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Na XXVIII nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy

Budżet Gminy Płaska
na 2014 rok przyjęty!

W dniu 28 marca 2014 roku w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy, której przewodniczył Dariusz 
Ciężkowski, zaś radni podczas jej trwa-
nia nie podjęli ważnych dla gminy de-
cyzji. Przyjęto protokół z poprzedniej 
XXVII sesji. Informację  z pracy urzędu 
w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski.

Uchwałą Nr 864/14 z dnia 5 lutego 
2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Białymstoku wezwało 
Radę Gminy Płaska do opracowania 
i uchwalenia programu postępowania 
naprawczego oraz przedłożenia go 
celem zaopiniowania do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  w Białymstoku 
w terminie 45 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Rada Gminy w dniu 26 lu-
tego 2014 r. Uchwałą Nr XVII/177/14 
powierzyła Wójtowi Gminy Płaska 
opracowanie i przedłożenie Radzie 
Gminy Płaska, celem uchwalenia Pro-
gram postępowania naprawczego dla 
Gminy Płaska na okres nieprzekracza-

jący 3 kolejnych lat budżetowych.  Pro-
gram postępowania naprawczego dla 
Gminy Płaska dotyczył jedynie 2014 
roku i zawierał analizę stanu fi nansów 
jednostki samorządu terytorialnego, w 
tym określenie przyczyn zagrożenia 
realizacji zadań publicznych, plan 
przedsięwzięć naprawczych, wraz z 
harmonogramem ich wprowadzania, 
zmierzających do usunięcia zagrożenia 
oraz przewidywane efekty fi nansowe 
poszczególnych przedsięwzięć napraw-
czych, wraz z określeniem sposobu ich 
obliczania. Przedłożony Radzie Gminy 
program uzyskał pozytywną opinię Ko-
misji Budżetowej. Wraz z Programem 
naprawczym dla Gminy Płaska Rad-
nym przedłożono również projekt Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2014 – 2028 zawierający 
zmiany w stosunku do Projektu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2014 – 2028 przyjętej 
Zarządzeniem Nr 226/13 Wójta Gminy 
Płaska z dnia 15 listopada 2013 r. w 
sprawie projektu wieloletniej prognozy 

fi nansowej Gminy Płaska na lata 2014 
– 2028, wprowadzone autopopraw-
kami oraz zmianami wynikającymi z 
programu postępowania naprawczego 
oraz projekt budżetu gminy Płaska na 
2014 r., zawierający zmiany w stosunku 
do Projektu budżetu gminy Płaska na 
2014 r.  przyjętego Zarządzeniem Nr 
227/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 
listopada 2013 r. w sprawie projektu 
budżetu gminy na 2014 rok, wprowa-
dzone autopoprawkami oraz zmianami 
wynikającymi z programu postępowa-
nia naprawczego. 

Rada Gminy Płaska nie przyjęła Pro-
gramu postępowania naprawczego dla 
Gminy Płaska na rok budżetowy 2014, 
rezygnując tym samym po raz drugi z 
możliwości uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Płaska 
na lata 2014  – 2028 i budżetu gminy 
Płaska na rok 2014, w  trybie art. 240a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
fi nansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885, z późn. zm.)

red.

W dniu 15 kwietnia 2014 roku Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Białymsto-
ku (RIO) przyjęła budżet Gminy Płaska 
na 2014 rok. Budżet został przyjęty w 
wersji zaproponowanej przez Wójta 
Gminy Wiesława Gołaszewskiego na 
sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 
2014 roku. 

Chciałbym przypomnieć wszystkim, 
że Rada Gminy nie przyjęła budżetu, 
który Wójt Gminy zaproponował na 
sesji 28 marca. Był to budżet zgłoszony 
w trybie „naprawczym”. Wcześniej ( 30 
stycznia br.) Rada Gminy nie przyjęła 
budżetu przedstawionego przez Wójta 
Gminy w terminie ustawowym. Budżet 
Gminy Płaska przygotowany w trybie 
„naprawczym” nie mógł zawierać m.in. 

nowych inwestycji i funduszu sołec-
kiego. I taki budżet przedstawił Wójt 
Radzie Gminy do akceptacji. Niestety, 
z nieznanych powodów, Rada Gminy 
Płaska, większością głosów, nie przy-
jęła budżetu. W tej sytuacji, zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych, 
przyjęcie budżetu pozostało w gestii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO 
w Białymstoku przyjęło budżet Gminy 
Płaska praktycznie taki sam, jaki zapro-
ponował w trybie ,,naprawczym’’  Wójt 
Gminy Płaska i będzie on obowiązywał 
w 2014 roku. Przykro mi, że niektórzy 
radni nie byli  w stanie wznieść się 
ponad podziały dla dobra mieszkańców 
Gminy. Na szczęście istnieje ustawowe 
rozwiązanie, które w przypadku takich 
zachowań  umożliwia wyjście z trudnej 

sytuacji. Dzięki temu Gmina będzie 
mogła normalnie realizować plan fi nan-
sowy na 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Białymstoku zmniejszyła wydatki na 
inwestycje (nowe inwestycje) o kwotę 
ok. 91 tys. zł. Budżet Gminy Płaska na 
2014 rok przedstawia się następująco: 
dochody budżetowe 14.454.000,00 zło-
tych, wydatki budżetowe 11.850.750,00 
złotych. Planowana nadwyżka budżeto-
wa w roku 2014 to kwota 2.603.250,00 
złotych. Zostanie ona przeznaczona na 
spłatę kredytów i pożyczek. 

