
O  PUCHAR WÓJTA
ZWYCIĘSKA DRUŻYNA ZE STRAŻY GRANICZNEJ

Co czynić aby ich właściciele 
aktywnie włączyli się w życie spo-
łeczne Gminy. Bardzo potrzeba 
nam pomysłów na dzialania wspól-
notowe. Będzie smutno jak wszy-
scy będą siedzieć osobno za coraz 
piękniejszymi drzwiami i płotami.

Na terenie całej Gminy 
przybywa 
okazałych rezydencji...
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Na terenie całej Gminy 
przybywa okazałych rezydencji...

O  PUCHAR WÓJTA
W Hali Sportowej 30 stycznia został rozegrany tur-

niej gry w siatkówkę mężczyzn o Puchar Wójta Gminy 
Płaska. Na starcie stanęły cztery drużyny; Straż Gra-
niczna, Strażacy Pożarowi z Augustowa, Pracowni-
cy Nadleśnictwa Głęboki Bród, Nauczyciele szkoły w 
Płaskiej. 

Po zaciętej walce puchar zdobyła drużyna Stra-
ży Granicznej (zdjęcie na stronie 1). Drugie miejsce 
przypadło gospodarzom – drużynie nauczycielskiej. 
Strażacy z Augustowa  i leśnicy z Głębokiego Brodu 
zajęli dalsze miejsca.

Wśród publiczności honorowe miejsca zajmowali: 
Wójt  Wiesław Gołaszewski – fundator Pucharów i Pan 
Dariusz Ciążkowski – przewodniczący Rady Gminy.

niechaj nam się dobrze wiedzie w Nowym Roku 2007, 
niech pogoda nas rozpieszcza. Europa obficie sypie 
groszem, a nowo wybrane władze rozważnie te pienią-
dze wydają. Zdrowie niech nam dopisuje, bo ze służbą 
nie najlepiej. 

Mieszkańcom Gminy, czytelnikom Gazety Wszyst-
kiego Najlepszego Życzy Wójt, Rada Gminy, pracow-
nicy Urzędu i redakcja Gazety. 

Radujmy się bo czas tak szybko upływa. 

Lepiej późno niż wcale... redakcja przeprasza, za brak Życzeń Świątecznych i Noworocznych w grudniowej Gazecie, stało się 
tak, bo na Życzenia Świąteczne Gazeta ukazała się zbyt późno, a Noworoczne... zawieruszyły się!!!

Rok dopiero się zaczął, więc..
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WIEŚCI Z GMINY  

RADA GMINY W DNIU 20 GRUDNIA 2006 R. POD-
CZAS III SESJI ZWYCZAJNEJ

PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE DECYZJE: 

– w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2006 
rok;

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł:
– dochody ogółem  5.400.966,-zł.;
– wydatki ogółem   5.824.198,-zł.

– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;
– w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 

Gminy do dokonywania  czynności  
– w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta;
Upoważniono Przewodniczącego Rady Gminy Płaska 

do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sto-
sunku do Wójta Gminy  Płaska – upoważnienie  nie obej-
muje prawa do ustalania wynagrodzenia.

– w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy ustalania 
wysokości cen i opłat za  usługi komunalne;

Powierzono Wójtowi Gminy Płaska ustalanie wysokości 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej.

– w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną 
z urządzeń zbiorowego  zaopatrzenia w wodę;

Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę na terenie Gminy Płaska na okres od dnia 1 stycznia 
2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., Rodzaje i wysokość cen 
i stawek opłat w stosunku do lat poprzednich pozostały bez 
zmian i odpowiednio wynoszą: cena brutto za 1 m3 wody 
– 2,14 zł., opłata abonamentowa brutto (miesiąc/odbior-
ca)–1, 50 zł.

– w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Płaska;

Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe 
zasady przyznawania  dodatków za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, wysokość 
i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego, dla nauczycieli szkół prowadzo-
nych przez Gminę Płaska. 

