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XX SESJA RADY GMINY
W dniu 31 marca 2017  roku w świetlicy 

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

-  przyjęto  protokół  z  poprzedniej XIX 
sesji rady;

- podjęto Uchwałę NR XX/137/17 zmie-
niającą Wieloletnią  Prognozę  Finansową 
Gminy Płaska na lata 2017 – 2027. Wieloletnia 
Prognoza  Finansowa  obejmuje  lata  2017-
2027,  tj.  okres na który zostały  zaciągnięte 
kredyty oraz  pożyczka  z  budżetu państwa. 
W objętych prognozą latach zostały zaplano-
wane nadwyżki budżetu, które zostaną prze-
znaczone na spłatę zadłużenia. W roku 2017 
przychody na kwotę 2 300 000,00 zł. stanowią 
wolne środki i zostaną przeznaczone na spłatę 
pożyczki budżetowej w kwocie 2 150 000,00 
zł.  Powyższa  spłata    zadłużenia  zmniejszy 
rozchody w latach 2023-2027.;

- podjęto Uchwałę NR XX/138/17 w spra-
wie zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 
r. , w której dokonano zmian w planie docho-
dów zwiększając plan o kwotę 54 823,00 zł. 
i zmniejszając o kwotę 19 281,00 zł. Dokona-
no zmian w planie wydatków, gdzie zwiększo-
no plan o kwotę 230 542,00 zł. i zmniejszono 
o kwotę 45 000,00 zł. Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody budżetu ogółem 
11 014 805,00 zł., z tego: dochody bieżące 10 
947 805,00 zł.; dochody majątkowe 67 000,00 
zł.  Wydatki budżetu ogółem 10 733 805,00 
zł., z tego: wydatki bieżące 10 210 805,00 zł.; 
wydatki majątkowe 523 000,00 zł.;

- podjęto Uchwałę NR XX/139/17 w spra-
wie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju  szkolnego, 
w której radni określili plan sieci publicznych 
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  
gminę Płaska oraz granice ich obwodów na 
okres  od 1 września  2017r.  do 31  sierpnia 
2019r.,  plan sieci prowadzonych przez Gminę 
Płaska  klas  dotychczasowego publicznego 
gimnazjum prowadzonego w szkole podsta-
wowej oraz granice jego obwodu na okres od 

1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r., plan 
sieci publicznych ośmioletnich szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Płaska, 
a także granice ich obwodów począwszy od 
dnia 1 września 2019r. 

- podjęto Uchwałę NR XX/140/17 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Gminą Płaska, a Miastem Lipsk 
w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Płaska 
opieką i usługami świadczonymi przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance;

- podjęto Uchwałę NR XX/141/17 w spra-
wie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach  chronionych  udzielających 
schronienia  osobom  tego  pozbawionym, 
w  tym    osobom bezdomnym,  które  ostat-
nie  stałe miejsce  zameldowania  posiadały 
na  ternie Gminy Płaska.  Pomoc w  formie 
nieodpłatnego  tymczasowego  schronienia 
w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronio-
nych przysługuje osobom, w tym bezdomnym, 
które posiadają ostatnie miejsce zameldowania 
na pobyt  stały na  ternie gminy Płaska oraz 
których dochód nie przekracza kryterium do-
chodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust 1 
ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których 
dochód przekracza kryterium dochodowe usta-
lone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej ponoszą ustalaną odpłatność.

- podjęto Uchwałę NR XX/142/17 w spra-
wie określenia programu opieki nad zwierzę-
tami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Płaska 
w 2017 r. Celem Programu jest  zapewnienie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi w  ro-
zumieniu  art.  4  pkt.  17 ustawy o ochronie 
zwierząt, w schronisku dla zwierząt; opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokar-
mianie; odławianie bezdomnych zwierząt;  ob-
ligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w Schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypia-
nie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa 
rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwie-
rząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych  z  udziałem  zwierząt;  edukację 
mieszkańców gminy w zakresie opieki nad 
zwierzętami.

- podjęto Uchwałę NR XX/143/17 w spra-
wie wyrażenia  zgody  na wynajem  lokalu 
użytkowego  na  okres  powyżej  3  lat  oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiąz-
ku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy 
najmu. Radni wyrazili  zgodę  na wynajem 
Spółdzielczemu Bankowi Rozwoju z siedzibą 
w Szepietowie lokalu użytkowego położonego 
w budynku Płaska 53 i pod bankomat poło-
żonego w budynku Płaska 57A na okres 5 lat. 
Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

- podjęto Uchwałę NR XX/144/17 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości 
Serski Las. Właściciele działek wnioskowali 
o  zmianę  obowiązującego miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego 
w zakresie przeznaczenia ich pod zabudowę 
mieszkaniową. Opracowanie  planu ma  na 
celu umożliwienie realizacji zamierzeń inwe-
stycyjnych właścicielom nieruchomości przy 
jednoczesnym zagospodarowaniu rezerwy te-
renu przewidzianej w Studium pod zabudowę. 
Przewidywane rozwiązania - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

- podjęto Uchwałę NR XX/145/17 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu  zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działki o nr ew. 206 z obrębu 
ew. Rubcowo. Właściciel  przedmiotowej 
działki wnioskował  o  zmianę  obowiązują-
cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie przeznaczenia jej 
w całości pod zabudowę zagrodową. Opraco-
wanie planu ma na celu umożliwienie realiza-
cji  zamierzeń  inwestycyjnych właścicielowi 
nieruchomości przy jednoczesnym zagospo-
darowaniu całej rezerwy terenu przewidzianej 
w Studium pod zabudowę.

red.

Dodatkowe terminy odbioru odpadów
Wychodząc na przeciw potrzebom miesz-

kańców Gminy  Płaska  oraz  innych  osób 
odwiedzających Naszą Gminę w  zakresie 
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 
segregowanych  zostały  podjęte  negocjacje 
z firmą MPO Oddział Augustów w tej sprawie. 
W wyniku  tych negocjacji ustalone zostały 
dodatkowe  terminy odbioru odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny i są to terminy 
poza obowiązującym  grafikiem:
- dla miejscowości: Dalny Las, Macharce, 

Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, 
Serwy, Żyliny, Sucha Rzeczka
17 maj, 10 czerwiec, 21 lipiec,

- dla miejscowości: Gorczyca, Gruszki, 
Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć

18 maj, 13 czerwiec, 22 lipiec,

- dla miejscowości: Rudawka, Kudrynki, 
Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, 
Muły, Przewięź, Rubcowo, Rygol, Jałowy 

Róg
23 maj, 21 czerwiec, 28 lipiec.

