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„TURYSTYKA WIEJSKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
kolejne zadania
W listopadzie 2008r. zrealizowane zostały kolejne
zadania zaplanowane w ramach projektu „Turystyka
wiejska szansą na lepsze
jutro”.
Cykl wykładów „Czy
zdrowo się odżywiasz?”
składał się z trzech etapów :
ZASADY
ZDROWEGO ŻYWIENIA – zajęcia
prowadziła Pani Izabela
Dzikowska
nauczyciel
Augustowskiego Centrum
Edukacyjnego . Pani Izabela przedstawiła uczestnikom podstawy jak zdrowo
się odżywiać, czego unikać,
jak prawidłowo ułożyć nasz
codzienny jadłospis .
Z A S T O S O WA N I E
ZIÓŁ - zajęcia prowadziła
Pani Irena Batura. Dzięki jesiennej pogodzie Pani
Irena mogła nazbierać ziół
i pokazać, jak wyglądają jeszcze nie wysuszone.
Omówiła zastosowanie niektórych roślin i ich działanie
zdrowotne, podała również

wiele ciekawych przepisów
na mikstury i nalewki ziołowe.
ESTETYKA NAKRYWANIA STOŁU - zajęcia
prowadziła Pani Małgorzata Puczyłowska. Małgosia
pokazała jak estetycznie
nakryć stół ,udekorować
potrawy i podać je na stół.
Każdy mógł spróbować
swoich sił wykonując dekoracje potrawy czy też stołu.
Tego typu zajęcia zaplanowane są również na luty
2009r.
Wiadomości zdobyte na
powyższych wykładach na
pewno przydadzą się każdemu wżyciu codziennym jak
również osobom przyjmujących letników .
Kolejnym cyklem zajęć
były WARSZTATY KULINARNE. Przez trzy dni
uczestnicy szkolenia pogłębiali pod bacznym okiem
Pani Danuty Bakuniewicz
, swoja wiedzę i praktykę
kulinarną . Były ciasta, po-

W numerze:

trawy mięsne i jarskie oraz
potrawy kuchni regionalnej.
Pani Danuta jest doświadczona kucharką i przekazała
wiele ciekawych przepisów.
które każdy uczestnik warsztatów może wykorzystać
samodzielnie w domu.
W szkoleniach uczestniczy 45 osób z całej gminy.
Są to osoby w rożnym wieku i różnym statucie zawodowym. Projekt skierowany
jest głównie do rolników,
osób zajmujących się agroturystyką oraz chcących
rozpocząć taką działalność.
Całkowity koszt projektu to 49.965,00 zł, z czego
4500,00 zł zostało przezna-

czone na zakup zastawy
stołowej na 60 osób oraz
drobnego sprzętu kuchennego takich jak: krajalnica ,
robot kuchenny, kombi war,
blend er,
mikrofalówka,
czajnik elektryczny. Cały
sprzęt
wykorzystywany
był podczas praktycznych
warsztatów
kulinarnych.
Po zakończeniu projektu
pozostanie na wyposażeniu świetlicy w Płaskiej.
Uczestnicy szkoleń nie
ponoszą żadnych kosztów
w związku z prowadzonymi
zajęciami. Ich jedyny koszt
to dojazd do miejsca szkolenia. Projekt realizowany jest
od sierpnia 2008r., kiedy to
odbyły się szkolenia z zasad
pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego przeznaczone dla OSP i młodzieży,
ostatnie zajęcia zaplanowane są na m-c marzec.
Wszyscy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa
w szkoleniach.
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Piękna jest radość w Święta
Ciepłe są myśli o bliskich
zatem …
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj WAS wszystkich.

Choinka
Stała nieśmiała, naga
I jakby zalękniona
I nagle tak jak stała
Padła w moje ramiona
Pokłuła mnie swoimi
Małymi igiełkami
Bo mowa o choince
Chwiejącej gałązkami
Więc zaraz ją okryłem
Różnymi ozdobami
By już nie stała smutna
Z gołymi igiełkami
I nawet ładna była
Tak strojna i zielona
A na początku naga
Nieśmiała, zalękniona
Krzysztof Boetzel

Kochani
Śpieszymy do WAS z najlepszymi życzeniami
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego wielkimi krokami
Nowego Roku 2009
Zdrowia, radości, pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
To wszystko
niech się zmiesza ze słońcem,
radością i miłością
w Waszych domach i sercach.

Umowa Płaska – Grodno
Na XV sesji UG
Wyniki turnieju
Grand Prix
Oferta na biomasę
Andrzejki
Kanał Augustowski (4)
Nasze Westerplatte
Otrzęsiny
Nowe stawki
podatkowe w 2009r.
List do Mikołaja
Turystyka wiejska szansą
Ogłoszenia
Idziemy na Sylwestra

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

Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Ciężkowski,
Wójt Gminy Płaska – Wiesław Gołaszewski, Radni Gminy
Płaska, ks. prałat Zygmunt Kopiczko i ks. proboszcz
Mirosław Mścichowski i Jerzy Buzon redaktor naczelny
„Głosu Płaskiej” wraz z Zespołem
oraz Wszyscy Ludzie Dobrej Woli.
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Wspólny projekt Gminy Płaska
i Samorządu Rejonu Grodno

W dniach 27 – 28 listopada 2008r. w ramach
współpracy Gminy Płaska
z Samorządem Rejonu
Grodno odbyło się spotkanie dotyczące złożenia
wspólnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
remontu dróg położonych
przy Kanale Augustowskim,
zarówno po stronie polskiej
jak i białoruskiej. Przedmiotowy projekt przygotowywany jest do realizacji
przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy
Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wójta
Gminy Płaska Wiesława
Gołaszewskiego,
oprócz
przedstawicieli Samorządu Grodzieńskiego udział
wzięli również przedstawiciele: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku,

Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A. w Suwałkach, Augustowskiego
Centrum Edukacyjnego w
Augustowie. Oba samorządy postanowiły wspólnie
wystąpić o dofinansowanie
remontów dróg po obu stronach granicy ze środków
unijnych. –Choć Białoruś
nie jest członkiem Unii Eu-

ropejskiej, ale istnieje specjalny program Partnerstwo
Sąsiedzkie i z niego chcemy
skorzystać – poinformował
Wiesław
Gołaszewski,
wójt Płaskiej.
W ramach projektu planowany jest remont następujących odcinków dróg:
po stronie polskiej o łącznej
długości 12,3 km w miej-

scowościach: Dalny Las,
Gorczyca - Płaska (Kąty),
Gruszki, Gruszki – Lubinowo, Macharce, Rubcowo, Rudawka – Kudrynki,
Rygol, Serski Las, Serski
Las – Dalny Las, Serwy,
Sucha Rzeczka (Czarny
Bród), a po stronie białoruskiej remont obejmować
będzie ok. 7,4 km na odcinku drogi Sofijowo-Ratycze-Sopoćkinie.
Podczas spotkania zawarte zostało porozumienie wykonawcze pomiędzy
Gminą Płaska i Samorządem Rejonu Grodno na realizację w/w projektu inwestycyjnego. Zgodnie z jego
treścią przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja do złożenia wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE.
Oba samorządy wyraziły
wolę dalszej współpracy
również w zakresie realizacji wspólnych projektów
w ramach wymiany kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej

Gmina zadba o odśnieżanie dróg
Podobnie jak przed rokiem nie powinno być
wsi odciętych od świata podczas zimowych za
mieci. Nie powinno również zabraknąć piasku
na szosach – zrobimy co w naszej mocy, aby
drogi były bezpieczne, na czas odśnieżone i
posypane - mówi Wiesław Gołaszewski, wójt
Płaskiej.
Samorząd zamierza kontynuować ekspe
ryment, polegający na przejęciu zimowej
opieki nad drogami powiatowymi o długości
190 kilometrów. Umowa ze starostwem, obowiązująca przez trzy lata, została podpisana
przed rokiem. – Uznaliśmy wówczas takie rozwiązanie za konieczne – mówi W. Gołaszewski. – Trudno w nieskończoność wysłuchiwać
narzekań, że po drogach powiatowych, jeśli
tylko zdarzy się przymrozek, można jeździć
tylko na łyżwach. Zwłaszcza, że mamy własgrudzień 2008 r.

ny sprzęt, m.in. pług do odśnieżania i samochód z piaskarką. W ub. roku do posypywania
szos zgromadzono 200 ton piasku i 30 ton soi,
w roku bieżącym prawie dwa razy więcej .
– Nawet jeśli zima wyjątkowo da się we znaki,
powinno wystarczyć – przypuszcza W. Gołaszewski. – Wierzę, że drogi będą bezpieczne i
samochody nie ugrzęzną w zaspach, chociaż
prawie wszędzie mamy u siebie Puszczę Augu
stowską

List do Świętego
Mikołaja
Jak co roku o tej porze
wszystkie dzieci na całym
świecie marzą
o prezentach od Świętego
Mikołaja. Aby mieś pewność,
że Mikołaj nie zapomni
o nich wysyłają listy. Podtrzymująć tę tradycje uczniowie SP Gruszki napisali kolorowy list na płótnie prosząc,
by Święty Mikołaj odpisał im
i rozwiał wszelkie wątpliwości w jego istnienie. Do listu
dołączono krótką informację o
szkole i prospekty o niepowtarzalnych walorach gminy
i okolic. Całość w języku angielskim w okolicznościowej
kopercie wysłano na adres :

Santa Claus
Arctik Circle
96930 Napapivi
Finlandia

Wszyscy z niecierpliwością
czekamy na odpowiedź!

Drogi święty Mikołaju Piszemy do Ciebie list.
Jesteśmy uczniami polskiej szkoły.
Mieszkamy i uczymy się w północno- wschodniej części Polski,
w pięknej krainie Puszczy Augustowskiej, przez którą przepływają
wody Kanału Augustowskiego.
Nasza Szkoła jest małą, wiejską placówką istniejącą w miejscowości
Gruszki w gminie Płaska od pół wieku, większość z nas codziennie musi
pokonać ok. 5-6 km, aby dotrzeć do szkoły.
Wszyscy cieszymy się, jak co roku,
na okres nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
W naszej tradycji narodowej jest to czas
spełniania marzeń i świątecznych życzeń.
W Polsce, w wigilijny wieczór dzielimy się opłatkiem, jemy 12 potraw w
Gronie Rodzinnym. Przy stole mamy jedmo puste miejsce dla niespodziewanego wędrowca i czekamy na prezenty pod choinką od Świętego Mikołaja.
W duchu zbliżających się świąt chcemy Ci również przesłać życzenia
Dużo zdrowia i siły, abyś mógł tej niezwykłaj nocy odwiedzić Nas w
nocy z 24 na 25 grudnia - zawitać do wszystkich dziecięcych domów
na całym świecie .
Wierzymy i czekamy na Ciebie.
Dzieci z polskiej szkoły podstawowej w Gruszkach
grudzień 2008 r.
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Ogłoszenie

Ogłoszenia
Świetlica Wiejska w Płaskiej
zaprasza na
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ.
Rezerwacja i bliższe informacje
pod nr telefonu 607 764 107
lub osobiście u opiekuna świetlicy.
Ośrodek PROSERWY w Serwach
zaprasza na
BAL SYLWESTROWY.
Zabawa w rytmach lat 60 i 70
przy muzyce na żywo.
Zniżki dla grup już od 5 par!
Szczegóły na www.proserwy.pl.
Rezerwacja 0 85 746 67 57
lub w Ośrodku 503 064 200
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 Rekreacyjno-Wypoczynkowe
„PROSERWY”.
tel. 503 064 200

