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31 sierpnia 2009 roku (poniedziałek) w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się 
XXI zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Dariusz Cięż kowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. Przyjęto bez uwag pro-
tokół z poprzedniej XX sesji. Informację 
o decyzjach w okresie między sesjami 
przedstawił Wiesław Gołaszewski – Wójt 
Gminy Płaska. Złożono podziękowania 
za wieloletnią pracę Józefa Szostaka, 
jako sołtysa  wsi Serski Las, a powitano 
nowego sołtysa w osobie Wiesława Pa-
włowskiego.

Podjęto Uchwałę Nr XXI/156/09 w 
sprawie zmian w budżecie gminy Płaska 
na 2009 rok, w której m.in. postanowiono 
zwiększyć plan dochodów budżetowych 
o kwotę 40.000 zł. oraz zwiększyć plan 
wydatków budżetowych o kwotę 40.000 
zł. 

Budżet po zmianach wynosi: dochody 
ogółem - 9.227.830,-zł., wydatki ogółem - 
11.739.968,-zł. Deficyt budżetu gminy w 
wysokości 2.512.138,-zł. zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek w wysokości 
2.368.000,- zł. oraz wolny mi środkami na 
rachunku budżetu gminy z tytułu rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 144.138,-zł. 

Deficyt budżetowy związany jest z 
planowanymi inwestycjami gminnymi, 
współfinansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej – średnie dofinansowa nie 
dla inwestycji przekracza poziom 75%, 
stąd limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 
i wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w 2009 r. w wysokości 4.687.000,-zł. 
Wolne środki na rachunku budżetu gminy 
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych  w wysokości 182.835,-zł.  
przeznacza się na spłatę kredytów zaciąg-
niętych w latach ubiegłych. 

Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXI/157/09 w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia w oddziałach przedszkol-
nych utworzonych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Płaska, 
w której ustalono  wysokość opłat za 
świadczenia w oddziałach przedszkol-
nych utworzonych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Płaska. 
Poprzez wyrażenie „opłata miesięczna” 
- należy rozumieć wysokość opłaty pono-
szonej na dziecko za świadczenia realizo-

wane ponad czas podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego ustalanej na 
podstawie stawki godzinowej oraz dekla-
rowanej przez rodziców lub prawnych 
opiekunów liczby godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu. Opłaty za świadczenia 
publicznych oddziałów przedszkolnych 
utworzonych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę, które nie 
mieszczą się zakresie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego, 
obejmują: opłatę za zajęcia dydaktyczno 
- wychowawcze i opiekuńcze realizowane 
przez poszczególne oddziały przedszkol-
ne, a wykraczające poza zakres zajęć 
określonych w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego w wysoko-
ści 50 zł./miesiąc oraz opłatę za żywienie 
dzieci tzw. „wsad do kotła” w wysokości 
4,50 zł/dzień. Ustalone opłaty obowiązują 
od dnia 1 września 2009r.  i mogą zostać 
zwiększone lub zmniejszone na wniosek 
Dyrektora Szkoły. 

Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXI/158/09 w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 
pedagoga szkolnego, w której ustalono 
tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin dla pedagoga szkolnego w liczbie 
20 godzin. Realizacja wymiaru godzin 
pedagoga szkolnego następuje od dnia 1 
września 2009r. 

Podjęto uchwałę Uchwałę Nr 
XXI/159/09 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu gminy Płaska na zada-
nia określone w uchwale budżetowej na 
2009 r. Postanowiono  zaciągnąć kredyt w 
wysokości 818.000,-zł. na finansowanie 
następujących zadań, określonych w za-
łączniku do uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Płaska  na 2009 rok – przychody i 
rozchody budżetu Gminy Płaska na 2009 

rok:  Rozbudowa infrastruktury tury-
stycznej w strefie kanału augustowskie-
go – 288.000,- zł.;  Termomodernizacja 
budynku komunalnego po ZOZ w Pła-
skiej 140.000,- zł.;  Budowa minioczysz-
calni przyzagrodowych – 390.000,- zł.  
Wskazane kredyty zostaną zaciągnięte, 
jedynie w przypadku realizacji zadania, 
a  spłacone zostaną z dochodów własnych 
budżetu gminy.  Do zawarcia umowy 
kredytowej oraz wystawienia weksla „in 
blanco” wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenie zaciągniętego kredytu  
upoważniono Wójta Gminy Płaska. 

Uchwałą Nr XXI/160/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do 
Lokalnej Grupy Rybackiej. Rada Gminy 
wyraziła zgodę na przystąpienie Gmi-
ny Płaska do Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 
na okres wdrażania przez LGR lokalnej 
strategii rozwoju obszarów rybackich, w 
ramach Programu Operacyjnego „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 
– 2013”. Udzielono też pełnomocnictwa 
Wójtowi Gminy Płaska – Wiesławowi  
Gołaszewskiemu do reprezentowania 
gminy w  Lokalnej Grupie Rybackiej. 

Podjęto uchwałę Nr XXI/161/09 w 
sprawie wyrażenia zgody na realizację 
programu pilotażowego budowy sieci 
szerokopasmowej, gdzie wyrażono zgo-
dę na przystąpienie Gminy Płaska, w 
porozumieniu z Zarządem Województwa 
Podlaskiego, do realizacji programu pilo-
tażowego budowy sieci szerokopasmowej 
wraz z przyłączami domowymi w gminie 
Płaska i zobowiązano się do zapewnienia 
wkładu finansowego, niezbędnego dla 
realizacji pilotażu w oparciu o umowę z 
Zarządem Województwa Podlaskiego. 

(red)

Na 21. sierpniowej sesji RG
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7 września 2009r. w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion 
Niemen”, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustow-
skie”.  
Pozwoli to na pozyskanie unijnych funduszy, które można 
będzie zainwestować w rozwój terenów położonych przy je-
ziorach i rzekach. Na pierwszym spotkaniu podjęto  uchwa-
łę o założeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” o przyjęciu statu-
tu stowarzyszenia oraz  wyborze organów stowarzyszenia.  
          Wybrano Zarząd Stowarzyszenia, który ukonstytuował 
się w składzie: Cezary Cieślukowski - prezes Zarządu, Maciej 
Kamiński – wiceprezes − Zarządu, Stanisław Żukowski - se-
kretarz Zarządu, Romuald Jadeszko i Zdzisław Gobczyński 
- członkowie Zarządu. Członkami Stowarzyszenia zostało 31 
podmiotów (14 osób fizycznych i 17 osób prawnych) m.in.: sa-
morządy, organizacje społeczne i pozarządowe. Pierwsze zada-
nia jakie czekają Lokalną Grupę Rybacką to rejestracja w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym oraz podjęcie prac nad Lokalną 
Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. 
Rola gminy we współtworzeniu LGR jest bardzo istotna, 
wszystkie gminy, których obszar zostanie objęty LSRGR będą 
musiały być członkami LGR. Stąd też udział przedstawiciela 
z terenu gminy Płaska w Zarządzie powstającego Stowarzy-
szenia. Szanse jakie kształtują się dla gminy Płaska otwierają 
nowe możliwości pozyskania środków unijnych z Programu 
Operacyjnego oś priorytetowa IV „Zrównoważony rozwój ob-
szarów zależnych od rybołówstwa”. 
Korzystne warunki występujące w gminie wraz z ukształtowa-
niem terenu, położenie i walory przyrodniczo – krajobrazowe, 
w tym licznie występujące jeziora i rzeki stwarzają możliwości 
aktywności mieszkańców do rozwoju turystyki, infrastruktury 
drobnego rybołówstwa, ochrony środowiska, nowych miejsc 
pracy, a może i zatrudnienia.     
Organizacja ma charakter otwarty i zaprasza do współpracy 
kolejne podmioty. Kontakt: Biuro Euroregionu Niemen, ul. 
Wesoła 22; 16-400 Suwałki, euroregion@niemen.org.pl, (087) 
565 36 71, (087) 565 36 72.              (inf.wł)

