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W dniu 3 grudnia 2013 roku w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej odbyła się XXV zwy-
czajna sesja Rady Gminy, której przewodni-
czył Dariusz Ciężkowski, zaś radni podjęli 
podczas jej trwania kilka ważnych decyzji. 
Przyjęto protokół z poprzedniej XXIII i 
XXIV sesji. Informację  z pracy urzędu w 
okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski.

Podczas sesji:
-  podjęto Uchwałę Nr XXV/160/13  w 

sprawie nabycia w formie darowizny nieru-
chomości położonej w miejscowości Sucha 
Rzeczka. Rada Gminy wyraziła zgodę na 
nabycie w formie darowizny nieruchomo-
ści stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Sucha Rzeczka 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
158/15 o pow. 0,3593 ha, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych Gminy – jako 
ulica dojazdowa w ciągu drogi gminnej;

-  podjęto Uchwałę Nr XXV/161/13  w 
sprawie zmiany składu osobowego Komisji 
Budżetowej Rady Gminy Płaska, gdzie 
Radni dokonali zmiany w uchwale Nr 
II/4/10 Rady Gminy Płaska z dnia 1 grud-
nia 2010 r. w sprawie powołania Komisji 
Budżetowej Rady Gminy Płaska poprzez 
powołanie w jej skład radnego Stanisława 
Dobrowolskiego; 

-  podjęto Uchwałę Nr XXV/162/13  
w sprawie zwolnień od podatku od nieru-
chomości, w której zwolniono od podatku 
od nieruchomości: budynki lub ich części, 
budowle lub ich części -  wykorzystywane 
na potrzeby zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. 
zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi 
budynkami lub budowlami.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-

rowe zaopatrzenie w wodę.
-  podjęto Uchwałę Nr XXV/163/13 w 

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, w której na wniosek 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej zatwierdzono  taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Płaska na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., a które 
wynoszą:

-  podjęto Uchwałę Nr XXV/164/13 
w sprawie nabycia w formie darowizny 
nieruchomości położonej w miejscowości 
Serwy. Radni wyrazili zgodę na nabycie w 
formie darowizny nieruchomości stanowią-
cej własność Skarbu Państwa, położonej w 
miejscowości Serwy oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 46/3 o pow. 0,0400 ha, z 
przeznaczeniem na realizację zadań wła-
snych Gminy – jako ulica dojazdowa w 
ciągu drogi gminnej.

-  podjęto Uchwałę Nr XXV/165/13 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W wy-
niku nowego postępowania przetargowego 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Płaska stawki 
opłat ponoszone przez mieszkańców mu-
siały ulec podwyższeniu  i zostały ustalone 
odpowiednio:

- miesięczna stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych 1- 2 oso-
bowych w wysokości 15,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3-5 oso-
bowych w wysokości 30,00zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 oso-
bowych i powyżej w wysokości 45,00 zł.

- miesięczna stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
odpady

komunalne są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych 1-2 oso-
bowych w wysokości 12,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3 - 5 

osobowych w wysokości 24,00 zł.;
3) od gospodarstw domowych 6 oso-

bowych i powyżej w wysokości 36,00 zł.
Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 

1 stycznia 2014 roku.
-  podjęto Uchwałę Nr XXV/166/13 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W związku ze zmianą stawek 
za odbiór odpadów komunalnych musiała 
ulec również zmianie deklaracja  o wyso-
kości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wraz z uchwaleniem przez 
Radę Gminy Płaska nowej uchwały w 
sprawie ustalenia stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest zobowiąza-
ny do złożenia nowej deklaracji, ustala-
jącej wymiar opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w terminie 
14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 
Druki nowych deklaracji dostępne są 
w Urzędzie Gminy Płaska oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
pod adresem http://ug-plaska.pbip.pl w 
zakładce Druki, formularze / Rolnictwo, 
Leśnictwo, Ochrona Środowiska. W 
przypadku zaistnienia okoliczności mają-
cych wpływ na zmianę, powstanie bądź 
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty, właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację 
uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczoną na podstawie niniejszej dekla-
racji należy wpłacać do 15 dnia każdego 
miesiąca. W przypadku posiadania przez 
właściciela więcej niż jednej nieruchomo-
ści, należy złożyć odrębne deklaracje dla 
każdej z tych nieruchomości.

red.

Na XXV sesji Rady Gminy

 L.p. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie Cena 
brutto

1. Gospodarstwa domowe cena za 1  m3 dostarczonej wody 2,60 zł

2. Podmioty gospodarcze, instytucje i urzędy cena za 1  m3 dostarczonej wody 2,60 zł
3. Opłata abonamentowa dla obu grup odbiorców miesiąc/odbiorca 2,00 zł
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,,Bóg się rodzi, moc truchleje …’’. 
Już za kilka dni przeżywać będziemy 
kolejny cud Bożego Narodzenia, niewąt-
pliwie najpiękniejszego i najradośniej-
szego Święta w roku! Moc niewinności 
,,Maluśkiego’’ łamie najtwardsze serca i 
nie ma chyba w tym dniu nikogo, kto 
przejdzie obojętnie obok ,,Stajenki 
lichej…’’. Naszym czytelnikom składamy 
najlepsze życzenia!

21 i 22 listopada br. odbyła się w 
naszej gminie poruszająca uroczystość 
ekshumacji i należytego pochówku 

żołnierzy i cywilów pomordowanych 
na początku czerwca 1944 r. przez 
hitlerowców. Szczątki ofiar w sposób 
zgodny z ceremoniałem wojskowym 
zostały przeniesione ze wspólnej mogi-
ły w Serwach na Cmentarz Parafialny w 
Studzienicznej. Mszy świętej przewod-
niczył Jego Ekscelencja Ks. Romuald 
Kamiński, Biskup Pomocniczy Diecezji 
Ełckiej, w asyście Kustosza Sanktuarium 
Matki Boskiej Studzieniczańskiej, Ks. 
Proboszcza Wojciecha Jabłońskiego. 
We wzruszającej homilii przepełnionej 
miłością Ks. Biskup nawiązał do sym-

boliki Zmartwychwstania 
Pańskiego, jako hołdu od-
danego bestialsko i nie-
ludzko pomordowanym. 
Po latach pogardy docze-

kali się wreszcie godnego, katolickiego 
pochówku w wolnej Polsce, o której 
marzyli, i o którą walczyli. Szczególne 
słowa podziękowania należą się Ks. 
Wojciechowi za pomoc, zrozumienie i 
osobiste zaangażowanie.

