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   Tegoroczne hasło przedsięwzięcia 
brzmiało: „Chrońmy bioróżnorodność 
– segregujmy odpady”. Edukacja ekolo-
giczna to obowiązkowy element świa-
domości współczesnego społeczeństwa. 
Nadal jednak wielu ludzi nie zdaje sobie 
sprawy, jak ważne w ochronie środowiska 
są tak proste i codzienne czynności, jak 
segregacja śmieci. 
Przez ostatnie 20 lat ilość nagromadzo-
nych śmieci wzrosła trzykrotnie. Gdyby 
z odpadów nagromadzonych w Polsce 
usypać górę, to miałaby kilometr długości 
i wysokość ponad dwa razy większą niż 
Mont Everest. Segregacja śmieci w domu 
tylko wydaje się nam trudna, wydaje się 
nam też, że na wysypisku ktoś się tym 
za nas zajmie. Tymczasem segregacja 
wymieszanych odpadów jest kosztowna 
i skomplikowana. 
Segregacja śmieci w domu to pierwszy 
krok w stronę stylu życia „eko”, życia, 
które staje się coraz bardziej popularne, 
szczególnie wśród młodych ludzi, którzy 
zdają sobie sprawę z korzyści płynących 
z sortowania odpadów i którzy wiedzą, że 
kolor zielony nie wychodzi z mody. Odpa-
dy niebezpieczne, szczególnie baterie, któ-
re zawierają metale ciężkie, (ołów, kadm, 
nikiel, cynk i rtęć) i szkodliwe substancje 
(lit i mangan) mogące poważnie skazić 

glebę, wystarczy przechowywać w jednym, 
bezpiecznym miejscu, a gdy przyjdzie 
potrzeba, oddać je do punktu zbiórki …. 
znajduje się on w naszej szkole. 
Mamy zielone kartony z Organizacji 
Odzysku REBA. Można do szkoły do-
starczyć zużyte baterie. W ubiegłym roku 
szkolnym zbieraliśmy też papier wraz z  
Klubem Gaja. 
W naszej szkole do akcji przystąpili-
śmy we wtorek 21 września.  Do akcji 
mogliśmy przystąpić dzięki współpracy 
z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach. 
To oni koordynują akcją, niosą fachową 
pomoc i wsparcie. W tym roku z ramienia 
nadleśnictwa opiekowała się nami Dorota 

Piechowska i Mariusz Polkowski. Zorga-
nizowali oni sprzątanie wspólnie ze szkołą 
w Bartnikach i Rygałówce. Uczniowie 
i nauczyciele tych szkół przybyli do nas. 
Pomimo niesprzyjającej pogody (deszcz) 
trzy szkoły przystąpiły do akcji. Najwięk-
szy nasz niesmak budzą śmieci podrzu-
cane przez turystów w workach na teren 
przystanku autobusowego. W akcji brało 
udział 100 uczniów i 15 nauczycieli. Po 
sprzątaniu leśnicy tradycyjnie przygotowa-
li nam ognisko z kiełbaskami  i podarowali 
pamiątkowe książeczki i breloczki z logo 
nadleśnictwa. Dzieci rozegrały mecze 
towarzyskie w piłkę nożną. 

Agata Pomichter

Sprzątanie Świata 2010

Lokalna Grupa Działania -” Kanał Au-
gustowski i Rospuda „ oraz Druskininku 
vietos veiklos grupe po stronie Litewskiej 
rozpoczęły realizacje projektu pod nazwą 
„Bliżej ekspresji twórczej i tradycji w re-
gionie pogranicza” 

Jak wspominaliśmy w poprzednim 
numerze gazety na terenie Gmin Płaska, 
Nowinka i Augustów przeprowadzone 
zostaną 20 - godzinne warsztaty kuli-
narne a w Gminie Nowinka dodatkowo 
warsztaty plastyczno- malarskie dla dzieci 
i młodzieży. 

W warsztatach weźmie udział w sumie 

70 osób -  50  z Polski i 20 z Litwy oraz 21 
w tym 6 z Polski na terenie Druskiennik. 
Zajęcia zostaną poprzedzone badaniami 
etnografów i zebraniem przez nich starych 
przepisów kulinarnych i wywiadów na 
temat tradycji kulinarnych wśród starszych 
mieszkańców Gmin. 

Zgromadzone przez etnografów  mate-
riały i dokumentacja z warsztatów zostaną 
zebrane i wydane we wspólnym folderze. 
Ponadto w każdej z gmin na zakończenie 
sesji warsztatowej zorganizowane zostaną 
festyny, na których wystąpią zespoły z Pol-
ski i Litwy, odbędzie się pokaz rękodzieła 

ludowego, gry i zabawy dla dzieci i mło-
dzieży oraz degustacja potraw regional-
nych i wspólna zabawa przy muzyce. 

Na terenie Gminy Płaska warsztaty pod 
tytułem „Dary jesieni z pola, lasu i ogro-
du” odbędą się w dniach 2-5 listopada 
2010 roku. 

Weźmie w nich udział 15 osób z terenu 
naszej gminy i 5 gości z Litwy. 

6 listopada 2010r. zorganizowany zo-
stanie w świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
festyn na który zapraszamy Naszych 
Mieszkańców.

MC

Promujemy Naszą Gminę Płaska!
     

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZOWJU 

REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu

W dniu 07.10.2010 r. odbyło się otwarcie ofert 
w przetargu nieograniczonym prowadzonym 
przez Gminę Płaska na realizację zadania „Bu-
dowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Płaska�.�. Zadanie budowy 
700 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 
realizowane jest w ramach projektu Nr LT-PL 
/107 „Rozwój EKOTURYSTYKI na pograni-
czu polsko – litewskim”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska 
- Litwa 2007 - 2013.

Na przetarg wpłynęły 2 oferty: pierwsza firmy 
AQUATECH sp.z o.o. z Łomży, która zaofero-
wała wykonanie robót objętych zamówieniem 
za cenę 7.999.999,96 zł brutto oraz druga firmy: 
„KB-INSTALACJE” Krzysztof Bobrowski 
z Łodzi, która zaoferowała wykonanie zamó-
wienia w cenie 9.973.667,27 zł brutto. Termin 
wykonania całości zadania: nie dłużej niż do 
31.08.2012 r. 

Na realizację zadania wybrano ofertę 
Wykonawcy firmy AQUATECH sp. z o.o. 
z Łomży, która spełniła warunki udziału w po- spełniła warunki udziału w po-

stępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ i jest 
ofertą z najniższą ceną. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kom-
pletnych instalacji biologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Płaska. W skład 
instalacji wchodzi biologiczna oczyszczalnia 
ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej 
z budynku, odprowadzeniem wód oczyszczo-
nych do studni chłonnej, montażem studni 
chłonnej i przepompowni ścieków surowych 
(tylko tam, gdzie w sytuacjach uzasadnionych 
będzie to konieczne), zasilaniem elektrycznym, 
rozruchem technicznym i technologicznym. Do 
oczyszczalni ścieków zastosowano mechaniczno 
- biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajno-
ści dobowej poniżej 5 m3/dobę. Wody oczysz-
czone odprowadzane będą do studni chłonnej. 
Całość procesów oczyszczania musi odbywać 
się w jednym zbiorniku. 

Przedmiot zamówienia zgodny z normą PN-
EN 12566-3+A1:2009 ogłoszoną przez Prezesa 
PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 
18 lutego 2010 r. 