Dnia 1 września o godz. 9 w ZSO w 
Płaskiej odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2009/2010. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego dyrektor szkoły 
przywitał przybyłych gości: Wójta Gmi-
ny Płaska - Wiesława Gołaszewskiego, 
ks. proboszcza Zygmunta Kopiczko, 
ks. wikarego Marcina, przewodniczą-
cego Rady Gminy Płaska - Dariusza 
Ciężkowskiego, przewodniczącą Rady 
Rodziców szkoły podstawowej i gim-
nazjum Wiesławę Citkowską i Alicję 
Gałkowską oraz Czesława Warakom-
skiego a także uczniów, rodziców i na-
uczycieli. 

W kilku słowach dyrektor złożył ży-

czenia pomyślnego roku szkolnego, za-
pewnił, że dołoży wszelkich starań, aby 
szkoła funkcjonowała jak najlepiej, a 
także wspomniał o 70 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Pamięć ofiar wrześ-
nia 1939r. uczczono minutą ciszy.

Następnie Wójt Gminy Płaska Zarzą-
dzeniem Nr.209/09 z dn.31.08.09 po-
wołał Dariusza Sudyka na stanowisko 
dyrektora szkoły na okres 5 lat życząc 
sukcesów w przyszłej pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.

Przedstawiciele Urzędu i Rady Gmi-
ny Płaska podziękowali byłemu dyrek-
torowi Czesławowi Warakomskiemu 
za zasłużone lata pracy w tej szkole. 

Od 1 września w ZSO w Płaskiej uczyć 
się będzie 217 uczniów: w tym 106 w 
szkole podstawowej,111 w gimnazjum 
oraz 17 sześciolatków i 15 w oddziale 
pięciolatków. W bieżącym roku szkol-
nym uczniów kl. I szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum czekają szczególnie 
trudne wyzwania, gdyż jako pierwszy 
rocznik będą realizować nową podstawę 
programową. 

Ksiądz proboszcz pobłogosławił ucz-
niów, nauczycieli, rodziców na ten rok 
szkolny. 

Powodzenia życzymy Wszystkim!
L.P.

W dniu 29 czerwca br. od-
był się konkurs na dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II 
w Płaskiej, który nie został 
rozstrzygnięty. 

Wójt Gminy Wiesław Goła-
szewski powołał na okres pię-
ciu lat z dniem 1 września na to 
stanowisko Dariusza Sudyka 
– nauczyciela dyplomowanego 
z Augustowa. 

  Poprzedni Dyrektor Cz. 
Warakomski skierował skargi 
do Wojewody Podlaskiego na 
Wójta Gminy, w związku z po-
wołaniem p. Dariusza Sudyka 
na Dyrektora ZSO w Płaskiej. 
Jednak jak wyjaśnia Wójt 
Gminy powołanie odbyło się 
zgodnie z prawem i w zakresie 
posiadanych przez Wójta kom-
petencji.

Nowy dyrektor ZSO w Pła-
skiej jest absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu i kursu zarządza-
nia oświatą – jest magistrem 
wf i nauczycielem z 14-letnim 
stażem pracy. 

-Przejąłem dobrze działa-
jącą placówkę, która uzysku-
je wysokie wyniki nauczania 
w przeprowadzanych egzami-
nach wewnętrznych uczniów 
klas szóstych i gimnazjum. 
W szkole pracuje 24 wysoko 

wykwalifiko-
wanych na-
uczycieli, i to 
jest gwaran-
cja, że nie zaniżymy w przy-
szłości poziomu… Mam dużą 
satysfakcję z objęcia kie-
rownictwa tej dobrej szkoły. 
Chciałbym by nasza szkoła 
była jeszcze bardziej atrakcyj-
na – utworzymy wkrótce klasy 
integracyjne np. o profilu spor-
towym, nauczania informatyki, 
języków obcych, prowadzenia 
nauki marketingu i zarządza-
nia itp. Mam sporo pomysłów, 
które chciałbym wspólnie 
z obecną kadrą pedagogiczną 
zrealizować…będziemy praw-
dopodobnie jeszcze zatrudniać 
dobrych nauczycieli, a nie ich 
zwalniać. Szkoła może działać 
na sportowej niwie, przecież 
w niedalekiej przyszłości bę-
dziemy czekać na otwarcie no-
woczesnego kompleksu sporto-
wego, a halę już mamy. Od 1 
września zatrudnione zostali 
dwaj pedagodzy szkolni, któ-
rych zadaniem będzie wspiera-
nie wychowawców klas, innych 
nauczycieli i Rodziców. Wierzę, 
że wszystkie plany i zamierze-
nia zostaną zrealizowane – za-
kończył nowy dyrektor ZSO 
w Płaskiej.Życzymy pełnego 
spełnienia tych planów!

(B)

Wybrano Zarząd

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 
w ZSO w Płaskiej

Dyrektor ZSO Płaska
powołany na 5 lat
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Głównym zadaniem Za-
kładu Gospodarki Komunal-
nej w Płaskiej w miesiącach 
- sierpniu i wrześniu było 
odkrzaczanie dróg powiato-
wych, czyli usunięcie krzaków 
i zakrzaczeń w pasie drogo-

wym. 27 lipca 2009 r. została 
podpisana umowa między 
Powiatowym Zarządem Dróg 
w Augustowie, a Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej na odkrzaczanie na-
stępujących dróg: Gorczy-

ca – Strzelcowizna, droga Nr 
1206B; Gorczyca – Macharce, 
droga Nr 1207B; Gorczyca 
– Sucha Rzeczka, droga Nr 
1209B;  Gruszki – Skieblewo, 
czyli Nr 1234B

Odkrzaczanie dróg poprawi 

widoczność oraz bezpieczeń-
stwo jazdy kierowców poru-
szających się po tych drogach. 
Prace związane z doświetle-
niem dróg dokonują pracow-
nicy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej.       E.M.

