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ZARYBIANIE POD KONTROLĄ

Gminny Ośrodek Kultury informuje,  
że od soboty tj. 2 lipca br. 

uruchamia ponownie  
Bar – Kawiarnie ,,BIKE’’ 

 mieszczącą się w Centrum Informacji 
Turystycznej w Płaskiej.

 Zapraszamy na ,,słodkie’’ otwarcie od godz. 11:00.  
W tym dniu serwujemy: kawę, herbatę,  

pyszne ciasta, naleśniki z serem,  
domowe pierogi z jagodami, gofry oraz zimne napoje  

(dla rowerzystów napoje izotoniczne). 
                            Zapraszamy!

Od kilku lat daje się słyszeć narzeka-
nia wędkarzy i turystów na brak ryb w 
jeziorach i rzekach Powiatu Augustow-
skiego. Przypomnijmy: jeziora i rzeki są 
własnością Skarbu Państwa, w którego 
imieniu nadzór sprawuje Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(RZGW). W przypadku naszych akwenów 
zarządza nimi Zlewnia w Giżycku. Przed 
tzw. ,,transformacją ustrojową’’ pozyski-
waniem ryb zajmowały się w większości 
Państwowe Gospodarstwa Rybackie 
(PGR-y), a po roku 1989 coraz 
częściej prywatni dzierżawcy 
oraz Polski Związek Wędkar-
ski (PZW). Zmiana podmiotów 
gospodarczych z państwowych na pry-
watne nie zawsze przynosiła oczekiwane 
korzyści. Przeciwnicy takiego rozwiązania 
argumentują, że prywatni przedsiębiorcy 
w pogoni za zyskiem nie dbają należycie 
o stan pogłowia ryb, nie przestrzegają tzw. 
,,operatów’’ nakazujących odpowiednie 
zarybianie, a stosowane metody odłowu 
powodują straty w narybku. Do tego 
dochodzą kłusownicy, którzy próbują 
nielegalnie zdobyć ten chętnie nabywany 
towar. Najgorsze jest to, że ciężko jest te 
nieprawidłowości udowodnić, ponieważ w 

,,papierach’’, najczęściej, ,, wszystko gra’’.
,,Widzieliście 

 i przestaniecie gadać …”
Z inicjatywy radnego Antoniego Racz-

kowskiego, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Gminy Płaska, zarybianie na-
szego największego akwenu, czyli jeziora 
Serwy, nie odbywa się już anonimowo pod 
osłoną nocy. Radny Raczkowski wystąpił 
z inicjatywą uczestniczenia 
w zarybia-

niu do Gospodar- stwa 
Rybackiego Adama Skoczko – dzier-
żawcy jezior, m.in. Serwy i Mikaszewo. - 
,,Początkowo nie spotkało się to z wielką 
aprobatą, ale uświadomiłem dzierżawcy, 
że takie postepowanie będzie korzystne dla 
obu stron’’ – wspomina radny.  Przewod-
niczący Raczkowski wziął udział w sumie 
w 5 czynnościach zarybiania (12.03., 
17.03.,22.03., 25.03. i 01.06.), w wyniku 
których do jeziora Serwy trafiło 1 mln 
660 tys. sztuk sielawy oraz 5 kg narybku 

węgorza. Po każdorazowym zarybianiu 
został podpisany stosowny protokół. - ,, 
W tego typu czynnościach ani razu nie 
uczestniczyli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, czy też RZGW’’ – dodaje 
Raczkowski.

Problemem kontroli gospodarki rybac-
kiej na terenie Powiatu Augustowskiego 
powinni zająć się włodarze pozostałych 
gmin  z Panem Burmistrzem Augustowa i 

Starostą na czele. To w ich in-
teresie leży, aby jak największa 
rzesza wędkarzy i turystów 

przybywała nad malownicze 
jeziora i rzeki Pojezierza Au-
gustowskiego w poszukiwa-
niu szczupaka, okonia, płoci 

c z y lina. Coraz więcej miłośników 
wędkowania wybiera jezioro Wigry lub 
udaje się na Mazury omijając szerokim 
łukiem Necko, Białe, Studzieniczne czy 
Mikaszewo. Być może pomoże w tym 
nowelizacja Prawa Wodnego, która prze-
widuje podział Zlewni w Giżycku i utwo-
rzenie w Augustowie odrębnego podmiotu. 
Powinno to spowodować lepszy nadzór 
nad wodami i doprowadzić do renesansu 
turystki wędkarskiej.

 Wojciech Krzywiński
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NARESZCIE 
WAKACJE!

