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Na XIII sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE - OpŁata mIEjScOwa

W dniu 7 marca 2016 roku w świe-
tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się XIII 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczyła Alicja Polkowska, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji: 

- przyjęto protokół z poprzedniej 
XII sesji; 

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/92/16 
w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Płaska na lata 
2016- 2028;

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/93/16 w 
sprawie zmian w budżecie gminy Płaska 
na 2016 rok, w której wprowadzono 
zmiany: zwiększono plan dochodów o 
kwotę 78 000,00 zł.; zwiększono plan 
wydatków o kwotę 115 000,00 zł. i 
zmniejszono plan wydatków o kwotę 
37 000,00 zł. Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi:

dochody budżetu ogółem 9 954 
443,00 zł., z tego: dochody bieżące 9 
876 443,00 zł.; dochody majątkowe 78 
000,00 zł.; wydatki budżetu ogółem 9 
598 443,00 zł, z tego: wydatki bieżące 
9 582 443,00 zł.; wydatki majątkowe 
16 000,00 zł. Nadwyżka budżetu w 
wysokości 356 000,00 zł. zostanie 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów;

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/94/16 w 
sprawie funduszu sołeckiego na rok bu-
dżetowy 2017.  Radni nie wyrazili zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy Płaska na 2017 r.;

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/95/16 
w sprawie zmiany Programu Postępo-
wania Naprawczego dla Gminy Płaska, 
w której zatwierdzono zmiany w obo-
wiązującym Programie Postępowania 
Naprawczego dla Gminy Płaska,

przyjętego Uchwałą Nr X/68/15 
Rady Gminy Płaska z dnia 21 paździer-
nika 2015 r. w sprawie przyjęcia

Programu Postępowania Naprawcze-
go dla Gminy Płaska;

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/96/16 w 
sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Płaska w 2016 r.  Uchwalenie 
programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Płaska w 
2016 roku wynika z art. 11 ust 1 ustawy 
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. 
zm.). Przyjęcie programu ograniczy na 
terenie Gminy Płaska zjawisko bezdom-
ności zwierząt, stanowiące zagrożenie 
dla ludzi oraz powodujące cierpienie 
zwierząt. Program opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami 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. Realizacja 
programu będzie limitowana wysokością 
środków finansowych przeznaczonych 
w budżecie Gminy na jego realizację; 

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/97/16 
w sprawie aktualizacji przebiegu i 
długości dróg gminnych oraz nadania 
kategorii drogi gminnej drogom. Z 
zapisów ustawy o drogach publicznych 
wynika iż Rada Gminy po zasięgnięciu 
opinii Zarządu Powiatu może zaliczyć 
drogi służące miejscowym potrzebom do 
kategorii dróg gminnych. Jednocześnie 
została wykonana aktualizacja kilome-
trażu, wykazu numerów ewidencyjnych 

nieruchomości stanowiących pas dro-
gowy oraz nazewnictwa wskazującego 
ich przebieg. Z braku dokumentów 
źródłowych oraz uchwał zaliczających 
drogi do kategorii dróg gminnych, 
gmina postanowiła przeprowadzić 
aktualizację przebiegu i uzupełnienie 
rejestrów zarządzanych dróg. Uchwała 
podjęta przez Radę Gminy Płaska sta-
nowić będzie punkt wyjściowy obecnej 
ewidencji dróg. Ponadto pozbawia 
się kategorii drogi gminnej drogę o 
przebiegu Sajenek – Jastrzębna o nr 
102708B. Droga ta stanowi w całości 
własność Skarbu państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych. Propozycja Wój-
ta Gminy Płaska w sprawie zaliczenia 
ww. dróg do kategorii dróg gminnych, 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 
została zaopiniowana pozytywnie przez 
Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 24 
września 2015r – uchwała Nr 252/26/15. 
Zaliczenie drogi do kategorii drogi 
gminnej stanowi podstawę do nadania 
numeracji przez zarząd województwa 
podlaskiego, zgodnie z cytowaną wyżej 
ustawą o drogach publicznych;

-  podjęto Uchwałę Nr XIII/98/16 
w sprawie w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Regionalnej Organiza-
cji Turystycznej p.n. „Szlak Wodny im. 
Króla Stefana Batorego”. Do reprezento-
wania Gminy Płaska w Stowarzyszeniu 
wyznaczono Wójta Gminy Płaska;

- przedstawiono sprawozdanie za 
2015 rok z wysokości osiąganych 
średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę, do którego 
radni nie zgłosili żadnych uwag.

red.

W związku ze zmianą ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz.  U. 
2014, poz. 849 z późn. zm.) art. 17, 
ust. 1 Rada Gminy Płaska podjęła 
Uchwałę nr  XI/80/15 z dnia 3  grud-
nia 2015 r. w sprawie opłaty miej-
scowej. Dlatego też  Urząd Gminy 
Płaska informuje o  konieczności 
pobierania tej opłaty od osób fi-
zycznych przebywających w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych 

lub turystycznych na terenie Gminy 
w kwocie 2,00 zł za  każdą rozpo-
czętą dobę pobytu. Opłatę miejsco-
wą pobierają osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, pro-
wadzące ośrodki wypoczynkowe, 
hotele, sanatoria, pensjonaty, kwa-
tery agroturystyczne, wynajmujące 
domy letniskowe, pola namiotowe, 
campingi itp. 

Jednocześnie informujemy, iż 

pobieranie i odprowadzanie opłaty 
miejscowej na terenie Gminy Płaska 
jest obowiązkowe. W związku z po-
wyższym, przewidziane są kontrole 
w sezonie turystycznym 2016, któ-
re przeprowadzane będą przez upo-
ważnionych pracowników Urzędu 
wśród wszystkich podmiotów zobo-
wiązanych do poboru opłaty zlokali-
zowanych na terenie Gminy Płaska. 

Urząd Gminy Płaska
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Wiosna 
na sportoWo!

RuSZyŁ pROGRam 500 pluS 
wszystko, co trzeba wiedzieć! 

Kwiecień tego roku łaskawy, ra-
czej ,,zimy nie przeplata’’. Dlatego 
warto porzucić domowe pielesze i 
ruszyć w trasę, rowerową oczywi-
ście. Zachęcamy naszych czytelni-
ków do aktywnego spędzania czasu. 

A to wszystko za sprawą projektu 
,,Green Velo’’, czyli Wschodniego 
Szlaku Rowerowego. Ciągnie się 
on od Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, aż po Podkarpacie 
i Ziemię Kielecką. ,,Nasza’’ część 
szlaku promowana jest pod nazwą: 
Królestwo rowerowe Suwalszczyzna 
i Puszcza Augustowska. To jeden z 
najpiękniejszych zakątków naszego 
kraju, w którym gmina Płaska od-
grywa kluczową rolę ze względu bie-
gnący przez jej terytorium Kanał Au-
gustowski.  Z Wigier poruszamy się 
wzdłuż Czarnej Hańczy, przecinamy 
drogę krajową ,,16’’ we Frąckach, 
a następnie mijając Okółek i Dwor-
czysko wjeżdżamy do Mikaszówki. 
Stamtąd skręcamy na zachód i kie-
rujemy się piękną asfaltową ścieżką 
do Płaskiej, i dalej wzdłuż kanału 
do Studzienicznej. Przez Sajenek,  
,,szosą grodzieńską’’, docieramy do 
Augustowa. Prawda, że piękna tra-
sa?

