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Ponad siedem lat temu, 2 kwietnia 
2005 roku i w ciągu następnych dni tego 
miesiąca zdarzył się prawie cud; ucichły 
polityczne spory i waśnie, z ekranów tele-
wizorów zniknęli (jednak tylko na kilka, 
kilkanaście dni) przeszkadzający i przery-
wający sobie przeróżnej maści działacze, a 
dziennikarze nie gonili za jednodniowymi 
sensacjami. 

Śmierć Jana Pawła II zepchnęła w cień 
bieżące spory, przypominając, że są spra-
wy ważniejsze, takie jak choroba, walka 
z cierpieniem i zwątpieniem, wreszcie 
śmierć…

My mieszkańcy Augustowa pamięta-
my i pamiętać będziemy papieską wizytę 
od 5 do 17 czerwca 1999 roku, która odby-
wała się pod hasłem „Bóg jest miłością”…
szczególnie zaś pamiętamy niezapomnia-
ny Dzień 9 czerwca tamtego roku… 

Wtedy przed godziną ósmą „zamu-
strowałem się”, na stojącym na swoim 
zwykłym miejscu statku „Serwy”. Była już 
załoga z kapitanem Leonardem „Lońką” 
Okuniewskim, dyrektor Sławomir Alek-
sandrowicz, biskup Edward Samsel, pra-
łaci Czesław Domel i Antoni Kochański, 
augustowskie władze miasta i powiatu, 
kilkudziesięciu mieszkańców miasta. 

Dopiero, gdy pod wodę w porcie 
zszedł nurek i rozdzwoniły się komórko-
we telefony, można było domyśleć się, iż 

stanie się coś naprawdę ważnego. 
Z szeptów i urywanych rozmów 

usłyszałem wręcz magiczne…WDW…
popłyną do Wojskowego Domu Wypo-
czynkowego? 

Kto tam będzie czekał na „Serwy”? 
Niewielu mieszkańców miasta widziało 
z bliska TEGO PORANKA Ojca Świę-
tego Jana Pawła II siedzącego samotnie 
(prawie) i spoglądającego na spokojną 
tafl ę jeziora Białego…kropił czerwcowy 
deszczyk. 

Papież wszedł po trapie na statek 
przy przystani WDW o godzinie 9.45 -  9 
czerwca 1999 roku, by po blisko półto-
ragodzinnym rejsie (śluzowanie było w 
Przewięzi) – statek dobił, wcale nie do 
„świeżo” wykonanego pomostu w Studzie-
nicznej, lecz kilkadziesiąt metrów dalej, w 
pobliżu studzienki, kilkadziesiąt metrów 
od kaplicy. Najpierw płynął na dolnym 
pokładzie. W kabinie kapitana modlił się 
i rozmyślał. Do dziś wszystko pozostało 
tam tak, jak wtedy było. 

Jest krzesło, stolik, a na nim krzyż. 
Jest kanapa, na której wypoczywał Naj-
większy Polak tych czasów. Na górnym 
pokładzie stoi biała ławeczka. Na niej 
papież siedział…

Jan Paweł II sam zszedł po trapie. Po 
krótkiej modlitwie, na schodach Kaplicy 
Ojciec Święty wygłosił te słowa: „Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bar-
dzo dziękuję za przyjęcie, Miejscowym 
i Przybyszom. Nie jestem tu pierwszy 
raz, ale jako papież PIERWSZY i chyba 
OSTATNI…”. Wzniesiono wówczas 
gromki okrzyk „NIE!” i zaraz potem 
…”ZOSTAŃ Z NAMI”! 

Słyszałem widziałem, nagrywałem 
wtedy korespondencję do Radia 5 i Pro-
gramu I Polskiego Radia – przeżyłem i 
do końca życia będę to  pamiętał!

Nasz Wielki  Gość był zachwycony 
ciszą i przepięknymi krajobrazami. I trud-
no się Mu dziwić. Malowniczym szlakiem 
zauroczeni są  bowiem Wszyscy, którzy 
wybiorą się w rejs. 

Ludzie mówią, że to doskonała lekcja i 
życia, i historii. -To taka piękna kraina, jak-
że różna od krakowskiej - powiedział wte-
dy Wielki Gość do kardynała Franciszka 
Macharskiego, kiedy statek dopływał do 
starego mostu w Gorczycy… 

W Studzienicznej papież miał prze-
siąść się do samochodu i pojechać do 
Wigier. Ale po krótkim odpoczynku, ku 
zaskoczeniu wszystkich, znowu wszedł 
na pokład „SERW” i płynął aż do Gor-
czycy… Tak było…przeżyłem (podobnie 
jak WIELU INNYCH) - wtedy DZIEŃ 
NIEZWYKŁY, który stał się moim naj-
ważniejszym w życiu!

Jerzy Buzon

Pamiętamy – Janie Pawle II!

Zostałem Wójtem Gminy z Waszej woli. Czy będę dalej pełnił tę funkcję, zależy to od 
Waszej decyzji.  W nadchodzącym referendum, proszę Was o zachowanie się  zgodnie ze swo-
im sumieniem. 
To Wasze sumienie podpowie Wam jak ocenić moją pracę i zaangażowanie w sprawy Gminy.
  Chcę byście jednak wiedzieli, że jeżeli popieracie moje wysiłki w rozwijaniu naszej gmi-
ny i chcielibyście, abym dalej pracował na jej rzecz, to do referendum  nie idźcie. 

Moim zdaniem w referendum wezmą udział tylko te osoby, które chcą mego odwoła-
nia. Informuję jednocześnie, że budżet Gminy Płaska na 2012 rok został zaopiniowany pozy-
tywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.
Jeżeli więc chcecie pomóc to  nie bierzcie udziału w referendum. 

Wiesław Gołaszewski

  Do mieszkańców Gminy Płaska                
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Zawiadomienie do prokuratury w sprawie 
działalności prezesa firmy „Aquatech” !

Na początku maja br. Wójt Gminy 
Płaska złożył zawiadomienie do Pro-
kuratury Rejonowej w Augustowie o

możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez właściciela firmy „Aqu-
atech” z Łomży. Firma „Aquatech” do 
dn. 18 listopada 2011 roku była wy-
konawcą przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Płaska (do zerwania 
umowy z winy Gminy doszło wtedy, 
gdy pełniący obowiązki wójta Gminy 
p. Dariusz G. nie udzielił gwarancji 
terminowej zapłaty fi rmie „Aquatech”). 
W zawiadomieniu wskazano możliwość 
oszustwa oraz wyłudzenia pieniędzy 
przez Prezesa fi rmy na szkodę Gminy 
Płaska. W zawiadomieniu do Pro-
kuratury przedstawiono materiał 
dowodowy, który wskazuje, że mon-
taż oczyszczalni przez pracowników 
wykonawcy odbył się z naruszeniem 
prawa budowlanego. Jak wykaza-
ła inwentaryzacja przydomowych 
oczyszczalni ścieków (inwentaryzacja 
rozpoczęła się w dniu 8 stycznia 2012 
roku) - na 285 zainwentaryzowanych 
oczyszczalni ścieków aż 227 oczysz-
czalni zostało wykonanych niezgodnie z 
dokumentacją! Wcześniejsza próba in-
wentaryzacji geodezyjnej (w listopadzie 
2011r.) oczyszczalni przydomowych 
spotkała się z odmową Wykonawcy, 
pomimo, że wynikało to z podpisanej 
umowy. Główną nieprawidłowością 
montażu było wkopywanie oczyszczal-
ni niezgodnie z projektem technicznym, 
w tym niezgodnie ze szkicami i mapami 
geodezyjnymi. Gmina o tych niezgod-
nościach zawiadomiła też Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Augustowie (PINB). W kwietniu br. 
rozpoczęły się kontrole oczyszczalni 
przez PIMB w Augustowie. Wiadomo 
już, że minimalna kara za legalizację 
jednej oczyszczalni to kwota 5 tys. zł. 
Wójt Gminy pomimo zerwanej umo-
wy, będzie próbował przenieść całko-
wite koszty kar od razu na wykonawcę 
tj. właściciela firmy „Aquatech” z 
Łomży. W okresie budowy oczyszczalni 
fi rma „Aquatech” ani razu nie wystą-
piła do Gminy o zmianę lokalizacji 
oczyszczalni - nigdy też takiej zmiany 
nie zgłaszali inspektorzy nadzoru nad 
oczyszczalniami (inspektorem nadzoru 

od początku do czerwca 2011 roku był 
sekretarz gminy p. Dariusz Górski a 
od czerwca 2011r. do dnia dzisiejszego 
p. Krzysztof Szeligowski - projektant 
tych oczyszczalni). Z dokumentów 
inwentaryzacyjnych oczyszczalni 
wynika również, że oczyszczalnie nie 
mają badań elektrycznych, nie było 
rozruchu tzn. zaszczepienia bakte-
riami wyregulowania oczyszczalni. 
Wykonawca nie przeprowadził też ba-
dania ścieku oczyszczonego zgłaszając 
oczyszczalnie do odbioru końcowego. 
W zawiadomieniu do prokuratury, wójt 
gminy wskazał na ewidentnie niepraw-
dziwe pozycje kosztowe, które umieścił 
w kosztorysie powykonawczym prezes 
fi rmy „Aquatech”. W 4 fakturach, które 
wpłynęły do Gminy zostało wpisane, 
że wykonał studnie chłonne z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm (dla 
każdej oczyszczalni), gdy w rzeczy-
wistości zostały wkopane studnie 
plastikowe o średnicy 700 mm. W 
kosztorysach wykonawca podał też, że 
wykonał wentylację zewnętrzną wyso-
ką, gdy w rzeczywistości nie wykonał 
jej w ogóle. Wykonawca będzie musiał 
usunąć wszystkie nieprawidłowości na 
swój koszt. Poniesie też koszt legaliza-
cji oczyszczalni ścieków. Pomimo, że 
umowa została rozwiązana, to zapisy 
tej umowy dają prawo inwestorowi tj. 

Gminie Płaska dochodzić roszczeń o 
naprawę szkód.

