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 Świetlica Wiejska w Płaskiej położona 
jest w bardzo malowniczej gminie Płaska 
znajdującej w odległość 25 km od Au-
gustowa. Wieś Płaska, do której mamy 
przyjemność zaprosić Państwa, leży w 
sercu Puszczy Augustowskiej. Wokół 
znajdują się przepiękne tereny pełne jezior 
i dziewiczej przyrody. Gwarantujemy nie-
zapomniane widoki na jezioro Gorczyckie 
i Orle oraz mnóstwo innych atrakcji.

 Na miejscu do dyspozycji Gości ocze-
kuje 6 pokoi, w których tanio i wygodnie   
możemy spędzić upragniony urlop:

- 2 pokoje – 2 osobowe (możliwości 
dostawki)

- 4 pokoje - 3 osobowe (możliwość 
dostawki)

Cena noclegu:   40zł/os.
Zniżka  dla dzieci do lat 10 i grup zor-

ganizowanych.
Ponadto oferujemy bezpłatny dostęp do 

Internetu, sali bilardowej oraz możliwość 
korzystania z kuchni i sali telewizyjnej. 
Każdy pokój wyposażony jest w czajnik 
bezprzewodowy oraz lodówkę. Wszyst-
kie pokoje wyposażone są w łazienkę 
z prysznicem. 

 Na dole budynku znajduje się również 
nowocześnie wyposażana sala bankietowa, 
w której może zmieścić się nawet 120 osób. 
Oferujemy dobrej jakości sprzęt umożli-
wiający prowadzenie szkoleń oraz imprez 
okolicznościowych.

W pobliżu (Centrum Informacji Tury-
stycznej) istnieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, 
lodzie wiosłowe), rowery, a w okresie 

zimowym narty biegowe oraz łyżwy.
Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury   

możemy skorzystać z sauny, siłowni, kortu 
tenisowego, stadionu sportowego, boiska 
do piłki siatkowej plażowej i ścieżki rowe-
rowo-narciarskiej.

Organizujemy szkolenia, bankiety, 
wesela, komunie, stypy, ogniska. Zapew-
niamy catering w razie potrzeby.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ŚWIETLICA WIEJSKA W PŁASKIEJ ZAPRASZA

STAWKI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC 

WIEJSKICH NA TERENIE GMINY PŁASKA

1. Świetlice Wiejskie w Płaskiej, Dalnym 

Lesie i Strzelcowiźnie:

a) imprezy okolicznościowe (chrzciny, komunie, urodziny, 

stypy itp.) organizowane przez mieszkańców Gminy Płaska – 

120,00 zł + 30,00 zł koszt energii elektrycznej do 5h wynajmu. 

Za każdą kolejną godzinę dopłata 10,00 zł .

b) wesela – od 350,00 zł do 900,00 zł (w zależności od liczby 

osób i standardów świetlicy).

c) wynajem świetlic przez instytucje i osoby prywatne spoza 

terenu Gminy Płaska – 60,00 zł/godz. (powyżej 4 godzin 

możliwość negocjacji stawki).

2. Świetlice Wiejskie w Mołowistym, 

Gruszkach i Rudawce:

a) opłata za wynajem wynosi 70% kosztów 
wyjściowych (jak wyżej pkt. 1a, b, c).
Opłaty za wypożyczenie wyposażenia 

świetlic poza świetlicę:

a) stół – 10,00 zł
b) krzesło – 3,00 zł
c) ławka – 5,00 zł
d) zastawa stołowa komplet – 1,50 zł/osoba
e) zestaw kawowy – 0,50 zł/osoba
f ) zastawa stołowa za sztukę – 0,10 zł

4. Powyższe stawki za wynajem Świe-

tlic Wiejskich obowiązują od:  1 luty 

2013r.

5. W wyjątkowych przypadkach wyso-

kość opłaty za wynajem pozostaje do 

negocjacji z Dyrektorem GOK.

MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ GMINĘ PŁASKA 
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Na XXI sesji Rady Gminy
W dniu 9 maja 2013 roku w 

świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
odbyła się XXI zwyczajna 
sesja Rady Gminy, której prze-
wodniczył Dariusz Ciężkow-
ski, zaś radni podjęli podczas 
jej trwania kilka ważnych 
decyzji. Przyjęto protokół z po-
przedniej XX sesji. Informację  
z pracy urzędu w okresie mię-
dzysesyjnym przedstawił Wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski.

Podczas sesji:
-  podjęto Uchwałę Nr 

XXI/139/13 w sprawie zmian 
w budżecie gminy Płaska na 
2013 r., w której dokonano 
zmian zwiększając plan do-
chodów budżetowych o kwotę 
46.428,56 zł. i zwiększając 
plan wydatków budżetowych 
o kwotę 46.428,56 zł. Roz-
dysponowano rezerwę ogól-
ną w kwocie 5.040,00 zł. z 
przeznaczeniem na wypłatę 
świadczeń pomocy material-
nej dla uczniów. Budżet po 
dokonanych zmianach wy-
nosi: dochody budżetu ogó-
łem 15.936.984,76,-zł., z 
tego: bieżące w wysokości 
9.149.326,76,-zł., majątkowe 
w wysokości 6.787.658,00,-
zł. Wydatki budżetu w wy-
sokości 17.038.734,76 ,-zł., 
z tego: bieżące w wysokości 
8.310.862,76-zł., majątkowe 
w wysokości 8.727.872,00-zł. 

- podjęto Uchwałę  Nr 
XXI/140/13 w sprawie po-
wierzenia obsługi fi nansowo-
-księgowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących prowa-
dzonego przez Gminę Płaska 
Urzędowi Gminy Płaska. 

Pod ję t o  Uchwa ł ę  Nr 
XXI/141/13 w sprawie przy-
jęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Płaska za 
rok 2012. Po zasięgnięciu 
opinii Komisji Stałych Rady 
Gminy radni  przyjęli ocenę 
zasobów pomocy społecznej 
Gminy Płaska za rok 2012.

