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Żołnierze Wyklęci  
– Niezłomni Patrioci

W całej Polsce, w ponad 80 miastach, 
odbyły się biegi pamięci poświęcone 
żołnierzom, którzy po 1945 r. nie złożyli 
broni i nie chcieli pogodzić się z ,, po Jał-
tańskim’’ porządkiem w Europie. 
Nie akceptowali narzuconego 
przez Sowietów systemu komu-
nistycznego i byli wierni tradycji 
niepodległego Państwa Polskie-
go. Zapłacili za to ogromna cenę. 
W bestialski sposób mordowani, 
zapomniani, wyszydzani, wyklę-
ci. Po latach naród polski upo-
mniał się o swoich bohaterów. 
Poniżej zamieszczamy fragmenty 
książki Św. pam. Janusza Kurtyki 
– ofiary Katastrofy Smoleńskiej, 
poświęconej ŻOŁNIEŻOM NIE-
ZŁOMNYM:

Żołnierze i obywatele 

Ostatni żołnierze zbrojnego podzie-
mia niepodległościowego ginęli z rąk 
komunistycznych oprawców. 

1 marca 1951 r. w więzieniu moko-
towskim był podobny do wielu innych 
ponurych dni w przenikniętej strachem 
i terrorem stalinowskiej Polsce. Pomiędzy 
godziną 20.00 a 20.45 strzałem w tył 
głowy rozstrzelani zostali przywódcy IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz 
Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi 
współpracownicy.

Ostatni żołnierze 

Tworzyli ostatnie kierownictwo ostat-
niej ogólnopolskiej konspiracji, wprost 
(organizacyjnie  i personalnie) kontynu-
ującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. 
Data ich kaźni – 1 marca1951 r. – sym-
bolicznie zamyka dzieje konspiracji nie-
podległościowej, zapoczątkowanej 27 
września 1939 r. w przededniu kapitulacji 
oblężonej przez Niemców Warszawy, kie-
dy to grupa oficerów WP z gen. Michałem 

Tokarzewskim-Karaszewiczem zawią-
zała Służbę Zwycięstwu Polski (później 
przekształcaną kolejno w Związek Walki 
Zbrojnej i Armię Krajową, zaś w 1945 

r. w Delegaturę Sił Zbrojnych, na bazie 
której utworzono we wrześniu tego roku 
WiN). Spośród organizatorów SZP dwóch 
współorganizowało i kierowało Zrzesze-
niem WiN: prezesem IZG WiN był płk Jan 
Rzepecki, rozpracowany i aresztowany 
przez NKWD i UB w listopadzie 1945 r., 
zaś prezesem II ZG WiN – płk Franciszek 
Niepokólczycki, aresztowany przez ko-
munistyczną bezpiekę w październiku 
1946 r.

egzekucja łupaszki 

Z tej samej zbiorczej celi więzienia 
mokotowskiego nieco wcześniej, 8 lu-
tego 1951 r., wyprowadzono na śmierć 
oficerów Wileńskiego Okręgu AK: ppłk. 
Antoniego Olechnowicza „Podhorec-
kiego”, mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszkę”, kpt. Henryka Borowskiego 
„Trzmiela”, por. Lucjana Minkiewicza 
„Wiktora”.  „Łupaszka”, oficer kawalerii w 
kampanii wrześniowej 1939 r., był naj-
słynniejszym chyba polskim dowódcą 
partyzanckim w czasie II wojny światowej.

Kiedy kaci przyszli do zbiorczej celi 
śmierci po majora „Łupaszkę”, ten – jak 
wspominał współwięzień Mieczysław 
Chojnacki – „właśnie wyszedł z »kapli-

cy« [przepierzenia w celi], 
gdzie się modlił. Podszedł 
spokojnie do drzwi, następ-
nie zatrzymał się na chwilę, 
odwracając bokiem do po-
zostających w celi, i pożegnał 
słowami: »z Bogiem pano-

wie«.  Odpowiedział mu chór głosów: »z 
Bogiem«. Zniknął nam z oczu za zatrza-
śniętymi drzwiami”.

Skazany prowadzony był wieczorem, 
w porze więziennego apelu, przez dzie-
dziniec, pod związane z tyłu ręce, przez 
dwóch strażników; trzeci strażnik – kat – 
postępował tuż za nimi. W pomieszczeniu 
pomiędzy magazynem a łaźnią więzien-
ną następował strzał w tył głowy. Straco-
nych  chowano w bezimiennych grobach, 
do dzisiaj niezidentyfikowanych.

została legenda 

Po egzekucji „Łupaszki” i towarzyszy – 
wspominał współwięzień – „dano sygnał 
zakończenia apelu i w tym momencie, 
nim zdążyliśmy się rozejść, wystąpił 
[więzień] Maciej Jeleń, zwracając się do 
nas, abyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć 
kolegów żołnierzy. Padła komenda »bacz-
ność«, a po minucie »spocznĳ«, po czym 
powiedział jeszcze »dziękuję panom«”. 
To niezwykła scena w miejscu, gdzie 
komuniści starali się swe ofiary upodlić 
i zdegradować psychicznie. Tej legendy 
nie udało się zabić.

wojciech krzywiński
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Lp sołectwo sołtys rada sołecka
Liczba mieszkańców 

uprawnionych do wzięcia 
udziału w wyborze sołtysa 

i rady sołeckiej

Liczba mieszkańców 
biorąca  udział w 

zebraniu wyborczym

1. Rudawka raczkowska
Jadwiga

Juszkiewicz sławomir 
kucharzewski wojciech

raczkowska  Lucyna
134 32

2. Gruszki Jatkowski Józef wasilczyk dorota 
Tomczyk katarzyna 224 77

3. Dalny Las paulako
Marzanna

Bukrejewska elżbieta
Mańko–sękałowska edyta

Ślużyńska  Marzena
149 32

4. Serski Las pawłowski 
wiesław

daniłowicz Marian
Majewski  radosław

sęborski  Mieczysław
115 18

5. Serwy Lesiecki 
stanisław

chilińska agnieszka
Muraczewski Leszek

Makarewicz Marianna
124 28

6. Sucha Rzeczka kalinko
andrzej

kozłowski zbigniew
androsiuk wioletta 174 29

7. Płaska Małgorzata 
ciężkowska

krauze edmund 
Borowski rafał

wasilewska Bożena 
371 21

8. Gorczyca Joanna 
Trojanowska

szostak władysław 
Milewski Grzegorz 
Okuniewska anna 
Hańczuk wojciech 

186 25

9. Mołowiste puczyłowska 
sylwia

wiszniewska katarzyna
raczkowski Jerzy

Mróz Marzena
wiszniewska wiesława

Makarewicz szymon

132 59

10. Podmacharce kuźnicka 
Jadwiga

rutkowski Franciszek
koronkiewicz Maria 54 13

11. Macharce Myszczyńska 
alicja

kowalewski remigiusz
sudnik edward 52 13

12. Strzelcowizna sewastynowicz  
Justyna

Milewski wiesław
sewastynowicz ryszard

wasilczyk agnieszka
kasjanowicz Jadwiga

190 39

13. Mikaszówka sienkiewicz
stanisław

Jadeszko krzysztof
szebiotko Joanna 82 21

14. Rygol wydra
piotr

kupiński stanisław
Masłowski Jan 116 30

15. Rubcowo Okuniewski Jerzy
Herman Paweł

Topolewski Grzegorz
Jadeszko Leon

85 23

Sołtysi i Rady Sołeckie – nowa kadencja 2015 - 2018
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Przyroda jest nieobliczalna. Pa-
miętacie państwo zimę z przed 
dwóch lat? W kwietniu śnieg się-
gał kolan, a Święta Wielkanocne 
bardziej przypominały Boże Na-
rodzenie. W tym roku trudno było 
zorganizować kulig, pojeździć na 
nartach, a nawet ulepić porządnego 
bałwana. Drogowcy natomiast mieli 
lżej, można było zaoszczędzić na 
ogrzewaniu i zwierzętom łatwiej 
było przetrwać trudny czas.