Do chwili zwrotu dotacji ok. 2 mln Euro z Pro-
gramu Polska-Litwa, budowa 700 oczyszczalni 
będzie finansowana z pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Stosowną umowę w tym zakresie Wójt Gminy 
zawarł już z Funduszem w miesiącu sierpniu 
tego roku.
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Informacja o kolejności montażu 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
8 października 2010r. odbyła się XXX 
Sesja Rady Gminy Płaska podczas, 
której Radni Gminy w obecności sołty-
sów Gminy Płaska w drodze losowania 
ustalili kolejność montażu przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie 
sołectw:
1. Serski Las,Serski Las,
 Dalny Las, Serwy
2. Sucha RzeczkaSucha Rzeczka
3. RudawkaRudawka
4. Płaska, GorczycaPłaska, Gorczyca
5. RubcowoRubcowo
6. Mikaszówka, RygolMikaszówka, Rygol
 Muły
7. GruszkiGruszki
8. Podmacharce,Podmacharce,
 Macharce, 
 Mołowiste
9. Strzelcowizna.Strzelcowizna.

Wyniki przetargu na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków
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Gmina Płaska od października 2007 roku 
do lipca 2010r. miała zawarte porozumie-
nie z Powiatem Augustowskim w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
Średnia wysokość kosztów poniesionych 
w ciągu ostatnich 3 lat przedstawiała się 
następująco: koszt zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w gminie Płaska w 
2007/2008 wyniósł 29 tys. złotych, w 
2008/2009 wyniósł 69 tys. złotych, w 
2009/2010 wyniósł 70 tys. złotych. Średni 
roczny koszt zimowego utrzymania dróg 
za  ostatnie 3 lata  wyniósł ok. 56 tys. zł 
na sezon zimowy. Należy tu wspomnieć, 
że ceny usług Zakładu Komunalnego w 
Płaskiej według których kalkulowane 
są koszty zimowego utrzymania dróg są 
znacznie niższe niż ceny tych samych usług 
z przedsiębiorstw w Augustowie. Przykła-
dem może tu być cena jednej piaskarki. 
Koszt wywiezienia 5 ton mieszanki solno-
piaskowej w Augustowie to cena ok. 1350 
złotych, koszt wywiezienia tych samych 5 
ton mieszanki w Zakładzie Komunalnym w 
Płaskiej to cena  ok. 420 złotych. 

Wójt Gminy Płaska już w miesiącu 
sierpniu br.  wystąpił do Starosty Augu-
stowskiego z propozycją ponownego prze-
kazania Gminie Płaska dróg powiatowych 
położonych w granicach administracyjnych 
Gminy w zakresie zimowego utrzymania 
tych dróg. Propozycja wójta Gminy Płaska 
była bardzo prosta, Gmina przez kolejne 
trzy lata będzie dbała o zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych za cenę 56 tys. zło-
tych. Oznacza to, iż Gmina Płaska będzie 
dopłacać ok. 20-30 tys. złotych rocznie. 
Odpowiedź z Powiatu na pierwsze pismo 
była niezrozumiała. 

Wójt Gminy wystąpił więc po raz drugi. 
Na to pismo Gmina uzyskała odpowiedź, 
że Powiat nie jest zainteresowany taką 
propozycją ze strony Gminy Płaska. 
Pismo podpisał dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Augustowie. Po raz trzeci 
wystosowano pismo o udzielenie odpo-
wiedzi Gminie na propozycję zimowego 
utrzymania dróg powiatowych wraz z 
podpisaniem stosownej odpowiedzi przez 
osobę kompetentną do podejmowania tego 
typu decyzji. 

Można więc stwierdzić jednoznacznie, 
że Zarząd Powiatu odmówił podpisania 
stosownego porozumienia z Gminą Pła-
ska, co oznacza, że wracamy ponownie 
do V kategorii zimowego utrzymania 
dróg powiatowych. Propozycja Starosty 
Augustowskiego w zakresie przeznaczenia 
środków finansowych dla Gminy Płaska 
na zimowe utrzymanie dróg to kwota 30 
tys. zł. 

Być może za takie pieniądze możliwe 
jest wykonywanie zimowego utrzymania 
dróg w V kategorii, ale na pewno nie w 
takim zakresie i w taki sposób by miesz-
kańcy Gminy Płaska mogli bezpiecznie 
podróżować drogami powiatowymi w 
okresie zimowym. Wpływ na zmianę 

decyzji Zarządu Powiatu mogą mieć 
tylko nowowybrani radni do nowj Rady 
Powiatu. A wybory do Rady Powiatu już 
niedługo… 

Warto również zwrócić uwagę na 
sytuację jaka miała miejsce na drogach 
powiatowych Gminy Płaska przed 2007 
rokiem. W zasadzie standardem było, że 
pługi śnieżne wyjeżdżały z tygodniowym 
opóźnieniem, a piaskiem posypywane 
były tylko i wyłącznie zakręty drogowe. 
Taka dbałość o zimowe utrzymanie dróg 
powodowała, że od stycznia do końca 
marca powstawały trzy koleiny lodowe na 
pasie dróg powiatowych. Myślę, że nikt z 
nas mieszkańców Gminy Płaska nie chce 
powrotu do  takiego sposobu zimowego 
utrzymania dróg. Z roku na rok oczeku-
jemy lepszych a nie gorszych warunków 
życia, więc i podróżowania. 

Zima tuż tuż, a więc jako mieszkańcy 
tej urokliwej ziemi będziemy wnikliwie 
przyglądać się realizacji tego zadania przez 
służby Starosty, a przy pomocy sprawnych 
działań wójta, mam taką cichą nadzieję, że 
poradzimy sobie z „zimowymi problema-
mi”. Ale jeszcze więcej od wójta i miesz-
kańców mogą zdziałać radni powiatowi. To 
oni wybierają Starostę i oni mogą wpłynąć 
na zmianę jego decyzji. Jednym słowem na 
razie czekamy i na wybory samorządowe 
i na zimę, a wówczas  przekonamy się jak 
to będzie. 

(red)

Miniony piątek był ostatnim w 
tym roku dniem funkcjonowania 
jedynego w Polsce wodnego przej-
ścia granicznego z Białorusią. Za-
interesowanie turystów przejściem 
granicznym w Rudawce rośnie z 
roku na rok. Od 1 maja śluzę Kurzy-
niec sforsowało 355 kajakarzy, czyli 
znacznie więcej niż w poprzednich 
latach. – Rudawka jest coraz popu-
larniejsza – ocenia mjr Anna Wój-
cik, rzecznik Podlaskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Białymstoku. 
– Nie brakuje chętnych, aby po-
płynąć Kanałem Augustowskim 
aż do Niemna. Od kilku lat mają 
taką możliwość. Turyści, którzy 
pokonali cały szlak, chwalą ma-

lownicze krajobrazy i ciszę leśnych 
zakątków po białoruskiej stronie. 
Takiego spokoju, ich zdaniem, 
próżno szukać w Polsce. Z przejścia 
w Rudawce w tym roku skorzystało 
234 Polaków, 98 Białorusinów, 12 
Litwinów, 9 Niemców i 2 Rosjan. 
Płynęli przeważnie z prądem, 
czyli od Kurzyńca na Białoruś. Ale 
znalazło się 80 śmiałków, którzy 
wiosłowali w przeciwnym kierun-
ku. Wyprawa przez Rudawkę wy-
magała paszportu i wcześniejszego 
załatwienia wizy. W Augustowie w 
sezonie działała filia konsulatu bia-
łoruskiego, formalności można było 
załatwić od ręki. Przejście będzie 
znów czynne od 1 maja 2011r.