Ze świątecznym  pozdrowieniem 
Wójt Gminy Płaska

Wiesław Gołaszewski
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W dniu 10.04.2014 r. Gmina Płaska 
ogłosiła przetarg nieograniczony na  
”Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Mołowistym”, realizowany w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013.

Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie robót budowlanych polegających 
na:  dociepleniu ścian zewnętrznych me-

toda lekką-mokrą gr. 15 cm, wymianie 
obróbek blacharskich, remoncie i malo-
waniu tynków wewnętrznych, remoncie 
podłogi na gruncie wraz z dociepleniem, 
wymianie zewnętrznej stolarki otworo-
wej drewnianej na PVC i aluminiową,  
remoncie instalacji elektrycznych we-
wnętrznych,  remoncie pomieszczeń 
toalet z wymianą armatury sanitarnej, 
wymianie rynien i rur spustowych,  
przebudowie pieca kafl owego, montażu 
wkładu kominowego o mocy do 9KW,  
montażu instalacji GDP,  remoncie 

schodów wejściowych oraz  dociepleniu 
poddasza na stropie i wymianie sufi tu z 
wzmocnieniem konstrukcji stropu.

Zamówienie zrealizowane zostanie w 
terminie do dnia 30.09.2014 r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu oraz 
specyfi kacja istotnych warunków za-
mówienia dostępne są na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Płaska: http://
ug-plaska.pbip.pl. Wykonawcy mogą 
składać oferty do dnia 25.04.2014 r. do 
godz. 1000. 

A.J.

PRZETARG NA REMONT ŚWIETLICY
W MOŁOWISTYM 

Urząd Statystyczny w Białymstoku
INFORMUJE
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W dniu  28.03.2014r odbyło się ogło-
szenie wyników Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „ Na Podlasiu, w górach czy 
nad morzem, 112 ci pomoże”.

Konkurs  został ogłoszony przez Pod-
laski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 
dla dzieci klas I – III szkół podstawowych 
w Województwie Podlaskim.

  Nr 112 to jednolity numer alarmowy , 
obowiązujący w całej Unii Europejskiej. 
Konkurs ogłoszony został w związku z 
obchodami Europejskiego Dnia Numeru 
Alarmowego 112, który przypadł na dzień 
11 lutego 2014 r.

Do komisji konkursowej  szczebla 
gminnego wpłynęły 4 prace plastyczne .

Komisja w składzie:
Mackiewicz Grzegorz    - przew. komisji
Jan Szymczyk - sekr. komisji
3. Jadeszko Anna  - człon. komisji
dokonała  oceny  prac plastycznych oraz 

przekazała prace do Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego:

 1. Rock Krystian - kl. II
 2. Ślużyńska Martyna  -  kl. II
 3. Rzodkiewicz Joanna  - kl. II
 4. Milewska Wiktoria      - kl. II 

Wszyscy  uczniowie otrzymali dyplomy 
i upominki rzeczowe. 

Tego samego dnia w ZSO  w  Płaskiej  
odbyły się eliminacje gminne XXXVII  
Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożar-
niczej  „ Młodzież Zapobiega  Pożarom”

W eliminacjach na poziomie szkoły  
wzięło udział  52 uczniów, natomiast 
szczebla gminnego 23 uczniów w 2 
grupach wiekowych tj. I grupa wiekowa 
– szkoły podstawowe, II grupa wiekowa 
– gimnazja.

Jury eliminacji gminnych w składzie:
1.  St. kpt. Tomasz Pryczkat - przewod-

niczący komisji - przedst. KP PSP A-stów
2. Jan  Szymczyk – sekr. komisji - 

przedst. UG
3. Tomasz  Jarosz  - członek komisji- 

przedst.. Nadleśnictwa Płaska
4.  Paulina  Krauze  - przedst. GOK  

Płaska
dokonała oceny  prac pisemnych  oraz 

przeprowadziła egzamin ustny. W wyniku 
rozgrywek fi nałowych kolejność zajętych 
miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Raczkowski Krystian  -  Szk. Podst. 

Gruszki
2. Bołtralik Natalia -  Szk. Podst. Płaska
3. Jadeszko Jarosław - Szk. Podst. 

