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W projekcie budżetu gminy na 2011 
roku zaplanowano dochody w wysokości 
17.505. tys. zł. w tym:

dochody z podatków i opłat 2.636. 
tys.  zł ,

 dochody z dotacji na zadania własne i 
zlecone 985 tys. zł

  subwencje 2.687 tys. zł
 dochody z najmu i dzierżawy  i sprze-

daży 276 tys. zł 
 dochody z usług różnych 160 tys. zł
 wpłaty mieszkańców na przydomowe 

oczyszczalnie 670 tys. zł 
 dochody pozyskane ze budżetu Unii 

Europejskiej na wydatki bieżące 10.091 
tys. zł

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok
Do opracowania projektu budżetu gmi-

ny na 2011 r. zostały przyjęte następujące 
wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaź-
nik cen  towarów i usług konsumpcyjnych 
-  102,3 %

 - minimalne wynagrodzenie za pracę 
od 1 stycznia 2011 roku przyjęto w wy-
sokości  1.386 zł

Wydatki na zadania bieżące związane 
z oświatą , gospodarką komunalna , 
bezpieczeństwem przeciwpożarowym, 
utrzymaniem dróg gminnych, administra-
cja publiczna , opieką społeczna,  kulturą  
zaplanowano w wysokości  6.6348.335,- 
zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na 
realizacje zadań statutowych jednostek 
budżetowych, samorządowego zakładu 
budżetowego i instytucji kultury. 

Na zadanie inwestycyjne Gmina Pła-
ska  zaplanowane w 2011 roku kwotę 
12.854.580,- zł. W tym realizowane są 
następujące zadania:

1. Utwardzanie nawierzchni dróg 
gminnych  z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska 
Ukraina  Białoruś koszt zadania na 2011 
rok 1.700.000,- zł. Finansowanie zadania 
200.000,- zł. kredyt, 1.500.000,- zł. środki 
z  budżetu Unii Europejskiej

2. Rozbudowa infrastruktury tury-
stycznej w strefi e Kanału Augustow-
skiego –Zaplanowano środki fi nansowe 
w wysokości 3.740.000,-zł. W programie 
przewidziana jest wybudowanie Gminne-
go Centrum Turystycznego nad jeziorem 
Orle w Płaskiej, zagospodarowanie  w 

infrastrukturę turystyczną plaż na terenie 
gminy, trasy rowerowe i narciarskie  wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż 
szlaku Kanału Augustowskiego. Finan-
sowanie zadania – 940.000,-zł. kredyt 
jako wkład własny, 2.110.000,- zł. środki 
z  budżetu Unii Europejskiej 690.000,-zł., 
kredyt na prefi nansowanie środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej 
(w 2010 r. na taką kwotę zaciągnięto 
kredyt, który będzie spłacony w 2011r. 
po otrzymaniu refundacji środków fi nan-
sowych.)

3. Dostęp do internetu - szansa na dy-
namiczny rozwój Gminy Płaska- zada-
nie inwestycyjne i wydatki bieżące za-
planowano środki fi nansowe w wysokości 

2.870.080,-zł., w tym:   2.219.561. środki 
z  budżetu Unii Europejskiej, 650.519,-zł. 
kredyt na wkład własny.

4. Ekoturystyka na pograniczu Pol-
sko i Litewskim - budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, z Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Litwa - zaplanowano środki 
fi nansowe w wysokości 4.544.500,-zł. 
Finansowanie zadania jest następujące: 
2.582.000,-zł. pożyczka z funduszu ochro-
ny środowiska na wyprzedzające fi nanso-
wanie działań ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, 670.000,- zł. 
wpłaty mieszkańców na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  

JD.

Informacja o projekcie Budżetu Gminy Płaska na 2011 rok

               
 

III edycja konkursu 
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich 

„Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 
 

 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem 

Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. 
Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.   Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.  W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:  1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; 2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.   W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.   Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.  

 
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2011 r.   Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa, ul Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka, e-mail s.konopacka@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.    Informacje na temat poprzednich edycji konkursu i laureatów można znaleźć na stronie internetowej: www.fdpa.org.pl.   
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Dokarmianie ptaków zimą pomaga im przeżyć ten czas, kiedy pożywienia jest bardzo mało. Pozbawione pomocy – mogą 
zginąć. Zima to bardzo trudny okres dla ptaków. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gruszkach, jak co roku, zajęły się dokar-
mianiem ptaków. Systematycznie, w stałym miejscu,  podawana jest karma dla naszych skrzydlatych przyjaciół.

Dziękujemy  Nadleśnictwu Płaska w Żylinach  za gotowej mieszanki pokarmu  dla ptaków.
  M.S.

Dokarmiajmy ptaki
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Nieprzerwanie trwają prace przy 
wznoszeniu obiektów Centrum Infor-
macji Turystycznej oraz kompleksu 
sportowego (trybuny z szatniami, toa-
letami, sauna, siłownia itd.) w Płaskiej. 
Jest to inwestycja realizowana w ramach 
programu RPO WP. Wartość całej in-
westycji to kwota ok. 7,2mln złotych. 
Dofi nansowanie ze strony UE wynosi 
75 proc..  Budynek  zaplecza stadionu 
został już postawiony i zadaszony. Aktu-
alnie trwają w środku prace wykończe-
niowe. Nawierzchnia stadionu (zostanie 
położona sztuczna trawa oraz tartanowa 
bieżnia) będzie układana na wiosnę. 
Stadion powinien zostać ukończony do 
końca czerwca tego roku. 

Budynek Centrum Informacji Tury-
stycznej (znajdą się w nim również po-
mieszczenia dla GOK-u) będzie budo-
wany przez cały rok. Mamy nadzieję, że 
parkingi będą gotowe do końca sierpnia 
tego roku. Na przełomie marca/kwietnia 
ruszy budowa ścieżki rowerowo-nar-
ciarskiej. Będzie to bardzo mocne ude-
rzenie, napędzające  rozwój turystyki w 
Gminie Płaska. 

W miesiącu listopadzie 2010 roku 
zostały przerwane na okres zimy prace 
przy budowie przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Oczyszczalnie te są re-
alizowane w ramach projektu „Rozwój 

ekoturystyki na pograniczu 
polsko-litewskim”. Wartość 
projektu po stronie polskiej, 
w gminie Płaska to kwota ok. 
8,7mln złotych. Dofi nansowa-
nie ze strony UE to 85proc.. 
Wykonanych już zostało 
87oczyszczalni ścieków. Na 
wiosnę, gdy ruszą prace wykonawca 
obiecuje montaż 8sztuk oczyszczalni 
dziennie, co oznacza, że jeszcze w tym 
roku cała Gmina będzie miała zainstalo-
wane wszystkie oczyszczalnie. Od wio-
sny też oczyszczalnie będą formalnie re-
jestrowane i znakowane. Pozostałe prace 
z tego projektu będziemy wykonywać 
latem tego roku (znakowanie ścieżek 
pieszych, rowerowych, mapy, przewod-
niki itd.). 

Projekt budowy przyłączy interneto-
wych  został uruchomiony w listopadzie 
2010 roku. W zasadzie został ukończony 
odcinek Płaska- Rudawka- Kurzyniec. 
Inwestycja ta warta jest  ok. 5,7mln zło-
tych. Gmina zapłaci z tego ok. 650 . zło-
tych  oraz  otrzyma dofi nansowanie od 
wojewody w wysokości ok. 1,2mln zło-
tych. Współfi nansowanie ze strony UE 
to 85 proc.. Od maja ruszą prace związa-
ne z budową przyłączy do 200punktów 
w całej Gminie. 