Niecodzienny jubileusz

No i doczekaliśmy się! Upalne 
zakończenie roku szkolnego dało 
sygnał do odpoczynku. Po roku 
ciężkiej, wytężonej pracy możemy 
porzucić szkolne ławy i oddać się 
letniej kanikule. Warto nadmienić 
znakomite wyniki z egzaminów 
końcowych szóstoklasistów i gim-
nazjalistów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej. Zarówno w 
pierwszym, jak i drugim przypadku 
znacznie przekraczają średnią woje-

wódzką i krajową. To ogromny suk-
ces kadry pedagogicznej i dyrekcji 
ZSO. Gratulujemy!

Jak wakacje to również urlopy i 
wzmożony ruch turystyczny. Cen-
trum Informacji Turystycznej będzie 
otwarte od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-16:00, sobota 10:00-
14:00, natomiast obiekty sportowe 
(stadion, kort tenisowy, boisko  piłki 
plażowej, sauna, siłownia) od 8:00 
do 20:00. Po godzinach pracy CIT 
materiały turystyczne (mapki, folde-
ry, materiały Green Velo) dostępne 
będą w Barze- Kawiarni ,,BIKE’’, 
która od 2 lipca czynna będzie sie-
dem dni w tygodniu od 11:00 do 
19:00.

Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej oraz świetlice wiejskie położo-
ne na terenie gminy Płaska przygo-
towały szereg imprez adresowanych 
nie tylko do mieszkańców, lecz 
również gości odpoczywających na 
naszym terenie. Wewnątrz numeru 
znajdziecie Państwo grafik wyda-
rzeń planowanych na lipiec i sier-
pień bieżącego sezonu. Szczególnie 
warto zwrócić uwagę na ,,Jagodowy 
Piknik’’, który odbędzie się 17 lip-
ca na binduce koło Żylin, koncert 

,,Blues nad Paniewem’’ – 28 lipca 
na polu namiotowym w Paniewie, 
,,Festyn Rodzinny’’ – 14 sierpnia 
na polu namiotowym w Jazach. Za-
praszamy ponadto na wycieczki ro-
werowe, wyprawy do lasu, zabawy, 
tańce i tradycyjne ogniska. Przypo-
minamy, że w Świetlicy Wiejskiej w 
Płaskiej mieści się ,,Hotelik’’, który 
dysponuje 6 pokojami z łazienkami 
o podwyższonym standardzie. Re-
zerwacja pod tel. 503 726 944 lub 
722 040 565.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie 
nad wodami, na drogach i ścież-
ce rowerowej! Spodziewamy się 
wzmożonego ruchu, a chwila nie-
uwagi może doprowadzić do przy-
krych konsekwencji. Uważajmy 
również na naszych milusińskich, 
jak również wszelkie stworzenia 
duże i małe. Życzymy Państwu naj-
piękniejszych i niezapomnianych 
wakacji, właścicielom pensjonatów 
i gospodarstw turystycznych dostat-
nich ,,żniw’’, a nam wszystkim dużo 
zdrowia i pogody ducha ( tej meteo 
też!).

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

W dniu 22 marca 2016 r.  mieszkanka 
gminy Płaska Pani Bronisława Omiliań-
czyk obchodziła niecodzienny jubileusz 
– 100 rocznicę swoich urodzin.

Z tej okazji odbyły się specjalne 
uroczystości z udziałem jubilatki. 
Były gratulacje, życzenia od władz 
samorządowych i rządowych. Przybyły 
na uroczystość Wójt Gminy Płaska – 
Wiesław Gołaszewski złożył na ręce 
szanownej Jubilatki Pani Bronisławy 
życzenia i kwiaty w imieniu własnym, 
a także przekazał listy gratulacyjne od 
Premier RP Pani Beaty Szydło oraz 
Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana 
Paszkowskiego.

Na uroczystość przybył również 
Proboszcz Parafii Studzieniczna Ks. 
Arkadiusz Pietuszewski, który odprawił 
mszę św. w intencji Jubilatki w obecno-
ści licznego grona sąsiadów, znajomych 
i rodziny.

Pani Bronisława Omiliańczyk uro-
dziła się 22 marca 1916 roku w Kopa-
nicy. Obecnie mieszka w Mołowistym 

wspólnie z dwoma synami 
Henrykiem i Mieczysławem. 

 Z okazji tak pięknego 
Jubileuszu Dostojnej Jubi-
latce składamy serdeczne 
życzenia długich lat życia 
w zdrowiu i szczęściu ro-
dzinnym.