Płaska
II Grupa wiekowa ( gimnazjum ) miej-

sca zajęli :
Trocka  Daria 
Jadeszko Karolina
Pawłowski Krzysztof 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li okolicznościwoe dyplomy i nagrody. 
Sponsorami Turnieju byli Wójt Gminy 
Plaska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pła-
ska w Żylinach oraz Dyrektor  GOK w 
Płaskiej.  Wręczenia dyplomów i nagród  
dokonali Wójt Gminy oraz Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Płaska.

 Na zakończenie Panowie Wiesław 
Gołaszewski i Leszek Skubis  pogratulo-
wali wszystkim uczestnikom oraz życzyli 
uzyskania jak najlepszych wyników na 
szczeblu wojewódzkim. 

W dniu 29.04.2014r w  Technikum 
Leśnym  w Białowieży  odbędą się  eli-
minacje  wojewódzkie  Ogólnopolskiego 
Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, w którym  
wezmą uczniowie z terenu   Gminy 
Płaska. 

Jan Szymczyk

„Młodzież Zapobiega Pożarom”
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Jeszcze nie tak dawno temu ,,profe-
sor mniemanologii stosowanej’’ Jan Sta-
nisławski wygłaszał popularne wykłady 
,,O wyższości Świąt Wielkiej Nocy’’ nad 
Świętami Bożego Narodzenia’’. Oczywi-
ście w satyrycznej formie polemizował 
z przywiązaniem Polaków do wagi obu 
tych wyjątkowych świąt. Prawdziwi 
mędrcy Kościoła przyznają, że: ,,próżna 
by była nasza wiara, gdyby Pan Jezus 
nie powstał z martwych’’. Niewątpliwie 
Wielkanoc jest Świętem Nadziei i to 
zarówno w skali osobistej, prywatnej, 
jak i szerszej, społecznej. Dodatkowo 
wiosna, budząca się po zimowym letar-
gu przyroda, nastrajają optymistycznie 
do życia i pozwalają z radością patrzeć 
w przyszłość …

Również w naszej lokalnej społeczno-
ści  sprawy ruszyły wreszcie w dobrym 
kierunku. Udało się przed Najwyższym 
Sądem Administracyjnym w Wilnie 
unieważnić decyzję Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Litwy nakazującej zwró-
cić Gminie Płaska kwotę ok. 0,5 mln 
euro za rzekome naruszenia prawa przy 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Należy przy tym jeszcze raz 
podkreślić i to dobitnie – Gmina Płaska 
nie naruszyła prawa przy realizacji tej in-
westycji! Konsekwencją tego korzystne-
go wyroku powinna być jak najszybsza 
kontrola wybudowanych oczyszczalni 
przez Podlaski Urząd Wojewódzki, co 
pozwoli wystąpić o odzyskanie ponad 
3 mln zł unijnej dotacji. To z kolei ma 
kapitalne znaczenia przy wprowadzeniu 
programu naprawczego i zakończenie 
postepowania w tym roku budżetowym.  
Ponadto wszczęto postępowanie prze-
ciwko wykonawcy, fi rmie AQUTECH, o 
oszustwo przy wykonywaniu m.in. stud-
ni chłonnych. Biegli z NOT-u Białystok już 
działają i mamy nadzieję, że potwierdzą 
zastrzeżenia zgłoszone przez Gminę.

Wielki Tydzień związany jest z cier-
pieniem i krzyżem. Symbol krzyża 
ma wielorakie znaczenie i towarzyszy 
ludzkości od zarania dziejów. Są krzyże 
wielkie i znane (ten na Giewoncie i przed 
bramą Stoczni Gdańskiej) oraz te małe, 

zagubione w polu lub zaszyte gdzieś 
w gęstym lesie. Każdy ma swoją histo-
rię i opowiada o ,,człowieczym losie’’. 
Pragniemy podzielić się z Państwem 
naszymi refl eksjami i wspomnieniami 
piórem inż. Jerzego Rudzińskiego, który 
uwiecznia na ,,kliszy fi lmowej’’ kapliczki i 
krzyże znajdujące się na terenie Gminy. 
Zachęcamy naszych Czytelników do 
współpracy i nadsyłania własnych ma-
teriałów i przemyśleń z cyklu ,,Ocalić od 
zapomnienia’’.

Okres świąteczny to również okazja 
do tworzenia różnego rodzaju ozdób i 
stroików. Nie tylko tradycyjne pisanki 
przyozdobią nasze wielkanocne stoły, 
ale również inne ,,cudeńka’’ ludzkiej 
wyobraźni. Warsztaty poświęcone ozdo-
bom świątecznym odbyły się w Płaskiej, 
Strzelcowiźnie i Gruszkach. Efekt pio-
runujący! Tuż po świętach urządzimy 
wystawę dzieł w GOK w Płaskiej.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego wszystkim mieszkańcom 
przeuroczej Gminy Płaska oraz gościom 
spędzającym ten czas na naszym terenie 
redakcja ,,Głosu Płaskiej’’ składa najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pogody 
ducha i wszelkiej pomyślności!  

