziorem, w klasztorze 
zakonnic, które opiekują się 

chorymi dziećmi, Prymas 
Tysiąclecia Stefan Kardy-
nał Wyszyński spędzał swo-
je ostatnie wakacje. Studzie-
niczne położone jest wyżej 
od Białego i to o metr. Aby 
statek mógł przepłynąć, nie-
zbędne jest śluzowanie…. 

…to doskonała okazja do 
sprawdzenia umiejętności 
kapitana. Śluza ma sześć 
metrów szerokości, a sta-
tek 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 Pa-
wła II - pielgrzyma, który 
zszedł na ląd, aby pomodlić 
się i odwiedzić proboszcza. 
Na cokole pomnika wyryte 
słowa: „Byłem tutaj wiele 
razy, ale jako papież pierw-
szy i chyba ostatni...”. To 
się niestety bardzo boleś-
nie Wszystkim Polakom się 
sprawdziło… 

W Studzienicznej pa-
pież miał przesiąść się do 
samochodu i pojechać do 
Wigier. Ale po krótkim od-
poczynku, ku zaskoczeniu 
wszystkich, znowu wsiadł 
na pokład i płynął aż do 
Gorczycy… Tak było…

Jerzy Buzon

Tu są Jego ślady…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Płaskiej informuje, iż od listopada 
2008 roku artykuły spożywcze  otrzy-
mane  z Banku Żywności, przeznaczo-
ne  dla osób które złożyły odpowiednie 
dokumenty do tutejszego ośrodka i zo-
stały zweryfikowane, będą dostarczone 
do sołtysów danej miejscowości.

Dary żywnościowe dla mieszkańców 
wsi Plaska i Gorczyca będą wydawane 
w Urzędzie Gminy Płaska.

Osoby które do obecnej chwili nie 
złożyły odpowiednich dokumentów, a 
chcą  skorzystać z w/w pomocy winne 
zgłosić się do GOPS Płaska.

Według projektu reformy KRUS z rol-
niczego systemu emerytalno-rentowego 
będą mogły korzystać wyłącznie osoby, 
które faktycznie prowadzą działalność 
rolniczą, a nie tylko są właścicielami 
ziemi. 

Projekt ten nie oznacza rewolucji dla 
budżetu, choć może wywołać na wsi 
niepokój. Dla zdecydowanej większo-
ści rolników mało się zmieni, nadal 
będą niewiele płacili na swoje emerytu-
ry, a potem też niewielkie świadczenia 
otrzymywali. 

Co się zmieni? Z rolniczego systemu 
emerytalno-rentowego będą mogły ko-
rzystać wyłącznie osoby, które faktycz-
nie prowadzą działalność rolniczą, a nie 
są tylko właścicielami ziemi. 

Ma zostać utworzony Krajowy Rejestr 
Prowadzących Działalność Rolniczą a 
tylko osoby, które się w nim zarejestru-
ją, będą miały prawo do korzystania z 
rolniczych emerytur. Teraz wystarczy 
mieć gospodarstwo i opłacać składki 
do KRUS, aby korzystać z systemu. 
Wysokość płaconych składek zostanie 
powiązana z dochodami, jakie rolnicy 
osiągają z gospodarstwa. Docelowo 
będą musieli prowadzić rachunkowość 
i płacić podatki dochodowe, które będą 
podstawą wyliczania wysokości skła-
dek. 

Na okres przejściowy (nie wiadomo, 
jak długi) autorzy projektu proponują 
metodę „szacowania dochodów”. 

(za PAP)

W połowie października w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
ukończyło pracę sześć osób zatrudnio-
nych w ramach robót publicznych, któ-
rych dofinansowywał Powiatowy Urząd 
Pracy w Augustowie. Osoby te były 
zatrudnione umową o pracę zawarta 
na czas 6 miesięcy. Obecnie pozostały 
jeszcze trzy osoby z robót publicznych, 
których także dofinansowuje Powiato-
wy Urząd Pracy w Augustowie. Szóst-
ka osób była zatrudniona od połowy 
kwietnia do połowy października, zaś 
pozostała trójka od sierpnia do końca 
listopada. Osoby te wykazały się dużą 
pracowitością i uczciwością. Były bar-
dzo przydatne dla Zakładu. Dzięki tym 
osobom dokonano wiele prac porządko-
wych, remontowych, budowlanych. Do 
głównych prac Zakładu dokonanych w 
sezonie letnim możemy zaliczyć: 

• ułożenie drogi z polbruku w Dalnym 
Lesie pod Ośrodek Ruchu Drogowego 
370 mkw.

• remont szkoły w Gruszkach 1 500 
mkw, malowanie i drobne prace remon-
towe.

• remont wybranych przystanków au-
tobusowych na terenie gminy Płaska.

• remont mogiłki w Serskim Lesie 
poprzez częściowe grodzenie, ułożenie 
ścieżki z kamienia i nagrobka.