Koniec roku to również czas pod-
sumowań. Niebawem zamkniemy 
większość naszych ważnych inwestycji i 
projektów. Kierownictwo Urzędu Gminy 
stanęło przed nie lada wyzwaniami, ale 
zdołało sobie z nimi poradzić. Wysoka 
pozycja w rankingu gmin wiejskich w 

kraju nie jest przypadkowa. Na dowód 
możemy poinformować naszych miesz-
kańców, że przed paroma dniami Pro-
jekt ,,Rozbudowa Infrastruktury Tury-
stycznej w strefie Kanału Augustowskie-
go w Gminie Płaska’’ zdobył II miejsce 
w Polsce w konkursie ,,Przyjazna Wieś’’ 
ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i 
 Rozwoju Wsi! Ponadto została ukończo-
na budowa piłko-chwytów i ogrodzenia 
obiektów należących do GOK.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
odbyły się uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości, jak również 
Pasowanie na ucznia klas I szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Tenisiści stołowi 
z Gruszek i Płaskiej ponownie nie mają 
sobie równych w Zimowym ,,Grand Prix’’ 
w Augustowie, a siatkarze AKS Płaska z 
sukcesami występują w Augustowskiej 
Lidze Piłki Siatkowej. Znakomitą pracę z 
plastyki z dziećmi i dorosłymi wykonuje 
P. Maria Pawlikowska, której zajęcia cie-
szą się ogromną popularnością. Bardzo 
aktywnie pracuje Świetlica Wiejska w 
Płaskiej…Dosiego Roku i zapraszamy 
na Zabawę Sylwestrową: konkurencyj-
na cena, wyborne jadło i przebojowa 
muzyka!

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński 

Boże NarodzeNie i …
 ,,zmartwyChwstaNie’’
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Gmina Płaska zajęła II miejsce w 
piątej edycji konkursu „Przyjazna Wieś” 
na szczeblu centralnym, ogłoszonym 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Projekt dotyczył rozbudowy in-
frastruktury turystycznej w strefie Ka-
nału Augustowskiego na terenie Gminy 
Płaska. W  dniu 13 grudnia 2013 roku  
w siedzibie sekretariatu Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Warszawie od-
była się uroczystość wręczenia nagród. 
Nagrody wręczał p.Stanisław Kalęba 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Spośród laureatów regionalnego etapu 
Konkursu wytypowanych zostało 29 
najlepszych projektów: 15 dotyczących 
infrastruktury technicznej i 14 projektów 
dotyczących infrastruktury społecznej. 

W kategorii infrastruktura tech-
niczna projekt  Gminy  Płaska  zajął II 
miejsce, ustępując  jedynie Powiatowi 
Przasnyskiemu woj. mazowieckie, który 
realizował projekt pod nazwą „Popra-
wa infrastruktury technicznej terenów 
inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie 
Gospodarczej”. Na najniższym stopniu 
podium uplasowała się Gmina Janów 
Podlaski (woj. lubelskie). 

Zajęcie tego zaszczytnego miejsca 
jest ogromnym sukcesem mieszkańców 
Gminy Płaska. Należy przypomnieć, że 
kilka tygodni temu projekt ten zajął I 
miejsce w finale wojewódzkiego konkur-
su „Przyjazna Wieś”. Wręczenie nagród 
miało miejsce podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Podlaskiego. To 
wielkie przedsięwzięcie o wartości ok. 

7,5 mln złotych (z czego dofinansowa-
nie z programu RPOWP wynosiło 75%, 
tj.ok.5,2 mln złotych) było realizowane 
w latach 2010-2013. W ramach projektu 
powstało nowoczesne Centrum Infor-
macji Turystycznej, Gminny Ośrodek 
Kultury, stadion sportowy z pełnym za-
pleczem, ścieżka rowerowo-narciarska 
oraz trzy plaże gminne w Mołowistym, 
Paniewie i Jazach. Gmina Płaska jest 
gminą typowo turystyczną i jestem 
pewien, że ta inwestycja przyczyni się 
do rozwoju turystyki w Gminie i w 
regionie, a także wpłynie znacząco na 
poprawę dochodowości gospodarstw 

agroturystycznych w strefie Kanału Au-
gustowskiego i Czarnej Hańczy.

Korzystając z okazji Wójt Gminy 
Płaska p. Wiesław Gołaszewski, pra-
gnie podziękować całemu zespołowi 
prowadzącemu wspomniany projekt 
z ramienia Urzędu Gminy Płaska, jak 
również osobom odpowiedzialnym za 
nadzór ze strony Departamentu RPO 
Urzędu Marszałkowskiego w Białymsto-
ku za ogromną pomoc w realizacji tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Płaska  
Wiesław Gołaszewski

Kolejny sukces Gminy Płaska!