Jesteśmy, chyba jedyną Gminą w 

Polsce której udało się wynegocjować 
dostęp co linii przesyłowych energe-
tycznych  na terenie całej Gminy. Dzięki 
temu możliwe jest tak ekspresowe tem-
po układania  światłowodu. Gmina Pła-
ska jest jednym z nielicznych w Polsce 
operatorów sieci internetowej. Jeszcze 
w tym roku wszyscy mieszkańcy Gmi-
ny będą mieli dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu. Lista osób, które będą 
miały prawo do bezpłatnego Internetu 
zostanie ogłoszona na przełomie mar-
ca/kwietnia tego roku, wtedy też ruszą 
szkolenia dla osób objętych bezpłatna 
usługą internetową. 

Budowa 12 km dróg gminnych (asfal-
towanie dróg) będzie możliwa jeszcze 

w tym roku. Na początku grudnia 2010 
roku Komitet Monitorujący  Programu 
Polska-Białoruś-Ukraina przyznał do-
fi nansowanie Gminie Płaska wspólnie 
z partnerem z Białorusi (Raispołkomw 
Grodnie) środki w kwocie 1,5 mln euro. 
Dofi nansowanie z UE wynosi ok. 83 
proc.. Aktualnie trwają prace nad uzgod-
nieniem umowy-porozumienia ze stroną 
Białoruską. Umowa ta będzie wymagała 
akceptacji ze strony Rządu Republiki 
Białoruś. 

W związku z tym 12 stycznia  tego 
roku, Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski 
wraz z pracownikami Gminy, gościł u 
Gubernatora Obłasti Grodzieńskiej  Ru-
słanowa prowadził rozmowy dotyczące 
zaakceptowania umowy z Raispołko-
mem. Negocjacje ze stroną białoruską 
oraz z Sekretariatem Technicznym Pro-
gramu potrwają co najmniej 3 miesiące. 
Dopiero wtedy będzie można ogłosić 
przetarg na wykonanie dróg. 

Inf. UG w Płaskiej

Inwestycje ze środków Unii 
Europejskiej w naszej Gminie
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19 stycznia 2011 roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych w naszej szkole odbyła 
się sympatyczna niezwykle uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zorga-
nizowały ją klasy 0 – III oraz „Radosne 
przedszkole”. 

W tym roku Babciei Dziadkowiemieli 
okazję zobaczyć niezwykły montaż słow-
no – muzyczny przygotowany specjalnie 
dla Nich. Były to wiersze, piosenki, insce-
nizacja oraz taniec „Gwiazdki”. 

Wnuczęta najpiękniej jak potrafi ły dzię-
kowały przybyłym gościom za miłość, po-
czucie, że są kochane. Złożyły im życzenia 
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane 
upominki. Babcie i Dziadkowie zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

Dzieci bardzo się cieszyły widząc naj-
bliższe osoby w murach swojej szkoły. 
Atmosfera uroczystości sprzyjała nawią-
zaniu bliższych kontaktów z babciami, 
które niejednokrotnie mają duży wpływ na 
wychowanie dzieci, są cennym ogniwem 

w procesie wycho-
wania swoich wnu-
ków na mądrych i 
dobrych ludzi. 

Miłym akcen-
tem były podzięko-
wania babć i dziad-
ków po skończonej 
uroczystości. Go-
rące słowa podzię-
kowania należą 
się też Rodzicom, 
którzy dowieźli 
Honorowych Go-
ścina uroczystość. 

M.S.

23 stycznia mieszkańcy Płaskiej i 
okolic obejrzeli inscenizacje jasełek  
„Pastuszek bosy” w wykonaniu dzie-
ci ze świetlicy wiejskiej w Płaskiej. 
Honorowymi gośćmi przedstawienia byli 
przedstawiciele Fundacji Ruch Pomoc-
ników Matki Kościoła z Choszczówki.

           Oprócz prezentacji jasełek, na 
scenie zatańczyły dziewczynki z zespołu 
Lpi8. Występy   naszych dzieci zostały 

nagrodzone gromkimi brawami – akto-
rzy zostali obdarowani słodyczami przez 
Przedstawicieli Ruchu. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
Wszystkim za pomoc w przygotowaniu 
występów, w szczególności zaś Rodzi-
com, którzy nie bacząc na trudności i 
nieodśnieżone drogi dowozili swoje 
dzieci na próby.

MC

Od lat Mikołajki ą się z wielką przy-
jemnością i tajemniczością. Co roku każde 
dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, 
w którym odwiedzi je Mikołaj  i przyniesie 
jakiś upominek. 

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w 
Gruszkachjest to okazja do wspólnej za-
bawy dla uczniów kl. 0-VI. W tym roku 
nasi uczniowie wyjechali na imprezę mi-
kołajkową do baśniowej krainyłożonej na 
północnym skraju Wigierskiego Parku 
Narodowego, nad rzeczką Wiatrołużądo 
Ogrodu Bajek„Sowa” w Kaletniku. 

Gdy przekroczyliśmy zaczarowane, 
malowane wrota urokliwego dworku, wi-
tali nas w progu gospodarze.  Uczniowie 
najpierw dzielili się wiedzą na temat św. 
Mikołaja. Później uczestniczyli w różnych 
konkurencjach sprawnościowych, zaba-

wach ruchowych, rozwiązywali zagadki 
oraz śpiewali piosenki  o Mikołaju.

Dzieci spotkały się z reniferem Rudol-
fem, a z Mikołajem, który pięknie grał na 
gitarze, śpiewały: „Czary, mary niesku-
teczne, hokus pokus nie da nic. Zawsze 
serce miej na ręce, wtedy wszystko zrobisz 
w mig”. Nie zabrakło także słodkiego po-
częstunku oraz  drobnych upominków dla 
każdego dziecka. 

W drodze powrotnej wizyta  w McDo-
nald’s. Samodzielne składanie zamówień, 
zachowanie się i radzenie sobie w miejscu 
nietypowym to było kolejne wyzwanie dla 
naszych uczniów. sprawiło dzieciom wiele 
radości.  

Wyjazd na wycieczkę pozwolił uczniom 
wyzwolić samodzielność i inicjatywę, 
rozwinąć wyobraźnię, zainteresowania, 
wzbogacić słownictwo. wracały do domu 
pełne wrażeń  i niezapomnianych przeżyć. 

M.S.

Dzień BABCI i DZIADKA w SP w Gruszkach

Mikołajki w „Ogrodzie Bajek”  w Kaletniku

Jasełka w świetlicy wiejskiej w Płaskiej

W świet l icy  wie jsk ie j  w P ła-
skiej dzieci i młodzież podczas zajęć 
wykonywały ozdoby Bożonarodzenio-
we . w niedzielę 19 grudnia odbył się 
kiermasz wykonanych prac . Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się choinki 
z szyszek , makaronu i orzechów . 
Takich niespotykanych dekoracji nie 
k u p i m y  w  s k l e p a c h .  Z e b r a -
ne pieniążki w kwocie 350 zł zostały 
przeznaczone na potrzeby świetlicy 
między innymi  zakupiono elektryczne 
organy. Wszystkim bardzo spodoba-
ła się ta akcja i są już przymiarki do 
takiej samej w okresie wielkanoc-
nym. Być może uda się kupić grę 
piłkarzyki w którą zagrają chętnie dzieci 
jak i dorośli.

                                                                                        MC

Kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych

T d j i S k l P d t j

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

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

Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska: działka 1500 mkw, 
cztery działki po 1000 mkw. Działki graniczą 
z lasem państwowym, położone w odległości 
500 metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów 
od jeziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do 
uzgodnienia).tel. 87 6418881,e-mail:jadeszko@
poczta.onet.pl. 