Przy Centrum Informacji Tury-
stycznej w Płaskiej zlokalizowany 
jest na tym odcinku główny MOR, 
czyli Miejsce Obsługi Rowerzystów. 
Będzie się tu można posilić, skorzy-
stać z WC bądź prysznica, dokonać 
naprawy w serwisie, a nawet wypo-
życzyć rower. Podobne ,,mniejsze’’ 
MOR-y znajdować się będą w Ja-
zach (można przenocować na polu 
namiotowym), ,,flisakówce’’, Panie-
wie. Liczymy na to, że ,,Green Velo’’ 
ożywi rowerowy ruch turystyczny 
w naszym regionie i spopularyzuje 
ten najbardziej ekologiczny środek 
transportu. Gdyby się jeszcze udało 
poszerzyć funkcję przejścia granicz-
nego na śluzie w Kurzyńcu  właśnie 
o ruch rowerowy i pieszy …? Miej-
my nadzieję, że tak się niebawem 
stanie!

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o 
pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 
r., poz. 195). Realizacją zadań wynikają-
cych z ustawy zajmuje się Urząd Gminy 
Płaska – Dział Świadczeń Rodzinnych 
(pokój nr 7).

Na podstawie składanych od 1 
kwietnia br. dokumentów świadczenie 
będzie wypłacane w okresie od 1 kwiet-
nia 2016 r. do 30 września 2017 r. W ko-
lejnych okresach prawo do świadczenia 
będzie ustalone na rok od 1 października 
do 30 września następnego roku.

Świadczenie wychowawcze - w 
wysokości 500,00 zł miesięcznie - na 
drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do 
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka bez 
względu na wysokość dochodu. Świad-
czenie wychowawcze przysługiwać 
będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne, świadczenie wychowawcze 
przysługiwać będzie na pierwsze dziec-

ko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 
zł. Wypłacane świadczenie nie będzie 
miało wpływu na pobierane przez rodzi-
nę świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz świad-
czenia wypłacane z pomocy społecznej, 
w tym dodatki mieszkaniowe i energe-
tyczne.

Od 1 kwietnia 2016 r. można składać 
wnioski osobiście lub on-line za pomo-
cą: bankowości elektronicznej, Plat-
formy Usług Elektronicznych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), 
Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.
pl), ePUAP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko 
dołącza do wniosku:
• oświadczenie o dochodach nieopo-

datkowanych za 2014r.,
• w przypadku rolników - oświad-

czenie o wysokości gospodarstwa 
rolnego;  
- w przypadku cudzoziemców – 
określone pozwolenia na pobyt i 
pracę w Polsce,

• oświadczenie o deklarowanych do-
chodach osiągniętych przez osoby 
podlegające przepisom o zryczałto-

wanym podatku dochodowym,
• dokumenty dotyczące rozwodu/se-

paracji, zasądzonych alimentów,
• orzeczenia sądu o ustaleniu opieku-

na prawnego dziecka, zaświadcze-
nie sądu lub ośrodka adopcyjnego 
o prowadzonym postępowaniu w 
sprawie przysposobienia dziecka,

• skrócony lub zupełny akt urodzenia 
dziecka,

• orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności dziecka,

• w przypadku utraty dochodu - 
świadectwo pracy, PIT-11,

• w przypadku uzysku dochodu - 
zaświadczenie lub oświadczenie o 
uzyskanym dochodzie za kolejny 
miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Dochód  (dotyczy wszystkich pełno-
letnich członków rodziny)

Wnioskodawcy, którzy obecnie 
korzystają ze świadczeń rodzinnych lub 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
nie muszą doręczać dokumentów, które 
są już w posiadaniu  tutejszego Urzędu 
(m.in. dochodów i aktów urodzenia 
dzieci).

W bieżącym okresie zasiłkowym 
brany jest pod uwagę dochód z roku 
bazowego 2014.
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SpRawOZDaNIE Z DZIaŁalNOścI  
GmINNEGO OśRODka kultuRy w pŁaSkIEj Za 2015 ROk

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 
jest samorządową instytucją Kultury dzia-
łającą w  oparciu o Ustawę z dnia 25 paź-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej. Realizuje 
zadania w zakresie tworzenia, upowszech-
niania i ochrony kultury, potrzeb informa-
cyjnych, edukacyjnych oraz popularyzacji 
kultury fizycznej, turystyki i sportu.

Gminny Ośrodek Kultury tworzą:
• budynek Centrum Informacji Tury-

stycznej i GOK,
• Stadion Sportowy (stadion lekkoatle-

tyczny, boisko piłkarskie, kort teniso-
wy, boisko do piłki plażowej),

• budynek trybun z zapleczem,
• parking gminny przy budynku CIT,
• ścieżka rowerowo - narciarska 

wzdłuż Kanału Augustowskiego,
• sześć Świetlic Wiejskich znajdują-

cych się w miejscowościach: Dalny 
Las, Gruszki, Mołowiste, Płaska, Ru-
dawka i Strzelcowizna,

• plaże gminne w Paniewie nad j. Pa-
niewo, w Jazach nad j. Mikaszewo, w 
Serwach nad j. Serwy.

SPRAWY ADMINIOSTRACYJNO 
– ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

W 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Płaskiej zatrudnionych było 12 osób 
na podstawie umowy o pracę, tj.: Dyrektor 
p. Wojciech Krzywiński, 6 świetlicowych 
na ½ etatu (1 świetlicowa przebywa na 
urlopie rodzicielskim), Główna Księgowa 
na ¼ etatu, referent ds. administracyjnych i 
kadrowych – 1 etat, organizator ds. sportu i 
rekreacji na ½ etatu,  dozorca – konserwa-
tor w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 
sprzątaczka na ½ etatu. Ponadto na podsta-
wie zawartych umów – zleceń zatrudnie-
ni byli: instruktor prowadzący warsztaty 
plastyczne, palacze – 3 osoby (Płaska, 
Dalny Las i Strzelcowizna), a w sezonie 
turystycznym dozorca-konserwator na 
plaży gminnej w Jazach, dozorca-konser-
wator na plaży gminnej w Paniewie oraz 
dozorca – konserwator na plaży gminnej w 
Serwach.