Pod ję t o  Uchwa ł ę  Nr 
XXI/142/13 w sprawie przy-
jęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 

Płaska. Program zapobiega-
nia bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Płaska na 
2013 rok został przyjęty i  ma 
zastosowanie do wszystkich 
bezdomnych zwierząt domo-
wych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno 
żyjących, oraz bezdomnych 
zwierząt gospodarskich prze-
bywających na terenie Gminy 
Płaska.  Realizacja programu 
obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia 
zwierzętom bezdomnym po-
przez umieszczanie zwierząt 
domowych w schronisku dla

zwierząt, a zwierząt go-
spodarskich w wyznaczonym 
gospodarstwie rolnym;

2) aktywne poszukiwanie 
osób chętnych do adoptowania 
zwierząt bezdomnych;

3) prowadzenie stałej i aktu-
alnej informacji o zwierzętach 
czekających na adopcję;

4) prowadzenie sterylizacji i 
kastracji zwierząt bezdomnych 
znajdujących się w schroni-
skach;

5) zapewnienie całodo-
bowej opieki weterynaryjnej 
zwierzętom objętym progra-
mem na wypadek następstw

zdarzeń drogowych;
6) zapewnienie opieki nad 

wolno żyjącymi kotami.
- podjęto Uchwałę  Nr 

XXI/143/13 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działek o nr ewid. 
57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/6 z 
obrębu ewid. Sucha Rzeczka. 
Właścicielka przedmiotowych 
działek wnioskowała o zmianę 
obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie likwida-
cji drogi dojazdowej w ciągu 
drogi gminnej, wyznaczenia 
terenów przewidzianych pod 
zabudowę mieszkaniową i 
letniskową w granicach prze-
widzianych w Studium oraz 
zmianę przeznaczenia gruntów 
leśnych na cele zabudowy 
mieszkaniowej i letniskowej. 
Opracowanie planu ma na 

celu umożliwienie realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych 
właścicielowi nieruchomości 
przy jednoczesnym zagospo-
darowaniu całej rezerwy terenu 
przewidzianej w Studium pod

zabudowę.
- podjęto Uchwałę  Nr 

XXI/144/13 w sprawie zasad 
przyznawania diety oraz zwro-
tu kosztów podróży służbowej 
radnych Rady Gminy Płaska.  
Radni ustalili , iż należności z 
tytułu diety oraz zwrot ponie-
sionych kosztów podróży służ-
bowej przysługują na zasadach 
określonych w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 roku w sprawie sposobu 
ustalenia należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służ-
bowych radnym gminy ( Dz. U. 
Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 
Podróżą służbową jest wyko-
nywanie zadań na podstawie 
polecenia wyjazdu służbowego 
poza miejscowość, w której 
siedzibę ma Rada Gminy. Nie 
są podróżą służbową dojazdy 
do siedziby Rady Gminy lub 
na spotkania z wyborcami, czy 
też udział w zebraniach.

- podjęto Uchwałę  Nr 
XXI/145/13 w sprawie usta-
lenia stawek zwrotu kosztów 
podróży służbowej radnego 
Rady Gminy. Stawki zwrotu 
kosztów przejazdu radnego 
pojazdem samochodowym nie-
będącym własnością Gminy, 
w ramach podróży służbowej 
mającej bezpośredni związek 
z wykonywaniem mandatu, za 
1 km przebiegu w wysokości 
stawek określonych jako mak-
symalne w Rozporządzeniu 
Ministra właściwego ds. trans-
portu wydanym na podstawie 
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1265, z późn. zm.)

- podjęto Uchwałę  Nr 
XXI/146/13 w sprawie realiza-
cji postanowienia Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku z wniosku 
Wiesława Gołaszewskiego o 
wymierzenie grzywny Radzie 

Gminy Płaska. W związku z 
uprawomocnieniem się Po-
stanowienia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z dnia 
12 lutego 2013 r. Sygn. Akt 
SO/BK 17/12postanowiono 
dokonać opłaty wymierzonej 
Radzie Gminy Płaska grzyw-
ny w kwocie 300 (słownie: 
trzysta) złotych z tytułu nieter-
minowego przekazania skargi 
w sprawie II SA/BK 879/12 
oraz dokonać opłaty na rzecz 
Wiesława Gołaszewskiego w 
kwocie 100 (słownie: sto) zło-
tych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania sądowego.

- podjęto Uchwałę  Nr 
XXI/147/13 w sprawie realiza-
cji postanowienia Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku z wniosku  
Wiesława Gołaszewskiego o 
wymierzenie grzywny Radzie 
Gminy Płaska. W związku z 
uprawomocnieniem się Po-
stanowienia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z dnia 
12 lutego 2013 r. Sygn. Akt 
SO/BK 18/12 postanowiono 
dokonać opłaty wymierzonej 
Radzie Gminy Płaska grzyw-
ny w kwocie 300 (słownie: 
trzysta) złotych z tytułu nieter-
minowego przekazania skargi 
w sprawie II SA/BK 880/12 
oraz dokonać opłaty na rzecz 
Wiesława Gołaszewskiego w 
kwocie 100 (słownie: sto) zło-
tych tytułem zwrotu kosztów 
postępowania sądowego.

- podjęto Uchwałę  Nr 
XXI/148/13 w sprawie usta-
lenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego przysługującego 
członkom ochotniczych stra-
ży pożarnych, gdzie ustalo-
no  wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego przysługującego 
członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych mających siedzibę 
na terenie gminy Płaska za 
każdą godzinę udziału w dzia-
łaniach ratowniczych w kwocie 
12, 00 zł. (słownie: dwanaście 
złotych) i udziału w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym 
przez PSP lub Gminę w kwocie 
5, 00 zł. (słownie: pięć złote).

red.
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W dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. w 
wylosowanych gospodarstwach rolnych 
w całej Polsce zostanie przeprowadzone 
badanie struktury gospodarstw rolnych 
(R-SGR). Celem badania jest pozyskanie 
informacji niezbędnych do analizy zmian 
w strukturze gospodarstw rolnych oraz 
dokonania ich wieloprzekrojowej charak-
terystyki. Wyniki badania będą służyły 

również ocenie zastosowanych i kształ-
towaniu nowych narzędzi Wspólnej Po-
lityki Rolnej oraz polityki żywnościowej 
państwa. Aby wyniki badania były wia-
rygodne i w pełni zaspokajały potrzeby 
informacyjne odbiorców, istotne jest, aby 
rolnicy, których gospodarstwa zostały 
wylosowane, udzielili rzetelnych i wy-
czerpujących informacji.