Ogłoszenia przyjmujemy:
Telefonicznie 087 6410139; 6439060
w godz. 8.30-15.30
Za pomocą internetu na adres:
gbp.plaska@home.pl.
Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
- Płaska 57
Przyjęte ogłoszenia będą publikowane do
odwołania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści
lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez podania
przyczyny.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk pragnie poinformować mieszkańców
gminy Płaska, że na jej terenie (podobnie, jak w innych 18 gminach)
rozpoczęliśmy badania naukowe
„Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich objętych siecią
Natura 2000 na terenie Zielonych
Płuc Polskich”. Badania, oprócz
celów naukowych, mają za zadanie
pomóc w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym gmin, których
obszar w większym lub mniejszym
stopniu objęty został siecią „Natura
2000” - co, jak wiadomo wiąże się z
wieloma nakazami i zakazami, które nie ułatwiają życia potencjalnym
inwestorom, a także mieszkańcom
gminy. Z drugiej jednak strony nieskażone środowisko, piękne krajobrazy, mogą przyciągać do gminy
licznych turystów i stać się nowym
impulsem rozwojowym. Zespołowi
badawczemu, składającemu się z
2 profesorów i 7 doktorów przyświeca przesłanie, że fakt objęcia
gminy obszarem „Natura 2000”
nie powinien zbytnio utrudniać
jej rozwoju i nie może stać się wyłącznie problemem mieszkańców
i władz lokalnych. Zachowanie natomiast dla przyszłych pokoleń cennych przyrodniczo obszarów winno
być zadaniem nie tylko mieszkańców gminy, ale całego społeczeństwa naszego kraju. Konsekwencją
tego powinna być ustalona rekompensata dla gminy i jej mieszkańców za tak zwane korzyści utracone,
które wynikają z tytułu obowiązku
ochrony jej bogactw naturalnych.
Jest to zadanie trudne szczególnie

w okresie obecnego kryzysu finansowego, ale trzeba wierzyć, że
zespołowi badawczemu wspólnie
z mieszkańcami gminy uda się w
tej sprawie wypracować pewne rekomendacje zarówno dla polskich
władz centralnych, jak i Komisji
Europejskiej. Wyniki naszych badań powinny także odpowiedzieć
na pytanie, jakie kierunki rozwoju
gminy oprócz turystyki będą zgodne z zasadami ochrony środowiska.
Prace badawcze instytutu finansuje
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja wyżej wspomnianego tematu została powierzona Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN, ponieważ Instytut jest jedyną
placówką naukową w Polsce, która
w sposób kompleksowy zajmuje
się rozwojem obszarów wiejskich.
Nasi ankieterzy na początku 2009
roku zgłoszą się do wylosowanych
mieszkańców gminy, w tym rolników i przedsiębiorców, a także
członków samorządu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, z
prośbą o udzielenie wywiadu. Prosimy o przychylne ich przyjęcie i
poświęcenie czasu na rozmowę o
środowisku przyrodniczym, o jakości życia, o działalności gospodarczej w gminie. Będzie to dla Państwa szansą na ciekawą rozmowę.
Jej treść, uzyskane od Państwa informacje, będą dla nas wartościowe
pod warunkiem, że szczerze będą
odzwierciedlać poglądy mieszkańców. Nie będą one udostępniane
osobom trzecim; zostaną wykorzystane tylko do celów naukowych.
Staną się podstawą do przygotowania raportu na temat problemów, z
jakimi stykają się mieszkańcy obszarów wiejskich objętych programem „Natura 2000”.

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU MIGRACJI KSIĄG WIECZYSTYCH
Na podstawie art.6 ustawy z dnia
14 lutego 2003r. o przenoszeniu treści
księgi wieczystej do struktury księgi
wieczystej prowadzonej w systemie
informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz.
363) oraz par. 1 i 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu dokonywania
obwieszczeń o rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych (Dz.

Urz. Ministra sprawiedliwości Nr 4,
poz. 14) ogłaszam, że: w dniu 1 grudnia 2008 roku w Sądzie Okręgowym
w Siedlcach – Ośrodku Migracyjnym
Ksiąg Wieczystych rozpoczęło się przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg
wieczystych z obszaru właściwości
Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Augustowie do struktury wieczystej prowadzonej w systemie
grudzień 2008 r.

informatycznym. Migracja obejmie dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone dla: miasta Augustów oraz dla
gmin: Augustów, Bargłów Kościelny,
Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin.
Z upoważnienia
Prezesa Sądu Okręgowego
w Siedlcach
WICEPREZES
ROMAN KĘSKA

Na XV sesji Rady Gminy Płaska
Z udziałem wszystkich
radnych 2 grudnia 2008 roku
w świetlicy wiejskiej odbyła się, pod przewodnictwem
Przewodniczącego Dariusza Ciężkowskiego kolejna, 15. sesja Rady Gminy.
Radni postanowili uchwałą
XV/112/08 dokonać zmian
w budżecie gminy Płaska
na 2008 rok. Zmniejszono
dochody z tytułu: dotacji
rozwojowej na zadanie inwestycyjne „Infrastruktura
w strefie Kanału Augustowskiego” o 900.000 zł; środki
na dofinansowanie inwestycji własnych (przydomowe
oczyszczalnie ścieków i
świetlice) o 770.000 zł i inne
– w sumie zmniejszą się dochody o 1.767.062 zł. Po dokonanych zmianach budżet
gminy wyniesie – 6.486.445
zł, a po stronie wydatków –
6.377.051 zł )na wydatki bieżące – 5.529.451 zł a na wydatki majątkowe – 847.600
zł). Wolne środki w wysokości 135.286 zł przeznaczone
zostały na spłatę kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych. Zmniejszone zostaną
wydatki o kwotę ogółem
– 1.967.062 zł a planowany
w budżecie gminnym kredyt
na kwotę 200.000 zł nie zostanie pobrany.
Odwołano
Stanisława
Sobolewskiego ze składu
Komisji Rewizyjnej, a na
jego miejsce powołano radnego Józefa Jatkowskiego.
Po dokonanej zmianie skład
Komisji rewizyjnej jest następujący: Józef Jatkowski,
Edward Kulikowski i Magdalena Święcicka.
Radni
uchwałą
nr
XV/114/08, w związku z
wygaśnięciem mandatów, z
powodu śmierci – odwołali
ze składu Komisji Gospodarczej i Spraw Społecznych śp.
Krzysztofa Boetzela i Henryka Wasilewskiego.
W skład wspomnianej