Sukces wodnego przejścia 
Chętnych było znacznie więcej niż przed rokiem
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Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

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

*Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska: działka 1500 mkw., 
cztery działki po 1000 mkw. Działki graniczą z 
lasem państwowym, położone w odległości 500 
metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów od jeziora 
Pobojno. Cena 70 zł/mkw. (do uzgodnienia).tel. 87 
6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykończe-
nia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i do 
zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
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 miejsco-
wości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. Działka 
graniczy z lasem, położona w bliskim sąsiedztwie 
Kanału Augustowskiego, w odległości 200 m od 
przejścia granicznego. Cena do uzgodnienia. tel. 
695 365 127.

*Rysowanie portretów, autoportretów, malowanie 
widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

*Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: ku-
charki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłoszenia 
osobiste lub: kom. 503 064 200, e-mail: invest@
investnord.pl

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabudowy 
o wielkości 1500 mkw. i 1200 mkw., położone w 

pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowości 
Kudrynki, cena do uzgodnienia. tel. 87 641 76 35, 
tel. 78 562 79 13

*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 po-
wierzchniach 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. 

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

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

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabudowy 
o powierzchni ok. 1100 mkw. (częściowo uzbrojo-
na) i 4500 mkw., położone w miejscowości Płaska 
ul. 3-Maja. Nieruchomości położone przy lesie w 
pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augustowskie-
go, cena do uzgodnienia. tel. 607 764 107.

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

*Sprzedam używany wóz na kołach gumowych, 
dwudziestka. Gruszki, tel. 693 354 502.

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

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

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

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

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim zakre-
sie. Tel. 510 449 029.

15 listopada tego roku wchodzi w życie 
nowa ustawa antynikotynowa zakazująca 
palenia w miejscach publicznych. Według 
pierwszych projektów ustawa miała wprowa-
dzić całkowity zakaz palenia w miejscach pu-
blicznych, ale została ostatecznie złagodzona. 
I tak czeka nas nie mała rewolucja. Całko-
wicie zakazane zostaje palenie w środkach 
transportu publicznego, na placach zabaw, 
na plażach oraz na przystankach komunikacji 
miejskiej. W lokalach o powierzchni do 100 
m2 właściciele będą musieli zdecydować czy 
jest on dla osób palących czy dla niepalących. 
Natomiast w większych lokalach właściciel 
będzie musiał stworzyć specjalne pomiesz-
czenie dla osób palących. Za złamanie zakazu 
palenia papierosów w miejscu publicznym 
grozić będzie kara w postaci mandatu w wy-
sokości 500 złotych.

*W dniu 16.09.2010r. o godz. 12:50 
Powiatowe Stanowisko Kierowania 
w Augustowie zadysponowało zastęp 
z Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej 
w Augustowie i dwa zastępy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Płaskiej i Moło-
wistem w celu poszukiwania zaginionej 
kobiety (wiek 83lata, mieszkanka 
Płaskiej). Kobieta zaginęła na obsza-
rze leśnym w okolicy wsi. W trakcie 
zgrupowania zastępów Straży Pożarnej 
wspólnie ze Strażą Graniczną i Policją 
kobieta została odnaleziona przez człon-
ków rodziny.

* W dniach 21 i 22 września 2010r. 
prowadzono poszukiwania zaginionego 
turysty z Białegostoku. Poszukiwania 

prowadzono na jeziorze Studzieniczne, 
w akcji brali udział strażacy z JRG Au-
gustów oraz OSP Dalny Las, gm. Płaska. 
Poszukiwania prowadzono pod wodą 
przy pomocy płetwonurków, pojazdu 
podwodnego ROV i sonaru. Spenetro-
wano także brzeg jeziora, zaginionego 
mężczyzny nie odnaleziono. 

*W dniu 26.09.2010r. o godz. 14:55 
Powiatowe Stanowisko Kierowania 
w Augustowie przyjęło zgłoszenie 
o pożarze budynku mieszkalnego 
w miejscowości Płaska. Do zdarzenia 
zadysponowano 3 zastępy gaśnicze je-
den z JRG Augustów, dwa zastępy OSP 
z terenu gminy Płaska. Po przyjeździe 
na miejsce zdarzenia nie stwierdzono 
pożaru. Po przeprowadzonej rozmowie 
z właścicielem posesji, otrzymano 
informację, iż prawdopodobnie syn 
właściciela mógł zgłosić fakt pożaru, 
po krótkim czasie na miejscu zjawił się 
syn właściciela, który potwierdził, iż 
zgłaszał fakt pożaru. Na miejsce przybył 
patrol policji, który dalej poprowadził 
sprawę fałszywego alarmu.

(B)

Ciężkie czasy 
dla palaczy

Straż informuje

1 września 2010r. rozpoczął się nowy 
rok szkolny 2010/2011 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej. 
Uroczystości z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego zaczęły się uroczystą mszą 
święta prowadzoną przez proboszcza 
parafii ks. Wojciecha Jabłońskiego. 
Pozostała część uroczystości odbyła się 
w sali gimnastycznej ZSO w Płaskiej. 
Poprzedni rok szkolny 2009/2010 był 
udany w pracy Naszej Szkoły. Wyniki 
sprawdzianu VI klas Szkoły Podstawo-
wej były wyższe od średniej krajowej 
o 6pkt (SP Płaska 67pkt, krajowy 
61pkt), a od wojewódzkich o 5pkt (wo-
jewództwo 62pkt). Wyniki egzaminów 
gimnazjalnych również plasowały naszą 
szkołę na wysokich miejscach. Z egza-
minu w części matematyczno-przyrod-
niczej nasze gimnazjum uzyskało średni 
wynik 53pkt (wojewódzki wynik to 
49pkt, krajowy 48pkt), w części huma-
nistycznej wynik naszego gimnazjum 
wyniósł 67pkt (wojewódzki 62pkt, 
krajowy 63pkt). Należy tutaj zaznaczyć, 
że po raz pierwszy uczniowie naszego 
gimnazjum uzyskali tak wysoki wynik 
w przedmiotach humanistycznych. 
Należy również wspomnieć o wyso-
kich miejscach zajmowanych przez 
naszych uczniów w konkursach przed-
miotowych i olimpiadach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim jak też 
krajowym. Również wyniki sportowe 
podniosły nasze miejsce w rankingach 

o kilkadziesiąt punktów. W okresie 
wakacyjnym szkoła pozyskała znaczne 
środki finansowe (ponad 50 tys. zł.) 
z wynajmu budynku (kolonie letnie) 
i projektów unijnych, realizowanych 
przez Gminę Płaska. Znaczącą część 
tych środków szkoła przeznaczyła na 
remont sal lekcyjnych (wyremonto-
wano siedem sal lekcyjnych), remont 
sekretariatu szkoły i zakup niezbędnych 
pomocy dydaktycznych.  
Nowy rok szkolny stawia przed Naszą 
Społecznością szkolną  nowe wyzwa-
nia, ale też i zobowiązania związane 
z poprzednimi latami, w szczególności 
z utrzymaniem wysokich wyników 
nauczania. 
W nowy rok szkolny wkraczamy 
z nowo utworzoną klasą sportową (IV 