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

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i 
do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgod-
nienia), używane skrzydła drzwiowe, bryczka 
parokonna – 2,5 tys. zł tel. 87 641 88 81,e-ma-
il:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w 
miejscowości Rudawka o powierzchni 3000 
mkw. Działka graniczy z lasem, położona w 
bliskim sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, w 
odległości 200 m od przejścia granicznego. Cena 
do uzgodnienia. tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, malowa-
nie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

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

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda agre-
gat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, 
rok produkcji 1967 r., Tel  kom. 503 064 200. 

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

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapialną, 
mało używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. Cena 
1000 zł, tel. 600 569 233. 

Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, 
położone w pobliżu Kanału Augustowskiego, w 
miejscowości Kudrynki, cena do uzgodnienia. 
tel. 87 641 76 35, 785627913.

Sprzedam używany wóz na kołach gumowych,  
dwudziestka. Gruszki,  tel. 693 354 502

Przyjmę, kupię każdą ilość ziemi na działkę. 
tel. 512 146 299

Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o 
powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia. tel. 695 361 127

Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowo-
ści Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia. tel. 607 
764 107.

Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-
wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone 
w miejscowości Gorczyca. Nieruchomości 
znajdują się w pobliżu jez. Gorczyckiego i 
Kanału Augustowskiego, cena do uzgodnienia. 
tel. 668 301 799.

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-

nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kry-
jemy dachy  już od 42 lat. Prace wykonujemy 
szybko, solidnie i tanio. tel. 663-201-446

Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
tel. 783-828-866

Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, 
banie ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wy-
konujemy wykończenia domów drewnianych, 
renowację  starych obiektów drewnianych, 
więźby dachowe. tel. 607-924-718

Sprzedam pół domu 70 m˛ z dziaůkŕ 1200 m˛ i 
garażem w Gruszkach, gm. Płaska. tel. 87 641 
75 98,  514 391 704.

Usługi remontowo-budowlane w szerokim 
zakresie. tel. 510 449 029

Sprzedam działkę bez prawa zabudowy o 
powierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości 
Rudawka, przy drodze do Lubinowa, nieru-
chomość położona w sąsiedztwie lasu. Cena do 
uzgodnienia.  tel. 601 082 024

 Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Serwach 
zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, 
konserwatorów i stróża. Zgłoszenia CV i listy 
motywacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail 
serwy5@wp.pl.

Sprzedam 2 tapczany jednoosobowe w bardzo 
dobrym stanie, m. Dalny Las  tel. 609 146 608

Przedsi biorco!
skorzystaj z dotacji unijnych,  z ó  wniosek  o dofinansowanie!

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSI BIORSTW

Dla kogo: dla mikroprzedsi biorców (zatrudniaj cych mniej ni  10 osób) i dzia aj cych
b d  zamierzaj cych otworzy  dzia alno  na obszarze wiejskim (miejscowo  do 5 tys. lub
do 20 tys. mieszka ców)

Na jaki cel:
budowa, rozbudowa, remont budynków
zakup maszyn, urz dze , oprogramowania
zakup  rodków  transportu  (z  wy czeniem  samochodów  osobowych  do  przewozu

mniej, ni  8 osób wraz z kierowc ), 
raty leasingowe
koszty ogólne:

* dokumentacja techniczna (kosztorysy,  projekty budowlane, technologiczne,
oceny oddzia ywania na rodowisko, wypisy i wyrysy z katastru, dokumentacja
geologiczna, hydrologiczna)
* op aty za patenty, licencje
* koszty nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami budowlanymi
* koszty transportu materia ów, maszyn i urz dze
* koszty monta u

Forma i wysoko  pomocy:
Pomoc ma form  zwrotu  do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.  Wysoko  pomocy
przyznanej na realizacj  operacji nie mo e przekroczy : 

100 tys. z  – je li biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
200 tys. z  – je li biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej  2 miejsc pracy
300 tys. z  - je li biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

Termin og oszenia konkursu:
I/II kwarta  2011 r.

_______________________________________________________________
Je li jeste  zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt:

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO
tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85
e-mail: biuro@ecdb.pl      www.ecdb.pl

al. L. Ró yckiego 1c, 51-608 Wroc aw

Polska Fundacja Dzieci i M odzie y zaprasza
do wzi cia udzia u w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym og oszonym w ramach
Programu Polsko Ameryka skiej Fundacji
Wolno ci „Równa Szanse 2011”.

O dotacje do 40 000 z na dzia ania trwaj ce 15
miesi cy mog ubiega si organizacje
zarejestrowane w formie stowarzysze i
fundacji, maj ce siedzib w miejscowo ciach
do 20 tysi cy mieszka ców.

Celem Programu jest wyrównywanie szans
m odzie y w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym z miejscowo ci do 20
tysi cy mieszka ców
na udany start w doros e ycie.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy sk ada si z
dwóch etapów. Termin nadsy ania wniosków
w pierwszym etapie mija 22 lutego 2011 roku!

Na stronie www.rownacszanse.pl znajduj si
szczegó owe informacje o konkursie wraz z
zasadami i kryteriami oceny oraz dost p do
elektronicznego formularza wniosku.

                                           

W każdy piątek w Świetlicy Wiejskiej w Strzelcowiźnie
 o godzinie 1630 odbywają się zajęcia aerobiku, które prowadzi 
Pani Krystyna Tym. Serdecznie zapraszam. Anna Obuchowska
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Na III sesji Rady Gminy Płaska

Zmiany w budżecie Gminy, limity wydatków
inwestycyjnych, nowe stawki podatku od nieruchomości,

nowe opłaty za wodę i ścieki i dopłaty też…

L.p. Taryfowa  grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka

bru  o

1 2 3 4 5

1. Gospodarstwa domowe  cena za 1 m3 
dostarczonej wody 2,16  zł/m3

2. Podmioty gospodarcze, 
instytucje i urzędy

 cena za 1 m3 

dostarczonej wody 2,16  zł/m3

3. Opłata abonamentowa 
dla obu grup odbiorców miesiąc/odbiorca 1,50 zł./m-c

W środę 22 grudnia 2010 roku w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odby-
ła się III sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. 

Podjęto Uchwałę Nr III/9/10 w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska 
na 2010 rok, gdzie dokonano  zmniej-
szenia dochodów budżetu gminy w 
o kwotę 1.551.220 zł i zmniejszenia 
wydatków  budżetu gminy o kwotę  
1.286.220 zł. Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody ogółem 
9.044.701 zł, w tym: bieżące w wy-
sokości 6 939 837 zł, majątkowe 
w wysokości 2.104.864 zł; wydatki 
ogółem 12.666.301 zł, w tym:  bieżące 
w wysokości 6.938.931 zł, majątkowe 
w wysokości 5.727.370 zł.  

Defi cyt budżetu gminy w wysokości 
3.621.600 zł. zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z zaciąganych kre-
dytów i pożyczek w kwocie 3.621.600 
zł, na spłatę kredytów z lat ubiegłych 
w wysokości 518.607 zł. 

Planowany jest kredyt w wyso-
kości 421.600 zł oraz wolne środki 
na rachunku budżetu gminy z tytułu 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 97.007 zł.

Ustalono limity wydatków na wielo-
letnie programy inwestycyjne w latach 
2009 – 2011, jak też  łączną kwotę 
przychodów budżetu w wysokości 
4.140.207 zł. oraz łączną kwotę rozcho-
dów budżetu  w wysokości 518.607 zł. 