Komisji powołano radnego
Stanisława Sobolewskiego, a po dokonanych zmianach skład tejże wchodzą:
Dariusz Chalecki, Piotr
Miezio, Grzegorz Sewastynowicz, Stanisław Sobolewski, Czesław Ślużyński, Janusz Truszkowski i Henryk
Wiszniewski.
Określono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
od gruntów: związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł. od 1 m2
powierzchni; pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,90 zł. od 1 ha
powierzchni; od pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,26
zł. od 1 m2 powierzchni. Od
budynków lub ich części:
mieszkalnych - 0,50 zł. od 1
m2 powierzchni użytkowej;
związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej - 19,81 zł. od 1
m2 powierzchni użytkowej;
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej; zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej; pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,64 zł. od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej; budynków
letniskowych, które zostały
określone w pozwoleniu na
budowę, jako budynek letniskowy – 6,64 zł od 1 mkw.
powierzchni uzytkowej; od
budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3 – 7 odpowiedniej ustawy.
Straciła w ten sposób moc
uchwała Nr X/62/07 Rady
Gminy Płaska z 29 listopada
2007r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Uchwałą nr XV/116/08 na
wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej
zatwierdzono taryfy za wodę
pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
obowiązujące od 1 stycznia
2009 do 31 grudnia 2009
roku. Gospodarstwa domowe
za 1 m3 płacić będą – 2,14
zł; podmioty gospodarcze,
instytucje i urzędy – 2,14
zł, a opłata abonamentowa
– miesięczna dla obu grup
wymienionych wyżej wynosić będzie – 1,50 zł.Uchwałą
nr XV/119/08 upoważniono
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej do
załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej przy podejmowaniu działań uregulowanych ustawą z 7 września
2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
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(Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z
2008r. Nr 134, poz. 850) wobec dłużników alimentacyjnych. Straciła moc Uchwała
Nr XIV/107/08 w podobnej
sprawie. Uchwalono (uchwała nr XV/120/08) zmiany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
części dotyczącej wsi Rudawka). Zatwierdzona Uchwała
jest dostępna w siedzibie
Gminy Płaska – Wszystkim
Zainteresowanym! Uchwała
nr XV/121/08 dotyczy rocznego programu wspólpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku społecznego.
Prezentujemy w „Głosie
Płaskiej” całą treśc ważnej
Uchwały. Celem programu jest efektywne włączenie aktywności podmiotów
określonych w § 1 w proces
organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb
mieszkańców poprzez: określenie priorytetowych zadań
publicznych; zapewnienie
udziału w realizacji tych zadań; wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji
pozarządowych;
wzbogacenie oferty świadczonych
usług publicznych oraz
podniesienie ich standardu;
zabezpieczenie w budżecie
gminy środków finansowych
Dokończenie na str. 4
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TENISOWE GRAND PRIX
30 listopada 2008r. w
sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Płaskiej
odbył się I Turniej Otwartych Turniejów Grand Prix
w Tenisie Stołowym sezon
2008/09.
Celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego
wśród dzieci i i młodzieży
szkolnej.
Ten pierwszy Turniej otworzył i bardzo serdecznie
powitał wszystkich uczestników wójt Gminy Płaska
pan Wiesław Gołaszewski.
Oto wyniki turnieju, który stał na bardzo dobrym
poziomie:
dziewczętaGimnazjum:1.Puciłowska
Agnieszka, 2.Wasilewska
Paulina, 3.Dobrowolska
Ewa, 4.Kozłowska Monika; dziewczęta V-VI
- 1.Zielińska Karolina,
2.Woronko Katarzyna, 3.
Harmuszkiewicz Karolina,
4.Hermaniuk Magdalena;
chłopcy klasy I-IV - 1.Wasilczyk Daniel, 2.Okuniewski Patryk, 3.Kuźma Konrad, 4.Romańczuk Maciej;
chłopcy klasy V-VI - 1.Zaniewski Tomasz, 2.Sudnik
Sebastian,
3.Zaniewski
Mariusz, 4. Puczyłowski
Miłosz; chłopcy Gimnazjum - 1.Jejer Radosław,

2.Jasiński Marek, 3.Raszkiewicz Patryk, 4. Żeromski Konrad.
Patronat: Wójt Gminy Płaska – Wiesław Gołaszewski. Organizatorzy: Gminny
Ośrodek Kultury w Płaskiej.
Turniej prowadzą i sędziują:
Kinga Macierzyńska, Jan
Bagiński, Zdzisław Omelianiuk.
Jan Bagiński

Warto – nawet trzeba!
Do 15 lutego 2009 roku
można – i trzeba! składać
wnioski o dopłaty do zużytego materiału siewnego.
Dotacja będzie przysługiwała tym rolnikom, którzy
wykorzystywali do siewu
lub sadzenia materiał elitar-

ny lub kwalifikowany. Dotacjami objęte zostaną: zboża
ozime (wysiane w okresie
od 1 lipca do 30 listopada
2008r.), a za jeden hektar
gruntów ornych obsianych
zbożami i mieszankami
zbożowymi rolnik, który

Na XV sesji Rady Gminy Płaska
umożliwiających pełne i terminowe
wykonanie zadań publicznych.
Gmina Płaska, w miarę możliwości
wspierać będzie podmioty, w szczególności poprzez: umożliwienie nabywania na szczególnych warunkach
prawa użytkowania (dzierżawa, najem,
użyczenie) nieruchomości (lokali) będących własnością komunalną podmiotom do prowadzenia działalności
związanej z realizacją zadań gminy;
udzielanie pomocy w nawiązywaniu
kontaktów z innymi organizacjami
oraz instytucjami samorządowymi;
udostępnianie podmiotom formularzy

ofert na realizację zadań gminy i sprawozdań z ich wykonania; udzielanie
pomocy organizacyjno – technicznej
podmiotom prowadzącym działalność
związaną z realizacją zadań gminy. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
Płaska z organizacjami i podmiotami,
o których mowa w § 1 obejmuje zadania z zakresu: pomocy społecznej; promocji zdrowia; oświaty i wychowania;
ochrony przeciwpożarowej; ekologii i
ochrony środowiska; promocji gminy;
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Wykaz dotacji dla organizacji
i podmiotów określonych w § 1, na regrudzień 2008 r.

oczywiście złoży wniosek
i to na nowym formularzu
(dostępnym na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego) otrzyma 100 złotych. Uwaga! Szczegóły na
stronie internetowej www.
arr.gov.pl.