Począwszy od miesiąca kwietnia firma 
MPO Augustów  zobowiązana  została  do 
dostarczania  Państwu worków  do  selek-
tywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  na 

koszt gminy poprzez zostawianie na posesji 
worków w ilości i przeznaczeniu jak wysta-
wione przez Państwa worki z odpadami. Dla 
przykładu, jeżeli zostaną odebrane dwa worki 
z plastikiem i jeden ze szkłem to dostarczone 
zostaną dwa worki do plastiku i jeden worek 
do szkła. 
Mieszkańcy  gminy  którzy  przekazali  już 
w miesiącu  kwietniu  odpady  segregowane 
nie otrzymując w zamian nowych worków 
mogą  je  uzyskać  nieodpłatnie w  urzędzie 
gminy – pok. nr 11 – za niniejsze utrudnienie 
przepraszamy.

JN. 
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Święta Wielkiej Nocy
Wielki Piątek to dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chry-

stusa na krzyżu. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesioną przez 
umęczonego i ukrzyżowanego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. W tym dniu 
używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na 
krzyżu. W  tym dniu  szczególnej  zadumy milkną organy  i nie  słychać dzwonków. 
Nie ma też pieśni na wejściu … Wielki Piątek jest również uroczyście celebrowany 
w Kościele Prawosławnym i Protestanckim. W Kościele Ewangelicko – Augsburskim 

jest najważniejszym dniem liturgicznym w roku.

30 marca tego roku Wójt Gminy Płaska, po niemal 6-letniej batalii, został prawomocnie uniewinniony przez 
Sąd Okręgowy w Suwałkach. Byliśmy świadkami niespotykanej nagonki na Pana Wiesława Gołaszewskiego 
i jego rodzinę, obelżywych artykułów prasowych i audycji telewizyjnych, rewizji policji w Urzędzie Gminy, 
próby odebrania środków finansowych i ukarania przez to mieszkańców gminy. Ówczesna Rada Gminy jawnie 
walczyła i poniżała Wójta w oczach opinii publicznej. Gdzie dzisiaj są prokuratorzy i sędziowie, którzy tak 
łatwo ferowali wyroki? Gdzie podziali się dziennikarze i redaktorzy, którzy jątrzyli, prowokowali, prześla-
dowali Wójta i pracowników gminy? Czy stać ich będzie na przyznanie się do błędu i przeprosin? Jest na to 
właśnie najlepszy czas. Wszyscy powinniśmy w tym szczególnym tygodniu zrobić szczery rachunek sumienia 
i zastanowić się czy nie osądzamy innych zbyt pochopnie? Powściągliwość, skrucha i zadośćuczynienie …

Wiosna na całego i Topienie Marzanny przyniosło skutek. Zimy póki co nie widać i ,,kwiecień- plecień’’ 
jakoś nie ,,przeplata’’. Oby tak zostało bo długi weekend majowy już na horyzoncie. Póki co cieszmy się Świę-
tami Wielkiej Nocy. Z tej okazji w imieniu redakcji ,,Głosu Płaskiej’’ oraz pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej  składamy naszym czytelnikom życzenia cudownego spędzenia  tych wyjątkowych dni, 
spokoju, zdrowia, szczęścia i wzajemnej miłości!

Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński

Szkolenie LGD Kanał Augustowski w Płaskiej
24.03.2017  r.  w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Płaskiej  odbyło  się  szkolenie  przeprowadzone 
przez Lokalną Grupę Działania „Kanał Augustowski” 

dotyczące wypełniania wniosków  pozwalających 
ubiegać się o środki zewnętrzne w nowej perspekty-
wie finansowania 2014 – 2020. Pierwsze konkursy 
przewidziane są w I połowie bieżącego roku.
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AquAtech PrzeGrywA w SąDzie
W dniu 10 marca br. Sąd Okręgowy 

Wydział Cywilny w Suwałkach wydał 
wyrok w  sprawach połączonych. Wyrok 
dotyczył  trzech  spraw,  które  ciągnęły 
się  od 2012  roku. W pierwszej  sprawie 
Wojciech B. właściciel  firmy Aquatech 
z Łomży  (wykonawca  budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Płaska) wniósł pozew o zapłatę kwoty ok. 
1,5 mln złotych od Gminy Płaska z tytułu 
nieopłaconej przez Gminę  faktury  (płat-
ność  faktury  została wstrzymana  przez 
Wójta Gminy z powodu wątpliwości co do 
prawidłowości wykonania oczyszczalni). 
W drugiej  sprawie Wojciech B.  pozwał 
Gminę o wypłatę ok. 250 tys. złotych z ty-
tułu nieopłaconej drugiej faktury (również 
Wójt Gminy wstrzymał  płatność)    oraz 
o wypłatę  kary  umownej w wysokości 
400  tys.  złotych z  tytułu odstąpienia od 
umowy  z winy   Gminy Płaska  (Gmina 
nie udzieliła  tzw. gwarancji  zapłaty  i 18 
listopada 2011 roku wykonawca odstąpił 
od umowy).   W  trzeciej  sprawie Gmina 
Płaska  pozwała wykonawcę Wojciecha 
B. o zapłatę Gminie Płaska kwoty ok. 2,6 
mln  złotych  z  tytułu  kosztów  adaptacji 
i  napraw  oczyszczalni wybudowanych 
wadliwie przez Wojciecha B. i firmę Aqu-
atech z Łomży.  

W wyroku z dn. 10 marca br. Sąd Okrę-
gowy w Suwałkach  (I  instancja)  orzekł 
w sprawach jak wyżej następująco:  Sąd 
oddalił w całości powództwo Wojciecha B. 
w pierwszej sprawie (Gmina Płaska wygra-
ła w całości), w drugiej sprawie Sąd oddalił 
powództwo Wojciecha B. o zapłatę faktury 
w całości (Gmina wygrała te sprawę)  i jed-
nocześnie  zasądził od Gminy zapłatę kary 
umownej w wysokości  400  tys.  złotych 
z tytułu odstąpienia od umowy w wyniku 
nie opłacenia gwarancji zapłaty. Ponadto 
Sąd prawie w  całości  uznał  za  zasadne 
koszty  poniesione    przez Gminę Płaska 
na naprawę przydomowych oczyszczalni 
ścieków wybudowanych wadliwie przez 
Wojciecha B. i firmę Aquatech. Jako zasad-
ne zostały uznane koszty w wysokości ok. 
2,5 mln złotych (Gmina wygrała sprawę). 