MTM
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Na XIV sesji Rady Gminy
W dniu 25 maja 2016 roku w świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się XIV 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczyła Alicja Polkowska, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji: 

Sprawozdanie z działalności urzędu i 
informację o wydanych decyzjach przez 
Wójta Gminy w roku 2015 przedstawił 
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski.  
Sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej 
w 2015 roku przedstawiła Kierownik 
GOPS w Płaskiej Alina Muraczewska.  
Sprawozdanie z działalności bibliotek 
w 2015 r. przedstawiła Wasilewska 
Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Płaskiej.  Sprawozdanie z 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
za 2015 r. przedstawił Dyrektor GOK 
Wojciech Krzywiński. Sprawozdanie z 
działalności Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w 2015 r. przedstawił 
Kierownik Zakładu Pan Emil Milewski. 
Sprawozdanie z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2015 rok przedstawił 
Przewodniczący Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Płaskiej Maciej Zdan-
cewicz. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych  w 2015 r. przedstawił Sekre-
tarz Zarządu Jan Szymczyk. Skarbnik 
Gminy Katarzyna Olszewska przedsta-
wiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok 

- przyjęto protokół z poprzedniej XIII 
sesji;

- podjęto Uchwałę Nr XIV/99/16 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2015 rok, gdzie radni 
zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Płaska za 2015 rok;

- podjęto Uchwałę Nr XIV/100/16 w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójto-
wi Gminy. Rada Gminy po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok; sprawozda-
niem finansowym; opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Białymstoku; 
informacją o stanie mienia Gminy Pła-
ska; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
udzieliła Wójtowi Gminy Płaska abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2015r.;

- podjęto Uchwałę Nr XIV/101/16 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Płaska na lata 2016- 
2028. 

- podjęto Uchwałę Nr XIV/102/16 w 
sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 
2016 rok, gdzie dokonano zmian w planie 
dochodów poprzez zwiększenie planu 
dochodów o kwotę 152 039,81 zł. i zmniej-
szeniu planu dochodów o kwotę 500,00 zł., 
w planie wydatków poprze zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 61 302,00 zł. i  
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 186 
762,19 zł.  Budżet po dokonanych zmia-
nach wynosi: dochody budżetu ogółem 
10 279 000,00 zł, z tego: dochody bieżące 
10 183 300,00 zł.; dochody majątkowe 95 
700,00 zł. wydatki budżetu ogółem 9 646 
000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 9 610 
000,00 zł.; wydatki majątkowe 36 000,00 
zł.  Nadwyżka budżetu w wysokości 
633 000,00 zł. zostanie przeznaczona na 
spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów.

- podjęto Uchwałę Nr XIV/103/16 w 
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Płaska za rok 2015, w 
której radni przyjęli jednomyślnie przed-
łożoną ocenę zasobów  Przedstawione 
w opracowaniu dane ukazują lokalną 
sytuację społeczno-demograficzną wraz 
z problemami i potrzebami mieszkańców 
gminy oraz wyzwania stawiane przed 
realizacją działań z zakresu pomocy 
społecznej. Do zagadnień tych należy 
niewątpliwie wspieranie osób i rodzin w 
wysiłkach zmierzających do zaspokoje-
nia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 
umożliwienie w/w przezwyciężenia trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są 
w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości, jak rów-
nież tworzenie kompleksowego systemu 
wsparcia rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczej. Z problematyką tą związane są 
także kwestie wykraczające poza zasięg 
ścisłego oddziaływania pomocy społecznej 
i jej zadań ustawowych. Należy w tym 
miejscu wskazać problemy dotyczące 
polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, 
polityki mieszkaniowej, demograficznej, 
oświatowej, a także finansowej określają-
cej wysokość nakładów na poszczególne 
zadania. Sukcesywnie rośnie liczba osób 
bezdomnych i ubogich, a zapewnienie 
schronienia jest obligatoryjnym zadaniem 
gminy. Obecnie Ośrodek kieruje te osoby 
do schronisk, ale jest to rozwiązanie krót-
koterminowe. W obliczu starzenia naszej 
społeczności lokalnej, konieczne staje się 

skupienie większej uwagi na potrzebach 
osób starszych. Ośrodek świadczy usługi 
opiekuńcze, widzi konieczność podjęcia 
dalszych kroków w celu zwiększenia 
zatrudnienia opiekunów którzy będą 
świadczyć usługi opiekuńcze w domu 
osoby zainteresowanej. Do nowych zadań 
gminy należy realizacja postanowień wy-
nikających z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

- podjęto Uchwałę Nr XIV/104/16 
w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok;

- podjęto Uchwałę Nr XIV/105/16 
w sprawie określenia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Płaska w 2016 r. Program 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Płaska ma zastosowanie 
w stosunku do zwierząt domowych, a 
w szczególności do bezdomnych psów i 
wolno żyjących kotów przebywających w 
granicach administracyjnych gminy. Pod-
stawą prawną podjęcia przez Radę Gminy 
Płaska uchwały w sprawie „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Płaska w 2016 r.”  jest art. 
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt.