Po wyborach samorządowych sy-
tuacja w gminie wreszcie uspokoiła 
się i Rada Gminy, we współpracy z 

Wójtem, może normalnie funkcjo-
nować. Wspólne rozwiązywanie 
problemów, merytoryczna dyskusja 
pozbawiona złych emocji, zaanga-
żowanie obu stron, dokonywanie 
optymalnych wyborów są jedyną 
drogą do osiągnięcia stabilizacji 
i spokoju. Działania organów sa-
morządu gminnego powinny być  
wspierane przez nowo wybrane 
Rady Sołectw. Sołtysom, którzy 
wybrani zostali  po raz pierwszy 
życzymy samych sukcesów, a pozo-
stałym kontynuacji dobrych praktyk 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Dzieci i młodzież mogły wreszcie 
odpocząć po trudach pierwszej 
części roku szkolnego. Tegoroczna 
oferta spędzenia aktywnie ferii 
zimowych była wyjątkowo bogata. 
Świetlica Wiejska w Płaskiej we 
współpracy z Biblioteką Gmin-
ną ,,zagospodarowały’’ pierwszy 
tydzień zimowego wypoczynku. 
Atrakcji było co nie miara, za co 
należą się słowa podziękowania 
Pani dyrektor Barbarze Wasilewskiej 
i Małgosi Ciężkowskiej ( gratulacje 
Pani Sołtys! ). Gminny Ośrodek Kul-
tury zorganizował zajęcia w drugim 
tygodniu ferii ( Elu i Paulinko dzięki 

-!). Ponadto świetlice wiejskie 
w terenie również nie szczędziły 
wysiłku, aby nasi milusińscy nie ślę-
czeli przed ekranami komputerów i 
telewizorów.

W Zespole Szkół Samorządowych 
odbyła się tradycyjnie zabawa 
choinkowa. Odwiedzili nas nasi 
przyjaciele z Choszczówki. Babcie 
i Dziadkowie zostali zaproszeni 
na uroczyste obchody swojego 
Święta. Dziękujemy Dyrekcji ZSO 
w Płaskiej i wspaniałym Paniom 
Wychowawczyniom za zorganizo-
wanie i przygotowanie ciekawego 
programu oraz występów artystycz-
nych. Nasi tenisiści stołowi godnie 
reprezentują gminę na szczeblu 
powiatowym, zdobywając czołowe 
miejsca w rozgrywkach ,,Grand 
Prix Augustowa’’. To z kolei zasługa 
Pana Janka Bagińskiego. 22 lutego 
odbył się VIII Turniej o Puchar Wój-
ta. Siatkarze AKS Płaska dzielnie 
walczą w Augustowskiej Lidze Piłki 
Siatkowej plasując się na 5 miejscu 
w tabeli rozgrywek. Życie wróciło 
do normy …

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

Zima w OdwROcie …

Spalanie plastikowych butelek, folii, 
różnego rodzaju tworzyw sztucznych 
oraz śmieci niesie za sobą ogromne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego, 
a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. 
Spalając w paleniskach domowych lub 
ogniskach tj. w niskich temperaturach 
odpady plastikowe, przyczyniamy 
się do powstawania m.in. furanów i 
dioksyn, które są najbardziej trującymi 
chemicznymi syntetykami znanymi 
człowiekowi, natomiast spalenie 1 kg 
gąbek daje 30 do 50 litrów cyjanowo-
doru, czyli tzw. kwasu pruskiego, a 
więc jednej z najsilniejszych trucizn. 
Powstałe podczas spalania plastików 
dioksyny są 10 tys. razy bardziej tru-
jące od cyjanku potasu – najsilniejszej 
z dioksyn. Związki te są rakotwórcze, 
działają mutagennie, naruszają struk-
turę kodu genetycznego, obniżają 
odporność immunologiczną, osłabiają 

proces wzrostu i powodują zaburzenia 
neurologiczne i hormonalne, powo-
dują poronienia i wysypki alergiczne. 
Toksyczne działanie tych związków 
polega na powolnym uszkadzaniu wielu 
narządów wewnętrznych tj. wątroba, 
nerki, rdzeń kręgowy i kora mózgowa. 
Ponadto wytwarzane podczas spalania 
plastików dioksyny opadają na glebę, 
pola uprawne i wodę, przedostają się 
do wód gruntowych, a tym samym do 
łańcucha pokarmowego. Stwierdzono, 
że ponad 50% dioksyn przenika do 
naszego organizmu z pożywieniem, 
głównie w postaci produktów mięsnych, 
mleczarskich i ryb. Najbardziej narażeni 
na działanie tych trucizn są ci, którzy 
przebywają najbliżej źródła skażenia, 
a więc sami spalający i ich sąsiedzi. 
Naprawdę nie musimy zatruwać nasze-
go otoczenia i narażać się na wysokie 
kary / 500 – 5.000 zł /, tym bardziej, 

że butelki plastikowe i inne odpady 
są wywożone z naszych posesji przez 
firmy wywozowe. 

 A. Raczkowski

NIE TRUJMY SIEBIE I INNYCH
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Na IV, V i VI Sesji Rady Gminy
W dniu 29 grudnia 2014r. w świetlicy 

wiejskiej w Płaskiej odbyła się IV sesja Rady 
Gminy, której przewodniczyła Przewodniczą-
cy Rady Gminy – Alicja Polkowska, zaś radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji: 

Podjęto Uchwałę Nr IV/14/14 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2014r., 
gdzie dokonano  zmian w planie dochodów 
budżetowych –  zwiększając plan dochodów 
budżetowych o kwotę 22.000,05 zł. i  zmniej-
szając plan dochodów budżetowych o kwotę 
0,05 zł. Dokonano zmian w planie wydatków 
budżetowych –  zwiększając plan wydatków 
budżetowych o kwotę 65.500,00 zł. i zmniej-
szając plan wydatków budżetowych o kwotę 
43.500,00 zł. Ustalono limity zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
sfinansowanie przejściowego deficytu budże-
tu, do kwoty 3.000.000,00 zł., sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu, do kwoty 
3.062.353,00 zł., wynikającego z zabloko-
wanej przez Wojewodę Podlaskiego dotacji 
z umowy nr LT-PL/107/1VL-1489 z dnia 
2010/05/06 pod nazwą ”Rozwój ekoturystyki 
na pograniczu polsko-litewskim” z przezna-
czeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 475 
250,00 zł. i  sfinansowanie planowanego defi-
cytu budżetu w kwocie 587.103,00 zł. Budżet 
po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budże tu  w wysokośc i : 
11.567.000,00 zł., w tym:  bieżące w wyso-
kości 8.751.343,00 zł.; majątkowe w wyso-
kości 2.815.657,00 zł., wydatki budżetu w 
wysokości: 12.154.103,00 zł., w tym: bieżące 
w wysokości 8.740.700,00 zł.;  majątkowe w 
wysokości 3.413.403,00 zł. Deficyt budżetu 
w wysokości 587.103,00 zł. zostanie pokryty 
przychodami z kredytu w kwocie 587.103,00 
zł.