       
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2007r.;

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, stanowi część strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, jest uchwalany corocznie przez 
radę gminy. Zadania wyszczególnione w programie obej-
mują:

– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

– udzielanie rodzinom, w których występują proble-
my alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalek-
cyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywia-
nia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów al-
koholowych,

– podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz wystę-
powanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicz-
nego,

– wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organi-
zowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

– w sprawie rocznego programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego;

Program określa cel, zakres i formy współpracy Gminy 
Płaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi na obszarze 
Gminy Płaska lub na rzecz jej mieszkańców działalność 
pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zada-
niom gminy

- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad so-
łeckich;

 Zarządzono przeprowadzenie wyborów sołtysa i rad 
sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Płaska.

– w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy na 2007 rok;

– w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok.

Zaczęto instalować części wyposażenia Plaży 
Publicznej nad jeziorem Orle w Płaskiej.
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WYBORY  
SOŁTYÓW I RAD SOŁECKICH
Zgodnie § 22 ust. 1 Statutów Sołectw (Dz. Urz. Wo-

jewództwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 40, poz. 885) oraz 
Uchwały NR III/16/06 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grud-
nia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad 
sołeckich  w całej gminie zorganizowano zebrania wiejskie 
mające na celu wybór sołtysów i rad sołeckich. 

W naszej Gminie jest 12 sołectw, w zamieszczonej 
Tabeli przedstawiamy nowo wybranych sołtysów i 
rady sołeckie. W tabeli umieszczono też liczby obrazu-
jące frekwencję na zebraniach wyborczych obecnych 
i poprzedniej kadencji. Te liczby znacznie się różnią. 

Widać wyraźny wzrost zainteresowania wyborami.
W Dalnym Lesie sołtysa wybierało blisko dwa 

razy więcej mieszkańców niż w poprzedniej kaden-
cji. W Płaskiej i Strzelcowi żnie te liczby były ponad 
dwukrotnie wyższe. Rekord wzrostu zainteresowania 
pobiła Gorczyca tu do wyborów przystąpiło  ponad 
czterokrotnie więcej mieszkańców. Są też wsie gdzie 
zainteresowanie wyborami było nikłe. Jest to temat 
dla Radnych reprezentujących te wsie. Co powoduje 
taki brak zainteresowania sprawami własnej wiejskiej 
wspólnoty?

Trzeba z satysfakcja odnotować, ze w wyborach 
sołtysów w całej Gminie w 2002 roku udział wzięło 
277 osób, a w wyborach 2006/2007 – 391 osób. To 
stanowi wzrost o ponad 40%. Możemy zaryzykować 
twierdzenie, że o tyle przybyło nam poczucia obywa-
telskości.  

Sołtysi i Rady sołeckie  wybrane w grudniu 2006 i styczniu 2007
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PRZYDOMOWE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Budowa przydomowych oczysz-

czalni ścieków ma kompleksowo 
rozwiązać problem gospodarki od-
padami ciekłymi na terenie gminy. 
Na dzień dzisiejszy złożonych jest 
ponad 700 informacji (deklaracji) 
mieszkańców o chęci przystąpienia 
do przedsięwzięcia. 

Projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków znajduje się 
obecnie w fazie gromadzenia doku-
mentacji i uzgodnień formalnych. 
Jest również możliwe współfinan-
sowanie przez gminę urządzeń, 
które będą usytuowane na prywat-
nym gruncie. 

Najprawdopodobniej właścicie-
lem przyzagrodowych oczyszczal-
ni ścieków po ich wybudowaniu 
będzie Gmina przez okres ok. 5 lat, 
następnie zostaną one nieodpłat-
nie przekazane właścicielom nie-
ruchomości.

 W związku z tym potrzebna 
jest kolejna informacja, a właści-

wie uzupełnienie informacji złożo-
nych  we wniosku o przystąpieniu 
do programu budowy komplek-
sowego systemu indywidualnych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Płaska 
typu: wielkość działki,  maksy-
malna ilość osób zamieszkujących 
w gospodarstwie, co posłuży dla 
ustalenia typu oczyszczalni dla 
poszczególnych właścicieli nie-
ruchomości. Druki uzupełniające 
deklarację zostaną przesłane wraz 
z nakazami płatniczymi, ponadto 
są one dostępne na Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy 
o adresie http://ug-plaska.pbip.pl 
w dziale DRUKI, FORMULARZE 
w zakładce „Rolnictwo, Leśnictwo, 
Ochrona Środowiska”. Informacje 
można przesłać tradycyjną pocztą, 
przy pomocy poczty elektronicz-
nej na adres plaska@home.pl  lub 
złożyć osobiście w pok. Nr 10 lub 
sekretariacie Urzędu Gminy.