BUDOWA PIŁKOCHWYTU I OGRODZENIA BOISK SPORTOWYCH
Gmina Płaska zakończyła realizację 

operacji „Budowa piłkochwytów i ogro-
dzenia wokół boisk sportowych w Pła-
skiej” w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013. Zgodnie z umową  
o przyznanie pomocy na realizację ope-
racji zostało przyznane dofinansowanie  
w wysokości 57.458 zł, tj. do 80 % po-
niesionych kosztów kwalifikowanych 
operacji. Prace budowlane zrealizowane 
zostały przez firmę INfence Izabela Dud-
ko ze Szczecina, wyłonioną w drodze 
postępowania przetargowego

A.J.
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Dobiega końca kolejny rok budżetowy,  
rok wytężonej pracy ,  obfitujący w wiele 
ważnych (czasami burzliwych) wydarzeń. 
Po przyjęciu budżetu przez Radę Gminy  
w dniu 31 stycznia 2013 roku mogło się 
wydawać, że ten rok przeżyjemy spokojniej 
niż poprzedni. Czy tak było i co ważnego 
wydarzyło się w mijającym roku?… Po-
wspominajmy. 

Obiecałem, że naprawimy źle wykonane 
oczyszczalnie ścieków, zakończymy budowę 
sieci internetowej,  zrealizujemy budowę 11 
km dróg asfaltowych, zbudujemy piłkochwy-
ty przy nowym stadionie,  zmodernizujemy 
kotłownię w Zespole Szkół i zmniejszymy 
koszty ogrzewania … oraz, że Gmina będzie 
normalnie pracowała. 

Czy się udało? Tak. Wszystkie inwestycje 
zostały zrealizowane tak, jak obiecałem. W 
terminie zostały naprawione wszystkie przy-
domowe oczyszczalnie ścieków. Protokoły 
z naprawy oraz nagrane materiały filmowe 
będą dowodem w sądzie przeciwko firmie 
AQUATECH i jej nierzetelnym pracowni-
kom. W końcu pan Babiński i jego spółka 
będą musieli ponieść konsekwencje swojej 
nieuczciwej pracy. Z sukcesem udało się 
zalegalizować samowole budowlane, które 
zostawił nam w ,,spadku’’ po swojej pracy 
pan Babiński. Chociaż Wojewoda Podla-
ski mógł pomóc w legalizacji samowoli i 
zwolnić gminę z kar finansowych (odpo-
wiedzialność za skuteczne przygotowanie 
dokumentacji na oczyszczalnie ponosi firma 
żony pana Babińskiego, a nie Gmina Płaska), 
to jednak tego nie uczynił. Zostaliśmy sami z 
tym problemem i jakoś sobie poradziliśmy. 
Do dnia 31 sierpnia br. wszystkie samowole 
zostały skutecznie usunięte, a okres realizacji 
projektu został przedłużony do 31 sierpnia 
2014 roku. W ten sposób została otwarta 
ścieżka na dokończenie projektu i dobudo-
wanie kolejnych 230 oczyszczalni. 

Pomimo ogromnych problemów z utrzy-
maniem  projektu ,,drogowego’’ (przypo-
mnijmy, iż  pod koniec  2011 roku, podczas 
mojej nieobecności, wykonujący wówczas 
w Gminie funkcje władcze osoby wycofały 
się z realizacji projektu) udało się prze-
prowadzić i wykonać projekt asfaltowania 
ponad 11 km dróg gminnych. Nie obyło 
się bez problemów. Firma Strabag wygrała 
postępowanie konkursowe, ponieważ złożyła 
najkorzystniejszą ofertę cenową. Już po roz-
strzygnięciu przetargu pani Skarbnik złożyła 
doniesienie na Wójta Gminy Płaska do RIO 
w Białymstoku, że ten naruszył przepisy 
ustawy o finansach publicznych zawierając  

umowę ze Strabagiem. W związku z tym, 
że było to doniesienie fałszywe, mogące 
zniweczyć całą inwestycję, musiałem zwol-
nić dyscyplinarnie tę osobę z pracy. Spółka 
Strabag, już bez przeszkód, przystąpiła 
więc do intensywnych prac budowlanych 
i na jesieni mogliśmy cieszyć się z nowych 
dróg asfaltowych. Ta kluczowa inwestycja 
jest dofinansowana w 82,3 % ze środków 
Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Wartość  
całej inwestycji to ok. 3,8 mln złotych.

W międzyczasie uzyskaliśmy dofinanso-
wanie na budowę piłkochwytów i ogrodzenia  
na nowym stadionie oraz dofinansowanie 
do remontu świetlicy wiejskiej w Mołowi-
stym. Piłkochwyty  udało się zrealizować 
już w tym roku, natomiast remont świetlicy 
został przesunięty na przyszły rok (umowa 
o dofinansowanie została podpisana dopiero 
we wrześniu ).

W mijającym roku została zakończona 
budowa sieci światłowodowej w Gminie 
Płaska. Warto przypomnieć, że została u 
nas zbudowana najbardziej nowoczesna sieć 
światłowodowa w Polsce. Jest to tzw. sieć 
pracująca w systemie pasywnym (PON). Te 
rodziny, które uzyskały dostęp (bezpłatny) 
do sieci internetowej na pewno cieszą się 
z tego. Dla pozostałych mieszkańców chcę 
przekazać ważną informację, iż wystąpiłem, 
z umotywowanym wnioskiem, o zgodę na 
udostępnienie sieci wszystkim mieszkańcom 
gminy. Bez niej gmina nie może udostępniać 
sieci internetowej osobom nie będących w 
tzw. grupie docelowej. Projekt został sfi-
nansowany w 100% ze środków unijnych. 
W tym roku uzyskaliśmy zwrot udziału 
własnego w tym projekcie. Cała inwestycja, 
włącznie z częścią dla Straży Granicznej, 
kosztowała prawie 6 mln złotych.

Były i przykre wydarzenia jak choćby 
ordynarny  atak „dziennikarzy” z TVN 24 
na mnie oraz na moich współpracowników. 
Tych niby „dziennikarzy”   wsparło kilku 
radnych z naszej Gminy. Właściwym za-
kończeniem tej prowokacji będzie finał na 
sali sądowej. Prokuratura już skierowała 
akt oskarżenia przeciwko wspomnianym 
„dziennikarzom” z TVN 24. Dołączymy 
do tego sprawy cywilne o naruszenie dóbr 
osobistych. 