Zapraszam do miłej lektury!

Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński 

ŚWIĘTA NADZIEI…

MAGAZYN GMINY PŁASKA
Przypominamy naszym czytelnikom, że w ostatni czwartek 

miesiąca tj. 24.04.2014 r., o godz. 10:15 zostanie wyemitowa-
ny kolejny program na antenie Radia 5 pod nazwą „Magazyn 
Gminy Płaska”. Będziemy w nim informować mieszkańców 
naszego regionu o bieżących sprawach i wydarzeniach doty-
czących Gminy Płaska. Proszę nas słuchać na częstotliwości 

91,2 MHz lub 97,7 MHz.

Zdrowych, spokojnych i przepełnionych miłością
 Świąt Zmartwychwstania Pańskiego mieszkańcom Gminy 

Płaska życzą pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.
 Św

P
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Gmina Płaska wygrała
sprawę sądową na Litwie!!!

Litewski Najwyższy Sąd Administra-
cyjny postanowieniem z dnia 26 marca 
2014 roku unieważnił decyzję Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej z dnia 22 października 2012 
r „w sprawie decyzji o zwrocie środków 
fi nansowych w projekcie LT – PL/107”. 
Decyzja jest prawomocna.

Jest to efekt skutecznego działania 
Gminy Płaska, która niesłusznie zosta-
ła pokrzywdzona decyzjami najpierw 
Wojewody Podlaskiego, który wska-
zał w swojej notatce, że wszystkie 
przydomowe oczyszczalni ścieków w 
ramach projektu: „Rozwój ekoturystyki 
na pograniczu polsko-litewskim” w 
ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Litwa-Polska 2007-2013, 
zostały wykonane niezgodnie z prawem 
budowlanym. Notatka ta następnie 
stała się podstawą do podjęcia decyzji 
przez MSW Litwy o żądaniu zwrotu 
dotacji i zablokowaniu następnych 
kwot  tj. prawie 3.200 tys. złotych. Tym 
samym uruchomiona przez Wojewodę 
Podlaskiego procedura spowodowała 
negatywne konsekwencje dla realizacji 
ww. projektu.

Wojewoda Podlaski jako kontroler I 
stopnia w ww. Programie, nie informo-
wał Gminy Płaska o tym, że powyższa 
notatka wskazujące rzekome naruszenie 
prawa budowlanego przez Gminę Pła-
ska została skierowana do polskiego 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
wraz z wnioskiem o konieczności cof-

nięcia dotacji. O  krokach Wojewody 
Podlaskiego zostaliśmy poinformowani 
dopiero podczas rozprawy w 2013 roku 
przed Okręgowym Sądem Administra-
cyjnym w Wilnie, kiedy zaskarżona 
została decyzja MSW Litwy żądająca 
zwrotu dotacji. 

Wielokrotnie Gmina Płaska wystę-
powała do polskiego Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego z prośbą o 
wycofanie niezgodnej z prawdą no-
tatki Wojewody Podlaskiego – bez-
skutecznie. Gmina Płaska cały czas 
wskazywała, że podczas realizacji 
projektu, o którym mowa, nie dopuściła 
się  wydatków zrealizowanych w spo-
sób niezgodny z przeznaczeniem. Nie 
było wydatków zrealizowanych bez 
zastosowania odpowiednich procedur 
lub z ich naruszeniem, nie było też wy-
datków nienależnych lub pobranych w 
nadmiernej wysokości. To wykonawca 
oczyszczalni fi rma „Aquatech” Sp. z 
o. o. naruszyła prawo wykonując wiele 
z nich niezgodnie z dokumentacją, a 
Gmina była zmuszona podjąć działania, 
które doprowadziły do dokończenia, 
zgodnie z prawem, budowy 463 sztuk 
oczyszczalni. 

W związku z powyższym (brak 
stwierdzenia przez uprawnione organy 
naruszeń prawa przez Gminę Płaska) 
można zadać pytanie, czy Wojewoda 
Podlaski przekroczył swoje kompeten-
cje oraz stwierdził nieprawdę?

 Co więcej wbrew oczywistym fak-

tom urzędnicy Wojewody Podlaskiego 
aktywnie uczestniczyli w procesie przed 
Litewskim Administracyjnym Sądem 
Okręgowym w Wilnie walcząc z polską 
gminą !!! 

Tym samym Wojewoda Podlaski jako 
przedstawiciel rządu w terenie, zamiast 
pomagać samorządowi lokalnemu, 
działał wręcz na szkodę Gminy,  a tym 
samym na szkodę Skarbu Państwa, gdyż 
konsekwencje fi nansowe tego niezrozu-
miałego postępowania urzędników były 
by znaczne.