W sumie Gmina wygrała sprawę (wza-
jemne roszczenia) na kwotę ponad 800 tys. 
złotych. Pozostaje oczywiście temat zapła-
ty 400 tys. złotych z tytułu kary umownej 
w  związku  z  nieudzieleniem gwarancji 
zapłaty, w okresie pomiędzy 15 września 
2011 r., a 18 listopada 2011 r. W tym okre-
sie, w wyniku fałszywego zawiadomienia 
Wojciecha B., Wójt Gminy został uwięzio-
ny i nie mógł wykonywać swojej funkcji 
(Wójt wrócił do pracy dopiero po Świętach 

Bożego Narodzenia w 2011  r.). Władzę 
w Gminie Płaska przejął Dariusz G. jako 
wójt oraz Jadwiga D. –wówczas skarbnik 
Gminy Płaska. Udzielenie gwarancji miało 
kosztować Gminę ok. 8 tys. złotych. Jed-
nak wówczas Gmina Płaska gwarancji nie 
udzieliła, wykonawca odstąpił od umowy 
i dziś realnie grozi nam wypłacenie Woj-
ciechowi B. kwoty 400 tys. złotych jako 
kary  umownej. Wmieszana  została  do 
sprawy nieudzielenia gwarancji  również 
Rada Gminy w Płaskiej,  która  podjęła 
nawet uchwałę o nieudzieleniu gwarancji 
zapłaty.  Chociaż  była  to  kompetencja 
wyłącznie Wójta Gminy, to nie wiadomo 
dlaczego włączono w tę procedurę Radę 
Gminy Płaska.

Gmina Płaska nie zgadza się z orzecze-
niem sądu w kwestii kary umownej i złoży 
w tym zakresie apelację.  Podjęta zostanie  
również próba oddalenia powództwa Woj-
ciecha B. także w tym zakresie. 

Gdyby nie ta kara umowna, to można 
by powiedzieć, że wygraliśmy w całości 
z wykonawcą    przydomowych  oczysz-
czalni  ścieków Wojciechem B.Wygrana 
ta cieszy wszystkich mieszkańców Gminy 
Płaska. Czekaliśmy wszyscy na tę informa-
cję  z ogromną niecierpliwością.

Red.

umowA byłej SKArbniK  
ze SzKoDą DLA Gminy

W dniu 21 marca br. Gmina Płaska 
została pozbawiona kwoty ok. 201  tys. 
złotych. Urząd Skarbowy z Augustowa 
zajął  środki  gminne w  tej  wysokości 
z  powodu  umowy,  którą  była  skarbnik 
Jadwiga D.  zawarła  z  Fundacją  Euro 
Nation  z Warszawy. W  dochodzonej 
przez Centrum Projektów Polska Cyfro-
wa kwocie znajduje się wynagrodzenie 
byłej skarbnik (ok. 94 tys. zł) oraz wy-
nagrodzenie żony prezesa Fundacji Euro 
Nation (ok. 43 tys. zł). Pozostała część to 
odsetki od tych kwot i koszty egzekucji. 

Już w poprzednich numerach „Gło-
su  Płaskiej”  informowaliśmy  Państwa 
o  kontrowersyjnej  sytuacji  związanej 
z  zawarciem  umowy  cywilno-prawnej 
przez  byłą  Skarbnik  Gminy  Płaska  
z w/w Fundacją. W wyniku tej prywatnej 
umowy (umowa nie była w żaden sposób 
prowadzona i kontrolowana przez Gminę 

Płaska), Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie, a następnie Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa zażądało od Gminy 
Płaska zwrotu ok. 137 tys. złotych plus 
odsetki  jako  nienależnie wypłaconych 
środków  w  ramach  zrealizowanego 
projektu  na  budowę  sieci  internetowej 
w Gminie Płaska. 

Warto  przypomnieć,  że  Fundacja 
Euro Nation  była  jednym  z  podwyko-
nawców w  zrealizowanym  projekcie. 
Fundacja odpowiadała m.in. za szkolenia 
mieszkańców  oraz  opracowanie  spra-
wozdań z realizacji projektu (sprawozdań 
finansowych  i  rzeczowych).    Fundacja 
dokonała w tym celu wyboru menedżera 
ds. marketingu i promocji oraz specjali-
sty  do  spraw  rozliczeń  i  sprawozdaw-
czości, na które to stanowiska zatrudniła 
w/w osoby. 

Była skarbnik Gminy Płaska zawarła 

prywatną  umowę  z  Fundacją  na  reali-
zację  części  zadań Fundacji w  ramach 
realizowanego  projektu. Gmina  Płaska 
nie miała  żadnego wpływu  na  sposób 
realizacji  zadań  przez  prywatną  Fun-
dację. Jakiś czas temu Fundacja została 
poddana  drobiazgowej  kontroli,  która 
ujawniła między innymi umowę z byłą 
skarbnik naszej Gminy. 

Obecnie  trwa  postępowanie  przed 
Naczelnym  Sądem Administracyjnym 
w Warszawie  o  to,  czy Centrum  Pro-
jektów Polska Cyfrowa może żądać od 
Gminy  Płaska  zwrotu  środków,  które 
prywatnie  pobrała między  innymi  była 
skarbnik Gminy.  Na  dzień  dzisiejszy 
nie ma  jeszcze prawomocnego wyroku 
w tej sprawie. 

O dalszym rozwoju sytuacji będzie-
my Państwa informować. 

Redakcja „Głosu Płaskiej”
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wójt PrAwomocnie uniewinniony!
W dniu 30 marca 2017 r. Sąd Okrę-

gowy Wydział  Karny  w  Suwałkach 
podtrzymał  w  całości  wyrok  Sądu 
Rejonowego w Augustowie w zakresie 
uniewinnienia Wójta  Gminy  Płaska 
Wiesława Gołaszewskiego  od  rzeko-
mego zarzutu korupcji. Sąd Okręgowy 
w  Suwałkach,  jako  sąd  II  instancji, 
orzekając prawomocne uniewinnienie 
Wójta  naszej Gminy wskazał,  że  nie 
tylko  działania  Policji  i  prokuratury 
były  nielegalne  (sprawa  głośnej 
prowokacji), ale również stwierdził, 
że zachowanie osoby, która złożyła 
zawiadomienie o przestępstwie czy-
li Wojciecha B., wykonawcy przy-
domowych  oczyszczalni  ścieków, 
można nazwać „przestępczym”. 