Na terenie województwa podlaskie-
go badaniem będzie objętych blisko 
15500 gospodarstw rolnych, których 
użytkownicy będą mogli przekazać dane 
samodzielnie - wypełniając ankietę przez 
Internet, lub też za pośrednictwem ankie-
tera statystycznego (telefonicznie lub w 
drodze wywiadu bezpośredniego).
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃ-

STWA  DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH 

SZKOLENIACH W 100% DOFINANSO-

WANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EURO-

PEJSKIEJ

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB 
BEZROBOTNYCH W WIEKU AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 15-64 LATA, MIESZKA-
JĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO (GMINY: AUGUSTÓW, 
LIPSK, NOWINKA, PŁASKA, GIBY, 

PUŃSK, SEJNY, KORYCIN, KUŹNICA, 

NOWY DWÓR, SZUDZIAŁOWO, JA-

NÓW, SIDRA, SUCHOWOLA), ZARE-
JESTROWANYCH JAKO OSOBY BEZRO-
BOTNE CO NAJMNIEJ PRZEZ OKRES 12 
MIESIĘCY.

PIERWSZY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY
SZKOLENIA DO WYBORU:
PROFESJONALNY SPRZEDAWCA (160 
GODZ.)
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA Z ELE-

MENTAMI WIZAŻU I STYLIZACJĄ PA-

ZNOKCI (160 GODZ.)
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (160 
GODZ.)
SZKOLENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 3 

RAZY W TYGODNIU PO 5 GODZ. – 32 

SPOTKANIA.

DO WYBRANEGO SZKOLENIA DOŁĄ-
CZONE SĄ  OBLIGATORYJNE ZAJĘCIA 
W ZAKRESIE:
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ( 10 
GODZ.)
SZKOLENIE Z AKTYWNEGO POSZUKI-

WANIA PRACY ( 3 SPOTKANIA - 3 RAZY 
W TYGODNIU PO 4 GODZ. )
SZKOLENIE KOMPUTEROWE ECDL START 
(10 SPOTKAŃ – 3 RAZY W TYGODNIU PO 
8 GODZ.)
SZKOLENIE JĘZYKOWE – JĘZYK ROSYJSKI 
(30 SPOTKAŃ – 3 RAZY W TYGODNIU PO 
3 GODZINY)

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA ORAZ 
ZAJĘĆ DODATKOWYCH – GWARANTO-

WANY 3 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ U 

PODLASKICH PRACODAWCÓW.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY MAILOWO:
ewa.iwacyk@szkolenia-polska.pl, wiktor.
poniatowicz@szkolenia-polska.pl
lub telefonicznie:  533 333 409 , 537 023 

456.

PIERWSZY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY

 Już wkrótce na terenie całego wo-
jewództwa podlaskiego programy TVP 
będzie można oglądać w dużo lepszej 
jakości. Przejście z nadawania sygnału 
analogowego (tego, który mamy obecnie 
) na sygnał cyfrowy wiąże się ze stopnio-
wym wyłączaniem starych nadajników 
analogowych. Już 17 czerwca 2013 
roku na większości terenu województwa 
podlaskiego – w szczególności Białostoc-
czyźnie, Suwalszczyźnie oraz niewielkiej 
części  Ziemi Łomżyńskiej  – zostaną 
wyłączone stare nadajniki. W pozostałej 
części naszego regionu – w powiecie 
kolneńskim, grajewskim i części łomżyń-
skiego przejście na sygnał cyfrowy nastąpi 
nieco później – 23 lipca 2013 roku. 

Ważne jest, by do odbioru cyfrowego 
odpowiednio się przygotować. Wyłącze-
nie nadajników analogowych oznacza, 
że odbiór kanałów telewizyjnych, będzie 
możliwy jedynie po zainstalowaniu 
odpowiedniego sprzętu: dekoderów 
typu DVBT oraz podłączeniu do anteny 
zewnętrznej. Chyba, że telewizor jest 
nowej generacji i ma ten dekoder już 
wbudowany.  

Wszelkie szczegóły techniczne są 
starannie opisane i zilustrowane na stro-
nie  www.cyfryzacja.gov.pl. Informacje  
można także znaleźć pod bezpłatnym 
numerem telefonu  800 007 788. 

WŁĄCZ CYFROWĄ. WŁACZ PODLASKIE CYFRYZACJA 
TELEWIZJI NAZIEMNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
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INWESTYCJE 
CZAS ZACZĄĆ 

…
Skończyła się długa i śnieżna zima. 

Nie chciała poddać się do samego koń-
ca i jeszcze w kwietniu przeprowadziła 
desperacki szturm. Czas jednak biegnie 
nieubłaganie i mimo tego, że ,,topienie 
Marzanny’’ trochę uległo przesunięciu, 
w końcu nadeszła WIOSNA!

 Ta, jak niektórzy twierdzą, 
najpiękniejsza pora roku (pozdrawiam 
wszystkich alergików!) jest równo-
cześnie sygnałem dla budowlańców i 

drogowców, że czas zimowego letargu 
minął. Rozpoczyna się wzmożony 
okres realizacji różnego rodzaju inwe-
stycji i projektów .

