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Na XXVI sesji Rady Gminy
W dniu 30 stycznia 2013 roku w świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się XXVI 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której prze-
wodniczył Dariusz Ciężkowski, zaś radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji. Przyjęto protokół z poprzedniej 
XXV sesji. Informację  z pracy urzędu 
w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski.

Radni nie podjęli uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 
2014 i uchwały w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2014 – 2028, wobec czego 
budżet gminy na 2014 rok ustali Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 
bez nowych zadań inwestycyjnych.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/167/14 w 
sprawie funduszu sołeckiego na rok bu-
dżetowy 2015.,  w której radni wyrazili 
zgodę na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego w budżecie gminy Płaska na 2015 r.;

 Podjęto Uchwałę Nr XXVI/168/14 w 
sprawie podwyższenia kryterium docho-
dowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-
wiania w formie świadczenia pienięż-
nego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. Rada 
Gminy podwyższyła do 150 % kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej dla celów 
przyznawania pomocy w formie świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania fi-
nansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/169/14 w 
sprawie określenia zasad zwrotu wydat-
ków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. Odstą-
piono od żądania zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i ro-
dzin wymienionych w uchwale Rady Mi-
nistrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w spra-
wie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej, 
dochód osoby w rodzinie lub dochód 
rodziny nie przekracza wysokości 150 
% kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej. Wydatki poniesione na świadczenie 
podlegają zwrotowi w części lub całości 
zgodnie z zasadami:

W przypadkach szczególnie uzasad-
nionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu 
wydatków na udzielone świadczenie 
w całości lub w części stanowiłoby dla 
świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie 
lub niweczyło skutki udzielonej pomo-
cy, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 
Zwrot wydatków  następuje w terminie 
30 dnia po upływie każdego miesiąca, w 
którym osoba korzystała z pomocy w za-
kresie dożywiania, poprzez jednorazową 
wpłatę należności lub ratalnie.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/170/14 
w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie doży-
wiania „Pomoc gminy w zakresie doży-
wiania” na lata 2014-2020. Program jest 
utworzony i przyjęty przez Radę Gminy 
Płaska w związku ustanowieniem przez 
Radę Ministrów wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. Program 
będzie realizowany w latach 2014-2020 i 
obejmie swoim zasięgiem mieszkańców 
Gminy Płaska. Celem programu jest ogra-
niczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach 
lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 
Program jest elementem polityki społecz-
nej gminy w zakresie: poprawy poziomu 
życia rodzin o niskich dochodach;  po-
prawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 
kształtowania właściwych nawyków 
żywieniowych.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/171/14 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działki 
o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. Macharce. 
Obszar obejmujący działkę o numerze 
ewidencyjnym 45/11 w miejscowości 
Macharce, zgodnie z obowiązującym

miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Płaska poło-
żony jest w ramach terenów:

11MR/MN – teren istniejącej zabudo-
wy zagrodowej z możliwością realizacji 
zabudowy jednorodzinnej,

2RP/RZ/RL – teren istniejących użyt-
ków rolnych i leśnych do pozostawienia 
w dotychczasowym użytkowaniu,

istniejący las chronić i pielęgnować. 
Przedmiotowy teren zgodnie z zapisami 
zawartymi w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Płaska stanowi część obszaru 
wskazanego jako tereny o wybitnych 
predyspozycjach do rozwoju funkcji 
turystyczno-wypoczynkowych. Około 
jednej trzeciej powierzchni działki zostało 
przeznaczone w Studium pod tereny za-
budowy jednorodzinnej, usługowej oraz 
zagrodowej.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/172/14 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działki 
o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. Sucha 
Rzeczka. Obszar obejmujący działkę o 
numerze ewidencyjnym 53/3 w miejsco-
wości Sucha Rzeczka, zgodnie

z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska położony jest w ramach

terenów: 14MN/UTL – teren projekto-
wanej zabudowy mieszkaniowej i letni-
skowej, 18RP/RZ/RL – teren istniejących 
użytków rolnych i leśnych częściowo po-
łożonych w strefie ochronnej jez. Serwy i 
Kanału Augustowskiego do pozostawie-
nia w dotychczasowym użytkowaniu z 
zakazem budowy jakichkolwiek obiektów 
kubaturowych. Przedmiotowy teren zgod-

Procentowy dochód na osobę w stosunku 
do kryterium dochodowego ustalonego 

w art. 8  ust. 1  pkt 1i 2  ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182, z późn. zm.)

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na 
zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych w pro-

centach

Powyżej 150% do 200% 10%

Powyżej 200% do 250% 50%

Powyżej 250% 100%
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Gdyby informacje i opinie na temat 
Gminy Płaska czerpać jedynie z ,,Gazety 
Współczesnej’’ (przypomnę: spadko-
bierczyni nieboszczki matki ,,Gazety 
Białostockiej’’ – organu Komitetu Wo-
jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Białymstoku) to 
nie powinna ona praktycznie istnieć. 
,,Dyżurnym’’ dziennikarzem (prawie 
śledczym), który gro swojego czasu i 
energii poświęca tej ,,niedobrej’’ gminie 
jest p. Helena Wysocka (pseudonim  
redakcyjny: hel.). Studiując artykuły 
z ostatnich 2-3 lat można dojść do 
wniosku, że w naszej Gminie dzieje się 
,,Sodoma i Gomora’’, a urzędem kierują 
osoby nieodpowiedzialne i niekompe-
tentne (delikatnie rzecz ujmując). Przez 
kilkanaście miesięcy nie ukazała się 
żadna pozytywna informacja, pomimo 
tego, że oddawano do użytku nową, 
wspaniałą infrastrukturę turystyczną 
i sportową. Gmina Płaska od 2009 r. 
zajmuje czołowe miejsca w kraju pośród 