Podjęto Uchwałę Nr IV/15/14 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Płaska na lata 2015 – 2028. Przyjęto 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pła-
ska na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2028 i 
wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 
2015 – 2028. Dochody bieżące wykazane na 
lata 2015-2028 zostały zaplanowane przy 
założeniu, że Gmina korzystać będzie ze środ-
ków unijnych na dofinansowanie projektów 
miękkich. Dochody majątkowe są niezbędne 
do pozyskania z uwagi na zaplanowaną spłatę 
zadłużenia. Planuje się sprzedać nieruchomość 
o pow.0,40 ha w Suchej Rzeczce. Gmina 
posiada również inne grunty, które może 
przeznaczyć na sprzedaż, m.in. w Macharcach, 
i Gruszkach. Planuje się również korzystać 
z dofinansowania unijnego na zadania in-
westycyjne, tj. budowę dróg. Na wysokość 
wydatków bieżących ma wpływ realizacja 
przez Gminę projektów unijnych. Priorytetem 
jest jak najszybsza spłata zadłużenia z uwagi 
na koszty obsługi długu. Zostały zmniejszone 

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Od 
roku 2015 zaprognozowane zostały nadwyżki 
budżetowe z przeznaczeniem na spłaty kre-
dytów, jak również nadwyżki operacyjne. Od 
roku 2015 nie planuje się przychodów z tytułu 
kredytów i pożyczek, a rozchody budżetu 
zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi 
umowami kredytowymi.

Podjęto Uchwałę Nr IV/16/14 w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 
2015, gdzie ustalono dochody budżetu w 
wysokości: 12 000 000,00 zł., w tym: bieżące 
w wysokości 8 327 646,00 zł.;  majątkowe w 
wysokości 3 672 354,00 zł.  Wydatki budżetu 
w wysokości: 8 280 000,00 zł., w tym:  bieżące 
w wysokości 8 012 700,00 zł.;  majątkowe w 
wysokości 267 300,00 zł. Nadwyżka budżetu 
wyniesie 3 720 000,00 zł. i przeznaczona zo-
stanie na spłatę rat kredytów w kwocie 3 720 
000,00 zł.  W budżecie tworzy się rezerwy:  
ogólną w wysokości - 18.000,00 zł.; celową 
w wysokości -20.000,00 zł. z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego.  Dochody w kwocie 62 
000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w kwocie 59 000,00 zł. na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Wydatki w kwocie 3 000,00 zł. na realizację 
zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. Dochody w 
kwocie 2 100,00 i wydatki w kwocie 2.201,00 
zł. związane z realizacją zadań określonych 
ustawą Prawo ochrony środowiska.  Dochody 
i wydatki w kwocie 237.000,00 zł. związane 
z realizacją zadań określonych ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podjęto Uchwałę Nr IV/17/14 w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę. Na wniosek Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę na terenie Gminy Płaska na okres od 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 
r. w dotychczas obowiązujących stawkach.

Podjęto Uchwałę Nr IV/18/14 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości 
o pow. 0,40 ha położonej w miejscowości 
Sucha Rzeczka, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr 18/1 uregulowanej w Księdze Wie-
czystej KW SU1A/00031303/6, stanowiącej 
własność Gminy Płaska. Nieruchomość zo-
stanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi 
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, za cenę nie niższą niż jej 
wartość rynkowa.

Podjęto Uchwałę Nr IV/19/14 w sprawie 
zamiany nieruchomości. Wyrażono zgodę 
na zamianę nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Płaska, poło-
żonej w miejscowości Mołowiste oznaczonej 
numerem 50/1 o powierzchni 0,0188 ha na 
nieruchomość o numerze 49/1 o powierzchni 

0,0150 ha stanowiącą własność osób fizycz-
nych. Dokonanie zamiany nieruchomości 
ma na celu uregulowanie własności działek 
zgodnie z ich rzeczywistym użytkowaniem 
w terenie.

Podjęto Uchwałę Nr IV/20/14 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2015 rok. Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie gminy Płaska w roku 2015 realizowany 
jest przez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych przy współpracy z Urzędem Gminy 
Płaska, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Płaskiej, Rewirem Dzielnicowych w Płaskiej, 
szkołami, innymi instytucjami i organizacjami 
z terenu gminy Płaska. Środki finansowe na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie gminy Płaska w roku 2015 pochodzą z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy.

Podjęto Uchwałę Nr IV/21/14 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działek o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. 
Rudawka. Głównym celem opracowywanego 
planu miejscowego jest umożliwienie mo-
dernizacji i rozbudowy rzecznego przejścia 
granicznego w Rudawce, w dostosowaniu 
do potrzeb istniejącego i planowanego ruchu 
granicznego oraz zadań zapisanych w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Podlaskiego.

Podjęto Uchwałę Nr IV/22/14 w sprawie 
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej.

Podjęto Uchwałę Nr IV/23/14 w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Gminy Płaska 
do Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
Biebrza. Wyznaczono Przedstawicieli Gminy 
Płaska w Zgromadzeniu Związku Komunal-
nego Biebrza zgodnie z § 9 jego Statutu w 
osobach:  Wiesław Gołaszewski - Wójt Gminy 
Płaska;  Alicja Polkowska - Przewodniczący 
Rady Gminy Płaska; Andrzej Chmielecki – 
Radca Prawny.

Podjęto Uchwałę Nr IV/24/14 w sprawie 
planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

Podjęto Uchwałę Nr IV/25/14 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2015 rok, w której zatwierdzono 
plan pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Spraw 
Społecznych.

Podjęto Uchwałę Nr IV/26/14 w sprawie 
wystąpienia Gminy Płaska ze Stowarzyszenia 
„Euroregion Niemen”. Wystąpienie Gminy 
Płaska ze Stowarzyszenia nastąpiło z dniem 
31 grudnia 2014 r. 

W dniu 16 stycznia 2015r. w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej odbyła się V sesja  Rady 



styczeń, luty 2015 r. 5

Gminy, podczas której, radni podjęli kilka 
ważnych decyzji: 

Podjęto Uchwałę Nr IV/27/15 zmieniająca 
Uchwałę Nr III/13/14 Rady Gminy Płaska z 
dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia Wójta Gminy Płaska. Dokonano 
zmian w Uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy 
Płaska z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płaska 
ustalając  dodatek funkcyjny w kwocie – 
1.900,-zł.  i  dodatek specjalny w wysokości 
20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w wysokości 1.480,-zł.;” Ustalo-
ne stawki wynagrodzenia mają zastosowanie 
od dnia 5 grudnia 2014 r.

Podjęto Uchwałę Nr IV/28/14 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości o 
pow. 1,0 ha położonej w miejscowości Ma-
charce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 
nr 5, uregulowanej w Księdze Wieczystej KW 
SU1A/00014319/6, stanowiącej własność 
Gminy Płaska.

 Nieruchomość zostanie zbyta zgodnie z 
zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
za cenę nie niższą niż jej wartość rynkowa.

Podjęto Uchwałę Nr IV/29/14 w sprawie 
przyjęcia zmian w Statucie Związku Komu-
nalnego Biebrza.

Podjęto Uchwałę Nr IV/30/14 w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora 
Augustowskie”.