Również w naszej Gminie jest to 
moment ważny, gdyż mamy w tym 
roku do wykonania bardzo wiele 
przedsięwzięć, w tym tak istotne jak 
drogi oraz naprawę i dokończenie 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 W połowie czerwca zakończy-
my budowę 3 nowych, pięknych plaż. 
Uroczyste otwarcie plaży w Paniewie, 
połączone z piknikiem rodzinnym, pla-
nujemy podczas ,,Nocy Świętojańskiej’’, 
a tydzień później oddamy ofi cjalnie 
do użytku plażę w Jazach nad Mika-
szewem. Otwarcie uświetni gminne 
obchody ,,Dnia Strażaka’’ i coroczne 
zawody sportowo – pożarnicze. Nie 
zabraknie również atrakcji związanych 
z wodą, jak choćby zawody pływackie i 
kajakowe, pokazy ratownictwa wodne-
go oraz możliwość spróbowania jazdy 
na nartach wodnych. Do tego familijny 
turniej  siatkówki plażowej. Na scenie 
wystąpią znane i lubiane zespoły. 
Szczegóły niebawem na plakatach.

 9 maja (Dzień Zwycięstwa!) 
odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady 
Gminy, podczas której zapadło kilka 

istotnych decyzji. Podjęto, między 
innymi, uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie, jak również w sprawie 
powierzenia obsługi fi nansowo – księ-
gowej  ZSO Urzędowi Gminy Płaska. 
Sesja odbywała się, jak już zdążyliśmy 
przywyknąć, w dość ,,żywym’’ i dyna-
micznym tempie, a mówiąc językiem 
komentatora sportowego, sytuacja 
zmieniała się jak w kalejdoskopie. 
Przybyli na obrady obserwatorzy oraz 
sołtysi nie mogli narzekać na nudę. 
Takie są prawa demokracji!

 WIELKIMI KROKAMI zbliża 
się sezon turystyczny. Jest to najważ-
niejszy okres dla mieszkańców naszej 
Gminy. Zachęcamy właścicieli pensjo-
natów, gospodarstw agroturystycz-
nych, indywidualnych właścicieli do 
reklamowania swoich usług na łamach 
naszego pisma. Już niebawem zacznie 
funkcjonować strona internetowa CIT 
oraz specjalny ,,kiosk’’ informacyjny. 
Można również dostarczać materiały 
reklamowe, ulotki i wizytówki do sie-
dziby GOK-u, jak również otrzymać w 
zamian bezpłatnie mapki i przewodniki 
dla potencjalnych gości.

Zapraszam do miłej lektury!

     

Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński 

Profesjonalna siłownia w GOK w Płaskiej
Serdecznie zapra-

szamy do korzystania 
z siłowni znajdującej 
się w budynku try-
bun na stadionie GOK 
– u. Przypominamy 
że, młodzież szkolna 
może ćwiczyć wyłącz-
nie pod nadzorem in-
struktora.
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Gmina Płaska przeprowadziła procedu-
rę o udzielenie zamówienia publicznego 
w formie przetargu nieograniczonego na 
realizację niżej wymienionych zadań:

1) Na przebudowę układu komuni-
kacyjnego 12 dróg lokalnych na tere-
nie Gminy Płaska, w ramach projektu 
„Rozbudowa infrastruktury transportowej 
wokół Kanału Augustowskiego”. Zadanie 
jest realizowane w ramach Projektu pn. 
„Rozwój infrastruktury transportowej 
wokół Kanału Augustowskiego”, dofi-
nansowanego ze środków pochodzących 
z Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Spośród złożonych 4 ofert, wybrano 
ofertę fi rmy STRABAG Sp. z o.o, która 
zaoferowała wykonanie przedmiotu za-
mówienia za cenę: 3.858.747,09 zł brutto. 
W dniu 12 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy 
Płaska podpisał umowę z Wykonawcą, 
zaś 13.05.2013 r. przekazano plac budowy 
fi rmie STRABAG Sp. z o.o. Zgodnie z 
umową zakończenie realizacji zamówie-
nia przewidziane jest do 15.10.2013 r. 
Roboty budowlane dotyczą przebudowy 
nawierzchni 12 ciągów drogowych: 
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; Gorczyca – Płaska 
– Kąty w km 0+000 – km 1+387,81; Rub-
cowo w km 0+000 – km 1+363,01; Ru-
dawka 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) o 
łącznej długości 10.379,30 mb. W ramach 
zamówienia zostanie wykonana także 
przebudowa: drogi gminnej nr 102695B 
kl. „L” w m. Sucha Rzeczka od 0+600 do  
1+007,83 km oraz drogi gminnej kl. „D” 
w m. Serwy od 0+000 do 0+100 km. 

2) Na usługę opracowania meryto-
rycznego, grafi cznego, korektę języko-
wą, przygotowanie do druku oraz druk 
wydawnictw promocyjnych w ramach 
projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój EKOTU-
RYSTYKI na pograniczu polsko – litew-
skim”, spośród 14 wykonawców wybrano 
ofertę Drukarni ARTPRESS.pl Artur 
Freyer z Krakowa za cenę 34.599,00 zł 
brutto. W ramach zamówienia w terminie 
do końca czerwca br. wykonane zostaną: 
albumy – nakład 500 szt., przewodniki 
turystyczne oraz mapy w nakładzie 2500 

szt. W ramach tego projektu realizowa-
nego w ramach  Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa-Polska, Centrum 
Informacji Turystycznej w Płaskiej wy-
posażone zostało w sprzęt komputerowy 
wraz specjalistycznym oprogramowaniem, 
serwer oraz urządzenia biurowe. Gmina 
Płaska jest także w trakcie wyboru wyko-
nawcy na dostawę i montaż info-kiosku 
turystycznego, który uruchomiony zosta-
nie przy budynku CIT. 

3) Na roboty budowlane i instala-
cyjne przy budowie  przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Płaska. Najkorzystniejszą ofertę, spośród 
4 wykonawców złożył „HYDROBUD” 
Spółka z o.o. – lider konsorcjum,  z 
siedzibą w Łomży, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 
2.304.360,41 zł. W dniu 26 kwietnia 2013 

podpisana została umowa z Wykonawcą. 
Od dnia 15.06.2013 r. rozpoczną się prace 
związane z doprowadzeniem do zgodności 
z projektem przydomowej oczyszczalni 
ścieków. W związku z czym Gmina prosi 
mieszkańców o udostępnienie terenu nie-
ruchomości do potrzeb prac. 