Łączny koszt utrzymania GOK w Pła-
skiej w 2015 r. wyniósł 446 569,42 zł i był 
niższy o 51 598,34 zł w stosunku do roku 
ubiegłego. Na  wynagrodzenia pracowni-
ków z tytułu umów o pracę wydatkowa-
no kwotę 201 251,10 zł zł, natomiast z 
tytułu zawartych umów - zleceń i o dzie-
ło – 40 101,00 zł. Wydatki pozapłacowe 
przeznaczone, między innymi, na zakup 
materiałów i środków na potrzeby świetlic 

wiejskich i  GOK- u oraz energii elektrycz-
nej wyniosły 54 889,15 zł, z czego na za-
kup opału do świetlic wiejskich wydatko-
wano kwotę 9003,82 zł. Pozostałych usług 
zakupiono na łączną kwotę 90 686,44 zł 
( w tym mi.in. opłaty za monitoring, wy-
najem sceny, nagłośnienia i oświetlenia 
w ramach koncertu z okazji XXX-lecia 
działalności zespołu ,,Mechanicy Shanty’’, 
wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu 
w CIT, skład komputerowy i druk ,,Głosu 
Płaskiej itp. ). Spłacony został kredyt obro-
towy udzielony przez BS w Rutce-Tartak 
w wysokości 50 000,00 zł.

Dochód z działalności gospodarczej 
GOK-u za okres sprawozdawczy zamknął 
się sumą 45 927,76 zł i był nieco niższy w 
stosunku do 2014 r. Spowodowane to było 
mniejszą liczbą turystów w lipcu ubiegłe-
go roku i spadkiem dochodów z prowadzo-
nych przez GOK polami namiotowymi. W 
zawiązku z trudną sytuacją finansową i 
ograniczeniem dotacji podmiotowej przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bia-
łymstoku po raz pierwszy powstały zo-
bowiązania w wysokości 19 629,56 zł na 
dzień 31.12.2015 r.. Zostaną one spłacone 
z dochodów budżetowych 2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZ-
NA: KULTURALNA, ARTYSTYCZ-

NA I SPORTOWA
W związku z oddaniem nowego kom-

pleksu Gminnego Ośrodka Kultury w 
Płaskiej wraz z  zapleczem sportowym po-
prawiła się nie tylko baza materialna, ale 
również stworzone zostały znakomite wa-

runki do rozwijania pracy merytorycznej.
W CIT można uzyskać niezbędne in-

formacje dotyczące atrakcji turystycznych 
w Gminie Płaska, bazy agroturystycznej, 
jak również  zaopatrzyć się bezpłatnie w 

materiały promocyjne (mapki, foldery, 
przewodniki). Na obszarze CIT działa bez-
przewodowy dostęp do internetu, tak więc 
turyści i goście mogą korzystać z jego do-
brodziejstw.

Ponadto w sezonie turystycznym pro-
wadzony był rejestr gości i turystów odwie-
dzających Gminę Płaska, którzy korzystali 
z usług Centrum Informacji Turystycznej. 
Obejmował on okres od  30 czerwca do 15 
września 2015 r. W tym czasie z usług CIT 
skorzystało ponad 600 osób z kraju (558) i  
zagranicy (44). Łącznie Centrum Informa-
cji Turystycznej w Płaskiej w sezonie 2015 
odwiedziło blisko 800 gości i  osób spędza-
jących urlop w naszym regionie.

Średnia wieku wahała się w granicach: 
40 – 60 lat, co potwierdza przypuszczenia, 
że przeciętny turysta poszukuje w naszej 
gminie ciszy, spokoju i obcowania z dzie-
wiczą przyrodą. Największy odsetek gości 
stanowili mieszkańcy Województwa Ma-
zowieckiego, Podlaskiego  i Łódzkiego.

Wszyscy goście byli pod wrażeniem 
uroku gminy Płaska, nowoczesnej infra-
struktury turystycznej i sportowej (plaże 
gminne, stadion wraz z zapleczem, ścieżka 
rowerowo-narciarska) , jak również impo-
nującego Centrum Informacji Turystycz-
nej. Odwiedzający mogli zaopatrzyć się 
w mapy, przewodniki, albumy, pocztówki 
i inne materiały promocyjne oraz skorzy-
stać z bezpłatnego dostępu do internetu i 
pracowni komputerowej. W okresie letnim 
Centrum Informacji Turystycznej praco-
wało w godz. 8.00-18:00.

W miesiącach zimowych funkcjono-

wała wypożyczalnia nart biegowych i ły-
żew wyposażona w 25 kompletów sprzętu 
narciarskiego (15 par biegówek i 10 par 
śladowych) oraz 15 par łyżew (użyczanych 
przez ZSO w Płaskiej), z której korzystać 
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mogli bezpłatnie uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, mieszkańcy Gminy 
Płaska oraz goście.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowa-
dzone były różnorodne zajęcia zarówno 
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Ko-
lejny rok dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia taneczne prowadzone przez 
instruktora tańca p. Katarzynę Kochanow-
ską. Z zajęć ZUMBY korzystało około 
18 pań i dziewcząt z całej gminy. Zajęcia 
odbywały się  dwa razy w tygodniu (środy 
i piątki). Od października kontynuowa-
ła działalność grupa taneczna tzw. „Free 
Dance” dla najmłodszych, w której uczest-
niczy około 12  dzieci. Również strzałem 
w ,,10’’ okazała się propozycja treningów 
Karate Kyokushin prowadzonych przez 
instruktora senseia Waldemara Matyka. 
Zajęcia odbywały się również dwa razy w 
tygodniu (wtorki i czwartki) i zgromadziły 
ponad 20 uczestników. 

Na I piętrze Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Pracowni Plastycznej odbywały 
się dwa razy w  tygodniu (środa i piątek) 
zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu gmi-
ny prowadzone przez p. Marię Pawlikow-
ską. Z wielką chęcią i zainteresowaniem 
uczestniczyło w nich około 20 dzieci. W 
związku z tym, iż pracownia była dobrze 
wyposażona we wszelkiego rodzaju arty-
kuły papiernicze oraz wszystkie inne ma-
teriały niezbędne do prowadzenia zajęć, 
uczestnicy w połączeniu z zabawą mogli 
rozwijać swoje umiejętności i zdolności 
plastyczne.

Zainteresowaniem cieszyły się także 
pracownie komputerowe w GOKu w Pła-
skiej, w  Świetlicach Wiejskich w Płaskiej, 
Dalnym Lesie, Strzelcowiźnie, Rudawce i 
Mołowistym.

Gminny Ośrodek Kultury  jest wy-
dawcą dwumiesięcznika „Głos Płaskiej” 
ukazującego się regularnie w nakładzie 
około 250 egzemplarzy. Gazeta cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno 
wśród mieszkańców jak i odwiedzających 
tereny Gminy Płaska gości. Jest to jedyne 
czasopismo zawierające rzetelne, klarow-
ne i wyczerpujące informacje na temat naj-
istotniejszych zdarzeń mających miejsce w 
gminie.