 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Płaskiej informuje, iż ustawą z 
dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 
1456), okres zasiłkowy ustalony został 
na okres od 1 listopada do 31 paździer-
nika następnego roku kalendarzowego.  
 W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, 
który rozpoczął się 1 września 2008 r., zo-
stał przedłużony do 31 października 2009r. 
Oznacza to, że:
• decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych 
wydane przed 1 stycznia 2009r., z terminem 
do 31 sierpnia 2009 r., winny być przedłużo-
ne do 31 października 2009r. Zgodnie z art. 2 
ww. ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, 
na jaki przyznaje się świadczenia, powinna 
zostać wydana z urzędu, nie są wymagane: 

zgoda strony ani złożenie przez stronę wnio-
sku w tej sprawie;
•  w nowych decyzjach prawo do świadczeń 
ustala się na okres do 31 października 2009r.
 Prawo do dodatków związanych z na-
uką dziecka ustalane jest odpowiednio 
do obowiązujących dotychczas zasad po-
świadczenia nauki dziecka, uwzględniając 
zarówno bieżący rok szkolny 2008/2009, 
jak i dwa miesiące (wrzesień, paździer-
nik 2009) przyszłego roku szkolnego. 
  W związku z usunięciem, z dniem 1 stycz-
nia 2009 r., ograniczenia terminu złożenia 
wniosku o dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego, wniosek o ten dodatek 
może być złożony w każdym czasie przy-
padającym do końca okresu zasiłkowego. 
Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym.  

  Oznacza to, że w bieżącym okresie zasiłko-
wym, wyjątkowo obejmującym rozpoczęcie 
dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. roz-
począł się rok szkolny 2008/2009, a 1 wrze-
śnia 2009 r. rozpocznie się kolejny rok szkol-
ny 2009/2010), dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego będzie mógł być wypłaco-
ny dwa razy – pierwszy raz za rok szkolny 
2008/2009 (większość świadczeniobiorców 
otrzymała już to świadczenie wraz z zasił-
kiem rodzinnym przyznanym za wrzesień 
2008 r. lub w późniejszych miesiącach) oraz 
drugi raz - w okresie wrzesień – październik 
2009 r. za rok szkolny 2009/2010.
 Dokumenty dotyczące przyzna-
nia prawa do świadczeń rodzinnych nale-
ży składać od 1 września 2009r.

Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 
października 2009r. okresu zasiłkowego

Lato „komunalnych” 

OGŁOSZENIE
Nabór partnerów do projektu „Dostęp do 

Internetu – szansa na dynamiczny rozwój 
gminy Płaska” 

Ogłoszenie o otwartym naborze part-
nerów w celu wspólnej realizacji projektu 
pt.  „Dostęp do Internetu – szansa na 
dynamiczny rozwój gminy Płaska”  w 
okresie od 23 września 2009 r. roku do 30 
listopada 2012 roku.

Gmina Płaska jako wnioskodawca projek-
tu: „Dostęp do Internetu – szansa na dyna-
miczny rozwój gminy Płaska”, planowanego 
do dofinansowania ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion - w oTparciu o art. 6 
ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku  
o zmianie niektórych ustaw w związku z 

wdrażaniem funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójności (Dz. U. 08. 216. 1370) oraz 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku  o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 06. 227. 1658) ogłasza 
otwarty nabór partnerów w celu wspólnej 
realizacji projektu.

 W ramach projektu „Dostęp do Interne-
tu – szansa na dynamiczny rozwój gminy 
Płaska” zakłada się: 

- wybudowanie infrastruktury telein-
formatycznej mającej na celu dostarczanie 
internetu do 225 gospodarstw domowych, 
6 publicznych instytucji kultury i 2  szkół

- Beneficjentów Ostatecznych, 
- kampanię informacyjną, 
- budowę portalu internetowego,
- szkolenia z zakresu podstaw informa-

tyki. 
Rola partnera w projekcie obejmie:

- pomoc przy napisaniu wniosku i wy-
konaniu analizy finansowej projektu PO IG 
8.3 eInclusion

- przeprowadzenie kampanii informacyj-
nej projektu

- budowę portalu internetowego
- wsparcie w zarządzaniu i ewaluacji 

projektu
Projekt ma na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Płaska. 
Zakłada się, że osoby zakwalifikowane do 
udziału w projekcie, zostaną objęte wspar-
ciem w postaci instrumentów aktywnego 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 
integracji społecznej, edukacji informatycz-
nej i aktywizacji zawodowej w oparciu o 
technologię ICT. 

Szczegóły pod adresem:  
http://ug-plaska.pbip.pl

„Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” 
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziała-

nie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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…Ganiali nas do kołchozów, najgorzej 
było jechać po kapustę 3 km żelaznym 
wozem, nigdy nie smarowany, ładowali 
700 kg na raz straszne zgrzyty, a to w 10 
ludzi trzeba ciągnąć i dobrze pilnować 
konwoja, żeby trochę uchwycić zgniłej 
już kapusty i do gęby, nieostrożni dosta-
wali kolbo w tyłek. 16 lipca popadłem do 
karcerzu za głupstwo.19 lipca wyczytali 
mnie z listy na sianowanie - było nas 300 
ludzi, ogromne obszary łąk, gnali nas do 
roboty od wschodu słońca do zachodu. 
Ja byłem postawiony stawiać stogi 
siana nie było fachowców stawiać stogi 
ja umiałem postawiłem 80 stogów, to 
bardzo ciężko robota. Były tam komary 
malownicze od widliszki my ich znali 
trochę większe od normalnych i ciemno 
żółte, porobili my sobie takie budy z 
siana na noc, trzeba wleźć pod tą budę,  a 
otwór upchać sianem. Widocznie zakradł 
się i ugryzł mnie, więc ja zachorowałem 
na malarie w pierwszej połowie sierpnia, 
jak złapie gorączka i zacznie trząść to 
niema miejsca, to znowu jak złapie zim-
no nakryje się dwoma kufajkami i znowu 
trzęsie gorączka była 41st. 
Jeść nie dało. Za kilka dni 
mieli nas odprowadzić  do 
obozu musiałem leżeć i cze-
kać z jednym nikt się intere-
suje 16 sierpnia pognali nas 
do obozu nie mogłem iść sam 
w swoich. Młody dość silny 
chłopak wziął mnie za porękę 
i prowadził, do obozu było 
14 km nazywał się Dymitruk 
białorus. 
W połowie drogi zarządził 
konwój odpoczynek. Na łące 
chodziły 2 wrony konwój 
strzelił z karabinu ja byłem 
dość blisko po strzale uderzył 
mnie bardzo silny ból głowy, 
zacząłem mocno wiszczeć i 
jęczeć. Widocznie konwój nie 
miał prawa mnie zostawić ani 
zastrzelić. 
Niedaleko koło 200 metrów 
robili siano Rumuny mieli 
ze sobą konia i wózek jeden 
konwój poszedł do nich i ka-
zał dla Rumuna mnie zawieźć 

