
Wystawa „Eksperymentuj” to kilkanaście 
stanowisk z interaktywnymi doświadcze-
niami z różnych dziedzin nauki: fizyki, 
chemii, biologii, matematyki. Tablice ob-
jaśniają zachodzące zjawiska, a obecni na 
wystawie animatorzy służą dodatkowymi 
wyjaśnieniami.

Objazdowa 
Wystawa Nauki 
w Płaskiej

Odważnemu eksperymentowi podniesienia włosów 
podali się: dyrektor szkoły pan Henryk Sewastyno-
wicz i radna gminy pani Lilianna Polkowska.                

Obyśmy dożyli pociechy, że takie urządzenia  trafią pod nasze szkolne „strzechy”

Z zasadą przyspieszenia eksperymentowali;
Patryk Okuniewski i Mateusz Klimowicz.
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Objazdowa Wystawa Nauki 
Centrum Nauk Kopernika organizuje; wystawy, warsztaty, pikniki, konkursy 

na wszystkich tych imprezach realizuje swój cel główny objaśnić dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym kulisy zjawisk z którymi obcujemy codziennie, ale nie znamy, 
nie rozumiemy mechanizmu ich powstawania, nie znamy zasad rządzących 
otaczającym nas światem. Ale również nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak my 
ten świat odbieramy.

Wystawa, którą gościliśmy w Płaskiej, była prowadzona przez trójkę młodych 
ludzi; Dorotę Grabowską, Konrada Rzewuskiego i Dariusza Wardeckiego.

Centrum Nauki już niedługo uzyska wspaniałą siedzibę nad Wisłą, nieopodal 
pięknej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W budynkach będą mieściły się 
stałe wystawy samoobsługowych urządzeń, demonstrujących zasady rządzące 
światem fizycznym, przyrodniczym i społecznym.

Naszych chłopców fascynowały urządzenia demonstrujące rozmaite zjawiska.

Reakcje mózgu na zjawisko mowy obserwuje 
Piotrek Romańczuk.

Wpływ środka ciężkości na 
szybkość poruszania się 
przedmiotu obserwują:
Oskar Okuniewski 
i Szymon Myszczyński.

Wśród szczególnie 
zainteresowanych 

wystawa  byli raczej 
chłopcy ale łamigłówki 
logiczne rozwiązywała 
też jedna dziewczyna.

Pomiaru szybkości reakcji, zależnie od okoliczności 
towarzyszących dokonuje Michał Simonienko.

Co mamy w środku? Do wnętrza człowieka zaglądali: Krzysztof Głowacki 
i Andrzej Maliszewski.



GAZETA PŁASKA �NR  3/2007

WIEŚCI Z GMINY  

RADA GMINY 
W DNIU �8 CZERWCA �007 R. 
PODCZAS VII SESJI ZWYCZAJNEJ 
PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

 
– uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 

�007 r.
 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
– dochody ogółem  6.482.887 zł.
– wydatki ogółem   7.020.892 zł.
 
– uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania planów finan-
sowych gminnych instytucji kultury za pierwsze 
półrocze.

 Informacja o przebiegu wykonania planów finan-
sowych gminnych instytucji kultury za pierwsze pół-
rocze powinna zostać przedłożona w formie pisemnej 
i powinna obejmować ona dla każdej jednostki od-
rębnie część tabelaryczną i część opisową zawierają-
cą omówienie stopnia realizacji planów finansowych 
instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń 
od planu.

 
– uchwałę w sprawie współpracy Gminy Płaska 

z Administracją Samorządu Rejonu Lazdijai na Li-
twie.

Upoważniono Wójta Gminy do zawarcia stosowne-
go porozumienia o współpracy. 

 
– uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Augu-

stowskiego zadania zarządzania publicznymi dro-
gami powiatowymi w zakresie zimowego ich utrzy-
mania.

 Wyrażono wolę przejęcia od Powiatu Augustow-
skiego wykonywania zadania publicznego zarządza-
nia publicznymi drogami powiatowymi w granicach 
administarcyjnych gminy w zakresie zimowego ich 
utrzymania.

 
– uchwałę w sprawie powołania zespołu do za-

opiniowania kandydatów na ławników.
 Powołano zespół do zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników, który przedstawi radzie 
gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandyda-
tach na ławników.