W okresie od 26 stycznia 2015 r. do 
06 lutego 2015 r., czyli w czasie ferii zi-
mowych, Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej przygotował dla dzieci i pozostałych 
mieszkańców z terenu gminy  interesujący 
program zajęć: plastycznych, kulinarnych, 
relaksacyjnych,  sportowych oraz twór-
czych. 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. Za organi-

zację pierwszego tygodnia ferii odpowie-
dzialna była świetlica wiejska w Płaskiej 
oraz Gminna Biblioteka, zaś w drugim ty-
godniu zajęcia odbywały się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej.

W pierwszym  jak i drugim tygodniu 
przerwy zimowej wszyscy mieszkańcy 
gminy jak  i  przyjezdni, w wyznaczone 
dni, mogli korzystać  bezpłatnie z sauny 
lub też z wypożyczali nart biegowych i 
łyżew.  Do dyspozycji „feriowicze” mieli 
także siłownię. Kulminacyjnym punktem 
programu było ,,Balonowe Show’’ w wy-
konaniu zespołu p. Andrzeja Rutkowskie-
go.

22 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej 
przy ZSO w Płaskiej odbył się VIII TUR-
NIEJ TENISA STOŁOWEGO O PU-

CHAR WÓJTA GMINY PŁASKA , któ-
rego organizatorem był Gminny Ośrodek 
Kultury w Płaskiej. Do rozgrywek stanęło 
13 graczy i to  nie tylko z Gminy Płaska. 
Gościliśmy tenisistów z Augustowa, Su-
wałk i Krasnopola.  Puchar Wójta Gmi-
ny Płaska powędrował w ręce Tadeusza 
Omelianiuk z Augustowa , drugie miejsce 
przypadło  Tadeuszowi Szeszko z  Augu-
stowa, a  trzecie zajął Mariusz Zaniewski 
z Gruszek . 

8 marca 2015 roku w sali sportowej 
ZSO w Płaskiej odbył się II Turniej Piłki 
Nożnej Halowej czyli tzw. Futsal. Tym 
razem w zawodach udział wzięły 4 zespo-
ły. Zwyciężyła drużyna ,,Wiktoria’’ przed 
Nadleśnictwem Płaska i Gruszkami. Naj-
lepszym zawodnikiem Turnieju okazał się 
Tomek Sewastynowicz. Organizatorem 
turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w 
Płaskiej.

Z kolei 25 kwietnia 2015 r. na stadio-
nie sportowym w Płaskiej gościliśmy To-
masza Frankowskiego - jednego z najlep-
szych napastników w historii polskiej piłki 
nożnej. Sędziował on turniej piłkarski dla 
dorosłych i spotkał się z młodymi wycho-
wankami MUKS Płaska.

26 maja 2015 r. w Centrum Informacji 
Turystycznej odbyła się konferencja ,,Tu-
rystka na pograniczu polsko-litewskim’’, 
w której udział wzięło 30 przedstawicieli 
partnerów projektu ,,Rozwój ekoturystyki 
na pograniczu polsko-litewskim’’ z gminy 
Płaska oraz Samorządu Rejonu Lazdiji. To 
kolejne działania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

15 czerwca ubiegłego roku gościliśmy 
po raz pierwszy w naszej gminie delega-
tów Związku Komunalnego ,,BIEBRZA’’. 
Podczas obrad w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, który podjął się organizacji zgroma-
dzenia, udzielono absolutorium Zarządowi 
ZK ,,BIEBRZA’’.

W dniach 17 – 20 czerwca 2015 r. go-
ściliśmy na terenie gminy Płaska załogi 

XII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Me-
dycznego. We współzawodnictwie udział 
wzięło 28 zespołów ratownictwa medycz-
nego z całego kraju oraz goście z Białorusi 
i Ukrainy. Gminny Ośrodek Kultury 
w Płaskiej udostępnił plażę gminną w 
Paniewie oraz świetlicę wiejską w Dalnym 
Lesie do realizacji zadań oraz wspierał za-
łogi na trasie rajdu.

Dnia 5 lipca 2015 r. na bindudze nad 
Jeziorem Mikaszewo w miejscowości Jazy 
odbyły się uroczystości gminne z okazji 
Dnia Strażaka, które poprowadził  Pan 
Wojciech Krzywiński – Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Płaskiej. W obcho-
dach wzięli udział: Wójt Gminy Płaska, a  
zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego związku OSP – Wiesław Gołaszew-
ki, Stanisław Harmuszkiwicz – Sekretarz 
Nadleśnictwa Płaska w Żylinach oraz asp. 
szt. Krzysztof Waszkiewicz z  Komendy 
Powiatowej PSP w Augustowie.

Do zawodów swoje drużyny zgłosiły: 
drużyny męskie dorosłych – OSP Gruszki, 
OSP Mołowiste, OSP Płaska, OSP Strzel-
cowizna; drużyny młodzieżowe – OSP 
Gruszki i OSP Strzelcowizna. W uroczy-
stościach uczestniczyła rzesza mieszkań-
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ców gminy oraz turystów, którzy mogli 
posilić się  w  punktach gastronomicznych 
oraz bezpłatnie poczęstować się grochów-
ką.

Pierwszego sierpnia ubiegłego roku 
na stadionie sportowym przy Centrum 
Informacji Turystycznej w Płaskiej odbył 
się wspaniały koncert z okazji Jubileuszu 
XXX-lecia kultowego zespołu szantowego 
,,Mechanicy Shanty’’. Gośćmi specjalny-
mi koncertu był znakomity sekstet ,,Tonam 
& Synowie’’. Na widowni zasiadła rekor-
dowa ilość widzów. Organizatorem tego 
wydarzenia artystycznego w całości był 
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej. Jubi-
leusz wsparły finansowo Nadleśnictwa w 
Płaskiej i Augustowie oraz Stocznia Jach-
towa J.W. ,,Ślepsk’’z Augustowa.

W dniu 16.08.2015 r. na plaży gminnej 
w Paniewie odbył się festyn pod hasłem: 
,,Mój pies jest wyjątkowy’’. Gminny Ośro-
dek Kultury w Płaskiej był partnerem w 
organizacji festynu.

5 października ubiegłego roku Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Płaskiej był go-
spodarzem Walnego Zebrania Członków 
Lokalnej Grupy Działania ,,Kanał Augu-
stowski’’. Podczas zebrania przyjęto nowy 
statut stowarzyszenia oraz wybrano nowe 
władz. Do LGD dołączyło miasto Augu-
stów.

Natomiast 16.11.2015 r. również w 
GOK w Płaskiej odbyło się spotkanie in-
formacyjno-konsultacyjne poświęcone 
tworzeniu lokalnej strategii rozwoju na lata 
2014-2020.