Zdarzenia kryminalne i dro-
gowe zaistniałe na terenie gm. 
Płaska od dnia 22 październi-
ka 2006 roku do dnia 09 lutego 
2007 roku.

• w dniach 14 – 16 listopada 
na terenie jednej z posesji w miej-
scowości Sucha Rzeczka, najpierw 
odkopano a następnie skradziono 
około 100 m elektrycznego kabla;

• 19 listopada, również w Su-
chej Rzeczce, zatrzymano 20-let-
niego mieszkańca tejże miejsco-
wości, który kierował samocho-
dem osobowym będąc w stanie 
nietrzeźwości, jak wykazało prze-
prowadzone badanie kierujący 
pojazdem 20-latek miał ponad 2 
promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu;

• dzień później, tj. 20 listopada 
w Serwach, zatrzymano kolejnego 
nietrzeźwego kierowcę samocho-
du osobowego, okazał się nim 43-
letni mieszkaniec gm. Sejny, któ-
ry kierował swoim samochodem 
mając prawie 1 promil alkoholu w 
wydychanym powietrzu;

• w okresie listopad – grudzień, 
z terenu działki letniskowej w Ma-
charcach, skradziono pozostawio-
ną tam przez właściciela przyczepę 
campingową;

• 5 stycznia w Płaskiej zatrzyma-
no 49-letniego mieszkańca tejże 
miejscowości, który kierował sa-
mochodem osobowym będąc w 
stanie nietrzeźwości, po przepro-
wadzonym badaniu okazało się, 
że kierujący pojazdem mężczyzna 
ma prawie 1,8 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu;

• tego samego dnia w Mika-
szówce policjanci zatrzymali 37-
letniego mieszkańca Mikaszówki, 
który poszukiwany był przez Sąd 
Rejonowy w Augustowie;

• niechlubnym „rekordzistą” w 
kategorii nietrzeźwych kierowców 
okazał się 49-letni mieszkaniec Su-
chej Rzeczki, zatrzymany 8 stycz-
nia w Suchej Rzeczce, kiedy to kie-
rował samochodem osobowym 
mając prawie 3 promile alkoholu 

ZDARZENIA
KRYMINALNE

w wydychanym powietrzu;

• w nocy z 18/19 stycznia wła-
mano się do pomieszczenia go-
spodarczego na jednej z posesji 
w miejscowości Macharce, z któ-
rego skradziono różnego rodzaju 
produkty żywnościowe o wartości 
około 270 zł.

opracował rzecznik prasowy
Komendy Policji w Augustowie
st asp. Andrzej Murawski
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Kanał Augustowski, ten 
naj- dłuższy zabytek budow-
nictwa hydrologicznego w 
Polsce, stanowi wspaniałą 
atrakcję turystyczną naszego 
regionu. 

Wiele lat utyskiwaliśmy nad 
problemem nieczynnych śluz 
na terenie Białorusi, końcowe-
go fragmentu kanału, przed uj-
ściem do Niemna.

Dwunastego grudnia ub. 
roku miałem możliwość naocz-
nego stwierdzenia, że ten frag-
ment kanału i śluzy: Dąbrówka 
(jednokomorowa) i Niemnowo 
(trójkomorowa) są odbudowa-
ne i gotowe do eksploatacji. Nie 
widziałem śluzy Wołkuszek, tej 
pierwszej z trzech na teryto-
rium Białorusi, ale wymienione 
wcześniej, a zwłaszcza ostat-
nia, trójkomorowa Niemnowo, 
sprawia wielkie wrażenie. Śluzy 
posiadają mosty zwodzone, da-
jąc możliwość spływu statków 
wycieczkowych. 