Gmina może też dochodzić swoich 
roszczeń z tytułu rękojmi wykonania 
tych oczyszczalni od wykonawcy tj. 
fi rmy „Aquatech” Sp. z o.o. w Łomży.

Od redakcji
Mamy zapewnienia ze strony p. 

Wójta Gminy, że uczyni wszystko, by 
mieszkańcy nie odczuli problemów 
związanych z nieprawidłowościami 
przy budowie przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz, że koszty naprawy 
poniesie Wykonawca. Aktualnie trwają 
kontrole dotyczące technologii budowa-
nia oczyszczalni oraz ilości materiałów 
(w szczególności chodzi o kruszywo) 
zużytych do ich budowy. Informacje o tej 
kontroli i jej wynikach już w następnym 
numerze „Głosu Płaskiej”.
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W ostatnim okresie Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP przeprowadził 
dwa konkursy związane z wiedzą o 
Straży Pożarnej. W dniu 29 lutego 2012r. 
przeprowadzono eliminacje gminne 
dla dzieci i młodzieży XIV edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego 
2011/2012 pod hasłem „20 lat Państwo-
wej Straży Pożarnej – jak nas „widzą”, tak 
nas „malują””. Do komisji konkursowej 
wpłynęło 70 prac plastycznych w tym 
I grupa – 39 prac, II grupa – 31 
prac. 

 Komisja konkursowa w Pła-
skiej w składzie: kpt. poż. Tomasz 

Pryczkat – Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej w Augustowie, 
Jan Szymczyk – sekretarz Za-
rządu Gminnego OSP w Płaskiej, 
Barbara Wasilewska – dyrektor 
GOK w Płaskiej i Celina Miedzia-

nowska – przedstawiciel ZSO im. 
Jana Pawła II w Płaskiej dokonała 
oceny prac plastycznych i do 
etapu powiatowego postanowi-
ła zakwalifi kować prace uczniów wg 
kolejności miejsc w danych grupach 
wiekowych. I grupa młodsze 6 – 8 lat: 
1. Damian Kubryń – SP Gruszki, 2. 
Krzysztof Włodarczyk – SP Płaska, 3. 
Aleksandra Raczkowska – SP Płaska, 
4. Daria Raszkiewicz – SP Płaska, 5. 
Wiktoria Wasilczyk – SP Gruszki, 6. 
Milena Szymańska – SP Gruszki; II 
grupa 9 – 12 lat: 1. Karolina Jatkow-

ska – SP Gruszki, I miejsce, 2. Joanna 

Simonienko – SP Płaska - I miejsce, 3. 
Aneta Jejer – SP Płaska - II miejsce, 4. 
Daria Trocka – SP Gruszki - III miejsce, 
5. Hubert Sewastynowicz – SP Płaska 
- IV miejsce, 6. Hubert Kubryń – SP 
Gruszki - V miejsce. 

 W dniu  4 kwietnia 2012 roku zosta-
ły przeprowadzone eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
w Płaskiej.

W eliminacjach szczebla podstawo-
wego udział wzięło 42 uczestników, w 
tym: w grupie I – 28, w grupie II – 14. 

 Na podstawie regulaminu Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
jury eliminacji gminnych w składzie: 
kpt. poż. Tomasz Pryczkat– przewod-
niczący, Jan Szymczyk – sekretarz, 
Tomasz Jarosz  – członek i Alina Mura-

czewska  – członek, zakwalifi kowało do 

fi nału, po eliminacjach pisemnych niżej 
wymienionych uczestników eliminacji 
gminnych: I grupa wiekowa (szkoły pod-
stawowe): 1. Trocka Daria – SP Gruszki 
– 23 pkt, 2. Jadeszko Maja Karolina 
– SP Gruszki – 20 pkt, 3. Jatkowska 

Karolina – SP Gruszki – 16 pkt, 4. Zdan-

kiewicz Klara – SP Gruszki – 15 pkt, 5. 
Miedzianowska Kludia – SP Gruszki – 
13 pkt; II grupa wiekowa (gimnazja): 1. 
Kawa Patrycja – Gimnazjum – 21 pkt, 
2. Kozielska Natalia – Gimnazjum – 20 
pkt, 3. Żydanowicz Marta – Gimna-
zjum – 18 pkt, 4. Raczkowska Patrycja 
– Gimnazjum – 17 pkt, 5. Pokropowicz 

Anna – Gimnazjum – 15 pkt.
 W wyniku rozgrywek fi nałowych 

(ustnych) kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: I grupa 

wiekowa (szkoła podstawowa): 1. 
Trocka Daria – SP Gruszki – 26 pkt, 2. 
Jadeszko Maja Karolina – SP Gruszki 
– 23 pkt, 3. Jatkowska Karolina – SP 
Gruszki – 18 pkt. II grupa wiekowa 
(gimnazja): 1. Kawa Patrycja – Gim-
nazjum – 24 pkt, 2. Kozielska Natalia 
– Gimnazjum – 23 pkt, 3. Żydanowicz 

Marta – Gimnazjum – 20 pkt.
 Z każdej grupy po 2 osoby zostały 

zakwalifi kowane do eliminacji szczebla 
wyższego Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. Wszyscy uczestnicy 
Turnieju zostali wyróżnieni dyplomami 

i nagrodami książkowymi. Nagro-
dy książkowe ufundował Wójt 
Gminy i  Nadleśnictwo Płaska 
w Żylinach. Dyplomy i nagrody 
wręczali: Wiesław Gołaszewski 
– Wójt Gminy, a zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP, Tomasz Jarosz  
– przedstawiciel Nadleśnictwa 
Płaska, kpt. poż. Tomasz   Prycz-

kat – przedstawiciel Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Augustowie i Jan Szymczyk  – se-
kretarz Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Płaskiej.

 W dniu  19 kwietnia 2012 roku w 
Ciechanowcu pow. Wysokie Mazo-
wieckie odbyły się eliminacje woje-
wódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 W Turnieju tym z gminy Płaska 
uczestniczyły 4 osoby: I grupa wiekowa 
(szkoła podstawowa): Daria Trocka i 
Maja Karolina Jadeszko a w II grupie 
wiekowej (gimnazja): Patrycja Kawa i 
Natalia Kozielska. Uczestnicy z gminy 
Płaska uzyskali dobre wyniki i znaleźli 
się w czołówce Turnieju, zwłaszcza 
Trocka Daria i Kozielska Natalia. 

 Organizatorem eliminacji woje-
wódzkich był Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP w Białymstoku 
pod przewodnictwem Dyrektor Biura 
Zarządu Lucyny Golonko. W uroczy-
stości uczestniczyli - Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
starszy brygadier Antoni Ostrowski 
oraz władze miasta Ciechanowca i po-
wiatu Wysokie Mazowieckie. 

 Opiekunem grupy z Płaskiej był Jan 

Szymczyk – Sekretarz Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP w Płaskiej.

Henryk Jeziorski

Z życia OSP w gminie Płaska
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Do tej pory festiwal Roc-
k’Szanty Serwy odbywał się 
zawsze przy głównym niemal 
udziale gminy Płaska. Jak bę-
dzie w tym roku – pytamy 
Wiesława Gołaszewskiego 
– wójta gminy?

-Kiedy opracowywano i 
zatwierdzano budżet Gminy 
na 2012 rok, a działo się to 
bez mojego udziału – radny 
Edward Kulikowski wnio-
skował o nieuwzględnienie 
wydatków na festiwal w gmin-
nym budżecie…inni radni, w 
tym także przewodniczący 
Rady Gminy przychylili się 
do tego wniosku i…gmina 
nie zorganizuje w tym roku 
tradycyjnego i cieszącego się 
renomą i wielkim powodze-

niem wśród licznych widzów 
Festiwalu może nie być!

Niektóre dzienniki i ty-
godnik opublikowały teksty, 
z których wynika, że szanty, 
być może pod nową nazwą 
i na nowym miejscu jednak 
się odbędą, a główną rolę w 
tym przedsięwzięciu wziął na 
siebie pan Grzegorz Łapczyń-

ski, który do tej pory  niemal 
„bezinteresownie” działał „przy 
szantach”…

-Do ubiegłego roku nie 
mieliśmy specjalnych proble-
mów z organizacją i przepro-
wadzaniem Festiwali (w roku 
ubiegłym był to już siódmy z 
kolei, a praktycznie w połowie 
jego trwania pan Łapczyński 
zmienił jego nazwę na Festiwal 
Roc’k Water, czyli na wodnego 
rock’a…). Tak na margine-
sie chciałbym jednoznacznie 
stwierdzić, iż dyrektorujący 
Festiwalowi pan Grzegorz nie 
czynił tego bezinteresownie, 
np. w 2011 roku otrzymał za 
organizację, przygotowanie 
sceny i nagłośnienie kwotę ok. 
22 tysięcy złotych. A koszty? 
Wykonawcy otrzymali gaże 

łącznie w wysokości ok. 50 ty-
sięcy złotych, ochrona koszto-
wała prawie 14 tysięcy złotych. 
Musieliśmy zapewnić więcej 
niż 100 noclegów dla muzy-
ków i techników na dwie doby 
oraz oczywiście wyżywienie, 
także miejsce na płatne parkin-
gi. Negocjowaliśmy wspólnie 
z panią dyrektor GOK Barbarą 
Wasilewską i pracownicą UG 
Anną Jadeszko z mieszkańca-
mi wspólne przyjęcie i organi-
zację Festiwalu. Koszty ogólne 
w ubiegłym roku wyniosły 
jednak ponad 100 tysięcy 
złotych. To ważne – udało nam 
się pozyskać dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego w Białym-
stoku w wysokości 50 tysięcy 
złotych, a z innych źródeł też 
10 tysięcy złotych…

Panie wójcie chyba nie 
będzie Pan już walczył o „szan-
ty nad Serwami” w bieżącym 
roku?

-Niestety nie…ale skoro 
Pan Grzegorz Łapczyński „od-
żegnał” się od gminy i twierdzi, 
że będzie sam organizował 
imprezę, która nie powinna 
jednak była zniknąć z gmin-
nego kalendarza imprez to…
chwała Mu za to. Pożyjemy…
zobaczymy.                              

    (B)

Czy posłuchamy szant nad Serwami?