klasa Szkoły Podstawowej -10 godzin 
wychowania fizycznego tygodniowo) 
i klasą integracyjną (II klasa gimna-
zjum z nauczycielem wspierającym). 
Zostały również przeniesione klasy I-III 
Szkoły Podstawowej w inne miejsce bu-
dynku szkolnego z bloku sportowego, 
gdzie warunki nauczania dawały dużo 
do życzenia, w ciche i spokojne miejsce 
w sąsiedztwie klasy „0”. 
Zmieniliśmy organizację pracy świetli-
cy szkolnej. Godziny pracy świetlicowej 
zostały rozdzielone na nauczycieli ZSO 
w Płaskiej o różnych kwalifikacjach 
w taki sposób, aby była możliwa praca 
w grupach liczących maksymalnie 24 
uczniów, praca bezpieczna i efektywna 
w ciszy i spokoju co myślę, powinno 
wpłynąć jeszcze pozytywniej na efekty 
dydaktyczne i wychowawcze naszych 
nauczycieli. 
Realizowany jest Projekt „Mały Ar-
chimedes” finansowany z pieniędzy 
unijnych. W ramach tego projektu 
szkoła pozyska środki finansowe prze-
kraczające kwotę 110 tys. zł. na zakup 
pomocy dydaktycznych, dodatkowe 
zajęcia z przedmiotów ścisłych, wyjaz-
dy uczniów i nauczycieli naszej szkoły 
na szkolenia i wycieczki edukacyjne. 
Mamy nadzieje, że wszystkie te dzia-
łania wpłyną pozytywnie na poziom 
edukacji naszych dzieci i stworzą im 
wystarczające warunki do ich wszech-
stronnego rozwoju.  
   Dyrektor 

ZSO im. Jana Pawł II w Płaskiej  
Dariusz Sudyk

Nowy rok szkolny 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Płaskiej
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W czasie minionej kadencji 2007-2010 
na terenie Gminy Płaska zmieniło się bar-
dzo dużo. W marcu 2007 roku urzędujący 
wówczas zaledwie od 4 miesięcy Wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski, dokończył 
kilkuletnie starania i Mieszkańcy Gminy 
Płaska w obecności wojewody podlaskiego, 
marszałka województwa oraz JE ks. biskupa 
ełckiego Jerzego Mazura mogli cieszyć 
się z nadania Gminie jej własnego Herbu, 
własnej Flagi oraz Sztandaru. 

Kontynuacją tych starań było uruchomie-
nie w następnym roku druku własnego mie-
sięcznika pod nazwą „Głos Płaskiej”, który 
po dzień dzisiejszy wychodzi i w kolorowej 
szacie graficznej przekazuje mieszkańcom 
Gminy najświeższe, prawdziwe i rzeczo-
we informacje z naszego terenu. „Głos 
Płaskiej” jest redagowany bezpłatnie przez 
pracowników Urzędu Gminy, Szkół i innych 
jednostek organizacyjnych Gminy. 

Do 2007 roku w gminie funkcjonowa-
ły dwie odrębne jednostki budżetowe: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Płaskiej i Szkoła Pod-
stawowa w Gruszkach oraz Urząd Gminy 
jako jednostka obsługująca budżet gminy 
i zadania inwestycyjne. W chwili obecnej 
odrębnymi jednostkami budżetowymi są 
także: Biblioteka Gminna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury wraz z 6 świetlicami 
wiejskimi - działają jako instytucje kultury 
z osobowością prawną i Zakład Gospodar-
ki Komunalnej. 

W 2007r. utworzony  został Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej do 
obsługi najbardziej potrzebnych prac ko-
munalnych w  Gminie. Jego działalność to 
duże udogodnienie dla mieszkańców. Do 
zakresu działań Zakładu należą: wodociągi 
gminne, drogi gminne, dowożenie uczniów 
do szkół, utrzymanie porządku na terenie 
Gminy, odśnieżanie dróg powiatowych (do 
tego roku), dowożenie dzieci na pływal-
nię do Augustowa i inne bieżące zadania 
w zakresie gospodarki komunalnej. Zakład 
wymienił złoża i pompy głębinowe w wo-
dociągach we wsiach Płaska, Serski Las 
i Gruszki. Zostały naprawione odżelaziacze 
i napowietrzacze wody. Są to największe 

wodociągi zaopatrujące najwięcej mieszkań 
i jednostek organizacyjnych w wodę - dzięki 
temu jej jakość się polepszyła. Ponadto 
stacja wodociągowa w Serskim Lesie za-
opatrzona została w agregat prądotwórczy, 
dzięki czemu w czasie przerw w dostawie 
prądu nie ma problemu z wodą. W hydro-
forni w Rudawce i w Strzelcowiźnie były 
wykonane niezbędne prace przy regeneracji 
pomp, naprawie układów sterowania, wy-
mianie złóż, uszczelnieniu sieci. Pracownicy 
Zakładu w 2008 roku odkryli uszkodzenie 
(dziurę) w wodociągu gminnym  biegnącym 
pod Kanałem Augustowskim. 

Drogi gminne i powiatowe także były 
obsługiwane przez Zakład Komunalny. 
Szczególnie zimą odczuliśmy znaczną 
poprawę warunków poruszania się po tych 
drogach. Były one systematycznie odśnie-
żane i posypywane. Już nie jeździliśmy „z 
duszą na ramieniu”, z obawą, że nie uda się 
nam „wyskoczyć” z rynny lodowej i wymi-
nąć z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojaz-
dem.  Zlecenia zimowego utrzymania dróg 
były wydawane przez  Urząd Gminy oraz 
Wójta. Mając na względzie bezpieczeństwo 
mieszkańców pługi gminne odśnieżały 
w pierwszym rzędzie drogi powiatowe na 
naszym terenie, mimo tego, iż Starosta 
Powiatu systematycznie odmawiał dofi-
nansowania na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych. W czasie trwania kadencji do 
zimowego utrzymania dróg powiatowych 
dołożyliśmy ponad 100 tys. zł. Na żwirowa-
nie i równanie dróg gminnych wydaliśmy 
w tej kadencji ogromną kwotę 240 tys. 
złotych. Niestety, mimo ciągłych napraw 

nasze drogi są mocno niszczone przez ciężki 
transport! Dzięki temu, że autobus szkolny 
jest własnością gminy (może nie wszyscy 
o tym wiedzieli?), Zakład Komunalny do-
wozi uczniów do szkoły i nie tylko. Dzieci 
mogą bez dodatkowych opłat wyjeżdżać 
do kina, na wycieczki, na basen, w wyniku 
czego mają szansę zwiedzić ciekawe miej-
sca, poznać kulturę innych regionów kraju. 
Także możliwość nauki pływania na basenie 
jest nie bez znaczenia, zważywszy na bli-
skość akwenów wodnych w naszej gminie. 
Dodatkowo koszty dowożenia uczniów do 
szkół zmniejszyły się w stosunku do lat 
ubiegłych.

Przejeżdżając przez gminę nie razi nas 
już widok hałd śmieci zalegających na 
przystankach! Jest to zasługą Zakładu, 
który systematycznie je sprząta. Dodatkową 
funkcją Zakładu Gospodarki Komunalnej 
jest tworzenie miejsc pracy dla osób bez-
robotnych. Od trzech lat ZGK w Płaskiej 
zatrudnia ok. 10 bezrobotnych. Korzyść jest 
obustronna, bezrobotni mają pracę a Gmina 
dzięki ich pracy pięknieje. Żałujemy tylko, 
że taki Zakład Komunalny powstał dopiero 
w tej kadencji. Poprzednio, przez wiele 
lat Gmina nie radziła sobie ze śmieciami, 
z utrzymaniem hydroforni, przepłacała 
za dowóz dzieci do szkół, godziła się ze 
skandalicznym utrzymywaniem dróg 
powiatowych w zimie. Powołanie ZGK 
w Płaskiej okazało się lekarstwem na te 
problemy, zakład pracuje i rozwija się - a ilu 
z nas wierzyło w ten sukces przed 3 laty, gdy 
Zakład powstawał? 