Limity zobowiązań z tytułu kre-
dytów i pożyczek zaciąganych na: 
sfi nansowanie przejściowego defi cy-
tu budżetu w kwocie 1.000.000 zł; 
sfi nansowanie planowanego defi cytu 
budżetu w kwocie 3.621.600 zł; (w 
tym na wyprzedzające fi nansowanie w 
kwocie 2.407.600  zł); spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
zaciągniętych pożyczek i kredytów  w 
kwocie 421.600 zł. 

Podjęto Uchwałę Nr III/10/10 w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, gdzie usta-
lono stawki podatku od nieruchomości 

obowiązujące na terenie gminy od dnia 
1 stycznia 2011 roku: 

- od gruntów: a) związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifi kowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,80 zł. od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych -  4,15 zł. od 1 ha powierzch-
ni,

c)  pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,28 
zł. od 1 m2 powierzchni. 

- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł. od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
b)  związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 21,05 zł. od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siewnym 
- 9,82 zł. od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

d) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 4,27 zł. od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 3,90 
zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej:

- budynków letniskowych, które 
zostały określone w pozwoleniu na bu-
dowę jako budynek letniskowy  -  7,06 
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

- od budowli – 2 % ich wartości.

Podjęto Uchwałę Nr III/11/10 w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę, gdzie na 
wniosek Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Płaskiej zatwierdzono taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 
terenie Gminy Płaska na okres od dnia 
1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 
2011r. (tabela ).

Podjęto Uchwałę Nr III/12/10 w 
sprawie dopłaty do ceny wody do-
starczanej z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Płaska. W związku z zatwierdzoną 
taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę ustalono dopłatę dla odbiorców 
w następującej wysokości: grupa 1 - za 
dostawy wody dla gospodarstw do-
mowych – 0,23 zł. + VAT do wartości 
zatwierdzonej taryfy; grupa 2 – za do-
stawy wody dla podmiotów gospodar-
czych, instytucji i urzędów – 0,23 zł. + 
VAT do wartości zatwierdzonej taryfy. 
Powyższe dopłaty ustala się na okres 
obowiązywania zatwierdzonej taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, tj. 
od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 
2011r. Dopłatę wynikającą z iloczynu 
kwoty, o której mowa i ilości pobranej 
wody, przekazuje się na rzecz Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej. 
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Podjęto Uchwałę Nr III/13/10 w spra-
wie  przyjęcia Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2011 rok, w 
którym określono między innymi:

-  zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu.

- udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe po-
mocy      psychospołecznej i prawnej, w 
szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie. 

- prowadzenie profi laktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych.

- wspomaganie działalności insty-
tucji, stowarzyszeń i osób fi zycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

- podejmowanie interwencji w 
związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego.

- wspieranie zatrudnienia socjalne-
go poprzez organizowanie i fi nanso-
wanie centrów integracji społecznej.

- zasad wynagradzania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

- sposoby realizacji programu i jego 
fi nansowanie. 
Środki finansowe na realizację 

Gminnego Programu Profi laktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na terenie gminy Płaska w roku 
2011 pochodzą z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych na terenie gminy. 

Podjęto Uchwałę Nr III/14/10 w 
sprawie  ustalenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacja-
mi pozarządowymi projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji.  W konsultacjach 
projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących ich dzia-
łalności statutowej mogą brać udział w 
szczególności organizacje pozarządo-
we oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.) mające swoją siedzibę na 
terenie Gminy Płaska. 

 Decyzję w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji podejmuje Wójt Gminy 
w formie zarządzenia.  Informację 
o zarządzeniu konsultacji w formie 
komunikatu oraz projekt aktu prawa 
miejscowego będącego przedmiotem 
konsultacji, zamieszcza się na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Płaska. Konsultacje mogą być prowa-
dzone w co najmniej jednej z podanych 
form: konsultacje pisemne; wysłucha-
nie publiczne; spotkanie z przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.); powołanie zespołu 

opiniodawczo-konsultacyjnego. 
Dopuszczalne są także inne formy 

zapewniające szeroki dostęp do uczest-
nictwa w konsultacjach, zwłaszcza 
formy uwzględniające użycie nowo-
czesnych technik informatycznych. 
Informację o wynikach konsultacji 
podaje się do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej i 
na tablicy ogłoszeń urzędu gminy nie 
później niż w ciągu 30 dni od zakoń-
czenia konsultacji. Wyniki konsultacji 
zawierają zestawienie zgłoszonych opi-
nii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy 
w danej sprawie. Wyniki konsultacji 
nie są wiążące dla organu przeprowa-
dzającego konsultacje.  Konsultacje 
uznaje się za ważne bez względu na 
liczbę podmiotów biorących udział w 
konsultacjach. 

 Podjęto Uchwałę Nr III/15/10 w 
sprawie planu pracy Rady Gminy 
na 2011 rok. Podjęto Uchwałę Nr 
III/16/10 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Rady Gminy 
na 2011 rok – zatwierdzając plan 
pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Budżetowej. 

 Podjęto Uchwałę Nr III/17/10  
zmieniającą Uchwałę Nr II/19/02 
Rady Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 
2002r. w sprawie wzorów formularzy 
deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, formularze obowiązują 
od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 Podjęto Uchwałę Nr III/18/10  
zmieniającą uchwałę Nr IV/22/07 Rady 
Gminy Płaska z dnia 20 lutego 2007r. 
w sprawie utworzenia zakładu budże-
towego pod nazwą „Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Płaskiej”, gdzie 
w wyniku zmiany ustawy o fi nansach 
publicznych  nastąpiła konieczność 
zmiany formy organizacyjnej  zakładu 
na Samorządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej z siedzibą w Płaskiej. 

 Podjęto Uchwałę Nr III/19/10 zmie-
niającą procedurę uchwalania budżetu, 
rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi budżetu, procedurę rozpa-
trywania sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok budżetowy i szczegó-
łowości materiałów towarzyszących 
sprawozdaniu oraz zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu za I półrocze roku budżetowego, 
polegającą na  wykreśleniu jednego z 
zapisów Uchwały Nr XXVIII/203/10 z 
dnia 16 czerwca 2010r. 

red.
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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.), art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, ze 
zm.) oraz uchwały Nr XVII/134/09 Rady 
Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Płaska            

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płaska w dniach od  
25 stycznia  2011 roku  do  8 marca 2011 
roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy 
Płaska w godz. 800 do 1500, pokój Nr 7 .

Przedmiotem zmiany Studium jest wy-
znaczenie terenów pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, zagrodową, rekreacji 
indywidualnej, zabudowę usługową, usługi 

turystyczne, z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunikacyjną w 
obrębie ewidencyjnym Serski Las, Dalny 
Las, Macharce, Podmacharce, Mołowiste, 
Serwy, Sucha Rzeczka, Nadleśnictwo Au-
gustów, Szczebra i Płaska.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie zmiany Studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy Płaska o godz. 
1200, pokój Nr 7.

Każdy, kto  kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie zmiany Studium , może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Płaska, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31 marca 2011 roku 
(włącznie).

  W/w Prognoza wraz z dokumen-
tacją sprawy, wynikającą z prowadzonego 
postępowania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko bę-
dzie wyłożona do publicznego wglądu w  
dniach od  25 stycznia  2011 roku  do  8 
marca 2011 roku (włącznie) w siedzibie 

Urzędu Gminy Płaska w godz. 800 do 
1500, pokój Nr 7.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy projekty Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnie-
niem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie udostępnienia do publicznego 
wglądu. Zgodnie z art. 50 ustawy prze-
prowadzenie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko jest też wymagane 
w przypadku wprowadzania zmian do już 
przyjętego Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski i uwagi w postępowaniu strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko należy wnosić w formie pisemnej, za 
pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej na adres budownictwo.plaska@home.
pl lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy 
Płaska z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
i uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 marca 2011 roku 
(włącznie).