 W dniu 11 maja 2012r. Gmina Pła-
ska ogłosiła przetarg nieograniczony na 
zagospodarowanie trzech plaż na terenie 
Gminy Płaska w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
w strefie Kanału Augustowskiego na 
terenie Gminy Płaska”, współfi nansowa-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007 – 2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie następujących robót  budow-
lanych turystycznego zagospodarowania:

1) bindugi w Jazach nad jeziorem 
Mikaszewo, w tym  zakup i montaż małej 
architektury, budowa wiaty z siedziskami, 

wiat grillowych, tablicy informacyj-
nej, przebieralni plażowej, wykonanie 
sanitariatów, pomostów drewnianych i 
parkingów,

2) bindugi w Paniewie nad jeziorem 
Paniewo, w tym wykonanie pomostów 
drewnianych, sanitariatów, zakup i 
montaż elementów małej architektury, 
budowa wiaty z siedziskami, wiat gril-
lowych, tablicy informacyjnej, przebie-
ralni plażowej, boiska do piłki plażowej, 
budowa sieci rozdzielczej wodociągowej 
wraz z przyłączem wodociągowym oraz 
przyłącza elektrycznego nN z instalacją 
oświetleniową zewnętrzną,

3) plaży w Mołowistym nad jezio-
rem Serwy, w tym wykonanie pomostu, 
zakup i montaż małej architektury budo-
wa wiaty z siedziskami, tablicy informa-
cyjnej, przebieralni plażowej, wykonanie 
oświetlenia terenu.

 Ogłoszenie o zamówieniu oraz 
specyfi kacja istotnych warunków zamó-
wienia wraz dokumentacją projektową 
dostępne są na stronie internetowej BIP 
Urzędu Gminy Płaska: http://ug-plaska.
pbip.pl. 

Wykonawcy mogą składać oferty do 
dnia 04 czerwca 2012 r. do godz. 1130. 

A.J.

Przetarg na zagospodarowanie 
trzech plaż

?
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 W dniu 27 lutego 2012 roku (w poniedzia-
łek) i 27 kwietnia 2012 roku w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej odbyła się XIII i XIV sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś radni pod-
jęli podczas ich trwania kilka ważnych decyzji 
i uchwał m.in.: 

Uchwałę Nr XIII/77/12  w sprawie funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2013, w której  nie 
wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy Płaska na 2013r. -  

Uchwałę Nr XIII/78/12  w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Płaska; - Uchwałę 

Nr XIII/79/12 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok, w której 
zatwierdzono plan pracy Komisji Gospodarczej i 
Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Budżetowej na 2012 rok.

Uchwałę Nr XIV/80/12  w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska. Uchwalono 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska uchwalonego 
uchwałą Nr XII/67/04 Rady Gminy Płaska z 
dnia 8 czerwca 2004 roku (opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie-
go 2004 roku, Nr 88, poz. 1312), z późniejszymi 
zmianami,  w odniesieniu do części terenów 
położonych w miejscowościach: Dalny Las, Ma-

charce (Macharce – Podmacharce), Mołowiste, 
Serski Las (Serski Las – Podserski Las), Serwy 
i Sucha Rzeczka. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Uchwałę Nr XIV/81/12  w sprawie  zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2012 – 2027, której dokonano 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Płaska na lata 2012 – 2027  wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 
lata 2012-2027 oraz wprowadzono  zmiany w 
wykazie przedsięwzięć  realizowanych w latach  
2012 – 2027. 

W roku 2012  nastąpi spłata kredytu w 
wysokości  1 892 400,00 zł, w tym na wyprzedza-
jące fi nansowanie 1 362 000,00 zł. Zobowiązania 
wymagalne, które wystąpiły na koniec 2011 
roku w kwocie 2  736  143,68 zł. zostały spła-
cone w miesiącu styczniu 2012 roku z kredytu 
zaciągniętego na sfi nansowanie przejściowego 
defi cytu budżetu. Kredyt już został częściowo 
spłacony w wysokości 1  200  000,00 zł., po-
została część będzie spłacona po otrzymaniu 
środków fi nansowych z rozliczonego wniosku 
o płatność na kwotę 2 781 376,13 zł. z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-

2015

„Dostęp do Internetu - szansa na dyna-

miczny rozwój Gminy Płaska ” - w ramach tego 
zadania zaplanowano zakup 200 sztuk kompu-
terów wraz z oprogramowaniem dla ubogiej 
ludności i osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy;  zakup zestawów komputerowych dla 
jednostek podległych (szkół, bibliotek, świetlic) 
w ilości 80 sztuk.

 Program będzie obsługiwany przez mena-
dżera, koordynatora oraz specjalistę ds. spraw 
rozliczeń i sprawozdawczości. Na to przedsię-

wzięcie bieżące zaplanowano środki fi nansowe 
w 2012 r. wysokości 346.040 zł. Realizacja pro-
gramu w latach 2010-2012, dofi nansowanie z 
budżetu Unii Europejskiej i publicznych środków 
krajowych 85 proc. wartości przedsięwzięcia.

Rozwój Ekoturystyki  na pograniczu 
Polsko-Litewskim  - w ramach tego programu 
obsługa zarządczo - fi nansowa dla budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków oraz wyposa-
żenie  budynku Centrum Informacji w Płaskiej. 
Koszt zadania szacowany jest na kwotę 339 800 
zł. Realizacja programu w latach 2010-2012, 
dofi nansowanie z budżetu Unii Europejskiej 85 
proc. wartości przedsięwzięcia.

 Program podnoszący wiedzę uczniów z 
Gimnazjum w Płaskiej realizowany z projektu 
Kapitał Ludzki w latach 2010-2013 - koszt 
zadania 164 250 zł. Przedsięwzięcie jest w 
całości realizowanie ze środków pozyskanych 
z zewnątrz. 

 Wdrażanie elektronicznych usług dla lud-
ności województwa Podlaskiego – realizacja 
zadania w latach 2011-2013 – koszt w 2013 
roku 30 747 zł. 

Uchwałę Nr XIV/82/12  w sprawie zmia-
ny budżetu Gminy Płaska na 2012 rok, gdzie 
zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 
1 827 937,00 zł. i zwiększono wydatki budżetu 
gminy o kwotę 324 438,00 zł.

Budżet  po dokonanych zmianach wynosi: 
dochody ogółem 15 673 263,00 zł., w tym: bie-
żące w wysokości 11 176 763,00 zł; majątkowe 
w wysokości 4 496 500,00 zł; wydatki ogółem 
17 825 638,00 zł , w tym: bieżące w wysoko-
ści 7 845 678,00 zł., majątkowe w wysokości 
9 979 960,00 zł. 

 Ustalono spłatę transzy pożyczki w kwocie 
1 362 000,00 zł na wyprzedzające fi nansowanie 
inwestycji „Ekoturystyka na pograniczu polsko-li-
tewskim” zadania zrealizowanego w 2011 roku z 
dochodów budżetu gminy w 2012 roku. 

Defi cyt budżetu  wynosi 3 514 375,00 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pocho-
dzącymi z: zaciąganych kredytów i pożyczek w 
kwocie 3 449 600,00 zł,  w tym na wyprzedzające 
finansowanie 3  290  000,00 zł; wolne środki 
na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 
64 775,00 zł.  Ustalono  łączną kwotę przycho-
dów budżetu w wysokości 4 044 775,00 zł oraz 
łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 
1 892 400,00 zł.

Uchwałę Nr XIV/83/12  zmieniającą Uchwa-
łę Nr XVII/108/05 Rady Gminy Płaska z dnia 31 
marca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Płaska. 
Zmiana polega na skreśleniu słów: „posiadający 
czynne prawo wyborcze”.

Uchwałę Nr XIV/84/12  w sprawie przyjęcia 
Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Płaska. Celem Programu jest 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Płaska oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu 
to: ograniczanie populacji bezdomnych zwie-
rząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów; 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
z  terenu gminy Płaska; poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt; odławianie 

bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobo-
wej opieki weterynaryjnej w  przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt; edukacja 
mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Uchwałę Nr XIV/85/12  w sprawie określe-
nia wymagań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Płaska.

Uchwałę Nr XIV/86/12   w sprawie wy-
magań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie ochrony

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze-
nia schroniska dla bezdomnych

zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części.

Uchwałę Nr XIV/87/12   w sprawie zawar-
cia porozumienia pomiędzy Gminą Płaska, a 
Miastem Augustów  w zakresie powierzenia 
przez  Gminę Płaska  Miastu Augustów  zadania 
publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców 
Gminy Płaska z zaburzeniami psychicznymi opie-
ką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Augustowie. Szczegółowe 
warunki ustalone zostają w porozumieniu za-
wieranym pomiędzy Gminą Płaska, a Miastem 
Augustów, stanowiącym załącznik do niniejszej 
Uchwały.

Uchwałę Nr XIV/88/12  w sprawie szczegó-
łowych warunków  przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków  
częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
opłat jak również trybu ich pobierania. Usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc udzielaną przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną zlecaną przez lekarza oraz 
zapewnie nie kontaktów z otoczeniem, osobie 
uprawnionej w miejscu jej zamieszkania z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi 
świadczone są przez opiekunów domowych 
Gminnego Ośrodka Po mocy Społecznej w 
Płaskiej świadczone są w miejscu zamieszkania 
świadczeniobiorcy. Koszt 1 godziny  usługi opie-
kuńczej  i specjalistycznej  usługi opiekuńczej 
ustala się na kwotę  7 zł. 

Uchwałę Nr XIV/89/12  w sprawie przyję-
cia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Płaska za rok 2011. Sporządzona ocena stanowi 
wraz z rekomendacjami podstawę do planowa-
nia budżetu na przyszły rok. Dane ukazują lo-
kalną sytuację społeczno-demografi czną gminy 
oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne. 
Do zagadnień należy wspieranie osób i rodzin 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia nie-
zbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie 
im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne 
znaczenie mają tu także kwestie związane z poli-
tyką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką 
mieszkaniową i oświatą.                                     red.