obszarów wiejskich w pozyskiwaniu 
środków unijnych na inwestycje. Bije na 
głowę nie tylko gminy wiejskie z terenu 
województwa podlaskiego, ale znacz-
nie bogatsze i położone w zamożniej-
szych regionach. Chyba przez złośliwość 
i małostkowość nigdy nie wspomniała, 
że Gmina Płaska jako jedyna gmina w 
Unii Europejskiej (tak, tak!) zrealizowała 
,,twardy’’ projekt drogowy z partnerem 
białoruskim. W związku z innym usta-
wodawstwem u naszego wschodniego 
sąsiada (nie jest członkiem UE) wyma-
gało to ogromnego zaangażowania i 
pokonywania wielu trudności. Udało 
się i mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z pięknie wyasfaltowanych 
dróg. Z końcem roku zamknęliśmy 
kolejny ważny projekt turystyczny w 
strefie Kanału Augustowskiego (wart 
ponad 7,5 mln zł), dzięki któremu 
powstało nowoczesne Centrum In-
formacji Turystycznej, nowa siedziba 
Gminnego Ośrodka Kultury, stadion 
sportowy z pełnym zapleczem, ścieżka 
rowerowo – narciarska oraz trzy piękne 
plaże w Paniewie, Jazach i Mołowistym. 
Próżno jest znaleźć chociaż wzmiankę 
o tej inwestycji i jej roli w rozwój ruchu 
turystycznego, który jest tak istotny 
dla portfeli naszych mieszkańców. Na 
szczęście opinie odpoczywających na 
naszym terenie gości z kraju i zagranicy 
(w ciągu dwóch miesięcy CIT odwie-
dziło  prawie 800 osób) rekompensują 
nieprzychylne głosy i utwierdzają w 
trafnym wyborze tego projektu.

Dużym wyzwaniem dla władz gmi-
ny była naprawa ponad 400 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Nie 
wchodząc w szczegóły kto zawinił 
(w bieżącym numerze poświęcamy 
temu oddzielny artykuł), wymagało 
to ogromnych nakładów finansowych 

i organizacyjnych, aby zdążyć przed 
upływem obowiązującej umowy. Mało 
kto wierzył, że uda się tego dokonać do 
końca sierpnia ubiegłego roku. Gmina 
musiała zaciągnąć kredyt na sfinanso-
wanie tej operacji mając w perspekty-
wie możliwość zwrotu poniesionych 
kosztów zagwarantowanych wspo-
mnianą umową. Kierownictwo urzędu 
gminy wywiązało się z zobowiązania, …
ale nie może doczekać się od pół roku 
kontroli ze strony Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku. Jest 
ona niezbędna do wystąpienia o zwrot 
środków. Brak decyzji Wojewody w tej 
sprawie spowodował, że zaciągnięty 
kredyt nie został spłacony do końca 
roku budżetowego i stał się zobowią-
zaniem rzutującym na wykonanie planu 
finansowego za 2013 r. Tej kluczowej in-
formacji nie znajdziemy w ostatnim ar-
tykule poświęconym w ,,GW’’ autorstwa 
[hel.] Skutkiem zaniechania czynności 
kontrolnych przez służby wojewody i 
niemożliwości spłacenia zobowiązań w 
terminie, była negatywna opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Białym-
stoku dotycząca Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (w sprawie samego budżetu 
na rok 2014 opinia RIO pozytywna). O 
tym,  że RIO zaopiniowało budżet Gmi-
ny Płaska na 2014 rok ,,na tak’’, pani [hel.] 
nie wspomniała. Również i o tym, że na 
sesji w dniu 30 stycznia br. głosami 7 
radnych (w tym Przewodniczący Rady i 
Wiceprzewodniczący ) nie został przy-
jęty budżet na 2014 rok.  Konsekwencją 
tych  decyzji będzie najprawdopodob-
niej brak inwestycji w bieżącym roku 
budżetowym, w tym przedszkola, na 
które tak wszyscy czekamy…

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński 

Helena Wysocka  
sHoW!

nie z zapisami zawartymi w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska stanowi 
część obszaru wskazanego jako tereny o 
wybitnych predyspozycjach do rozwoju 
funkcji turystyczno-wypoczynkowych. 
Obszar całej działki został przeznaczony 
w Studium pod tereny zabudowy jednoro-
dzinnej, letniskowej i zagrodowej.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/173/14 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok. Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie 

gminy Płaska w roku 2014 realizowany 
jest przez Pełnomocnika Wójta ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przy współpracy 
z Urzędem Gminy Płaska, Ośrodkiem  
Pomocy Społecznej w Płaskiej, Rewirem 
Dzielnicowych w Płaskiej, szkołami, 
innymi instytucjami i organizacjami z 
terenu gminy Płaska.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/174/14 
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 
2014 rok.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/175/14 w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/164/13 

Rady Gminy Płaska z dnia 3 grudnia 
2013r. w sprawie nabycia w formie 
darowizny nieruchomości położonej 
w miejscowości Serwy, w której radni 
wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa,

położonej w miejscowości Serwy 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/3 
o pow. 0,0400 ha, wpisanej do księgi 
wieczystej Nr KW SU1A/00002993/7 
z przeznaczeniem na realizację zadań 
własnych Gminy – jako

ulica dojazdowa w ciągu drogi gminnej.
red.

,,Proletariusze wszystkich krajów 
łączcie się!’’
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Brak budżetu  na 2014 rok 
 – kto ucierpi najbardziej?

Rada Gminy Płaskiej (a w zasadzie 
grupa 7 radnych pod przywództwem 
Ciężkowskiego D. oraz Dobrowolskie-
go S.) nie przyjęła na sesji w dniu 30 
stycznia 2014 roku budżetu gminy na 
2014 rok. Należy zauważyć, że pro-
jekt budżetu gminy na 2014 rok został 
pozytywnie zaopiniowany, zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych, przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bia-
łymstoku. W budżecie gminy Płaska na 
2014 rok znalazły sięm.in.  takie nowe 
zadania jak: remont budynku po poli-
cji z przeznaczeniem na przedszkole 
gminne, zakup busa do przewożenia 
dzieci, remont świetlicy w Mołowi-
stem (przewidziane jest tu dofinanso-
wanie z PROW  w wysokości 75%), 
dokończenie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków (230 sztuk) i inne 
drobniejsze. Nadwyżka przewidziana w 
budżecie na 2014 rok miała wynieść ok. 
1,8 mln złotych. 