- podjęto Uchwałę Nr XIV/106/16 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działki 
o nr ewid. 285/2 z obrębu ewid. Gruszki. 
Radni przychylili się do podjęcia prac 
planistycznych o które wnioskował wła-
ściciel przedmiotowej działki w zakresie 
zmiany obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i 
przeznaczenia jej w całości pod zabudowę 
mieszkaniową. 

- podjęto Uchwałę Nr XIV/107/16 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 7 
obszarów w miejscowości Gorczyca.  
Właściciele działek wnioskowali o zmia-
nę obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w za-
kresie przeznaczenia ich pod: zabudowę 
mieszkaniową (14 działek), stację paliw (2 
działki) oraz przystań wodną (1 działka). 
Radni przychylili się do podjęcia prac 
planistycznych we wskazanym zakresie.

red.
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PROGRAM iMPRez
na Lato 2016

2 lipiec 
sobota 17:00 Świetlica w strzelcowiźnie Dyskoteka dla dzieci

3 lipiec
niedziela 12:00

plaża Gminna Jazy
nad jez. Mikaszewo Gminne Obchody Dnia 

Strażaka

5 lipiec
wtorek 10:00 Świetlica w strzelcowiźnie Wycieczka rowerowa „tropem 

wilka”

9 lipiec
sobota 15:00 Świetlica w dalnym Lesie Gry i zabawy na świeżym 

powietrzu

16 lipiec
sobota 15:00 Świetlica w Gruszkach Karaoke dla dzieci i młodzieży

17 lipiec
niedziela 13:00

Świetlica w płaskiej
miejsce: „binduga” w 

płaskiej

Jagodowy piknik
(konkursy, zabawy itp.), 

we współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną i 

Nadleśnictwem Płaska.

24 lipiec
niedziela 17:00 Świetlica Mołowiste Dyskoteka dla dzieci i 

młodzieży

26 lipiec
wtorek Świetlica w rudawce Ognisko integracyjne + 

mecze piłki nożnej, siatkówki

28 lipca 
czwartek 19:00 plaża gminna w paniewie

Koncert zespołu „Gęsia 
Skórka”: BLUES NAD 

PANIEWEM

5-7 sierpień
piątek-

niedziela
od 10:00  Świetlica wiejska 

rudawka Biegi na orientację

7 sierpień
niedziela 14:00 Świetlica Mołowiste Ognisko, konkursy, zabawy

14 sierpień
niedziela 12:00 plaża gminna Jazy nad jez. 

Mikaszewo Festyn rodzinny

20 sierpień
sobota 14:00 świetlica w płaskiej

Piknik „Szanuj zdrowie”
(we współpracą z OSP i Strażą 

graniczną)

27 sierpień
sobota 14:00 Świetlica w Gruszkach Turniej piłki nożnej + ognisko

28 sierpień
niedziela 16:00 świetlica w dalnym Lesie Ognisko „Pożegnanie wakacji”
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FESTYN RODZINNY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PŁASKIEJ

Obchody Dnia Dziecka w Gruszkach

 W środę 1 czerwca uczniowie klas 0-III wraz z 
wychowawczyniami  zaprosili rodziców, aby wspólnie 
świętować Dzień Dziecka oraz Dzień Mamy i Taty. Po 
powitaniu rodziców i zaproszonych gości uczniowie 
zaprezentowali krótki program artystyczny: śpiewali 
piosenki ,recytowali wiersze, tańczyli tańce ludowe oraz 
przedstawili inscenizację wiersza J. Tuwima ,,Rzepka”. 
Uczniowie również zaśpiewali kochanym rodzicom 100 
lat i wręczyli im słodkie upominki.  Z okazji Dnia Dziec-
ka Pan Wójt Wiesław Gołaszewski i Pan Nadleśniczy  
Leszek Skubis wręczyli  dzieciom torby z cukierkami.  
Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy festynu 

rodzinnego zatańczyli taniec integra-
cyjny. Następnie dzieci rywalizowały 
z rodzicami w konkurencjach sporto-
wych  ( bieg w workach, wyścigi  na 
hulajnogach, przenoszenie piłek na 
rakietkach od badmintona,  wyścigi 
taczek, mecz piłki  nożnej ojcowie 
contra synowie).  Uroczystość  za-
kończyła się ogniskiem i wspólnym 
pieczeniem kiełbasek. Dzieci i ich 
rodzice świetnie się bawili podczas 
festynu rodzinnego i z chęcią za rok 
powtórzą imprezę.