W czasie minionej kadencji samorządu 

Z  działalności Wójta Gminy OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PŁASKA 
z dnia 18 września 2010 r. 

o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wybor-
czych i plakatów komitetów wyborczych zwią-
zanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za-
rządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 
r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, 
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, 
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 
r. Nr 57, poz. 356 ) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych związanych z wyborami do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. 
Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 
listopada 2010 r.: 

1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych: 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska; 
2) świetlica wiejska w miejscowości Gruszki; 
3) świetlica wiejska w miejscowości Dalny Las; 
4) świetlica wiejska w miejscowości Strzelcowizna; 
5) świetlica wiejska w miejscowości Rudawka. 

2. Miejsca przeznaczone na umieszczenie plakatów Ko-
mitetów Wyborczych: 

1) Dalny Las - sołecka tablica ogłoszeń; 
2) Serski Las - sołecka tablica ogłoszeń; 
3) Serwy - sołecka tablica ogłoszeń; 
4) Sucha Rzeczka - sołecka tablica ogłoszeń; 
5) Płaska - sołecka tablica ogłoszeń; 
6) Gorczyca - sołecka tablica ogłoszeń; 
7) Mołowiste - sołecka tablica ogłoszeń; 
8) Podmacharce - sołecka tablica ogłoszeń; 
9) Macharce - sołecka tablica ogłoszeń; 
10) Strzelcowizna - sołecka tablica ogłoszeń; 
11) Mikaszówka - sołecka tablica ogłoszeń; 
12) Rygol - sołecka tablica ogłoszeń; 
13) Rubcowo - sołecka tablica ogłoszeń; 
14) Gruszki - sołecka tablica ogłoszeń; 
15) Rudawka - sołecka tablica ogłoszeń. 

Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PŁASKA
z dnia 1 października 2010 r. 

o okręgach wyborczych, ich granicach i nume-
rach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad 
gmin, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 
roku. 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 
r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, 
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, 
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 
57, poz. 356), w związku z Uchwałą Rady Gminy Płaska Nr 
XXIV/163/06 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2006 r. 
w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Pła-
ska, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2006 r. Nr 196 poz. 1756, z 2010 r. Nr 173, poz. 2160) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach 
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie gminnej komisji wyborczej:

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzę-
dzie Gminy Płaska 53, 16 – 326 Płaska, tel. 87 6439080. 

Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski

 

Nr 
okręgu 

Granice okręgu 
Liczba radnych 

wybieranych w okręgu 

1 Płaska 3 

2 Gorczyca 1 

3 
Dalny Las, Serski Las,
 Serwy, Sucha Rzeczka 

4 

4 Strzelcowizna 1 

5 Mołowiste 1 

6 Macharce, Podmacharce 1 

7 Gruszki, Rubcowo 2 

8 Rudawka 1 

9 Rygol, Mikaszówka 1 
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W dniach 20-21 sierpnia 2010r. 
ochotnicza Straż Pożarna w Biało-
wieży i Wójt Gminy Białowieży gościli 
kronikarzy OSP z województwa pod-
laskiego. Gospodarze niezwykle ser-
decznie przyjęli kronikarzy i umoż-
liwili im zapoznanie się z pięknymi i  
uroczymi terenami tej Gminy, leżącej 
w puszczy Białowieskiej. Miejscowość 
Białowieża jest bardzo popularna a tą 
zawdzięcza przede wszystkim Pusz-
czy Białowieskiej i  Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu, który został 
wpisany na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO.

W pierwszy dzień odbyło się w sali 
remizy strażackiej spotkanie z gospoda-
rzami, a także władzami Powiatowego 
Związku OSP i Państwowej Straży Po-
żarnej powiatu Hajnowskiego. W sali tej 
zostały wyłożone do przeglądu kroniki  
przywiezione przez kronikarzy z blisko 
20 OSP, warto je wymienić, a więc 
z OSP: Brzozowa, Chodory, Czarna 
Białostocka, Dolistowo, Hajnówka, 
herma nówka, Jasionówka, Klepacze, 
Kleszczele, Mochnate, Płaksa, Przerośl, 
Rudawka, Zawyki, Zawady, a także 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP z Bielska Podlaskiego i Moniek 
oraz zespołu artystycznego „Klepaczan-
ki”, działającego przy OSP Klepaczek. 
Gminę Płaska reprezentowali kronika-
rze – Henryk Jeziorski, autor kronik 
– OSP Rudawka i Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Płaskiej oraz 
Grzegorz Pietrzeniec  - autor kroniki 
OSP Płaska.

W spotkaniu z kronikarzami uczest-
niczyli: prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP Hajnówka 
Jerzy Wasiluk, z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP Hajnówka – Je-
rzy Pietroczuk,  wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
Hajnówka Krzysztof Lange, wójt Gmi-
ny Białowieża – Albert Litwinowicz, 
skarbnik OSP Białowieża – Grzegorz 
Orzechowski, komendant placówki 
Straży Granicznej w Białowieży – chor. 
Andrzej Sieńczuk;  przedstawiciele 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP:

Lucyna Golonko – dyrektor biura,  
Celina Żbikowska – kierownik oddzia-
łu biura w Suwałkach, Anna Pietruszko 
- pracownik biura.

Wieczorem na polanie w Puszczy 
Białowieskiej odbyło się spotkanie in-
tegracyjne kronikarzy z gospodarzami 
przy ognisku, były dania regionalne 
i pieczone kiełbaski. Po ciekawych dys-
kusjach i miłych wrażeniach udano się 
na spoczynek do pokojów  gościnnych 
w miejscowej remizie OSP a także w go-
spodarstwie agroturystycznym.

W drugi dzień po spożyciu smacznego 
śniadania zaproszono kronikarzy do 
zwiedzania Muzeum Przyrodniczo – le-
śnego Białowieskiego Parku narodowe-
go. Muzeum to jest jednym z najnowo-
cześniejszych muzeów przyrodniczych 
na Podlasiu. W muzeum zaprezento-
wane są poszczególne grupy zwierząt, 
procesy biologiczne oraz wielowiekowa  
działalność człowieka na tym terenie. 
Osobny dział poświęcony jest żubrowi, 
symbolowi Puszczy uratowanemu od 
zagłady. Proces restytucji tego gatunku 
rozpoczął się w Puszczy Białowieskiej 
w 1929r. Muzeum  udostępnia do zwie-
dzania wieżę widokową oraz wystawy 
czasowe o rożnej tematyce. Z kolei 
kronikarze mieli możliwość zwiedzania 
przejścia granicznego z Białowieżą. Jest 
to przejście pieszo – rowerowe, a w cią-
gu roku granicę przekracza około 3 tys. 
osób. Obiekty na przejściu prezentują 
się pięknie i są okazałe, w których jest 
dokonywana  wspólna odprawa straży 
granicznej i funkcjonariuszy służby 
celnej ze strony polskiej odpowiedni-
mi służbami ze strony Białorusi. Po 
tych zwiedzeniach pełnych wrażeń, 
w siedzibie miejscowej OSP odbyło 
się podsumowanie przeglądu kronik, 
którego dokonała druhna Lucyna Go-
lonko - Dyrektor Biura Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego Związku OSP. 
Stwierdziła, że nie ma zwycięzców, 
bowiem wszystkie kroniki zasługują na 
wyróżnienie. Podkreśliła, że z każdym 
rokiem  jest coraz większa poprawność 
i treść kronik  a także ich graficzne opra-
cowanie. W tym roku zgłoszono kroniki 
z OSP, które dotychczas nie brały udzia-
łu w przeglądach. Pojawili się młodzi 
ludzie, którzy podjęli się opracowania 
kronik, ale na przeglądaniu przeważali 
kronikarze weterani. 