Na XIII i XIV sesji Rady Gminy
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 Uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej od wielu lat biorą 
chętnie udział w szkolnych i międzyszkol-
nych konkursach i olimpiadach .  

Ogromny sukces osiągnęli nasi 
uczniowie w konkursach przedmioto-
wych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku.  Daria Trocka 
- uczennica klasy VI Szkoły Filialnej 
w Gruszkach została laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
i Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki 
oraz fi nalistką Wojewódzkiego Konkursu 
z Przyrody.  

Szymon Bołtralik - uczeń klasy III 
b Gimnazjum w Płaskiej został laure-
atem Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu 
Biologicznego, Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego oraz fi nalistą Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Angielskiego i Wo-
jewódzkiego Konkursu Matematycznego. 

Laureaci konkursów stopnia woje-
wódzkiego są zwolnieni ze sprawdzianu 

po szkole podstawowej i egzaminu gim-
nazjalnego.

O g ó l n o p o l s k a  O l i m p i a d a 
Olimpusek przeznaczona była dla 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
i polegała na rozwiązaniu zintegrowa-
nego sprawdzianu zróżnicowanego na 
klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała 
elementy edukacji polonistycznej, spo-
łeczno-przyrodniczej i matematycznej. 
W konkursie wzięła udział liczna grupa 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Płaskiej. 

W naszej szkole najlepszą okazała 
się Aleksandra Gołaszewska – uczen-
nica kasy III, która na łączną liczbę 210 
punktów uzyskała 180. Zajęła dziewiąte 
miejsce i otrzymała dyplom laureata. 

Odbył się też szkolny etap  IV Ogólno-
polskiej Olimpiady ,,Myśli Jana Pawła II: 
Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako moje 
własne”. Do etapu szkolnego przystąpiło 
5 uczniów. Troje z nich z najwyższą liczbą 
punktów zakwalifi kowało się do etapu wo-

jewódzkiego, w którym IV miejsce zajęła   
Natalia Kozielska, Jan Milewski – VI 
miejsce i Klaudia Citkowska miejsce IX. 

Przeprowadzono wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Płaskiej III Szkolny Konkurs Orto-
grafi czny „Mistrz ortografi i”. W szkole 
podstawowej najlepszymi okazali się: 
Ewelina Zubkiewicz kl. VI, Paulina 
Sękałowska kl.V, Julia Kuźma kl. V, 
Maciej Romańczuk kl. VI, Dawid Gał-
kowski kl. V.

Wśród gimnazjalistów zwyciężyli: 
Marlena  Kornacka IIIb, Szymon Boł-
tralik IIIb, Ewa Masłowska IIb, Klaudia 
Citkowska kl. I. 

Najlepsi reprezentowali naszą szkołę 
w powiatowym konkursie ortografi cznym, 
a Szymon Bołtralik zajął w nim za-
szczytne II miejsce. W jury tego konkursu 
zasiadała m.in. pani Lilianna Polkowska.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Diana Sewastynowicz, kl. IIIa

21 marca 2012 roku w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej odbył się 
,,Dzień Wiosny”, który zorganizował sa-
morząd uczniowski pod czujnym okiem 
opiekuna pani Grażyny Skrzyszewskiej. 

Od godziny 8.30 na sali gimnastycznej 
bawili się uczniowie klas 4-6. Po powitaniu 
przez panią wicedyrektor Ewę Pużyńską 
Wszystkich zebranych uczestników za-
bawy, rozpoczęto współzawodnictwo od 
sprawdzenia „kolorowych klas” i przyzna-
nia im punktów. 

Następnie uczniowie wykonali z ekolo-
gicznych materiałów marzanny,  przebrali 
kolegę lub koleżankę z klasy za „Panią 
Wiosnę”. Wzięli też udział w konkursie pla-
stycznym na plakat o tematyce wiosennej 
i konkursie literackim. Zabawę zakończył 
turniej w dwa ognie. Wszystkie te konku-
rencje pomogły uczestnikom obudzić się 
z zimowego snu. 

W samo południe tego dnia witali 
wiosnę na sportowo uczniowie gimnazjum. 
Organizatorami turnieju piłki siatkowej 
byli uczniowie klas II, którzy realizowali 
projekt edukacyjny „Organizacja turnieju 
piłki siatkowej”. Wśród chłopców najlep-
szy okazał się zespół klasy IIa, natomiast 
wśród dziewcząt zwycięstwo  odniosła 
klasa IIIa.

Najmłodsi także świetnie się bawili! 
Uczniowie klasy pierwszej, podzieleni na 

dwie grupy, samodzielnie przygotowywali 
stroje i inscenizację, którą przedstawiali 
przedszkolakom i panu dyrektorowi szkoły. 

Grupa, która wygrała, otrzymała dy-
plomy. W klasie II wszystkie dzieci ubrały 
się wiosennie i wzięły udział w konkursie 
plastycznym „Na najładniejszą Panią Wio-

snę”, a także w konkursie recytatorskim, 
w którym zwyciężyła Natalia Pawłowska. 

Na zakończenie wyrecytowano wiersz, 
„Idzie wiosna”, który ułożyła Basia Pu-
żyńska. Natomiast uczniowie klasy III w 
grupach wykonali plakaty o wiośnie.  

Diana Sewastynowicz, kl. IIIa

Sukcesy uczniów ZSO w Płaskiej
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 1. do 31 marca 2012r. przed-
siębiorcy odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nie-
ruchomości są zobowiązani 
przekazać do gminy informację 
dotycząca roku 2011 w zakresie 
określonym art. 9a ust. 2 u-ucp 
uchylony z dniem 1 stycznia 

2012 r.; 
 2. do 30 kwietnia 2012 r. − 
przedsiębiorcy odbierający od-
pady komunalne od właścicieli 
nieruchomości są zobowiązani 
złożyć pierwsze sprawozdania 
(wg wzoru z rozporządzenia 
Ministra Środowiska);
 3. do 1 lipca 2012r. sejmik wo-
jewództwa przyjmuje uchwałę 
w sprawie:
- aktualizacji wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami 
oraz 
- wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami, w 
której kreślone zostaną regiony 
oraz regionalne instalacje do 
zagospodarowania odpadów, 
stanowiącą akt prawa miejsco-
wego;
 4. do 1 stycznia 2013r.:
- rady gmin są zobowiązane 
podjąć uchwały m.in. w sprawie 
stawek opłat za odbieranie od-
padów od mieszkańców, szcze-
gółowych zasad ich ponoszenia, 
wzoru deklaracji i terminu złoże-
nia pierwszych deklaracji;
-  przedsiębiorcy, którzy przed 
wejściem w życie zmienionej u-
-ucp i zmienionej u-odp działali 
na podstawie zezwoleń na od-
bieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, 
są obowiązani uzyskać wpis do 
rejestru;
 5. od 1 stycznia 2013r.: 
- tracą ważność dotychczasowe 
regulaminy utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy; 
zaczynają obowiązywać zaktu-
alizowane regulaminy;
- powinna rozpocząć się kampa-
nia edukacyjno-informacyjna, 
mająca na celu zapoznanie wła-
ścicieli nieruchomości z obo-
wiązkami wynikającymi z ww. 
uchwał;
-  posiadane przez przedsiębior-
cę zezwolenie na odbieranie 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości nie daje 
już uprawnienia do odbierania 
odpadów komunalnych (staje 
się bezprzedmiotowe) i powinno 
być uchylone przez właściwy 

miejscowo organ gminy, w dro-
dze decyzji; 
 6. do 31 marca 2013r.:
- gminy składają pierwsze spra-
wozdanie do Marszałka Woje-
wództwa (wg wzoru z rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska);
7. do 30 czerwca 2013r.:
- właściciele nieruchomości 
zamieszkałych przez miesz-
kańców gminy są zwolnieni z 
obowiązku wnoszenia opłaty 
za odebranie i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych do 
gminy - dopiero po tym terminie 
właściciele nieruchomości będą 
wnosić opłaty za odebranie i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych do gminy; 
- przedsiębiorcy posiadający 
wpis do rejestru działalności re-
gulowanej oraz umowy podpisa-
ne z właścicielami nieruchomo-
ści mogą prowa-dzić działalność 
na warunkach określonych w tej 
umowie;
- powinny być rozstrzygnięte 
przetargi na odbieranie od-
padów od właś-cicieli nieru-
chomości, na terenie których 
zamieszkują mieszkańcy gminy;
- muszą być podpisane umowy 
między gminą, a przedsiębior-
cami wybranymi w przetargu 
(wpisanymi do rejestru działal-
ności regulowanej);
 8. od 1 lipca 2013r. – zaczyna 
funkcjonować nowy system go-
spodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy / 
związku międzygminnego: 
- wchodzą w życie uchwały rady 
gminy / zgromadzenia związku 
między-gminnego;
- gminy / związki miedzygminne 
zaczynają pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości i w 
zamian zapewniają świadczenie 
usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych.
Uwagi końcowe:
1) działania najważniejsze na 
teraz:
- przystąpienia do związku mię-
dzygminnego w celu przekaza-
nia swoich nowych obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności 
związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi (wraz z 
odpadami i pobranymi opłata-
mi) lub przekazanie ww. nowych 
obowiązków, uprawnień i odpo-
wiedzialności organom związku, 
do którego gmina należy;
 - zdecydowanie czy stanowią-

ca własność gminy jednostka 
organizacyjna (zakład budżeto-
wy) zajmująca się odbieraniem 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości ma dalej 
funkcjonować w tym zakresie i 
przy decyzji na tak − rozpocząć 
procedurę dostosowania jed-
nostki do wymagań stawianych 
przez przepisy prawne, aby moż-
na było powierzyć jej wykonanie 
ww. usługi,
- zdecydowanie o podjęciu, lub 
nie, uchwały rady gminy, stano-
wiącej akt prawa miejscowego, 
o przejęciu odpadów i opłat od 
właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują miesz-
kańcy gminy, a powstają odpady 
komunalne, z wyłączeniem tych 
którymi włada gmina (z analizy 
przepisów zmienionej u-ucp w 
kontekście zarządzania gospo-
darowaniem odpadami komu-
nalnymi wynika, że wszystko 
przemawia za podjęciem takiej 
uchwały,
-  sporządzenie wykazu nieru-
chomości w podziale na:
a) zamieszkałe przez mieszkań-
ców gminy,
b)nie zamieszkałe przez miesz-

kańców gminy, a powstają na 
nich odpady komunalne,
c)zamieszkałe przez mieszkań-
ców gminy oraz nie zamieszkałe 
przez mieszkańców gminy, a 
powstają na nich odpady ko-
munalne,
d) zlokalizowane na terenach 
zamkniętych, oraz ustalenie 
właścicieli tych nieruchomości z 
informacją czy posiadają umowę 
z uprawnionym przedsiębiorcą 
(posiadającym ważne zezwo-
lenie), 
- zadeklarowanie współpracy 
z urzędem marszałkowskim 
województwa przy aktualizacji 
wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami na usta-lonych 
wspólnie zasadach tej współ-
pracy,
- rozpoczęcie działań związanych 
z przyjęciem koncepcji selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych w kontekście 
reorganizacji urzędu gminnego 
(dotyczącej zatrudnienia i znale-
zienia środków niezbędnych do 
wykonania tych zadań jeszcze 
przed pozyskaniem opłat od 
właścicieli nieruchomości);