W czasie zwiedzania śluz, 
pani przewodnik z przekąsem 
stwierdziła; ...u nas szlak tury-
styczny gotowy, a w Polsce kło-
poty z kanałem. 

A ja, stojąc na umocnieniu 
ostatniej komory, śluzy Nie-
mnowo, podziwiałem w oddali 
fragment rzeki Niemen, o któ-
rej tyle strof wierszy i pieśni... 

                   (tekst i fot. EFK)

KANAŁ AUGUSTOWSKI

Na 
Białorusi...
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Ferie zimowe na wesoło
W okresie ferii zimowych zorganizowano w szkole w Płaskiej wiele zajęć dla dzieci młodszych i starszych. 
Na Hali sportowej zorganizowano  turnieje piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców. Turniej piłki koszyko-

wej dla chłopców. Turnieje tenisa stołowego dla chłopców i dziewcząt. Była też piłka nożna. Na Hali rozegrano 
mecze piłki nożnej w zespołach pięcioosobowych. Pod opieką nauczycieli uczniowie korzystali z siłowni.  

Były też inne formy zajęć; konkursy czytelnicze, matematyczne, robienie doświadczeń chemicznych i przy-
rodniczych, zabawy z wykorzystaniem internetu. Była wycieczka do lasu i granie na instrumentach. Dobrze też 
bawiono się na śniegu, który wreszcie spadł.

Dyrekcja szkoły dziękuje nauczycielom za prowadzenie tych zajęć. Dziękujemy też Wójtowi za sfinansowanie 
posiłków  dla dzieci biorących udział w zajęciach.

KANAŁ AUGUSTOWSKI ...i po naszej stronie Przy śluzach 
w Kudrynkach, 
Kurzyńcu 
i Wołkuszku pracują... 
to będzie piękny 
obiekt. 
Zarząd obiecuje, że 
w tym roku skończą.

Na Śluzie w Kurzyńcu 
położono most 
zwodzony.

Śluza w Kudrynkach 
obkładana jest 

piaskowcem.
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Liderem wśród najlepszych jest 
Iwona Wiszniewska z klasy III a ze 
średnią 5,17.

Następne miejsca zajęły uczen-
nice z klasy I; Aleksandra Citkow-
ska – 5,07 i Agnieszka Puciłowska 
– 5,00.

Kolejne miejsce ze średnią 4,93 
zajęły; Maria Milewska, Domini-
ka Wasilewska, Paulina Wasilew-
ska z klas pierwszych i Marzena 
Wiszniewska z kl. II b. 

Następne miejsca: Magda 
Wierzbicka i Małgorzata Wrób-
lewska z klas drugich z wynikiem 
4,85. 

Pozycję 10 w tym rankingu zaję-
ła Angela Sewastynowicz z II a ze 
średnią 4,77.

Średnią 4,64 uzyskali: Kamila 
Czyżyńska i Patryk Polkowski z 
klasy I a.

Ewelina Ostrokołowicz też z I a 
uzyskała 4,57.

Ze średnią 4,54 w gronie pry-
musów znalazły się; Danuta Bara-
nowska z II a, Elżbieta Lesicka z 
III a i Agnieszka Sewastynowicz 
z III b.

Połowa prymusów to uczniowie 
klas pierwszych. Z klas drugich do 

najlepszych zliczono pięć uczennic, 
a z klas trzecich już tylko trzy. Cóż, 
im dalej tym trudniej.

W Szkole Podstawowej do gro-
na prymusów zakwalifikowało się 
7 uczennic i 3 uczniów z klas IV, 
V i VI. Najlepsze wyniki uzyskali; 
Karolina Kołodziejko z klasy V 
ze średnią 4,90, Diana Sewastyno-
wicz z klasy IV, i Piotr Romańczuk 
z kl.VI  – 4,89 średnia ocen.

Kolejne pozycje; Karolina 
Czuper kl. V – 4,80, Karolina 
Harmuszkiewicz  kl. IV – 4,78, 
Paulina Jałoszewska kl.V – 4,70, 
Diana Gołkowska i Andrzej Ma-
liszewski z kl.VI ze średnią 4,67. 
W gronie najlepszych znalazła się 
Ewelina Wasilewska z kl. V – 4,60 
i Przemysław Molodziejko z kl.IV 
ze średnią 4,56.