4) Na budowę  przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Płaska 
(kontynuacja inwestycji projektu Nr LT-
-PL/107 „Rozwój EKOTURYSTYKI na 
pograniczu polsko – litewskim” w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Litwa – Polska 2007-2013. Zamówienie 
dotyczy uzyskania formalnego pozwolenia 
na budowę lub dokonaniu skutecznego 
zgłoszenia budowy, dostawie, montażu i 
uruchomieniu do 240 szt. przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków 
pracujących w połączonej technologii 
zanurzonego złoża biologicznego i nisko 
obciążonego osadu czynnego, legity-
mujących się certyfi katem na zgodność 

z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Na 
przetarg wpłynęły 2 oferty. Postępowanie 
nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. 

Ponadto aktualnie Gmina Płaska pro-
wadzi poniżej wymienione postępowania o 
udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych:

1) na przebudowę kotłowni wbu-
dowanej przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej. Przedmiotem 
zamówienia są prace projektowe wraz z 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 
budowę i roboty budowlane. Termin skła-
dania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2013 
r. W ramach robót przewidziano między 
innymi projekt przebudowy istniejącej 

kotłowni, węzłów cieplnych: budynku 
ZSO w Płaskiej, budynku CIT wraz bu-
dynkiem trybun przy boisku sportowym, 
budynku po byłym komisariacie policji; 
likwidacja jednego z kotłów olejowych, 
montaż nowego kotła na paliwo stałe 
(ekogroszek) wraz z systemem nawęgla-
nia ze składu opału, a także przebudowa 
elementów technologicznych kotłowni 
(rurociągi, armatura, automatyka kontrol-
no-pomiarowa).

2) na odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych na terenie Gminy Płaska i ich zago-
spodarowanie. Przedmiotem zamówienia 
jest odbieranie i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych powstałych  i zebra-
nych  na wszystkich  nieruchomościach, 
na których zamieszkują mieszkańcy, po-
łożonych w granicach administracyjnych 
Gminy Płaska. Termin składania ofert 
upływa w dniu 3 czerwca 2013 r. 

Anna Jadeszko

Inwestycje i przetargi Gminy…
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Ogień to potężny żywioł, trudny do 
okiełznania. Pożar, który został wzniecony 
na łące, w krótkim czasie potrafi  przenieść 
się na pobliski las. Zdjęcia: Fotolia

Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął 
śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, któ-
re, w wielu miejscach mogą być celowo 
podpalane. Są ludzie, którzy uważają, że 
jest to najprostszy sposób na pozbycie się 
wyschniętych traw oraz chwastów. Nic 
bardziej mylnego! 

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i 
bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie 
tych pożarów przewidziane są dotkliwe 
kary, również fi nansowe, aż do pozbawie-
nia, w przypadku rolników, całej kwoty 
płatności obszarowych fi nansowanych z 
budżetu UE włącznie!!! 

Jak co roku ARiMR stara się uzmysło-
wić, ile złego ten proceder przynosi  i ape-
luje o zaprzestanie wiosennego podpalania 
suchych traw. 

Wypalanie traw nie ma sensu jest 
szkodliwe i niebezpieczne 

Po przejściu pożarów ziemia na “wy-
paleniskach” staje się jałowa. Płomienie 
zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne 
zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, 
dzięki któremu tworzy się

urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na 
tym, ogień zabija także owady np. pszczoły 
i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, za-
jące, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich 
siedliska. Palące się trawy, czy chwasty, 
mogą wytwarzać toksyczne substancje, któ-
re zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe 

jak również niszczą atmosferę. Towarzyszą-
ca pożarom emisja pyłów i gazów jest nie-
bezpieczna także z innego względu, zagraża 
bowiem np. kierowcom poruszającym się 
po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko 
ogień przenosi się na pobliskie lasy czy 
zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, 
a czasami odbierając zdrowie czy życie. 
Każdego roku do szpitali trafi a wiele osób 
poparzonych właśnie w takich okoliczno-
ściach, a bywa, że są też ofi ary śmiertelne. 
Często zresztą to właśnie podpalacze cierpią 
w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi  
bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. 
Wiele jednostek straży pożarnej ponosi 
olbrzymie koszty gaszenia płonących traw 
i często nie może nadążyć z wyjazdami do 
kolejnych takich zdarzeń. Bywa, że strażacy 
zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko 
dojechać do innych pożarów. 

Wypalanie gruntów jest zabronione 
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach 

zabrania wypalania traw na łąkach, pozo-
stałości roślinnych na nieużytkach, skar-
pach kolejowych i rowach przydrożnych. 
Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym 
uczynku to podlega karze aresztu lub grozi 
mu grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku 
zagrożenia większego, czyli spowodowania 
pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, 
zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

Wypalanie traw absolutnie się nie 
opłaca 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe 

kary fi nansowe, jeśli okaże się, że doszło 
do świadomego podpalenia trawy przez 
rolnika. Zakaz wypalania traw wynika z 
konieczności przestrzegania norm dobrej 
kultury rolnej przez rolników ubiegających 
się o płatności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe w ramach PROW 2007 - 2013 
(płatności rolnośrodowiskowe, płatności 
ONW, płatności na zalesianie gruntów 
rolnych). Rolnikowi, który nie przestrzega 
tych norm grozi zmniejszenie należnej 
wysokości wszystkich rodzajów płatności 
o 3%. 

Wysokość kary może wzrosnąć, bo 
ARiMR każdy przypadek wypalania traw 
rozpatruje indywidualnie i może karę 
zwiększyć albo zmniejszyć.  W zależności 
od dotkliwości, zasięgu trwałości stwier-
dzonej niezgodności względem norm, 
należna rolnikowi kwota płatności może 
zostać pomniejszona do 1% jak i podwyż-
szona do 5% należnych rolnikowi płatności 
obszarowych za dany rok. Kary mogą być 
też jeszcze podwyższone, gdy rolnikowi 
zostanie np. Udowodnione

celowe wypalanie traw, bo wtedy 
ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów 
płatności o 20%, a w zupełnie skrajnych 
przypadkach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja może pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności obszarowych 
za dany rok. 