Przypomnijmy: sprawa zaczęła 
się 14 września 2011 r., gdy został 
zatrzymany  i  aresztowany   Wójt 
Gminy  Płaska. Właściciel  firmy 
,,Aquatech’’ Wojciech B. oskarżył 
go o żądanie korzyści majątkowej, 
czyli  tzw. „łapówki” w zamian za 
bezproblemowy odbiór przydomo-
wych  oczyszczalni.  Policja  oraz 
prokuratura  uwierzyła  wówczas 
Wojciechowi B., a w którymś mo-
mencie  sędzia  Sądu Rejonowego 
w Augustowie  (nazwisko  znane 
redakcji)  nazwał  nawet  prowo-
katora  „uczciwym  obywatelem”. 
Przez  6  lat  trwała  sprawa  karna. 
Były różne zwroty sytuacji w tym 
okresie.  Dzisiaj  już wiadomo,  że 
walka z naszym Wójtem  prowadzona 
była na kilku frontach. 

W dniu 30 marca 2017 roku, wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Suwał-
kach (sąd II instancji),  Wójt Wiesław 
Gołaszewski został  prawomocnie 
uniewinnionyod postawionych mu 
zarzutów.

W  uzasadnieniu  Sąd  Okręgowy 
o przedsiębiorcy, który oskarżył Wójta, 
i któremu organy ścigania przez wiele 
miesięcy dawały wiarę, mówił wyraź-
nie jak o nieuczciwym człowieku. A to 
przecież właśnie w oparciu wyłącznie 
o  jego  zawiadomienie, Wójt  został  
aresztowany, publicznie napiętnowany 
i sądzony. Dzisiaj nie ma już żadnych 
wątpliwości, że w wyniku  tej prowo-
kacji  zyski,  które  przedsiębiorca  ten 
mógłby osiągnąć wynosiły ok. 5 mln 
złotych. 

Jak  wyraził  się  Sąd  Okręgowy 
w Suwałkach, jedynym dowodem, któ-
ry  do  zawiadomienia  o  przestępstwie 
dostarczył Wojciech B.  była  umowa 
(z załącznikami) na roboty budowlane. 
Wyglądało  to  tak,  jak mówił Sąd, że: 
,,przychodzi pacjent do lekarza, ten go 
przyjmuje. Pacjent wychodzi i zgłasza 
się na policję z zawiadomieniem, że 
lekarz żądał łapówki, a dowodem na to 
jest recepta, którą wystawił ten lekarz’’.

W międzyczasie przez blisko 6 lat, 
Wójt Wiesław Gołaszewski oraz nasza 
Gmina  były  miejscem  „frontowych 
walk” z różnymi podmiotami i instytu-
cjami. Warto wspomnieć walkę z Wój-
tem  i Gminą Płaska ówczesnego wo-
jewody  podlaskiego Macieja  Żywno, 
który skierował raport ( 25 maja 2012 
roku ), poprzez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego,  do Ministra MSW Li-
twy, w którym wskazał nieprawdziwe 
informacje,  że  to Gmina  Płaska  na-
ruszyła  przepisy  prawa  budowlanego 
przy  budowie  700  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków  (POŚ).  Raport 
ten wymusił na Ministrze MSW Litwy 
wydanie decyzji o nałożeniu na Gminę 
Płaska  kary w postaci  zwrotu  dotacji 
ok.  500  tys.  euro  oraz  zablokował 
płatności z pozostałych zrealizowanych 
zadań na kwotę ok. 3 mln złotych. 

Protokół z Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, na bazie którego powstał 
raport  Wojewody Podlaskiego, został 
ogłoszony w końcu maja 2012 roku, na 
kilka dni przed referendum o odwoła-
nie Wiesława Gołaszewskiego z funkcji 
Wójta Gminy Płaska.Potem walki były 
jeszcze trudniejsze. Włączono do nich 
część  radnych  z Gminy  Płaska  oraz 
TVN, Gazetę Współczesną  i  portale 
internetowe.

Na  szczęście  plany Opatrzno-
ści Bożej  były  inne. Wójt wygrał 
wszystkie te i inne istotne sprawy 
związane  z  tym  wydarzeniem. 
Oczywiście, gdybyśmy  prześledzi-
li artykuły prasowe, nagonkę pro-
wadzoną w Gazecie Współczesnej 
i  programach TVN,  to wszystko 
kosztowało Wójta  i  jego  rodzinę 
utratę zdrowia  i dużo nerwowych 
chwil.

W międzyczasie,  jest to bardzo 
istotne,  Gmina  Płaska  uzyskała 
w 2012 r. III miejsce w kraju w ran-
kingu Rzeczpospolitej wśród gmin 
wiejskich  oraz  6 miejsce w  2016 
roku  w  inwestycjach  za  okres 
2007-2015. Pomimo tylu trudności, 
blokowania zwrotu środków, wpro-
wadzenia programu naprawczego, 
bezpodstawnych oskarżeń, ta mała 
potencjałem  finansowym  i  eko-
nomicznym,  lecz wielka  duchem 
Gmina, zdołała wyróżnić się takimi 
osiągnięciami.
Oczywiście jest to ogromna radość 

i  satysfakcja  dla    nas wszystkich,że 
sprawa  zakończyła  się    szczęśliwie. 
Niestety, media  i  publikatory  po  raz 
kolejny nie  stanęły  na wysokości  za-
dania. O  ile  łapczywie  komentowały 
oskarżenia kierowane wobec Wójta, to 
informację o wyroku z uniewinnieniem 
już przemilczały. 

W  tym miejscu  słowo  od Wójta 
Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskie-
go: „Jeszcze raz dziękuję wszystkim za 
wsparcie w  tych  trudnych  chwilach, 
za  słowa  otuchy,  za  modlitwę,  za 
trwanie  przy mnie  i wszelką  pomoc. 
Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy życzę wszystkim radosnych 
i rodzinnych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego”.