Dokończenie ze str. 3
alizację zleconych zadań na dany rok
budżetowy określi załącznik do uchwały budżetowej. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do
współpracy Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z organizacjami
i podmiotami stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96 poz. 873, ze zmianami).
Uchwałą nr XV/122/08 przyjęto
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2009 rok”.

Uroczyste przyrzeczenie
gimnazjalistów

27.11.2008. w ZSO w Płaskiej odbyła
się uroczystość przyrzeczenia uczniów
klas pierwszych gimnazjum. Tego dnia
pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi gimnazjalistami. Uroczystość zaczęła się powitaniem gości: ks. proboszcza
Zygmunta Kopiczko, przedstawiciela
gminy Płaska – sekretarza UG Dariusza Górskiego, rodziców, nauczycieli
oraz uczniów. Miłym momentem było
wręczenie upominków przez sekretarza
gminy Płaska przedstawicielom klas
pierwszych. Następnie w obecności
sztandaru szkoły uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie.
W części artystycznej pierwszoklasiści zaprezentowali sceny z życia mieszkańców dawnej wsi w wykonaniu kl. I a
oraz scenkę z zamierzchłej przeszłości
pt. „Tryglodyci”. Dalsza część „otrzęsin” odbywała się w bardziej wesołym
nastroju. Uczniowie rywalizowali w
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różnych konkursach przygotowanych
przez samorząd szkolny. Nie było łatwo. Trzeba było popisać się zręcznością, szybkością, sprytem, a także pomysłowością.
Emocje były ogromne, nikt nie zwracał uwagi nawet na obdarte kolana.
Ostatnim warunkiem przyjęcia do społeczności szkolnej było wypicie specjalnie przyrządzonej „miksturki”.
Takie tradycje szkolne są cenną wartością i na długo zostają w pamięci.
L.P.

Dwie stawki podatkowe - można tylko zyskać
Zbliża się, jedna z dłużej oczekiwanych reform podatkowych. Dzięki
zmianie skali podatkowej, od dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2009 r.
zapłacimy niższy podatek.
Rok 2008 jest ostatnim rokiem, w
którym podatnicy będą rozliczali się w
oparciu o trzy stawki podatkowe – 19%,
30 % i 40 %. Od dochodów, które uzyskamy w roku 2009 zapłacimy niższy
podatek. Stanie się tak, ponieważ zmieniona została skala podatkowa na 2009
rok. W miejsce dotychczasowych trzech
stawek wprowadzono dwie – 18% i
32%. Wszyscy, którzy zarobią w ciągu
roku poniżej 85.528 zł zapłacą podatek
w wysokości 18%. Podatnicy, których

zarobki przekroczą wspomnianą wyżej
kwotę zapłacą podatek w wysokości
32% (według skali na 2008 r. zapłaciliby
40%). I tak np.:
•����������������������������������
Podatnik, którego dochody wynoszą
2500 zł netto miesięcznie, rozliczając się
zgodnie ze starą 3-stopniową skalą zapłaciłby 5.114 zł podatku dochodowego.
Po zmianie, zgodnie z nową skalą, zapłaci jednak 4.844 zł. W związku z tym na
zmianie zyska 270 zł rocznie.
•����������������������������������
Podatnik, którego dochody wynoszą
5000 zł netto miesięcznie, rozliczając się
zgodnie ze starą 3-stopniową skalą, znalazłby się w II progu i zapłaciłby 12.519
zł podatku dochodowego. Po zmianie,
zgodnie z nową skalą, znajdzie się w I
progu i zapłaci 10.244 zł. W związku z
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tym na zmianie zyska 2275 zł rocznie.
Podatnik, którego dochody wynoszą
7500 zł netto miesięcznie, rozliczając
się zgodnie ze starą 3-stopniową skalą
zapłaciłby 21.966 zł podatku dochodowego. Po zmianie, zgodnie z nową skalą,
zapłaci jedynie 16.270 zł. W związku z
tym na zmianie zyska 5696 zł rocznie.
Co prawda swój roczny podatek za
2009 r. w oparciu o nową skalę będziemy
wyliczać dopiero w okresie od stycznia
do kwietnia 2010 r., niemniej pozytywne
zmiany w naszych portfelach odczujemy
już pod koniec stycznia 2009 r. Wtedy
to bowiem od naszego wynagrodzenia
pobrana zostanie po raz pierwszy niższa
zaliczka na podatek dochodowy.
Radosław Hancewicz
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Gospodarstwo rolne MISKANT

Nasze Westerplatte
17 listopada b r. społeczność Szkoły Podstawowej
w Gruszkach miała zaszczyt
gościć Jego Ekscelencję biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Niecodzienni goście
zostali bardzo ciepło przyjęci
przez gospodarza szkoły, panią dyrektor Bożenę Baranowską wraz z Radą Pedagogiczną, gospodarza gminy
– Pana Wiesława Gołaszewskiego, proboszcza parafii
Mikaszówka ks. Mirosława
Mścichowskiego oraz uczniów i ich rodziców.
Uroczystość rozpoczął bardzo wymowny występ dzieci
z klas starszych pt. ”Nasze
Westerplatte”, do którego

Jego Ekscelencja wielokrotnie nawiązywał podczas nauki skierowanej do całej społeczności szkolnej.
Pani katechetka, mgr Zofia
Hańczyc zdała sprawozdanie
z działalności katechetycznej,
opowiedziała o sukcesach
szkolnego koła Caritas, zwycięstwie w „Parafiadzie” i innych ważnych wydarzeniach.
Kolejnym punktem spotkania
było rozstrzygnięcie konkursu z Ewangelii świętego Łukasza. Nagrody i dyplomy
wręczał ksiądz biskup, więc
dzieci poczuły się szczególnie wyróżnione. Wizyta zakończyła się spotkaniem przy
herbatce.