do obozu, w drodze nadszedł deszcz i 
grzmoty, zakopałem się w siano, ale zmo-
czył mnie do suchej nitki. Przyjechawszy 
odrazu mnie wzięli do szpitala, przyszedł 
polak doktór kapitan Osiński z 2 pułku 
ułanów z Suwałk i sanitariusz Szumski, 
miałem 41 gorączki mało przytomny. 
Polecił Szumskiemu dwa razy dziennie 
dawać po kieliszku chininy. 
Położyli mnie na łóżko na którym leżał 
inny kolega, słabszy jak ja. Szumski 
przynosił chinine i obiady, ale ja jeść nie 
mogłem. Straciłem przytomność więc 
Szumski zaciągnął mnie do trupiarki, 
troszeczkę pamiętam jak mnie ciągnął za 
podpuchy. Taka była sanitariuszy robota, 
że jak kto umrze to oni nie meldują tylko 
pobierają na niego żywność, chodzili 
spasione jak byki a szczury najprzód 
wygryzą nos i oczy. 
Po dwóch dniach odzyskałem przytom-
ność, zrobiło mi się lepiej. Słucham 
skrzypnęły drzwi i zagląda mój sanita-
riusz Szumski, mówie zabierz mnie stąd, 
zabrał i zaprowadził mnie na te same 
łóżko, kolega który leżał ze mną już nie 
żył.                                                    JB 

Zapiski
z Ostaszkowa (4)

IDZIE ŻOŁNIERZ 
PRZEZ WRZESIEŃ
Idzie żołnierz przez wrzesień 
W trudzie ciężkim i znoju,
Brzemię troski go gniecie, 
Nie ma chwili spokoju.

Słońce krwawi i płonie,  
Wokół wioski spalone,  
Parzy karabin w dłonie,  
Czoło potem zroszone.

Droga w kurzu się dłuży  
Wśród wierzb polskich płaczących.
W nocy las za dom służy,  
Jest schronieniem walczących.

Nagły nalot „Stukasów”  
Mąci ciszę wśród pól. 
Czołgi ruszyły z lasu,  
Słychać groźny świst kul.

Idzie wroga natarcie  
Z siłą stali, z przewagą.
Nasi za to uparcie  
Walczą z wielką odwagą.

Czerwień rakiet haftuje 
Chmury i lazur nieba,
Żołnierz bagnet szykuje, 
Do ataku iść trzeba.

Płoną wozy pancerne.  
Bagnet błyszczy złowrogo.
„Polsko! Dzieci twe wierne.
Życie sprzedają drogo!”

Wśród traw mokrych od rosy
Leżą martwi koledzy,  
Tam, gdzie liliowe wrzosy  
I gdzie kwiaty - na miedzy.

Broni żołnierz w rozpaczy
Ziemi zrytej lejami.  
Miejsca bitew los znaczy
Brzozowymi krzyżami.

Ziemia, jak matka, gorąco  
Tuli swoich do łona.  
„Śpij na wieki obrońco,  
Boś już rozkaz wykonał!”

Śpijcie dzielni żołnierze,  
Już po walce i znoju. 
 Dzięki waszej ofierze
Wnuki żyją w pokoju. 
                Kazimierz Stępień
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W dniu 11 września 2009r. Gmina 
Płaska ogłosiła przetarg nieograniczony 
na wykonanie robót budowlanych pn. 
”Termomodernizacja budynku ośrodka 
zdrowia w Płaskiej”. 

Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie robót budowlanych polegających 
na: dociepleniu ścian budynku, docie-

pleniu stropodachu, wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wykonaniu 
nowych pokryć dachowych i obróbek, 
remoncie kominów oraz modernizacji 
instalacji odgromowej oraz wymianie 
pieca c.o. 

Termin wykonania zadania został 
określony przez Zamawiającego na 2 

miesiące. Ogłoszenie o zamówieniu oraz 
specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia dostępne są na stronie Urzędu 
Gminy Płaska: http://ug-plaska.pbip.
pl. 

Wykonawcy mogą składać ofer-
ty do dnia 2 października 2009r.  
do godz. 930.                                    A.J.

W roku 2009, podobnie jak w poprzed-
nich latach Gmina Płaska przystąpiła 
do programu  „Dostarczanie żywności 
dla najuboższej ludności Unii Europej-
skiej 2009” (PEAD). Program ten jest 
realizowany przy współpracy Stowarzy-
szenia Bank  Żywności w Suwałkach i 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Płaskiej.  
Przedmiotem przekazania są produkty 
żywnościowe takie jak: mleko UHT, 
mleko w proszku, mąka, makaron, kasza 
jęczmienna płatki kukurydziane, musli, 

krupnik, kawa zbożowa, herbatniki, ser 
topiony, masło, ser żółty, dania gotowe, 
dżem, cukier. 

Artykuły żywnościowe po odebraniu 
z Banku Żywności w Suwałkach i po 
uprzednim rozliczeniu są przewożone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
do sołtysów poszczególnych wsi, skąd na 
podstawie zweryfikowanych list przeka-
zywane są mieszkańcom Gminy Płaska.

Od chwili podpisania porozumienia w 
dniu 4 marca 2009r. do chwili obecnej 

Gmina Płaska otrzymała i przekazała 
mieszkańcom około 29 ton produktów 
żywnościowych:

mąka pszenna – 3.360 kg; makaron 
świderki – 2.560 kg; kasza jęczmienna 
– 1.790 kg; płatki kukurydziane – 1.370 
kg; krupnik – 732 kg; kawa zbożowa 
– 126 kg; herbatniki – 226 kg; ser żółty 
– 940,80 kg; ser topiony – 110 kg; mleko 
UHT – 11.622 l; mleko w proszku – 560 
kg; masło – 220 kg; cukier - 4.410 kg; 
dżem – 1.466,40 kg.                           AT

Pomoc żywnościowa mieszkańcom 
z terenu Gminy Płaska

Przetarg na termomodernizację budynku 
ośrodka zdrowia w Płaskiej

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PUNKT INFORMACYJNY
 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH 

ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE Z ZAKRESU:

podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności 
gospodarczej;

 możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 
ze środków publicznych (m.in. środków Unii Europejskiej)

 z zakresu możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 
wzmacniających konkurencyjność firmy (m.in. doradczych i szkoleniowych);

 innych informacji związanych z podejmowaniem i wykonywaniem 
działalności gospodarczej.

ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM BLIŻSZYCH INFORMACJI 
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 

– 16.00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Punkt Konsultacyjny ul. Brzostowskiego 10A, lok. 9 16 – 300 Augustów
tel. 087 642 21 96; e-mail: pk@frp.pl

Józefa Drozdowska

Ojczyzna
           p. Bożenie Diemjaniuk

Zapytałam starca, czym jest dla pana 
ojczyzna? Chowając twarz w dłoniach
wyszeptał cicho: bólem

Młodzieniec unosząc pewnie przed siebie
oczy odrzekł mi: nadzieją

Dziecko przed moim domem radośnie skakało
przez gumę zachłystując się śmiechem

Ból jeszcze mnie nie dosięgnął 
nadzieja wciąż wymyka się z mych rąk,
a radości już nie pamiętam

Rozejrzałam się wokół siebie. Przede mną stał
mój stary dom, a pies przyjaźnie zlizywał
z rąk mych troskę dzisiejszego dnia

Dziecięca radość uszła ze mnie wraz z latami
i już wiem, że młodzieńcza nadzieja nie zawsze
się spełnia, a bólu nie sposób się wyrzec 

Moja „domowa rzeka” niczym różaniec wiła się 
pośród łanów pól i łąk porosłych
                                     „papieskimi kwiatami”,
a echo mych rozmów przysiadło w dziuplach wierzb

Czy byłabym szczęśliwsza gdzie indziej?
                                                  Augustów, 1999 r.
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z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Płaska 
uchwały Nr  XVII/134/09 z dnia 12 
lutego 2009 r.  w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Płaska.

Przedmiotem zmiany Studium bę-
dzie wyznaczenie terenów pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną, 
zagrodową, rekreacji indywidualnej, 
zabudowę usługową, usług turystycz-
nych, z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną i obsługą komunikacyjną w 
odniesieniu do  terenów położonych 
w obrębie ewidencyjnym: Serski Las, 
Dalny Las, Macharce (miejscowość 
Macharce, Podmacharce), Mołowiste, 
Serwy, Sucha Rzeczka oraz Nadleśni-
ctwo Augustów, Szczebra i Płaska oraz 
dostosowanie studium do obowiązują-

cych przepisów prawnych.
Jednocześnie działając na podstawie 

art. 3 ust. 1 pkt 11 lit.  c; art. 39 ust. 
1; art. 40; art. 42; art. 46 pkt 1; art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i ochronie środowiska, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku, 
Nr 199, poz. 1227; Nr 227, poz. 1505, 
ze zm.) zawiadamiam o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska w odnie-
sieniu do w/wym. miejscowości oraz 
możliwości zapoznania się z niezbęd-
ną dokumentacją dotyczącą prognozy 
oddziaływania na środowisko do pro-
jektu zmiany studium.

Wnioski do zmiany studium oraz 

postępowania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
mogą być składane na piśmie w sie-
dzibie URZĘDU GMINY  Płaska, 
16-326 Płaska, w terminie jednego 
miesiąca od ukazania się niniejszego 
ogłoszenia. 

Wnioski do SOOŚ mogą być wno-
szone również ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym na adres: Wójt Gminy Płaska, 
16-326 Płaska oraz e-mail plaska@zg-
wrp.org.pl

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię (nazwę) i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku. Przedmiotowe 
wnioski podlegają rozpatrzeniu przez 
Wójta Gminy Płaska. 

W Ó J T
Wiesław Gołaszewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.  zmianami ) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Pła-
ska uchwały Nr  XVII/135/09 z dnia 
12 lutego 2009 r.  w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  w odniesieniu do  
terenów położonych w obrębie ewi-
dencyjnym: Serski Las, Dalny Las, 
Macharce (miejscowość Macharce, 
Podmacharce), Mołowiste, Serwy, 
Sucha Rzeczka oraz Nadleśnictwo 
Augustów, Szczebra i Płaska.

Przedmiotem zmiany planu będzie 
wyznaczenie terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zagro-
dową, rekreacji indywidualnej, zabu-
dowę usługową, usług turystycznych, 
niezbędnej infrastruktury technicznej 
i obsługi komunikacyjnej, zieleni oraz 
określenie zasad zagospodarowania te-

renów minimalizujących skutki wpły-
wu planu na środowisko.

Jednocześnie działając na podsta-
wie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit.  c; art. 39 
ust. 1; art. 40; art. 42; art. 46 pkt 1; art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i ochronie środowiska, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku, Nr 
199, poz. 1227; Nr 227, poz. 1505, ze 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w odnie-
sieniu do w/wym. miejscowości oraz 
możliwości zapoznania się z niezbęd-
ną dokumentacją dotyczącą prognozy 
oddziaływania na środowisko do pro-
jektu zmiany planu.Wnioski do zmiany 

planu miejscowego oraz postępowania 
w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko mogą być skła-
dane na piśmie w siedzibie URZĘDU 
GMINY  Płaska, 16-326 Płaska, w 
terminie jednego miesiąca od ukazania 
się niniejszego ogłoszenia. Wnioski 
do SOOŚ mogą być wnoszone rów-
nież ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym 
na adres: Wójt Gminy Płaska, 16-326 
Płaska oraz e-mail plaska@zgwrp.org.
pl Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię (nazwę) i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku. Przedmiotowe 
wnioski podlegają rozpatrzeniu przez 
Wójta Gminy Płaska. 

W Ó J T
Wiesław Gołaszewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.  zmianami) 

BG.7322-04/16/09                   Płaska, 11 września 2009 roku

BG.7322-04/14/09              Płaska, 11 września 2009 roku
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Wniosek Gminy Płaska na utworzenie 
przedszkola przy Szkole Podstawowej w 
Gruszkach złożony w ramach konkursu 
Nr 1/POKL/9.1.1/09 Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej otrzyma dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Wniosek pn. „Wesołe przedszkole w 
Gruszkach” opracowany wspólnie przez 
Panią Dyrektor SP w Gruszkach oraz 
UG Płaska znalazł się na czołowej pozy-
cji (na 5 miejscu z 62) na liście rankin-
gowej wniosków podlegających ocenie 
merytorycznej w ramach ogłoszonego 
konkursu, z punktacją 95,5.

Głównym celem projektu jest wyrów-
nanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 
dzieci w wieku 3 – 5 lat, poprzez utwo-
rzenie ośrodka wychowania przedszkol-
nego w miejscowości Gruszki. Wspar-
ciem zostanie objęta grupa 15 dzieci (1 
grupa przedszkolna) z terenu Gminy 
Płaska. Udział w projekcie będzie bez-
płatny. Działania projektowe obejmują 
m.in.: dostosowanie pomieszczenia (re-
mont i wyposażenie przedszkola), zakup 
pomocy dydaktycznych oraz materiałów 

promocyjno-informacyjnych. Prowa-
dzona edukacja przedszkolna będzie 
prowadzona przez zatrudnioną kadrę 
pedagogiczną. Ponadto dzieci będą rów-
nież objęte opieką logopedy, pedagoga 
i lekarza. Projekt zakłada także zapew-
nienie drugiego śniadania dzieciom, za-
proszenie teatrzyku do przedszkola oraz 
wspólnej z rodzicami uroczystości dnia 
dziecka. 