Redaktor naczelny
„Głosu Płaskiej”
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Przyszłość mostu w Suchej rzeczce
Mieszkańcy gminy Płaska od pewne-

go czasu zwracają się do Urzędu Gminy 
Płaska  z  prośbą o udzielenie  informacji 
w  sprawie  inwestycji  budowy  nowego 
mosty na Kanale Augustowskim w miej-
scowości Sucha Rzeczka. Odpowiadając 
na potrzeby  informacyjne mieszkańców 
pracownicy Urzędu Gminy Płaska wni-
kliwie sprawdzili docierające informacje 
dotyczące przedmiotowego mostu i ustalili 
następujące  fakty. Właścicielem  starego 
mostu  jak  i  inwestorem  planowanego 
nowego mostu  jest  Powiatowy Zarząd 
Dróg w Augustowie. Inwestycja polegać 
będzie na rozbiórce starego drewnianego 
mostu  i  budowie  nowego  żelbetowego 
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1242B 
Płaska  - Żyliny  - Sucha Rzeczka w km 
3+965 na Kanale Augustowskim. Nowy 
most  o  konstrukcji  żelbetowej  będzie 
posiadał szerokość 11,20 m, długość 37,0 
m.  Po  obu  stronach  będzie wykonany 
chodnik dla pieszych z barierami ochron-
nymi,  natomiast  jego  nośność  będzie 
wynosiła 50 t. Lokalizacja nowego mostu 
będzie  rozpoczynała  się  od  krawędzi 
starego mostu od strony Czarnego Brodu 
w kierunku Żylin. Most będzie zajmował 
powierzchnię istniejącego mostu drewnia-
nego przeznaczonego  do  rozbiórki  oraz 
powierzchnię  starego  już  rozebranego 
mostu, który w latach poprzednich służył 
jako przeprawa przez Kanał Augustowski. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie 
w  dniu  31  sierpnia  2016  roku  uzyskał 
pozwolenie wodnoprawne od Starosty Au-
gustowskiego na planowaną inwestycję. 

W chwili obecnej Urząd Gminy Płaska 
wystąpił w dniu 05 kwietnia  2017  roku 
pismem  znak: BG.7226.08.2017 do Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Augustowie 
z zapytaniem miedzy innymi o termin roz-
poczęcia i zakończenia inwestycji mosto-
wej. Niestety do dnia dzisiejszego Gmina 
nie uzyskała przedmiotowej informacji. 

Również  chcielibyśmy  poruszyć 
kwestię  zamknięcia  istniejącego mostu. 
W dniu 31 marca 2017 roku pismem znak: 
BG.7226.07.2017 w związku z licznymi 
zgłoszeniami  i  zapytaniami  rodziców 
o  stan  techniczny  drewnianego mostu, 
Urząd Gminy Płaska w trosce o przewożo-
ne dzieci gminnym gimbusem przez most 
postanowił zwrócić się do Powiatowego 
Inspektora Budowlanego w Augustowie 
o sprawdzenie stanu technicznego przed-
miotowego mostu. W dniu 6 kwietnia 2017 
roku Powiatowy  Inspektor  przy udziale 
pracowników  Urzędu  Gminy  Płaska 
Krzysztofa  Raczkowskiego  i  Roberta 
Hańczuka  skontrolował  stan  techniczny 
mostu.  Po  przeprowadzonych  oględzi-
nach  stwierdzono,  iż most  nie  nadaje 
się  do  użytkowania. Liczne  zbutwienie 
drewnianej  konstrukcji  nośnej,  pokładu 
oraz  bariery  ochronne mostu  zagrażają 
dla  użytkowników  ruchu  drogowego 
z pominięciem jednośladów i ruchu pie-
szego. Belki nośne stalowe, które stanowią 
podstawę mostu są w stanie dobrym i wy-
magają wyłącznie odmalowania. W dnia 7 
kwietnia decyzją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Augustowie 
most  oficjalnie  został  zamknięty do od-

wołania. O fakcie tym powiadomił gminę 
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie 
w dniu 7 kwietnia 2017 roku pismem znak: 
DzT.5541.25/2017.MM.W związku z tym 
został wyznaczony objazd dla pojazdów 
mechanicznych  (samochody  osobowe, 
ciężarowe, autobusy) drogą wojewódzką 
nr 672 (dotychczasowa droga powiatowa 
nr  1209B) na odcinku Sucha Rzeczka  - 
Gorczyca - Płaska oraz drogą powiatową 
nr  1242B  na  odcinku  Płaska  -  Żyliny. 
Ruch pieszy oraz przejazdy jednośladami 
został  dopuszczony przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Au-
gustowie.

Wójt Gminy Płaska wraz  z pracow-
nikami  urzędu w  związku  z  zaistniałą 
sytuacją ma wielką nadzieje, że planowana 
inwestycja budowy nowego żelbetowego 
mostu na Kanale Augustowski w miejsco-
wości Sucha Rzeczka zostanie przyspie-
szona  i  już wkrótce mieszkańcy Gminy 
Płaska będą cieszyć się bezpieczeństwem 
oraz funkcjonalnością nowej inwestycji.

Krzysztof Raczkowski
UG Płaska

regionalny Konkurs recytatorski
im. wacława Klejmonta

2 marca w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Augustowie odbyły 
się eliminacje powiatowegoKonkursu 
Recytatorskiego Poetów Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny im. 
Wacława Klejmonta. 

Uczestnikami  konkursu  byli 
uczniowie  szkół  podstawowych,  szkół 
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych. 
Recytatorzy  szkół  podstawowych  recy-
towali jeden wiersz, natomiast uczniowie 
gimnazjum  i  szkół ponadgimnazjalnych 
prezentowali  dwa utwory. W jury zasiedli 
poeci  naszego  regionu:  pani  I. Batura, 
pani J. Drozdowska i pan E. Stefanowski. 
Tegoroczna edycja  konkursu poświęcona 
była  twórczości  prof.  Zbigniewa Choj-
nowskiego-  poety,  historyka  literatury, 

krytyka  literackiego,  prof.  nauk  huma-
nistycznych Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego.

Naszą  szkołę  reprezentowała 
uczennica  kl.  I  b  gimnazjum Barbara 
Pużyńska, która zajęła III miejsce w ka-
tegorii uczniów kl. I-II gimnazjum i tym 
samym zakwalifikowała  się  na  kolejny 
etap konkursu, finał regionalny z udzia-
łem  najlepszych  z  powiatu  oleckiego, 
ełckiego,  gołdapskiego,,  suwalskiego 
oraz augustowskiego, który odbył  się 17 
marca w Sali widowiskowej Regionalne-
go Ośrodka Kultury w Olecku ,,Mazury 
Garbate”.  Sam  udział w  konkursie  na 
szczeblu  regionalnym  jest  już  dużym 
wyróżnieniem. Gratulujemy Basi!!!