• zatrudnione osoby były bardzo po-
mocne dla Zakładu przy pracy na Festi-
walu Rock Szanty.

• opiekowały się także gminną plażą 
w Serwach. 

Przy pomocy tych osób dokonano 
wiele prac porządkowych tj. dbanie o 
mogiłki z II wojny światowej, poprzez 
wykaszanie i zbieranie trawy, dbanie o 

porządek na terenie gminy Płaska. Za-
kład także pobierał opłatę klimatyczną 
z pól biwakowych, zajmował się także 
plantowaniem żwiru na drogach gmin-
nych. 

W październiku Zakład Gospodarki 
komunalnej w Płaskiej zajął się zmniej-
szaniem ubytków wody na wodociągu 
Płaska. Ubytek wody sięgał prawie 
połowy puszczonej na sieć. Dzięki pra-
com naprawczym udało się w znacz-
nym stopniu zminimalizować te ubytki, 
poprzez znalezienie i usunięcie awarii 
poprzez wyciek, oraz naprawy uszko-
dzonych zasów i nawiertek, które pro-
centowały ubytki wody. Kilkanaście 
osób pobierało nielegalnie wodę, ale 
kiedy ogłoszono w miesiącu lipcu o 
przewidzianych kontrolach sprawdza-
jących legalność poboru wody poza-
kładało liczniki mierzące pobór wody 
w trakcie trwania abolicji. Dzięki tym 
przedsięwzięciom zminimalizowano w 
dużym stopniu ubytki wody na wodo-
ciągu Płaska, gdzie sytuacja była naj-
gorsza. Na kolejnych ujęciach sytuacja 
przedstawia się następująco:

• ujęcie wody Serski Las okres bilan-
su z ostatnich trzech miesięcy wykazał 
74% wody pobranej przez ludzi, pozo-
stałą część możemy rozliczyć na czysz-
czenie linii wodociągowej, poprzez 
spuszczanie wody z hydrantów.

• ujęcie wody Strzelcowizna w takim 
samym okresie zbilansowania wyniosło 
81% 

• ujęcie wody Gruszki w takim samym 
okresie zbilansowania wyniosło 64%

• ujęcie wody Rudawka w takim sa-
mym okresie zbilansowania wyniosło 
71%

Nigdy nie da się uzyskać 100% z wia-
domych przyczyn, muszą odbywać się 
płukania linii wodociągowej, co pro-
centuje na zmniejszenie procentu pobo-
ru wody, nieprzewidziane awarie, itp. 
W październiku Zakład głównie zaj-
mował się, jak wspomniano wcześniej 
usuwaniem przyczyn powodujących 
zwiększony ubytek wody na wodocią-
gu Płaska. Zajmował się także praca-
mi porządkowymi tak jak co miesiąc. 
Zadbał także o czystość na mogiłkach 
ofiar z I i II wojny światowej, poprzez 
koszenie, zgrabianie traw i liści przed 
świętem Wszystkich Świętych. Zakład 
także zajmuje się opalaniem budynku 
Urzędu Gminy Płaska i świetlicy wiej-
skiej w Płaskiej. 

E.M.

Informacja Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej

Dystrybucja darów 
żywnościowych

Warto 
wiedzieć …
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W dniu 29 października 
w Szkole Podstawowej w 
Gruszkach odbyły się ob-
chody święta Halloween. 
W pierwszej części spotka-
nia uczniowie mogli obej-
rzeć przedstawienie w an-
gielskiej wersji językowej 
„Hamlet”, przygotowanej 
przez uczniów klasy VI. 

W kolejnej fazie spotkania 
odbył się konkurs piosenki 
anglojęzycznej, w którym 
udział brali uczniowie klas 
I-VI. Pierwsze miejsce za-
jęła uczennica Natalia Ko-
zielska śpiewając piosenkę 
„Can you multi-task?”, 
drugie miejsce przyznano 
duetowi Piotrowi Masłow-
skiemu i Natalii Bołtra-
lik za utwór „What’s your 
name?”, trzecie miejsce 
zajęła Karolina Maja Ja-
deszko  za utwór „Every 
Monday”. 

Następnie, na scenie poja-
wiły się wszelkiego rodza-
ju straszydła i upiory, co 

świadczyło o rozpoczęciu 
się konkursu na najstrasz-
niejsze przebranie. Ucz-
niowie zaprezentowali się 
znakomicie, a ich pomysło-
wość była zdumiewająca. 
Specjalnie powołana komi-
sja wybrała najbardziej ory-
ginalne oraz najstraszniej-
sze przebranie. Wybór był 
trudny, niemniej jednak w 
wyniku burzliwych obrad, 
jury ostatecznie przyznało 
pierwsze miejsce Sandrze 
Jatkowskiej, drugie miej-
sce Szczepanowi Rowiń-
skiemu oraz Mariuszowi 

Zaniewskiemu, a trzecie 
przypadło Natalii Bołtralik.