 
– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użycie 

herbu gminy. 
 Wyrażono czasową zgodę na umieszczanie Herbu 

Gminy Płaska na winiecie Gazety Płaska w okresie do 
dnia 31 grudnia 2007 r.

 – uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/154/06 
Rady Gminy Płaska z dnia �0  marca �006 r. w spra-
wie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nie-
czystości stałych i ciekłych z terenu gminy Płaska.

Dokonano zmiany Uchwały Nr XXIII/154/06 Rady 
Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie usta-
lenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości sta-
łych i ciekłych, gdzie ustalono górną stawkę opłaty 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Płaska za wywóz nieczystości stałych przez 
podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie 
usług w tym zakresie na terenie gminy w wysokości:

• 1 pojemnik SM – 110 w wysokości 15,00 zł. brutto, 
miesięczna dzierżawa 1 pojemnika SM – 110 w wyso-
kości 2,00 zł. brutto;

• 1 pojemnik KP – 1 w wysokości 35,00 zł. brutto, 
miesięczna dzierżawa 1 pojemnika KP – 1 w wysoko-
ści 5,00-zł. brutto.

 
– uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości 

kryterium dochodowego uprawniającego do przy-
znania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywia-
nia.

 Podwyższono kryterium dochodowe uprawnia-
jące osoby i rodziny do otrzymywania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania do wysokości 200 % 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

 
– uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Przeciwdziałania Narkomanii na lata �007 
– �01�.

Uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2007-2013, który będzie realizo-
wany przez:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informa-
cyjną i zapobiegawczą;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależ-
nionych,

3) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
 
– uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strate-

gii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Płaska na lata �007 – �014.

Uchwalono Gminną Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Płaska na lata 2007 
– 2014.  

 
– uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego syste-

mu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na 
lata �007– �014.

 Przyjęto do realizacji gminny system profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2014

 
– uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamo-
dzielnienie.
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 Osobie lub rodzinie może zostać przyznana pomoc 
w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamo-
dzielnienia. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie 
osoby lub rodziny przyznawana jest przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 
w trybie określonym ustawą o pomocy społecznej 
w ramach przyznanych środków na realizację zadań 
własnych gminy. 

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 
może być przyznany osobom lub rodzinom kwalifi-
kującym się do świadczeń pomocy społecznej według 
kryteriów określonych w art. 7 i 8 ustawy o pomocy 
społecznej. Przyznanie zasiłku uzależnia się od warun-
ków materialnych zainteresowanej osoby lub rodziny 
stwierdzonych na podstawie wywiadu środowiskowe-
go oraz rodzaju planowanej działalności. Jednorazo-
wy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 
przyznaje się w kwocie 5-krotności najniższego wy-
nagrodzenia ustalanego przez Ministra Gospodarki 
i Pracy w Monitorze Polskim w formie decyzji admi-
nistracyjnej, w której określa się jego przeznaczenie 
oraz formy zwrotu.

Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w ratach mie-
sięcznych w okresie do 36 miesięcy. W przypadku 
wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega on natychmiastowemu zwrotowi wraz z usta-
wowymi odsetkami od dnia wypłaty świadczenia. 

W przypadku, gdy przyznany zasiłek został wy-
korzystany zgodnie z jego przeznaczeniem, a żądanie 
zwrotu stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niwe-
czyło skutki udzielonej pomocy Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej na wniosek 
pracownika socjalnego może odstąpić od żądania 
zwrotu w całości lub części przyznanego świadczenia 
w myśl postanowienia art. 104 ust. 4 ustawy o po-
mocy społecznej. Decyzję w sprawie przyznania lub 
odmowy zasiłku celowego na ekonomiczne usamo-
dzielnienie podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Płaskiej na wniosek pracownika 
socjalnego.

 
– uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  wa-
runków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

 Pomoc w formie usług opiekuńczych  przyznaje 
się w drodze decyzji osobom samotnym, które z po-
wodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych  osób, a są jej pozbawione. Usługi 
opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, 
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie 
może im takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, a jeże-
li dochód na osobę w rodzinie nie przekracza docho-
du określonego w  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, są bezpłatne. 