Na zakończenie Lucyna Golonko 
w towarzystwie wiceprezesa Zarządu 
Powiatowego Związku OSP Hajnówka 
Krzysztofa Lange, wójta gminy Bia-
łowieża Alberta Liminowicza, prezesa 
miejscowej OSP, a także druhen Celiny 
Żbikowskiej i Anny Pietraszko, wrę-
czyła wszystkim kronikarzom dyplomy 
i skromne upominki, ufundowane przez 
władze wojewódzkiego Związku OSP, 
Powiatowego Zarządu Związku OSP 
Hajnówka i wójta Gminy Białowieża. 

Po obiedzie realizowaliśmy ostatni 
punkt programu tj. pobyt na „miejscu  
mocy”. Ścieżka ta została utworzona 
w 1996r., a  nazwa pochodzi od używa-
nego w radiostacji dla obszarów o po-
zytywnym promieniowaniu. Uroczysko 
nazwane „Miejscem mocy” wyróżnia się 
niezwykłymi formami drzew i krzewów 
oraz nietypowym koniecznym kręgiem. 
Według miejscowych  podań  w tym 
miejscu łatwiej jest podjąć decyzję 
o rezygnacji z nałogów, a także odczuć  
oddziaływania pozytywnej energii.

Po naładowaniu się pozytywną ener-
gią, przyszedł czas wyjazdu do Białe-
gostoku, a następnie do swoich miejsc 
zamieszkania.           Henryk Jeziorski

VIII Wojewódzki Przegląd Kronik OSP
wybudowana została droga asfaltowa na 
trasie Gorczyca – Strzelcowizna. Gmina 
dołożyła własne środki w wysokości 364 
tys. zł (połowa wartości inwestycji). Do-
dajmy, że jest to droga powiatowa, ale 
jakże ważna dla naszych mieszkańców. O tę 
drogę doszło zresztą do prawdziwej wojny 
ze Starostą. Tenże bowiem, nie zgodził się 
ująć tej drogi w wykazie inwestycji finan-
sowanych ze środków unijnych, pomimo, 
że Wójt Gminy zadeklarował gotowość 
pokrycia w pełni kosztów udziału własnego 
co oznaczało, że starostwo nie zapłaciłoby 
nawet złotówki za budowę tej drogi. Radni 
powiatowi głosując na sesji nie umieścili 
drogi Gorczyca – Strzelcowizna w wykazie 
inwestycji współfinansowanych ze środków 
UE. Dlaczego? Za takim przykrym dla 
Gminy Płaska rozwiązaniem głosowali 
radni Rady Powiatu w Augustowie, w tym 
także nasi radni powiatowi, którzy przy-
łączyli się do tego krzywdzącego Gminę 
Płaska werdyktu. 

Przygotowana została dokumentacja na 
asfaltowanie dróg gminnych o długości 12,5 
km. Jest to duży wysiłek dla budżetu Gminy 
(koszt 190 tys. zł), jednakże staramy się 
o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska – Białoruś-
Ukraina. Wniosek został złożony 25 lutego 
br. Dofinansowanie inwestycji w zakresie 
z tego programu sięga 90 proc. pozyskanych 
środków finansowych (dla porównania: 
przy budowie dróg tzw. schetynówek dofi-
nansowanie wynosi tylko 50 proc. środków 
własnych – dlatego nie stać naszej Gminy 
na budowę dróg gminnych z tego systemu). 
Przez dwa lata zostało wypracowywane 
porozumienie z Raispołkomem tj. admi-
nistracją rejonową w Grodnie na Białorusi. 
Wójt Gminy Płaska podpisał porozumienie 
z Priedsiedatielem (starostą z Grodna) 
i uzyskał gwarancje finansowania inwestycji 
ze strony białoruskiej (był to najtrudniejszy 
element porozumienia z którym nie poradzi-
ły sobie inne samorządy). Aktualnie projekt 
jest jeszcze na etapie oceny i ma ogromne 
szanse na uzyskanie dofinansowania. 
W 2007r. została zakończona budowa plaż 

gminnych położonych nad jeziorem Serwy 
oraz jeziorem Orle. 

Zadanie inwestycyjne „Budowa infra-
struktury turystycznej w Strefie Kanału 
Augustowskiego” zostało rozpoczęte w 2008 
roku. Dokumentacja na budowę ścieżki 
rowerowej, stadionu i budynku Centrum 
Informacji Turystycznej oraz budowa trzech 
plaż (binduga Jazy, binduga Paniewo oraz 
plaża w Mołowistem) została przygotowana 
już na początku 2009 roku. Koszt dokumen-
tacji wyniósł 384 tys. zł. Natomiast koszt 
całego zadania inwestycyjnego to 7.187 
tys. zł. Współfinansowanie tej inwestycji 
ze środków RPOWP to 75 proc. Może-
my pochwalić się, że Gmina Płaska jako 
jedyna Gmina wiejska w województwie 
podlaskim została wpisana na tzw. listę 
indykatywną projektów realizowanych 
w ramach RPOWP. 

Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na 
trzy zadania: budowę Centrum Informa-
cji Turystycznej, budowę stadionu oraz 
budowę ścieżek rowerowych. Prace przy 
ich budowie zostały już rozpoczęte. Na 
potrzeby inwestycji został już zakupiony 
grunt pod ścieżkę rowerowo narciarską za 
kwotę 80 tys. zł. Inwestycja ta ma służyć 
pobudzeniu i rozwojowi turystyki w naszej 
Gminie. Bez takich inwestycji nie da się 
u nas żyć i zarabiać na turystyce.

Należy zaznaczyć, iż w minionej ka-
dencji nie doszło do sprzedaży żadnego 
majątku gminnego. Wręcz przeciwnie 
- pozyskano budynek po policji, dokupio-
no działkę pod ścieżkę rowerową. Warto 
przypomnieć, że  w trakcie sprawowania 
urzędu przez poprzedniego wójta B. 
Wysockiego, zostały sprzedane grunty 
gminne w miejscowości Serwy o po-
wierzchni 0,92 ha wraz z budynkiem po 
szkole, w miejscowości Macharce o po-
wierzchni 1,19 ha wraz z budynkiem po 
szkole, w miejscowości Płaska 0,84 ha 
wraz z budynkami po byłej weterynarii 
i teren wokół budynku świetlicy wiejskiej, 
w miejscowości Gruszki o powierzchni 
0,20 ha, a także przekazano nieodpłatnie 
grunt pod budynkiem poczty (teraz już 
byłej poczty) w Suchej Rzeczce. 

Kolejne duże zadanie inwestycyjne to 
program „Dostęp do Internetu – Szansą na 
dynamiczny rozwój Gminy Płaska” – koszt 
zadania 4.461 tys. zł, z czego 85 proc. 
dofinansowania pochodzi z budżetu Unii 
Europejskiej program POIG 8.3. W ramach 
tej inwestycji na terenie całej gminy zostanie 
zbudowana nowoczesna sieć światłowo-
dowa, a 200 najuboższych rodzin otrzyma 
komputery i bezpłatny Internet. Wszyscy 

mieszkańcy Gminy oraz turyści będą mieli 
możliwość przyłączenia się do Internetu. 
Umowę na tą inwestycję podpisał Wójt 
Gminy 6 września 2010r., a  1 października 
br. został ogłoszony przetarg na realizację 
tej inwestycji. 