Gdyby proponowany przez Wójta 
Gminy projekt budżetu został przyjęty, 
to prawdopodobnie wszystkie te inwe-
stycje udałoby się zrealizować w bieżą-
cym roku. Wszyscy pamiętamy jak ci 
sami radni, którzy od dwóch lat ciągle 
straszą bankructwem gminy (choć pra-
wo w Polsce nie daje możliwości takie-
go bankructwa) twierdzili, że projekt 
turystyczny związany z zagospodaro-
waniem Kanału Augustowskiego nie 
zostanie zrealizowany (projekt został 
zakończony i rozliczony w 2013 roku, a 
Gmina otrzymała dotację ok. 5 mln zło-
tych). Dowodzili, że projekt na budowę 
ok. 11 km dróg gminnych z Programu 
Polska-Białoruś-Ukraina to fikcja, że 
Gmina będzie musiała dołożyć ponad 3 
mln zł do projektu, i że Gminy Płaska 
nie stać na taką inwestycję (takie słowa 
padały na sesji Rady). Jako wójt Gminy 
uznałem, że jednak warto kontynuować 
ten projekt. Budowa dróg została za-
kończona w 2013 roku, a gmina doło-
żyła ok. 640 tys. zł jako wkład własny 
(ok. 3 mln zł to dofinansowanie z UE). 
Chociaż Ci sami panowie, już kolejny 
raz, opowiadali bzdury na temat sytu-
acji finansowej Gminy Płaska i jej in-
westycji , to nigdy nie przeprosili za to 
mieszkańców Gminy.

5 lutego br., czyli kilka dni po nie-
przyjęciu budżetu przez Radę Gminy, 
Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Białymstoku (w skrócie RIO) nakłada 
na Radę Gminy w Płaskiej obowiązek 
przygotowania programu naprawczego. 
Jak mogę przypuszczać, w związku z 
tym, że nie został przyjęty budżet, RIO 
nie zaprosiło na posiedzenie żadnego 
przedstawiciela z Gminy Płaska. W 
uchwale stwierdziło, że nie został spła-
cony przejściowy deficyt w roku 2013 
w wysokości 2.236.822 zł. RIO zauwa-
żyło też, że spłacenie tego deficytu w 
2014 roku spowoduje przekroczenie 
dopuszczalnego wskaźnika spłaty kre-
dytów, który dla Gminy Płaska wynosi 
na 2014 rok 9,39 %, o którym mowa 
w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Kilka dni temu gościłem 
wraz z p.o. Skarbnika Gminy Płaska 
oraz innymi pracownikami i przewod-
niczącą Komisji Budżetowej w RIO w 
Białymstoku. Wyjaśniliśmy, że wskaź-
nik nie powinien być naruszony, a to z 
powodu  art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy o 
finansach. Już wyjaśniam o co chodzi. 
Gmina Płaska w 2013 roku zaciągnęła 
kredyt na przejściowe sfinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w wysokości 2.100.000 zło-
tych. Całość prac została zakończona, 
zgodnie z umową, do końca sierpnia 
2013 r. W dniu 6 września 2013 roku 
Gmina złożyła sprawozdanie do Wo-
jewody Podlaskiego z realizacji tego 
projektu, z którego wynika, że łączna 
kwota dotacji z UE, która przysługuje 
Gminie Płaska, wynosi ok. 3 mln zło-
tych. Oznacza  to, że Gmina powinna 
teraz otrzymać zgodnie z zawartą umo-
wą ok. 3 mln złotych. Niestety pan Wo-
jewoda (wspierany przez niektórych 
radnych naszej Gminy) złożył niepraw-
dziwe oświadczenie o rzekomym naru-
szeniu przez Gminę Płaska przepisów 
prawa budowlanego w trakcie realizacji 
inwestycji i w konsekwencji wstrzyma-
no Gminie Płaska dotację. Pan Wojewo-
da nie dysponuje oczywiście żadnymi 
dokumentami, które by potwierdzały 
takie naruszenie prawa, ale przecież 
jest Wojewodą i uznał, że jego słowo 
(w zasadzie słowo podwładnych z jego 

upoważnienia) powinno wystarczyć. 
Nie mniej jednak kredyt został wzięty 
na sfinansowanie inwestycji realizowa-
nej ze środków Unii Europejskiej a to 
powoduje, że do niego nie stosuje się 
ograniczeń wymienionych w art. 243 
ust 1 ustawy o finansach publicznych. 
Wyjaśnienia dotyczące tego kredytu nie 
spotkały się ze sprzeciwem ze strony 
urzędników RIO w Białymstoku.

Oczywiście pozostaje sprawa odblo-
kowania dotacji w wysokości ok. 3 mln 
złotych. W tej sprawie została podjęta 
zdecydowana interwencja u Pani Wice-
premiar Bieńkowskiej Minister Infra-
struktury i Rozwoju.  Czekamy teraz 
na odpowiedź. Co ciekawe, Przewodni-
czący Rady Gminy Płaska wspiera w tej 
walce Pana Wojewodę  Żywno,  ataku-
jąc  Wójta Gminy Płaska dokładnie tak 
samo jak Pan Wojewoda.

Czy dzisiaj Gmina Płaska jest jakoś 
zagrożona? Jeżeli mówimy o zagro-
żeniach, to tylko ze strony Wojewody 
Podlaskiego (blokada 3 mln złotych) 
oraz ze strony niektórych radnych Rady 
Gminy Płaska (dokładnie ośmiu ), któ-
rzy robią wszystko, by Gmina Płaska 
wpadła w rzeczywiste problemy. Radni 
ci przez pół roku nie przychodzili na se-
sje Rady Gminy, które były zwoływane 
(zwoływał je przewodniczący Rady, a 
następnie On i jego radni nie przycho-
dzili na sesje), nie były przyjmowane 
zmiany w budżecie w 2013 roku, nie 
został przyjęty budżet na 2014 rok. Gdy 
Wójt wystąpił z wnioskiem do Starosty 
Augustowskiego w 2013 roku, o remont 
drogi Przewięź- Rudawka i Starosta od-
rzucił wniosek, radni ci nawet nie byli 
w stanie przyjąć uchwały protestującej 
przeciwko takiemu traktowaniu Gminy. 
Gmina Płaska na bieżąco reguluje swo-
je zobowiązania. 