 L.P.
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Pszczoła Augustowska powraca do puszczy…

W dniu    20.03.2017r. w   Centrum 
Informacji   Turystycznej w Płaskiej  od-
była  się konferencja na temat „ Pszczoła  
Środkowoeuropejska Apismellifera - jako 
dziedzictwo  narodowe Polski”. Tematy 
omawiane na  konferencji to:  „Obecny stan 
hodowli pszczół rodzimych w kontekście 
działań europejskich” – omówienia doko-
nała Pani  dr hab.Małgorzata Bieńkowska 
prof.nadzwyczajny Instytutu Ogrodnictwa  
w Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach 
oraz „ Stan hodowli pszczół krajowych w 
świetle badań prowadzonych w Instytucie 
Ogrodnictwa” – omówienia dokonał Pan 
mgr Tadeusz Kwiatkowski  z Krajowego  
Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
Nadleśnictw Płaska  i Augustów, Straży 
Granicznej w Płaskiej, Pasieki Hodowla-
nej KRIR sp.zo.o z siedzibą w Parzniewie 
–  Pan Grzegorz Szewczyk,  prezesi  kół 
pszczelarzy  z Suwałk, Sejn, Augustowa 

oraz pszczelarze z rejonu zamkniętego oraz 
strefy ochronnej Pszczoły Augustowskiej .

Pszczoły miodne  rodzime występowa-
ły na obszarze całej Polski z wyjątkiem Po-
górza, gdzie wnikała  pszczoła  ukraińska. 
Ten pierwotny    stan został  zachwiany w 
momencie importu pszczół z innych kra-
jów, który na masową skalę miał miejsce 
w XX wieku.Napływ pszczół z  importu, 
cieszących  się  uznaniem  pszczelarzy, 
powodował krzyżowanie  się gatunków  i 
wypieranie miejscowych lokalnych popu-
lacji. Do ochrony bioróżnorodności jest to 
bardzo niekorzystny układ, ponieważ nowe 
populacje oraz mieszańce  tracą zdolność 
przystosowania się do nowych warunków.

Niekwestionowaną zaletą  rodzimych 
pszczół  jest  ich  dobra  zimotrwałość, 
odporność na niekorzystne warunki  śro-
dowiskowe,  oraz  dobre wykorzystanie 
pożytków. Niemal w ostatniej chwili przed 
wyginięciem udało  się wyselekcjonować 

i  zachować w  zamkniętych  hodowlach 
ostatnie szczątki  populacji, które objęte są 
specjalnym programem ochrony zasobów 
genetycznych. I tak pszczoły linii   Augu-
stowskiej od lat 70-tych XX wieku są objęte 
ochroną ( Zarządzeniem Wojewody Suwal-
skiego 59/76,a po zmianie administracyjnej  
potwierdzone  zarządzeniem Wojewody 
Podlaskiego  nr 56/05 z 07 lipca 2005r.).

Zostały w  tym celu  utworzone  spe-
cjalne  rejony  hodowli  zachowawczej, 
podzielone  na  dwie  strefy-  centralną  i 
ochronną. Umiejscowienie rejonu hodowli 
zachowawczej w Puszczy Augustowskiej 
miało  na  celu,  aby pszczoły omawianej 
linii były jak najmniej podatne na działanie 
obcych genów.

W związku  z  powyższym zarządze-
niem Wojewody Podlaskiego na  terenie 
Gminy Płaska może być  hodowana tylko 
rasa pszczoły Augustowskiej .

   J.Sz.

Szkolne rekolekcje wielkopostne
Przeżyliśmy rekolekcje, które wpro-

wadziły nas w atmosferę Wielkiego Ty-
godnia. W ramach ćwiczeń duchowych 
odbywały  się  w  naszej  szkole  różne 
zajęcia.  Rekolekcje  rozpoczęliśmy 
apelem w sali gimnastycznej, podczas 
którego został uroczyście wprowadzony 
krzyż  przy  śpiewie  pieśni.  Następnie 
uczniowie  z  klas  Ia  i  Ib    gimnazjum 
oraz  IV  sp  zaprezentowali  trzy  scenki 
ewangelizacyjne:  „Głód”,  „Rozmowa 
ucznia z Jezusem”, „Zabłąkana owiecz-
ka”,  które  były  przygotowaniem  do 
zrozumienia  dalszych  treści. Tematem 
przewodnim w  klasach  IV-VI  był  sa-
krament pokuty, zaś w klasach gimna-
zjalnych –  pokusa  i  jak  z  nią wygrać. 
Zarówno w czwartek, 6 kwietnia 2017 

r.,  jak  i w piątek odbyło  się  spotkanie 
z księdzem rekolekcjonistą. W tych spo-
tkaniach ksiądz zwrócił uwagę na wiele 
istotnych aspektów: m.in. Czy wiem, że 
spotykam się z żywym Panem Jezusem 
jako Osobą?  Jak osiągnąć zbawienie? 
Kim naprawdę jestem? Czy mam marze-
nia, które pobudzają mnie do rozwoju? 
Później uczniowie pracowali w klasach 
według opracowanych przez katechetów 
scenariuszy.  Efektem  zajęć  był wyko-
nany  przez  poszczególne  klasy  plakat 
podsumowujący  główny  temat  zajęć 
rekolekcyjnych. Najważniejszym prze-
życiem było spotkanie z żywym Panem 
Jezusem podczas Eucharystii, na którą 
udaliśmy się do kaplicy w Płaskiej.

Bogumiła Milewska
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Konkurs wiedzy pożarniczej w zSo

W dniu  23.03.2017r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących   w   Płaskiej  
odbyły  się  eliminacje  gminne XXXX 
Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega  Pożarom”.