Podjęto Uchwałę Nr IV/31/14 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 116/3 z 
obrębu ewid. Serski Las. Obszar obejmujący 
działkę o numerze ewidencyjnym 116/3 w 
miejscowości Serski Las, zgodnie z obowiązu-
jącym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska położony jest w 
ramach terenu 6RP/RZ/RL – teren istniejących 
użytków rolnych z kompleksami leśnymi do 
pozostawienia w dotychczasowym użytkowa-
niu. Potrzeba sporządzenia planu jest konse-
kwencją wniosku złożonego przez właściciela 
nieruchomości, wynikającego z chęci wyko-
rzystania rezerwy terenowej przewidzianej w 
Studium pod zabudowę mieszkaniową. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/32/14 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 
105 z obrębu ewid. Strzelcowizna. Obszar 
obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 
105 w miejscowości Strzelcowizna, zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego gminy Płaska 
położony jest w ramach terenów: 10RP/
RZ – tereny istniejących użytków rolnych 
i leśnych; do pozostawienia w dotychcza-
sowym użytkowaniu z zakazem budowy 
jakichkolwiek obiektów kubaturowych; 11RL 
– teren istniejących lasów do pozostawienia w 
dotychczasowym użytkowaniu. Potrzeba spo-

rządzenia planu jest konsekwencją wniosku 
złożonego przez właściciela nieruchomości, 
wynikającego z chęci wykorzystania rezer-
wy terenowej przewidzianej w Studium pod 
zabudowę mieszkaniową. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/33/14 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Płaska dla działki o nr ewid. 46/17 z obrębu 
ewid. Rygol. Właściciele przedmiotowych 
działek wnioskowali o zmianę obowiązują-
cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie przeznaczenia 
działki pod zabudowę mieszkaniową. Opra-
cowanie planu ma na celu umożliwienie reali-
zacji zamierzeń inwestycyjnych właścicielom 
nieruchomości przy jednoczesnym zagospo-
darowaniu całej rezerwy terenu przewidzianej 
w Studium pod zabudowę.

Podjęto Uchwałę Nr IV/34/14 w sprawie 
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołec-
kich, którą zarządzono przeprowadzenie wy-
borów sołtysa i rad sołeckich we wszystkich 
sołectwach gminy Płaska.

W dniu 24 lutego 2015r. w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej odbyła się VI sesja Rady 
Gminy, w której radni podjęli kilka ważnych 
decyzji: 

Podjęto Uchwałę Nr IV/35/15 w sprawie 
przyjęcia Programu Postępowania Napraw-
czego dla Gminy Płaska, gdzie przyjęto do 
realizacji Program Postępowania Napraw-
czego dla Gminy Płaska na lata 2015 – 2016.

Podjęto Uchwałę Nr IV/36/15 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2015r., 
gdzie dokonano zmniejszenia dochodów o 
kwotę 1 913 058,00 zł. i zwiększenia wydat-
ków o kwotę 36 942,00 zł. Budżet po doko-
nanych zmianach wynosi: dochody budżetu 
ogółem 10 087 000,00 zł, z tego: dochody 
bieżące 8 085 000,00 zł.; dochody majątkowe 
2 002 000,00 zł. Wydatki budżetu ogółem 8 
317 000,00 zł., z tego: wydatki bieżące 8 042 
000,00 zł.; wydatki majątkowe 275 000,00 zł.  
Nadwyżka budżetu w wysokości 1 770 000,00 
zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Podjęto Uchwałę Nr IV/37/15 w sprawie 
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016, 
w której nie wyrażono zgody na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
Płaska na 2016 r.

Podjęto Uchwałę Nr IV/38/15 w sprawie 
zmiany podziału Gminy Płaska na stałe ob-
wody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. W Uchwale Nr XVII/112/12 
Rady Gminy Płaska z dnia 31 października 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Płaska 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych wprowadzono  zmiany: 

1) zmienia  się siedzibę Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 1 z dotychczasowej 
mieszczącej się w Świetlicy Wiejskiej w 
Płaskiej, Płaska 81 M, 16 – 326 Płaska, na 
Centrum Informacji Turystycznej, Płaska 57A, 
16 –326 Płaska;

2) zmienia się siedzibę Obwodowej Komi-
sji Wyborczej Nr 2 z dotychczasowej miesz-
czącej się w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach, 
Gruszki 2A, 16 – 326 Płaska, na Filię Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawała II w Płaskiej, 
Gruszki 60, 16 – 326 Płaska.

Podjęto Uchwałę Nr IV/39/15 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska. Zmiana planu 
obejmuje teren działek o nr 323/12 i 323/11, 
o powierzchni 0,5097 ha zlokalizowanych w 
miejscowości Płaska przy drodze do wsi Gor-
czyca z przeznaczeniem na cele nierolnicze. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/40/15 zmieniająca 
uchwałę Nr V/33/15 z dnia 16 stycznia 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska dla działki o nr 
ewid. 46/17 z obrębu ewid. Rygol. Potrzeba 
podjęcia uchwały wynikła z faktu złożenia na 
ręce Wójta Gminy Płaska wniosku o zmianę 
zapisów miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Płaska dla działki 
eiwd. nr 284 w miejscowości Rygol, która to 
sąsiaduje z działką ewid. nr 46/17. Wniosek 
ten wpłynął po podjęciu przez Radę Gminy 
uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany obecnie obowiązującego 
planu. Dążąc do zminimalizowania ilości 
prowadzonych procedur planistycznych, a 
także mając na względzie właściwe kształto-
wanie ładu przestrzennego, najwłaściwszym 
rozwiązaniem jest objęcie jedną uchwałą, a 
więc jednym planem miejscowym, działek 
bezpośrednio ze sobą sąsiadujących.

Podjęto Uchwałę Nr IV/41/15 w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2015 r. 
Program opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Płaska ma zastosowanie 
w stosunku do zwierząt domowych, a w 
szczególności do bezdomnych psów i wolno 
żyjących kotów przebywających w granicach 
administracyjnych gminy. Podstawą prawną 
podjęcia przez Radę Gminy Płaska uchwały 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2015 r.”, 
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Podjęto Uchwałę Nr IV/42/15 w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Płaskiej.

Podjęto Uchwałę Nr IV/43/15 w sprawie 
utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr 
XV/96/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i 
trybu korzystania z miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/44/15 w sprawie 
przystąpienia Gminy Płaska do Stowarzy-
szenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa 
Działania. Wyrażono wolę przystąpienia do 
Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna 
Grupa Działania. 

red
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Ferie zimowe oznaczają, że trwający 
rok szkolny osiągnął półmetek. Zaraz 
po wakacjach jest to najdłuższa prze-
rwa wolna od zajęć szkolnych, na którą 
niewątpliwie zasłużył każdy uczeń. Aby 
stanowiły rzeczywiste „oderwanie się” od 
codziennej szkolnej rutyny należałoby je 
spędzić różnorodnie a przede wszystkim 
aktywnie. Na szczęście, w większości 
miejscowości, dają taką możliwość ośrod-
ki kultury, świetlice wiejskie i biblioteki 
organizując różnego typu zajęcia skie-
rowane do odpoczywających od szkoły 
uczniów. Oczywiście nie oznacza 
to, że ferie spędzone w domu to 
czas stracony!