W nowym  projekcie budżetu, który 
jest robiony w trybie „naprawczym”, 
Gmina będzie dysponowała nadwyżką 
budżetową ok. 2,8 mln złotych w roku 
2014. Nasza Gmina nie potrzebuje żad-
nej pomocy z zewnątrz w swoich spra-
wach finansowych i gospodarczych. 
Wystarczy, że tych którzy przeszka-
dzają w realizacji zadań, pozbawi się 
możliwości wpływania na gospodarkę 
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ 
WIEJSKICH w 2014 roku

Gminy Płaska, a Gmina poradzi sobie 
doskonale. W związku z tym, że oso-
by te nie pomagały wcześniej Wójtowi 
Gminy w staraniu o uzyskanie dofi-
nansowania na inwestycje gminne, to 
dobrze byłoby by, gdyby teraz też nie 
„pomagały”.

Oczywiście będą straty wynikające 
z takiego sposobu „robienia” budżetu. 
W trybie naprawczym trzeba będzie 
usunąć wszystkie nowe inwestycje 
przewidziane na 2014 rok, a więc m.in. 
przedszkole. Z tematem przedszkola 

będziemy musieli poczekać do 2015 
roku. Usunięte zostaną również wydat-
ki na promocję Gminy. Jednak pozosta-
łe rzeczy będą realizowane normalnie. 
Program naprawczy powinien zakoń-
czyć się w 2014 roku, bo tak naprawdę 
dotyczy on tylko zablokowania środ-
ków na projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków przez Wojewodę 
Podlaskiego.

Część radnych Gminy Płaska zdej-
mując z siebie odpowiedzialność za bu-
dżet Gminy na 2014 rok, tak naprawdę 

zablokowała nowe inwestycje. Gdyby 
został on przyjęty, to nawet gdyby po-
jawiły się uwagi  RIO, wszystko moż-
na było wyjaśnić na roboczo. Teraz już 
tak zrobić się nie da. Budżet tworzony 
w takim trybie ma swoje ograniczenia 
ustawowe i tu nic już nie można wyne-
gocjować. Teraz należy więc skupić się 
na odblokowaniu środków z dotacji na 
projekt „Rozwój Ekoturystyki na po-
graniczu Polsko-Litewskim”.

Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska

sOłecTwO daTa GOdzina LOkaL

rudawka 06. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Rudawce

Gruszki 07. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Gruszkach

strzelcowizna 11. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Strzelcowiźnie

Mołowiste 12. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Mołowistym

Macharce 13. 03. 2014 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Macharcach

podmacharce 18. 03. 2014 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Podmacharcach

Mikaszówka 19. 03. 2014 17 : 00 Salka parafialna w Mikaszówce

rygol 20. 03. 2014 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Rygoli

rubcowo 21. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Rubcowie

sucha rzeczka 24. 03. 2014 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Suchej Rzeczce

płaska, Gorczyca 26. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Płaskiej

dalny Las, serwy, serski Las 27. 03. 2014 17 : 00 Świetlica wiejska w Dalnym Lesie

MAGAZYN GMINY PŁASKA
Uprzejmie informujemy naszych czytelników, że od najbliż-

szego czwartku tj. 27.02.2014 r. rusza cykliczny program na an-
tenie Radia 5 pod nazwą „Magazyn Gminy Płaska”. Będziemy  
w nim informować mieszkańców naszego regionu o najważ-
niejszych sprawach i wydarzeniach dotyczących Gminy Pła-
ska. Audycje będą pojawiały się w ostatni czwartek każdego 
miesiąca o godz. 10:15. proszę nas słuchać na częstotliwości 
91,2 MHz lub 97,7 MHz.
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PRzydomowe oczyszczalNIe  
W GMINIE PŁASKA. KtO PONOSI WINę 
ZA SAMOWOlE I ZŁE WYKONANIE?

W związku z przekłamaniami i niedo-
powiedzeniami, jakie w sprawie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Płaska,  co jakiś czas, pojawiają 
się w mediach, m.in.  „Gazeta Współcze-
sna”, przekazujemy Czytelnikom „Głosu 
Płaskiej” najbardziej istotne informacje 
w tej sprawie. Komentarz pozostawiamy 
Państwu...

W październiku 2010 roku ruszyła bu-
dowa 700 przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Płaska. Przetarg, w 
trybie ustawy o zamówieniach publicz-
nych, wygrało konsorcjum firm Wojciecha 
Babińskiego „Aquatech” Sp. z o. o. oraz 
„Ekobud” Wojciech Babiński z Łomży. 
Wykonawca podpisując umowę zapoznał 
się z dokumentacją i miał obowiązek (był 
to zapis widniejący w umowie) informować 
niezwłocznie Gminę o wszelkich nieprawi-
dłowościach w dokumentacji lub w prze-
biegu prac budowlanych. Wykonawca tj. 
W. Babiński od października 2010 roku do 
15 września 2011 nie złożył Gminie Płaska 
żadnej informacji o nieprawidłowościach w 
dokumentacji, czy problemach z  prowa-
dzonymi pracami budowlanymi. Pierwsza 
informacja od wykonawcy o kłopotach w 
realizacji inwestycji  trafiła do Gminy dzień 
po głośnej  prowokacji wobec Wójta Gmi-
ny,  tj. 15 września 2011 roku, ale nie miało 
to już wtedy żadnego znaczenia. 

Dokumentację techniczną na budowę 700 
przydomowych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Płaska przygotowała  w 2009 roku  
firma „Hydroprojekt” Beaty  Babińskiej  z 
Łomży.  „Hydroprojekt” zdobył ten kontrakt 
składając ofertę  znacznie tańszą od innych, 
w przetargu na wykonanie dokumentacji 
technicznej. Pani Beata Babińska, prywat-

nie jest żoną pana Wojciecha Babińskiego, 
który potem wygrał przetarg na budowę 
oczyszczalni. W szczegółowym opisie za-
mówienia  dokumentacji technicznej  było 
określone, że Wykonawca dokumentacji w 
ramach zamówienia ma obowiązek uzyskać 
wszelkie niezbędne zaświadczenia (a nie 
zezwolenia, gdyż takie nie są wymagane 
przy realizacji tego typu inwestycji, zgod-
nie z przepisami prawa budowalnego) do 
budowy 700 oczyszczalni ścieków oraz 
„skutecznie” złożyć do Starostwa Po-
wiatowego w Augustowie zgłoszenia na 
wszystkie 700 przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Płaska. Firma Pani 
Babińskiej złożyła wszystkie oryginalne 
dokumentacje do Starostwa Powiatowego 
w Augustowie i kopie przekazała Gminie 
Płaska z oświadczeniem prawidłowego 
wykonania umowy. W lutym 2010 roku 
Gmina Płaska otrzymała ze Starostwa Po-
wiatowego w Augustowie potwierdzenia na 
piśmie, że wszystkie dokumentacje zostały 
przyjęte bez zastrzeżeń, czyli są poprawne. 
Następnie dokumentacja została sprawdzo-
na przez kontrolerów z Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku (gdyż był 
to projekt finansowany z Unii Europej-
skiej). Kontrolerzy z PUW w Białymstoku 
potwierdzili, że wszystko jest wykonane 
dobrze  i Gmina otrzymała refundację 
kosztów jej wykonania.