W  eliminacjach  szczebla  pod-
stawowego wzięło  udział    40  uczniów. 
W  eliminacjach  szczebla  gminnego 
wzięło udział 25 uczniów, w 2 grupach 
wiekowych tj. I grupa wiekowa – szkoły 
podstawowe,  II  grupa wiekowa –  gim-
nazja.
 Jury eliminacji gminnych w składzie:
1. kpt. Narel Marek    - przewodniczący. 
Komisji - przedst.KP PSP A-stów

2. Jan  Szymczyk – sekr. komisji- przedst. 
UG
3. Wierzbicka Monika  - członek komisji - 
przedstawiciel Nadleśnictwa Płaska
4.  Wasilewska Paulina   - członek komisji   
-  przedstawiciel OSP   Płaska, dokonało 
oceny  prac pisemnych  oraz przeprowa-
dziło finał  ustny. W wyniku  rozgrywek 
finałowych  kolejność  zajętych miejsc 
przedstawia się następująco:

I  grupa wiekowa (szkoły podstawowe) :
1.Ciężkowski Kacper -kl. IV -  SP Płaska
2. Naumowicz  Sylwia - kl. V -  SP Płaska
3.Klejps Krzysztof - kl. IV - SP Płaska

II Grupa wiekowa (gimnazjum) miejsca 
zajęli:
1. Pużyński Krzysztof 
2. Ciężkowska  Zofia
3. Jadeszko  Jarosław 

Wszyscy uczestnicy konkursu w obu 
grupach wiekowych otrzymali dyplomy 
i nagrody. Sponsorami  nagród byli Wójt 
Gminy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pła-
ska w Żylinach .  Wręczenia dyplomów 
i nagród  dokonali: Z-ca Komendanta KP 
PSP Kpt. Marek Narel  oraz w  imieniu 
Wójta-  Sekretarz  Gminy  Zdancewicz 
Maciej, w imieniu Nadleśniczego- Wierz-
bicka Monika . Na zakończenie  Sekretarz 
Gminy i Z-ca Komendanta  pogratulowali 
wszystkim  uczestnikom  oraz  życzyli 
uzyskania  jak  najlepszych wyników na 
wyższym szczeblu. Uczestnicy konkursu, 
którzy  zajęli  pierwsze  i  drugie miejsce 
w  swoich  grupach wiekowych wzięli 
udział w eliminacjach powiatowych.
   W  dniu  06.04.2017r w Augustowie 
w Komendzie  Powiatowej  Państwowej 
Straży  Pożarnej  odbyły  się  eliminacje 
powiatowe OTWP,  w których Krzysztof 
Pużyński zajął I miejsce w grupie szkół 
gimnazjalnych,  a  tym  samym  będzie 
reprezentował Powiat Augustowski w eli-
minacjach wojewódzkich.
   J. Sz.

,,w hołdzie janowi Pawłowi ii”
Każda rocznica śmierci Jana Paw-

ła  II  jest ważnym wydarzeniem w życiu 
ZSO w Płaskiej. Mimo, że minęło już 12 
lat od Jego odejścia, ta postać i nauczanie 
naszego wielkiego Rodaka, Patrona naszej 
szkoły, pozostają wciąż żywe. Ci, którzy 
pamiętają cały pontyfikat błogosławionego 
Jana Pawła II pokazują teraz świadectwo 
kolejnym pokoleniom i dbają, aby najważ-
niejsze papieskie przesłanie nie popadło w 
zapomnienie.

Uroczystości związane ze śmiercią 
Jana Pawła II odbyły się w naszej szkole 
4 kwietnia. Główną częścią obchodów był 
koncert  pod hasłem  ,,W hołdzie  Janowi 
Pawłowi II”. Uczniowie klasy I gimnazjum 
oraz V i VI szkoły podstawowej muzyką 
i śpiewem dziękowali Ojcu Świętemu za 
piękny wzór życia i śmierci. Tego dnia gru-
pa uczniów zapaliła znicze pod obeliskiem 
w Płaskiej,  upamiętniającym pobyt  Jana 
Pawła II w naszej parafii w 1999 roku. Na-
tomiast w niedzielę, 2 kwietnia, młodzież 

naszej szkoły uczestniczyła w pielgrzymce 
z Augustowa do Studzienicznej.

Rocznica  śmierci  Jana  Pawła  II  
jest okazją do pogłębienia refleksji, zwe-
ryfikowania swoich życiowych wyborów, 
tworzy perspektywę, z której łatwiej można 

podsumować swoje postępowanie. Pamięć 
o niezwykłym Polaku motywuje do dosko-
nalenia pracy nad własnymi słabościami, 
pokonywania rozlicznych raf współczesne-
go, cynicznego świata.

L.P.
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topienie marzanny, czyli wiosna tuż tuż … 
Topienie Marzanny  to 

stary  zwyczaj  słowiański. 
Barwna kukła jako symbol 
zimy, którą w rytualny spo-
sób  topiono   miała  przy-
wołać wiosnę  i  zapewnić 
urodzaj. Dnia  21.03.2017 
r. w Świetlicy Wiejskiej w 
Gruszkach i bibliotece zor-
ganizowano takie właśnie 
metaforyczne  pożegnanie 
zimy.

Wiosnę  przywitano 
wykonaniem  piosenek 
poświęconym  budzącej 
się  do  życia  przyrodzie.  
Dzieci wcześniej przygoto-
wały kolorowe Marzanny, 
które następnego dnia zo-
stały utopione w rzece. Ku-

kłę pełniąca rolę Marzanny 
utopiono  przy  okrzykach 
radości wszystkich dzieci. 
Topienie Marzanny z pew-
nością  przyczyni  się  do 
tego,  że  zima przez  kilka 
najbliższych miesięcy  już 
do nas nie wróci.

B. R-W.     

 wielkanoc w Gruszkach

wielkanocne 
zajęcia plastyczne

w światlicy w Płaskiej

Już tylko kilka dni dzieli nas od Świąt Wielkiej Nocy , czasu 
radości i spokoju . Także w naszej Bibliotece i Świetlicy Wiej-
skiej nie może zabraknąć wielkanocnego nastroju . W czwartek 
zorganizowałyśmy dzieciakom warsztaty plastyczne związane 
się ze zbliżającymi świętami . Każdy z uczestników zrobił  
wielkanocne kartki z życzeniami , dekoracyjne baranki z rze-
żuchą na wielkanocny stół oraz ozdobne jajka ze sznurka . Po-
mysłów i kreatywności nie brakowało , było gwarno i radośnie.                                                                                                                                        
                            
Przypominaliśmy również z dziećmi wielkanocne zwyczaje,  
tradycje  . Z  czym kojarzy  się  dla nich Wielkanoc?,    jed-
nogłośnie był  to zajączek  . Dlaczego?, bo każdy czeka na 
wymarzony prezent od zajączka . Wiedzieli też , że muszą 
być pisanki , pyszne babki , mazurki oraz Śmigus-dyngus.
To był miło spędzony czas , udane zajęcia i wspaniała zaba-
wa. Jesteśmy pewni, że każdy wrócił do domu zadowolony .
    B. R-M.