(-) WÓJT GMINY PŁASKA

BG.7322-01/36/11                    Płaska, 04 stycznia 2011 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy PŁASKA wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Przekaż 1% podatku dla Związku  OSP RP!
Zarząd  Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej 

Polskiej  kieruje prośbę do wszystkich identyfi kujących się ze 
Związkiem przede wszystkim strażaków ochotników , działaczy 
oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP 
RP o wspólne zaangażowanie się w kampanię  „ 1 % podatku dla 
Związku OSP RP „

Zachęcamy  głównie strażaków ochotników, mających bezpo-
średni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania 
ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wspólnym 
wysiłkiem możemy zgromadzić dodatkowe środki fi nansowe.

Rozliczając podatek za 2010 rok , możemy wesprzeć swoją 
jednostkę.

Przypomnijmy  -  1% to jedna setna części podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych , którą podatnik może przekazać wy-
branej przez siebie jednostce.

Jeśli sam nie wskażesz , komu przekazać 1 % podatku , nikt 
nie zrobi tego za ciebie. Twój 1 % trafi  do budżetu państwa.

 Nasza kampania potrzebuje niewiele, trochę chęci i czasu 
oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o 
możliwości  przekazania 1 % na rzecz Związku OSP RP.

1 % - to pomoc , która nic nie kosztuje darczyńcę.
Odpisując  1 % od swojego podatku w rocznym zeznaniu po-

datkowym wystarczy:
--  We  „ wniosku o przekazanie 1 % podatku należnego na 

rzecz Organizacji Pożytku Publicznego OPP „, który znajduje się 
na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko numer  KRS   

(  związku OSP RP lub  jednostki OSP wpisanej do rejestru  
Organizacji Pożytku Publicznego –OPP – do którego wpisa-
na jest tylko jednostka OSP Dalny Las – KRS 0000060158 ) 

-  w części  „ Informacje uzupełniające” , wpisać  „ Cel szcze-
gółowy 1 % „ tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny  adres.   

Przekazując  swój 1 % dla Związku  OSP RP to my mamy 
możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczy-
my. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazuje-
my pieniądze , które i tak stanowią podatek należny Państwu – i 
to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy 
na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla 
Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbie-
rać znaczącą sumę.

Informacje w sprawie „1 % podatku dla Związku OSP RP „ 
można pozyskać na stronie   WWW.zosprp.pl   w  jednostce  OSP  
lub Urzędzie Gminy. Wzór:
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W dniu  14 stycznia 2011roku  odbyło się 
posiedzenie Zarządu  Oddziału Gminnego  
Związku OSP RP, a  głównymi tematami  
porządku  obrad były: sprawozdanie z 
działalności Zarządu Oddziału Gminnego  
Związku OSP PŁASKA za 2010r., ustalenie 
harmonogramu zebrań sprawozdawczo-
-wyborczych w jednostkach OSP, ustalenie 
liczby delegatów OSP na sprawozdawczo-
-wyborczy  zjazd gminny i liczbę członków 
do zarządu Oddz. Gm. Związku OSP; 
omówienie zakupów dla jednostek OSP w 
2011r. oraz inne sprawy organizacyjne w 
tym: ustalenie terminu zjazdu gminnego oraz 
omówienie obchodów Dnia Strażaka i zawo-
dów sportowo-pożarniczych w 2011r. Posie-
dzenie otworzył i prowadził Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP Wiesław 
Gołaszewski – Wójt Gminy. Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Płaskiej za 2010r przed-
stawił  Sekretarz Zarządu  Gminnego Jan 
Szymczyk. Ze sprawozdania wynika , że 
do akcji gaśniczych , ratowniczych i innych 
zdarzeń Jednostki OSP wyjeżdżały 97 razy , 
w tym do pożarów 23 razy, do miejscowych 
zagrożeń 68 razy. Najwięcej wyjazdów  
zanotowały OSP Dalny Las –48 razy OSP 
PŁASKA – 22 razy , OSP Gruszki – 21 razy. 
Te trzy  jednostki zgrupowane są w KSRG. 

 W I kwartale  2010r Zarząd Gminny OSP 
przeprowadził dwa konkursy dla młodzieży 
szkolnej, a mianowicie :

-  eliminacje gminne konkursu plastycz-
nego pod  hasłem” Wiatr, wypadek, ogień, 
woda – strażak zawsze rękę poda „ , w 
którym wzięło udział 66 prac plastycznych 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grusz-
kach i ZSO w Płaskiej.

W poszczególnych grupach  zwyciężyli:
I grupa 6-8 lat  – Zakarzecki Karol – Sz.P. 

Gruszki
II grupa 9-12 lat       – Kuźma Julia      - 

Sz.P PŁASKA
III grupa 13-16 lat    - Mołodziejko Karo-

lina – Gimnazjum PŁASKA
Wszystkie prace plastyczne ze szczebla 

gminnego brały udział w eliminacjach po-
wiatowych konkursu plastycznego.

- przeprowadzono eliminacje gminne 
XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  „ Młodzież zapobiega poża-
rom”  w którym uczestniczyło 40 uczni. W 
grupie I – Szkoły Podstawowe – zwyciężyła 
Jadeszko Karolina SzP Gruszki, w grupie II 
– gimnazjum zwyciężył  Maliszewski An-
drzej. Laureaci I miejsc brali udział w elimi-
nacjach wojewódzkich w dniu 30.04.2010r , 
które odbyły się w Dubiczach Cerkiewnych.

  W dniu 27 czerwca 2010r  odbyły się 
gminne uroczystości  z okazji „Dnia Stra-

żaka”
na bindudze w Jazach w szerszym za-

kresie, gdyż uczestniczyli w nich partnerzy 
projektu strażackiego realizowanego w 
2010r drużyny OSP z gminy Krasnopol, 
Gminy Puńsk oraz strażacy z Rejonu Alytus i 
Łozdzieje, połączone z gminnymi zawodami 
sportowo-pożarniczymi.

 W przeprowadzonych  zawodach w 
sporcie pożarniczym zwyciężyły drużyny:

W klasyfi kacji generalnej zawodów zwy-
ciężyła OSP Małowiste, w grupie drużyn 
młodzieżowych – chłopcy I miejsce zajęła 
OSP Gruszki,  dziewczęta I miejsce zajęła 
również OSP Gruszki, chłopcy 16-18 lat  I 
miejsce zajęła OSP PŁASKA.

Po głównych zawodach odbyły się także 
konkursy  sprawnościowe.

W działalności  operacyjno-szkoleniowej 
w 2010r Zarząd ma poważne osiągnięcia.

  W I kwartale 2010r w Dalnym Lesie 
odbyło się szkolenie I stopnia w którym 
uczestniczyli druhowie z poszczególnych 
OSP.

  W dniu 23.02.2010r odbyło się w Płaskiej 
Seminarium  wraz z praktycznym pokazem 
ratownictwa na lodzie w którym uczestni-
czyło 45 druhów OSP z terenu gminy PŁA-
SKA , a także OSP Krasnopol, OSP Puński 
strażacy z Rejonu Alytus i Łoździeje. Także 
w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu odbyły 
się kolejne szkolenia m.in. w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy przed medycznej, 
gaszenia gospodarstwa agroturystycznego, 
jak również zgrywanie sił podczas gaszenia 
dużego kompleksu  leśnego.