Po 14 września 2011 roku (po prowoka-
cji wobec Wójta Gminy,  w której udział 
wziął wykonawca budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków), Gmina zaczęła 
sprawdzać prawidłowość  wykonania 
oczyszczalni. Wójt Gminy złożył wnioski 
o kontrolę budowy oczyszczalni do Wo-
jewody Podlaskiego oraz do Prokuratury 

Apelacyjnej w Białymstoku. W styczniu 
2012 roku Gmina sama rozpoczęła inwen-
taryzację wybudowanych 470 oczyszczalni. 
Do prac komisji Gmina Płaska zatrudniła 
specjalistów z zakresu robót sanitarnych 
oraz geodezji. Komisja gminna ustaliła co 
następuje: 102 sztuki wybudowanych przez 
firmy Wojciecha Babińskiego oczyszczalni 
to samowole budowlane, 264  sztuki  to 
oczyszczalnie wybudowane niezgodnie z 
dokumentacja techniczną, 3 sztuk oczysz-
czalni brak,  100 sztuk  zostało wybudowa-
nych zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wszystkie te oczyszczalnie tj. 470 sztuk, 
zostały zgłoszone przez Wykonawcę do 
odbioru końcowego jako wykonane po-
prawnie.

Wójt Gminy Płaska zawiadomił o tych 
nieprawidłowościach Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Augustowie 
oraz Prokuraturę Rejonową w Augustowie. 
W związku z tym, że zarówno Wojewódzki 
jak i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego nie stwierdzili naruszenia przepisów 
techniczno-budowlanych,  a tylko zasad 
technologicznych dotyczących danego 
obiektu, samowole zostały zalegalizowane 
i mieszkańcy nie muszą się martwić o swoje 
oczyszczalnie. 

Gmina Płaska większość samowoli  
musiała rozebrać,  a następnie ponownie 
zamontować. W miejscach gdzie koszty 
takiej operacji byłyby wyższe niż opłata 
legalizacyjna (tj. 5 tys. złotych), lub koszty 
społeczne, tam Gmina poniosła ww. opła-
tę. Wojewoda Podlaski  mając na uwadze 
kontekst sprawy, a w szczególności to, że w 
tych bezprawnych działaniach nie ma winy 
Gminy Płaska, mógł umorzyć ww. opłaty, 
ale tego nie zrobił. Gmina Płaska złożyła  
pozew do Sądu Okręgowego w Suwałkach 
przeciwko Wykonawcy i włączyła do po-
zwu również koszty opłat za legalizację.  
Najprawdopodobniej  na wyrok trzeba 
będzie poczekać kilka lat.

W roku 2013 wszystkie oczyszczalnie, 
zostały naprawione (w 404 przypadkach 
zostały zupełnie przebudowane studnie 
chłonne). Oczyszczalnie powinny pracować 
teraz poprawnie. Serwis oczyszczalni wy-
konuje Samorządowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej.

Grzegorz Mackiewicz
Sekretarz Gminy Płaska
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Zgodnie z tradycją, karnawał w ZSO w 
Płaskiej rozpoczyna się choinką szkolną. 
Impreza, w której wzięli udział wszyscy 
uczniowie szkoły w Płaskiej i szkoły filial-
nej w Gruszkach, rodzicie i nauczyciele, 
odbyła się 25 stycznia. Zabawa choinkowa 
dla szkoły podstawowej trwała od 10.00 
do 14.00, druga część dla gimnazjum od 
godziny 16.00 do 21.00.

Na uczestników choinki czekało mnó-
stwo atrakcji. Można było brać udział w 
różnorodnych zabawach integracyjnych, 
które prowadziła pani Kinga Macierzyńska 
przy współpracy samorządu uczniowskie-

go. Taneczny pociąg pozwolił na zapo-
znanie się z tańcami charakterystycznymi 
dla danego kraju. Duże emocje wywołała 
zabawa taneczna z balonami. Ważnym 
punktem naszego balu był też konkurs na 
najciekawsze przebranie. Pomysłów nie 
brakowało: wróżki, księżniczki, rycerze 
i inne barwne postaci. Wyróżniono dzie-
sięciu najbardziej atrakcyjnie przebranych 
uczestników.

Największą jednak radość sprawiły 
dzieciom prezenty od Mikołaja. Fundato-
rem tej miłej niespodzianki był Ruch Po-
mocników Matki Kościoła z Choszczówki 

koło Warszawy, z którym nasza szkoła 
utrzymuje przyjacielską współpracę. Gości 
powitała Dyrekcja naszej szkoły oraz Rada 
Rodziców, która ufundowała gościom 
słodki upominek. W dowód wdzięczno-
ści uczniowie klasy VI,  pod kierunkiem 
wychowawcy pana Henryka Sewastyno-
wicza,  zaprezentowali występ artystyczny 
pod tytułem: „W stronę przyjaźni”.

Nie zabrakło także smacznego poczę-
stunku, przygotowanego przez rodziców. 
Impreza była naprawdę udana i wszystkich 
wprawiła w dobry nastrój.

L.P

Babcię i Dziadka wszyscy kochamy. 
Wdzięczność, miłość, szacunek okazu-
jemy Im każdego dnia. Jednak 21 i 22 
stycznia, w Polsce, w sposób szczególny 
wyrażamy to, co czujemy do Nich. Nikt 
jednak nie potrafi powiedzieć, dlaczego 
akurat tym datom przypisano szczegól-
ne znaczenie w okazywaniu miłości i 
wdzięczności Dziadkom.

W Polskich kalendarzach zapis: „Dzień 
Babci” i „Dzień Dziadka” znalazł się w 
latach 60 i 70 XX wieku.