Na szczęście Sąd na Litwie skasował 
te decyzje. Jest szansa na wycofanie 
się z bezpodstawnych oskarżeń, a jed-
nocześnie oznacza to, że nie istnieje 
żadna przesłanka blokująca wypłatę 
należnych kwot dotacji w ramach roz-
liczenia ww. projektu. Tym samym jest 
to decyzja o dużym znaczeniu dla reali-
zacji zaplanowanego projektu budżetu 
dla Gminy Płaska na rok 2014.

Należy przypomnieć, że Gmina Pła-
ska to fi nalista konkursu „Najlepsza 
Gmina w dziedzinie wykorzystania 
funduszy unijnych” ogłoszonego w 
2012 roku w dzienniku „Rzeczpo-
spolita”. Gmina Płaska zajęła w tym 
konkursie ogólnopolskim, III miejsce w 
kategorii gmin wiejskich. W roku 2013 
w rankingu ogólnopolskim ogłoszonym 
przez pismo samorządowe „Wspólnota” 
Gmina Płaska zajęła VIII miejsce w 
kategorii „Wykorzystania środków z 
Unii Europejskiej” (gmin wiejskich jest 
1571). Również projekt Gminy Płaska 
„Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej w strefi e Kanału Augustowskiego 
na terenie Gminy Płaska” zajął II 
miejsce w konkursie ogólnokrajowym 
na najlepszy projekt w zakresie infra-
struktury technicznej zrealizowany na 
obszarach wiejskich przy wsparciu 
środków unijnych. 

Pomimo tak oczywistych sukcesów, 
Gmina i Wójt Gminy atakowani są nie-
ustannie przez różne osoby i podmioty. 
Miejmy nadzieję, że ten szczególny 
sukces przed Sądem Najwyższym na 
Litwie przywróci rzeczywisty obraz 
Gminy Płaska u czytelników i obser-
watorów życia naszej Gminy.

Grzegorz Mackiewicz

marzec, kwiecień 2014 r. 9

30 marca 2014 roku odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Plaska w 
Tenisie Stołowym. Turniej rozegrany 
został w sali sportowej ZSO w Płaskiej. 
Udział w zawodach wzięło 14 zawod-

ników z Płaskiej, Gruszek i 
Rubcowa.

Mistrzostwo Gminy zdobył 
Jan Bagiński. Drugie miejsce 
zajął Konrad Skowroński, trze-

cie – Piotr Zaniewski, a czwarte – An-
drzej Skowroński. Cieszy szczególnie 
wysoka pozycja Piotrka Zaniewskiego, 
ucznia szóstej klasy szkoły podsta-
wowej. Najlepsi otrzymali puchary i 
nagrody rzeczowe. Organizatorem Mi-
strzostw był Gminny Ośrodek Kultury 
w Płaskiej.

Jan Bagiński

6 kwietnia 2014 roku w sali sportowej 
ZSO w Płaskiej odbył się I Turniej Piłki 
Nożnej Halowej. Udział wzięło siedem 
drużyn: Nadleśnictwo Płaska, Placówka 
SG Płaska, OSP Gruszki, AKS Płaska, 
„Wiktoria”, Strzelcowizna, Juniorzy 
Gruszki.

Po rozegraniu bardzo ciekawych i 
zaciętych pojedynków pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna Straży Granicz-
nej w Płaskiej, drugie miejsce zajęła 

„Wiktoria”, trzecie – OSP Gruszki, 
czwarte – Strzelcowizna. Najlepszym 
bramkarzem wybrany został Adam 
Wawiórko ze  Straży Granicznej, naj-
lepszym piłkarzem : Jakub Obuchow-
ski – Strzelcowizna. Królem strzelców 
został Rafał Baranowski OSP Gruszki, 
który zdobył 16 bramek. Organizatorem 
turniejów był Gminny Ośrodek Kultury 
w Płaskiej.

Warto podkreślić, że był to pierwszy 

tego typu turniej w naszej gminie. Cie-
szy fakt, że zgłosiło się do niego aż 7 
drużyn! W najbliższym czasie planuje-
my utworzyć gminną ligę piłkarską, ale 
już na świeżym powietrzu. Szczególne 
podziękowania należą się p. Janowi 
Bagińskiemu, który od lutego tego 
roku odpowiada za organizację imprez 
sportowych i rekreacyjnych na terenie 
Gminy Płaska.

WK i JB

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

FUTSAL w Płaskiej
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Niecodzienne ozdoby i dekoracje 
Wielkanocne wykonywały Panie na 
wiosennych  warsztatach  w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej. Zajęcia prowa-
dziła Pani Marysia Pawlikowska. Pod 
jej okiem powstały unikatowe jaja ze 

wstążek ozdobione fi zeliną i cekinami, 
kwiaty z bibuły, stroiki z kory i inne 
cudeńka. Wielkanoc kojarzy się nam 
z pisankami i palmami, kurczaczkiem 
i zajączkiem, tak więc te trochę inne 
ozdoby na pewno będą cieszyły oko 

gości odwiedzających nasze domy .
Uczestniczki zaproponowały również 
zorganizowanie świątecznych ,,warsz-
tatów’’ kulinarnych; propozycja godna 
zainteresowania . Tymczasem Wesołych 
Świąt życzy świetlica wiejska w Płaskiej!