W naszej gminie dzieci nie 
powinny narzekać na brak atrak-
cji. Gminny Ośrodek Kultury w 
Płaskiej, wywiązując się ze swojej 
działalności statutowej, zagospo-
darował drugą połowę zimowej 
przerwy, przygotowując szereg 
zajęć. Rozpoczęło się od sportów 
zimowych na stadionie GOK-u. 
Niestety niewystarczająca ilość śniegu 
uniemożliwiła szusowanie na nartach, 
jednak z powodzeniem zastąpiły je san-
ki. Zgromadzone dzieci chętnie ścigały 
się w konkurencji na najdłuższy zjazd z 
górki. Następnie (również na zewnątrz), 
odbyły się przeróżne konkurencje spraw-
nościowe i umysłowe, prowadzone przez 
naszą instruktorkę plastyki – Panią Ma-
rysię. Wszyscy uczestnicy aktywności 
fizycznych zostali nagrodzeni drobnymi 
słodkościami. Główną atrakcją tego dnia 
było BALONOWE SHOW, które odbyło 
się na sali konferencyjnej GOK-u. Dzieci 

zabawiali ucharakteryzowani „Mister 
Balonik” i jego pomocnicy. Był śpiew 
i zabawy, a głównym elementem było 
tworzenie przeróżności (w tym zwierząt 
i przedmiotów) z podłużnych balonów.

W inny dzień ferii, również na sali 
GOK-u odbyły się zajęcia kulinarne. 
Uczestnicy przygotowywali, według swo-
jego gustu i smaku, przeróżne kanapeczki. 
Wachlarz produktów spożywczych i 
nieograniczona dziecięca wyobraźnia 
pozwoliły stworzyć mnóstwo koloro-
wych pyszności. Następnie odbył się 
seans bajkowy na dużym ekranie. Oprócz 
wcześniej przygotowanych kanapeczek, 

dzięki uprzejmości kawiarni SUCHAREK 
wszystkie dzieci otrzymały popcorn.

W trakcie ferii zimowych, 4 lutego 
odbył się występ „Free dance” dzieci 
uczestniczących w zajęciach tanecznych 
prowadzonych przez instruktorkę tańca 
Katharinę Kochanowską. Widownia 
składała się z licznie zgromadzonych 
rodziców, którzy wcześniej otrzymali 
zaproszenia od swoich pociech. Dzieci 
zaprezentowały trzy układy taneczne, 
zmieniając przy tym stroje oraz podkład 
muzyczny. Wszyscy byli pod wrażeniem 
umiejętności uczestników, synchronizacji 
oraz zaprezentowanej choreografii. Ponad-
to młodzi tancerze przygotowali prezenty 
rodzicom, które zostały wręczone przez… 
Mikołaja-alpejczyka, który wjechał na salę 
na prawdziwych nartach zjazdowych.

Jak wiadomo, wszystko co dobre 
szybko mija. Tak też nastąpił koniec bez-
troskiego czasu, wolnego od szkolnych 
obowiązków. Mamy nadzieję, że wrażenia 
i wspomnienia pozostaną dobre, na długo.

Podziękowania należą się przede 
wszystkim dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka Kultury – panu Wojciechowi Krzy-
wińskiemu za udostępnienie obiektów 
sportowych oraz za sfinansowanie atrakcji, 
dyrektorowi ZSO w Płaskiej za pomoc 
techniczną w przygotowaniu zajęć, Pani 
Marysi Pawlikowskiej za zaangażowanie 
i inicjatywę, wszystkim świetlicowym, 
które zorganizowały atrakcje dla dzieci w 
swoich miejscowościach, pracownikom 
GOK-u za opiekę nad dziećmi i oczywiście 
wszystkim uczestnikom, których obecność 
i zadowolenie są największą motywacją do 
organizacji tego typu przedsięwzięć!

Paulina Krauze

Kolejna odsłona ferii zimowych 
 w gminie Płaska
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WZOROWA WSPÓŁPRACA!
Zimowa przerwa w nauce stanowiła doskonałą okazję do ode-

rwania dzieci od książek, komputerów i telewizorów. Niestety 
w tym roku zima nie pokazała swojej pełnej krasy i trzeba było 
łapać okazje, aby skorzystać z jej uroków.

 Wzorem ubiegłego roku Świetlica Wiejska w Płaskiej oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiły dzieci do wspólnego 
spędzenia ferii zimowych. Zaczęło się od zajęć sportowych, aby 
rozruszać ciała po godzinach spędzonych w szkolnej ławce. Na 
początek dzieci mogły rywalizować ze sobą grając w tenisa stoło-
wego pod czujnym okiem sędziego, pana Janka. W międzyczasie 
mogły uczestniczyć w różnego rodzaju grach ruchowych. Ko-
rzystając z ładnej pogody i odrobiny śniegu, którego niestety w 
tym roku zima nam poskąpiła, dzieciaki ulepiły piękne bałwany.

Drugi dzień ferii zdominowały zajęcia plastyczne. Z przygo-
towanej przez panią Marysię masy solnej dzieci własnoręcznie 
tworzyły swoje dzieła. Największą popularnością cieszyły się 
ramki do zdjęć. Wykonane przez siebie prace z wielką dumą 
zabrały do domów.

W środowe przedpołudnie dzieci gościły przedstawicieli stra-
ży granicznej, którzy opowiadali o swojej pracy, a także pokazali 
sprzęt podręczny, którym posługują się na co dzień wykonując 
swoje obowiązki. Ta część spotkania wzbudziła największe 
zainteresowanie i radość. Każdy mógł wziąć do ręki prawdziwą 
broń, zakuć się w kajdanki czy popatrzeć przez lornetkę. Dzie-
ciaki chętnie pozowały do zdjęć w kamizelce kuloodpornej czy 
hełmie. Następnymi gośćmi tego dnia byli strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Płaskiej. Ich pokaz na lodzie uzmysłowił jakie 
niebezpieczeństwa czekają dzieci i młodzież wchodzących na 
niepewny lód na otwartych zbiornikach wodnych. Strażacy po-
kazali jak się zachować gdy pod kimś lód się zarwie oraz czego 
można użyć, żeby uratować tonącego człowieka, gdy nie ma się 
pod ręka specjalistycznego sprzętu. Następnie ochotnicy pokazali 
sprzęt strażacki do gaszenia pożarów, do nurkowania i udzielania 
pierwszej pomocy oraz wyposażenie wozu bojowego. Każde 
dziecko mogło choć przez chwilę poczuć się strażakiem siedząc 
w wozie strażackim, ubierając prawdziwy hełm czy mundur .

Następny dzień ferii  przeznaczony był na tworzenie te-
atrzyku kukiełkowego. Dzieci wysłuchały wiersza J. Brzechwy 
„Na straganie”, a następnie przydzielono role i każde dziecko 
wykonało kukiełkę swojego bohatera. Była cebula, koperek, 

seler, a nawet kapusta. Wytwory do złudzenia przypominały 
prawdziwe warzywa.  Udekorowano scenę i przeprowadzono 
pierwszą próbę przedstawienia. W piątkowy dzień czekała 
na dzieci niespodzianka. Na drugie śniadanie przygotowały 
sobie mini pizzę, do której dodatki same wybrały, każde wedle 
własnego gustu. Uwieńczeniem tygodnia było przedstawienie 
przygotowane przez dzieci, na które licznie przybyli rodzice . 
Dzieci przygotowały słodki poczęstunek dla widzów - pięknie 
udekorowane muffinki. Przedstawienie było wprawdzie bardzo 
krótkie, ale wszystkim bardzo się podobało i mali artyści otrzy-
mali gromkie brawa. 