Kierownikiem przedszkola będzie 

Pani Bożena Baranowska Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach. Roz-
poczęcie projektu nastąpi po podpisaniu 
ostatecznej umowy o dofinansowanie z 
Urzędem Marszałkowskim w Białym-
stoku, wtedy też zostanie ogłoszony na-
bór.   

Swoje podziękowanie za starannie 
przygotowany projekt pani Dyrektor B. 
Baranowskiej  i pani Ani Jadeszko wyra-
ża Wójt Gminy.                                 A.J.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny w 
Białymstoku uprzejmie informuje, że 
Prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego Komunikatem z dnia 11 sierpnia 
2009r.  ogłosił, że przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie w II kwartale 2009r. 
wyniosło 3.081, 48 zł. 

W związku z  tym od 1 września 
2009r. zasiłek pogrzebowy przysłu-
guje w wysokości 6.162,96 zł . Nowa 
wysokość zasiłku pogrzebowego doty-
czy zgonów zaistniałych po 31 sierp-
nia 2009r. 
Jednocześnie informuje się, że od 1 
września 2009r. zmieniają się rów-

nież kwoty przychodu decydujące o 
zmniejszeniu lub zawieszeniu eme-
rytur i rent: 30 % przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 924,50 zł; 
70 % przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia 2.157,10 zł; 130 % prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
4.006,00 zł.                                     (B)

Urząd Gminy Płaska oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Płaskiej za-
warły umowę o współpracy z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego w sprawie realizacji Programu 
Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie 
prowadzone jest w ramach Światowe-
go Programu Rozwoju Fundacji Billa i 
Meliny Gates. Partnerem i grantobiorcą 
Fundacji w Polsce jest Polsko-Amery-
kańska Fundacja Wolności, zaś realiza-
torem Programu jest Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. 
Celem Programu jest wzmocnienie 

roli informacyjnej i społecznej pub-
licznych bibliotek gminnych poprzez 
m.in.: zaktywizowanie i zintegrowanie 
społeczności lokalnych wokół bibliotek 
jako centrów animacji życia społeczne-
go i kulturalnego, umożliwienie posze-
rzenia kompetencji bibliotekarzy oraz 
upowszechnienie dostępu do nowoczes-
nych technologii komunikacyjnych. 

W ramach programu Gminna Biblio-

teka Publiczna otrzyma na potrzeby filii 
biblioteki w Gruszkach zestaw kom-
puterowy (z oprogramowaniem) wraz 
z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz 
router Wi-fi. 

Przygotowane stanowisko kompute-
rowe posiadać będzie stałe podłącze-
nie do Sieci Internet.  Przeprowadzony 
również będzie cykl szkoleń informa-
tycznych dla pracowników merytorycz-
nych biblioteki i jej filii. 

A.J. 

dopiszą to spotkamy się w Płaskiej za 
rok. Oglądamy zdjęcia, wspominamy 
nasz obóz i już tęsknimy za puszczą, je-
ziorem i plażą. W naszych modlitwach 
pamiętamy o Płaskiej, o Jej gościnnym 
Gospodarzu i życzliwych mieszkań-
cach. 

Bóg zapłać! Szczęść Boże!
Jan Domiński Proboszcz Parafii 

Rzym.-Kat.
p.w. Św. Izydora w Woli Mystkow-

skiej

„Wesołe Przedszkole w Gruszkach”

Zmiana zasiłku pogrzebowego

Program Rozwoju Bibliotek
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Rodzina zastępcza to forma opieki nad 
dzieckiem małoletnim, którego biologicz-
ni rodzice są nieznani albo pozbawieni 
władzy rodzicielskiej lub którym ogra-
niczono władzę rodzicielską. Nie można 
ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, 
którego przynajmniej jeden z rodziców ma 
pełnię władzy rodzicielskiej. Zapewnia 
dziecku warunki rozwoju i wychowania 
odpowiednie do jego stanu zdrowia i 
poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie 
warunki bytowe; możliwości rozwoju 
fizycznego, psychicznego i społecznego; 
możliwości zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb dziecka; możliwość właściwej 
edukacji i rozwoju zainteresowań; od-
powiednie warunki do wypoczynku i 
organizacji czasu wolnego. 

Funkcja rodziny zastępczej rozpoczyna 
się w dniu wydania orzeczenia sądu i 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastęp-
czej, natomiast ustaje z dniem rozwiązania 
rodziny zastępczej orzeczeniem sądu 
lub z dniem osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności. 

Zgodnie z polskim prawem rodziną 
zastępczą może zostać małżeństwo lub 
osoba samotna. Muszą przy tym spełniać 
następujące warunki: posiadać polskie 
obywatelstwo, niekaralność,  unormo-
wane warunki mieszkaniowe,  stałe 
źródło dochodu (przynajmniej jednego 
opiekuna),  stan zdrowia umożliwiający 
sprawowanie opieki nad dzieckiem w 
rodzinie zastępczej,  muszą odbyć szko-
lenia dla rodzin zastępczych w ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych. Wśród rodzin 

zastępczych wyróżniamy rodziny spo-
krewnione z dzieckiem i niespokrewnione 
z dzieckiem – rodziny, w których może 
przebywać w tym samym czasie nie wię-
cej niż troje dzieci. W przypadku koniecz-
ności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa 
dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci 
w spokrewnionej z dzieckiem rodzinie 
zastępczej i niespokrewnionej z dzieckiem 
rodzinie zastępczej: rodzina zastępcza 
spokrewniona – to rodzina, którą łączy ja-
kiś stosunek pokrewieństwa z dzieckiem, 
tym samym funkcje rodziny zastępczej 
spokrewnionej mogą pełnić dziadkowie, 
pełnoletnie rodzeństwo itp. Sąd rodzinny 
ustanawia krewnego rodziną zastępczą, 
która zobowiązana jest do składania spra-
wozdań z opieki nad dzieckiem. Rodzinie 
przysługuje pomoc finansowa w związku 
ze sprawowaniem opieki. Rodzina zastęp-
cza niespokrewnion – to rodzina, której 
nie wiąże żaden stosunek pokrewieństwa. 
Jest ustanawiana przez sąd rodzinny, przed 
którym składa sprawozdania z opieki nad 
dzieckiem. Otrzymuje pomoc finansową z 
tytułu opieki nad dzieckiem oraz dodatek 
z tytułu braku pokrewieństwa. 