RH

Nowe obowiązki nakładane na Gminę i jej mieszkańców
w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
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 Wójt Gminy Płaska zakończył rozmo-
wy ze Wspólnym Sekretariatem Technicz-
nym Programu Polska-Białoruś-Ukraina  
2007-2013 na temat ostatecznego zakresu 
projektu „Rozbudowa infrastruktury 
transportowej wokół Kanału Augustow-
skiego”, celem podpisania umowy o 
dofi nansowanie projektu. 

 Projekt realizowany będzie przez 
Gminę Płaska (Partner wiodący) w part-
nerstwie z Samorządem Rejonu Grodno 
(Partner 1) oraz Unitarnym Przedsię-
biorstwem Komunalno Projektowo 
– Remontowo –Budowlanym „Grodno-
obłdorstroj” w Grodnie (Partner 2). 

 W związku z problemami związanymi 

z procedur ą administracyjną w zakresie 
uzyskania pozwoleń na przebudowę dróg, 
nastąpiła konieczność zmniejszenia zakre-
su projektu łącznie o odcinek o długości 
119,05 metra (w tym 100 m drogi w Ser-
wach oraz 4 m drogi Serski Las – Dalny 
Las i 10 m drogi w Gruszkach). Odcinki 
te będą budowane ze środków własnych 
Gminy w okresie realizacji projektu.

 W  związku z tym, w ramach projektu 
przebudowany będzie układ komunikacyj-
nego 12 dróg lokalnych na terenie Gminy 
Płaska o łącznej długości 10.379,30 mb tj.: 
Dalny Las w km 0+000 – km 0+832,95; 
Gruszki w km 0+010 – km 0+336,78 i  
km 0+341,83 – km 0+844,61; Macharce 
w km 0+000 – km 0+940,28; Macharce 
(II) w km 0+000 – km 0+120,00; Gor-
czyca – Płaska – Kąty w km 0+000 – km 
1+387,81; Rubcowo w km 0+000 – km 
1+363,01; Rudawka w km 0+000 – km 
0+827,70; Rygol w km 0+000 – km 
1+123,80; Serski Las w km 0+000 – km 
1+181,77; Serski Las – Dalny Las w 
km 0+000 – km 0+682,13; Serwy w km 
0+100 – km 0+590,29; Sucha Rzeczka 

w km 0+000 – km 0+600 km.
 Partnerzy z Białorusi w ramach pro-

jektu dokonają przebudowy  odcinka drogi 
H-6049 Racicze – Ginowicze - Polne 
Bohatyry o długości 7,267 km.

 Całkowity budżet projektu wynosi 
1.652.575,66 EUR, a dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej wynosi 
82,84% tj. 1.368.993,68 EUR. Na prze-
budowę dróg po stronie polskiej w bu-
dżecie projektu przewidziana jest kwota 
850.861,66 EUR.

 W ramach projektu oprócz inwe-
stycji po stronie polskiej i białoruskiej 
przewidziane są również takie działania 
jak  warsztaty strategiczne, opracowanie 
strategii rozwoju transportu zrównowa-
żonego ze środowiskiem pogranicza oraz 
konferencja „Transport zrównoważony 
wokół Kanału Augustowskiego”.

Dzięki staraniom strony białoruskiej 
oraz decyzjom Wójta Gminy, aktualnie 
partnerzy projektu oczekują już na podpi-
sanie umowy o dofi nansowanie, po czym 
nastąpi rozpoczęcie realizacji projektu.

 (A)

Drogi z Białorusią będą budowane

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego od początku swej działalności 
prowadzi rehabilitację leczniczą dla rol-
ników, której głównym celem jest zapo-
bieganie inwalidztwu lub ograniczenie 
stopnia upośledzenia zdolności do pracy. 
Rehabilitacja realizowana jest w formie 
21-dniowych turnusów, w ścisłym powią-
zaniu z prowadzonym leczeniem chorego, 
w optymalnym ze względu na wskazania 
medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba 

kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być 
skierowana osoba, która nie ukończyła 60 
lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przy-
padku mężczyzn oraz spełnia jeden z na-
stępujących warunków:

− podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy w pełnym 
zakresie,

podlega ubezpieczeniu na wniosek w 
pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy,

− ma ustalone prawo do okresowej 
renty z tytułu niezdolności do pracy w go-

spodarstwie rolnym, o ile zachowała zdol-
ność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilita-

cję leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na 
rehabilitację leczniczą może wystawić le-
karz rzeczoznawca KRUS podczas badania 
pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą 
z tytułu niezdolności do pracy  lub o prze-
dłużony zasiłek chorobowy oraz każdy 
lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze 
oddziałów szpitalnych, pod których opieką 
znajduje się pacjent. Wniosek wystawiony 
przez lekarza powinien być złożony przez 
zainteresowaną osobę za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w jednostkach organi-
zacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są 

rolnicy wymagający rehabilitacji?

Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
narządów układu ruchu z zakresu or-

topedii, reumatologii i neurologii  – kiero-
wani są do Centrów Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu 

Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kali-
sza, Iwoniczu Zdroju oraz Ośrodka Szkole-
niowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie, 
kardiologicznymi  – kierowani są do Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Koło-
brzegu.

Kto za co płaci?

Koszty związane z rehabilitacją i poby-
tem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi 
w całości KRUS. 

Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pa-
cjentom koszty podróży w jedną stronę na 
podstawie okazanych biletów PKP lub PKS 
(II-ga klasa pociąg osobowy lub autobus 
komunikacji zwykłej).

W 2011r. z rehabilitacji leczniczej orga-
nizowanej przez Oddział Regionalny KRUS 
w Białymstoku skorzystało 945 osób z tere-
nu województwa podlaskiego.

Zachęcamy do korzystania z tej formy 
ochrony zdrowia, która opóźnia postęp 
choroby, a niejednokrotnie umożliwia wy-
leczenie i odzyskanie sił do pracy.

Aneta Kotyńska  

Specjalista OR KRUS  w Białymstoku

Jak skorzystać z rehabilitacji leczniczej w KRUS?
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Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Płaskiej - w Grusz-
kach przystąpiła do VI edycji programu 
„Trzymaj formę” współorganizowanego 
przez  Główny Inspektorat Sanitarny oraz 
Polską Federację Producentów Żywności 
Związek Pracodawców w ramach reali-
zacji strategii WHO dotyczącej diety, 
aktywności fi zycznej i zdrowia. 

Celem programu „Trzymaj for-
mę!” jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawy-
ków wśród młodzieży szkolnej poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety, w oparciu o od-

powiedzialność indywidualną i wolny 
wybór jednostki. 

„Trzymaj formę”  to inicjatywa pro-
pagująca zdrowy styl życia o unikalnym 
dwukierunkowym podejściu: promują-
cym przyjemne, zbilansowane odżywia-
nie połączone z regularną aktywnością 
fi zyczną. Program oparty jest na założe-
niu, że aktywny styl życia jest zdrowy, 
przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny 
fi nansowo dla wszystkich niezależnie od 

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

Program obejmuje uczniów kla-
sy V i VI - rozwija zainteresowania 

uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. 
Realizowany jest metodą projektu, dzięki 
czemu wykracza poza podstawę progra-
mową i programy nauczania szkoły. Pro-
jekty winny służyć promocji aktywności 
fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli 
zróżnicowanego i zbilansowanego spo-
sobu odżywiania się dzieci i młodzieży, 
ze szczególnym uwzględnieniem odpo-
wiedzialności indywidualnej za zdrowie 
i zasady wolnego wyboru. 

Nasza szkoła pracę z programem 
w marcu 2012 roku. Zajęcia będziemy 
realizować na różnych przedmiotach, 
w świetlicy szkolnej oraz na zajęciach 
pozalekcyjnych. Planujemy też aktyw-
ność fi zyczną i zorganizowanie rajdu 
rowerowego. 

Jednymi z pierwszych zajęć, które 
cieszyły się dużą popularnością były 
oczywiście zajęcia praktyczne, na go-
dzinie do dyspozycji wychowawcy – 
dzieci z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych przyozdabiały gotowane 
jaja, skarbnicę związków pokarmowych 
cennych dla człowieka, dekoracje miały 
być wykonane ciekawie,  zachęcać do 
konsumpcji i zawierać dodatek warzyw.

W programie uczestniczą nauczy-
ciele: Katarzyna Ślużyńska i Kinga 
Macierzyńska. Uczniowie rozpoczęli 
też pedagogizację swoich rodziców przy-
nosząc do domu broszurki z programu: 
„Rodzino! Trzymaj formę”.                                                                          

 Koordynator projektu:
Agata Pomichter

 „Trzymaj formę!” – to nie tylko HASŁO!