W sobotę pogoda spłatała nam dużego figla i padał deszcz, 
więc zaplanowany kulig i ognisko trzeba było przełożyć na 
inny dzień. W kolejnym tygodniu udało się zebrać dzieci , wy-
korzystać «chwile zimy « i zorganizować wyczekiwany kulig . 
Pan Stefan i pan Kazik przewieźli saniami dzieci i rodziców po 
lesie, a na koniec każdy mógł się zagrzać przy ognisku, upiec 
kiełbasę lub chleb.

Dodatkowymi atrakcjami każdego dnia zajęć były różnego 
rodzaju zabawy ruchowe, a także słodkie „co nieco”. Na koniec 
ferii wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i słodkości. 
Mamy nadzieję, że nie był to stracony czas, a dzieciaki miło i 
aktywnie spędziły wolny czas.

Małgorzat Ciężkowska

UwaGa rOdzice MaLUcHÓw!
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej zgodnie z poleceniem organu prowadzącego, z 
dniem 16 marca 2015 r. rozpoczyna wstępną rekrutację dzieci czteroletnich, t.j. urodzonych 

2011 roku, do przedszkola, które ma być utworzone od 01 września 2015 r. 
na terenie Gminy Płaska.

Należy zaznaczyć, iż jest to wstępna rekrutacja, która ma na celu ustalenie poziomu  
zainteresowania wśród mieszkańców naszej Gminy otwarciem przedszkola.

W związku z powyższym prosimy o składanie do sekretariatu szkoły wypełnionego 
kwestionariusza wstępnej rekrutacji (od 16 marca do 30 kwietnia 2015 r.). 

Kwestionariusz można składać osobiście lub wysyłając na adres zsoplaska@op.pl.
Niezbędne informacje oraz dokumenty do druku znajdują się  
na stronie internetowej ZSO w Płaskiej www.zsoplaska.pl

oraz stronie Urzędu Gminy Płaska. www.plaska.pl
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Ferie w Gruszkach

Mikołajki w świetlicy wiejskiej 
w Dalnym Lesie

Tegoroczne ferie w świetlicy wiejskiej w 
Gruszkach udały się świetnie. Do świe-
tlicy codziennie przychodziły nie tylko 
dzieci ale i młodzież. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Dzieci brały udział w zaję-
ciach plastycznych, grach, zabawach oraz 
turniejach ruchowych. 
W świetlicy był zorganizowany Turniej 
Tenisa Stołowego, w którym brała udział 
młodzież z okolicy. Zwycięzcą okazał 
się Piotr Zaniewski. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się również turniej gry w 
warcaby, gdzie najlepszym zawodnikiem 
został Mariusz Zaniewski. Natomiast 
„Mistrzem szybkiego pisania na klawia-
turze” została Izabela Zaniewska. Także 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
straży granicznej pod hasłem „Bezpieczne 
ferie”. Strażnicy pokazali sprzęt jakim po-
sługują się na co dzień, oraz wytłumaczyli 
czym naprawdę się zajmują.
Umożliwili dzieciom dotknięcia, obej-
rzenia wybranych przedmiotów oraz 
przymierzenia kasku czy kamizelki służ-
bowej. Po tym spotkaniu na pewno wielu 
chłopców zechce zasilić szeregi straży 
granicznej. 
W szczególności uczestnikom ferii spodo-
bały się zajęcia plastyczne przeprowa-
dzone przez Panią Marię Pawlikowską. 
Do pracy twórczej były wykorzystane 

serwetki kolorowe, dzięki którym stwo-
rzono kolorowe kwiaty. Następnie kwiaty 
zostały przyklejone do styropianowej 
kuli, które tworzyły wiosenne drzewa. Po 
skończeniu pracy twórczej dzieci mogły 
zapoznać się z metodą skręcania balonów, 
z których powstały przeróżne rzeczy np.: 
miecze, kwiatki itp.
W trakcie trwania zajęć, zabaw na zmę-
czonych i głodnych uczestników ferii 
czekała gorąca herbata, kanapki oraz małe 

co nieco ufundowane przez GOK w Pła-
skiej. Chętni uczestnicy ferii mieli też 
okazję wyjazdu do Płaskiej na „Balonowe 
Show” .
Na zakończenie ferii zorganizowane 
zostało ognisko dla dzieci i ich rodziców. 
Przy wspólnym ognisku, gorącej kiełba-
sce dzieci wspominały minione ferie i z 
ciężkim sercem zbierały się na powrót 
do szkoły.

B.W.

Dnia 07.12.2014 r. w świetlicy wiej-
skiej w Dalnym Lesie odbyły się MI-

KOŁAJKI. Z roku na rok przybywa 
coraz więcej chętnych i to nie tylko z 

naszej gminy. Tym razem zaszczyciło 
nas swoją obecnością 43 dzieci wraz z 
rodzicami. Imprezę rozpoczęto zaba-
wą, która szybko zintegrowała (mimo 
zróżnicowania wiekowego) pociechy. 
Po słodkim poczęstunku ufundowanym 
przez GOK w Płaskiej i rodziców dzie-
ciaki głośnymi okrzykami i gorącymi 
uśmiechami przywołały Mikołaja i jego 
pomocników. Przybyłych gość powitał 
zabawnym wierszem, co ośmieliło od-
bierających prezenty do recytacji wierszy 
lub śpiewu piosenek. Mikołaj nie zapo-
mniał także o mamach podarowując im 
oryginalne rózgi.

Mam nadzieję, że wszystkim podo-
bało się i w przyszłym roku będzie nas 
jeszcze więcej.

Z podziękowaniami dzieciakom i ich 
rodzicom – świetlicowa Hania.

H.K.
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Zabawa choinkowa jest okazją do wy-
śmienitej zabawy oraz spotkania się całej 
społeczności szkolnej. Jest to bez wątpie-
nia najbardziej wyczekiwana impreza w 
ciągu całego roku szkolnego i żadna inna 
dyskoteka nie może się z nią równać. Im-
preza choinkowa w naszej szkole odbyła 
się 24 stycznia. 

Najpierw bawili się uczniowie szkoły 
podstawowej w Płaskiej i szkoły filialnej 
w Gruszkach. Przeprowadzono kon-
kurs na: ,,Najciekawsze przebranie”. 
Nagrodzono 3 pierwsze miejsca: strój 
kurczaka, pawia i pszczoły, ale było tez 
sporo wyróżnień. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy za udział, ponieważ 
stroje: księżniczek, piratów, wróżek, ry-
cerzy, ptaków i inne były naprawdę godne 
wyróżnienia.

Ważnym punktem imprezy było spo-
tkanie z członkami Fundacji Pomocni-
ków Matki Kościoła z Choszczówki, któ-
rzy od wielu lat obdarowują wszystkich 
uczniów upominkami. Pani wicedyrektor 
Ewa Pużyńska wraz z przedstawiciela-
mi Rady Rodziców serdecznymi słowami 

powitała wszystkich zebranych i podzię-
kowała za pomoc materialną uczniom i 
szkole. Pani Hanna Garłowska podzię-
kowała za miłe przyjęcie i zapewniła, że z 
radością odwiedza naszą szkołę. W darze 
wdzięczności uczniowie kl. VI zaprezen-
towali gościom swój występ artystyczny, 
przygotowany pod kierunkiem wycho-
wawczyni Urszuli Pietrewicz. 