Spotyka się również zawodowe rodziny 
zastępcze niespokrewnione z dzieckiem. 
To rodziny, których nie łączy żaden 
stosunek pokrewieństwa oraz które z 
tytułu wykonywanej pracy otrzymują 
wynagrodzenie. 

Rozróżnia się rodziny zawodowe 
niespokrewnione z dzieckiem - wielo-
dzietne - umieszcza się w tym samym 
czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż 

sześcioro dzieci. W przypadku koniecz-
ności umieszczenia w rodzinie licznego 
rodzeństwa liczba dzieci wielodzietnej 
rodziny zastępczej może się zwiększyć;  
specjalistyczne - umieszcza się dzieci 
niedostosowane społecznie albo dzieci 
z różnymi dysfunkcjami, problemami 
zdrowotnymi wymagającymi szczególnej 
opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może 
wychowywać się w tym samym czasie nie 
więcej niż troje dzieci. 

I o charakterze pogotowia rodzinnego 
- umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na 
pobyt okresowy do czasu unormowania 
sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż 
na 12 miesięcy. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach pobyt dziecka może 
być przedłużony, jednak nie więcej niż o 
kolejne 3 miesiące. 

Pomoc pieniężna 
dla rodzin zastępczych 

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania każdego umieszczonego w 
niej dziecka. Pomocy finansowej udziela 
starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej. Wy-
sokość pomocy pieniężnej uzależniona 
jest od wieku i stanu zdrowia dziecka,  
a także niedostosowania społecznego 
dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy 
demoralizacji, w rozumieniu przepisów o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płaskiej

Rodziny zastępcze (1)

W imieniu własnym, opiekunów i 
dzieci chciałbym serdecznie podzięko-
wać za życzliwe przyjęcie nas w gminie 
Płaska. Od kilku lat organizuję letni wy-
poczynek dla dzieci. Głównym celem 
moich wakacyjnych obozów jest po-
głębianie życia wewnętrznego poprzez 
formację liturgiczną połączoną z nauką 
piosenek, aktywnym wypoczynkiem a 
przede wszystkim wychowaniem do ży-
cia według wartości chrześcijańskich. 
Pragnę także przez kontakt z pięknem 
polskiej przyrody uwrażliwiać dzieci na 
otaczający nas świat. Spokojną i uroczą 
gminę Płaska pokazał mi ks. Zygrfyd 
Żebrowski. Miejsce spodobało mi się 
od pierwszej chwili i właśnie tu chcia-

łem zorganizować swój obóz. Dzięki 
ks. Zygfrydowi Żebrowskiemu i Panu 
Wiesławowi Gołaszewskiemu udało 
się zrealizować to marzenie.

Do Płaskiej przyjechały dzieci z Woli 
Mystkowskiej i okolic, Wysokiego Ma-
zowieckiego i Łap. Większość była w 
tych stronach pierwszy raz. Ogromne 
wrażenie zrobiło na nich piękno przy-
rody Ziemi Augustowskiej. Puszcza, je-
zioro, zadbana plaża, czystość - wszyst-
ko im się bardzo podobało.

Przeżywamy właśnie spotkanie po-
obozowe i w czasie rozmów nieśmiało 
pada pytanie- „Czy za rok pojedziemy 
do Płaskiej, bo tam jest tak pięknie?”. 
Mam nadzieję, że jeśli mi zdrowie i siły 

dopiszą to spotkamy się w Płaskiej za 
rok. Oglądamy zdjęcia, wspominamy 
nasz obóz i już tęsknimy za puszczą, je-
ziorem i plażą. W naszych modlitwach 
pamiętamy o Płaskiej, o Jej gościnnym 
Gospodarzu i życzliwych mieszkań-
cach. 

Bóg zapłać! Szczęść Boże!
Jan Domiński Proboszcz Parafii 

Rzym.-Kat.
p.w. Św. Izydora w Woli Mystkow-

skiej

Podziękowanie…
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KRYMINAŁKI  GMINNE

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

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

Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabu-
dowy w miejscowości Płaska: działka 1500 
mkw, cztery działki po 1000 mkw. Działki 
graniczą z lasem państwowym, położone w 
odległości 500 metrów od jeziora Paniewo, 
300 metrów od jeziora Pobojno. Cena 70 zł/
mkw (do uzgodnienia).tel. 087 6418881,e-
mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, wy-
kończenia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich da-
chów, daszków, altanek gontem lub wiórem. 
tel. 087 641 76 35. 

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siod-
ło i do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do 
uzgodnienia), używane skrzydła drzwiowe, 
bryczka parokonna – 2,5 tys. zł tel. 087 641 
88 81,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam używaną chłodziarko-zamrażarkę 
marki Zanussi wys. 140 cm, szer. 55 cm oraz 

tapczan kol. niebieskiego -rozsuwany z po-
duszkami.tel. 503 591 730.
Sprzedam działkę z prawem zabudowy w 
miejscowości Rudawka o powierzchni 3000 
mkw. Działka graniczy z lasem, położona w 
bliskim sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, 
w odległości 200m od przejścia granicznego. 
Cena do uzgodnienia. tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, malo-
wanie widoków, pejzaży. tel. 0 603 270 368. 

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną z prawem za-
budowy o wielkości 2000 mkw, położoną w 
pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejsco-
wości Kudrynki, cena do uzgodnienia. tel. 
087 641 76 35.

Sprzedam używany siewnik zbożowy, 
siewnik do nawozów i rozrzutnik obornika. 
Gruszki, tel. 0 693 354 502.

Przy parafii p. w. św. Marii Magdaleny w Mi-
kaszówce zorganizowana jest zbiórka pienię-
dzy. Zebrane datki zostaną przeznaczone na 
leczenie Krystiana Wasilczyka z Gruszek.

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

KOMUNIKAT 
GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

w PŁASKIEJ
w sprawie zmian zasad przyznania jednora-

zowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej 
uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7 i 18 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654) od 
1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednora-
zową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka, jak 
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. 
urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpie-
czenia społecznego, określił w drodze rozporządzenia 
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego 
zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opie-
kunów prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski 
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka zostanie złożony 
przed 1 listopada 2009r.

*W niedzielę 23 sierpnia br., około godziny 16.30 w Serskim Lesie, na 
drodze krajowej nr 16 Augustów-Sejny, doszło do wypadku drogowe-
go. Na prawym poboczu drogi (na zakręcie) leżał na dachu samochód 
osobowy vw golf. Droga była częściowo zablokowana przez drzewo 
(świerk o średnicy ok. 24 cm), ścięte przez ten samochód. Pogotowie 
Ratunkowe zabrało kierowcę pojazdu do SP ZOZ w Augustowie na ob-
serwację. Uszkodzony pojazd leżał w odległości ok. 10 m od drogi, miał 
uszkodzony całkowicie przód, wyrwany silnik, który leżał kilka metrów 
od pojazdu. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: nadmierna prędkość 
na zakręcie drogi. Kierujący pojazdem stracił panowanie nad pojaz-
dem i zjechał na pobocze drogi. Rajdowiec jechał z prędkością niemal 
kosmiczną (ponoć około 180 kilometrów na godzinę) i w tym czasie 
pisał…sms-a! Straty: uszkodzony całkowicie samochód osobowy VW 
Golf combi z 2001r. Kierującym pojazdem był 19-letni mieszkaniec 
woj. podlaskiego. W działaniach uczestniczył SLRt z OSP Dalny Las.

*Dzień po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali w Augustowie na ulicy 
Marii Konopnickiej jadącego samochodem 32-letniego mieszkańca Ser-
skiego Lasu, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzili 3,1 prom. 
alkoholu. Nieźle!                                                                                 (B)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gruszkach 
zaprasza na uroczyste obchody 50-lecia istnienia 
szkoły, które odbędzie się 14 października 2009 r.

Program uroczystości:
9:00 -  Msza Św. W Kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny w 
Mikaszówce.
10:30 część artystyczna w Szkole Podstawowej w Gruszkach.
         W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich 
absolwentów i nauczycieli o pamiątki,  które są związane z życiem 
szkoły w celu uatrakcyjnienia wspomnień.
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W dniu 30 sierpnia w Świet-
licy Wiejskiej w Strzelcowiźnie 
odbyło się spotkanie dzieci i 
młodzieży ze Strażą Graniczną 
z Placówki w Płaskiej. W bardzo 
ciekawy sposób omówione zo-
stały różne niebezpieczne sytu-
acje, w których może brać udział 
młody człowiek np. uczniowie 
jadący do szkoły, zabawy na ulicy, 
jazda na rowerze, zachowanie się 
na przejściach dla pieszych i wiele 
innych. 

Była również prezentacja no-
woczesnego sprzętu, jakim dys-

ponuje Straż Graniczna. Można 
było przejechać się quadem jako 
pasażer, ścigaczem, samochodem 
Land Rover jak również obejrzeć 
nowoczesną łódź patrolową. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
byli pod ogromnym wrażeniem

AO 

Zakończenie wakacji ze Strażą Graniczną

W Szkole Podstawowej w Gruszkach rok szkolny rozpo-
częło 52 uczniów klas 0-VI: klasa 0 – 10 uczniów, klasa I- 7 
uczniów, klasa II – 6 uczniów, klasa III – 9 uczniów, klasa IV 
– 8 uczniów, klasa V – 4 uczniów i klasa VI – 8 uczniów. 

Do szkoły uczęszczają dzieci z Gruszek oraz siedmiu 
okolicznych miejscowości: Rudawki, Rubcowa, Rygo-
li, Osiennik, Kudrynk, Mikaszówki oraz jedno dziecko ze 
Strzelcowizny.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gruszkach

Procentowy stosunek dzieci mieszka-
jących w Gruszkach do dojeżdżających 
razem z przedszkolem: 46,2 procent, w 
szkole podstawowej 52,4 proc. Ucznio-
wie z Rudawki i Rubcowa  dojeżdżają 
autobusem rejsowym PKS, natomiast 
dowóz uczniów z pozostałych miejsco-
wości zapewnia firma pana Marka Sko-
wrońskiego.

Od 7 września dzieci korzystają z obia-
dów przygotowywanych przez obsługę 
kuchni ZSO w Płaskiej, która przygo-
towuje codziennie 53 posiłki, w tym 32 
bezpłatne zapewnia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Płaskiej. 

W szkole pracuje dziesięciu nauczy-
cieli. Dwie nauczycielki – mgr Regina 
Stasiak oraz mgr inż. Agata Pomichter 

- w ubiegłym roku szkolnym zakończyły 
staż i uzyskały tytuł nauczyciela dyplo-
mowanego, tytuł nauczyciela kontrakto-
wego uzyskała mgr Urszula Pietrewicz. 
Od 1 września  staż na nauczyciela dy-
plomowanego rozpoczęły: mgr Halina 
Wijas, mgr Kinga Macierzyńska, mgr 
Katarzyna Ślużyńska.

KŚ

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gruszkach
wg miejsca zamieszkania
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wÓJT GMiny 
rada GMiny 

płaska
składają serdeczne podziękowania

Panu    JÓZEFOWI SZOSTAK
za długoletnie wykonywanie obowiązków i pełnienie funkcji Sołtysa Wsi  oraz 

zaangażowanie  i wniesiony wkład w rozwój sołectwa    SERSKI LAS.
Na dalsze lata życia składamy życzenia pogody ducha, niech każdy następny 

dzień przynosi radość i satysfakcję oraz będzie okazją do odkrywania nowych 
uroków życia, dużo zdrowia, a także  wszelkiej pomyślności w życiu  osobistym 
i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku

                             Wójt Gminy                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Gołaszewski                                                                             Dariusz Ciężkowski

Płaska, dnia 31 sierpnia 2009 r.

Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo - Technicznych NOT zaprasza  
do udziału w projekcie realizowanym w 
partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo 
– Turystyczną 

Ochrona ginących zawodów
– kultywowanie tradycji w bu-
downictwie lokalnym i wytwa-

rzanie pamiątek

W ramach szkolenia zostaną przepro-
wadzone warsztaty praktyczne (do 
wyboru):
• rzeźba w drewnie (techniki modelowa-
nia, zdobienia i konserwacji drewna)
• gobeliniarstwo (zagadnienia tkactwa, 
koronkarstwa, lalkarstwa)

• ceramika (techniki produkcji i zdobie-
nia wyrobów z gliny)
• kowalstwo (techniki wytwarzania i 
zdobienia wyrobów metalowych)

Zajęcia będą odbywały się w systemie 
weekendowym w okresie
wrzesień – październik 2009 r.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby 
zameldowane na terenie powiatów: 
augustowskiego, sejneńskiego i suwal-
skiego (z wyłączeniem miasta Suwałki),  
które spełniają co najmniej jedno z poniż-
szych kryteriów:
• są rolnikiem lub domownikiem rol-
nika
• są osobą nieaktywną zawodowo (tzn. 
niezatrudnioną oraz niezarejestrowaną  

w Powiatowym Urzędzie Pracy)

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 
JEST BEZPŁATNE

Zgłoszenia uczestników projektu przyj-
mowane będą do końca sierpnia b.r.  
w siedzibie Suwalskiej Rady FSNT NOT 
w Suwałkach ul. 1-go Maja 15

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
pod numerami telefonów:
087 566 37 45    i    087 566 54 22
strona internetowa: www.not.suwalki.pl 
poczta elektroniczna: oi1@suwalki.not.
org.pl i notsuwalki@poczta.onet.pl 
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