 Przyjęto koszt 1 godziny usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 
5,00 złotych. Wysokość odpłatności za usługi opie-
kuńcze określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej w decyzji przyznającej usługi, zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwale. Odpłatność za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
może być obniżona przez Kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Płaskiej na wniosek usługobiorcy 
lub pracownika socjalnego, jeżeli: usługobiorca po-
niósł wydatki związane z chorobą członków rodziny 
lub śmiercią w rodzinie; usługobiorca poniósł straty 
materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych 
wypadków losowych; wystąpiły inne szczególnie uza-
sadnione okoliczności.    

Okres na jaki odpłatność może być obniżona nie 
może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku ka-
lendarzowego. Usługobiorca może być zwolniony od 
ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze w szczególności jeżeli: poniesie 
znaczne wydatki związane z chorobą członków rodzi-
ny lub śmierci w rodzinie; poniesie znaczne straty ma-
terialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wy-
padków losowych; wystąpią inne szczególne  okolicz-
ności uzasadniające zwolnienie. Zwolnienia dokonuje 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej na 
wniosek usługobiorcy lub pracownika socjalnego. 

 Należności za świadczone usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze usługobiorca opłaca w 
rozliczeniu miesięcznym gotówką lub przelewem bez-
pośrednio na rzecz podmiotu świadczącego usługi.

 
– uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na 

pomoc rzeczową, zasiłki  okresowe i zasiłki celowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, może być 
przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości 
kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. Wy-
datki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasiłków 
okresowych i celowych podlegają zwrotowi:  w części 
- od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osób w rodzinie lub dochód 
rodziny przekracza kryterium dochodowe określone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocze-
śnie nie przekracza 200% tego kryterium; w całości 
- od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osób w rodzinie lub dochód 
rodziny przekracza wysokość 200% kryterium docho-
dowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.

– uchwałę w sprawie oceny  aktualności  Stu-
dium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia  przestrzennego Gminy Płaska oraz miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska.
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ZDARZENIA KRYMINALNEStwierdzono brak aktualności „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania  przestrzen-
nego gminy Płaska” – zatwierdzonego Uchwałą Nr  
XII/76/99 Rady Gminy w Płaskiej  w dnia 29 grudnia 
1999 roku, jak również konieczność zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Płaska uchwalonego Uchwałą Nr XII/67/04 Rady 
Gminy Płaska z dnia 8 czerwca 2004 roku, opraco-
wanego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 roku 
Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.).  

Upoważniono Wójta Gminy do podjęcia niezbęd-
nych starań zmierzających do zmiany Studium, i planu 
zagospodarowania przestrzennego.

– uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska. 

Przystąpiono się do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  prze-
strzennego  Gminy  Płaska, zatwierdzonego uchwałą 
Nr  XII/76/99 Rady Gminy Płaska w dniu 29 grud-
nia 1999 roku, w granicach administracyjnych Gmi-
ny Płaska. Przedmiotem zmiany będzie dostosowanie 
Studium do obowiązujących przepisów prawnych, 
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa podlaskiego, strategii rozwoju oraz propo-
zycji sporządzenia planów miejscowych w oparciu o 
złożone wnioski.

– uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Rudawka, w gminie Pła-
ska.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/67/04 Rady 
Gminy Płaska z dnia  8 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1312) części 
wsi Rudawka w gminie Płaska. Przedmiotem zmiany 
planu będzie przeznaczenie terenów  do rekonstrukcji  
Kanału Augustowskiego, obsługi komunikacyjnej i 
technicznej.

– uchwałę w sprawie wycofania poręczenia we-
kslem in blanco dla Lokalnej Grupy Działania „Sej-
neńszczyzna”. 

Upoważniono Wójta Gminy Płaska do wycofania 
poręczenia w postaci wystawionego weksla in blanco 
dla Lokalnej Grupy Działania „Sejneńszczyzna”. 

Dotycząca zdarzeń kryminalnych i drogowych 
zaistniałych na terenie Gm. Płaska od dnia 1 marca 
do końca czerwca �007 roku:

– W nocy z 28/29 kwietnia na trasie Serwy – Sucha 
Rzeczka doszło do tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego, kierujący samochodem marki Honda Ci-
vik jadący od strony miejscowości Serwy w kierunku 
Suchej Rzeczki, nie dostosował prędkości kierowane-
go przez siebie pojazdu do warunków i na łuku  drogi 
stracił panowanie nad samochodem, który zjechał na 
prawe pobocze, a następnie uderzył w rosnące poza 
nim drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miej-
scu poniósł 22-letni pasażer, a trzej pozostali mężczyź-
ni zostali ranni. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia to 
mieszkańcy Białegostoku, którzy przyjechali na week-
endowy wypoczynek.