Była to wspaniała okazja
do rozmowy o radościach
i troskach naszej Małej Ojczyzny, którą ks. biskup wyjątkowo sobie ceni dlatego,
że stała się ona bliska sercu
naszego kochanego Papieża
Polaka..
Zwraca się też do Nas,
mieszkańców tej parafii i ca-

Biblia Paulistów w Domu Matki
W dniach 21 i 22 listopada w Bazylice Jasnogórskiej odbyły się uroczystości związane z ukazaniem
się najnowszego przekładu
Pisma Świętego z komentarzem. Pierwszym elementem
obchodów było przekazanie
w dniu 21 listopada (piątek)
podczas Apelu o godz. 21.00
egzemplarza Biblii Sanktuarium Jasnogórskiemu. Uczynił to ks. Tomasz Lubaś SSP,
Dyrektor Generalny Edycji
Świętego Pawła, na ręce
o. Romana Majewskiego
OSPPE, Przeora Klasztoru
Jasnogórskiego.
Ks. Tomasz Lubaś SSP,
przekazując egzemplarz Biblii, wypowiedział akt zawierzenia, w którym m.in. skierował prośbę do Matki Bożej,

aby roztoczyła swoją opiekę
nad twórcami przekładu Pisma Świętego i wszystkimi,
którzy będą z niego korzystać
w pogłębianiu swojej wiary.
Oddał też w akcie zawierzenia Matce Bożej cały naród
polski i wszystkie rodziny,
prosząc Boga, aby w każdym
człowieku budził pragnienie
poznawania Jego prawdy,
zawartej na kartach Pisma
Świętego.
Sobotnie uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Jasnogórskiej Mszą św., której
przewodniczył JE abp Stanisław Nowak, metropolita
częstochowski. Wszystkich
zebranych przywitał o. Roman Majewski OSPPE, Przeor klasztoru jasnogórskiego,
wyrażając swoją radość, że

właśnie w tym miejscu, tak
szczególnym dla Polaków,
dokonuje się dziękczynienie
za najnowszy przekład Pisma
Świętego.
Zwieńczeniem obchodów
był uroczysty koncert w Bazylice Jasnogórskiej, który
poprowadziła Beata Młynarczyk, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. Na rozpoczęcie koncertu zabrał głos
Tadeusz Wrona, prezydent
Miasta Częstochowy, który
podkreślił wagę i znaczenie
najnowszego przekładu Pisma Świętego dla wiary i kultury Polaków.
Wykonawcami koncertu
byli: Chór Akademii Muzycznej w Katowicach (pod
dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon),
Katowicka
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łej gminy, z apelem o pielęgnowanie Szlaku Papieskiego, ponieważ jest on chlubą
naszego terenu. Jego Ekscelencja kilkakrotnie cytował
słowa papieża Jana Pawła II:
„Wymagajcie od siebie, nawet
jeśli inni nie będą wymagali”.
To cenne słowa, o których
powinniśmy wszyscy pamiętać i nimi żyć. Wszyscy odczuliśmy, że wizyta wpłynęła
na nasz rozwój duchowy.
Ksiądz biskup pozostawił
po sobie ślad w postaci ważnych i prawdziwych słów,
głębokiej nauki, która skłania
do refleksji nad życiowymi
wyborami.
Z całego serca za to dziękujemy.
K.Ś.
Orkiestra Kameralna (dyrygent Jan Wincenty Hawel)
i aktorzy Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie (Agata Ochota-Hutyra
i Adam Hutyra).
W uroczystościach na Jasnej Górze, na zaproszenie
abp Stanisława Nowaka,
Organizatorów i dyrektora
Muzeum Częstochowskiego
Janusza Jadczyka uczestniczył Jerzy Buzon – redaktor
naczelny „Głosu Płaskiej”,
który przekazał materiały
i filmy reklamowe o Augustowie, niezapomnianej wizycie
Jana Pawła II w Augustowie,
Studzienicznej i Gorczycy
w Pamiętnym Dniu 9 czerwca 1999 roku - Metropolicie
Częstochowskiemu, co zostało przyjęte ze szczerym zadowoleniem i Błogosławieństwem dla Naszej Parafii.
(red)

Prowadzimy sprzedaż sadzonek korzeniowych trawy energetycznej o nazwie
MISKANT OLBRZYMI.
Przyjmujemy zamówienia
na realizację w roku 2009.
Jesteśmy
producentem
przystosowanych do polskich warunków klimatycznych sadzonek korzeniowych
(rhizomów)
Miskanta olbrzymiego. Miskant olbrzymi (Miscanthus
giganteus)- trawa kępowa,
w polskich warunkach klimatycznych tworzy pędy o
wysokości 2-3,5 metra oraz
silny system korzeniowy
sięgający do 2,5 metra. Tak
głęboki system korzeniowy powoduje efektywne
pobieranie wody z gleby
i potrzebnych do wzrostu
składników pokarmowych.
Rozmnaża się tylko wegetatywnie, roślina sterylna
czyli nie wytwarza nasion.
W warunkach Europy Środkowej trawę tą eksploatuje
się przez około 15 lat. Miskant olbrzymi jest uprawiany dla grubych i sztywnych,
wypełnionych gąbczastym
rdzeniem źdźbeł. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, wysokim plonem
biomasy wahającej się w
granicach 20-30 ton suchej