Osoby przejeżdżające przez Płaską 
mogą się przekonać jak bardzo zmieniło 
się centrum wsi - już nie straszy przysta-
nek z minionej epoki, otoczenie urzędu jest 
zadbane i estetyczne. Pojawił się asfaltowy 
parking i czysty park przed budynkiem 
Gminy (zrealizowano to przy wsparciu 
środków z programu Leader – LGD, 75 
proc.).  Budynek Ośrodka Zdrowia został 
odnowiony i ocieplony, dzięki czemu 
pacjentom miejscowego NZOZ będzie 
cieplej a my nie musimy patrzeć na szpetną 
elewację budynku. 

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących po termomodernizacji również zy-
skał na wyglądzie, a także jest dużo cieplej 
(kosztowało to 647 tys. zł). W związku z tym 
zmniejszyły się koszty utrzymania szkoły, 
zużycie oleju opałowego jest mniejsze 
o około 20 tys. litrów rocznie, oszczędności 
wynoszą ok. 70 tys. zł rocznie. Za tę kwotę 
zaoszczędzoną na zakupie opału spłacany 
jest kredyt zaciągnięty na termomoderni-
zację budynku szkoły. 

Szkoły w Płaskiej i Gruszkach reali-
zują programy, gdzie dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 100 
procent. Wśród nich możemy wymienić: 
Akademia Jutra (w roku 2008 - wartość 
236 tys. zł) program bezpłatnej nauki ję-
zyka angielskiego w gimnazjum (od 2008 
roku – z Fundacji Rozwoju Wsi), program 
Mały Archimedes – podnoszenie wiedzy 
i umiejętności przez gimnazjalistów, „We-
sołe Przedszkole” – bezpłatne przedszkole 
dla maluchów przy Szkole Podstawowej 
w Gruszkach. Wójt nawiązał także współ-
pracę z Gminą Dębica. W ramach wymiany 
młodzieży dzieci ze szkół gminnych wy-
jeżdżają na ferie zimowe w góry (pierwszy 
wyjazd na narty luty 2010). Urząd Gminy 
od 4 lat wspiera finansowo ważniejsze wy-
jazdy naszej młodzieży szkolnej poza teren 
Gminy. Z roku na rok poziom nauczania 
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w naszych szkołach wzrasta i potwierdzają 
to wyniki sprawdzianów szóstoklasistów 
oraz egzamin gimnazjalistów. Najwyższe 
wyniki gimnazjaliści z Płaskiej osiągnęli 
w 2010 roku (z części humanistycznej byli 
najlepsi województwie).

W budżecie gminnym znalazły się finanse 
na wsparcie Szkoły Podstawowej w Grusz-
kach w celu dokonania rozdziału klas łączo-
nych (było to wstydliwe zjawisko niegodne 
nauczania w 21 wieku, a zaakceptowane 
przez poprzedniego wójta). W ubiegłym 
roku uczniowie Szkoły w Gruszkach zostali 
objęci dożywianiem w postaci ciepłego 
posiłku.

Dla szkół pozyskany został bezpłatnie 
sprzęt sportowy: 20 nart biegowych. 

Szkoła w Płaskiej w ramach programu 
Lokalnych Grup Działania zakupiła łóżka 
wraz z materacami, koce i pościel, łódkę dla 
ratowników oraz trzy kajaki (współfinan-
sowanie 75 proc. z Leader – LGD). Dzięki 
temu ZSO może organizować kolonie dla 
naszych dzieci (m.in. campus w sierpniu 
br.) oraz zarabiać na wynajmowaniu po-
mieszczeń szkoły, a pozyskane fundusze 
przeznaczyć na własne potrzeby.

Informacja o instytucjach kultury. 
Świetlice wiejskie w Strzelcowiźnie i Dal-
nym Lesie zostały zmodernizowane dzięki 
wnioskom złożonym przez Gminną Biblio-
tekę, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminę 
Płaska. Budynki dwóch świetlic zostały 
odnowione dzięki środkom finansowym 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Odnowa Wsi - dofinansowanie inwestycji 
to 75 proc. Przy świetlicy w Dalnym Lesie 
powstało Bezpieczne Centrum Ruchu 
Drogowego – uczniowie naszych szkół 
mogą przygotowywać się tam do egzaminu 
oraz zdawać egzaminy na karty rowerową 
i motorowerową. Centrum zostało wypo-
sażone w sprzęt do szkoleń przez WORD 
w Suwałkach na kwotę około 30 tys. zł. 
Także świetlica wiejska w Płaskiej  jest 
modernizowana z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Odnowa Wsi. Po takim 
ulepszeniu świetlica zyska kilka dodatko-
wych pomieszczeń pod wynajem, w tym 
również nowoczesną salę przeznaczoną na 
narady i szkolenia a także wesela. W świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej znajduje się też 
Centrum Kształcenia na odległość, które 
zostało wyposażone w sprzęt komputerowy 
(10 stanowisk komputerowych) i programy 
komputerowe z budżetu Unii Europejskiej. 
Podobne Centrum zostało zainstalowane 
w świetlicy w Gruszkach (6 stanowisk 
komputerowych). Oba Centra zostały sfi-
nansowane w 100 procentach ze środków 
Unii Europejskiej. Świetlica w Rubcowie 
jest aktualnie w remoncie (współfinansowa-
nie ze środków Leader – LGD w wysokości 
75 proc.). Remonty świetlicy w Rudawce są 
prowadzone w mniejszym zakresie, jednak 
Gmina przeznacza na te remonty cały do-
chód uzyskiwany z wynajmu tego budynku. 
W świetlicy w Gruszkach założone zostało 
centralne ogrzewanie, wybudowana toaleta, 
wyremontowane pomieszczenie na stanowi-
ska komputerowe, zakupiony telewizor. 

Najbardziej zauważalne zmiany możemy 
zaobserwować w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Zostały zakupione dwa nowo-
czesne i zupełnie nowe samochody bojowe 
dla OSP Dalny Las (koszt zakupu 680 tys. 
zł, w tym środki własne 273 tys. zł) i OSP 
Płaska (koszt zakupu 509 tys. zł, w tym 
środki własne 77 tys. zł). Samochód po 
karosacji - odnowieniu na kwotę 133 tys. 
zł (w tym środki własne 80 tys. zł) został 
przekazany dla jednostki OSP Gruszki. 
Wszystkie jednostki zostały wyposażone 
w motopompy pływające. Zamontowane 
zostały nowoczesne drzwi do garaży w OSP 
Gruszki, OSP Strzelcowizna, OSP Płaska. 
Sprzęt zakupiony dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy to 
równowartość około 150 tys. zł. 

Szkolenia dla jednostek zostały przepro-
wadzone w ramach programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Litwa. Koszt 
szkoleń wyniósł 120 tys. zł i został pokryty 
w 85 proc. z pozyskanych środków. Ogrze-
wanie zyskały garaże w OSP Strzelcowizna 
i OSP Gruszki. Zadanie inwestycyjne 
budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków  jest realizowane w ramach progra-
mu Współpracy Transgranicznej Polska 
– Litwa, gdzie dofinansowanie jest również 
bardzo wysokie, bowiem wynosi 85 proc. 
pozyskanych  środków finansowych. 
W latach 2008-2009 została przygotowa-
na dokumentacja na ten projekt. W maju 
2010 uzyskaliśmy informację, że projekt  
otrzyma  dofinansowanie na budowę 700 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Do końca sierpnia br. trwały negocjacje 
nad budżetem projektu. Umowa z progra-
mem  Współpracy Transgranicznej Polska 
– Litwa, która gwarantuje nam wsparcie 
finansowe w wysokości ok. 2 mln euro, 

została podpisana w  14 września 2010 
roku. Aktualnie po przetargu, który został 
rozstrzygnięty 7 października br. znamy 
już cenę budowy wszystkich oczyszczalni- 
7 999 999,96 złotych. 