– 1 maja w miejscowości Gorczyca policjanci za-
trzymali 41-letnią mieszkankę województwa mazo-
wieckiego, która kierowała samochodem osobowym 
marki Citroen Xara będąc w stanie nietrzeźwości, jak 
wykazało przeprowadzone badanie, kobieta miała w 
wydychanym powietrzu ponad 2,7 promila alkoholu.

– dzień później, tj. 2 maja również zatrzymano nie-
trzeźwego kierowcę, okazał się nim 47-letni mieszka-
niec Ełku, który w Suchej Rzeczce kierował samocho-
dem osobowym Ford Sierra mając ponad 2,2 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu,

- 16 maja na jeziorze Orle funkcjonariusze Pań-
stwowej Straży Rybackiej ujęli 56-letniego mieszkańca 
Białegostoku, który za pomocą sieci rybackiej niele-
galnie poławiał ryby. Przy zatrzymanym mężczyźnie 
znaleziono sprzęt kłusowniczy oraz złowione ryby.

– Takiego samego przestępstwa, tj. nielegalnego po-
łowu ryb za pomocą sieci rybackich, w maju i czerw-
cu dopuściło się trzech mieszkańców gminy Płaska. 
Wszyscy zostali ujęci przez funkcjonariuszy Państwo-
wej Straży Rybackiej.

Przestępstwa miały miły miejsce na jeziorze Serwy 
w dniach: 22 maja i 16 czerwca.

– 22 czerwca w miejscowości Serwy policjanci 
zatrzymali 20-latka z Suchej Rzeczki, który na dro-
dze publicznej kierował samochodem będąc w stanie 
nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało, że 
młody mężczyzna miał ponad 2,3 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

 Opracował:
 Asp.szt. Andrzej Murawski
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ŚMIECIE, ŚMIECIE, ŚMIECIE ...
Nie radzimy sobie ze śmieciami. Nie tylko turyści 

zostawiają gdzie popadnie rozpadające się worki ze 
śmieciami lub „żywe” śmiecie w nic nie opakowane. 

Bardzo wielu mieszkańców Gminy- zaliczamy do 
nich wszystkie osoby posiadające posesje na terenie 
naszej Gminy – nie zawarło umowy na wywóz śmieci. 
We wschodniej części  ta liczba przekracza 50% miesz-
kańców. 

Na terenie naszej Gminy koncesje na wywóz śmieci 
mają firmy; MPO, EKO i NECKO.

Można zawierać umowy na wywóz śmieci również 
w sobotę. Ten termin może być dogodny dla tych, co 
przyjeżdżają do swojego domu na wsi tylko na week-
endy. 

Ponieważ zawarcie takiej umowy jest obowiąz-
kiem każdego właściciela posesji, władze Gminy po-
stanowiły powiadomić wszystkich uchylających się 
od opłacenia wywózki śmieci, że ich śmiecie będą 
wywożone na zlecenie Urzędu, a koszt takiego wywo-
zu będzie wynosił 15 złotych. W ramach dobrowolnej 
umowy, koszt zabrania domowego pojemnika wynosi 
6 złotych. Dalsze uchylanie się od opłaty przysporzy 
dodatkowych kosztów administracyjnych.

Bądźmy kulturalni – zawrzyjmy umowy i wrzu-
cajmy śmiecie do własnych pojemników, a nie gdzie 
popadnie.

Redakcja jest zwolenniczką wystawienia – przy-
najmniej w sezonie letnim – kilku kontenerów na 
śmiecie do użytku publicznego. Tak było w zeszłym 
roku, i to było dobre. Jeżeli tego nie zrobimy – będzie-
my mieli zwały śmieci po różnych leśnych kontach, na 
przystankach i poboczach. 

INTERNET
Jesteśmy bardzo zainteresowani szybkim do-

stępem do łączy internetowych. Coraz więcej 
spraw można załatwić przez internet- można ku-
pić i sprzedać, można tanio pogadać, można wziąć 
formularze i przesłać je do urzędów, można prze-
kazać pieniądze ze swojego konta bankowego. 
Coraz więcej można zobaczyć i dowiedzieć dzięki 
łączom internetowym. U nas jest bardzo kiepsko z 
połączeniami internetowymi.