  W dniach 20 – 21. 08.2010r w Biało-
wieży odbył się VIII wojewódzki przegląd 
kronik OSP , w którym uczestniczyły kroniki 
z OSP PŁASKA, OSP  Rudawka i Zarządu 
Gminnego, które zostały wysoko ocenione. 
Kronika OSP PŁASKA brała udział w 
przeglądzie krajowym w Olsztynie w m-cu 
wrześniu.

  W dniu 29.08.2010r OSP  Małowiste 
brało udział w powiatowych zawodach spor-
towo-pożarniczych w Augustowie zajmując  
II miejsce.

 Sytuacja finansowa jednostek OSP 
znacznie się poprawiła przede wszystkim 
zwiększyły się możliwości fi nansowania z 
różnych źródeł nie tylko z budżetu gminy.

  Środki te przeznaczono na działalność 
poszczególnych OSP w tym na :

- zakup paliwa, ubezpieczenia samo-
chodów, badania lekarskie, ekwiwalent  za 
wyjazdy, badania techniczne samochodów, 
zakupy sprzętu niezbędnego na wyposażenie 
jednostek OSP.

  Wydatki na poszczególne jednostki OSP 
za 2010r przedstawiają się następująco:

OSP Dalny Las      - 15 902,- zł w tym środki 
z KSRG    -6100,- zł
OSP Gruszki         -  20 826,-zł  w tym środki 

z KSRG   - 4185,- zł
OSP Małowiste     - 16 976,- zł  w tym środki 

uzyskane od sponsora 10 000,-zł
OSP PŁASKA      - 540 070,- zł w tym 
środki z KSRG – 7415,- zł   oraz 432 012,-zł
z projektu unijnego na zakup samochodu 
„ Volvo”

- OSP Rudawka      - 11 382,-zł w tym z 
projektu unijnego 2793,-zł

- OSP  Strzelcowizna – 11 204,-zł  w tym 
jednostka   OSP  - 1200,-zł

Kwota wydana na działalność OSP z bu-
dżetu gminy 179 280,- zł, środki pozyskane 
z zewnątrz – 630 358,-zł.

W roku 2010 ogółem wydano na dzia-
łalność jednostek OSP z terenu Gminy 
PŁASKA kwotę 810 838,-zł

   Po wysłuchaniu sprawozdania przystą-
piono do omówienia kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej w OSP. W wyniku dyskusji 
ustalono harmonogram zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych w jednostkach OSP:
OSP PŁASKA  -  05.02.2011r   godz.16:00
OSP Dalny Las - 06.02.2011r   godz.16.00 
zebranie poprzedzi msza święta o godz. 
15:00  
OSP Strzelcowizna - 12.02.2011r  godz.17:00
OSP  Gruszki - 19.02.2011r godz. 17:00
OSP  Rudawka - 20.02.2011r godz. 17:00
OSP Mołowiste - 26.02.2011r godz. 17:00 

W sprawach organizacyjnych ustalono, że 
sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Gminny 
OSP odbędzie się  26.05.2011r, natomiast 
gminne uroczystości Dnia Strażaka w połą-
czeniu z zawodami sportowo-pożarniczymi 
ustalono na dzień 26.06.2011r i tradycyjnie 
odbędą się na bindudze w Jazach. Poruszono 
także: sprawę  zakupów dla jednostek OSP w 
2011r.; przeprowadzenie remontów garaży 
w OSP Rudawka i Gruszki a także pozyska-
nia terenu pod budowę nowego obiektu dla  
OSP i świetlicy w Mołowistym. Komendant 
Gminny  OSP  Dariusz Ciężkowski  podjął 
temat zakupu 2 nowoczesnych motopomp, 
które służyłyby również w czasie zawo-
dów sportowo-pożarniczych, a także do 
prowadzenia szkoleń. W dyskusji zabrali 
głos druhowie: Henryk Omiljańczyk, 
Dariusz Ciężkowski,  Henryk Jeziorski, 
Zbigniew Kozielski, Tadeusz  Obrycki, 
Waldemar Baranowski. W  posiedzeniu 
oprócz członków Zarządu uczestniczyli 
Prezesi  z poszczególnych Jednostek OSP 
oraz Sekretarz Gminy Dariusz  Górski. Na 
zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu 
Gminnego Wiesław Gołaszewski  podzię-
kował uczestnikom za aktywny udział.

  J.Sz., Henryk Jeziorski

Kampania sprawozdawczo - wyborcza w OSP
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Gmina Płaska od października 2007 roku 
do lipca 2010r. miała zawarte porozumienie 
z Powiatem Augustowskim w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
Średnia wysokość kosztów poniesionych 
w ciągu ostatnich 3 lat przedstawiała się 
następująco: koszt zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w gminie Płaska w 
2007/2008 wyniósł 35 tys. zł, w 2008/2009 
wyniósł 75 tys. zł, w 2009/2010 wyniósł 
68 tys. zł. Średni roczny koszt zimowego 
utrzymania dróg za  ostatnie 3 lata wynosił 
ok. 56 tys. zł na sezon zimowy. 

Należy tu wspomnieć, że ceny usług 
Zakładu Komunalnego w Płaskiej, według 
których kalkulowane były koszty zimowe-
go utrzymania dróg były znacznie niższe niż 
ceny tych samych usług z przedsiębiorstw 
w Augustowie. Przykładem może tu być 
cena jednej piaskarki. Koszt wywiezienia 5 
ton mieszanki solno-piaskowej w Augusto-
wie to cena ok. 1350 zł, koszt wywiezienia 
tych samych 5 ton mieszanki przez Zakład 
Komunalny w Płaskiej to cena ok. 420 zł. 

Wzorem lat poprzednich Wójt Gminy 
Płaska już w miesiącu sierpniu wystąpił 
do Starosty Augustowskiego z propozycją 
ponownego przekazania Gminie Płaska 
dróg powiatowych położonych w grani-
cach administracyjnych Gminy w zakresie 
zimowego utrzymania tych dróg. 

Propozycja Wójta Gminy Płaska była 
bardzo prosta, Gmina przez kolejne trzy 
lata będzie dbała o zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych za cenę 56 tys. złotych. 
Oznaczało to, że już na wstępie zakładamy, 
iż Gmina Płaska będzie dopłacać ok. 20-30 
tys. złotych rocznie. 

Na pierwsze pismo dostaliśmy z Po-
wiatu niezrozumiałą odpowiedź. Wójt 
Gminy wystąpił więc po raz drugi. Na to 
pismo dostaliśmy odpowiedź, że Powiat 
nie jest zainteresowany taką propozycją 
ze strony Gminy Płaska. Pismo podpisał 
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Augustowie. Poprosiliśmy więc po raz 
trzeci o udzielenie odpowiedzi Gminie na 
propozycję zimowego utrzymania dróg 
powiatowych wraz z podpisaniem pisma 
przez osobę kompetentną do podejmo-
wania decyzji. 

Wysoka ważność przedmiotu sprawy 
potwierdza, iż niecelowym jest ze strony 
interesu społecznego i publicznego prze-
kazywanie środków fi nansowych - dofi -
nansowywanie Powiatu Augustowskiego, 

a zasadnym staje się utrzymywanie i 
wydatkowanie tych środków we własnym 
zakresie przez Gminę Płaska, co w pełni 
umożliwia prowadzenie nadzoru nad 
zimowym utrzymaniem dróg i szybkim 
podejmowaniem działań z tym związanych.