Małgorzata Ciężkowska

Program realizowany w pracowni 
plastycznej jest wyjątkowo szeroki i 
obejmuje różnorodne techniki wyrazu. 
Zajęcia dostosowane są do potrzeb i 
możliwości uczestników. Podejmowane 
zadania umożliwiają rozwijanie zdolności 
i wyobraźni plastycznej, a także kształtują 
poczucie piękna i estetyki.

Pracownia plastyczna wyposażona jest 
w podstawowe materiały pozwalające na 
rozwijanie wśród uczestników zdolności 
i umiejętności plastycznych np.: farby, 
pędzle, papiery ozdobne, kredki, pastele  
i wiele innych.

Celem pracowni plastycznej jest mię-
dzy innymi: doskonalenie poznanych 
technik plastycznych, uwrażliwienie na 

piękno, dbałość 
o estetykę sta-
nowiska pracy, 
nauka  odpo-
wiedzialności 
za powierzone 
zadania, rozwi-
janie samodziel-
ności, dokładności , kreatywności. Ponad-
to rozwijanie wyobraźni, stymulowanie 
do twórczego i abstrakcyjnego myślenia, 
poznawanie niestandardowych technik 
plastycznych, kształtowanie umiejętno-
ści wyrażania swoich przeżyć i emocji 
za pomocą różnych środków wyrazu 
plastycznego.

W pracowni plastycznej działają-

cej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Płaskiej dzieci szykowały się do 
Wielkanocy. Na te okazję, uczestnicy 
zajęć plastycznych przygotowali, między 
innymi, zające z kurzych jaj, prace z gliny 
o tematyce świątecznej, styropianowe 
jajka ozdobione metodą decoupage. 
Dzieci wykonały również piękne palmy 
wykorzystując dary lasu oraz elementy 
bardzo charakterystyczne dla tego świę-
ta, czyli bazie, listki borówek, kolorowe 
kwiaty i trawy.

Nasze zajęcia mają również charakter 
poznawczy. Uczestnicy zajęć założyli 
małe „rzeżuchowe ogródki”. Przez cały 

tydz i eń  by l i 
bardzo zaanga-
żowani w pro-
ces uprawy tej 
rośliny. Dbali o 
nią, podlewali 
i obserwowali 
jak rośnie.

P o d s t a w ą 
s k u t e c z n e g o 
funkcjonowania 

we współczesnym świecie jest postawa 
twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, 
dlatego tę wspaniałą zdolność należy 
w nich pielęgnować i rozwijać. Jak po-
kazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie 
umiejętności artystycznych stanowi 
podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.

Maja Puczyłowska
Maria Pawlikowska

„Wielkanoc w pracowni plastycznej GOK”

WIELKANOCNEWIELKANOCNE
 JAJA JAJA
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 KRZYŻE,  KAMIENIE,  PAMIĘĆ...

Na cmentarzu w Studzienicznej  uwagę  
zwraca  wysoki dębowy krzyż  obok zbio-
rowej mogiły usłanej białoczerwonymi 
wiązankami. Jesienią ubiegłego roku 
odbyły się tu uroczystości  przeniesienia 
i pochówku 22 ofi ar wojny. Tylko dzięki 
pamięci i pracy  ludzi dobrej woli mogło 
to nastąpić. Nasuwają  się  refl eksje  i 
uwagi, którymi  pragnę podzielić się z 
naszymi  czytelnikami.  

Często w krajobrazie  naszych  
dróg, w  gęstwinie  
lasu lub przed  do-
mami zauważamy  
kamienne lub 
n a d r z e w n e  
kapliczki, ale 
częściej drew-
niane bądź  me-
talowe  krzyże. 
Umieszczone napi-
sy mówią o wyda-
rzeniach i histo-
riach związanych 
z tymi miejsca-
mi, często bar-
dzo osobistymi, 
tragicznymi… 
Miejsca te sta-
nowią swego 

rodzaju odniesienia - drogowska-
zy. Życie nasze od zarania wie-
ków związane jest z krzyżem. 

Tym znakiem zaczyna się i kończy  
,,człowieczy los’’, który często  nosi 
znamiona Drogi Krzyżowej. Cierpienie 
nie musi oznaczać  samotności. Spoty-
kamy ludzi niosących  pomoc innym, 
patrzących niejako z oddali, ale też i 
ludzi  rzucających   słowa - kamienie. 