Jest projekt marszałkowski, aby dla potrzeb in-
ternetu wykorzystać  linie przesyłowe ENERGETY-
KI. Toczą się w tej sprawie rozmowy. Oczekujemy 
na efekt tych rozmów.

Termoizolacja szkoły 
w Płaskiej 

już rozpoczęta. Zostaną wymienione wszystkie 
okna na plastikowe, cały budynek jest ocieplany. 
Wyremontowany będzie dach. Całkowity koszt 
remontu 620 tyś zł. Dostaliśmy kredyt z Banku 
Ochrony Środowiska w wysokości 485 629 zł. Ter-
min spłaty dwa lata i 25% kwoty będzie umorzone. 
Oznacza to darowanie Gminie 121 407 złotych.

Powyższe inwestycje wyczerpują NASZ BU-
DŻET na najbliższe trzy lata. Ale nie traćmy na-
dziei. Może załapiemy się na jakieś nadzwyczajne 
środki unijne lub inne.
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ŚMIECIE, ŚMIECIE, ŚMIECIE ... Z wizytą 
w Serwach

Piękną plażę pokazaliśmy w 
poprzednim numerze Gazety, te-
raz odwiedziliśmy ja jeszcze raz i 
zapoznaliśmy się z panią Reginą 
Śluzyńską, (zdjęcie z prawej), która 
wraz z Haliną Kopczyńską i Ada-
mem Gołko opiekuje się budyn-
kami plażowymi. Są tu sanitariaty, 
Wiata z kominkiem i grilem, pole 
namiotowe, pomost i  dużo pięknej 
wody i nieba. 

 
Po jedzenie idziemy nie daleko, 

do sklepu pani Reginy Myszczyń-
skiej. U pani Reginy możemy ku-
pić coś dobrego, możemy obejrzeć 
niezwykłą dekoracje podwórka 
(zdjęcie poniżej) i w jej pięknym 
pensjonacie wynająć pokój (zdję-
cie z lewej). 

Ta piaszczysta droga, którą wi-
dzimy na zdjęciu, a która prowa-
dzi na plażę nad jeziorem Serwy 
– wkrótce będzie wyasfaltowana.

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków będą 
kosztowały 5–5,5 mln złotych. 
Możemy liczyć na dofinansowa-
nie – maksymalnie na poziomie 
od 0,5 do 1 mln złotych. Doku-
mentacja na oczyszczalnie ście-
ków jest już na ukończeniu. Dzię-
ki porozumieniu z powiatem 
Łozdzieje na Litwie, ich partycy-
pacja w kosztach dokumentacji 
będzie stanowić 30%, zapłacimy 
za dokumentację oczyszczalni 
znacznie mniej.
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Na Kanale Augustowskim
Wielka inwestycja, jaką 

jest rekonstrukcja Ka-
nału Augustowskiego w części 
Kudrynki Wołkuszek, ogromnienie 
wzbogaca środowisko naszej Gmi-
ny, a to NIC NAS nie kosztuje!

Najbardziej zaawansowane są 
prace przy śluzie Kudrynki lada 
dzień nastąpi jej odbiór.

Na zdjęciach, chociaż jeszcze 
nie skończona, widać jaka będzie 
elegancka. (zdjęcie z prawej i na są-
siedniej stronie).

Na drodze dojazdowej do mo-
stu na Kanale w Kudrynkach po-
stawiony jest znak ograniczający 
nośność pojazdów do 7 ton, a przy 
moście zostaną usytuowane dwa 
słupki o rozstawie 3 metrów. Dzię-
ki temu, na most nie wjadą cięż-
kie i duże samochody z drewnem. 
Uratujemy Kudrynki.

Może takie słupki należałoby 
nastawiać na wielu innych mo-
stach i drogach w Gminie?

Zajrzeliśmy i do Kurzyńca. Tam 
front robót rozległy. Widać już „ma-
jestat” mostu zwodzonego. (zdjęcie 
poniżej)

Wójt podejmuje starania w Re-

gionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej o wybudowanie wzdłuż 
Kanału ścieżki rowerowej. To był-
by, na pewno najpiękniejszy szlak 
rowerowy na całym Podlasiu.
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