Od godz. 15 bawili się uczniowie 

gimnazjum. Goście z Choszczówki także 
gimnazjalistom wręczyli hojne podarki. 
Dyrektor szkoły Dariusz Sudyk gorąco 
podziękował za wieloletnią, przyjacielską 
współpracę.

Jak co roku zabawa była udana, wszy-
scy świetnie się bawili w rytmach muzyki 
dyskotekowej i na myśl o 2 tygodniach 
ferii nie szczędzili sił i energii.

L P

Babcia i Dziadek są po rodzicach naj-
bliższymi osobami dla dzieci. Często już 
w dorosłym życiu, sięgając do wspomnień 
z dzieciństwa, przywołujemy obraz babci: 
jej uśmiech i kochającą twarz, jej ręce za-
wsze gotowe, aby nas pogłaskać, przytulić 
i pomóc.

Nie umiemy sobie wyobrazić naszego 
dzieciństwa i późniejszych lat życia bez 
babcinej obecności.

Pamiętamy o nich wszystkich, zarówno 
o tych babciach i dziadkach, których już nie 
ma z nami, jak i o tych, którzy nam jeszcze 
towarzyszą i nieraz, mimo podeszłego wie-
ku, zawsze mają dla nas uśmiech. 

Mimo, że styczeń jest zimowym mie-
siącem, są takie dwa dni, kiedy każdemu 
robi się ciepło na sercu, bo przecież jest 
to święto naszych Kochanych Babć i 
Dziadków. W ZSO w Płaskiej zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta jest tradycją na stale wpisaną w 
repertuar szkolnych imprez. Uroczystość 
odbyła się 22 stycznia . Na wstępie pani 
wicedyrektor szkoły Ewa Pużyńska 
przywitała licznie przybyłych gości ser-
decznymi słowami. Swoją obecnością 
zaszczycili  goście w osobach: sekretarz 
gminy-Grzegorz Mackiewicz oraz dy-
rektor GOK-u Wojciech Krzywiński.

Dzieci z oddziału przedszkolnego, klas 
I, II, III wspaniale zaprezentowały się w 
części artystycznej: recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki, a także zatańczyły kra-
kowiaka, polkę oraz taniec współczesny. 
Uroczystość przygotowały wychowaw-
czynie: Agata Wasilewska, Teresa Jejer, 
Danuta Szostak, Grażyna Cieniewicz, 
Regina Stasiak.

Dziadkowie otrzymali od wnucząt 
drobne, własnoręcznie wykonane upo-
minki. Podczas uroczystości uczniowie 
gimnazjum częstowali gości słodkościami. 

Spotkanie minęło w miłej i serdecznej 
atmosferze.    L P

Choinka szkolna

Święto Babci i Dziadka
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22 lutego br. w sali gimnastycznej przy 
ZSO Płaska odbył się VIII Turniej Tenisa 
stołowego o Puchar Wójta Gminy Płaska 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Płaskiej. W rywalizacji wzięło 
udział 13 zawodników z terenu naszej 
gminy i Augustowa. Mecze stały na bar-
dzo wysokim poziomie, a zawodnicy po-
kazali duże umiejętności i zaangażowanie. 

Zwycięstwo w   turnieju wywalczył 
OMELIANIUK TADEUSZ   z Augu-
stowa,  drugie miejsce zajął SZESZKO 
TADEUSZ również z Augustowa , nato-
miast Puchar za trzecie miejsce odebrał 
ZANIEWSKI MARIUSZ  z Gruszek. W 
zawodach  wyróżniono również dwóch 
graczy: najmłodszego uczestnika  WA-
SILCZYK DANIELA z Gruszek oraz 
OMELIANIUK ZDISŁAWA z Augusto-
wa  za najaktywniejsza grę. 

Zwycięzcom gratulujemy, a pozo-
stałym życzymy wytrwałości. Trening 
czyni mistrzem. Mamy nadzieję, że za rok  

w turnieju wezmą również udział zawod-
nicy z całego powiatu augustowskiego.

Małgorzata Ciężkowska

15.02.2015 r. odbył się III Turniej 
Tenisa Stołowego w ramach „Zimowe 
Grand Prix w Augustowie”. W klasyfika-
cji końcowej reprezentanci Gminy Płaska 
odnieśli wielki sukces i zdobyli czołowe 
miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:

Kategoria Kadet dziewczęta: 
I miejsce – Karolina Prochniewska 
Kategoria Kadet chłopców: 
I miejsce – Piotr Zaniewski
III miejsce – Daniel Wasilczyk
Kategoria Młodzik chłopców:
II miejsce – Krystian Prochniewski
Kategoria Weteran
III miejsce – Jan Bagiński 

  W czasie ferii zimowych dnia 
30 stycznia br. o godz.10.00 w 
Świetlicy Wiejskiej w Rudawce 
odbył się turniej tenisa stołowe-
go. Rozgrywkom sędziował Pan 
Jan Bagiński. Pierwsze miej-
sce w turnieju zajął Szymon 
Pawłowski, zaś drugie również 
zaszczytne miejsce zajął Mate-

usz Kozielski. Cieszymy się że 
rozgrywki w tenisie stołowym 
obejmują swoim zasięgiem cały 
obszar Gminy Płaska. Dziękuje-
my Panu Dyrektorowi Pytlako-
wi za  nieodpłatne wyposażenie  
świetlicy w profesjonalny stół 
do gry w tenisa stołowego.

E.B.

VIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA

ZIMOWE GRAND PRIx AUGUSTOWA

TENIS STOŁOWY  
W RUDAWCE

Swoją drogą chciałbym pogratulo-
wać naszym reprezentantom tak znakomi-
tych osiągnięć, a Jankowi podziękować za 
zaangażowanie i kultywowanie tradycji 
tenisa stołowego w gminie Płaska!

 Wojciech Krzywiński

zaprOszenie na spOrTOwy Marzec GMiny płaska:
08.03.2015 r. (niedziela) – Halowa Piłka Nożna.
14.03.2015 r. (sobota) – Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym.
28.03.2015 r. (sobota) – „Powitanie Wiosny” Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci.

Jan Bagiński
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Uratował Pan Sosnę - List do redakcji

Jeśli ze wsi Mołowiste udamy się polną 
drogą biegnącą od zabudowań Ome-
liańczyków (nr 28 ) w kierunku Strzel-
cowizny, to na skraju puszczy, „oko w 
oko”, spotkamy się z pięknym drzewem, 
którego wiek ocenia się na ok. 150 lat.

Po 1980 roku spostrzegłem, że z Ka-
pliczki na tym drzewie został zabrany 
„Świątek” . Widocznie komuś sumienie 
nie dawało spokoju, że figurka pozo-
stanie tutaj na zimę i może zmarznąć, a 
on da jej przytułek na regale w ciepłym 
mieszkaniu.

Rower, drabinka i w miejscu byłego 
„lokatora” umieściłem stary, ładny, ale 
mniej pożądany dla ,,amatorów pamią-
tek’’ element religijny ( katolicki).

 Po kilku dniach spotkałem się ze zna-
nym i szanowanym mieszkańcem Moło-
wistego Czesławem Raczkowskim, który 
mi powiedział: „uratował pan sosnę”.

Ta prorocza wypowiedź znalazła po-
twierdzenie w 1988 roku, kiedy to pod 
siekierę poszły drzewa rosnące na tym 
samym co sosna Oddziale ( 24 ha).