Propozycja Starosty Augustowskiego w 
zakresie przeznaczenia środków fi nanso-
wych dla Gminy Płaska na zimowe utrzy-
manie dróg wynosi 30 tys. zł. Być może 
za takie koszty możliwe jest wykonywanie 
zimowego utrzymania dróg, ale na pewno 
nie w takim zakresie i stanie jak do miało 
miejsce np. w okresie zimowym 2009/2010. 

Co najmniej dziwnym jest fakt podany 
w pismach Starostwa Powiatowego o 
średnich kosztach w wysokości 30 tys. zł/
sezon poniesionych przez Powiat z tytułu 
rocznego zimowego utrzymania dróg o 
długości takiej jak przekazane gminie, 
gdyż ze statystyk lokalnych i wojewódz-
kich wykazanych przez zarządców dróg, 
ogólnie dostępnych, wynika, iż średnia 
kosztów za poprzednie lata wzrosła o ok. 
20-30 procent, w skali roku. Powodem tego 
stanu rzeczy są coraz trudniejsze warunki 
atmosferyczne powodujące większe obcią-
żenie i intensywność pracy niż poprzednio. 

Ponadto należy stwierdzić, iż to właśnie 
z tytułu interesu społecznego i publicznego 
oraz właściwego gospodarowania środkami 
publicznymi wynika to, aby gmina wyko-
nywała zarządzanie drogami - w ramach 
zimowego utrzymania dróg w granicach 
administracyjnych gminy i z tego tyłu 
ponosiła adekwatne koszty. 

Należy również zwrócić uwagę na sytu-
ację jaka miała miejsce na drogach powiato-
wych Gminy Płaska przed 2007 rokiem. W 
zasadzie standardem było, że pługi śnieżne 
wyjeżdżały z kilkudniowym późnieniem, a 
piaskiem posypywane były tylko i wyłącz-
nie nie liczne zakręty drogowe. 

Opisana wyżej sytuacja niestety jed-
nak powtórzyła się ponownie w obecnym 
sezonie 2010/2011. Pomimo podejmowa-
nych starań przez Wójta Gminy Płaska i 
wielokrotnego występowania zarówno do 
Starostwa Powiatowego w Augustowie i 
Powiatowego Zarządu Dróg w Augusto-
wie, zarządcy tych dróg nie zachowali na-
leżytej staranności i dbałości w zakresie 
właściwego utrzymania zimowego stanu 
dróg powiatowych.

Cały czas na drogach powiatowych 
położonych na terenie całej Gminy Płaska 

występują bardzo trudne warunki dro-
gowe. Liczne interwencje telefoniczne i 
przekazywane informacje przez mieszkań-
ców z terenu całej Gminy świadczą o tym, 
iż krótkotrwałe i wybiórcze posypywanie 
piaskiem niektórych zakrętów na całej 
długości oblodzonych dróg powiatowych 
nie odnosi właściwego skutku.

Jednocześnie z tytułu braku chodników 
przy drogach powiatowych, występujących 
na poboczach wysokich zamarzniętych 
skarpach śniegu i oblodzonej na całości 
długości jezdni, występują trudności w 
poruszaniu się osób pieszych po tych 
drogach – uczestników ruchu drogowego.

Taka dbałość o zimowe utrzymanie dróg 
powoduje, że od grudnia do końca marca 
będą utrzymywały się trzy koleiny lodowe 
na pasie dróg powiatowych. Z tytułu wy-
tworzonych kolein lodowych, pokrywają-
cych na całości drogi powiatowe, pojazdy 
poruszające się po nich mają znaczne 
trudności w omijaniu osób pieszych. 
Występujące koleiny lodowe powodują 
częste nie kontrolowane zmiany toru jazdy 
pojazdów - odbijanie pojazdu z jednej na 
drugą stronę jezdni, co w znaczny sposób 
stwarza bezpośrednie zagrożenie zaistnie-
nia niebezpieczeństwa potracenia pieszego 
i narażenia go na utratę zdrowia lub życia 
oraz uszkodzenia mienia – pojazdów. 

Takiego sposobu zimowego utrzymania 
dróg mieszkańcy Gminy Płaska już dziś nie 
zaakceptują. Tylko właściwe podjęcie dzia-
łań w znaczny sposób stworzy bezpieczne 
warunki do poruszania się po drogach 
powiatowych dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego.

 W trosce o dobro mieszkańców naszej 
gminy i poruszających się po drogach po-
wiatowych  wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, Wójt Gminy Płaska będzie da-
lej podejmował starania i działania, aby za-
rządcy dróg zachowali należytą staranność i 
dbałość w zakresie właściwego utrzymania 
zimowego stanu dróg powiatowych.

UG Płaska

Niewłaściwe zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych
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Od początku grudnia uczniowie, 
którzy uczęszczają na zajęcia świe-
tlicowe realizowali tematykę bożo-
narodzeniową: poznawali symbole 
świąt Bożego Narodzenia, polskie 
tradycje świąteczne oraz tradycje 
innych krajów, słuchali kolęd, ry-
sowali wymarzone prezenty, kolo-
rowali choinki, wykonali elementy 
dekoracji świetlicy szkolnej. Dość 
liczna grupa uczniów uzdolnionych 
plastycznie i chętnych do pracy pod 
kierunkiem opiekunów świetlicy 
zaangażowała się w przygotowanie 
świątecznego kiermaszu. Przez wiele 
dni uczniowie wykonywali własno-
ręcznie różne ozdoby świąteczne: 
kartki bożonarodzeniowe, ozdoby z 

masy solnej oraz ozdoby z szyszek, 
stroiki sztuczne oraz z żywych gałą-
zek, ucząc się jednocześnie estetycz-
nego wykonywania prac.

Od 13 grudnia do 21 grudnia 
2010r. w ZSO Płaskiej odbywał 
się kiermasz świąteczny, na którym 
sprzedawane były wytwory pracy 
uczniów i opiekunów. Kiermasz 
cieszył się dużym powodzeniem.

Nieliczne niesprzedane dekoracje 
oraz stroiki uczniowie zabrali do 
domów, by włączyć się w budowanie 
świątecznego klimatu. Pieniądze za-
robione na kiermaszu świątecznym 
zostaną przeznaczone na doposaże-
nie świetlicy szkolnej.

A. W.

Szóstego grudnia 2010 roku w ZSO w Płaskiej 
odbyły się Mikołajki. Ten grudniowy poranek 
przedszkolaki i dzieci z klas I-III spędziły czeka-
jąc na prezenty. Oczywiście Mikołaj nie zawiódł. 
Uczeń klasy IIa Krzysztof Głowacki świetnie 
spisał się w tej roli. Wszystkie dzieciaki bardzo 
cieszyły się z otrzymanych upominków. Impreza 
odbyła się z udziałem rodziców.  

Starsi uczniowie w podobny sposób spędzili 
dzień, jednak bez Mikołaja. W klasach odbyły 
się losowania i to los sprawił, kto komu przygo-
towywał upominek. 

Nieważne co kto komu kupił, ważne że każdy 
uczeń otrzymał podarunek. Cała impreza mi-
nęła w niezwykle miłej atmosferze. Uczennica 
przedszkola Malwina Mołodziejko powiedziała, 
że Mikołajki bardzo się jej podobały i mogłyby 
być codziennie, a prezenty były bardzo ładne. 
Natomiast uczennica gimnazjum Magdalena 
Pokropowicz stwierdziła, że Mikołajki to radość 
z otrzymania upominku, ale też sprawienie radości 
innym, bo bardziej liczy się pamięć niż prezent.   

                                                                                                         P.M.