Nie można zapomnieć o największej 
imprezie promocyjnej Gminy Płaska - Fe-
stiwalu Rock Szanty Serwy. Do 2006 roku 
była to mała impreza, organizowana na 
prywatnej plaży, jednodniowa, odpłatność 
wynosiła 10 zł od osoby. Dwa razy impreza 
została przerwana przez deszcz, drugi raz 
przez brak prądu. Aby impreza mogła 
być promocją Gminy Płaska należało 
zmienić prawie wszystko! Należało zna-
leźć znaczne środki finansowe, by wstęp 
dla publiczności mógł być bezpłatny (np. 
w tym roku festiwal kosztował ok. 110 tys. 
zł,  prawie w całości został sfinansowany 
z projektu unii europejskiej), przenieść go 
na teren Gminny, zwiększyć ilość zespołów, 
zadbać o promocję festiwalu. Należało 
znaleźć kwatery dla artystów u naszych 
mieszkańców, zapewnić wszystkim wy-
żywienie, ochronę, porządek, niezależne 
zasilanie w prąd i inne rzeczy, a przede 
wszystkim wydłużyć czas trwania festiwalu 
na dwa dni. 

Od roku 2007 wszystko to realizowaliśmy 
i obecnie mamy największą imprezę festi-
walową w województwie, która jest wspa-
niałą promocją Gminy Płaska, a mieszkańcy 
mogą przy okazji sprzedać swoje towary 
i wyroby i mają turystów na kwatery.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 września 
2010 roku wynosi 677 tys. zł (bez inwestycji 
będących w trakcie finansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej!). Pożyczki wzięte 
na prefinansowanie (zostaną one zwrócone 
w formie dotacji) inwestycji z UE to 960 
tys. zł. Trzeba też przypomnieć, że na ko-
niec poprzedniej kadencji, w 2006 roku to 
zadłużenie wyniosło ok. 875 tys. zł.

Warto te informacje przeczytać, m.in. po 
to, by nie słuchać pojawiających się „przed-
wyborczych” i niezbyt wiarygodnych infor-
macji. Ci zaś, którzy opowiadają ze swadą 
o „zadłużeniu” Gminy – niech popatrzą np. 
na działalność innych samorządów – często 
tych, które sami reprezentują… 

(B)

Z  działalności Wójta Gminy Płaska w latach 2007-2010

Dnia 1 września wróciliśmy do 
szkoły  po dwumiesięcznej prze-
rwie, opaleni, z uśmiechami na 
twarzach, ale przede wszystkim 
wypoczęci i gotowi do dalszej 
pracy. W nowym roku szkolnym 
naukę w klasach I-VI rozpoczęło 
czterdziestu sześciu uczniów, 
oddział przedszkolnym liczy pię-
cioro przedszkolaków, natomiast 
ognisko przedszkolne „Wesołe 
Przedszkole” – dziesięcioro 
dzieci cztero- i pięcioletnich. 
Praca dydaktyczna, wychowaw-
cza i opiekuńcza w bieżącym 
roku odbywa się zgodnie z opracowanym 
planem pracy szkoły, który zakłada nastę-
pujące zadania: - praca z uczniem zdolnym 
i mającym problemy z opanowaniem 
podstawy programowej; zabezpieczenie 
pełnej realizacji obowiązku szkolnego; 
rozwijanie edukacji międzyprzedmioto-
wej; udział w imprezach kulturalnych; 
rozwój kultury fizycznej i turystyki; zdro-
wie i bezpieczeństwo w szkole; rozwijanie 
samorządności uczniowskiej; wdrażanie 
do szacunku dla symboli narodowych 
i tradycji; przeciwdziałanie patologii; 

integracja społeczności szkolnej: uczeń 
– rodzic – nauczyciel. 

W tym roku w szkole został wprowa-
dzony dodatkowy język obcy – język 
niemiecki. Na zajęcia prowadzone przez 
panią Annę Abrycką uczęszczają ucznio-
wie klasy pierwszej i czwartej. 

Ponadto systematycznie organizowane 
są następujące zajęcia pozalekcyjne: zaję-
cia wspomagające z języka angielskiego; 
zajęcia wspomagające z języka polskiego 
dla uczniów klasy VI; zajęcia rekreacyjne; 
kółko redakcyjne gazetki szkolnej „Pi-
neska”; samorządność w szkole – dzia-

łalność Samorządu Uczniow-
skiego; zajęcia wyrównawcze 
w klasie I; realizacja programu 
„Spójrz inaczej” w klasach I-III 
(profilaktyka uzależnień); gry 
i zabawy edukacyjne dla klasy 
I; „Komputerowe opowieści” 
– zajęcia informatyczne dla ucz. 
kl. III; „Wesoła matematyka, 
czyli zadania trudne, śmieszne 
i ciekawe”. 

Szkoła planuje w nowym 
roku szkolnym nawiązać współ-
pracę z Nadleśnictwem Płaska 
w Żylinach, Strażą Graniczną, 

kinem „Iskra” w Augustowie, Strażą 
Pożarną, Powiatową Poradnią Pedago-
giczno – Psychologiczną, sąsiednimi 
szkołami, parafią i innymi instytucjami. 
Przy szkole działa świetlica szkolna dla 
dzieci dojeżdżających z Rudawki, Rygoli 
i Rubcowa. 

Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci 
mogą korzystać z obiadów przygotowywa-
nych w kuchni ZSO w Płaskiej. Znaczna 
część posiłków jest finansowana przez 
GOPS w Płaskiej.

K. Ś.

Zak ład  Gospo -
darki Komunalnej 
w Płaskiej zatrudnia 
21 osób, w tym  na 
stałe 7.  Z dniem 20 
września zatrudnio-
nych zostało 5 osób 
z Powiatowego Urzę-
du Pracy, do końca 
tego roku. 

20 października 
kończą się umowy 
dla 8 osób z robót 
publicznych, które 
były zatrudnione na 
okres pół roku. Wynagrodzenie dla tych 
pracowników pokrywa w całości Powia-
towy Urząd Pracy, co likwiduje problem 
bezrobocia w naszej gminie, a my dzięki 
tym ludziom możemy wykonać dużo uży-
tecznych prac na terenie gminy Płaska. 

Obecnie Zakład zajmuje się remontem 
świetlicy wiejskiej w Rubcowie. Przewi-
dywane zakończenie prac remontowych 
i oddanie do użytku nastąpi w drugiej  

połowie października br. Ponadto wy-
konywane są drobne prace porządkowe, 
grabienie liści, sprzątanie terenu, opalanie 
budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka 
Zdrowia.

We wrześniu Zakład Gospodarki Ko-
munalnej został przeniesiony do budynku 
Ośrodka Zdrowia. Zajmuje pomieszczenia 
po byłej aptece.           

                                    EM.

U „komunalnych”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 
w Szkole Podstawowej w Gruszkach

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Płaskiej 
została przeniesiona 

do budynku sali 
gimnastycznej, 

I piętro. Do biblioteki 
należy kierować się 
wejściem głównym  

do szkoły lub wejściem 
od placu szkolnego 
na tyłach szkoły. 

Wszystkich chętnych 
do korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych 
zapraszamy od 

poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 

do 17.00 
oraz w sobotę  
w godzinach  

od 10.00 do 14.00.