Ogromną agresję było widać podczas 
nielicznych sesji Rady Gminy Płaska. W 
końcu kiedy i te metody nie przyniosły ocze-
kiwanych skutków, 8 radnych przez prawie 
pół roku nie przychodziło na sesje Rady 
Gminy, próbując w ten sposób sparaliżować 
prace Wójta i Urzędu Gminy. Skutki tych 

działań okazały się na szczęście mizerne. 
W końcu, po interwencji Wojewody Podla-
skiego, doszło do sesji Rady Gminy Płaska 
w grudniu br.

W roku 2013 przebudowana została 
kotłownia w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej. Była to bardzo ważna 
inwestycja. Kotłownia ta ogrzewa bowiem 
budynek szkoły, salę gimnastyczną, budynek 
CIT-u, budynek pod trybunami na stadionie. 
Do tego roku kotłownia ta pracowała na oleju 
opałowym. Koszty roczne przekraczały 200 
tys. złotych. Po modernizacji koszty eksplo-
atacji kotłowni nie powinny przekroczyć 
100 tys. złotych, tak więc inwestycja po-
winna się zamortyzować po jednym sezonie 
grzewczym.

Rok 2013 to wielkie sukcesy sportowe na-
szej młodzieży szkolnej. Dziewczęta z ZSO 
w Płaskiej zajęły I miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Sportowych w piłce siatkowej, 
ręcznej i koszykowej. Ponadto uplasowały 
się na II miejscu w Igrzyskach Grupy Północ-
nej w koszykówce i piłce ręcznej.  Chłopcy 
również nie mieli konkurencji w powiecie 
w ,,szczypiorniaku’’ i konkurencjach lekko-
atletycznych. W Igrzyskach Grupy Północ-
nej zajęli III miejsce w koszykówce i piłce 
ręcznej. Dzięki tym znakomitym występom 
ZSO w Płaskiej zostało sklasyfikowane na 
VIII miejscu w województwie podlaskim.

Cieszymy się wszyscy z wybudowanych 
nowych plaż nad jeziorami Serwy, Paniewo 
oraz Mikaszewo. Projekt „Zagospodarowa-
nie turystyczne Kanału Augustowskiego w 
Gminie Płaska” został zakończony w tym 
roku. O sukcesie tego projektu świadczy fakt, 
że  inwestycja zdobyła II miejsce w Polsce w 
finale konkursu „Przyjazna Wieś” i w dniu 
13 grudnia 2013 roku Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wręczył nagrodę i dyplom 
podczas uroczystej gali w Warszawie.

Wcześniej Gmina została wyróżniona 8 
miejscem w Polsce z pośród 1571 gmin wiej-
skich w rankingu najlepszych samorządów 
terytorialnych.  Ranking został przygotowa-
ny przez pismo samorządów terytorialnych 
„Wspólnota”, pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP. Gmina Płaska jest aktualnie 
ewidentnym liderem wśród gmin wiejskich 
województwa podlaskiego. Uroki naszej 
Gminy dostrzega coraz więcej turystów z 
Polski oraz z zagranicy. To cieszy i pozwala 
mieć nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze lepiej. 

Z podziękowaniem mieszkańcom 
Gminy Płaska 

Wójt Wiesław Gołaszewski

Rok 2013 w Gminie Płaska 
 – podsumowanie…
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Ślady i blizny po wojnie, pomimo 
upływu czasu, zostały do dziś. W miej-
scowości Serwy, na terenie Centrum 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego PRO-
SERWY, znajdowała się mogiła 22 osób 
cywilnych, w tym żołnierzy Armii Kra-
jowej, zamordowanych przez Niemców 
2 czerwca 1944 r.

Dla rodzin pomordowanych było to 
miejsce uświęcone męką i śmiercią ich 
bliskich, zaś dla społeczeństwa polskiego 
– miejscem pamięci narodowej.

Zdaniem wielu osób teren ośrodka 
wypoczynkowego nie jest odpowied-
nim  miejscem na spoczynek cywilów i 
żołnierzy AK, którzy zginęli w walce za 
Naszą Ojczyznę. Właściciel ośrodka  nie 
mógł zapewnić, że grób będzie szanowa-
ny przez wypoczywających na terenie  
urlopowiczów i turystów. Zaczęto więc 
starania o przeniesienie szczątków w 
godne i odpowiednie miejsce.

W 2012 r. Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku przeznaczył pieniądze na 
remont obelisku, jednak prace konserwa-
torskie nie doszły do skutku. Do prośby o 
ekshumację przychyliła się Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, która wnio-
sła o przeniesienie mogiły i pochówek na 
cmentarzu parafialnym w Studzienicznej.

 Początkowo rodziny ofiar były prze-
ciwne, gdyż w Polsce brakuje przepisów 
określających obowiązki właścicieli 
prywatnych gruntów wobec znajdujących 
się na nich miejsc pamięci narodowej.  28 
października 2013 r. wojewoda podlaski 
wydał ROPWiM zezwolenie na wykona-
nie ekshumacji szczątków 22 ofiar terroru 

niemieckiego. Rozpoczęła się procedura 
wyboru wykonawcy tego nietypowego 
przedsięwzięcia i rozmowy z kustoszem 
Sanktuarium w Studzienicznej. 

 21 listopada br. z udziałem antropo-
loga rozpoczęły się prace ekshumacyjne, 
które polegały na wydobyciu indywidu-
alnych szczątków 22 ofiar i złożenie ich 
do specjalnych drewnianych półtrumien. 
Następnego dnia w Sanktuarium pw. Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej 
odbyła się uroczysta msza oraz pogrzeb 
22 ofiar terroru niemieckiego.