Grażyna Cieniewicz

W sobotę 4 czerwca w świetlicy wiejskiej w Gruszkach 
odbyły się obchody Dnia Dziecka. Celem imprezy była 
aktywizacja rodzin do wspólnego spędzenia wolnego 
czasu. Między innymi odbył się mecz piłki siatkowej, 
rodzice kontra dzieci. Tego dnia wynik był sprawą dru-
gorzędną, a liczyła się dobra zabawa. Po rozegranym 

spotkaniu odbyło się wspólne ognisko, na którym nie 
mogło zabraknąć pieczonej kiełbaski. Czas upłynął w 
miłej atmosferze i wszyscy byli zadowoleni ze wspól-
nej integacji. Mamy nadzieję, że dzieciaki zadowolone 
wróciły do domów.

Bożena Rodziewicz - Wasilczyk



maj, czerwiec 2016 r. 7

UROcZYSTE ZAKOńcZENIE ROKU SZKOLNEGO  
2015/2016 W ZSO W PŁASKIEJ

Kolejny rok szkolny za nami. Dla 
każdego inny: może trudny i długi, może 
radosny i obfitujący w spełnione marze-
nia, a może zwyczajny, ale taki, po którym 
czeka się na coś jeszcze! Bez względu na 
to,jakie odczucia nam towarzyszyły, 24 
czerwca br. musieliśmy pożegnać kolej-
ny już rok szkolny, a wraz z nim- klasy 
trzecie. Szóstoklasiści  będą dalej konty-
nuować naukę w naszej szkole.

Dzień ten rozpoczęliśmy mszą świętą 
w kaplicy w Płaskiej, celebro-
waną przez ks. Arkadiusza 
Pietuszewskiego i ks. An-
drzeja Borkowskiego. Dzie-
ci i młodzież w modlitwie 
podziękowały za całoroczną 
pracę. Dalsza część odbyła 
się w szkole.

Po uroczystym odśpie-
waniu  hymnu, głos zabrał 
dyrektor szkoły Dariusz Su-
dyk, który serdecznie po-
witał uczniów, rodziców , 
nauczycieli oraz zaproszonych gości: 
ks. Arkadiusza Pietuszewskiego, Wójta 
Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego, 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska w 
Żylinach Leszka Skubisa, przedstawiciela 
Straży Granicznej w Płaskiej Dariusza 
Macierzyńskiego, przedstawicieli Rady 
Rodziców, dyrektora GOK-u w Płaskiej 
Wojciecha Krzywińskiego. Następnie 
podziękował uczniom i nauczycielom za 
wysiłek włożony w proces dydaktyczny, 
szczególnie podkreślił wysokie wyniki 
na sprawdzianie szóstoklasisty oraz na 
egzaminie gimnazjalnym (dużo wyższe 

niż średnia krajowa i średnia w woje-
wództwie). Pierwszym punktem było 
ślubowanie uczniów trzecich klas gimna-
zjum, kończących naukę w naszej szkole. 
Wzruszającym momentem było serdeczne 
podziękowanie za dotychczasową pracę 
na stanowisku kierownika świetlicy pani 
Celinie Miedzianowskiej, która odchodzi  
już na emeryturę.

Jak co roku specjalne nagrody za 
spektakularne osiągnięcia dla uczniów 
kończących szkołę ufundował Wójt Wie-
sław Gołaszewski. Wyróżnieni uczniowie 
to: Barbara Pużyńska kl.VI, Bartłomiej 

Lesiecki kl.VI, Mateusz Kozielski kl.VI, 
Aneta Jejer kl.III a, Julia Kuźma kl.III a, 
Dominika Kazimierczyk kl. III a, Sandra 
Macierzyńska kl. III b, Dominik Bołtralik 
kl. III b.

Nadleśniczy Leszek Skubis podarował 
uczniom kończącym szkołę pamiątkowe 
albumy książkowe o miejscach pamięci 
narodowej w Puszczy Augustowskiej.

W dalszej części odbyło się wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem dla najsu-
mienniej pracujących a także pozostałym 
uczniom. Wyróżnieni zostali także rodzice 
najlepszych uczniów oraz rodzice chętnie 

angażujący się we współpracę ze 
szkołą.

Koniec roku szkolnego to czas 
podsumowań nie tylko dla uczniów, 
to również moment refleksji nad 
tym, co w danym roku udało się 
osiągnąć, jak przebiegał proces dy-
daktyczny, wreszcie- jakie działania 
możemy uznać za sukces.

Trzeba stwierdzić, że minione 10 
miesięcy to czas wytężonej pracy, zakoń-
czonej licznymi sukcesami na polu sporto-
wym, wychowawczym i naukowym. Fakt 
ten cieszy niezmiernie. Jest on bowiem 
dowodem na to, że solidna współpraca 
między szkołą a domem rodzinnym rodzi 
słodkie owoce sukcesu.