Z danych posiadanych przez ARiMR 
wynika, że w 2011 roku wypalanie na grun-
tach rolnych stwierdzono u 114 rolników, 
przy czym tylko 10 zrobiło to celowo.

Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary
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Kiedy na początku XIX w. Książę 
Konstanty polecił Prądzyńskiemu 
zorganizowanie wyprawy do Puszczy 
Augustowskiej w celu zbadania moż-
liwości poprowadzenia drogi wodnej 
łączącej dorzecze Wisły i Niemna, ten 
nie był zbytnio szczęśliwy. Wiedział co 
go czeka ...

Niespełna dwieście lat później, 18 
kwietnia 2010 r. w Ełku podpisano Umo-
wę partnerską w sprawie przygotowania 
projektu pn. ,,Koncepcja rewitalizacji 
drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami 
Mazurskimi a kanałem Augustowskim’’, 
zwanym popularnie Mazursko-Podlaskim 
Szlakiem Wodnym. Celem projektu jest 
połączenie szlakiem żeglownym WJM z 
Giżycka, poprzez Orzysz, Ełk i Rajgród 
do Augustowa. Umożliwi to w konse-
kwencji dotarcie drogą wodną, wykorzy-
stując Kanał Augustowski, do Grodna 
(Białoruś) i Kowna (Litwa). Pomysłodaw-
cą i Liderem projektu jest Powiat Ełcki, 
który przekonał do swojego pomysłu 20 
jednostek samorządu terytorialnego, w 
tym między innymi Województwa: War-
mińsko – Mazurskie i Podlaskie, Powiaty: 
Giżycki, Piski, Grajewski i Augustowski, 
Miasta: Ełk, Giżycko, Augustów i Raj-
gród, Gminy: Kalinowo, Miłki oraz Pła-
ska. Opracowanie Koncepcji oszacowano 
na kwotę ok. 1,3 mln zł, z czego gro po-
chodzić miało z Programu Operacyjnego 
Polski Wschodniej (udział samorządów 
określono na ok. 120 tys. zł). W lipcu 2012 
r. Powiat Ełcki wszczął postępowanie 
w trybie przetargowym na opracowanie 
Koncepcji wybudowania Mazurskiego 

Szlaku Wodnego, a 12 października 2012 
r. podpisana została Umowa z Biurem 
Projektów Inwestycyjnych z siedzibą w 
Warszawie. 

Połączenie drogą wodną Wielkich 
Jezior Mazurskich z Kanałem Augu-
stowskim otworzy zupełnie nowe moż-
liwości dla tzw. turystyki aktywnej w 
tej części Europy. Mazury są jednym 
z najchętniej odwiedzanych regionów 
Polski w związku z bogatą tradycją i 
przeszłością. Przedstawiciele Zakonu 
Krzyżackiego wybudowali tu unikatowy 
ciąg obronnych Zamków Gotyckich, które 
stanowią wielka atrakcję turystyczną. 
Ponad 500-letnia obecność Prus wywarła 
ogromne piętno na kształt i architekturę 
miast i miasteczek, sieci dróg, krajobrazu 
przestrzennego.

Co roku potomkowie dawnych miesz-
kańców licznie przybywają do ,,Vatterlan-
du’’ zauroczeni przyrodą i gościnnością 
miejscowych. Możliwość przemiesz-
czenia się szlakiem żeglownym do 
wschodniej granicy Polski, przekroczenie 
jedynego wodnego przejścia granicznego 
pomiędzy Unią Europejską a Białorusią 
na Śluzie w Kurzyńcu, to ewenement na 
skalę światową. Dalsza podróż  zależy już 
tylko od inwencji twórczej ...

 Z drugiej strony otworzy się sposob-
ność dotarcia kajakiem lub łodzią żeglow-
ną z Wigier poprzez malowniczą Czarną 
Hańczę, Kanał Augustowski w kierunku 
Wielkich Jezior Mazurskich. Ożywi to 
ruch turystyczny ze wschodu na zachód 
i z powrotem. 

W wyniku żmudnej i wszechstronnej 
analizy powstały 22 warianty tras wod-
nych, z których wybrano dwa projekty. 
Głównymi kryteriami komisji oceniającej 
propozycje (poza czynnikiem ekonomicz-
nym) były: dostępność komunikacyjna 
głównych punktów szlaku wodnego, 
istniejące walory turystyczne oraz bariery 
środowiskowe. Zastosowano skalę ocen 
od 1 do 10.

Całkowita długość trasy Projektu 
I wyniesie 124,9 km (dla porównania 
Kanał Augustowski – 102 km), z czego 
rewitalizacja rzek obejmie 7,5 km (KA 
– 35 km), długość budowanych kanałów 
40,7 km (KA – 45 km), a resztę utworzą 
naturalne zbiorniki wodne (KA – 22 km). 
Ponadto zakłada się wybudowanie 1 
tunelu żeglownego łączącego jeziora Bu-
wełno i Tyrkło (połączenie jez. Śniardwy 
z Niegocinem), przebudowę lub budowę 
22 mostów drogowych, 4 mostów kolejo-
wych i 12 śluz.

Długość Projektu II wynosić będzie 
133,1 km, z czego sztuczne kanały obej-
mą 57,56 km. Podobnie jak w wariancie 
I przewiduje się konstrukcje 4 mostów 
kolejowych i 12 śluz. Terytorialny udział 
procentowy województw w obu Projek-
tach jest zbliżony i wynosi średnio: 80% 
Warmińsko – Mazurskie, 20% Podlaskie.