W dniu 22 grudnia 2015 r. w sali kon-
ferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się Wigilia Samorządowa pracow-
ników GOK-u oraz Urzędu Gminy w Pła-
skiej, na czele z panem Wójtem, Sekreta-
rzem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Kultury . Wszyscy spędzili miło czas w 
przyjaznej i świątecznej atmosferze. Uro-
czystości przewodniczył ks. Proboszcz Ar-
kadiusz Pietuszewski. Z kolei  w niedzielę, 
20 grudnia 2015 r., w Świetlicy Wiejskiej 
w Mołowistym odbyło się  spotkanie wi-
gilijne mieszkańców wsi. W uroczystości 
wzięli udział: ks. Arkadiusz Pietuszewski, 
Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Stu-
dzienicznej, Wojciech Krzywiński Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej 
oraz Antoni Raczkowski reprezentujący 
Radę Gminy Płaska, jak również Sołtys 
Mołowistego p. Sylwia Puczyłowska. Ho-
nory domu pełniła p. Wiesława Wiszniew-
ska, która przygotowała wystrój sali oraz 
wigilijne potrawy. 

Tego samego dnia odbyła się również 
w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach co-
roczna wspólna wigilia mieszkańców wsi. 
Uczestniczyli w niej m. in.: ks. Proboszcz 

Andrzej Borkowski, wójt Gminy Płaska p. 
Wiesław Gołaszewski, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Płaskiej p. Dariusz Sudyk. W nastro-
ju wigilijno – świątecznym i w atmosferze 
życzliwości mieszkańcy wsi spędzili miły, 
wspólny wieczór. Jak karze nasza polska 
tradycja na wigilijnym stole było dwana-
ście potraw, które zostały przygotowane 
przez samych uczestników, a produkty 
zakupiono dzięki życzliwości dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej p. 
Wojciecha Krzywińskiego. 

 
3. DZIAŁALNOŚĆ KULTURAL-

NO – OŚWIATOWA, ARTYSTYCZ-
NA I  SPORTOWA ŚWIETLIC 

WIEJSKICH.
Działalność świetlic wiejskich ma na 

celu ingerencję środowiska lokalnego, 
inicjowanie aktywności mieszkańców 
działających na rzecz wsi oraz prowadze-
nie działalności kulturalno – oświatowej i 
sportowej.

Świetlica wiejska w Płaskiej:
• zabawa karnawałowa dla dorosłych
• zajęcia dla dzieci podczas ferii zi-

mowych – we współpracy z GBP w 
Płaskiej

• spotkanie dzieci z pracownikami 
Straży Granicznej w Płaskiej

• warsztaty kosmetyczne - cykl
• warsztaty plastyczne z okazji świąt 

Wielkanocnych oraz świąt Bożego 
Narodzenia

• Wojewódzki Przegląd Kronik OSP 
– we współpracy z Zarządem Gmin-
nym OSP i jednostką OSP Płaska

• wystawa fotografii i malarstwa pana 
Marcina Sznajdera

• sesje Rady Gminy Płaska
• comiesięczne spotkania koła różań-

cowego
• zebrania i posiedzenia Zarządu 

Gminnego OSP
• spotkanie rodziców, pracowników 

ZSO w Płaskiej z przedstawicielami 
Ruchu Pomocników Matki Kościoła 
w Choszczówce

• zabawa choinkowa dla dzieci – we 
współpracy z Akcją Katolicką

• bal karnawałowy dla dorosłych - we 
współpracy z Akcją Katolicką

• VIII Turniej Tenisa Stołowego o pu-
char wójta gminy Płaska

• zajęcia ruchowe dla dorosłych
• spotkania księży podczas Rekolekcji 

Wielkanocnych i Bożonarodzenio-
wych

• zabawa sylwestrowa
Świetlica wiejska w Strzelcowiźnie:  

(urlop macierzyński)

• bal karnawałowy dla dorosłych
• zebrania wiejskie
• wybory sołtysa wsi
• zajęcia komputerowe dla dzieci
• zabawa sylwestrowa dla mieszkań-

ców wsi
• zabawa andrzejkowa

Świetlica wiejska w Dalnym Lesie
• bal karnawałowy dla dorosłych
• ognisko dla dzieci
• wybory sołtysa
• zebranie strażackie
• wykonanie ozdób świątecznych 

Wielkanocnych do świetlicy
• ognisko dla dzieci – pożegnanie wa-

kacji
• egzamin na kartę rowerową
• mikołajki – zabawa dla dzieci
• przygotowanie ozdób na święta Bo-

żego Narodzenia

Świetlica wiejska w Rudawce:  
(urlop macierzyński)

• mikołajki dla dzieci
• Świetlica wiejska w Gruszkach:
• zajęcia dla dzieci i młodzieży w cza-

sie ferii zimowych
• spotkanie dzieci ze Strażą Graniczną
• warsztaty plastyczne Wielkanocne
• warsztaty makijażu
• zabawa andrzejkowa dla dzieci
• zajęcia sportowe dla dzieci, tenis sto-

łowy
• warsztaty plastyczne z okazji świąt 

Bożego Narodzenia
• wigilia dla mieszkańców wsi

Świetlica wiejska w Mołowistym:
• organizacja zabawy Sylwestrowej 

oraz tanecznej w Karnawale dla do-
rosłych

• ognisko oraz zabawa taneczna dla 
dzieci w trakcie ferii zimowych

• spotkania mieszkańców wsi z okazji 
Dnia Kobiet i Dnia Matki

• spotkania rady Sołeckiej i członków 
OSP z okazji Dnia Strażaka

• regularne zajęcia sportowe „aerobik” 
dla kobiet 

• organizacja zajęć dla dzieci i mło-
dzieży – udostępnienie sprzętu do 
ćwiczeń, książek oraz prasy

• comiesięczne spotkania kobiet z kół-
ka różańcowego

• spotkanie wigilijne 
Ponadto mieszkańcy gminy mieli moż-

liwość odpłatnego korzystania z sal i zaple-
czy świetlic w celu organizacji prywatnych 
uroczystości, takich jak: chrzciny, komu-
nie, poprawiny, stypy.

Sporządził:
Wojciech Krzywiński
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SpRawOZDaNIE Z DZIaŁalNOścI GmINNEj BIBlIOtEkI 
puBlIcZNEj w pŁaSkIEj Za ROk 2015

1. ORGANIZACJA  
SIECI BIBLIOTECZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna  mie-
ści się w budynku świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej na I piętrze. Czynna jest 
od poniedziałku do piątku od godz. 

9ºº do godz.16ºº . W skład GBP w 
Płaskiej wchodzi Filia Biblioteczna w 
Gruszkach mieszcząca się w budynku       
szkoły podstawowej i jest  czynna od 
poniedziałku do piątku od godz.8³º do 
godz. 12³º 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pła-
skiej zatrudniała na dzień 31.12.2015 r. 
3 pracowników tj. dyrektor , 1 bibliote-
karka zatrudniona w Filii w Gruszkach  
na ½ etatu oraz księgowa  na ¼ etatu.