masy z hektara po trzecim
roku uprawy. Wartość kaloryczna miskanta wynosi 1819MJ/kg sm. Biomasa miskanta traktowana jest przede
wszystkim jako odnawialny
surowiec energetyczny (słoma, zrębki, pelety, brykiety),
ale ze względu na wysoką
zawartość celulozy i ligniny
stanowi cenny materiał wykorzystywany do produkcji
materiałów budowlanych,
pokryć dachowych i mat, w
przemyśle celulozowo-papierniczym i chemicznym.
Miskant nie ma dużych wymagań glebowych i może
być uprawiany nawet na
glebach V i VI klasy. Zalecenia agrotechniczne dotyczące uprawy miskanta
tradycyjne jak dla każdej
innej rośliny uprawnej podorywka,
bronowanie,
mechaniczne i chemiczne
zwalczanie chwastów, orka
zimowa na głębokość 20-25
cm. Wysadzanie kłączy dokonuje się ręcznie lub mechanicznie za pomocą nieskomplikowanych sadzarek
które można wykonać we
własnym warsztacie. Termin wysadzania to nawet
początek kwietnia i może
trwać do końca maja. Obsada roślin na 1m2 powinna

wynosić 1 szt. na plantacji
produkcyjnej lub 2-3 szt. na
plantacji matecznej. Pielęgnacja miskanta w praktyce
ogranicza się do zwalczania chwastów szczególnie
w pierwszym i drugim roku
uprawy. Przed wschodami
bez obawy można stosować
środki typu ROUNDUP,
natomiast po wschodach
chwasty dwuliścienne zwalczać można środkami typu
CHWASTOX,
LINTUR,
GRANSTAR
a jednoliścienne (owies głuchy, perz)
środkiem o nazwie TITUS.
Zbiór słomy przeprowadza
się w miesiącach zimowych
do końca kwietnia włącznie,
lecz przed rozpoczęciem
wzrostu młodych pędów.
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Biomasę najlepszej jakości na cele energetyczne
uzyskuje się ze zbioru wiosennego miskanta.
Użycie kombajnu z kemperem do zbioru kukurydzy
na kiszonkę jest najprostszym sposobem zbioru biomasy. Przy zbiorze dwuetapowym wykorzystuje się
kosiarki rotacyjne z kondycjonerem prasy do słomy
(duża kostka).
Służymy wszechstronną
informacją praktyczną i teoretyczną na temat poruszanych zagadnień i zachęcamy
do uprawy Miskanta olbrzymiego.
Z poważaniem
mgr inż. Eugeniusz
Gostomski

Ułatwienia dla podatników w zakresie nabywania
spadków i darowizn
Zgodnie z nowymi przepisami, nie
jeden, ale sześć miesięcy będą miały
osoby nabywające rzeczy lub prawa
majątkowe, do zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego
1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie
nowe przepisy dotyczące podatku od
spadków i darowizn. Obowiązujący
dotychczas 1–miesięczny termin do
zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego, zostaje wydłużony
do 6 miesięcy. Termin ten jest liczony

od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. przy nabyciu spadku jest
to uprawomocnienie się postanowienia
sądu o nabyciu spadku).
Osoba, która nabyła spadek lub darowiznę, powinna jak najszybciej złożyć
do swojego urzędu skarbowego wypełniony druk SD-Z2. Zgłoszenie nabycia
rzeczy lub praw majątkowych w terminie jest niezbędne, ażeby małżonek,
dzieci, rodzice lub rodzeństwo, którzy
ten spadek dziedziczą mogli skorzystać
ze zwolnienia z podatku od spadków i
darowizn.
grudzień 2008 r.

UWAGA! W przypadku uzyskania
darowizny przekazanej w formie aktu
notarialnego nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do naczelnika urzędu
skarbowego.
UWAGA! Wydłużony 6-miesięczny
termin, dotyczy spadków i darowizn w
stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie po 31 grudnia 2008 r.
Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 869 60 25,
www.is.bialystok.pl
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ANDRZEJKI

– WIECZÓR WRÓŻB I PRZEPOWIEDNI
29 listopada, w przeddzień
świętego Andrzeja w świetlicy wiejskiej w Płaskiej
dzieci i młodzież bawiły się
w „Andrzejkowej dyskotece”. By tradycji stało się za
dość, były wróżby i lanie
wosku. Każde dziecko mogło wziąć udział konkursach
i zdobyć drobny upominek.
Korzystając z okazji ROZTAŃCZONE MALUCHY
z zespołu L8 MINI pierwszy
raz wystąpiły przed publicznością. Bardzo przeżywały
swój pierwszy występ, ale
zostały nagrodzone gromkimi brawami i zeszły ze sceny
bardzo zadowolone. Teraz
czują się tak jak ich starsze
koleżanki. Wigilia świętego
Andrzeja,
przypadająca
29 listopada, to tradycyjny
wieczór wróżb. Tego wieczora wróżby orzekały o losie, nie o zwykłym losie ale
tym związanym z zamążpójściem. Wróżby andrzejkowe
były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie.
Święty Andrzej uznany jest
za patrona panien chcących
szybko zmienić stan cywilny.
Miał on pomóc dziewczętom
w odkrywaniu przyszłości.