Ale póki co- cieszmy się wakacyjnymi 
chwilami, by móc we wrześniu wrócić do 
szkoły naładowani zapałem i energią do 
poznawania świata! WSPANIAŁYCH 
WAKACJI!             

L.P.
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Gmina Płaska
ABc turysty i rowerzysty

1) Zespół sakralny w Studzienicz-
nej. Mieści się na tzw. „wyspie”, połą-
czonej groblą z lądem. Jest miejscem 
kultu religijnego słynącej łaskami Matki 
Boskiej, notowanego w dokumentach 
kamedułów osiedlonych na Wigrach już 
w 1728 r. Obejmuje zabytkowy drew-
niany kościółek z 1847 roku, drewnianą 
dzwonnicę z 1871 r oraz zbudowaną rok 
później neoklasyczną kaplicę z obrazem 
matki Boskiej Studzieniczańskiej. Ko-
ściół ufundowany w 1847 roku przez 
Szymona Andruszkiewicza, chłopa z 
okolicy Sejn, ma trzy ołtarze: ołtarz 
główny p.w. św Rodziny, ołtarz boczny 
p.w. św. Tekli, ołtarz boczny p.w. św. 
Jana Nepomucena. W kaplicy znajduje 
się cudowny obraz Matki Boskiej czę-
stochowskiej (XVIII-wieczna kopia). 
Obok kaplicy, pod gontowym daszkiem 
zlokalizowana jest studzienka z cudowną 
wodą, leczącą podobno schorzenia oczu.

2) Kanał Augustowski. Najwyższej 
klasy zabytek techniki jest wodną drogą 
śródlądową, poprowadzoną przez jeziora 
i rzeki połączone ze sobą wykopanymi 
kanałami, a jego funkcjonowanie moż-
liwe jest dzięki zabudowaniom i urzą-
dzeniom hydrotechnicznym. Elementem 
składowym obiektu jest również strefa 
krajobrazu rozciągająca się na szerokość 
1000 m od brzegu w krajobrazie otwar-
tym i na 200m w terenie zabudowanym 

i lesistym. Kanał Augustowski to jedna z 
najdłuższych sztucznych dróg wodnych 
w Polsce, powstała w latach 1825-1839 
wg projektu polskiego inżyniera gen. I. 
Prądzyńskiego. Łącząc dorzecza Wisły 
i Niemna prowadzi przez jeziora: Mika-
szówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, 
Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, 
Białe, Necko, Rospuda, Sajno. Droga 
wodna Kanału to odcinek między Dębo-
wem w Polsce, a Niemnowem w Biało-
rusi. Liczy 102 km, z których 80 jest w 
Polsce, a 22 km po białoruskiej stronie. 
Kanał funkcjonuje dzięki 18 śluzom, z 
których 14 leży po naszej stronie, jedna 
w pasie granicznym (śluza Kurzyniec), 
a 3 w Białorusi.

3) Śluza Kurzyniec. Jedyne w Polsce 
przejście graniczne wodne. Piętnasta 
śluza na Kanale Augustowskim (licząc 
od strony Biebrzy). Granica polsko-
-białoruska przebiega osią śluzy i dalej 
osią kanału na długości 3,5 km. Śluza 
jest położona niedaleko wsi Rudawka. 
Budowę śluzy w 1828 roku rozpoczął 
por. inż. Konstanty Jodko, a zakończył 
w roku 1829 ppor. inż. F. Wielhorski. 

Nazwa pochodzi od dawnej wsi Kurzy-
niec leżącej po drugiej stronie kanału. 
Śluza była nieczynna od 1939 roku i 
mocno zniszczona; na mocy porozumie-
nia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 
zawartego w Augustowie 8 marca 2005 
roku w sprawie rekonstrukcji granicz-
nego odcinka Kanału została poddana 
remontowi trwającemu od jesieni 2006 
do czerwca 2007 roku. Brzegi śluzy łączy 
most zwodzony z czterema betonowymi 

słupami. W okresie wakacyjnym czynne 
tu jest graniczne przejście turystyczne.