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze 
dni w roku. W tych dniach babcie i dziad-
kowie obdarzani są szczególnymi dowo-
dami miłości. Dnia 23 stycznia w ZSO w 
Płaskiej odbyła się uroczystość z okazji 
tego święta. Dyrektor szkoły Pan Dariusz 
Sudyk ciepłymi słowami powitał zapro-
szonych gości, którzy licznie zjawili się, 
by wziąć udział w obchodach tego święta. 
Jest to szczególna uroczystość, na której 
wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek 

i przywiązanie do swoich dziadków. Z tej 
okazji przedszkolaki i uczniowie klas I-III 
przygotowali część artystyczną, na której 
zaprezentowali swoje umiejętności recy-
tatorskie, wokalne oraz aktorskie.

Występ bardzo się podobał, o czym 
świadczyły gromkie brawa. Impreza udała 

się. Babcie i dziadkowie miło i radośnie 
spędzili czas.

Kochanym Babciom i Dziadkom jesz-
cze raz życzymy samych pięknych chwil 
w życiu i tego aby zawsze byli dumni ze 
swych wnuków jak w tym dniu.

L.P.

choINka NowoRoczNa  
W ZSO W PŁASKIEJ

„JESt tAKI dZIEŃ…” 
- ŚWIętO BABCI I dZIAdKA
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       „Cicha noc, święta noc…
         Pokój niesie ludziom wszem.”

10 stycznia br. w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej panowała świą-
teczna atmosfera. Uczniowie szkoły  oraz 
szkoły filialnej w Gruszkach, nauczyciele, 
pracownicy, rodzice wzięli udział w spotka-
niu opłatkowym. 

W spotkaniu uczestniczyli także pro-
boszczowie naszych parafii: ks. Wojciech 
Jabłoński oraz ks. Andrzej Borkowski. 
Wszystkich zebranych powitał dyrektor 
szkoły Dariusz Sudyk, który życzył wielu sił 
i wytrwałości podkreślając, że ,,tu w szkole 

SPOtKANIE OPŁAtKOWE W ZSO W PŁASKIEJ

 WIGIlIA W ŚWIEtlICY WIEJSKIEJ W GRuSZKACH

W przedświąteczną niedzielę, w świe-
tlicy wiejskiej w Gruszkach, miała miej-
sce wspólna Wigilia mieszkańców wsi 
i zaproszonych gości. Zaszczycili nas 
swoją obecnością: ks. Proboszcz Andrzej 
Borkowski, Wójt Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski, Dyrektor ZSO w Płaskiej 
Dariusz Sudyk, Dyrektor GOK-u Woj-
ciech Krzywiński. Mieliśmy przyjemność 

oglądać i słuchać występu zespołu pod 
kierownictwem p. katechetki Bogusławy 
Milewskiej. Repertuar słowno-muzyczny  
w nastroju chrześcijańskim wprowadził 
nastrój wigilijno-świąteczny. Największą 
radość dla organizatorów sprawili uczest-
nicy, mieszkańcy wsi, którzy tak licznie 
przybyli na ten wyjątkowy Wieczór . 
Wspólne śpiewanie kolęd, rozmowy przy 

wigilijnym stole pokazują, że to jest dobre 
i potrzebne.

Na stole było, tradycyjnie, dwanaście 
potraw wigilijnych, które przygotowały 
panie: Teresa, Bożena , Władysława i 
Basia. Serdecznie dziękujemy! Życzenia 
świąteczne płynące z serca od ks. Probosz-
cza i Wójta gminy były piękne i budujące. 
Wspólne łamanie się opłatkiem i składanie 
życzeń to piękna polska tradycja i trzeba 
ją pielęgnować. Do zobaczenia za rok!

  Jan Bagiński

jesteśmy jedną rodziną’’.
Punktem kulminacyjnym były 

jasełka ewangelizacyjne przygoto-
wane pod kierunkiem Pani Bogumiły 
Milewskiej. Zawierały one przesłanie, 
że Bóg rodzi się tam, gdzie jest zgoda i 
miłość oraz zachętę do oddania swego 
życia Panu Jezusowi.

Zostały one zaprezentowane przez 
uczniów klasy IV szkoły podstawo-
wej i III klasy gimnazjum. Kolędy 
wykonał chór uczniów z klasy V 
przy akompaniamencie Macieja 
Romańczuka. 

Po przedstawieniu dyrektor 
szkoły wspólnie z organizatora-

mi konkursu na Bożenarodzenio-
wy wystrój klasy dokonali pod-
sumowania i wręczyli dyplomy.  
W kategorii klas 0-III pierwsze miej-
sce zajęła klasa III, drugie – 6-latki, 
trzecie –klasa I, wyróżnienie nato-
miast otrzymały 5-latki i klasa II. W 
kategorii klas IV-VI najlepsza okazała 
się klasa V, druga była klasa IV i 
trzecie miejsce zajęła klasa VI.  W ka-
tegorii klas I-III gimnazjum pierwsze 
miejsce zajęła klasa III, drugie klasa Ia  
i Ib, trzecie miejsce klasa II.

Podczas uroczystości panowała 
miła, świąteczna atmosfera.

L. P.
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wzoRowa 
WSPÓŁPRACA! 

FERIE ZIMOWE W BIBlIOtECE W GRuSZKACH

Tegoroczne ferie zimowe organizowa-
ne przez świetlicę wiejską w Płaskiej i 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Płaskiej 
cieszyły się dużym zainteresowaniem  
wśród dzieci. Zaczęło się od nauki 
łatwych sztuczek „magicznych” przy 
użyciu dostępnych gadżetów, jak spi-
nacze biurowe, kartka papieru, monety, 
kolorowy sznurek, czy karty do gry. 

Drugi dzień ferii poświęcony był Kor-
nelowi Makuszyńskiemu. W 130 rocznicę 
jego urodzin, dzieci    wykonały ilustrację, 
jednej z wcześniej obejrzanych, przygód  
znanego  i lubianego  Koziołka Matołka. 
Wszystkie prace zostały nagrodzone i 
wystawione w bibliotece. Kontynuacją 
zajęć plastycznych było spotkanie z Panią 
Marysią i wykonanie przez uczestników 
obrazków metodą decoupage. Dzieci 
stworzyły piękne obrazki, które z wielką 
dumą zaniosły do domów. 