Chciały dowiedzieć się, kiedy
wyjdą za mąż; poznać imię
i charakter przyszłego małżonka. Chłopcy gromadzili
się na podobne wróżby w
wigilię świętej Katarzyny, 24

listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od
dziewczęcych andrzejek i z
czasem uległy zapomnieniu.
Obecnie oba obrzędy zostały
połączone i są obchodzone

jako andrzejki. Jest wtedy
okazja, by z przyjaciółmi
poznać andrzejkowe wróżby,
przesądy i zaklęcia. Ciekawe
czy sprawdzą się przysłowia
na św. Andrzeja:
- Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od
Bożego Narodzenia będzie
sroga zima.
- Gdy w Andrzeja deszcz
lub słota, w grudniu drogi
bez błota.
- Jeśli tak to może na Boże
Narodzenie będziemy mieli
trochę śniegu.
MC

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PŁASKA
Na podstawie art. 11 pkt
10 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,
z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XIII/98/08 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2008 roku zawiadamiam

WÓJTA GMINY PŁASKA
o wyłożeniu do publicznego zagrodową, rekreacji indywglądu projektu zmiany Stu- widualnej, zabudowę usłudium uwarunkowań i kie- gową, usługi turystyczne,
runków zagospodarowania z niezbędną infrastrukturą
przestrzennego gminy Pła- techniczną i obsługą komuska w dniach od 29 grudnia nikacyjną w obrębie ewiden2008 roku do 28 stycznia cyjnym Płaska i Gorczyca.
2009 roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Płaska
Dyskusja publiczna nad
w godz. 800 do 1500, pokój Nr przyjętymi w projekcie
7.
zmiany Studium rozwiązaPrzedmiotem zmiany Stu- niami odbędzie się w dniu
dium jest wyznaczenie tere- 19 stycznia 2009 roku w sienów pod zabudowę miesz- dzibie Urzędu Gminy Płakaniową
jednorodzinną, ska o godz. 1200, pokój Nr
grudzień 2008 r.

2. Każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może
wnieść uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Wójta
Gminy Płaska, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 lutego
2009 roku (włącznie).
WÓJT
Wiesław Gołaszewski

Kanał Augustowski
Za Paniewem, w przepięknym miejscu jest położona następna śluza – Perkuć. Zbudował ją przyjaciel Ignacego
Prądzyńskiego, zaledwie 23- letni podporucznik Julian Piędzicki.
Było to w latach 1827 – 1828. Jest
to jedyne jego dzieło kanałowe. Młody
budowniczy zmarł na cholerę w rok po
ukończeniu budowy tej śluzy, podczas
wojny rosyjsko- tureckiej na Bałkanach. Wieść o jego śmierci była także
przyczyną zgonu jego ojca, będącego
urzędnikiem na dworze Czartoryskich
w Puławach.
Nazwa miejsca pochodzi od nazwiska litewskiego rudnika Pierkucia lub
Pirkucia, wytapiającego na potrzeby
wigierskich kamedułów żelazo z rudy
darniowej. Różnica poziomów na tej
śluzie wynosi 2,91 m. Nieopodal stoi
jak zwykle ładny domek śluzowego,
wybudowany w roku 1921.
Z pobliskiego wzniesienia roztacza
się ładny widok na jezioro Kruglak i
jezioro Mikaszewo. Wymiary tej śluzy: długość – 44m, szerokość – 5,9 m,
spadek przy normalnym stanie wody2,38 m. Na kanale bocznym znajduje
się upust szandorowy. Upusty, zwane
również jazami, są ściśle związane ze
śluzami. Przy ich pomocy reguluje się
poziom wody w zbiornikach górnych.
Nazywa się je „jałowymi” bo praktycznie nie „pracują”. Ściągają na siebie
główne parcie wody, chroniąc tym samym śluzy przed podmyciem. Na ogół
naśladują rozwiązania pierwotne. Na
Szczęśliwego Nowego Roku
Nowego Roku Szczęśliwego
Umęczony Narodzie Ci życzę
Spokojnego, lepszego, zdrowego
Z nową jednak receptą na życie
Szczęśliwego Nowego Roku
Żeby wszystko co chcesz się spełniło
Powodzenia przy każdym Twym kroku
By się wszystko na lepsze zmieniło
Szczęśliwego Roku Nowego
Bez kłopotów, zazdrości i w zgodzie
I ogólnie wszystkiego dobrego
Tego życzę Ci szczerze Narodzie
Krzysztof Boetzel

wodzie stojącej są to urządzenia
szandorowe - w zależności od
potrzeb podnosi się lub dodaje
belki, zwiększając lub zmniejszając przepływ wody. Tam,
gdzie spływają duże masy wody,
zbudowane są jazy zastawkowe,
jedno-, dwu-, lub wielozastawkowe. Są to zazwyczaj budowle
drewniane, posiadają one tylko betonową obudowę – „przyczółki”.
Duże, postawione po drugiej wojnie
światowej, budowle betonowo-stalowe
tego typu można zobaczyć w Rygoli,
Augustowie, Białobrzegach, Dębowie.
W Rygoli wybudowano na upuście
małą elektrownię wodną. Wskutek
stałego silnego parcia wody upusty
najczęściej były niszczone i modernizowane.
Najciekawszym rozwiązaniem jest
trójzastawkowy upust w Suchej Rzeczce , dzięki któremu z jeziora Serwy
zasilane jest stanowisko szczytowe.
Posiada on rynnę do przerzucania kłód
drewna.
Śluza Perkuć jest uważana za jedną z
najpiękniej położonych na Kanale Augustowskim. Ze względu na bogactwo
natury i urodę krajobrazu utworzono tu
w 1970 roku rezerwat przyrody o powierzchni 209,82 ha .
Ten rezerwat wodno-torfowiskowoleśny, obejmuje lasy, torfowiska i jezioro Kruglak z bogatą, wodną roślingrudzień 2008 r.
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nością. Wokół obniżenia jeziornego
znajdują się wzniesienia morenowe.
Porasta je bór mieszany o bogatym runie. Torfowiska to także element tego
krajobrazu. Występują wraz z obniżeniem jeziornym. Jest tu najbogatszy
w gatunki zbiór mszaków leśnych, a
także gatunki chronione: wawrzynek
wilczełyko, kruszczyk błotny i storczyk
plamisty. Jednak znaczną część obniżenia zajmują turzyce.
Dotychczasowe badania szaty roślinnej wykazały obecność na tym terenie
ok. dwudziestu gatunków podlegających całkowitej ochronie, w tym ośmiu
z rodziny storczyków. Następną śluzą
na naszej trasie będzie Mikaszówka.
R.S.