Ceremonia pogrzebowa według ce-
remoniału wojskowego rozpoczęła się 
Mszą Św. pod przewodnictwem ks. 
bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa 

Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Wraz  
z nim koncelebrowali ją Kustosz Sank-
tuarium – ks. proboszcz Wojciech Ja-
błoński oraz ks. komandor por. Zbigniew 
Rećko – Kapelan Garnizonu Białystok. 
W Eucharystii uczestniczyli: Adam Si-
wak – naczelnik wydziału Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojciech 
Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski, 
oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. Obecni byli oczywiście 
członkowie rodzin pomordowanych oraz 
mieszkańcy Gminy Płaska. Uroczystości 
pogrzebowe odbywały się w asyście pocz-
tów sztandarowych: 18 Białostockiego 
Pułku Rozpoznawczego, kombatantów  
z Armii Krajowej, Gminy Płaska oraz 
ZSO w Płaskiej. Po mszy św. w żałobnym 
kondukcie, z asystą kampanii honorowej 
wojska polskiego i pocztów sztandaro-
wych, trumny zostały przetransportowane 
na miejscowy cmentarz. Tam zostały zło-
żone w specjalnie przygotowanym grobie 
przez żołnierzy 18 BPR.

Po modlitwach i okolicznościowych 
przemówieniach został odczytany Apel 
Pamięci zwieńczony salwą honorową. Na 
zakończenie pogrzebowych uroczystości, 
przed nowopowstałą mogiłą zostały zło-
żone wieńce i zostały zapalone znicze.  
W przyszłym roku, w 70 rocznicę tamtych 
wydarzeń, na grobie stanie pamiątkowy 
pomnik, przy którym odbędą się patrio-
tyczne uroczystości.

Paulina Krauze

WSZYSTKIE DROGI WIODą DO CIEBIE MATKO BOżA
Uroczysta ekshumacja i pogrzeb szczątek 22 ofiar terroru niemieckiego.
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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIęTA 
NIEPODlEGŁOŚCI W ZSO W PŁASKIEj

CIąGlE UCZYSZ SIę I UCZYSZ …

Dzień 11 listopada to dla wszyst-
kich Polaków symbol ojczyzny,walki o 
wolność, wiarę i zwycięstwo.W 1918 r. 
Polska, po 123 latach niewoli odzyskała 
niepodległość.

 W dniu 12 listopada w ZSO w Pła-
skiej odbyła się akademia poświęcona 
95 rocznicznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem pocztu sztandarowego i odśpie-
waniem hymnu narodowego.

Kolejnym punktem programu była 
część artystyczna przygotowana przez 
uczniów pod kierunkiem pani Teresy 
Sewastynowicz i Moniki Jagłowskiej. 
Uczniowie przybliżyli słuchaczom trudną 
drogę prowadzącą do wolności, wyko-
rzystując teksty poetyckie oraz materiały 
historyczne. Występ uświetniły śpiewane 
przez naszych uczniów pieśni patriotyczne 
przy akompaniamencie instrumentów.

Na zakończenie dyrektor szkoły podzię-
kował organizatorom i wykonawcom oraz 
wszystkim obecnym na uroczystości Spo-
tkanie upłynęło w podniosłej i niezwykle 
wyjątkowej atmosferze.

Obchody Święta Niepodległości to 
doskonała okazja, aby wśród młodzieży 
kształtować więż z krajem ojczystym i 
szacunek dla własnego państwa.

P. L.

W dniach 9-20 września 2013 roku 
uczestniczyłam w kursie metodyczno-ję-
zykowym Comenius EFL Methodology 
in Practice dla nauczycieli języka angiel-
skiego w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie” Comenius-Mobilność 
Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Wniosek, 
który  złożyłam kilka miesięcy wcześniej, 
uzyskał dofinansowanie w ramach pro-
jektu „Zagraniczna mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej w ramach projektów 
indywidualnych” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego-Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kurs ten odbył się w Bournemouth 
(południowa Anglia) w Richard Language 

College. Uczestnikami byli nauczyciele 
z różnych krajów europejskich, m.in. 
Polski, Niemiec, Czech, Francji. Zajęcia 
odbywały się w godzinach 9 -16 i miały 
formę warsztatów. Prowadzili je znakomi-
ci wykładowcy z dziedziny metodologii 
nauczania języka angielskiego.

Warsztaty obejmowały kwestie kształ-
cące podstawowe umiejętności językowe 
(mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów o 
różnym poziomie zaawansowania, a także 
fonologię, poszerzenie słownictwa oraz 
wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnej.

Istotnym elementem szkolenia było 
poznanie kultury i życia codziennego 

Anglii. Każdy z nas był zakwaterowany 
u rodzin angielskich. Wspólne posiłki, 
rozmowy, również codzienne dojazdy 
autobusem do college’u, korzystanie ze 
stołówki studenckiej sprawiało, że mie-
liśmy przez cały czas kontakt z żywym 
językiem angielskim.

Oprócz zajęć znaleźliśmy czas na zwie-
dzanie regionu południowej Anglii. Mia-
łam okazję zobaczyć przepiękne miejsca 
w hrabstwie Dorset: Jurassic Coast (Juraj-
skie Wybrzeże), Christchurch, Swanage, 
Salisbury, Corfe Castle. Ukoronowaniem 
była całodniowa wycieczka do Oxfordu.

Uczestnictwo w szkoleniu za granicą 
było dla mnie niesamowitym przeżyciem. 
Pozwoliło mi ono na poszerzenie mojego 
warsztatu pracy, poznanie kultury Anglii i 
nawiązanie kontaktów z innymi nauczy-
cielami. Bardzo zachęcam wszystkich na-
uczycieli, by korzystali (w miarę danych 
im możliwości) z tej formy kształcenia 
- jest ona niezastąpiona.

Chcąc rozwijać się w swoim zawodzie, 
nie możemy poprzestawać na zdobytych 
umiejętnościach i doświadczeniach. By 
nie zostać w tyle, musimy ciągle uczyć się, 
zwłaszcza jeśli jesteśmy nauczycielami.

Marzena Falko 
 – nauczyciel języka angielskiego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Płaskiej
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 ŚlUBOWANIE PIERWSZOKlASISTóW 
W ZSO W PŁASKIEj

DOBRY POCZąTEK TENISOWEGO SEZONU

W dniu 07.11.2013 w ZSO w Pła-
skiej odbyło się uroczyste ślubowanie 
pierwszych klas szkoły podstawowej i 
pierwszych klas gimnazjum. Uroczy-
stość rozpoczęła się częścią oficjalną, 
podczas której wprowadzono sztandar 
szkoły oraz odśpiewano hymn pań-
stwowy.

Z tej okazji, odświętnie ubrane dzie-
ci,w żakowskich czapkach na głowach, 
śmiało wkroczyły na scenę i przedsta-
wiły swój program artystyczny przygo-
towany pod kierunkiem pani Grażyny 
Cieniewicz- wychowawczyni klasy. 
Nie lada wyzwaniem dla pierwszaków 
było wypicie specjalnej mikstury, ale 
poradziły sobie z tym dobrze. Następnie 
pierwszaki złożyły uroczyste ślubowa-
nie, a dyrektor szkoły - Dariusz Sudyk 

dokonał symbolicznego aktu pasowania 
na pełnoprawnego ucznia. Po tej części 
oficjalnej udały się na słodki poczęstu-
nek, przygotowany przez rodziców.

Także uczniowie obu pierwszych 
klas gimnazjum złożyli uroczyste 
przyrzeczenie, a następnie przedstawili 

swój program artystyczny pt. „Świat 
mityczny kontra XXI wiek” przygoto-
wany przez wychowawczynie - Grażynę 
Naumowicz i Liliannę Polkowską.  
W dalszej części musieli zmierzyć się z 
zadaniami przygotowanymi przez star-
szych kolegów z klasy II, nad którymi 
czuwała pani Bogumiła Łebska. Dziel-
nie walczyli, by zasłużyć na zaszczytne 
miano ucznia Gimnazjum w Płaskiej. 
Musieli wykazać się sprawnością fi-
zyczną, szybkością. Wytężali umysły, 
odpowiadając na podchwytliwe pytania.

Nad całością imprezy czuwała opie-
kun Rady Samorządu Uczniowskiego-
-pani Monika Jagłowska.

Wójt Gminy Płaska-Wiesław Goła-
szewski ufundował wszystkim pierw-
szakom słodkie prezenty, które zostały 
wręczone przez pana Wojciecha Krzy-
wińskiego -z-ca wójta.

P.L.

W listopadzie i grudniu br. odbyły się dwa tur-
nieje o Puchar Burmistrza Augustowa 2013/2014. 
Reprezentanci MUKS Płaska zajmują czołowe 
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kat. Żak – IV miejsce - Oskar Wasilczyk
Kat. Młodzik – I miejsce - Piotr Zaniewski
III miejsce – Krystian Prochniewski
Kat. Kadet – III miejsce – Daniel Wasilczyk
Kat. Weteran – III miejsce – Jan Bagiński.

Do zakończenia pozostał jeszcze jeden turniej, 
który odbędzie się 12 stycznia 2014 r.

W każdy piątek o godz. 17.00 w sali gimna-
stycznej ZSO w Płaskiej odbywają się zajęcia 
tenisa stołowego. 

Na zdjęciu z naszymi zawodnikami: Menager 
CSiR w Augustowie, olimpijczyk i medalista mi-
strzostw świata w kajakarstwie Adam Wysocki, 
oraz sędzia główny zaawodów Zdzisław Ome-
lianiuk.

Jan Bagiński
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Z żYCIA ŚWIETlICY WIEjSKIEj W PŁASKIEj

SPOTKANIE Z LEKARZEM ON-
KOLOGII

07 grudnia w świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej odbyło się spotkanie z lekarzem 
onkologiem Panią dr nauk medycznych 
Mirosława Demską ze szpitala Onkolo-
gicznego z Białegostoku. Tematem spotka-
nia była profilaktyka raka piersi, sposoby 
samobadania i epidemiologia. Pani doktor 
przedstawiła bardzo obszernie temat, 
który nie jest może tematem przyjemnym 
ale w XXI wieku  niestety na czasie. Nie 
powinniśmy bać się rozmawiać o tym 
problemie, bo często nasza niewiedza 
może nam zaszkodzić. Wielka szkoda, że 
na spotkanie przyszło tak niewiele kobiet. 
Pani doktor zdeklarowała, że jeśli były by 
chętne osoby na następne spotkania z miłą 
chęcią przyjedzie raz jeszcze. Pracując na 
co dzień w szpitalu spotyka się z różnymi 
przypadkami zachorowań i naprawdę są 
sytuacje kiedy można zapobiec chorobie 
albo złagodzić jej  skutki. Wszystko zależy 
od nas samych i naszej wiedzy. Nie bójmy 
się zapytać!

WARSZTATY MAKIJAŻU
W listopadzie i grudniu w świetlicy 

wiejskiej w Płaskiej odbyły się bezpłatne 
warsztatu makijażu i pielęgnacji twarzy 
oraz rąk. Spotkania prowadziły wizażystki 
i konsultantki firmy MARY KAY. Każda z 
uczestniczek mogła liczyć na indywidualną 
poradę i konsultację dotycząca makijażu i 
pielęgnacji skóry. Konsultantki pomogły 
każdej z pań wykonać fachowy makijaż . 
Nie są to ostatnie warsztaty z tego tematu. 
Kolejne planowane są w styczniu; tema-
tem będzie makijaż karnawałowy. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt pod nr 
607764107. Termin spotkania będzie 
dostosowany do potrzeb uczestniczek. 
Serdecznie zapraszamy.

DECOUPAGE  I STROIKI BOŻO-
NARODZENIOWE

Swoje ukryte talenty plastyczne ujaw-
niały panie na spotkaniach w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej. Na pierwszych 
zajęciach pod czujnym okiem pani Marii 
Pawlikowskiej powstały piękne prace 
metodą Decoupage. Jest to technika 
zdobnicza polegająca na przyklejaniu na 
odpowiednio spreparowaną powierzch-
nię (praktycznie każda powierzchnia: 
drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, 
ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki papierowej (technika serwetko-
wa) i pokryciu go wieloma warstwami 
lakieru tak, aby wtopił się całkowicie 
i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. 
Fachowo wykonany wygląda jak ma-
lowany pędzlem. Na zdjęciach można 
obejżeć niektóre wykonane prace. Po 
Nowym Roku będzie kolejne spotkanie,  
na którym metodą decoupage wykony-
wać będziemy ikony lub obrazki o innej 

tematyce. Osoby zainteresowane proszę 
kontaktować sie z pracownikiem Gok 
 tel 722040565 lub 607764107  

K o l e j n e  z a j ę c i a  z a o w o c o w a -
ły pięknymi stroikami Bożonarodze-
niowymi. Pachnące igliwiem wianki  
 stroiki i wiązanki ozdobią kościół w 
Studzienicznej i Kaplicę w Płaskiej.  

PRZEGLĄD KRONIK
W dniach od 6 do 8 września 2013 roku 

w Ciechocinku, woj. kujawsko-pomor-
skie, spotkali się laureaci: XX Ogólno-
polskiego Konkursu Kronik Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Organizatorem konkursu była Komisja 
Historyczna Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Nadesłano 107 kronik, które prze-
chodząc niższe szczeble eliminacyjne 
zakwalifikowały się do udziału w ogól-
nopolskim konkursie, 23 z nich uzna-
no za wzorowe i 30 za wyróżniające. 
Kronika OSP Płaska była jedną z kronik, 
która znalazła miejsce wśród wystawia-
nych na ogólnopolskim przeglądzie. Co 
roku kronika bierze udział w konkursach 
regionalnych, a na ogólnopolski zakwali-
fikowała się po raz drugi. Wszystko dzięki 
sumiennej pracy prowadzących druhów 
Barbary i Grzegorza Pietrzeniec. GRATU-
LUJEMY  i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Cieżkowska
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•	 Konkurs plastyczny z nagrodami 
– wykonanie ilustracji do utworu 
Kornela Makuszyńskiego techni-
ką dowolną.

•	 Dzień sztuczek magicznych – na-
uka prostych sztuczek z wykorzy-
staniem papieru, monet, zapałek 
i innych drobnych gadżetów.

•	 Zajęcia literacko-plastyczne - za-
jęcia z panią Marią Pawlikowską

•	 Poznajemy nasz region – wspól-
ne  wykonanie gry planszowej i 
ustalenie zasad gry.

•	 Słodka przygoda w kuchni-  za-
jęcia kulinarne

•	 Ognisko, kulig- (składka na kulig)

•	 Gry i zabawy towarzyskie – sza-
chy warcaby chińczyk itp.

•	 Serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w zajęciach, które 
odbędą się w budynku świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej w dniach 
27.01 – 01.02.2014r. w godzi-
nach od 10°° do 14°°. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pła-
skiej wzięła udział w programie ”Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek 2013”, 
którego celem jest podniesienie standardu 
bibliotek publicznych poprzez wypo-
sażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożliwiający użytkow-
nikom biblioteki korzystanie z Internetu, 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów 
bibliotecznych i udostępnianie ich online. 
W ramach programu zakupiono trzy kom-
putery oraz czytnik kodów kreskowych na 
kwotę 12 tys. zł. 

Zakup komputerów dofinansowano ze 
środków Instytutu Książki. 

Barbara Wasilewska

 Vii turniej tenisa stołowego dla dorosłych 
GOK Płaska informuje o zbliżającym sie VII TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

DLA DOROSŁYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY PŁASKA 
WSTĘPNY TERMIN 09.02.2014 r. Zgłoszenia pod nr telefonu 607 764 107 

Ćwicz, trenuj, łap formę i przyjdź po wygraną!

Kiszony barszcz czerwony
Składniki:
• 3 duże buraki ćwikłowe (ok. 0,75-1 kg)
• 1 marchewka
• 1 nieduża pietruszka (korzeń)
• plaster selera korzeniowego
• 1 łyżeczka ziarenek kminku
• 6 dużych ząbków czosnku
• kilka wiórków chrzanu (niekoniecznie)
• 2 l wody
• 1 łyżka cukru
• 1 łyżka soli niejodowanej
• 1 kromka (może być piętka) suchego 

chleba żytniego - koniecznie na za-
kwasie!

Pyszny barszcz czerwony
 - taki barszcz właściwie „robi się” sam, jest 
zdrowy i wspaniale smakuje.
Buraki i warzywa opłukać, wyszorować 
dokładnie i cieniutko obrać - polecam 
robić to w rękawiczkach bo buraki bardzo 
barwią ręce. Czosnek obieramy, jeśli ząb-
ki są bardzo duże możemy pokroić je na 
mniejsze kawałki. Wodę trzeba zagotować 
i przestudzić dodając sól i cukier, zamieszać 
aby się dokładnie rozpuściły.
Warzywa układamy w kamiennym garnku 
albo dużym słoju, wsypujemy kminek, 
dodajemy chrzan, wlewamy przestudzo-
ną wodę. Na wierzch kładziemy chleb. 
Wierzch naczynia przykrywamy gazą i 
zabezpieczamy gumką recepturką albo 

sznureczkiem aby nie spadła. Naczynie 
stawiamy w ciepłym miejscu i zostawiamy 
w spokoju na 4-7 dni - zależy jak ciepło jest 
w pomieszczeniu.
Po kilku dniach kiszenia na wierzchu utwo-
rzy się kożuch, który trzeba delikatnie zdjęć 
a barszcz przecedzić. Zlewamy go i gotowe. 
Taki kiszony barszcz możemy pić po prostu 
sam, jak sok, jest bardzo smaczny i zdrowy. 
Możemy też użyć go do przygotowania 
zupy - np. barszczyku wigilijnego. Zakwas 
możemy przechowywać z zamkniętej bu-
telce w lodówce nawet kilka tygodni, ale 
zaręczam, że wcześniej go wypijecie, bo kto 
się oprze takiemu barszczowi czerwonemu 

Barszcz grzybowy
Składniki:
• spora garść grzybów suszonych
• włoszczyzna
• duża cebula
• łyżka oleju
• sól
• pieprz
Umyte i pokrojone grzyby wrzucić do 
wrzącej wody, gotować 15 min. Dodać ob-
raną włoszczyznę. Cebulę drobno pokroić i 
podsmażyć na oleju. Dodać do gotującego 
się barszczu. Przyprawić solą i pieprzem.

Piernik przekładany mojej Mamy
Składniki:
• 3 szkl. mąki

• 1 1/2 kostki margaryny
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżeczka przyprawy do piernika
• 1 żółtko
• 1 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 3/4 szkl. cukru
• 1/4 szkl. maślanki

Z podanych składników zagnieść ciasto. 
Podzielić na trzy części i każdą z osobna 
upiec  w temp. 170 stopni C przez 20 - 25 
min lub do suchego patyczka.

Masa jabłkowa:
1 kg obranych i pokrojonych w kostkę 
jabłek zagotować z 10 dkg. cukru. Następ-
nie dodać 1 galaretkę cytrynową (suchą) 
wymieszać i wylać na pierwszy placek. 
Przykryć drugim. 

Masa budyniowa:
• 1 budyń waniliowy
• 1/2 l. mleka
• 5 łyżek cukru
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1/2 kostki masła
Ugotować budyń zgodnie z przepisem na 
opakowaniu. Do gorącego dodać masło  
i wymieszać dokładnie. Jeszcze ciepły wy-
lać na piernik i przykryć trzecim plackiem. 
Całość polać polewą.

KUlINARIA BOżONARODZENIOWE PANI MAŁGOSI

KRASZEWSKI. 
KOMPUTERY DlA BIBlIOTEK 2013

Dziś święta wszędzie wyglądają mniej 
więcej tak samo. Różnią się nieco - w 
zależności od regionu Polski. Kiedyś 
te różnice były jeszcze większe. Na Su-
walszczyźnie bożonarodzeniowe tradycje 
kształtowały zwyczaje aż pięciu narodów. 

Bożonarodzeniowe tradycje Suwalsz-

czyzny to mieszanka zwyczajów pol-
skich, litewskich i niemieckich z dawnych 
Prus Wschodnich oraz w mniejszym 
stopniu - zwyczajów białoruskich i - 
poprzez starowierców - rosyjskich.W 
tymże regionie bardzo duże znaczenia 
miały potrawy z maku i grzybów. Jedną 

z najbardziej charakterystycznych potraw 
wigilijnych był kisiel owsiany i bardzo 
liczne postne potrawy ziemniaczane, 
obecnie potrawy nieco różnią się od tych 
sprzed kilkudziesięciu lat ale może ktoś 
znajdzie coś dla siebie wśród tych kilku 
przepisów:

propozycja zajęć dla dzieci w okresie  ferii zimowych 2014
zorganizowanych przez Gminna Bibliotekę Publiczną 

we współpracy ze świetlicą wiejską w Płaskiej
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dofinansowanie dla firm w 2014 roku.
Przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać sie o dofinanso-

wanie, które pomoże rozwinąć im skrzydła. O dotacje i wsparcie 
finansowe mogą sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, którzy rozkrę-
cają własny biznes jak również firmy o ugruntowanej pozycji.

Obecnie trwa rekrutacja do programu inwestycyjnego w 
Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, jednego z naj-
większych funduszy zalążkowych w Polsce AIP Seed Capital.  
Pierwsze inwestycje w firmy będące w początkowej fazie roz-
woju mogą pojawić się już w styczniu 2014 roku ich wartość 
może wynieść nawet 100 tys. zł. każda! Szansę na otrzymanie 
wsparcia mają projekty najbardziej obiecujące rynkowo i inno-
wacyjne. Fundusz AIP Seed Capital jest beneficjentem Programu 
Innowacyjna Gospodarka. W ramach Działania 3.1 Inicjowanie 
działalności innowacyjnej, otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości ponad 6 mln zł na inwestycje w dobrze rokujące firmy.

Innym typem dofinansowania dla firm na 2014 rok jest 
ogłoszony przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
konkurs o udzielenie wsparcie na wdrożenie CSR w ramach 
projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” – Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy. Celem konkursu  jest udzielenie pomocy 
finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na 
realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z 
zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną 
odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez 
przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowa-
dzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty 
społeczne i środowiskowe. Dotacja na realizacje projektu może 
wynieść 100 000 zł.

preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie 

pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowa-
cji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. 
Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP 
przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z opro-
centowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku. 

Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:
I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży 

produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i 
początkowe wprowadzenie ich na rynek;

II) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu 
mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod 
warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia 
pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
I) mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłą-

czeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i 
mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie nastę-
pujące warunki:

przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub 
funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł 
biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowią-
zał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy mi-
kroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapita-
łu podwyższonego ryzyka typu venture capital;

przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produkto-
wej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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zapisy Oraz wpłaTa dO 23 GrUdnia 2013 r.  
W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W PŁASKIEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:30 – 15:30

tel. 722 040 565, mail: gok@plaska.pl, zapraszaMy serdecznie !!!

reweLacyJna cena: 

230,00 zł od pary 

120,00 zł od osoby

o kubki smakowe zadba  
Pani ania Baranowska.

Naszym gościom proponujemy:

3 dania na gorąco
znakomite przystawki

oraz: napoje, ciasto, kawa,  
herbata, szampan

znakomita 

muzyka  

dJ dziÓBek