W czwartkowe przedpołudnie dzieci 
były gośćmi biblioteki, gdzie obejrzały 
film o naszej gminie, a następnie wspól-
nie wykonały grę planszową. Polegała 
ona na stworzeniu makiety przedsta-
wiającej fragment naszej wsi od śluzy 
w Paniewie  do świetlicy wiejska w 
Płaskiej. Dzieci same wykonały budynki 
i ważniejsze obiekty znajdujące się na 
trasie , same ustaliły zasady i przeszko-
dy. Podczas gry było mnóstwo zabawy , 
radości i emocji.

„Sami ugotujecie, sami zjecie” - to hasło 
kolejnych zajęć, na których przygotowano 
małą ucztę. Na ładnie zastawionym stole 
pojawiły się mini pizze, do których każdy 
według własnego gustu dobrał dodatki, Z 
pomocą opiekunów upiekły mufinki, które 
później udekorowały  oraz zrobiły sałatkę 
owocową.  Same nakryły stół i odbyła się 

wielka uczta. Wszystko zostało zjedzone 
z wielkim apetytem.

Dodatkowymi atrakcjami każdego dnia 
zajęć były różnego rodzaju zabawy rucho-
we, gry planszowe, a także słodkie „Co 
nieco”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki. Ferie zakończyły się 
kuligiem i ogniskiem. Piękna słoneczna 

pogoda pozwoliła cie-
szyć się sanną i urzą-
dzić zabawy na śniegu. 
Mamy nadzieję, że nie 
był to stracony czas, a  
dzieciaki  spędziły go 
tego aktywnie wśród 
rówieśników, chociaż 
na chwilę zapominając 
o klawiaturze i kon-
solach.

Małgorzata  
Ciężkowska

Barbara  
Wasilewska

W drugi tydzień ferii zimo-
wych w Bibliotece w Gruszkach 
zostały zorganizowane   zajęcia 
dla dzieci, podczas których 
ich uczestnicy mogli rozwijać 
swoje umiejętności plastyczne 
oraz kreatywność i wyobraźnię. 
Dzieci miały także możliwość 
poczytania czegoś ciekawego. 
Każdego dnia w bibliotece 
powstawały interesujące dzie-
ła. Efektami twórczej pracy 
dzieci była gra o miejscowości 
Gruszki oraz pojemniki na 

przybory szkolne wykonane z 
plastikowych butelek. Ciekawą 
umiejętnością nabytą przez 
uczestników było ozdabianie    
naczyń metodą decoupage.  
Podczas zajęć dzieci nauczyły 
się robić „coś z niczego”, czyli 
z niepotrzebnych rzeczy, które 
znajdują się w każdym domu 
tworzyły niebanalne przedmio-
ty. Uczestnicy zajęć byli zado-
woleni z mile spędzonego czasu 
oraz z nabytych umiejętności.

  Joanna Szebiotko
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Po półrocznym zmaganiu się dzieci 
i młodzieży z nauką, przyszedł czas na 
upragniony i długo oczekiwany odpoczy-
nek. Aby przerwa w nauce nie upływała 
wyłącznie na kanapie z pilotem od tele-
wizora w ręku lub przy klawiaturze od 
komputera , Gminny Ośrodek Kultury w 
Płaskiej przygotował dla mieszkańców 
gminy  interesujący program zajęć: pla-
stycznych, kulinarnych, relaksacyjnych,  
sportowych oraz twórczych. Zajęcia 
zostały tak zaplanowane, aby każdy, bez 
względu na wiek i płeć, mógł znaleźć coś 
dla siebie i w miły oraz atrakcyjny sposób 
spędzić czas. 

W pierwszym  jak i drugim tygodniu 
przerwy zimowej wszyscy mieszkańcy 
gminy jak i przyjezdni, w wyznaczo-
ne dni, mogli korzystać  bezpłatnie 
z sauny lub też z wypożyczali nart 
biegowych i łyżew.  Do dyspozycji 
„feriowicze” mieli także kameralne 
lodowisko oraz siłownię.

 Pod koniec pierwszego  tygodnia 
odbyły się zajęcia z decoupage dla 
dorosłych prowadzone pod okiem 
Pani Marii Pawlikowskiej. W zaję-
ciach udział wzięło 20 osób. Wszyscy 
uczestnicy mieli okazję zaprojektowa-
nia oraz tworzenia własnych ikon. Nakła-
danie crackle , złocenia oraz pokrywanie 
patyną to metody, jakie były wykorzysty-
wane na zajęciach. Nie należały one  do 
najprostszych, ale większość poradziła so-
bie naprawę dobrze. To nie pierwsze nasze 
spotkanie z decoupage i mamy nadzieję, 
że nie ostatnie, ponieważ zajęcia tego typu 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

 Drugim tydzień ferii upłynął pod ką-
tem wspólnych zabaw integracyjnych na 
śniegu.  Jak widać zimą może być także 
wesoło….Śniegowi mali artyści tworzyli 
różnego rodzaju dzieła poprzez malo-
wanie kolorowymi farbkami na śniegu. 
Wspólnym efektem była kolorowa, która 
wzbudziła sporo emocji wśród wszystkich 

uczestników. Dzieci miały okazję także 
pograć i porywalizować w różnego ro-
dzaju grach i zabawach poprowadzonych 
przez opiekunów. Pod koniec dnia, po 
zachodzie słońca, zorganizowane zostało 
ognisko, na którym wszyscy zjedli sma-
kowite kiełbaski, a także inne łakocie. 
Zachód słońca i blask płomieni ognia 
to odpowiednia sceneria na śpiew. Echo 
niosło po okolicy dawne pieśni, utwory 
partyzanckie i inne...

  W kolejnych dniach odbyły się 
zajęcia plastyczne rozwijające wyobraź-
nię twórczą dzieci, oraz zajęcia z metafory 
wizualno- obrazowej. Polega ona na wy-
losowaniu dwóch różnych rzeczowników 
i połączenie w jednego wyraz. Następnie 
dzieci musiały zobrazować wizualizację 

na kartce papieru za pomocą 
kredek, mazaków i innych 
przyborów. 

 W dalszej kolejności  
dzieci układały wspólnie 
opowiadanie, co sprawiało 
im mnóstwo radości i frajdy. 
Uczestnicy dostali karteczki 
z niepełnym obrazkiem, 
który musieli dokończyć 
według własnego pomysłu. 
Następnie dokładały treść  i 
połączyliśmy to wszystko w 
jedną całość. Pomysły ma-

łych bajkopisarzy wprawiły w zachwyt 
opiekunów. 