W    pamięci  zachowałem  wspomnie-
nia z roku 
1986,  zwią-
zane  z  krzy-
żami stoją-
cymi przy  
drodze we 
wsi,  w któ-
rej  miesz-
kałem.  Dwa 
stojące obok 
siebie krzy-
że  chyliły  
się  ze  staro-
ści,  należało  
przywrócić  
im  właści-
wą  powagę. 
Mieszkańcy  
postanowili 

wspólnie je odbudować.  Pan  nadleśniczy  
zezwolił  na  wycięcie najbardziej  dorod-
nej  sosny,  miejscowi  fachowcy  przy-
łożyli  pracy i wykonali  piękny,  wysoki  
krzyż. Na nim zamocowano  metalowe 
elementy ze starego  krzyża.  W  trakcie  
robienia  wykopu  pod  fundament,  jeden  
z  seniorów  stwierdził,  że  pamięta,  jak  

zaraz po wojnie  odnawiano jeden z nich  
i  zakopano  pod nim  jakieś  
dokumenty. Rzeczywiście, 

znaleziono szkla-
ne  naczynie, w  
którego wnętrzu   

znajdował się ręcznie 
napisany list oraz 
papierowe pienią-

dze. Była to historia 
krzyża w  formie testa-
mentu.  Dokument od-
czytano i  przeliczono  
pieniądze.  Jaki był 
ciąg dalszy tej hi-
storii, mieszkańcy  
zapewne pamiętają.  
Dzień  ten ustano-
wiony został  wiej-
skim świętem. 

Na naszym teren tie jest  dużo  takich 
miejsc, każde ma swoją historię.  Na 
obszarze  Puszczy  Augustowskiej trwały 
powstańcze  walki, kilkakrotnie  przecho-
dziły  wojska, utrzymywały się fronty 
wojenne, ginęli ludzie.  Ustawione krzyże  
z  czasem spróchnieją,  żelazo  strawi  
rdza,  a  kamienie  można  zabrać  lub 
wysadzić. Tylko  pamięci nie da się znisz-
czyć i pokonać. To dzięki niej pamiętamy 
o  czasach,  gdy  walczono  z  krzyżem. 
Obecnie  również pojawiają się  ludzie, 
którym ten  znak przeszkadza,  chcą  
usunięcia tego symbolu wiary chrześci-
jańskiej ze sfery publicznej. Znak  krzyża  
jest  ciągle obecny  w  naszym  życiu i  
przestrzeni. Dawniej ludzie  nie znający 
liter składali  podpis  krzyżykami  i  było 
to ważne.  Murujemy  kamienie  węgiel-
ne,  stawiamy  pomniki  i  umieszczamy  
tablice  pamiątkowe. Bywamy świadkami,  
jak niektóre  pomniki spadają z cokołów. 
Takie są  prawa  historii… Zakończę 
słowami naszego Wieszcza:  

,, Precz z moich oczu – usłucham od razu,
Precz  z  mego  serca   i  serce   usłucha,  
Precz  z  mej  pamięci    -   tego   rozkazu    
Twoja   i   moja   pamięć     nie    usłucha…’’ 

Jerzy Rudziński                          

,,Tylko w polu biały krzyż,
Nie pamięta już, kto pod nim śpi…’’

rajobrazie  naszych  
winie  

d  do-
amy  

b 
e 
e 
w-

me-
yże. 
napi-

wyda-
isto-
nych 
ca-
ar-

mi, 
… 
a-
o

z  seniorów  stwierdził, 
zaraz po wojnie  odnaw

i  zakopano
dokumenty

zn
n
k

znaj
nap
pap

dze.
krzyż
ment
czyta
pien
ciąg
stor
zap
Dz
wio
skim



marzec, kwiecień 2014 r.6

Ogólnopolski Program Edukacyjny 
„Trzymaj formę” – to kontynuacja 
programu promującego zdrowy styl 
życia dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, pro-
wadzonego wspólnie przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz 
Polską Federację Producentów Żywno-
ści i Związek Pracodawców                w 
ramach realizacji strategii WHO do-
tyczącej diety, aktywności fi zycznej i 
zdrowia.

VII edycją programu w roku szkolnym 
2013/14 w ZSO Płaska objęto klasy 
V szkoły podstawowej: 16 uczniów z 
Płaskiej i 6 uczniów ze szkoły fi lialnej 
w Gruszkach. W każdej ze szkół zajęcia 
realizowane są w ciągu drugiego półro-
cza i przeznaczono na nie po 18 godzin 
lekcyjnych.

Program pomaga rozwijać zaintere-
sowania uczniów i poszerza ich wiedzę 
o świecie. Realizowany jest metodą 
projektu, dzięki czemu wykracza poza 
podstawę programową i programy 
nauczania szkoły. Program daje swo-
bodę wyboru sposobu jego realizacji, 
umożliwia uczniom poszukiwanie i 
realizowanie własnych pomysłów zdro-
wotnych i ma niewątpliwy wpływ na 
jego skuteczność.

 Celem programu „Trzymaj formę!” 
jest edukacja w zakresie trwałego kształ-
towania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej poprzez pro-

mocję zasad aktyw-
nego stylu życia 
i zbilansowa-
nej diety, 
w oparciu 
o odpowie-
dzialność in-
dywidualną i 
wolny wybór 
jednostki.

„Trzymaj for-
mę” to inicjatywa pro-
pagująca zdrowy styl życia o 
unikalnym dwukierunkowym podejściu: 
promującym przyjemne, zbilansowane 
odżywianie połączone z regularną 

aktywnością fi zyczną. Program oparty 
jest na założeniu, że aktywny styl życia 
jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny 
i przystępny fi nansowo dla wszystkich 
niezależnie od wieku, płci i aktualnej 
sprawności fi zycznej.

Odżywianie się według zbilansowanej 
diety zarówno pod kątem odżywczym, 
jak i energetycznym  jest niezwykle 
ważne dla utrzymania dobrego stanu 
zdrowia i kondycji fi zycznej. Pomaga 
nam czuć się lepiej i faktycznie zapo-
biega niektórym poważnym chorobom. 
Dobrą wiadomością jest to, że można 
jeść zdrowo i nadal cieszyć się swoim 
ulubionym jedzeniem.  

Zajęcia będziemy realizować na zaję-
ciach pozalekcyjnych oraz wychowaniu 
fi zycznym. Planujemy też zorganizowa-
nie rajdu rowerowego.

Jednymi z pierwszych zajęć, które 
cieszyły się dużą popularnością były za-

jęcia praktyczne. Uczniowie z okazji 
zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych przy-
ozdabiali gotowa-

ne jaja, skarb-
nicę związków 
pokarmowych 
cennych dla 
człowieka. De-

koracje miały 
być  wykonane 

ciekawie,  zachę-
cać do konsumpcji i 

zawierać dodatek warzyw.
W programie uczestniczą na-

uczyciele: Urszula Pietrewicz, Agata 
Pomichter i Kinga Macierzyńska.

Agata Pomichter

Realizujemy program 
„Trzymaj formę!”
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„Warsztaty Wielkanocne w Gruszkach”

„Wielkanocne pisanki w Strzelcowiźnie”

Zbliżające się święta Wielkanocne są 
idealnym momentem nie tylko do refl ek-
sji, ale i do zabawy, o czym przekonali 
nas uczestnicy warsztatów „Dekoracje 
Wielkanocne i Wiosenne”.

Zajęcia odbyły się 6 kwietnia w świe-
tlicy wiejskiej w Gruszkach. Prowadzącą 
była Pani Maria Pawlikowska, która 
przedstawiła najnowsze sposoby deko-
rowania ozdób wielkanocnych i wiosen-
nych. Pomimo tego, że warsztaty trwały 
kilka godzin, nikt nie czuł upływającego 
czasu. Wszyscy bawili się doskonale. 
Udział w warsztatach wzięły dzieci  w 

różnym wieku. Uczestnicy podzieleni 
byli na grupy i  każda z nich wykonywała 
ozdoby inną metodą. Po wykonaniu za-
dania następowała zmiana. Dzięki temu 
wszystkie dzieci poznały każdą zapropo-
nowaną technikę.

Uczestnicy warsztatów poznali kilka 
nowych sposobów dekorowania wielka-
nocnych ozdób. Jedną z poznanych metod 
był Decupage. Polegała ona na odzwier-
ciedleniu motywu, który zainspirował 
uczestników. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się  również metoda wstążkowa, 
która polegała na fantazyjnym deko-
rowaniu za pomocą wstążek, cekinów, 
koralików itd.

Prowadząca zajęcia pokazała ponadto 
wiele innych technik, które dzieci i mło-

dzież będą mogły wyko-
rzystać w przygotowaniu 
świąteczno – wiosen-
nych ozdób. Dzięki tym 
warsztatom nasze po-
ciechy nie tylko poznały 
nowe techniki, ale co 
najważniejsze, spędziły 
ten czas aktywnie w gro-
nie znajomych. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni 
i na pewno czekają z 
niecierpliwością na na-
stępne spotkanie. 

Bożena Wasilczyk

Dnia 12.04.2014r w Świetlicy 
Wiejskiej w Strzelcowiźnie od-
było się tradycyjne ozdabianie 
jaj wielkanocnych. Metoda ta 
polega na tym, że na ugotowane 
jaja nanosi się gorący wosk i 
wkłada się je do kolorowych 
farb. Tę starą technikę pamiętają 
nasze mamy i babcie. Staram się 
obecnie z dziećmi pielęgnować 
tą tradycję. 

Nasze pociechy miały ogrom-
ną frajdę,  ponieważ nie we 
wszystkich domach stosowa-
na jest ta technika. 
Zainteresowanie 
było bardzo duże. 
Mam nadzieję, że 
te pisanki ozdobią 
wielkanocne stoły.

Anna 
Obuchowska