2.  BUDŻET I JEGO 
REALIZACJA

Koszty utrzymania bibliotek za 
2015 rok wyniosły 98 130,27 zł.  Na 
wynagrodzenie          pracowników bi-
bliotek wydatkowano kwotę 69 553,74 
zł , od której zostały zapłacone składki 
ZUS w wysokości 13 450,39  zł. oraz 
składki na fundusz pracy w wysoko-
ści       1 523,25 zł. Dokonano odpisu 
na Z.F.Ś.S w wysokości 2 000,00 zł. Na 
zakup książek    przeznaczono kwotę 5 
168,81 zł ( w tym dotacja z Biblioteki 
Narodowej na zakup nowości wydaw-
niczych  w wysokości 2 100,00 zł.) .  Na 
prenumeratę czasopism wydatkowano 
116,82 zł. Zakupione zostały drobne 

materiały, materiały biurowe do biblio-
tek, opał do ogrzania pomieszczeń GBP 
w Płaskiej na łączną kwotę 2 297,40 zł. 
Koszt pozostałych usług związanych 
z działalnością biblioteki ( telefonia 
komórkowa i stacjonarna, wyjazdy 
służbowe, usługi zdrowotne, prowadze-

nie rachunku bankowego, wyposażenie 
biblioteki i inne) wyniósł 4 019,86 zł.

3.  ZBIORY BIBLIOTECZNE

W roku sprawozdawczym na zakup 
książek do bibliotek przeznaczono 5 
168,81 zł., z czego 31% środków prze-
znaczono na zakup książek do Filii w 
Gruszkach. Razem zakupiono 252 wol.  
Zaprenumerowano 4 tytuły czasopism 
na kwotę 116,82 zł. Biblioteka w Pła-
skiej otrzymała w darze  31 książek 
na kwotę 548,85 zł. Na koniec 2015 r. 
księgozbiór bibliotek wynosił 18 184 
wol., w tym 6 374 wol.  w filii.

4.  CZYTELNICTWO,  
UDOSTĘPNIANIE,  

DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2015 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej i Filii Bibliotecznej zostało 
zarejestrowanych  186 czytelników , z 
czego w siedzibie GBP – 133, a w filii 
– 53. Biblioteki odwiedziło w wypoży-
czalniach 1 1354 czytelników (w tym 
1221 w filii) Wypożyczono na zewnątrz 
w siedzibie – 2 196 książek, a w filii – 1 
668  książek, co daje 147 książek  na 

100 mieszkańców. Na miejscu w czy-
telni odnotowano w bibliotece w Pła-
skiej – 173 odwiedziny (w tym 133 to 
odwiedziny użytkowników Internetu),   
w Filii – 196 odwiedzin  (w tym 53 to 
odwiedziny użytkowników Internetu). 
Na miejscu skorzystano z 118 wol. i 74 
czasopism bieżących. 

Udzielono 130 informacji, w tym 
72 informacje  elektroniczne.

W Roku sprawozdawczym biblio-
teka główna i jej filia zakończyła re-
alizację programu „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek” . Z końcem 2015 
r. wprowadzono cały księgozbiór do  
komputerowego programu katalogo-
wego MAK+, oraz skomputeryzowano 
czynności związane z udostępnianiem 
księgozbioru czytelnikom.

Biblioteki współpracują ze szkoła-
mi dostosowując swoją działalność in-
formacyjną i oświatowo – wychowaw-
czą szczególnie do grupy czytelników 
jakimi są dzieci i młodzież ucząca się. 
Prowadzone były zajęcia z upowszech-
niania czytelnictwa, poznania różnych 
źródeł informacji i sposobu korzysta-
nia z nich , spotkania zapoznawczo 
– informacyjne z uczniami Biblioteki 
organizowały:
• zajęcia  z dziećmi podczas pierw-

szego tygodnia ferii zimowych we 
współpracy ze

•   świetlicami wiejskimi,
• koncert życzeń z okazji Dnia 

Kobiet,
• kultywowanie tradycji wielkanoc-

nych, wykonywanie pisanek,
• „Światowy Dzień Książki” – kon-

kurs na plakat, 
• „Dzień Bibliotekarz” – konkursy 

czytelnicze z nagrodami, 
• wróżby andrzejkowe w bibliotece,
• mikołajkowe gry i zabawy
• realizacja planu kulturalno-oświa-

towego, tj. wystawianie nowości 
wydawniczych na wydzielonych 
półkach w dostępnym miejscu, 
wykonywanie wystawek i gazetek 
okolicznościowych związanych z 
rocznicami literackimi, historycz-
nymi, gazetki   tematyczne po-
święcone bibliotece i promowaniu 
czytelnictwa.

Sporządziła:
Barbara Wasilewska
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Obchody 1050 rocznicy chrztu 
polski w ZSO w płaskiej

cZaS EGZamINÓw  
w ZSO w pŁaSkIEj

5 kwietnia szóstoklasiści napisali 
swój pierwszy poważny w dotychczaso-
wej edukacji sprawdzian. Składał się z 2 
części- z języka polskiego, matematyki  
oraz testu z języka obcego. Przystąpienie 
do niego jest warunkiem ukończenia 
szkoły podstawowej, ale nie określa się 
minimalnego wyniku, jaki uczeń powi-
nien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie 
można nie zdać.

Minister edukacji Anna Zalewska 
poinformowała, że obowiązkowy spraw-
dzian dla uczniów szóstej klasy szkoły 
podstawowej zostanie zlikwidowany w 
2017 roku., czyli obecni szóstoklasiści są 
ostatnim rokiem, który go zdaje.

Natomiast uczniowie gimnazjum 

zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi 
w dniach 18- 20 kwietnia. Jak co roku 
pierwszego dnia gimnazjaliści rozwiązy-
wali testy z przedmiotów humanistycz-
nych- historii,  WOS-u i języka  polskiego, 
drugiego dnia- nauk przyrodniczych i 
matematyki, trzeciego- z języków obcych. 
Do egzaminu przygotowywali się już od 
dłuższego czasu na sobotnich zajęciach 

dodatkowych. Teraz wszyscy w napięciu 
oczekują wyników, które będą prawdo-
podobnie w czerwcu. Prace sprawdzane 
będą przez egzaminatorów z okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu 
będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do 
wybranej przez niego szkoły ponadgimna-
zjalnej.  ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

                                                                                                               L.P.

1050 lat temu książę Polan Mieszko 
I przyjął chrzest, który dał początek 
naszej państwowości. Ten sprawny 
polityk i charyzmatyczny władca  
poprzez chrzest włączył Polskę do 
europejskiej kultury chrześcijańskiej, 
wzmacniając tym samym jej pozycję 
w Europie. 