Na zajęciach kulinarnych dzieci 
robiły sałatkę owocową, zakończoną 
wspólną ucztą. Zajęcia te wpływają 
pozytywnie na samopoczucie, wzmac-
niają poczucie własnej wartości i wiarę 
we własne możliwości, poczucie odpo-
wiedzialności i zaradności życiowej, a 
także uczą pracy zespołowej.

Ponadto przeprowadzaliśmy również 
eksperymenty poznawcze. To kreatywna 
zabawa i nauka w najczystszej postaci . 
Mali badacze poznali sekrety nauki pod-
czas bezpiecznego pokazu.

Gry i zabawy prowadzone w tych 
dniach cieszyły się dużą frekwencją.

W czasie ferii działało również w GOK 
prawdziwe ,,kino’’. W sali komputerowej 
odbywały się projekcje bajek na dużym 
ekranie. Dzieci przynosiły popcorn i inne 
rarytasy, którymi delektowały się podczas 
seansu. Z przeprowadzonych przeze mnie 
obserwacji stwierdzam,  że takie projekcje 
w bardzo pozytywny sposób oddziaływują 
na dzieci. Pobudzają ich wyobraźnię, uła-
twiają wyrażanie  myśli, emocji i marzeń, 
pod warunkiem, że przeżycia te pojawią 
się w związku z oglądaniem wartościo-
wych bajek czy filmów.

Niestety wszystko co dobre szybko się 
kończy – nadszedł dzień pożegnania z na-
szą wspaniałą grupą dzieci. Na zakończe-
nie ferii podzieliliśmy się wspomnieniami 
i spostrzeżeniami z wspólnie spędzonego 
czasu. Dzieci były bardzo zadowolone 
z zajęć i żałowały, że to już koniec.  Na 
otarcie łez zapewniamy , że już wkrótce 
spotkamy się ponownie. Do zobaczenia 
na zajęciach plastycznych.

Maja Puczyłowska
Maria Pawlikowska

FERIE ZIMOWE W GOK W PŁASKIEJ
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9 lutego br. w sali gimnastycznej ZSO 
w Płaskiej odbył się kolejny, VII już, 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O 
PUCHAR WÓJTA GMINY PŁASKA.  
Organizatorem zawodów był Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej. 

Tegoroczne zawody cieszyły się więk-
szym zainteresowanie niż w latach 
poprzednich. Do rozgrywek stanęło 16 
graczy i to  nie tylko z Gminy Płaska 
. Gościliśmy tenisistów z Augustowa, 
Suwałk i Krasnopola.  Poziom gry był 
bardzo wysoki i Ci, którzy nie stanęli na 
podium, nie byli rozgoryczeni. Obiek-
tywnie stwierdzili, że przegrać z takimi 

zawodnikami to nie wstyd. Puchar Wójta 
Gminy Płaska powędrował w ręce Janusza 
Orłów z Krasnopola, drugie miejsce przy-
padło Tadeuszowi Omelianiuk z Augu-
stowa, a trzecie zajął Kazimierz Żyliński 
z Suwałk. Najlepszym graczem z Gminy 
Płaska okazał się Jan Bagiński z Gruszek, 
który zajął czwarte miejsce. Wyróżnienia 
za swoją ambitną grę otrzymali również 
Janusz Waluś i Zbigniew Wilczyński. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
za udział w turnieju, zachęcamy do dal-
szych treningów i udziału w następnych 
rozgrywkach.

W najbliższym czasie planowane jest 
zorganizowanie rozgrywek w tenisa sto-
łowego o Mistrzostwo Gminy Płaska dla 
mieszkańców naszej gminy.

M. Ciężkowska 

VII tuRNIEJ tENISA StOŁOWEGO  
O PuCHAR WÓJtA GMINY PŁASKA 

FREE dANCE dlA NAJMŁOdSZYCH
Jesienią ubiegłego roku powstała w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej 
nowa grupa taneczna dla najmłodszych. 
,,Free dance’’, w wolnym tłumaczeniu, 
to połączenie różnych stylów tanecznych 
i teatru tańca. Celem takich zajęć jest nie 
tylko nauka różnych technik tanecznych, 
lecz stworzenie spektaklu, który poprzez 
ruch sceniczny opowiada jakąś historię. 
Dnia 22.01.2014 r. ( po kilku miesiącach 
intensywnej pracy) dzieci z grupy Free 
Dance z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Płaskiej,  pod okiem instruktora Pani 
Kathariny Kochanowskiej, zaprezento-
wały swój pierwszy kameralny pokaz ta-
neczny przed grupą rodziców. Dotyczył 
on tematyki świątecznej. Dziewczęta i 
chłopcy (stanowią większość!) przebrani 
byli za Mikołajów. Do przedstawienia  

wykorzystali rekwizyty, które wcześniej 
wykonali samodzielnie podczas warszta-
tów plastycznych. Dumni rodzice nagro-
dzili swoje pociechy na koniec owacją 
na stojąco. Pan dyrektor zafundował 

małym tancerzom smakowitą pizzę i 
napoje. Mamy nadzieję, że taki aplauz 
doda im sił i motywacji do dalszej pracy, 
i mozolnych treningów. 

Maja Puczyłowska



Redaktor naczelny: Wojciech Krzywiński, Sekretarz redakcji: Paulina Krauze Współpraca: Maciej Zdancewicz, 
Małgorzata Ciężkowska, Barbara Wasilewska, Anna Jadeszko, Ewa Wróblewska, Jan Bagiński.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

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

Urząd Gminy w Płaskiej
Płaska, dnia 25.02.2014r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Płaska dla działki o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. Macharce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr XXVI/171/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. Macharce.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 45/11 z 
obrębu ewid. Macharce.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;
2) składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Płaska lub 

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 18.03.2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, 
którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Gminy 
Płaska, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Urząd Gminy w Płaskiej
Płaska, dnia 25.02.2014r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Płaska dla działki o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr XXVI/172/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. Sucha 
Rzeczka.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 53/3 z 
obrębu ewid. Sucha Rzeczka.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;
2) składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Płaska lub 

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 18.03.2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, 
którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Gminy 
Płaska, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski


