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ŚWIETLICA W PŁASKIEJ
 godz. 10.00 – 14.00

26.01  (wtorek)  - zajęcia plastyczne
28.01  (czwartek)  - karaoke
29.01  (piątek) – „sami gotujemy, sami 
jemy” zajęcia kulinarne
30.01  (sobota) – dyskoteka  od godz.16.00 
do 19.00 dla dzieci i od godz.19.00 do 
22.00 dla młodzieży
02.02  (wtorek) – kulig
04.02  (czwartek) – malowanie na szkle
05.02  (piątek) - „Bezpieczne ferie” 
spotkanie z funkcjonariuszem straży 
granicznej

ŚWITLICA W GRUSZKACH
godz. 11.00 – 15.00

28.01  (czwartek) – turniej gry w warcaby
29.01 (piątek) – turniej tenisa stołowego

02.01  (wtorek) – konkurs wiedzy 
sportowej
05.02  (piątek) – ognisko

ŚWIETLICA W STRZELCOWIŹNIE
od godz. 13.00 

31.01  (niedziela) – ognisko
03.02  (środa) – zabawy i gry na  śniegu
06.02  (piątek) – gry i zabawy na śniegu 

(obowiązkowe sanki)
    Zbiórka uczestników zajęć na ternie 
byłej szkoły 

ŚWIETLICA W RUDAWCE
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i 
czwartki od godz.10.00 do 14.00

ŚWIETLICA W MOŁOWISTYM
Zajęcia będą odbywać się  od godz. 13.00 
w dniach otwarcia świetlicy.

UWAGA: W pozostałe dni świetlice są 
czynne w godzinach takich jaj do tej pory. 

HARMONOGRAM zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez świetlice wiejskie w okresie ferii zimowych

24.01  (niedziela), godz. 14.00 – 16.00 
– rozgrywki sportowe (siatkówka, piłka 
nożna)
27.01  (środa),  godz 11.00 – 3 turniej w 
ramach II Grand Prix Gminy Płaska
31.01  (niedziela), godz.14.00-16.00 
– rozgrywki sportowe (siatkówka, piłka 
nożna)

01.02  (poniedziałek), godz. 10.00 
– zajęcia z tenisa stołowego
03.02  (środa), godz. 10.00 – zajęcia z 
tenisa stołowego
07.02  (niedziela), godz. 14.00 – 16.00 
– rozgrywki sportowe (siatkówka, piłka 
nożna)
Dodatkowo zajęcia sportowe na sali 

gimnastycznej:
− 25 styczeń – 29 styczeń  od 
poniedziałku do piątku  od godz. 14.00 
do godz. 16.00
− 01 luty – 05 luty od poniedziałku do 
piątku  od godz. 13.00 do godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy!!!
 GOK w Płaskiej

HARMONOGRAM zajęć na sali gimnastycznej przy ZSO w Płaskiej w okresie ferii zimowych
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21 grudnia 2009 roku (w poniedziałek) 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się 
XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. 

Obrady sesji uświetnił ks. prałat kustosz 
parafii Studzieniczna  Zygmunt Kopiczko, 
który, jak co roku  przybył do radnych i 
sołtysów ze Słowem  Bożym,  życzeniami 
świąteczno - noworocznymi, oraz opłat-
kiem  i tradycyjną kolędą. 

Przedstawiciele KRUS Placówki Te-
renowej w Augustowie przekazali na 
ręce przedstawicieli Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzelcowiźnie zestaw me-
dyczny, ufundowany ze środków KRUS, 
przekazany przez oddział regionalny Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Białymstoku. Przekazany sprzęt posłuży 
strażakom do niesienia pomocy przedlekar-
skiej w ratowaniu życia i zdrowia ofiarom 
wypadków, zarówno komunikacyjnych, 
jak i rolniczych. 

Przyjęto bez uwag protokół z XXIII 
sesji. Informację o decyzjach w okresie 
między sesjami przedstawił Wiesław Go-
łaszewski – Wójt Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/173/09  w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska 
na 2010 rok, w której ustalono: - dochody 
budżetu gminy w wysokości 11.314.607 zł, 
z tego: - bieżące w wysokości 6.928.607 
zł, - majątkowe w wysokości 4.386.000 
zł; - wydatki budżetu gminy w wysokości 
15.096.000 zł, z tego:  - bieżące w wyso-
kości 6.525.000 zł,  - majątkowe w wyso-
kości 8.571.000 zł; - utworzono rezerwy: 
ogólną w wysokości 45.000 zł, celową w 
wysokości   - 15.000 zł., z przeznaczeniem 

na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego; - określono 
limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009 – 2011; - wy-
datki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w 
wysokości 8.904.400 zł; - deficyt budżetu 
gminy w wysokości 3.781.393 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 
w kwocie 3.781.393 zł;

- łączną kwotę przychodów budżetu w 
wysokości 4.300.000 zł., oraz łączną kwotę 
rozchodów budżetu  w wysokości 518.607 
zł; - limity zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
1.500.000 zł; sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu w kwocie 3.781.393 zł;  
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów  w kwocie 518.607 zł;  wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 4.238.000 zł;   na 
finansowanie wydatków na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne w ramach WPF (od 
2011r.)  w kwocie 8.571.000 zł, - ustalono 
dochody w kwocie 71.200 zł z tytułu wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 
61.200 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych; - wydatki w kwocie 10.000 zł na 
realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii; 
- planowane kwoty dotacji udzielanych 
z budżetu Gminy dla instytucji kultury 
w wysokości 573.200 zł, oraz plan przy-
chodów i kosztów w łącznej kwocie dla 
samorządowych zakładów budżetowych: 
przychody - 370.000 zł, koszty -  370.000 
zł, - plan dochodów i wydatków w łącznej 
kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych 
jednostek budżetowych: dochody - 25.000 
zł., wydatki - 25.000, zł; - ustalono plan 
przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości:  przychody – 4000 
zł; wydatki – 4000 zł, - upoważniono 
Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek 
do wysokości poszczególnych limitów 
zobowiązań,  zaciągania zobowiązań: a) 
na finansowanie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, na programy i 
projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych oraz na zadania wynikające 
z kontraktów wojewódzkich;

b) z tytułu umów, których realizacja w 
roku następnym (2011r.) jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania gminy 
i termin zapłaty upływa w 2011 roku na 

Na ostatniej sesji Rady Gminy w 2009 roku

Zakład wykonuje zadania o charak-
terze użyteczności publicznej, których 
celem jest bieżące              i nieprze-
rwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. Głównym 
celem w okresie zimowym jest bieżące 
utrzymanie techniczno-eksploatacyjne 
dróg, tj. zimowe oczyszczanie i posy-
pywanie mieszanką piaskowo - solną 
publicznych dróg powiatowych:

Płaska – Przewięź,
Płaska – Strzelcowizna,
Płaska – Mołowiste,
Płaska – Żyliny,
Sucha Rzeczka – Dalny Las,
Płaska – Mikaszówka – Gruszki,
Gruszki – Rudawka,
Gruszki – Rubcowo – Rondo Lipskie,
Mikaszówka – Rygol.

W celu właściwego utrzymania stanu 
dróg wyjazdy pracowników Zakładu 
odbywają się  w godzinach porannych, 
najczęściej pomiędzy godz. 4.30, a 6.00 
rano. Ilość mieszanki piaskowo – solnej 
wykorzystywanej do posypywania dróg 
jak też różne godziny pracy zależne są 
od potrzeb i warunków atmosferycznych 
panujących na drogach (najczęściej zu-
żywane jest 5, 7 i więcej ton mieszanki 
piaskowo – solnej). 

Usługi odśnieżania dróg powiatowych 
odbywają się samochodem ciężarowym 
typu STAR 244 i IVECO oraz równiar-
ką. 

Tegoroczna zima charakteryzuje się 
dużymi opadami śniegu, co przekłada się 
na ponoszenie większych środków finan-
sowych z Urzędu Gminy Płaska z tytułu 
zimowego oczyszczania dróg.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej realizuje również inne zada-
nia zlecane przez Wójta Gminy Płaska. 
Wykonywane są też usługi dostarczania 
opału do budynków Urzędu Gminy, 
Ośrodka Zdrowia, świetlic wiejskich 
w miejscowościach Strzelcowizna 
i Płaska. 

Zakończone w miesiącu styczniu 2010 
roku przez Zakład prace remontowe 
w Ośrodku Zdrowia w Płaskiej zostały 
pozytywnie ocenione przez mieszkań-
ców, że dzięki nim znacznie poprawiły 
się warunki oczekiwania pacjentów na 
wizytę lekarską.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawie 
wykonywanych usług przyjmowane są 
w godzinach pracy przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej pod numerem telefo-
nu: (087) 641-81-35.                   ZGK

Dnia 5 stycznia 2010 roku  Gmina 
Płaska zakończyła, trwającą prawie 
dwa lata, walkę z wykonawcą sali 
gimnastycznej- firmą Zakład Ogólno-
budowlany …..,  o podatek VAT. Rosz-
czenie Zakładu Ogólnobudowlanego … 
dotyczyło rzekomej straty poniesionej 
przez tą firmę w trakcie budowy sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej. Szko-
da zdaniem firmy wynikała ze zmiany 
stawki podatku VAT w czasie realizacji 
sali gimnastycznej.

Przepisy kodeksu cywilnego pozwa-
lają na podniesienie wynagrodzenia 
wykonawcy przez sąd, gdy w momencie 
podpisywania umowy strony nie były 
w stanie przewidzieć nadzwyczajnych 
zmian okoliczności, które wpłynęły 
na powstanie straty.  Zazwyczaj za 
nadzwyczajną zmianę okoliczności 
uważana jest właśnie zmiana stawek 
podatkowych.

Walka w sądzie z firmą Zakład 
Ogólnobudowlany …. była trudna 
z kilku powodów. Po pierwsze firma 
ta pozwała już wcześniej o wypłatę 
podobnego roszczenia Gminę Filipów 
(gdzie również w tym samym czasie 
budowała salę gimnastyczną) i Gmina 
Filipów przegrała proces w sądzie, 

skutkiem czego musiała wypłacić 
Zakładowi  Ogólnobudowlanemu …. 
kwotę ok. 440 000 zł. Po drugie w obu 
gminach nastąpiły zmiany wójtów, 
a poprzedni wójtowie wcale nie musieli 
czuć potrzeby pomagać w walce sądo-
wej swoim byłym Gminom. Po trzecie 
firma ta, dysponowała zapleczem ludzi 
znających doskonale zawiłości zwią-
zane z umowami na roboty budowlane 
i pomocą prawną ze strony kancelarii 
prawniczej, kancelarii która już wygrała 
sprawę z Gmina Filipów.

Wartość roszczenia wraz z kosztami 
procesu oraz odsetkami, jakie wytoczy-
ła firma Zakład Ogólnobudowlany … 
przeciwko Gminie Płaska  sięgała kwo-
ty ok. 350 000 zł. W przypadku więc 
przegranej o taką kwotę byłby uszczu-
plony tegoroczny budżet Gminy.

Należy też zauważyć, że Gmina 
Płaska nie wynajmowała zewnętrznej 
kancelarii prawniczej do prowadzenia 
tej sprawy lecz powierzyła ją naszemu 
radcy prawnemu p. Sławomirowi Mi-
trosowi. Oznacza to, że za prowadzenie 
sprawy Gmina nie zapłaciła nawet zło-
tówki więcej, gdyż radca prawny pro-
wadził ją w ramach dotychczasowych 
obowiązków.

Podczas procesu sąd przesłuchał 

byłego wójta oraz obecnego wójta. 
Jak słusznie zakładaliśmy wsparcia od 
poprzedniego Wójta Gmina nie dostała. 
Przesłuchani zostali również pani skarb-
nik Gminy, pracownik ds. budownictwa 
a także biegły i inni świadkowie. 

Gdy nadszedł dzień 5 stycznia 2010 
roku (ogłoszenie wyroku przez Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku) czekaliśmy 
z drżeniem serca na ten wyrok. W końcu 
zostało odczytane orzeczenie – Gmina 
Płaska – wygrała !!! Firma Zakład Ogól-
nobudowlany … będzie musiał ponieść 
wszystkie koszty procesu i nie dostanie 
od Gminy żadnych pieniędzy.

Sąd uznał, że wykonawcy w żaden 
sposób nie udowodnili, iż ponieśli ja-
kąkolwiek stratę. Ponadto sąd ustalił, 
że wykonawcy wiedzieli, że w trakcie 
inwestycji zmieni się wysokość stawki 
VAT.

Wygrana procesu jest ogromnym 
sukcesem Gminy. Przegrana spowodo-
wałaby uniemożliwienie przeprowadze-
nia niektórych planowanych inwestycji 
a w szczególności realizacji bardzo 
ważnego dla naszej gminy projektu 
związanego z budową infrastruktury 
turystycznej nad Kanałem  Augustow-
skim.  

KRA.

ZWYCIĘSTWO W BITWIE O VAT

Zakład Gospodarki Komunalnej
 w Płaskiej informuje
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KRYMINAŁKI  GMINNE

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

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

Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częś-
ciowo uzbrojona) i 4500 mkw, położone w 
miejscowości Płaska ul. 3-Maja. Nierucho-
mości położone przy lesie w pobliżu jez. Gor-
czyckiego i Kanału Augustowskiego, cena do 
uzgodnienia. tel. 607 764 107.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem za-
budowy w miejscowości Płaska: działka 1500 
mkw, cztery działki po 1000 mkw. Działki gra-
niczą z lasem państwowym, położone w od-
ległości 500 metrów od jeziora Paniewo, 300 
metrów od jeziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw 
(do uzgodnienia).tel. 87 6418881,e-mail:ja-
deszko@poczta.onet.pl. 

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

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich dachów, 
daszków, altanek gontem lub wiórem. tel. 87 
641 76 35. 

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło 
i do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgod-
nienia), używane skrzydła drzwiowe, bryczka 

parokonna – 2,5 tys. zł tel. 87 641 88 81,e-
mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy 
w miejscowości Rudawka o powierzchni 3000 
mkw. Działka graniczy z lasem, położona 
w bliskim sąsiedztwie Kanału Augustowskie-
go, w odległości 200m od przejścia graniczne-
go. Cena do uzgodnienia. tel. 695 365 127.

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

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

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda 
agregat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 
20kV, rok produkcji 1967 r., Tel  kom. 503 064 
200. 

Sprzedam działki budowlane o różnych 
powierzchniach położone w miejscowości 

Gruszki i okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 
508 953 124.

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

Sprzedam działkę budowlaną z prawem 
zabudowy o wielkości 2000 mkw, położoną 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, w miej-
scowości Kudrynki, cena do uzgodnienia. tel. 
87 641 76 35.

Sprzedam używany siewnik zbożowy, siew-
nik do nawozów i rozrzutnik obornika. Grusz-
ki, 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. 695 365 127.

*W październiku ubiegłego roku augustowscy po-
licjanci zostali powiadomieni przez właściciela jed-
nego z miejskich barów o włamaniu do jego lokalu. 
Jak ustalili mundurowi sprawcy dostali się do wnętrza 
przez wyłamane okno.  Zabrali alkohol i pieniądze. 
Okradziony mężczyzna starty oszacował na 800 zło-
tych. W pierwszy wtorek stycznia 2010 amatorów cu-
dzej własności zatrzymali funkcjonariusze z Augusto-
wa. Okazali się nimi trzej mieszkańcy miasta w wieku 
od 21 do 26 lat. Złodzieje mylili się myśląc, że nikt 
już ich nie szuka. Usłyszeli zarzut kradzieży z wła-
maniem, do którego się przyznali. Chcą dobrowolnie 
poddać się karze. 

*Najpierw funkcjonariusze celni pełniący służbie 
na krajowej ósemce w Augustowie, zatrzymali do 
kontroli osobowego volkswagena kierowanego przez 
24-letniego obywatela Litwy. Podczas rewizji pojaz-
du okazało się, że w baku samochodu oprócz paliwa 
zatopione są paczki z papierosami. Łącznie w zbior-
niku celnicy znaleźli blisko 1000 paczek papierosów 
z rosyjskimi znakami akcyzy. Kilkanaście godzin 
później w tym samym miejscu, celnicy z Augustowa 
udaremnili kolejny przemyt papierosów. Tym razem 
przemytnikiem okazał się 41-letni obywatel Łotwy, 
który 1000 paczek papierosów próbował przewieźć 
do Niemiec w specjalnie skonstruowanej skrytce za 
tylną kanapą, w zderzaku oraz w podwójnej podłodze 
bagażnika kierowanego przez siebie mercedesa.

(B)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 
I SPOTKAŃ OSP

MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA LOKAL 

OSP Rudawka 09. 01. 2010 r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Rudawce 

Gruszki 14. 01. 2010 r. 16 : 00 Świetlica wiejska w Gruszkach 

OSP Mołowiste 16. 01. 2010 r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Mołowistym 

Rygol, Muły, 

Mikaszówka 

17. 01. 2010 r. 10: 00 Sala parafialna przy kościele 

parafialnym w Mikaszówce 

Rubcowo 17. 01. 2010 r. 13 : 00 Mieszkanie Sołtysa 

Rudawka 17. 01. 2010 r. 16 : 00 Świetlica wiejska w Rudawce 

Sucha Rzeczka 21. 01. 2010r. 16 : 00 Mieszkanie Sołtysa 

OSP Gruszki 23. 01. 2010r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Gruszkach 

Mołowiste, 

Macharce, 

Podmacharce 

24. 01. 2010 r. 15: 00 Świetlica wiejska w Mołowistym 

Strzelcowizna 24. 01. 2010 r. 18 : 00 Świetlica wiejska w 

Strzelcowiźnie 

OSP Dalny Las 30. 01. 2010 r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Dalnym Lesie 

Płaska, Gorczyca 31. 01. 2010 r. 14 : 00 Świetlica wiejska w Płaskiej 

Dalny Las, Serwy, 

Serski Las  

31. 01. 2010 r. 18 : 00 Świetlica wiejska w Dalnym 

Lesie 

OSP Płaska 06. 02. 2010 r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Płaskiej 

OSP Strzelcowizna 13. 02. 2010r. 17 : 00 Świetlica wiejska w Strzelcowiźnie

łączną kwotę 5.000.000 zł i do dokony-
wania zmian w planie wydatków, z wy-
łączeniem przeniesień wydatków między 
działami, lokowania wolnych środków 
budżetowych na rachunkach bankowych 
w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy.

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/174/09  w 
sprawie utworzenia Punktu Przedszkol-
nego w Gruszkach, w której z dniem 1 
stycznia 2010 roku tworzy się w Szkole 
Podstawowej w Gruszkach Punkt Przed-
szkolny „Wesołe Przedszkole”. Nadzór pe-
dagogiczny nad Punktem Przedszkolnym 
sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 

Organem prowadzącym Punkt Przed-
szkolny jest Gmina Płaska. Celem 
głównym Punktu jest wyrównywanie 
szans dzieci w dostępie do edukacji przed-
szkolnej z terenów wiejskich, zwiększenie 
szans edukacyjnych w zakresie osiągania 
gotowości szkolnej oraz dostępu do opieki, 
wychowania i uczenia się w atmosferze 
akceptacji i bezpieczeństwa. Punkt reali-
zuje cele i zadania, określone w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego 
określonej przez MEN poprzez: 1) wspo-
maganie indywidualnego rozwoju dziecka 
zgodnie z jego wrodzonym zasobem moż-
liwości rozwojowych; 2) współdziałanie z 
rodziną w zakresie wychowania i przygoto-
wania dziecka do nauki szkolnej; 3) spra-
wowanie opieki nad dziećmi odpowiednio 
do ich potrzeb i możliwości Punktu.

Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 
do 5 lat z terenu Gminy Płaska, liczba 
dzieci w grupie nie może przekroczyć 
15 osób. 

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób 
bezstronny, z poszanowaniem zasady rów-
ności płci, w miesiącu maju każdego roku. 
Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowa-
ne utworzą listę rezerwową. 

O wynikach rekrutacji rodzice będą 
powiadamiani telefonicznie lub listownie. 
Formularze Karty zgłoszeń o przyjęcie 
dziecka do punktu przedszkolnego 
dostępne są w Szkole Podstawowej w 
Gruszkach. 

Podmiotem uprawnionym do przyjęcia 
dziecka do Punktu jest dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Gruszkach. Punkt 
czynny jest przez cały rok szkolny, od 
poniedziałku do piątku w dni robocze 
z wyjątkiem przerw ustalonych przez 
organ prowadzący. 

Punkt czynny jest od godziny 8.30 do 
godziny 13.30.

Punktem Przedszkolnym kieruje dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Gruszkach, 
który jest pracodawcą zatrudnionych w 
nim pracowników.

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/175/09  w 

sprawie planu pracy Rady Gminy na 2010 
rok, w którym przewidziano odbycie sześ-
ciu sesji rady gminy.

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/176/09 w 
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pła-
ska do zawarcia porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Płaska utrzymania 
ścieżki rowerowo-narciarskiej. 

Upoważniono Wójta Gminy Płaska 
do zawarcia porozumienia z Powiatem 
Augustowskim, którego celem jest inwe-
stycja polegająca na budowie i utrzymaniu 
ścieżki rowerowo - narciarskiej przez 
Gminę Płaska w ramach projektu  pn. 
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w strefie Kanału Augustow-
skiego” dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

W  ramach porozumienia Gmina zo-
bowiąże  się do: letniego i zimowego 
utrzymania ścieżki rowerowo-narciarskiej, 
w szczególności: utrzymanie w czystości 
(sprzątanie i wywóz liści z terenu całej 
ścieżki rowerowo-narciarskiej wraz ze 

stacjami rowerowymi),   dokonywaniu 
bieżących napraw występujących na tra-
sie ścieżki rowerowo-narciarskiej wraz 
ze stacjami rowerowymi, poniesienia 
ewentualnych opłat związanych z zaję-
ciem pasa drogowego na czas realizacji 
inwestycji dotyczącej budowy ścieżki 
rowerowo-narciarskiej w ramach projektu 
pn.: „Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augu-
stowskiego” dofinansowanego z priorytetu 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007 
– 2013, zawiadomienia o zakończeniu 
inwestycji, określonej w pkt. 3), celem 
wzięcia udziału przedstawiciela Powiatu 
w odbiorze końcowym robót. 

Natomiast Powiat zobowiąże się do 
wydania decyzji o naliczeniu opłaty zwią-
zanej z zajęciem pasa drogowego na czas 
realizacji inwestycji dotyczącej budowy 
ścieżki rowerowo-narciarskiej i zapewni 
udział przedstawiciela Powiatu w komisji 
odbioru końcowego robót.             

 (red)

podpisał w sobotę, 19 grudnia 2009r.  
dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana 
Pawła II, zamykający zasadniczą część 
jego procesu beatyfikacyjnego oraz dekret 
o męczeństwie księdza Jerzego Popie-
łuszki, co ostatecznie kończy cały proces 
i umożliwi podanie daty wyniesienia ka-
pelana Solidarności na ołtarze. 

Swojej radości z podpisu papieża Be-
nedykta XVI nie krył postulator  procesu 
beatyfikacyjnego Jana Pawła II, ksiądz 
Sławomir Oder. 

- Z pewnością jest to chwila ogromnej 
radości i satysfakcji - podkreślił duchow-
ny. Dodał, że poza dyspensą od 5-letniego 
okresu przed rozpoczęciem procesu beaty-
fikacyjnego, jest on prowadzony z zacho-
waniem wszelkich norm kanonicznych. 

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II roz-
począł się w czerwcu 2005 roku, niespełna 
trzy miesiące po jego śmierci. Było to ab-

solutnym rekordem w najnowszej historii 
Kościoła. Wydanie dekretu o heroiczności 
cnót papieża zamyka najistotniejsze i 
najtrudniejsze postępowanie kanoniczne, 
które mimo ogromu zebranej dokumenta-
cji przebiegało sprawnie i bez większych 
kłopotów. 

Obecnie pozostaje do sfinalizowania 
dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia, 
przypisywanego wstawiennictwu polskie-
go papieża. Podkreśla się, że wybrano 
przypadek nie sprawiający większych 
trudności. Dotyczy on niewytłumaczalnego 
z medycznego punktu widzenia nagłego 
ustąpienia objawów zaawansowanej cho-
roby Parkinsona u francuskiej zakonnicy. 
Postępowanie w tej sprawie zakończy się w 
najbliższych miesiącach, co otworzy drogę 
do ogłoszenia Jana Pawła II błogosławio-
nym w tym roku.

(B)

Benedykt XVI
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Wykonanie budŜetu Gminy 2009 r. 
Dochody w wysokości 6.542.043 zł., w tym: dochody bieŜące 6.263.716 zł. (podatki 

opłaty) i dochody majątkowe  278.327 zł. (wpłaty na zadania inwestycyjne). Wydatki w 
wysokości 7.163.090,- zł: w tym wydatki bieŜące 5.773.072  zł. i wydatki majątkowe -
1.390.018 zł. 

Wydatki bieŜące to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół oraz pracowników 
instytucji kultury, gops, urzędu gminy, kierowców OSP, wypłaty zasiłków, utrzymania dróg, 
utrzymania budynków szkół, świetlic. 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku przedstawiały się następująco: 
dokumentacja na drogi gminne 20.984.- zł ( koszt całej dokumentacji 170.600,- zł); 
rozbudowę infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego 478.485,- zł. ( w 
tym wykup gruntu 82.333,- zł); modernizacja kotłowni co w budynku ZOZ 22.000,- zł.; 
dostęp do Internetu - przygotowanie wniosku - 15.785,- zł.; zakup samochodu OSP Dalny Las 
- 477.620,-  (Koszt całkowity zakupu 680.520,- zł. w tym dotacje pozyskane 417.900,- zł.); 
przygotowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 307.865,-zł.; oświetlenie 
uliczne 23.300,- zł.; zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki komunalnej 35.000,-zł.  
(zakup agregatu do stacji wodociągowej w Dalnym Lesie i remont równiarki); przygotowanie 
dokumentacji na modernizacje świetlic wiejskich - 8.980,- zł. 

Zestawienia zadłuŜenia Gminy Płaska od 2006 roku do 2009 roku 

* kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych 

W tym z tytułu  Rok ZadłuŜenie na koniec 
roku sala gimnastyczna Termomodernizacja 

budynków 
Inne inwestycje 

2006 875.000 600.000 120.000 155.000 
2007 953.001 500.000 453.001  
2008 708.321 400.000 308.321  
2009 665.486 

433.887* 
300.000 225.486 140.000 

Organy samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne, których rozmiary i strukturę określa budżet. Bu-
dżet gminy, będąc zespołem narzędzi i środków służących realizacji określonych lokalnych zadań społeczno-eko-
nomicznych, może być wykorzystywany przez organy gminy w oddziaływaniu na proces rozwoju lokalnego, 
jego dynamikę i strukturę. Budżet gminy jest także pewną prezentacją programu działania władz samorządowych,  
 tw którym ogólne cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne zostały przekształcone w konkretne, wyrażone liczbowo 
zamierzenia realizacyjne.

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy Płaska
w latach 2000 – 2009 w tys. zł.

Rok Dochody 
ogółem 

Wydatki 
 ogółem 

2000 3 895 239 4 738 695
2001  3 866 436 3 617 171
2002 4 023 376 3 972 396
2003 3 876 537 3 691 063
2004 4 598 534 5 181 958
2005 5 229 959 5 272 730
2006 5 413 552 5 424 114
2007 6 087 638 6 490 356
2008 6.374.837 5.938.470
2009 6.542.043 7.163.090
2010 11.314.607 15.096.000

Rok Dochody 
ogółem 

Wydatki 
 ogółem 

2000 3 895 239 4 738 695
2001  3 866 436 3 617 171
2002 4 023 376 3 972 396
2003 3 876 537 3 691 063
2004 4 598 534 5 181 958
2005 5 229 959 5 272 730
2006 5 413 552 5 424 114
2007 6 087 638 6 490 356
2008 6.374.837 5.938.470
2009 6.542.043 7.163.090
2010 11.314.607 15.096.000

Rok Dochody 
ogółem 

Wydatki 
 ogółem 

2000 3 895 239 4 738 695
2001  3 866 436 3 617 171
2002 4 023 376 3 972 396
2003 3 876 537 3 691 063
2004 4 598 534 5 181 958
2005 5 229 959 5 272 730
2006 5 413 552 5 424 114
2007 6 087 638 6 490 356
2008 6.374.837 5.938.470
2009 6.542.043 7.163.090
2010 11.314.607 15.096.000

Dochody w wysokości 6.542.072 zł., 
w tym: dochody bieżące 6.263.745 zł. 
i dochody majątkowe  278.327 zł.  Wy-
datki w wysokości 7.163.090,- zł: w tym 
wydatki bieżące 5.773.072  zł. i wydatki 
majątkowe -1.390.018 zł.

Wydatki bieżące to wynagrodzenia 
nauczycieli i obsługi szkół oraz pra-
cowników instytucji kultury, gops, 
urzędu gminy, kierowców OSP, wypłaty 
zasiłków, utrzymania dróg, utrzymania 
budynków szkół, świetlic.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 
2009 roku przedstawiały się następu-
jąco: dokumentacja na drogi gminne 
20.984.- zł (koszt całej dokumentacji 
181.860,- zł); rozbudowę infrastruktury 
turystycznej w strefie Kanału Augustow-
skiego 478.485,- zł. ( w tym wykup grun-
tu 82.333,- zł); modernizacja kotłowni 
co w budynku ZOZ 22.000,- zł.; dostęp 
do Internetu - przygotowanie wniosku 
- 15.785,- zł.; zakup samochodu OSP 
Dalny Las - 477.620,-  (Koszt całkowity 

zakupu 680.520,- zł. w tym dotacje po-
zyskane 417.900,- zł.); przygotowanie 
dokumentacji na przydomowe oczysz-
czalnie ścieków 307.865,-zł.; oświetlenie 
uliczne 23.300,- zł.; zakupy inwestycyjne 
w Zakładzie Gospodarki komunalnej 
35.000,-zł.  (zakup agregatu do stacji 
wodociągowej w Dalnym Lesie i remont 
równiarki); przygotowanie dokumenta-
cji na modernizacje świetlic wiejskich 
- 8.980,- zł.

Wykonanie budżetu Gminy 2009 r.

Zestawienia zadłużenia Gminy Płaska od 2006 roku do 2009 roku

Część mieszkańców 
naszej gminy pozostaje 
bez pracy. Nie mamy 
dużych firm, które ofe-
rowałyby zatrudnienie. 

Wyjściem z takiej sytuacji może być 
podjęcie własnej działalności gospodar-
czej. Osoby najbardziej operatywne za-
stanawiają się nad sposobem pozyskania 
środki finansowe aby móc działać „na 
własny rachunek”.

Szansę daje Powiatowy Urząd Pracy 
w Augustowie. Starosta (z upoważnienia 
którego działa dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy) może przyznać bezrobot-
nemu jednorazowo środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym na 
pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związane z 
podjęciem tej działalności, w wysoko-
ści określonej w umowie, nie wyższej 
jednak niż 6-krotnej wysokości przecięt-
nego wynagrodzenia - w zależności od 
wielkości kosztów związanych z podję-
ciem działalności od dnia 01.12.2009r. 
jest to kwota w maksymalnej wysokości 
18 683,16 zł). Przyznane środki są nie-
oprocentowane i bezzwrotne.

Dotacje cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem ze strony osób bezro-
botnych. Na tle innych gmin wypadamy 
bardzo korzystnie biorąc pod uwagę 
liczbę osób, którym takie fundusze 
przyznano: 

Wniosek o przyznanie środków na 
podjęcie działalności gospodarczej może 
być uwzględniony, jeżeli bezrobotny 
spełnia następujące warunki: 

1. W okresie 12 miesięcy poprzedza-W okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących złożenie wniosku nie odmówił, 
bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, 
przygotowania zawodowego dorosłych, 
wykonywania prac interwencyjnych lub 
robót publicznych;

2. Nie otrzymał dotychczas z FunduszuNie otrzymał dotychczas z Funduszu 
Pracy lub z innych środków publicznych 
bezzwrotnych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej lub rolniczej, 
założenie lub przystąpienie do spółdziel-
ni socjalnej;

3. Nie był karany w okresie 2 lat przedNie był karany w okresie 2 lat przed 
dniem złożenia wniosku za przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny;

4. Zrezygnuje z możliwości zawiesze-Zrezygnuje z możliwości zawiesze-
nia prowadzenia działalności gospodar-
czej w okresie 12 miesięcy po dniu roz-
poczęcia prowadzenia tej działalności;

5. Nie prowadził działalności gospo-Nie prowadził działalności gospo-
darczej i nie posiadał wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej w okresie 
12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej.

6. Złożył kompletny i prawidłowoZłożył kompletny i prawidłowo 
sporządzony wniosek, który powinien 
zawierać m. in:
kwotę wnioskowanych środków;
rodzaj działalności gospodarczej, w 

rozumieniu przepisów o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, którą zamierza 
podjąć bezrobotny;
symbol podklasy rodzaju działalności 

określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD);
kalkulację kosztów związanych z 

podjęciem działalności gospodarczej 
oraz źródła ich finansowania;
specyfikację i harmonogram wydat-

ków w ramach wnioskowanych środ-
ków, przeznaczanych w szczególności 
na zakup środków trwałych, urządzeń, 
maszyn, materiałów, towarów, usług i 
materiałów reklamowych, pozyskanie 
lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do 
spółdzielni socjalnej;
proponowaną formę zabezpieczenia 

zwrotu środków.
O uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględnienia wniosku, Dyrektor urzę-
du powiadamia wnioskodawcę w formie 
pisemnej w terminie 30 dni od daty zło-
żenia wniosku oraz innych niezbędnych 
do jego rozpatrzenia dokumentów.

Szczegółowych informacji można za-
sięgnąć w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Augus-towie, ul. Mickiewicza 2, sta-
nowisko 8, 9 (parter), tel.: 6436872; 87 
6446890; 87 6435802 wewn.: 268, 269 
lub na stronie internetowej urzędu: www.
pup.augustow.pl .

Przewidziane są również spotkania 
informacyjne dotyczące sposobu wy-
pełnienia wniosków (świetlica Powia-
towego Zarządu Dróg w Augustowie 
przy ul. Wojska Polskiego 54) w na-
stępujących dniach: 27.01.2010r. godz. 
10.00, 10.02.2010r. godz. 10.00 oraz 
17.02.2010r. godz. 10.00.  

Sławomir Różański

Jak w gminie Płaska można „postawić na swoim”

W marcu emeryci i renciści dostaną 
coroczną podwyżkę świadczeń. Dla 
większości jednak to tylko kilkadzie-
siąt złotych więcej. Jak będzie liczo-
na? Coroczną podwyżkę (waloryza-
cję) dostaną osoby, których emerytury 
wypłaca ZUS, KRUS, Zakład Eme-
rytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe 
Biuro Emerytalne MON i Biuro Eme-
rytalne Służby Więziennej. 

Jej wysokość co roku ustala rząd, 
biorąc pod uwagę dwa wskaźniki: wy-
sokość inflacji i wzrost płac w przed-
siębiorstwach. W budżecie na 2010 
rok rząd założył, że waloryzacja w 
tym roku wyniesie 4,1 proc. Niestety, 
zeszłoroczny wzrost płac jest niższy 

od założonego przez rząd. W związku 
z tym emeryci dostaną mniejsze pod-
wyżki. 

Dlaczego? Realny wzrost płac wy-
niesie ok. 1,5 proc. Przy waloryzacji 
uwzględnia się jedynie 20 proc. tego 
wskaźnika. Na wzroście płac emeryci 
zyskają więc tylko 0,3 proc. Do tego 
trzeba dodać wskaźnik ubiegłorocznej 
inflacji (bierzemy cały wskaźnik, czy-
li 3,5 proc.): 0,3+3,5 = 3,8 proc. Te-
goroczna podwyżka nie wyniesie jak 
zakładał rząd 4,1 proc., ale prawdopo-
dobnie 3,8 proc. O tyle zapewne więc 
wzrosną w marcu emerytury, renty i 
inne świadczenia, która wymieniamy 
niżej. 

Waloryzacja świadczeń jest prze-
prowadzana „z urzędu”, bez naszego 
udziału. Nie trzeba więc składać doku-
mentów czy zgłaszać się do oddziałów 
wypłacających nam świadczenie. ZUS, 
KRUS, MON lub MSWiA same obli-
czą nowe, wyższe świadczenie i poin-
formują o tym emeryta lub rencistę. 

Wyższa emerytura (lub renta) bę-
dzie wypłacana od marca w terminie, 
w którym dziś odbiera się świadczenia 
(1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia mie-
siąca). Jak policzyć podwyżkę? Jeśli 
emerytura wynosi np. 1200 zł brutto, 
po waloryzacji dostanie 1245,60 zł, a 
więc o 45,60 zł więcej. 

Źródło: Gazeta Wyborcza

 

Waloryzacja rent i emerytur
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Już po raz trzeci rozstrzygnięto organi-
zowaną przez Nadleśnictwo w Augustowie 
Leśną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej 
FOREST. Uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień odbyła się 16 grudnia w Cen-
trum Edukacji Leśnej w Studzienicznej. 

Celem olimpiady jest m.in. zwrócenie 

uwagi dzieci i młodzieży na problem 
ochrony środowiska na wielu płaszczy-
znach ludzkiej działalności oraz zachęcenie 
ich do większej dbałości o najbliższe oto-
czenie. Na konkurs nadesłano aż 333 prace 
z różnych dziedzin twórczości plastycznej, 
multimedialnej i literackiej. W tym roku 

do konkursu olimpijskiego przystąpili 
również dorośli. 

Pierwsze miejsce w pracach plastycz-
nych zdobyła Anna Milanowska z Augu-
stowa, zaś za wiersze wyróżnienia przy-
znano paniom Zofii Hańczyc i Jadwidze 
Jatkowskiej z Gruszek.                    (JD)

Dziękujemy
strażakom z OSP w Gruszkach: druhom Waldemarowi Baranowskiemu, 
Jerzemu Jatkowskiemu, Wojciechowi Waluś oraz Mariuszowi Jarocewi-
czowi  -  za przygotowanie  lodowiska dla uczniów SP w Gruszkach, którzy 
z ochotą korzystają ze wspaniałej tafli lodowej.                        SP Gruszki

Trzech Króli
Święto Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwane świętem Trzech Króli, 
to jedyny dzień w roku, który nie jest wolny od pracy, a w którym katolicy 
mają obowiązek uczestniczenia we mszy św. 
We wszystkich kościołach w regionie msze odbywają się według porządku 
niedzielnego. Każdy wierny, przy wyjściu ze świątyni, otrzyma kawałek 
kredy i kadzidło. Kredą, zgodnie ze staropolską tradycją, powinniśmy napi-
sać na drzwiach domu litery „KMB” oznaczające łacińską prośbę „Chryste, 
błogosław temu domowi”. Błędnie odczytywane są one jako pierwsze litery 
imion trzech mędrców, którzy przybyli do Betlejem. Spalane kadzidło to 
symbol wznoszenia się modlitwy do Boga.                                             (A) 

   Dąb
Dębie mój dorodny, ogromny, wspaniały, 
Poznałem cię dawno, kiedy byłem mały. 
Chodziłem do lasu na grzyby, jagody,
Nie raz w twoim cieniu zaznałem ochłody.

Rosłeś przy drodze, koło leśniczówki, 
Dokąd licznych gości ściągały majówki. 
Święto lasu spędzałem na łonie przyrody, 
Świat był taki piękny, a ja bytem młody.

O twój pień oparty, nie raz tu siedziałem
I swoje sekrety tobie powierzałem. 
Wtedy poznałeś powód mej radości,
Gdy w sercu poczułem smak pierwszej miłości.

Zawsze podziwiałem twe liście, konary 
I dorodne żołędzie, choć już byłeś stary. 
Bujna twa korona za azyl służyła, 
Bo gromada ptactwa w niej się zagnieździła.

W przestronnej twej dziupli wiewiórki dom miały, 
W korzeniach pod ziemią gryzonie mieszkały, 
A spadłe żołędzie to przysmak nie lada, 
Po które niejeden dzik się tu zakradał.

Królowałeś w puszczy i wieki przeżyłeś, 
Pamiętamy wszyscy, że mocarzem byłeś. 
Przetrwałeś zimy, burze, błyskawice 
I inne przygody, których tu nie zliczę.

Wtem przyszedł huragan o niezwykłej mocy, 
Zwalił cię na ziemię w środku ciemnej nocy. 
Poległeś w tej walce i leżysz przy zrębie. 
Nie zapomnę ciebie, przyjacielu dębie.

                             Kazimierz Stępień

Leśna Olimpiada – pomysł potrzebny!

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość 
wrodzonych umiejętności dziecka  rozwija się intensywnie w wieku 
przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działa-
nia edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dzie-
cka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. 

Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają cenną okazję do nabywania do-
świadczeń w trakcie zabawy, wzbogacają zasób słów, rozwijają samo-
dzielność, stwarzają okazje do rozwijania dojrzałości emocjonalnej 
– dłuższego rozstania z bliska osobą.

Z myślą o dzieciach najmłodszych na terenie gminy Płaska od stycznia 
2010 roku działa punkt przedszkolny. Punkt wyposażony jest w atrakcyj-
ne zabawki i pomoce dydaktyczne. 

Zajęcia prowadzi pani mgr Teresa Nakonieczko, mająca świetny kon-
takt z maluchami. Korzystają one też z darmowych posiłków w stołówce 
szkolnej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców z terenu gminy Płaska za-
chęcamy do skorzystania z oferty punktu przedszkolnego w Grusz-
kach i uczestnictwa dzieci w zajęciach.  

SP Gruszki

„Wesołe przedszkole” w Gruszkach

Spotkanie augustowskich policjantów w sprawie bezpiecznych ferii od-
było się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Płaskiej. 
We wtorek 5 stycznia 2010 roku podczas ich wizyty w szkole dzieciaki 
dowiedziały się od funkcjonariuszy m.in. o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Rozmowy były okazja do prezentacji spo-
sobów i narzędzi używanych w codziennej pracy funkcjonariuszy.

Bezpieczne ferie

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Liczba rodzin pobierających zasiłek ro-
dzinny 179, w tym dzieci:  
  do 5 lat               65
             od 5 do 18 lat     249
                          od 18 do 24 lat   30

RAZEM dzieci otrzymujących zasiłek 
rodzinny  344.
Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2009 
pobierały 3 rodziny.
Zasiłek pielęgnacyjny pobierało 61 osób.

2.   POMOC PAŃSTWA 
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Tą formą pomocy objęto 98 rodzin (426 
osób w rodzinie).    
− Szkoła Podstawowa w Gruszkach - 37 
uczniów
− ZSO w Płaskiej - 110 uczniów

− uczniowie uczący się w szkołach po-
nadgimnazjalnych - 20 uczniów
− osoby, którym przyznano zasiłek celo-
wy na zakup żywności - 22 osoby

3. POMOC SPOŁECZNA
Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej – 141, w tym osób w rodzinie 
562
Dla 24 osób zostały wypłacone zasiłki 
stałe. 
Dla 37 osób zostały wypłacone zasiłki 
okresowe.
Były przyznane inne świadczenia, takie 
jak: zasiłki celowe, dodatki mieszkanio-
we, zasiłki celowe specjalne, praca socjal-
na (kontakt ze specjalistami medycznymi, 
współpraca ze specjalistami typu pedagog, 
psycholog, kurator zawodowy, terapeuta 
uzależnień, policja, sąd rodzinny itp.).

4. DARY ŻYWNOŚCIOWE
W 2009 roku z tej formy pomocy skorzy-
stało 699 osób. Otrzymaliśmy i rozdyspo-
nowaliśmy następujące produkty:
− mąka – 5.160 kg
− ser topiony – 420 kg
− masło 530 kg
− ser żółty – 1.897 kg
− mleko – 16.265 l
− cukier – 5.030 kg
− dżem – 1.980 kg
− makaron – 5.270 kg
− krupnik – 1.084 kg
− płatki – 1.710 kg
− dana gotowe – 917 kg
− kasza – 1.790 kg
− kawa zbożowa – 126 kg
− herbatniki – 226 kg
− mleko w proszku – 560 kg.
             Razem 37.805 kg

informacja dot. udzielonej pomocy
przez gminę w 2009 roku

Niż demograficzny już za nami? 
-  statystyka mieszkańców gminy Płaska w latach 2000-2009 
Rok Liczba mieszkańców 

gminy na dzień 31 
grudnia 

Liczba 
urodzin  

 Liczba 
zgonów 

2009 2.597 32 43 

2008 2.584 22 20 

2007 2.580 29 33 

2006 2.623 20 37 

2005 2.661 27 35 

2004 2.687 30 40 

2003 2.711 36 25 

2002 2.707 37 33 

2001 2.713 35 25 

2000 2.703 42 31 
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Ilość uczniów w oddziałach i zatrudnienie w szkołach
ZSO Płaska ogółem  - 250 uczniów
Zatrudnienie pedagogiczne - 22,72 etatu
 Liczba pracowników nie będących pedagogicznymi - 8
Szkoła Podst. w Gruszkach ogółem – 51 uczniów
Zatrudnienie pedagogiczne – 9,17 etatu
Liczba pracowników nie będących pedagogicznymi – 1

Przy Szkole Podstawowej w Gruszkach zostało utworzone 
przedszkole dla dzieci 3-5 lat z terenu Gminy Płaska na 
ok.15 miejsc.

Klasa SP Płaska SP Gruszki 
I 13 7 

Klasa Gimnazjum

II 19 6 
III 22 8 

I 38 

IV 18 8 
V 15 4 

II 38 

VI 19 8 
O 33 w tym 5-

ciolatki 15; 
6-ciolatki 18 

10 
III 35 

razem 139 51 razem 111 
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Już po raz 16 mieszkańcy Rudawki 
spotkali się ze Świętym Mikołajem. Wte-
dy śniegu zabrakło, więc przyszedł pie-
szo. Ciągnął wózek, po brzegi wyładowa-
ny prezentami. Dorośli i dzieci czekały 
przy ognisku i żywej szopce wigilijnej, 
w której już po raz kolejny uczestniczyły 
najmłodsi mieszkańcy miejscowości.

Dzieci czekają cały rok, wiedzą że ich 
nie ominie i przyniesie wymarzone pre-
zenty. Warunek jest jeden - trzeba być 
grzecznym, bo w przeciwnym wypadku 
można dostać rózgę.

Maluchy już zdążyły przyzwyczić się 
do widoku nietypowego przybysza. -Ma 
czerwony płaszcz, długą brodę, laskę i 
jeździ saniami – mówią dzieci, to dobry 
człowiek, zawsze ma ze sobą cukierki i 
stos paczek.

Zgodnie z tradycją, mieszkańcy Ru-
dawki udają się na wczesną pasterkę, 

spiewają kolędy, łamią się opłatkiem, 
składają sobie życzenia i czekają na Mi-
kołaja. 

W spotkaniu wzięło udział około 200 
osób. Gościowi drogę wskazuje przy-
strojona kapliczka, wysoka choinka, 
gwiazdka, odnisko i szopka betlejemska. 

Puszczański Mikołaj 
zazwyczaj przyjezdża 
oświetlonymi saniami 
pełnymi prezentów. Tym 
razem przyszedł jednak 
pieszo, do pomocy w 
ciągnięciu wózka pośpie-
szyło kilka osób. Naj-
młodsi z entuzjazmem 
powitali Św. Mikołaja. 
Ten wręczał prezenty, 
niektórych obdarowanych 
prosił o piosenkę albo 
wiersz. Wszystkim rozdał 

prezenry!
Na pomysł wpadł 16 lat temu Zigniew 

Kozielski kiedy miał jeszcze małe dzie-
ci. Okazało się ze przyjazd Świętego Mi-
kołaja sprawił ogromną frajdę dzieciom, 
a i dorosłym dostarczył wiele miłych 
emocji. 

KZ

Dzień Babci i Dziadka w ZSO w Płaskiej

Święty Mikołaj w Rudawce

Jak to dawniej było każdy z was pamięta
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta,
Babcia ciasto piecze, wesoło zagada
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada,
A kochany Dziadek w bujanym fotelu
Pokazuje zdjęcia swych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba
Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da.
Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.

Dnia 21 stycznia w ZSO w Płaskiej, wzorem 
lat ubiegłych odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie – pełni 
ciepła i opiekunczości – to drogie nam osoby, 
które przyciągają do siebie swym spokojem i 
życzliwością, ale też oczekują naszej pamięci i 
szacunku.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: Babcie 
i Dziadkowie. Obecnością swą zaszczycił Wójt Gminy Pła-
ska – pan Wiesław Gołaszewski oraz Dyrektor Szkoły – pan 
Dariusz Sudyk.

Uczniowie klas 0-III przygotowali wiele wierszy i piosenek 
oraz wręczali własnoręcznie przygotowane upominki. Wiele 
radości przybyłym Dziadkom dostarczył występ dzieci 5 i 6 
– letnich z oddziału przedszkolnego. Maluszki przedstawiły 

inscenizację pt: „Pastuszek”, „Chory kotek”, a 6 – latki pięk-
nie zatańczyły żywego krakowiaka. Wnuczęta najpiękniej, jak 
potrafiły dziękowały przybyłym gościom za miłość, poczucie, 
że są kochani, wpojone zasady moralne i wiarę religijną. Uro-
czystość zakończono odśpiewaniem tradycyjnego „100 lat”. W 
imieniu Dziadków głos zabrał pan Ślepski z Macharc, który 
podziękował wszystkim za tak piękną uroczytość. Wójt Gminy 
złożył solenizantom szczere życzenia, a Dyrektor Szkoły gorą-
co podziękował za liczne przybycie.

LP.

W pierwszym semestrze do szkoły 
podstawowej w Gruszkach uczęsz-
czało 51 uczniów.
Oddział przedszkolny liczy 10 dzie-
ci.
Klasa pierwsza
Stan klasy: 7 uczniów
Uczniowie osiągający wysokie 
wyniki w nauce:
Kacper Jasiński (wzorowe zacho-
wanie), Emilia Kupińska (wzorowe 
zachowanie), Adam Milewski, 
Szymon Pawłowski (wzorowe za-
chowanie), Krystian Prochniewski, 
Krystian Raczkowski (wzorowe 
zachowanie), Piotr Szarkowski.
Klasa druga
Stan klasy: 6 uczniów
Uczniowie osiągający wysokie wy-
niki w nauce:
Natalia Bołtralik (wzorowe zacho-
wanie), Hubert Kubryń (wzorowe 
zachowanie), Piotr Masłowski 
(wzorowe zachowanie)
Klasa trzecia
Stan klasy: 8uczniów
Uczniowie osiągający wysokie wy-
niki w nauce:
Dominik Bołtralik (wzorowe za-
chowanie), Klara Zdankiewicz 
(wzorowe zachowanie), Klaudia 
Miedzianowska (wzorowe zachowa-
nie), Krzysztof Piekarski (wzorowe 
zachowanie), Daniel Zakarzecki.
Klasa czwarta
Stan klasy: 8 uczniów

Uczniowie osiągający wysokie wy-
niki w nauce:
Daria Trocka – średnia ocen 5, 81, 
wzorowe zachowanie
Maja Karolina Jadeszko – średnia 
ocen 4,90, wzorowe zachowanie
Karolina Jatkowska – średnia ocen 
5,27, wzorowe zachowanie
Sandra Jatkowska – średnia ocen 
4,54, bardzo dobre zachowanie
Sara Sawastynowicz – średnia ocen 
4,18, bardzo dobre zachowanie
Średnia klasy: 4, 53.
Klasa piąta
Stan klasy: 4 uczniów
Uczniowie osiągający wysokie wy-
niki w nauce:
Beata Szarkowska – średnia ocen 
5,09, wzorowe zachowanie
Bartosz Jadeszko – średnia ocen 4,0, 
wzorowe zachowanie
Średnia klasy: 4,05.
Klasa szósta
Stan klasy: 8 uczniów
Uczniowie osiągający wysokie wy-
niki w nauce:
Ewa Masłowska- średnia ocen 4,91, 
wzorowe zachowanie
Aneta Piekarska – średnia ocen 4,73, 
wzorowe zachowanie
Mariusz Zaniewski – średnia ocen 
4,45, bardzo dobre zachowanie
Średnia klasy: 3,79.
Tytuł „WZOROWY UCZEŃ” otrzy-
mali: Krystian Raczkowski, kl. I, 
Szymon Pawłowski kl. I, Kacper 

Jasiński, kl. I, Emilia Kupińska, kl. 
I, Natalia Bołtralik, kl. II, Hubert 
Kubryń, kl. II, Piotr Masłowski, kl. 
II, Klara Zdankiewicz, kl. III, Klau-
dia Miedzianowski, kl. III, Daria 
Trocka, kl. IV, Karolina Jatkowska, 
kl. IV, Karolina Maja Jadeszko, kl. 
IV, Beata Szarkowska, kl. V, Ewa 
Masłowska, kl. VI

Plan pracy szkoły w I semestrze był 
realizowany na bieżąco. Uczniowie 
uczestniczyli w wielu uroczystoś-
ciach, m. in. w obchodach 70-tej 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej oraz 50-lecia szkoły, Święta Od-
zyskania Niepodległości, ślubowaniu 
pierwszoklasistów.
Występ jasełkowy dzieci miały 
okazję zaprezentować dla mieszkań-
ców gminy trzykrotnie – w szkole, 
w świetlicy w Gruszkach oraz w 
Rudawce.
Szkoła wzięła udział w projekcie 
„Edukacja – naturalnie!”. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach „Obszary 
Natura 2000 jako europejska forma 
ochrony przyrody”. Na zajęciach 
wykorzystano techniki multimedialne 
– pokazy slajdów, wykład, pogadankę 
i pokaz okazów przyrodniczych. Ucz-
niowie wykonywali plakaty i rysunki. 
Szkoła otrzymała plansze, zestaw płyt 
DVD i inne pomoce dydaktyczne.
Po raz pierwszy szkoła uczestniczyła 
w Leśnej Olimpiadzie Wiedzy 

Ekologicznej FOREST. Do konkurs 
zgłoszono prace plastyczne dzieci 
oraz dwa utwory literackie osób do-
rosłych związanych ze szkołą – pań 
Zofii Hańczyc i Jadwigi Jatkow-
skiej. Nagrodzeni zostali następujący 
uczniowie: Daria Trocka (kl.IV), 
Ewa Masłowska (kl.VI) i Martyna 
Jatkowska (kl. VI).
Dzieci brały udział w ogólnopolskich 
konkursach przedmiotowych (Sty-
pendiada Polonistyczna – konkurs 
ortograficzny „Ortograf” i Stypen-
diada Matematyczna „Plus-minus”). 
Na wyniki czekamy!
Chłopcy z naszej szkoły niezmiennie 
osiągają dobre wyniki na turniejach 
tenisa stołowego na szczeblu gmin-
nym i powiatowym. Gratulujemy 
Mariuszowi Zaniewskiemu (kl.
VI), Piotrowi Zaniewskiemu (kl.
III), i  Szczepanowi Rowińskiemu 
(kl.VI).
W szkole zorganizowano następujące 
wyjazdy: podróż kolejką wąskoto-
rową z Płociczna, rajd rowerowy 
szlakiem miejsc pamięci narodowej, 
na seans filmowy do kina „Iskra” w 
Augustowie, na zajęcia na pływalnię 
w Augustowie, na wycieczkę szla-
kiem bunkrów (kl.V).
Od 1 stycznia działa ognisko przed-
szkolne, do którego uczęszcza sześ-
cioro dzieci pięcio- i sześcioletnich. 
Fundusze na ten cel pozyskano ze 
środków unijnych.         SP Gruszki

Okres pomiędzy Świętami Bożego 
Narodzenia, a Nowym Rokiem to czas 
szczególny w ciągu roku, ale też jest to czas 
refleksji i spotkań.  Dlatego też w dniu 30 
grudnia o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej 
w Rudawce odbyło się wspólne spotkanie 
świąteczne, które zgromadziło tego wieczo-
ru osoby starsze, samotne, wójta Gminy, 
księdza proboszcza Parafii Mikaszówka, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Barbarę 
Wasilewską, Panią Zofię Hańczyc wraz z 
dziećmi Szkoły Podstawowej w Gruszkach, 
pracowników Urzędu Gminy i tych, którzy 
razem z nimi, chcieli spędzić ten czas.

Uczestników spotkania powitał wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski składając 
wszystkim świąteczne i noworoczne życze-
nia. Wszystkim zebranym jak i ich najbliż-
szym życzył ciepła, zdrowia i zapomnienia 
od codziennych trosk. 

Do życzeń przyłączył się ksiądz pro-
boszcz Mirosław Mścichowski, życząc,  
aby tajemnica narodzin Boga Człowieka 
napełniła wszystkich wspólną radością  
i siłą na cały zbliżający się rok. 

Następnie wszyscy zebrani połamali 
się opłatkiem składając sobie życzenia. 
Wspólne spotkanie uświetnił występ 

dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach, którzy po okiem 
pani Zofii Hańczyc przedstawi-
li Bożonarodzeniowe jasełka. 
Podczas spotkania brzmiały przepiękne 
kolędy w wykonaniu Natalii i Marcina 
Kozielskich.

 Wszyscy zebrani mogli skosztować 
pysznych wigilijnych potraw. Te wspania-
łe potrawy przygotowały panie z kuchni, 
pracujące w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w Płaskiej. 
W ciepłej, świątecznej atmosferze moż-

na było porozmawiać o tradycji Świąt 
Bożegonarodzenia, powspominać święta, 
które już zostały za nami i przeżyć chwi-
lę zadumy nad nadchodzącym czasem  
i nowym rokiem.                 red   

Podsumowanie I semestru w Szkole Podstawowej w Gruszkach

Spotkanie świąteczne w Rudawce