W każdą środę w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbywają się 
zajęcia  plastyczne dla  dzieci  .   W okresie Wielkanocnym nie mogło 
zabraknąć ozdób wielkanocnych. Uczestnicy z wielkim zaangażowa-
niem wykonali przepiękne i różnorodne dekoracje na Święta. W jedną 
z niedziel spotkały się również panie, które pod okiem p. Marysi rów-
nież wykonały oryginalne stroiki . Środowe zajęcia to nie tylko ozdoby 
i  dekoracje  –  przygotowaliśmy przepyszną  ucztę. Razem z  dziećmi 
upiekliśmy pizzę i zrobiliśmy zdrowy sok z owoców. Zajęcia kulinarne 
wszystkim przypadły do gustu. 

MC
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Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządze-
nia  środków związanych  z wystąpie-
niem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy 
z  dnia  11 marca  2004  r.  o  ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 
oraz z 2016 r. poz. 1605)zarządza się, 
co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem 
wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków wy-
wołanej wirusem grypy A podtypu H5 
i H7,  naterytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:

1) zakazuje się:
a)  pojenia  drobiu  oraz  ptaków 

utrzymywanych przez człowieka wodą 
ze zbiorników, do których dostęp mają 
dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym jest utrzymy-
wany drób, zwłok dzikich ptaków lub 
tuszptaków łownych;

2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób 

ograniczający  jego kontakt z dzikimi 
ptakami,

b)  zgłaszanie  do  powiatowego 
lekarza weterynarii miejsc, w któ-
rych  jest  utrzymywany  drób 
lub  inne  ptaki,  z  wyłączeniem 
ptaków utrzymywanych stale 
w  pomieszczeniach  miesz-
kalnych,

c)  utrzymywanie  drobiu 
w  sposób  wykluczający 
jego dostęp do zbiorników 
wodnych,  do  których  do-
stęp mają dzikieptaki,

d) przechowywanie pa-
szy dla ptaków w sposób 
zabezpieczający  przed 
kontaktem  z  dzikimi 
ptakami  oraz  ich  od-
chodami,

e)  karmienie 
i pojenie drobiu 
o r a z 

ptaków  utrzymywanych  w  niewoli 
w  sposób  zabezpieczający  paszę 
i wodę przeddostępem dzikich ptaków 
oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami i wyjściami z budyn-
ków  inwentarskich,  w  których  jest 
utrzymywanydrób, w  liczbie  zapew-
niającej zabezpieczenie wejść i wyjść 
z tych budynków – w przypadku ferm, 
w  których  drób  jest  utrzymywany 
w systemie bezwybiegowym,

g)  stosowanie  przez  osoby wcho-
dzące  do  budynków  inwentarskich, 
w  których  jest  utrzymywany  drób, 
odzieżyochronnej oraz obuwia ochron-
nego,  przeznaczonych  do  użytku 
wyłącznie w danym budynku – w przy-
padkuferm, w których drób jest utrzy-
mywany w systemie bezwybiegowym,

h)  stosowanie  przez  osoby wyko-
nujące czynności związane z obsługą 
drobiu zasad higieny osobistej, w tym 
mycierąk  przed wejściem  do  budyn-
ków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu 
i narzędzi używanych do obsługi dro-
biu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, 
które  w  ciągu  ostatnich  72  godzin 

uczestniczyły w polowaniu 
na ptaki łowne, odwyko-
nywania czynności zwią-
zanych z obsługą drobiu,
k)  dokonywanie  co-

dziennego przeglądu stad 
drobiu  wraz  z  prowa-
dzeniem  dokumentacji 
zawierającejw  szcze-
gólności  informacje 
na  temat  liczby  pa-
dłych ptaków, spadku 
pobierania  paszy  lub 
nieśności.

2.  Posiadacz  dro-
biu  zawiadamia  or-
gan  Inspekcji We-
t e r yna r y j n e j   a l bo 
najbliższy  podmiot 
świadczący  usługi 
z  zakresumedycy-
ny weterynaryjnej 
o   wys tąp ien iu 
u drobiu następu-
jących  objawów 

klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2)  znaczącego  spadku  pobierania 

paszy i wody;
3)  objawów  nerwowych  takich 

jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg 
i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3. Dzierżawcy lub zarządcy obwo-

dów  łowieckich  zgłaszają  organowi 
Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliż-
szemupodmiotowi świadczącemu usłu-
gi z zakresu medycyny weterynaryjnej 
przypadki  zwiększonej  śmiertelności 
dzikich ptaków.

Hodowco!!!
              Zwracamy się do Miesz-

kańców Gminy Płaska zajmujących się 
chowem i hodowlą drobiu oraz innych 
ptaków z prośbą o zachowanie powyż-
szych  zasad. W  przypadkach  stwier-
dzenia niepokojących objawów wśród 
hodowanego  drobiu  o  niezwłoczne 
powiadomienie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Augustowie.

Obecnie  obowiązujące  przepisy 
nakazują między innymi utrzymywanie 
drobiu w  sposób  ograniczający  jego 
kontakt z dzikimi ptakami (§ 1, ust. 2, 
lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 
2017  roku  w  sprawie  zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. 
U. z 2016 r. poz. 722) bez konieczności 
utrzymywania drobiu w zamknięciu.
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Przełom zimy i wiosny to okres, w któ-
rym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw 
na  łąkach  i  nieużytkach  rolnych.  Spowo-
dowane  jest  to wypalaniem suchych  traw 
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszło-
rocznej wysuszonej  roślinności  są dosko-
nałym materiałem palnym, co w połącze-
niu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje 
gwałtownym wzrostem pożarów. Za więk-

szość  pożarów  traw  odpowiedzialny  jest 
człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi pa-
nuje przekonanie, że spalenie suchej trawy 
użyźni w sposób naturalny glebę, co spo-
woduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej 
trawy,  a  tym  samym  przyniesie  korzyści 
ekonomiczne.  W 2016 roku powstały 36 
442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha traw. 
W  2016  roku  odnotowano  6 

ofiar  śmiertelnych  i  81  rannych. 
Należy  pamiętać,  że:  –  wypalanie  traw 
jest  zabronione  na  podstawie  kodeksu 
wykroczeń,  który  przewiduje  za  to  karę 
grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. 
–  jeśli  wypalanie  traw  spowoduje  pożar, 
w  którym  zagrożone  zostanie mienie  lub 
życie, można trafić do więzienia nawet na 
10 lat.
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