Nie zabrakło również naj-
bardziej charakterystycz-

nego elementu Halloween 
- dyń, które imponowały 
rozmiarami i techniką wy-
konania. Pomysłowość ucz-
niów była zdumiewająca.

Celem imprezy było przy-
bliżenie uczniom jednego 
z najbardziej popularnych 
świąt obchodzonych w 
krajach anglojęzycznych, 
a więc w krajach, którego 
języka uczniowie się uczą. 
Angażując się, uczniowie 
nie tylko poznają i rozumie-
ją tradycje innych krajów, 
ale też poszerzają słowni-
ctwo wykazując przy tym 
własną inicjatywę. Jednak-
że uczniowie powinni być 
uświadamiani, iż poznawa-
nie tradycji innych krajów 
nie jest równoznaczne z ich 
przyswajaniem. 

Dlatego też impreza zo-
stała przeprowadzona w 
innym terminie niż 31 paź-
dziernika, a to pozwoliło 
uniknąć skojarzeń Hallo-
ween z Dniem Wszystkich 
Świętych, a tym samym po-
mogło odeprzeć najczęściej 
stawiany zarzut bezczesz-
czenia polskich tradycji.

U.P.

Upiory, Duchy i…dynie
– pyszna zabawa w Gruszkach!

Kanał Augustowski  (3)

Śluza Paniewo
Pierwotnie śluzy Kanału 

Augustowskiego miały pięk-
ny wystrój architektoniczny 
w barwach narodowych. Ko-
mory wykładano czerwoną 
cegłą, zwieńczenia komór 
były białe. Niestety nic, z tak 
pomysłowego podkreślenia 
polskości, do naszych cza-
sów nie przetrwało. Kolory 
nie przetrwały próby czasu, 
ale budowle – tak. 

Następną, a zarazem jedyną 
dwukomorową śluzą znaj-
dującą się na terenie Gminy 
Płaska, jest Paniewo. Śluza 
znajduje się na 60,9 kilome-
trze Kanału Augustowskie-
go. 

Została wybudowana  w 
latach 1826 – 1828 przez 
podporucznika Korpusu In-
żynierów – Michała Hora-
ina. Praktycznie została zre-
konstruowana w latach 1970 
– 1980. 

Śluza jest stopniem wodnym 

pomiędzy jeziorami Krzywe i 
Paniewo. Różnica poziomów 
między nimi jest jedną z naj-
większych na kanale, dlatego 
zbudowano tu śluzę o dwóch 
komorach sprzężonych. Spa-
dek wynosi prawie 7 metrów 

(6,29m) – po około 3,5 m na 
każdą ścianę. Parcie wody na 
budowlę jest tak ogromne, że 
już przed I wojną światową 
trzeba było ją remontować. 

Została ona niestety w roku 
1944 przez partyzantów 
zniszczona  (podobnie rzecz 
się miała ze śluzą gorczy-
cką).  Wysadzili oni wtedy 
między innymi wrota, a na-
ruszenie terenu, wywołane 
działaniami frontowymi, 
spowodowało dalsze nisz-
czenie konstrukcji. 

Po wojnie obiekt został wy-
remontowany. Niestety – re-
mont został wykonany tak 
nieudolnie, że błędy spowo-
dowały przechył murów, co 
groziło wręcz katastrofą. 

W 1973 roku wykonano 
tak zwane zastrzyki betonu, 
które jednak nie przyniosły 
żadnych efektów. Podjęto 

wtedy decyzję o rozbiórce 
śluzy przy pomocy mate-
riałów wybuchowych. Na 
szczęście, pod wpływem 
licznych protestów, odstą-
piono od tego absurdalnego 
pomysłu i odbudowano ją z 
wykorzystaniem nowoczes-
nych metod i materiałów, 
zachowując jednak jej za-
bytkowy charakter. Obok 
stoi strażnicówka z 1980 
roku, pobudowana na wzór 
obiektów klasycystycznych.

Rekonstrukcji śluzy doko-
nano w latach 1974r. – 1979r. 
Śluza jest naprawdę impo-
nująca. Ceglane ściany mają 
ponad 10 metrów wysokości. 
Nad pierwszą komorą wznosi 
się drewniany mostek. Przed 
laty – naprawdę! z tegoż 
mostku wpadł z „maluchem” 
do jednej z komór śluzy nie-
fortunny kierowca i…wy-
szedł z tego cało! - Woda, po 
otwarciu zastawek, wpływa 
z ogromną siłą do komór, 
mających 44,41 m i 43,64 m 
długości, tworząc białą pia-
nę. Niepowtarzalne śluzowa-
nie trwa około 40 minut. Do 
śluzy Paniewo trzeba wybrać 
się koniecznie…

R.S.