W efekcie realizacji Projektu ten 
unikatowy region Polski mógłby stać się 
liderem zrównoważonego rozwoju opar-
tego o ekologię, wypoczynek i wysoki 
standard życia. Pobudzi lokalną gospo-
darkę poprzez stworzenie niezbędnej 
infrastruktury i to nie tylko turystycznej.

Ma to szczególne znaczenie dla tych 
obszarów, w których stopa bezrobocia 
należy do najwyższych w kraju. Ponadto 
Unia Europejska otworzy się jeszcze bar-
dziej na wschód, proponując innowacyjny 
produkt turystyczny. Następnym krokiem 
w tym śmiałym przedsięwzięciu będzie 
powołanie podmiotu (stowarzyszenia, 
spółki... ?), który zajmie się realizacją 
Projektu i zarządzaniem Szlakiem.

 Ale do tego jest nam potrzebny ktoś 
na miarę ...Generała Ignacego Prądzyń-
skiego!

Wojciech Krzywiński 

Turystyka i wypoczynek

Mazursko-Podlaski Szlak Wodny 
– wyzwanie XXI wieku!

kwiecień - maj 2013 r. 5

Sukcesy uczniów ZSO w Płaskiej
Nieubłaganie wielkimi 

krokami zbliża się już czer-
wiec, niedługo więc koniec 
roku szkolnego. Pora róż-
norodnych podsumowań 
osiągnięć naszych  dzieci – 
uczniów szkoły podstawowej 
i młodzieży rozwijającej swo-
je umiejętności w gimnazjum. 
Niewątpliwie najwięcej suk-
cesów uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Płaskiej odnieśli 
w rywalizacji sportowej. Na-
leży wspomnieć o zdobyciu 
MISTRZOSTWA POWIA-
TU AUGUSTOWSKIEGO 
W PIŁCE KOSZYKOWEJ 
DZIEWCZĄT I CHŁOP-
CÓW  SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH,  II miejsca drużyny 
dziewcząt w Półfi nałach Wo-
jewództwa Podlaskiego w 
Piłce Koszykowej, III miejsca 
drużyny chłopców w Finale 
Grupy Północnej w Piłce 
Ręcznej lub II miejsca zespo-
łu dziewcząt w Finale Grupy 
Północnej w Piłce Ręcz-
nej i awansu do Mistrzostw 

Województwa Podlaskiego 
Szkół Podstawowych w Piłce 
Ręcznej – V miejsce. Ostatnio 
nasi sportowcy wywalczyli 
5 złotych medali, 3 srebrne 
i 1 brązowy startując w Po-
wiatowych Mistrzostwach 
w Lekkiej Atletyce szkół 
podstawowych. Julia Kuź-
ma Najlepszą Zawodniczką 
Finału Grupy  Północnej w 
Czwórboju LA. Drużyny 
dziewcząt i chłopców zajęły 
I miejsca w turnieju piłki 
nożnej organizowanym przez 
Powiatowy Związek LZS.

    O sukcesach sportowych 
uczniów ZSO w Płaskiej 
można by dużo jeszcze pisać, 
jednak szkoła żyje nie tylko 
sportem. Dzieci i młodzież 
startują w wielu konkursach 
dotyczących różnych dzie-
dzin wiedzy organizowanych 
przez naszą szkołę, zajmują 
znaczące miejsca w kon-
kursach w konkursach po-
wiatowych i ogólnopolskich 
Należy wymienić tu przede 
wszystkim:

- Tytuł laureata w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie „Myśli 

Jana Pawła II uzyskali Daria 
Trocka i Jan Milewski,

- II miejsce Bartłomieja 
Milewskiego w konkursie 
plastycznym „Co koty lubią 
najbardziej organizowanym 
przez APK Augustów,

- I miejsce w Powiatowym 
konkursie „Historia utrwalo-
na na starej fotografi i – Augu-
stowskie tropy na obczyźnie” 
zajęła Anna Skowrońska,

- II miejsce Daria 
Trocka  zajęła w VI edycji Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycznych,

- II miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Recy-
tatorskim „Anioły do mnie 
wysyłaj” zdobyła Barbara 
Pużyńska.

    Wszystkim uczestni-
kom konkursów  i zawodów 
zarówno szkolnych jak po-
wiatowych i ogólnopolskich 
serdecznie gratulujemy po-
siadanej ogromnej wiedzy i 
uzyskanych osiągnięć. 

E.W.

W 2004 roku, we wszystkich kra-
jach, w których występuje bocian biały, 
odbyło się VI światowe liczenie gniazd 
tego gatunku. Liczenia takie odbywają 
się systematycznie, co 10 lat. W wyniku 
szacowania liczbę par w Polsce w 2004 
roku oceniono na 52550. To najwięcej z 
pośród wszystkich krajów europejskich.

Na drugim miejscu pod względem 
liczebności znalazła się Hiszpania, dalej 
Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa. Cho-
ciaż areał występowania bociana białego 
obejmuje całą Europę, a także fragmenty 
Azji Mniejszej i Afryki, to właśnie w tych 
kilku krajach gniazduje znaczący procent 
światowej populacji.

Dotychczasowe ogólnopolskie kon-
trole wskazują, że liczebność bociana 
utrzymuje się na wysokim poziomie, 
a ostatnio wykazuje pewien wzrost. 
W poszczególnych województwach 
liczebność bociana była bardzo zróżni-
cowana, wahała się od 577 par (opolskie) 
do 10226 par (warmińsko-mazurskie). 
W naszym województwie liczebność 

bociana białego została oszacowana na 
9018 par.

Każdy z Państwa może pomóc w osza-
cowaniu populacji bociana białego na 
terenie naszego województwa. W bieżą-
cym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Białymstoku podejmuje 
próbę szacowania wielkości populacji 
bociana białego na terenie województwa 
podlaskiego liczymy bardzo na Państwa 
pomoc i zaangażowanie.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie 
na adres e-mail: bocian.bialystok@rdos.
gov.pl  wypełnionych formularzy kon-
troli. Najważniejszą informacją, która 
powinna znaleźć się w formularzu jest 
informacja o lokalizacji zasiedlonego 
gniazda. Na ankiety czekamy do 15 
września 2013 r. 