14 kwietnia w dniu jubileuszu  
Chrztu Polski w naszej szkole odbyło 
się uroczyste spotkanie z udziałem 
uczniów klas I-VI, aby oddać hołd za 
dar chrztu świętego, za łaskę wiary 
oraz powstanie naszej ojczyzny, 
a także dziękowaliśmy Bogu za 
naszego rodaka- świętego Jana Pawła 
II. Obecnością swą zaszczycił nas 
proboszcz parafii Studzieniczna 
ks. Arkadiusz Pietuszewski. 
Wysłuchaliśmy pięknej recytacji 
tekstów psalmów, hymnów i pieśni 

w połączeniu z tańcem w wykonaniu 
uczniów klasy III i VI. Ciekawym 

dodatkiem był pokaz mody z czasów 
Mieszka I.                                      L.P.
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wIOSENNE waRSZtaty

waRSZtaty DEcOupaGE

Wielkanoc kojarzy się  z wiosną, 
więc każdy chce udekorować dom od-
świętnie i na wesoło. Dzięki warsztatom 
zorganizowanym w Świetlicy Wiejskiej 
w Płaskiej pod fachowym okiem pani 
Marysi można było przygotować piękne 
wiosenne i wielkanocne dekoracje. Dzie-
ci przygotowały Palmy Wielkanocne, a 
dorośli skupili się na dekoracjach. Efekty 
pracy można podziwiać na załączonych 
zdjęciach.

Małgorzata Ciężkowska

Decoupage to nie tylko dekorowanie 
różnych przedmiotów ilustracjami z 
serwetek. Tą metodą można również 
zrobić wspaniałe pamiątki ze zdjęć. 
Przeniesione zdjęcie na wcześniej 
odpowiednio przygotowana deskę daje 

niesamowite efekty . Mogły się o tym 
przekonać dzieci i dorośli podczas dwu 
dniowych warsztatów z p. Marysią 
Pawlikowską w Świetlicy Wiejskiej w 
Płaskiej.  Powstały naprawdę rewela-
cyjne prace przypominające obrazy czy 

portrety z lat przedwojennych. Wszyscy 
uczestnicy byli pod dużym wrażeniem 
efektu swojej pracy i zdeklarowali chęć 
uczestnictwa w kolejnych tego typu 
zajęciach.

Małgorzata Ciężkowska

NIEtypOwE GOtOwaNIE
Życie w biegu, złe nawyki ży-

wieniowe, jedzenie byle czego do-
prowadza nas do wielu dolegliwości 
zdrowotnych. Bardzo często nie 
zdajemy sobie sprawy, że może to 
być przyczyną poważnych chorób.  
Spotkanie z konsultantkami zdrowego 
żywienie zorganizowane w Świetlicy 
Wiejskiej w Płaskiej pokazało nowe 
metody przyrządzania potraw. Dzięki 

nowoczesnym urządzeniom można 
sporządzić szybko i bezpiecznie wiele 
smacznych i zdrowych dań. Uczest-
nicy spotkania sami przygotowywali 
zestawy obiadowe, ciepłe bułecz-
ki i desery. Spotkanie zakończyło 
się wspólną kolacją i każdy mógł 
spróbować smacznych i zdrowych 
potraw.

Małgorzata Ciężkowska
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w ,,Starym kinie’’

turnieju  wiedzy pożarniczej

,,Podróż sentymentalna;,  - pod takim 
tytułem został zorganizowany w Świe-
tlicy Wiejskiej w Płaskiej pokaz fil-
mów dokumentalnych,  podczas którego 
wyświetlone zostały wybitne, nagra-

dzane na całym świecie dokumenty 
nakręcone na terenie naszej gminy. 
Przedstawiono dwa fabularyzowane 
dzieła w reżyserii Władysława Ślesic-
kiego: „ Rodzina człowiecza”  i „ Płyną 

tratwy” oraz film Waldemara Karwata 
i Andrzeja Pankiewicza „Biały walc 
nad Czarna Hańczą”. Przybyli na seans 
widzowie rozpoznali wśród filmowych 
postaci swoich znajomych, sąsiadów, 
bądź kogoś z rodziny. Chwila wspomnień 
i podróż w magiczne lata 60-te i 70-te 
ubiegłego wieku towarzyszyły nieza-
pomnianej atmosferze podczas pokazu. 
Ślesicki opisuje nieśpieszną, codzienną 
egzystencję chłopskiej rodziny, żyjącej w 
harmonii z otaczającą przyrodą. Z dala od 
zgiełku wielkomiejskiego świata toczy się 
życie wytyczane powtarzalnym rytmem 
codziennych zdarzeń. Dokument Ślesic-
kiego doceniono na całym świecie. Film 
”Rodzina człowiecza” Uhonorowano  Zło-
tym Lwem Świętego Marka na festiwalu w 
Wenecji, Emmy Award w Hollywood oraz 
nagrodami na festiwalach w Krakowie, 
Montevideo, Edynburgu, Oberhausen i 
Cordobie. Cieszyła duża frekwencja na 
widowni. Będzie kontynuacja!

Małgorzata Ciężkowska

W dniu 30.03.2016 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej odbyły się 
eliminacje gminne XXXIX  Ogólnopol-
skiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej  „ 
Młodzież Zapobiega  Pożarom”.

W eliminacjach szczebla podstawo-
wego wzięło udział  43 uczniów, zaś 
szczebla gminnego 26 uczniów w 2 
grupach wiekowych tj. I grupa wiekowa 
– szkoły podstawowe, II grupa wiekowa 
– gimnazja.

 Jury Turnieju obradowało w 
składzie:

1. Kpt. Karol Karwowski  - prze-
wodniczący Komisji - przedst.KP PSP 
A-stów

2. Jan  Szymczyk – sekr. komisji- 
przedst. UG Płaska

3. Tomasz  Jarosz - członek komisji- 
przedst. Nadleśnictwa Płaska

4. Iwona Wiszniewska  - członek 
komisji  - przedst. UG  Płaska

Komisja dokonała oceny  prac 
pisemnych  oraz przeprowadziła finał 
ustny. W wyniku rozgrywek finałowych 
kolejność zajętych miejsc przedstawia 
się następująco:

I  grupa wiekowa (  szkoły podsta-
wowe):

1. Ciężkowska Zofia  -  Szkoła Pod-
stawowa w Płaskiej

2. Pużyńska Barbara -  Szkoła Pod-
stawowa w  Płaskiej

3. Sewastynowicz Oliwia -  Szkoła 

Podstawowa w Płaskiej
II grupa wiekowa ( gimnazjum ):
Pużyński Krzysztof 
Macierzyńska Sandra
Raczkowski Krzysztof 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali dyplomy i nagrody. Sponsorami  
nagród byli Wójt Gminy Płaska, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Płaska w Żylinach. 
Wręczenia dyplomów i nagród  dokonali  
w imieniu Wójta - Sekretarz Gminy 
Grzegorz Mackiewicz, w imieniu Nad-
leśniczego - Tomasz Jarosz, w imieniu 
Komendanta Powiatowego PSP- Kpt. 
Karol Karwowski.