4) Puszcza Augustowska. Powierzch-
nia tej ptasiej ostoi zamyka w swych gra-
nicach 134 377.7 ha. Lasy iglaste 59%, 
lasy mieszane 14%, siedliska rolnicze 
13%, wody śródlądowe 5%, lasy liściaste 
4%, łąki i zarośla 4%, torfowiska i bagna 
1%. Ostoja ta obfituje w bogaty ilościowy 
i różnorodny gatunkowo świat ptaków. 
Stwierdzono tu co najmniej 40 gatunków 
ptaków wymienionych w Załączniku 
Dyrektywy Ptasiej, a 18 gatunków wpi-
sanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi. 
Gniazduje tu przynajmniej 1 % krajowej 
populacji następujących gatunków pta-
ków: bąk, błotniak stawowy i łąkowy, 
bocian czarny, cietrzew, dzięcioł biało-
grzbiety i trójpalczasty oraz zielonosiwy, 
gadożer, głuszec, kania czarna i ruda, 
kraska, łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy, 
żuraw, włochatka, podgorzałka, puchacz, 
trzmielojad.

5) Kościół parafialny pw. św. Marii 
Magdaleny w Mikaszówce z 1907 r. 
Drewniany, zabytkowy kościół. Wyróż-

niają go dwie charakterystyczne wieże o 
wysokości 14 m, a jego wnętrze obfituje 
w liczne jelenie rogi, jest bowiem urzą-
dzone w puszczańskim stylu. W ołtarzu 
głównym znajdują się dwa obrazy: Matki 
Bożej Częstochowskiej i św. Marii Mag-
daleny. Obok kościoła w podobnym stylu 
wybudowano dzwonnicę mierzącą 10 m 
wysokości.

Tekst opracowano na podstawie 
 „Człowiek i natura 2000. Płaska”
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ZŁOTO I TRZY SREBRA  
MUKS PŁASKA

29 maja 2016 r. w Dobrzyniewie Du-
żym odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podlaskiego w Tenisie Stołowym w 
kategorii ,,Skrzat’’ i ,,Żak’’. Nasi mali 
jeszcze wzrostem, ale wielcy sercem 
reprezentanci zdobyli złoto i trzy srebra. 
Staś Krutul stanął na najwyższym podium 
w grze indywidualnej, a jego brat Jaś był 
drugi. Utalentowani bliźniacy wystartowali 
także w grze deblowej w wyższej katego-
rii i zdobyli srebro! Jak tak dalej pójdzie 
to niedługo usłyszy o nich cała Polska, 
BRAWO! Ale tenis stołowy w Płaskiej nie 
tylko ,,Jasiem i Stasiem’’ stoi. Na turnieju 
w Pisanicy, oprócz chłopaków, znakomicie  
zaprezentowały się Karolina Ledniowska 
i Izabela Zaniewska zajmując w ex equo 
V miejsce.

MUKS Płaska to nie tylko tenis sto-
łowy, a także piłka nożna. Sekcja rozwija 
się bardzo prężnie i odnosi już znaczące 
sukcesy. Młodzi piłkarze (i piłkarki!) 

uczestniczyli w Turnieju Halowym w 
Augustowie odnosząc trzy zwycięstwa z 
zespołami Akademii Piłkarskiej ,,Sparty’’ 
Augustów zdobywając I miejsce. W spa-
ringu na otwartym obiekcie przy ZSO w 
Augustowie pokonali swoich rówieśników 
ze ,,Sparty’’ 5:1 i ulegli w rewanżu na 
stadionie CIT w Płaskiej ,,gościnnie’’ 5:6. 
Rywalizujemy również z powodzeniem z 

drużynami Akademii Piłkarskiej Wojcie-
cha Kowalewskiego z Suwałk. Wyniki są 
bardzo obiecujące, ale prowadzenie sekcji 
wymaga cierpliwości i wsparcia. Dziękuję 
rodzicom za aktywny udział w prowadze-
niu zespołu oraz organizację wyjazdów na 
turnieje i mecze. Dziękuję Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za 
troskę i pomoc w zakupie strojów piłkar-

skich dla całej drużyny. KTO WYGRA 
MECZ? – PŁASKA!!!

                  Jan Bagiński

Uwaga!: od września prowadzo-
ny będzie nabór uczniów klas I – III 
(dziewczęta i chłopcy) do sekcji tenisa 
stołowego i piłki nożnej. Zapisy u 
trenera: tel. 518 376 918 lub biurze 
GOK w Płaskiej.

Warsztaty Decoupage w Gruszkach
Warsztaty rękodzieła artystycznego w świetlicy wiejskiej 
w Gruszkach cieszą się coraz większą popularnością. Tym 
razem uczestnicy warsztatów zmierzyli się z techniką deco-
upage. Warsztaty poprowadziła pani Maria. Słowo decoupage 
pochodzi ze słownictwa francuskiego „decouper” – wycinać. 
Technika łatwa i bardzo przyjemna, wymagająca jedynie 
staranności wykonania.

Prace, które 
powstały na 
warsztatach 
będą wspa-
niałą ozdobą 
d o m o w e g o 
w n ę t r z a ,  a 
m o ż e  p r e -
zentem dla 
bliskich.