Dane z kontroli zostaną przez nas 
podsumowane i postaramy się oszacować 
wielkość populacji bociana białego na 
terenie naszego województwa.

Na tych z Państwa, którzy prześlą 
największą ilość lokalizacji zasiedlonych 

gniazd czekają publikacje wydane przez 
RDOŚ w Białymstoku. 

Przypominamy, iż 31 maja jest dniem 
bociana białego.

(gp)

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska http://www.bialystok.rdos.
gov.pl/news,201.html

Co czwarty bocian jest Polakiem
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 27.03.2013r w ZSO  w  
Płaskiej  odbyły się eliminacje gminne 
XXXVI  Ogólnopolskiego Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapo-
biega  Pożarom”

W eliminacjach szczebla podsta-
wowego wzięło udział  52 uczni.  W 
eliminacjach szczebla gminnego wzięło 
udział 25 uczni w 2 grupach wiekowych 
tj. I grupa wiekowa – szkoły podstawo-
we, II grupa wiekowa – gimnazja.

Jury eliminacji gminnych w składzie:
1. St.Kpt. Tomasz Pryczka - prze-

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

przedst. UG
3. Tomasz  Jarosz  - członek komisji- 

przedst.. Nadleśnictwa Płaska
4. Maja Puczyłowska  -    --- „ ---       - 

przedst. GOK  Płaska
5. Paulina  Krauze -  ---„  ---          - 

przedst. GOK  Płaska
dokonała oceny  prac pisemnych  

oraz przeprowadziła finał ustny. W 
wyniku rozgrywek fi nałowych kolej-
ność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco:

I  grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe):

1. Kubryń Hubert - Sz.P Gruszki
2. Pużyński Krzysztof - SzP. Płaska

3. Truszkowski Daniel   - SzP Płaska

II Grupa wiekowa (gimnazjum) 
miejsca zajęli :

1. Trocka  Daria 
2. Żydanowicz  Dorota
3. Czuper  Dominika  

Wszyscy uczestnicy konkursu w obu 
grupach wiekowych otrzymali dyplomy 
i nagrody. Sponsorami  nagród byli wójt 
Gminy i Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach oraz  GOK w Pła-
skiej.  Wręczenia dyplomów i nagród  
dokonali Wójt Gminy Wiesław Goła-
szewski , Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Płaska Leszek Skubis, przedst.. KP PSP 

w Augustowie St.Kpt.  Tomasz Pryczkat  
oraz Dyrektor ZSO w Płaskiej Dariusz  
Sudyk.. Na zakończenie  Wójt  Gminy  
pogratulował wszystkim uczestnikom 
oraz życzył uzyskania jak najlepszych 
wyników na szczeblu wojewódzkim. 

W dniu 26.04.2013r w Zespole Szkół 
Rolniczych w Niećkowie  odbyły się  
eliminacje  wojewódzkie  Ogólnopol-
skiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej 
w którym  uczestniczyli uczniowie z 
terenu   Gminy Płaska którzy  zajęli  I i 
II  miejsce w obu grupach wiekowych. 
Wszyscy uczestnicy w/w konkursu 
otrzymali upominki  od  Komendanta 
Wojewódzkiego  Państwowej  Straży 
Pożarnej w  Białymstoku.   

Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
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W dniu  27.03.2013r odbyło się ogło-
szenie wyników XV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pod 
hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w 
domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”.

Do komisji konkursowej wpłynęło 11 
prac plastycznych.

Komisja w składzie :
1.St.kpt. Tomasz  Pryczkat – przedst..

KP PSP A-stów
2.Jan Szymczyk  - przedst..UG
3.Edyta  Skubis  - ZSO  Płaska
4. Barbara Wasilewska -Dyr.  GBP
dokonała  oceny  prac plastycznych 

w poszczególnych grupach wiekowych.

Laureatami konkursu zostali:

I Grupa  Wiekowa ( 5-8 lat)
1.Milewski Jakub – SzP gruszki
2. Halbowicz Julia – sz.P Gruszki

II  grupa wiekowa   ( 9 – 12 lat ) 
1.Kozielski  Mateusz
2. Szymańska Milena
3. Masłowski Marek

Wyróżnienia  otrzymali
- Jadeszko  Jarosław
- Obuchowski  Szymon
- Wijas  Sebastian
- Raczkowski   Patryk
- Zakarzecki Karol
- Kucharzewska  Kinga   

 Do etapu powiatowego, komisja posta-
nowiła  zakwalifi kować i przekazać prace 
wszystkich uczniów. Uczestnicy konkursu  
otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Sponsorami  nagród byli   Wójt Gminy 
oraz  Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska.

W dniu 29.04.2013r  odbyło się posie-
dzenie  Zarządu  Gminnego  OSP w Pła-
skiej na którym dokonano podsumowania  
zebrań sprawozdawczych  w  jednostkach 
OSP  za 2012r, omówiono wyniki  kon-
kursów wśród młodzieży ; plastycznego 
pod hasłem

„ Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”  

oraz wiedzy pożarniczej: „ Młodzież  
zapobiega pożarom”. Omówiono sprawy 
związane z organizacją  obchodów gmin-
nych Dnia Strażaka  , które ustalono na 
dzień 30.06.2013r (niedziela).  Podczas 
obchodów dnia strażaka odbędą się gmin-
ne  zawody  sportowo- pożarnicze. Odbę-
dzie się ofi cjalne  otwarcie nowej plaży w 
m. Jazy. Będą również inne atrakcje dla  

dzieci młodzieży . Zarząd Gminny  OSP  
apeluje do młodzieży z terenu Gminy o 
aktywny udział  w zawodach i sportowej 
rywalizacji.  Zarząd  Gminny OSP  ser-
decznie zaprasza wszystkich mieszkań-
ców , gości i sympatyków  strażactwa  
na obchody Gminnego Dnia Strażaka i 
wspólne spędzenie czasu.

Jan Szymczyk

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Płaskiej