 Na zakończenie  Sekretarz Gminy  
pogratulował wszystkim uczestnikom 

oraz życzył uzyskania jak najlepszych 
wyników na wyższym szczeblu.

 W dniu 04.04.2016r w Augustowie 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej odbyły się eliminacje po-
wiatowe OTWP. I tak w grupie pierwszej 
(szkoły podstawowe) II miejsce zajęła 
Pużyńska Barbara, a w grupie gimnazjum 
I miejsce zajął Pużyński Krzysztof, a 
II miejsce zajęła Macierzyńska Sandra. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i upominki. W związku z zajętymi 
wysokimi miejscami cała trójka awanso-
wała do eliminacji wojewódzkich OTWP, 
które odbędą się w dniu 27.04.2016r  w 
Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie.

Jan Szymczyk
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Rowerowy Dom kultury
Kim jesteśmy?
Grupa przyjaciół, z różnymi doświad-

czeniami i pomysłami chciała działać. 
Każde z nas miało za sobą doświadcze-
nia w pracy z dziećmi jako instruktorzy 
harcerscy, nauczyciele czy animatorzy. 
Chcieliśmy jednak robić coś więcej, mieć 
realny wpływ na rzeczywistość. Dlatego 
właśnie powstała Zielona Grupa. Stowa-
rzyszenie Zielona Grupa zostało zareje-
strowane 1 października 2013 roku, choć 
działaliśmy już znaczne wcześniej, jako 
grupa nieformalna. Do czasu zarejestro-
wania naszego zespołu organizowaliśmy 
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, 
zielone szkoły i półkolonie.

Oprócz codziennej pracy i organizo-
wania warsztatów dla dzieci udało nam 
się zrealizować większe projekty, dzięki 
współfinansowaniu przez naszych partne-
rów. Jednym z nich jest projekt ROWE-
ROWY DOM KULTURY. 

Co robimy?
Długość linii granicznej Polski to 3511 

km. W 3 miesiące zamierzamy prze-
jechać ponad 3500 km na rowerach. 
Trasa naszej podróży przebiegać będzie 
wzdłuż granicy. Im bliżej umownej linii 
na mapie, tym lepiej. Nie straszne są nam 
bezdroża i leśne ostępy. Nie jest to przecież 
zwyczajna wycieczka krajoznawcza. Nie 
będziemy też próbować bić żadnych rekor-
dów długości, czy prędkości. Nie chcemy 
być ani pierwsi, ani najlepsi. Chodzi nam 
o coś zupełnie innego. Chcemy mieć czas 
na spotkania i rozmowy. Dlatego też w wie-
lu miejscach zatrzymamy się na dłużej. 
Zorganizujemy 30 warsztatów w różnych 
miejscowościach przygranicznych. Będzie-
my spotykać się z dziećmi i z dorosłymi. 

I będziemy rozmawiać z nimi o granicach. 
Tych fizycznych i tych mentalnych, które 
powstają w naszych głowach. 

Na warsztatach spotykać się będziemy 
głównie z dziećmi, ponieważ to one mają 
naturalną zdolność swobodnego porusza-
nia się między granicami i przekraczania 
ich. Dla dzieci nie mają znaczenia różnice 
rasowe, religijne, a do pewnego stopnia 
nawet językowe. Dopiero później – od do-
rosłych – uczą się nowego postrzegania 
świata, w którym często „inny” to synonim 
wszystkiego, co złe i niebezpieczne.

Chcemy uchwycić ten moment, 
gdy dzieci są jeszcze naprawdę dziećmi. 
Mamy nadzieję, że uda nam się wzbudzić 
w nich wrażliwość na drugiego człowieka 

i zachować ich otwartość na siebie i innych.
Dlaczego
„rowerowy dom kultury”?
Rower – to środek transportu, któ-

rego tempo ułatwia obserwację tego, co 
dzieje się dookoła. Zapewnia inną perspek-
tywę niż podróżowanie samochodem, au-
tobusem, czy pociągiem. Pozwala dotrzeć 
niemal wszędzie i zatrzymać się w każdym 
miejscu. Skraca dystans między podróżu-
jącym, a ludźmi spotykanymi po drodze.

Dom Kultury – chcemy uczyć innych 
i uczyć się od innych. Pamiętając o tym, 
że człowiek kulturalny ma umysł otwarty 
i chłonny oraz że jest w stanie przyjąć róż-
ne punkty widzenia – nawet te sprzeczne 
z jego własnymi.

M i e J s c a  p L a n O wa n yc H  wa r s z TaTÓ w
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Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 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. z 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu 
do wglądu publicznego:

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działki o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. 
Macharce,

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działek o nr ewid. 46/17 i 284 z obrębu 
ewid. Rygol,

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działki o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. 
Sucha Rzeczka,

projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 105 z obrębu 
ewid. Strzelcowizna.

Projekty planów miejscowych wraz 
z prognozami oddziaływania na środo-
wisko, wyłożone zostaną w dniach od 4 
maja 2016 r. do 2 czerwca 2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Płaska w Pokoju Nr 
01, Płaska 53, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 

projektach planów miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 18.05.2016 
r. w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy Płaska 
o godz. 1200.

Projekty miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska wraz z prognozami oddziaływania 
na środowisko są dostępne na stronie 
internetowej ug-plaska.pbip.pl. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach pracy 
Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projektach zmian planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Płaska, 16-326 Płaska 
53, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 czerwca 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej:

1)   opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego cer-

tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2)   opatrzone podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP w 
rozumieniu przepisów ustawy dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3)   za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.

Adres poczty elektronicznej: plaska@
home.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z 
art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) w 
publicznie dostępnym wykazie danych o 
dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, zamieszczo-
no informacje o projekcie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Spytkowice, a także o prognozie oddziały-
wania na środowisko ww. zmiany planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Płaska. Rozpa-
trzenie nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska

14 kwietnia 2016 r. w budynku Cen-
trum Informacji Turystycznej w Płaskiej 
pełnił dyżur specjalista do spraw funduszy 
europejskich. Spotkanie zostało zorganizo-
wane w ramach działalności Mobilnego 
Punktu Informacyjnego, działającego 
przy Lokalnym Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Suwałkach. W 

godzinach 10:00 – 13:00 wszyscy chęt-
ni mieszkańcy gminy mieli możliwość 
uzyskać rzetelnych informacji odnośnie 
realizacji projektów dofinansowanych z 
funduszy Unii Europejskiej, w perspek-
tywie finansowej 2014-2020. Konsultacje 
skierowane były m.in. do osób fizycznych, 
przedsiębiorców, przedstawicieli społecz-
ności lokalnej czy organizacji pozarzą-
dowych zainteresowanych pozyskaniem 
środków finansowych na założenie własnej 
działalności gospodarczej lub moderniza-
cję istniejącej infrastruktury technicznej.

Zapraszamy do CIT po materiały.
Paulina Krauze