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w  
Płaskiej znaleźli się w pierwszej trójce 
laureatów ogólnopolskiego konkursu 
„Zrób coś dla swojej społeczności”, or-
ganizowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. Nagrodą jest wy-
cieczka do Warszawy. Młodzież zdobyła 
uznanie komisji konkursowej za ciekawy 
projekt dotyczący zdrowego trybu życia. 
Uczniowie na taki pomysł wpadli po tym, 

jak zauważyli, że ich koledzy niezdrowo 
się odżywiają i przygotowali projekt „You 
are what you eat” dotyczący tych kwestii 
żywieniowych. Konkurs „Teenagers jn 
action” zorganizowany został w ramach 
ogólnopolskiego projektu Youngster, 
który funkcjonuje w naszym kraju od 
2007 roku. Jest oparty na nauce języka 
angielskiego, a w praktyce ma wyrów-
nywać szanse edukacyjne młodzieży z 
terenów wiejskich. Zajęcia językowe są 

przeznaczone dla uczniów klas trzecich 
gimnazjum i są rozszerzeniem obowią-
zującego programu nauki języka angiel-
skiego. Nasi uczniowie skorzystali z tych 
zajęć z wielkim, jak się okazało powodze-
niem! Gimnazjaliści zbadali dokładnie ten 
problem, przeprowadzając ankiety w kla-
sach. Potem zorganizowali warsztaty, na 
których próbowali rozwiązać największe 
problemy, przypominając m.in. strukturę 
piramidy zdrowego odżywiania.

Nasi gimnazjaliści w pierwszej trójce
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Projekt współ inansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 Pod koniec kwietnia br. Gmina  Płaska 
otrzymała  przelew na 1,5 mln zł. z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego.  Jest to pierwsza transza dotacji  na 
projekt „Zagospodarowanie turystyczne 
Kanału Augustowskiego”. 

 Z pieniędzy tych zostało wybudowane 
Centrum Informacji Turystycznej, sta-
dion oraz ścieżka rowerowa.  

 Na początku maja został złożony  kolej-
ny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 
płatność na kwotę ok. 2,9 mln zł. W związku 
z tym, że przy weryfi kacji pierwszego wnio-
sku została sprawdzona cała dokumentacja 
projektu, tym razem jest szansa, że już w 
czerwcu otrzymamy kolejną płatność. 

 Najbardziej istotne jest to, że  Gmina 
opłaciła już wszystkie faktury za wykonanie 

tych obiektów i nie mamy zobowiązań z 
tego tytułu. Każda transza dotacji zmniej-
sza zadłużenie i poprawia budżet Gminy. 
Łączna wartość dotacji ze środków Unii 
Europejskiej w tym projekcie wynosi ok. 
5,2 mln zł. 

Uroczyste otwarcie tych obiektów na-
stąpi w dniu 25 maja br.

Informacja z UG Płaska

Dobre wieści dla finansów
 Gminy Płaska

Realizacja projektu pn „DOSTĘP DO INTERNETU
– szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”

 Do końca mają br. potrwają jesz-
cze prace instalacyjne i konfi guracyjne 
przyłączy do gminnej sieci zapewniające 
sygnał internetowy dla  200 gospodarstw 
domowych i 7 jednostek publicznych, 
uczestniczących w projekcie  „Dostęp do 
Internetu - szansa na dynamiczny rozwój 
Gminy Płaska”. Na dzień dzisiejszy sieć 
internetowa jeszcze nie działa, w sieci 
dostępny jest jedynie sygnał testowy 
(próbny) umożliwiający sprawdzenie 
poprawności budowanych łączy. Prawi-
dłowa praca sieci internetowej będzie 
zdecydowanie szybsza. 

W dniu 30 marca 2012 r. ze wzglę-
du na brak dysponowania przez gminę 
łączem szerokopasmowym dla potrzeb 
sieci gminnej został zawarty aneks 
przedłużający umowę do 31.05.2012 r. z 
Firmą NETBUD Sp. z o.o. z siedzibą  w 
Olsztynie - wykonawcą robót wyłonio-
nym w przetargu zgodnie z założeniami 
określonymi w zadaniu pn.: budowa Sze-
rokopasmowej Sieci Dostępu do Internetu 
dla mieszkańców Gminy Płaska w ramach 
projektu - „Dostęp do Internetu - szansa 
na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” 
realizowanego przez Gminę Płaska, 
współfi nansowanego w ramach Program u 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
oś priorytetowa 8. Społeczeństwo infor-
macyjne - działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - e –Inclusion. 

W dniu 24 kwietnia 2012 r. gmina 

podpisała  umowę o świadczenie usługi 
dostępu do Internetu z TP EmiTel Sp. 
z.o.o.  z siedzibą w Krakowie.  EmiTel nie 
dłużej niż w okresie 20 dni od podpisania 
umowy przygotuje ekspertyzę na pod-
wieszenie anteny na SB Rudawka i złoży 
wniosek do Podlaskiego Urzędu Woj. w 
Białymstoku o zgodę na instalację ante-
ny. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia 
usługi jest pozyskanie zgody na instalacje 
anteny 0,6m w lokalizacji, SB Rudawka 
oraz radiolinii w szafi e zewnętrznej UG 
Płaska.

Założenia działania 8.3 POIG mówią, 
że z wybudowanej sieci na potrzeby tego 
programu nie można czerpać korzyści, tj. 
zarabiać, a gmina musi wziąć pod uwagę, 
że sieć trzeba utrzymać. To jednak nie 
znaczy, że sieć musi stać się poważnym 
obciążeniem dla budżetu gminy, gdyż w 
inwestycjach telekomunikacyjnych jasne 
jest, że nie da się wybudować sieci „pod 
wymiar”, tj. takiej, która będzie dosto-
sowana tylko do określonej liczby osób 
objętej działaniem (tak zbudowana sieć 
nie będzie funkcjonować). W sieci zawsze 
będzie część nadmiarowa, w warstwie 
szkieletowo-dystrybucyjnej oraz w części 
aktywnej. (Polska Szerokopasmowa)

Sieć w ramach projektu buduje gmina 
i ona będzie jej właścicielem, natomiast  
kolejnym zamierzeniem jest wybranie 
w przetargu operatora świadczącego 
usługi dla pozostałych wykluczonych 

mieszkańców gminy. Operator  korzy-
stając z  nadmiarowej części sieci będzie 
miał prawo świadczyć usługi klientom 
indywidualnym na zasadach rynkowych. 
Oznacza to, że będzie możliwe podłącze-
nie do sieci internetowej mieszkańców 
Gminy i turystów korzystając z części 
sieci nadmiarowej. Podłączenie pozosta-
łych mieszkańców będzie musiał wykonać 
operator zewnętrzny, a nie Gmina. Gmina 
jednak zachowa kontrolę nad siecią oraz 
kosztami jej eksploatacji. Dostarczenie 
sygnału dla pierwszych 200 rodzin spo-
dziewane jest pod koniec tego miesiąca 
(tj. maja br.) Pozostali mieszkańcy będą 
mogli być włączani sukcesywnie, gdy tyl-
ko zostanie wybrany operator zewnętrzny 
do obsługi sieci  

red.
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Program uroczystości:

10.00       uroczyste otwarcie

10.15       poświęcenie obiektu

10.30       zawody sportowe

Obiekt został wybudowany w ramach 
projektu ”Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej 
wokół Kanału Augustowskiego na terenie Gminy 
Płaska, współfi nansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013”.  
W skład obiektu wchodzi budynek Centrum 
Informacji Turystycznej i Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz infrastrukturą techniczną, budy-
nek trybun zewnętrznych wraz z  zapleczem re-
kreacyjno-sportowym, zespół parkingowy oraz 
zespół boisk sportowych. 
Budynek użyteczności publicznej GOK i CIT jest 
to obiekt dwukondygnacyjny z użytkowym 
poddaszem, wyposażony w dźwig osobowy 
przystosowany do transportu osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. 

Na parterze zlokalizowane są sale CIT 
z częścią socjalno-gospodarczą, pomieszczenia 
na wypożyczalnie sprzętu turystyczno-sporto-
wego (sprzęt rowerowy i narciarski). Cała kon-
dygnację pietra zajmują pomieszczenia GOK z 
zapleczem sanitarnym i administracyjno – so-
cjalnym. 
W budynku trybun zewnętrznych znajduje się 
zespół saun, pomieszczenia siłowni, dwóch 
szatni z umywalniami oraz magazyny sprzętu 
sportowego. 
Na zespół boisk składa się: boisko do gry w 
piłkę nożną, boisko do gry w tenisa ziemne-
go/siatkówkę, boisko do gry w piłkę plażową, 
bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w 
dal, skocznia do skoku wzwyż oraz rzutnia do 
pchnięcia kulą. 

ZAPRASZAMY!

Wójt Gminy Płaska zaprasza rodziców dzieci i młodzież szkolnej, Wszystkich 

Mieszkańców Gminy oraz Gości na uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Turystyczno 

– Sportowego w Płaskiej, które odbędzie się dnia 25 maja 2012 roku. 

ZAPROSZENIE
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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 zabudo-
wy 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 je-
ziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnie-
nia), tel. 87 6418881, e-mail:jadeszko@poczta.
onet.pl. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykoń-
czenia hydrauliczne, tel. 665 524 252. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są ujeż-
dżone, doskonale nadają się pod siodło i do za-
przęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
używane skrzydła drzwiowe, bryczka parokon-
na – 2,5 tys. zł, tel. 87 641 88 81,e-mail:jadesz-
ko@poczta.onet.pl. 

*Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim 
sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, w odle-
głości 200 m od przejścia granicznego. Cena do 
uzgodnienia, tel. 695 365 127.

*Rysowanie portretów, autoportretów, malowa-
nie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

*Hotel ALBATROS  w Serwach zatrudni: ku-
charkę, pomoc  kuchenną, kelnerkę oraz sprzą-
taczkę-pokojową. CV proszę składać w recepcji 
hotelu lub e-mail: rekrutacja@albatroshotel.pl

*Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Grusz-
ki i okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 518 
376 918.

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, po-
łożone w pobliżu Kanału Augustowskiego, w 
miejscowości Kudrynki, cena do uzgodnienia, 
tel. 87 641 76 35, 785627913.

*Sprzedam używaną przetrząsaczo -zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502.

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

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka 
o powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia, tel. 695 361 127.