Gratulujemy prymusom i ży-
czymy dalszych sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy i umiejętności.

Przedstawiamy uczniów Gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze oceny 
w semestrze zimowym. Najlepsze, oznacza średnią ocen powyżej 4,5. 
Wśród 16 prymusów jest 15 dziewcząt i jeden chłopiec, zajmujący odle-
głe12 miejsce.

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU

Gmina przystępuje do termo-
modernizacji budynku należącego 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Płaskiej. 

Termomodernizacja budyn-
ku polegała będzie na wymianie 
wszystkich okien, ociepleniu bu-
dynku, wykonaniu elewacji i re-
moncie dachu. Została już wszczę-
ta procedura przetargowa.

DROGI GMINNE

W 2007 roku zostanie wykona-
na dokumentacja na moderniza-
cję ok. 10 km dróg gminnych, na 
których w kolejnym roku zostanie 
położona nawierzchnia bitumicz-
na. 

Sieć dróg gminnych podlegają-
ca gruntowej modernizacji zosta-
nie w najbliższym czasie ustalona 
przez Radę Gminy.

Będą 
wiosenne porządki...
Nowo powołany Zakład Go-

spodarki Komunalnej będzie się 
zajmował wodociągami, śmiecia-
mi, drogami, budynkami, które są 
własnością gminy – prace ma roz-
począć 1 kwietna. 

Stwarza to nadzieję, że  w Pła-
skiej odbędą się prawdziwe po-
rządki wiosenne.

Świetlice wiejskie 
zostaną połączone organizacyjnie 
z Gminną Biblioteka Publiczną od 
1 marca będą tworzyć razem pro-
gramy promocji kultury i rozrywki 
oraz społecznej integracji naszych 
wioskowych społeczności.

PRYMUSI

Wszystkie statystyki od lat 
wykazują, że dziewczęta uczą 
się chętniej i lepiej. Kobiety 
w naszym kraju są lepiej wy-
kształcone, a przecież zde-
cydowanie mniej kobiet niż 
mężczyzn zajmuje stanowiska 
wymagające wysokich kwali-
fikacji i przynoszących duże 
pieniądze i prestiż. I jak tu nie 
mówić o dyskryminacji.

Przybywa nam świątków na rozstajach 
– św Antoni w Rudawce.
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....podczas wyborczych zebrań wiejskich mieszkańcy podnosili problem 
jezior, ich wyglądu i zasobności w ryby. Dzierżawcy jezior prowadzą  ra-
bunkową gospodarkę. Błędnie prowadzona gospodarka rybacka sprzyja 
zarastaniu jezior i braku w nim ryb. Nie ma komu zadbać o dostęp do 
jeziora, o pomosty, kładki. Jeziora bez dostępu, bez ryb wyglądają atrak-
cyjnie na zdjęciach lotniczych.  

Nasze jeziora nie przyciągają wędkarzy, nie przyciągają turystów, a to 
powoduje obniżenie dochodów gospodarstw agroturystycznych i osób 
wynajmujących sprzęt pływający. Nie dzieje się dobrze. Jest apel do wójta 
aby zajął się tą sprawą.

Nasze jeziora pięknie wyglądają 
na zdjęciach lotniczych, 
a w rzeczywistości....



Piękne  przygotowała Pani Zofia 
Chańczyc swoich uczniów do 

przedstawienia tradycji Bożona-
rodzinowych w krajach Europej-
skich.  

Dowiedzieliśmy się jak obcho-
dzone jest to święto w Niemczech, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji w 
porównaniu z Polską. Dzieci poka-
zały, że w każdym kraju jest trochę 
inaczej... nie wszędzie obchodzi 
się wigilię. W Rosji dzień Bożego 
Narodzenia obchodzony jest sie-
dem dni później. Inaczej wręcza 
się prezenty i inne potrawy podaje 
do stołu.

Na przedstawienie zaproszono 
rodziców i dziadków i wszyscy do-
stali małe prezenty zrobione przez 
dzieci.

Duże przedstawienie
w małej szkole w Gruszkach