B.W.
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Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z 
późn. zm.), w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zawiada-
miam o wyłożeniu do wglądu publicznego 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 
57/6 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka.

Projekt planu miejscowego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, 
wyłożony zostanie w dniach od 05.07.2016 
r. do 03.08.2016 r.  w siedzibie Urzędu 
Gminy Płaska w Pokoju Nr 01, Płaska 53, 
w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 18.07.2016 r. 
w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy Płaska o 
godz. 1200.

Projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
jest dostępny na stronie internetowej ug-

-plaska.pbip.pl. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy moż-

na zapoznać się w Urzędzie Gminy Płaska, 
Pokój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projektach zmian planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.08.2016 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w postaci elek-
tronicznej:

1)   opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy po-
mocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 262) lub

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2013 r. poz. 235) lub

3)   za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne.

Adres poczty elektronicznej: plaska@
home.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z 
art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. nr 199, poz. 1227) w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie, zamieszczono informacje o 
projekcie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Spytkowice, a także 
o prognozie oddziaływania na środowisko 
ww. zmiany planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie 
nastąpi w terminie 21 dni od dnia upływu 
terminu ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 778) i uchwały Nr VIII/60/15Rady 
Gminy Płaska z dnia 23 czerwca 2015 r. 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części miejscowości Płaska, obejmującego 
działkę o nr ewid. 323/11 i część działki o 
nr ewid. 323/12 położonych w miejsco-

wości Płaska.
Ww. projekt i prognoza oddziaływania 

na środowisko będą wyłożone w terminie 
od 5 lipca do 3 sierpnia 2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Płaska, pokój nr 01 w 
godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 
w dniu 17 lipca 2016 r. o godz. 10oo  w sie-
dzibie Urzędu Gminy Płaska, w sali nr 01.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku (…), można wnosić 
uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w 
projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Wójta 
gminy Płaska z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17.08.2016 r., w formie: 

p isemnej  (adres :  Urząd Gmi -
ny Płaska, 16-326 Płaska 53), ust-
nej - do protokołu (w siedzibie Urzę-
du Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,  
w pokoju nr 01), drogą elektroniczną (ad-
res: budownictwo@plaska.pl)

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone 
przez Wójta Gminy Płaska w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od upływu terminu 
ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr 

ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/6 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Płaska

Płaska, dnia 28.06.2016 r.  

Płaska, 28 czerwca 2016 r.



maj, czerwiec 2016 r. 11

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Płaska Uchwały Nr XIV/106/16 
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 
285/2 z obrębu ewid. Gruszki.

Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przy-
stąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Płaska dla działki o nr ewid. 285/2 z 
obrębu ewid. Gruszki.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-

wy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 
01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 

Gminy Płaska lub drogą pocztową na 
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Pła-
ska 53, w terminie do dnia 19.07.2016 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z 
oznaczeniem obiektu lub obszaru, które-
go dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie następuje w formie Zarzą-
dzenia Gminy Płaska, które jest publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Płaska Uchwały Nr XIV/107/16 z dnia 
25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla 7 obszarów w miejscowości 
Gorczyca.

Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2016 
r. poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu 

do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
7 obszarów w miejscowości Gorczyca.

Projekt planu dotyczy następujących 
obszarów:

Obszar Działki ewidencyjne 
wyznaczające obszar

1 1/32, 1/33

2 1/49

3 57/2

4 65/4, 66/1, 66/2

5 69/1, 69/2, 70, 71/1, 
71/2, 74, 75/1, 75/2

6 106/1

7 170/3, 170/4

Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy 

w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01, 
w godzinach pracy Urzędu;

składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Płaska lub drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, 
w terminie do dnia 19.07.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z 
oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego 
dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Gminy Płaska, które jest publikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Płaska.

                            Wójt Gminy Płaska
                           Wiesław Gołaszewski

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla 7 obszarów w miejscowości Gorczyca

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 

285/2 z obrębu ewid. Gruszki

Płaska, dnia 28.06.2016 r.  

Płaska, dnia 28.06.2016 r.  
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   OGŁOSZENIE

Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP oraz Wójt Gminy Płaska 

Z  A  P  R  A  S  Z  A J Ą 

na gminne uroczystości z okazji

Dnia Strażaka

które odbędą się w dniu

03 Lipca 2016 roku o godz.12 : 00

miejscowości Jazy k/Mikaszówki

          Program uroczystości :

1. Msza św. / kościół w Mikaszówce/

2. Gminne zawody sportowo- pożarnicze/Jazy/

3. Pokazy, konkursy 

4.  Podanie grochówki strażackiej dla wszystkich chętnych.

                           

 Wstp wolny, serdecznie zapraszamy ! ! !ę