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowo-
ści Płaska, ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 607 
764 107. 

*Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-
wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone w 
miejscowości Gorczyca. Nieruchomości znaj-
dują się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 668 
301 799.

*Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kryje-
my dachy
 już od 42 lat. Prace wykonujemy szybko, solid-
nie i tanio, tel. 663-201-446.

*Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego, 
tel. 783-828-866.

*Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, 
banie ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wyko-
nujemy wykończenia domów drewnianych, re-
nowację starych obiektów drewnianych, więźby 
dachowe, tel. 607-924-718.

*Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 m² i 
garażem w Gruszkach, gm. Płaska. Tel. 87 641 
75 98 i 514 391 704.

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim za-
kresie. Tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  o po-
wierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości Ru-
dawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 601 082 024.

*Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Ser-
wach, zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, 
kelnerki, konserwatorów  i stróża.  Zgłoszenia 
CV i listu motywacyjnego, prosimy przesyłać na 
adres e-mail  serwy5@wp.pl.

*Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowe 
krycie dachów, wykonywanie szalunków, ukła-
danie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, 
budowa obiektów ogrodowych, wykonywanie 
drewnianych zabawek ogrodowych – DACH 
LED Usługi remontowo – budowlane – tel. 608 
522 202, 661 049 450, 87 641 89 34.

*Sprzedam działkę z domkiem (koło Gib) pow. 
0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km, tel. 
691967936, 607764728.
 
*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Zawadz-
kiego, parter, pow. 48 m2, tel. 691967936, 
607764728.

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę bu-
dowlaną, uzbrojoną z prawem zabudowy miesz-
kalno-jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej 
o powierzchni 0,2890 ha, położoną w miejsco-
wości Płaska w odległości 300 m od jeziora 
Orle, tel. 87 5234464, 696712146.

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drewniany 
120 m2, wyposażony woda, prąd, kanalizacja, 
zabudowania towarzysze, działka częściowo 
zalesiona 0,61  ha we Macharce, cena do uzgod-
nienia, tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec co - dla dom-
ku jednorodzinnego, używany 2 sezony, tanio 
sprzedam tel. 500672214.

*Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
2000 mkw w miejscowości Gorczyca  z prze-
pięknym widokiem na jezioro Orle, tel. 728  
945 125.

*Sprzedamy działkę budowlaną o powierzchni 
62000 mkw w miejscowości Gorczyca, położo-
na pomiędzy Kanałem Augustowskim, a drogą 
Powiatową Gorczyca-Płaska, tel. 87 643 34 81.

*Sprzedam TV 14 cali, małe foteliki w dobrym 
stanie bardzo tanio, małą  lodówkę nową nieuży-
waną 603992531

…upalna pogoda i brak deszczu 
stanowi poważne zagrożenie pożarowe 
na terenach leśnych. Niemal w całym 
kraju panuje już III najwyższy stopień 
zagrożenia pożarowego lasu, co oznacza, 
że ściółka w lesie jest bardzo przesuszona 
i niewiele potrzeba do powstania pożaru. 
Zagrożenie pożarowe lasów jest związane 
z nieostrożnością ludzi oraz nagminnym 
naruszaniem przepisów przeciwpoża-
rowych, przede wszystkim: używaniem 

otwartego ognia w lasach.
Często zdarzają się także umyślne 

podpalenia oraz przeniesienia pożaru z 
terenów pól lub nieużytków.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa po-
wstania pożarów w lasach apelujemy do 
Wszystkich przebywających na terenach 
leśnych do przestrzeganie kilku podstawo-
wych zasad. Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Co zrobić gdy jesteś świadkiem 
pożaru? Niezwłocznie zawiadom osoby 
znajdujące się w strefie zagrożenia, 
zaalarmuj Straż Pożarną - tel. 998, Po-
licję - tel. 997, lub zadzwoń na telefon 
alarmowy - 112. 

Strażacy i leśnicy apelują… 
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- Od momentu zatrzymania Pani męża, owego 
14 września 2011r. w prasie lokalnej, telewizji, 
radio i innych mediach, nie wyłączając oczy-
wiście Internetu, ukazało się wiele informacji 
na temat tego zdarzenia. Swoje opinie i osądy, 
mniej lub bardziej trafne,  umieszczało wielu 
ludzi żywo zainteresowanych zaistniałą sytu-
acją. Jednak z Państwa strony nie było żadnego 
odzewu. Tak wiele już zostało napisane, czy też 
powiedziane o tej całej sprawie, ale nikt nie „ 
pofatygował się” na  rozmowę z Panią. Pani, 
jako żona, była jednak w centrum całego tego 
zdarzenia,  i to Panią oraz waszą trójkę dzieci 
ta sprawa najbardziej dotknęła. Chcielibyśmy 
poznać Pani opinię o tym zdarzeniu i jak to 
wpłynęło na wasze życie w ciągu tych trzech 
miesięcy, kiedy Pani mąż został zatrzymany, 
jako podejrzany w areszcie…                                                                                                           

– Dobrze Pan zauważył, Panie Redaktorze, 
że mój mąż był podejrzany, a nie skazany, 
jak twierdzili co poniektórzy „znawcy” prawa. 
Tego co przeżyłam ja i moja rodzina w okresie 
tych trzech miesięcy i przeżywamy nadal, nie 
życzyłabym nikomu, nawet największemu 
wrogowi, a wiem że takich osób wokół nas 
jest bardzo dużo.                                                                                                                            

- Jak więc  z perspektywy minionego czasu i 
obecnych zdarzeń, wydarzeń, Pani to odbiera i 
ocenia? Czy to zdarzenie miało wpływ na wasze 
życie, mam na myśli tutaj reakcje otoczenia, 
przyjaciół, których wydawałoby się mieliście 
Państwo dużo i to nie tylko w gminie Płaska?  

- Panie Redaktorze, dzień 14 września 2011 
roku, był początkiem niewyobrażalnego 
koszmaru i traumy dla mnie i moich dzieci, 
nie wspominając cierpień mojego męża i jego 
rodziców, którzy, co tu kryć, są ludźmi w pode-
szłym wieku. Był też wielkim sprawdzianem 
dla ludzi, którzy utrzymywali, ze są Naszymi 
Przyjaciółmi tak w życiu, jak i w pracy. 
Niestety, niektórzy nasi tzw. „ pseudoprzyja-
ciele” nie wiedzą, co słowo „przyjaźń” oznacza. 
W takiej sytuacji powiedzenie „prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie, prawdziwej 
biedzie” miało i ma dalej swoje znaczenie. 
Wracając do pytania, jestem pełna podziwu 
dla swoich dorastających synów, którzy tak 
dzielnie stawili czoła przeciwnościom losu, 
który nas spotkał. Byli dla mnie nieocenioną 
podporą w tych trudnych chwilach. Ja i moi 
synowie potrafi liśmy sobie to jakoś wytłuma-
czyć, poukładać, chociaż to było potwornie 
trudne.
Jednakże bardziej martwiliśmy się Oleńkę, 
9-letnie dziecko, któremu nagle zabrakło 
ukochanego taty i może być nawet tak, że 
nie będzie go na najwspanialsze, najbardziej 
rodzinne święto jakim jest Boże Narodzenie. 
Proszę mi wierzyć, że nie chciałby Pan zoba-
czyć jej rozpaczy, gdy byłam zmuszona zako-
munikować jej, że tak właśnie może się stać i 

musi być na to przygotowana. …Najcięższe 
do przetrwania były pierwsze dni, kiedy to 
ani ja nie miałam żadnych wieści o mężu, ani 
też on co dzieje się z nami, z jego rodzicami i 
tak naprawdę o co jest podejrzany. Dla mnie 
osobiście najtrudniejsze były chwile, gdy 
musiałam stawić czoła zwykłemu, codzien-
nemu życiu….
 Spotykałam ludzi, którzy nie potrafi li ukryć 
radości i satysfakcji z naszego nieszczęścia. Ci, 
od których oczekiwałam nie tyle pomocy, co 
chociażby zwykłego, ludzkiego zrozumienia, 
odwracali się „plecami”. Mało tego, to oni 
pierwsi okrzyknęli mojego męża złodziejem 
i łapówkarzem. Proszę mi wierzyć lub nie, 
ale o tym, za co jest zatrzymany i podejrzany 
mój mąż dowiedziałam się z mediów, tak jak 
większość mieszkańców naszej gminy. Był to 
dla mnie i mojej rodziny szok. Zresztą nie 
tylko dla rodziny. Okazało się, że wielu ludzi 
bardzo sceptycznie i ostrożnie podeszło do 
tej całej sprawy. Nie okrzyknęli mojego męża 
złodziejem i łapówkarzem z mety, ale zdali się 
na zdrowy rozsądek i orzeczenie sądu w tej 
sprawie, a nie dywagacje i oszczerstwa, jakimi 
bombardowano ich z  każdej strony. 
Wyraźnie jest powiedziane, że człowiek, któ-
remu nie udowodniono  winy, jest w świetle 
prawa niewinny. Niektórzy, zwłaszcza Ci, 
którzy zawsze zwalczali mojego męża, zaba-
wili się w sąd i z mety, z niespotykaną wręcz 
nienawiścią osądzili i już skazali męża. Zdaję 
sobie doskonale sprawę z tego, że wybór mo-
jego męża po raz drugi na stanowisko wójta,  
był dla wielu ciosem i zaprzepaszczeniem ich 
nadziei na realizację ich osobistych planów. 
Bardzo szybko podchwycono wątek, że to 
mąż odpowiada za całe zło i nieprawidłowo-
ści, jakie dzieją się w naszej gminie.
Mam takie wrażenie, może to zabrzmi nie-
dorzecznie, ale za to, że deszcz nie pada, 
albo słońce nie świeci, też będzie oskarżany. 
Jest atakowany z każdej dosłownie strony. 
Praktycznie na polu walki o inwestycje, któ-
re są prowadzone na terenie naszej gminy 
pozostał sam z garstką ludzi, którzy wierzą 
i wiedzą, że to jest robione dla ludzi, dla ich 
lepszej przyszłości, dla rozwoju. Niektórym 

marzy się chyba powrót do skansenu, 

jakim była Gmina Płaska przed rozpoczę-

tymi inwestycjami.
W tym czasie kiedy szukałam odpowiedzi 
na wiele trudnych pytań, usłyszałam takie 
stwierdzenie, że „jeśli nie gra się w jednej dru-
żynie to trzeba ponieść tego konsekwencje”. 
Być może przyjdzie mojemu mężowi i nam, 
jego najbliższym zapłacić wysoką cenę za to, 
że miał odwagę i siłę stawić czoło układom i 
koligacjom, ale wierzę w mądrość i rozsądek 
ludzi, mieszkańców tej gminy, że nie dadzą się 
tak szybko omamić i zwieść fałszywą troską 
o dobro gminy tym, którym tak naprawdę 
chodzi o prywatne interesy, utracone stano-
wiska czy wpływy, których nie trzeba nikomu 

pokazywać palcem, a którzy są doskonale 
wszystkim znani. 
Mój mąż Wiesław został w sposób bardzo 
brutalny obnażony ze swojej prywatności i 
przeszłości. Proszę zauważyć, że wśród miesz-
kańców Gminy Płaska, są takie osobistości 
jak i ich rodziny, których życiorys jest o wiele 
bardziej ciekawy i barwny…

- To bardzo odważne stwierdzenie z Pani strony.