Kiermasz
 świąteczny

Mikołajki

19 grudnia w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Augustowie odbył 
się II Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Augustowa. 
Reprezentanci MUKS Płaska zajęli 
następujące miejsca: żaczki – 1. 
Karolina Prochniewska, 2. Klara 
Zdancewicz; żaki – 1. Piotr Za-
niewski, 2. Krystian Prochniewski; 
młodzicy – 4. Daniel Wasilczyk. 
W tym turnieju nasi reprezentanci 
pierwszy raz wystąpili w nowych 
strojach klubowych. Koszulki, 
spodenki i torby sportowe zostały 

zakupione dzięki uprzejmości Wój-
ta Gminy Płaska pana Wiesława 
Gołaszewskiego. Zawodniczki, 
zawodnicy i opiekunowie składają 
serdeczne podziękowanie. 

Drużyna MUKS „Leśnicy” Płaska 
w ostatnich meczach IV Ligi wy-
grała 10:8 z AZS PWSIP II Łomża i 
10:8 z KOKIS Kolno na wyjeździe. 
Dzięki wygraniu tych trudnycht 
meczy nasza drużyna zajmuje trzecie 
miejsce po pierwszej rundzie w IV 
Lidze – Grupa Zachodnia.

                                       J.B.

Tenisowe wieści

Świetlice Wiejskie w Płaskiej, Dal-
nym Lesie i Strzelcowiźnie.

a) imprezy okolicznościowe (chrzciny, 
komunie, urodziny, stypy itp.) organizo-
wane przez    meszkańców gminy Płaska 
– 100,00 zł + koszt energii elektrycznej.

b) wesela – od 350,00 zł. do 900,00 zł. 
(w zależności od liczby osób i standar-
tów świetlicy)

c) wynajem świetlic przez instytucje i 
osoby prywatne spoza terenu gminy Pła-

ska  -       60,00 zł / godz. (powyżej 4 
godzin możliwość negocjacji stawki).

Świetlice Wiejskie w Mołowistym, 
Gruszkach i Rudawce.

a) opłata za wynajem wynosi 70 % 
kosztów wyjściowych (jak wyżej pkt 
1a,b,c).

Opłaty za wypożyczenie wyposaże-
nia świetlic poza świetlicę.

a) stół – 10,00 zł.
b) krzesło – 3,00 zł.
c) ławka – 5,00 zł
d) zastawa stołowa komplet
 – 1,50 zł/ osobę
e) zestaw kawowy – 0,50 zł./ osobę
f) zastawa stołowa za sztukę – 0,10 zł.

Powyższe stawki za wynajem Świe-
tlic Wiejskich obowiązują od 3 stycz-
nia 2011 roku.

STAWKI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY PŁASKA
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W grudniu 2010 roku w ZSO w Płaskiej 
został zorganizowany i przeprowadzony 
przez zespół nauczycieli polonistów II 
szkolny konkurs ortografi czny pod hasłem 
„Mistrz ortografii”. Konkurs przepro-
wadzony został w dwóch  kategoriach: 
uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej 
i uczniów klas I – III gimnazjum. 

W każdej klasie przeprowadzono 
lekcje utrwalające zasady ortografi czne. 
Teksty dyktand zostały zredagowane 

przez zespoły nauczycieli polonistów: dla 
uczniów klas IV – VI przez T. Sewasty-
nowicz i E. Wróblewską, a dla uczniów 
gimnazjum przez  J.Krzyżewską, L. 
Polkowską, T. Sewastynowicz. 

W grudniowym konkursie udział wzięło 
21 uczniów szkoły podstawowej 

i 27 uczniów gimnazjum. Zwycięzca-
mi zostali uczniowie, którzy popełnili 
najmniej błędów ortografi cznych i in-
terpunkcyjnych. W szkole podstawowej 

najlepszymi okazali się: Jan Antoni 
Milewski kl. VI, Ewelina Zubkiewicz kl. 
V, Klaudia Citkowska kl. VI i  Maciej 
Romańczuk kl. V. 

Wśród gimnazjalistów zwyciężyli: 
Karolina Czuper, Marlena Kornacka, 
Szymon Bołtralik, Magdalena Pawłow-
ska, Konrad Skowroński, Agnieszka 
Wiszniewska.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagro-
dy książkowe.                       P.M.

Grudniowe dni w szkole zakończyły się 
coroczną uroczystością - Wigilią szkolną, 
która odbyła się 22 grudnia 2010 roku o 
godz. 12.00 na sali gimnastycznej. Wigi-
lia to taka uroczystość, która gromadzi 
Wszystkich, nasza pod tym względem się 
nie różniła.

Uczestniczyli w niej wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni 
goście: proboszcz parafii w Studzie-
nicznej ks.Wojciech Jabłoński, wójt 
Gminy Płaska - Wiesław Gołaszewski, 
zastępca komendanta Straży Granicznej 
w Płaskiej - Wojciech Sobolewski oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców -  Maria 
Gołaszewska. 

Wszystkich zebranych na uroczystości 
powitał dyrektor szkoły Dariusz Sudyk. 
Następnie głos zabrali przybyli goście. Po 

przemówieniach, których 
głównym tematem były 
życzenia świąteczne, na-
stąpiły jasełka przygoto-
wane przez uczniów gim-
nazjum pod kierunkiem 
katechetki Bogumiły 
Milewskiej. 

Głównym przesłaniem 
przedstawienia pt. „Światło na oświecenie 
pogan” było zaproszenie Pana Jezusa do 
swojego życia jako przewodnika. Jedynym 
ratunkiem dla świata pogrążonego w ciem-
ności grzechu: zazdrości, zawiści i żądzy 
władzy jest droga, którą wskazuje nam 
Dzieciątko Jezus. Droga miłości, pokoju 
i prawdy. Oprócz inscenizacji wystąpił 
także chór szkoły, który śpiewał kolędy.

Po przedstawieniu dyrektor szkoły 
wraz z organizatorami konkursów, które 
odbyły się 

w ostatnim miesiącu, wręczył laure-
atom dyplomy i nagrody. Zwycięzcami 
konkursu ,,Mistrz ortografi i” zostali Jan 
Antoni Milewski z kl. VI szkoły podsta-
wowej i Karolina Czuper z klasy IIIa 
gimnazjum. 

Tematem drugiego konkursu był Bo-
żonarodzeniowy wystrój klasy. Jak co 
roku wszyscy uczniowie, począwszy od 
przedszkolaków aż po uczniów klasy trze-
ciej gimnazjum starali się jak najładniej 
ozdobić swoje klasy, aby jeszcze bardziej 
poczuć magię zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia. 

W kategorii klas 0-III  pierwsze miej-
sce zajęła klasa I. Spośród klas IV-VI 
najlepsza okazała się klasa IV. Natomiast 
w kategorii klas I-III gimnazjum pierwsze 
miejsce zajęła klasa IIIb. Dyrektor szkoły 
podziękował wszystkim uczestnikom 
konkursów za udział.

Uroczystość zakończyła się przejściem 
do pięknie przygotowanych stołów, gdzie 
uczniowie, nauczyciele i wszyscy przybyli 
goście dzielili się opłatkiem. Życzyli sobie 
zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. 

Każdy uczeń otrzymał  prezent, w posta-
ci dużej czekolady.  W czasie uroczystości 
panowała miła, świąteczna atmosfera. 
Wszyscy byli radośni w czasie wigilii 
spędzonej w gronie bardzo dużej  szkolnej 
rodziny.                                           

     D.S.

Mistrz ortografii – konkurs w ZSO

G d i d i k l k ń ł i

Szkolna WigiliaSzkolna Wigilia