Wycięto wokół wszystkie drzewa, a 
pracujący przy wycince stanęli przed 
problemem co z sosną. Padały zdania 
„pan leśniczy kazał wyciąć wszystko, 
więc dotyczy to też tej sosny. Mój sąsiad 
Ryszard Wiśniewski sugerował, aby so-
snę ściąć powyżej „kapliczki” i będzie 
podobna do świecącej kapliczki pod 
wezwaniem „Matki Boskiej Wiejskiej” 
znajdującej się u jego sąsiada pod nu-
merem 38.

Na szczęście na zrębie zjawił się 
nadleśniczy, pan Wojciech Stankiewicz, 
i kazał sosnę pozostawić w spokoju. 
Pan nadleśniczy wiedział, że według od 
wieków obowiązującej tradycji, drzew 
z symbolami wiary nigdy nie ścinano.

Znalazło to potwierdzenie w literaturze 
dotyczącej lasów, puszcz i związanych 
z nimi obyczajami. Przestrzegał tego 
każdy szanujący się leśnik.

Cytowana wypowiedź śp. Czesława 
Raczkowskiego dowodziła, że jako 
mieszkaniec związany z lasem znał obo-
wiązujące „ludzi lasu” obyczaje.

Rodzina Raczkowskich zamieszkiwała 
w tych stronach od początku XVII wieku. 

Często notowani są w aktach parafial-
nych. W tej rodzinie wiadomym jest, że 
Raczkowscy brali udział w Powstaniu 
Listopadowym ( rok 1831), a znajdująca 
się u pp. Raczkowskich, wykonana przez 
dziadka broń, służyła powstańcom. W 
Mołowistym walczyli też między innymi 
Chrapowieccy i Naumowicze.

Od kilku pokoleń rodzina Raczkow-
skich jest znana jako wytrawni cieśle. 
Roboty nie szukają. To ona ich szuka, 
ponieważ umieją i chcą dobrze praco-
wać. Udowadniają to ładne, solidne 
przez nich wykonane domy.

Czesław Raczkowski ( 1930- 2014) 
z żoną Heleną z Abryckich ( świetna 
zielarka ) pozostawili synów Antoniego 
i Jerzego, pięcioro wnuków i sześcioro 
prawnuków.

Wszyscy z nich uzyskali dobre wy-
kształcenie, w tym pięcioro ukończyło 
studia wyższe. Oby takich rodzin było 
więcej.

Białystok - Mołowiste 
Edward Naruszewicz

Niniejszy tekst poświęcam Pamięci 
Czesława Raczkowskiego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje 
prośbę do wszystkich identyfikujących się ze 
Związkiem o wspólne zaangażowanie w kam-
panię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”. 
Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków 
ochotników, działaczy oraz członków współ-
działających i sympatyków Związku OSP RP. 
Początek nowego roku 2015 to czas rozliczania 
przychodów podlegające opodatkowaniu, które 
nie są z podatku zwolnione pozyskanych w 
2014 rok. Jak co roku jest to okazja dla nas 
wszystkich do wsparcia Związku OSP RP 
poprzez odpis 1% podatku dochodowego w 
rocznych zeznaniach podatkowych jak:  PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Środ-
ki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku 
OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki 
głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, 
więc przekonać podatników, że każda złotówka 
ma znaczenie. Mamy nadzieję, że nasze wspól-
ne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne 
korzyści w postaci zwiększonych wpływów 
na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki 
którym będziemy mogli realizować cenne 
działania z zakresu ochrony przeciwpożaro-

wej. Do propagowania kampanii w roku 2015, 
zachęcamy wszystkich strażaków ochotników, 
a głównie tych mających bezpośredni kontakt 
z podatnikami mieszkającymi na terenie dzia-
łania swoich jednostek. Przypomnijmy, że w 
przypadku Związku  1% to jedna setna części 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 
którą podatnik może przekazać wskazanej przez 
siebie jednostce.  1% jest wskazaniem dla Urzę-
du Skarbowego, który 1% naszego podatku 
przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku 
przekaże do budżetu państwa to znaczy, że 
1% podatku, który i tak płacimy, przekazany 
będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu. 
1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec 
budżetu jak również nie zmniejszy kwoty 
ewentualnego zwrotu podatku. Tak naprawdę 
nie zyskamy nic – ale też nic nie stracimy – a 
możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo 
trafią pieniądze z naszych podatków. Zysk nasz 
jest więc bardziej moralny.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje 
darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od do-
chodów, które uzyskaliśmy w 2014 roku 
w zeznaniu podatkowym wpiszemy:1)  

we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OR-
GANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
(OPP)”, który znajduje się na końcu każdego 
zeznania 

Rocznego numer KRS:0000116212. UWA-
GA!   Nie można pomylić się w numerze KRS, 
pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.2)  w 
części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, 
wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%”.tj.- nazwę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP 
oraz jej dokładny adres włącznie z kodem 
pocztowym. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy 
przekaże w terminie od maja do lipca 2015 
roku kwotę  wskazaną we wniosku na rachunek 
bankowy Związku OSP RP.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 
2015 zgodnie z regulaminem „1% podatku na 
rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotni-
czym Strażom Pożarnym i innym jednostkom 
na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez 
podatnika celem szczegółowym za pośred-
nictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich 
ZOSP RP.

1% podatku na rzecz Związku OSP RP w roku 2015 za rok 2014
ZwiĄZeK OcHOTNicZYcH STRaŻY POŻaRNYcH  RZecZYPOSPOLiTeJ POLSKieJ 

KRS: 0000116212    „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”
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o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska 
dla działki o nr ewid. 116/3 z obrębu 
ewid. Serski Las.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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 śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr 
V/31/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska dla 

działki o nr ewid. 116/3 z obrębu ewid. 
Serski Las.

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 informacji 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 dotyczą-
cej projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 105 z 
obrębu ewid. Strzelcowizna.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-

wy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 
15, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Płaska lub drogą pocztową na 
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Pła-
ska 53, w terminie do dnia 16.03.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane 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 Za-
rządzenia Gminy Płaska, które jest 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wiesław Gołaszewski - Wójt

 o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska dla 
działki o nr ewid. 105 z obrębu ewid. 
Strzelcowizna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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 śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr 
V/32/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska dla 

działki o nr ewid. 105 z obrębu ewid. 
Strzelcowizna.

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 informacji 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 dotyczą-
cej projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 105 z 
obrębu ewid. Strzelcowizna.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-

wy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 
15, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Płaska lub drogą pocztową na 
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Pła-
ska 53, w terminie do dnia 16.03.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane 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 Za-
rządzenia Gminy Płaska, które jest 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Wiesław Gołaszewski - Wójt

PRACA SEZONOWA -  Od MaJa dO sierpnia

•	 pomoce kuchenne
•	 kelnerki
•	 O b s ł u g i  t e c h n i c z n e j  

rowerów i sprzętu wodnego
•	 Osoby do utrzymywania 

czystości

Zgłoszenia CV i listu motywacyj-
nego, prosimy przesyłać na adres   
e-mail    serwy5@wp.pl.   lub
kontakt  telefoniczny nr 690 530 
099  od poniedziałku do piątku. w 
godz .od 8/00  do 16/00 .

OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH CHRIS w Serwach, 
zatrudni  na stanowiska:

informujemy, że w świetlicy 
wiejskiej w Mołowistym 

odbywają się zajęcia  
z aerOBikU. 

wszystkie chętne panie  
zapraszamy we wtorki 

i czwartki na godzinę 18:00.