-Jeżeli uważa Pan, że mówienie prawdy 

jest odwagą, to w istocie tak jest. To prawo 
- do wyrażania moich poglądów i mojego 
zdania  gwarantuje mi Konstytucja RP. Tej 
odwagi dodała mi, albo wręcz nauczyła mnie 
sytuacja w jakiej znalazłam się ja i moja cała 
rodzina. Mam nadzieje, że mi jej nie zabrak-
nie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że przed 
nami jeszcze długa, wyboista droga kłamstw, 
oszczerstw, kalumni, które będą chętnie 
wygłaszane na naszą rodzinę i mojego męża. 
Chciałabym jednakże zwrócić uwagę i na 

to, że są i inne osoby, które charakteryzują 

się również taką odwagą, jaką jest wyra-

żanie własnych poglądów i opinii mając 

ma uwadze prawdziwe dobro Gminy, a 

nie własne „ego”.

 
- Kogo Pani ma na myśli, czy może coś więcej o 
nich powiedzieć?

- Z chęcią bym Panu powiedziała o tych 
osobach, ale niestety nie mam od nich w tej 
chwili zgody na ujawnianie ich nazwisk, a 
przecież nie chcemy złamać prawa, prawda? 
Niemniej dla wielu z nich jestem niezmiernie 
wdzięczna za ich postawę i wsparcie.

- Chciałbym zadać Pani osobiste pytanie, któ-
re nurtuje mnie i chyba wiele osób, jak zakład 
pracy męża, mam tu na myśli Urząd Gminy, 
ustosunkował się do Pani i Waszych dzieci, czy 
okazano Wam jakikolwiek rodzaj wsparcia czy 
zainteresowania, tak jak okazywał Pani mąż, o 
czym niejednokrotnie dało się słyszeć, innym 
ludziom czy pracownikom w ich biedzie?

- Pomińmy to milczeniem Panie Redaktorze, 
proszę mi wierzyć nie chcę na ten temat 
rozmawiać.

- Jak Pani widzi przyszłość swojej rodziny po 
3 czerwca, po referendum w sprawie odwo-
łania męża ze stanowiska wójta?

- Panie Redaktorze nauczyłam się żyć te-
raźniejszością, a nie przyszłością. Nikt z nas 
nie wie co przyniesie jutrzejszy dzień, a co 
dopiero przyszły miesiąc. Wiemy jedno, co 
Boże dasz, a my to przyjmiemy z pokorą.

Dziękuję za rozmowę, życzę wytrwałości i…
sprawiedliwości – Jerzy Buzon

„Jeśli nie gra się w jednej drużynie...”
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26 lutego w świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
odbył się V Turniej Tenisa Stołowego dla do-
rosłych o Puchar Wójta Gminy Płaska. Udział 
wzięło 11 zawodników. Tenisiści stołowi 
zaprezentowali wysoki poziom. 

Zwycięstwo w turnieju wywalczył Tade-
usz Omelianiuk, drugie miejsce zajął Jan 
Bagiński, a na trzecim uplasował się Zdzi-
sław Omelianiuk. 

Pozostali zawodnicy stwierdzili, iż prze-
grana z takimi graczami, wcale nie jest ujmą 
na honorze, a sama gra z nimi dała wiele sa-
tysfakcji i doświadczenie. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.                           M.C. 

14 marca 2012r. w Grajewie odbył się 
VI Memoriał Andrzeja Grubby. Drużyna 
Gminy Płaska była reprezentowana przez 
Piotra Zaniewskiego, Daniela Wasilczyka 
i Krystiana Prochniewskiego. 
W grupie eliminacyjnej nasi tenisiści prze-
grali po 3:1 z MOSIR Grajewo i SP. Kolnica. 
Następnie wygrali 3:0 z SP. nr 1 z Grajewa 
i przegrali 3:2 z drużyną z Wysokiego Ma-
zowieckiego.
Fundacja im. Andrzeja Grubby promuje 
tenis stołowy wśród uczniów szkół pod-
stawowych. Andrzej Grubba (ur. 14 maja 
1958 roku w Brzeźnie Wielkim, zm.21 lipca 
2005 w Sopocie) - polski tenisista stołowy. 
Swoją karierę zaczynał w klubie Neptun 
Starogard, w którym grał od 1972 do 1973. 
W latach 1973-1976 był zawodnikiem klubu 
AZS Uniwersytet Gdański. Od 1976 do 
1985 reprezentował barwy klubu AZS-AWF 

Gdańsk. W 1985 roku  rozpoczął występy 
w niemieckim klubie tenisa stołowego 
TTC Zugbrucke Grenzau, w którym grał 
do 1987 roku. 
W czasie swojej kariery był sponsorowany 
przez japońską fi rmę tenisa stołowego But-
terfl y (uważa się go za pierwszego promoto-
ra tej fi rmy w Polsce). Zwycięzca plebiscytu 
czytelników „Przeglądu Sportowego” na 
najlepszego sportowca Polski 1984.
W 1998r. zakończył karierę sportową. 4 
października 2004 Grubba dowiedział 
się, że ma raka płuc. Zmarł rano, 21 lipca 
2005, w swoim mieszkaniu w Sopocie. 25 
lipca 2005 został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Sopocie.
Jest uważany za najlepszego zawodnika 
w historii polskiego tenisa stołowego. Był 
odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia 
Polski (1998r.)

  Osiągnięcia Andrzeja Grubby
• brązowy medalista mistrzostw świata 

w turnieju drużynowym w 1985
• brązowy medalista mistrzostw świata 

w grze podwójnej w parze z Leszkiem 
Kucharskim w 1987

• zdobywca pucharu świata w 1988
• brązowy medalista mistrzostw świata 

w grze pojedynczej w 1982
• 2-krotny fi nalista pucharu świata 
• Mistrz Europy w grze mieszanej z Ho-

lenderką Bettiną Vriesekoop w 1982
• 4-krotny srebrny medalista mistrzostw 

Europy
• 7-krotny brązowy medalista mistrzostw 

Europy
• 26-krotny mistrz Polski w grze poje-

dynczej
• 3-krotne uczestnictwo na igrzyskach 

olimpijskich w 1988,1992 i 1996 roku
• 2-krotne dojście do 1/8 fi nału na igrzy-

skach olimpijskich w grze pojedynczej 
w 1988 i w 1992

• 6 miejsce na igrzyskach olimpijskich 
w grze podwójnej w parze z Leszkiem 
Kucharskim w 1988r.

    J.B.

V Turniej Tenisa Stołowego

VI Memoriał
 Andrzeja Grubby

 9

marzec - maj 2012 r.

Dnia 31.03.2012r. w Świetlicy wiejskiej w Strzelcowiźnie  
zostały wykonane przez dzieci ozdoby Wielkanocne. 

 Młodzi twórcy zrobili przepiękne palmy, które w  Niedzielę 
Palmową ksiądz poświęcił i  nagrodził ich wykonawcow. Dzieci 
wykazały się pomysłowością i talentem twórczym. Na wyróż-
nienie zasługuje Dominik Jejer, który wykonał samodzielnie 

przepiękną pal-
mę.  Dzieci tak-
że fantastycznie 
ozdobiły jajka 
farbami i maza-
kami.

A.O.

 Dzień Kobiet był 
okazją do spotkania Pań w 
świetlicy wiejskiej w Dalnym 
Lesie na kameralnym wieczo-
rze. Każda z Pań otrzymała 
symboliczne kwiaty zrobione 
przez dzieciaki. Przy herbatce 
miło spędziły czas, a także 
miały okazję w szerszym gro-
nie porozmawiać na tematy 
związane z działalnością swie-
tlicy i zajęć, w których chętnie 
uczestniczyłyby.

 Dwa ostatnie tygo-
dnie przed świętami wielka-
nocnymi były bardzo twórcze 
w świetlicy w Dalnym Lesie. 
Dzieci i młodzież wykazywali 
się zdolnościami i pomysłowo-
ścią przy wykonywaniu ozdob 
świątecznych. Efekty ich pra-
cy posłużyły do przybrania sali 
w świetlicy oraz cieszą oczy 
bywalców tutejszej świetlicy.

H.K.

Ozdoby Wielkanocne

Z działalności świetlicy w Dalnym Lesie

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej poszukuje oso-
by do utrzymania czystości w pomieszczeniach Gmin-
nego Centrum Turystyczno-Sportowego w Płaskiej tj. 

- pomieszczeń biurowych w budynku Centrum In-
formacji Turystycznej,

- pomieszczeń w budynku trybun zewnętrznych,
Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

Miejsce pracy: Płaska
Poszukujemy osoby rzetelnej, sumiennej, uczciwej.
Termin składania aplikacji: 

do dnia 31 maja 2012 r. do godz. 15.30.
 CV oraz list motywacyjny proszę składać na adres: 

promocja.plaska@home.pl lub w sekretariacie 
Urzędu Gminy Płaska. 

OSOBA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH


