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To przecież miało być święto na-
rodowe Japonii – na średniej i dużej 
skoczni miał wygrać Japończyk Yukio 
KASAYA, może Rainer Schmidt 
(NRD), Hans Schmid (Szwajcaria), 
jego rodak Walter Steiner, Iri Raska, 
może któryś z Rosjan? Szóste miej-
sce Wojciecha na średniej skoczni nie 
wzbudziło większych obaw wśród prze-
ciwników, dołączony w ostatniej chwili 
sympatyczny skoczek trochę był w tej 
Japonii zagubiony…nie wiem, czy miał 
nawet olimpijski strój, gdyż do ekipy 
został „dołączony” w ostatniej chwili. 

Akitsugu KONNO skoczył w tym 
pamiętnym fi nale 98 metrów…dużo. 
Wojciech Fortuna – pamiętam! Miał 
numer 29, i skakał, jak się potem do-
wiedziałem (oglądałem przekaz czar-
no-biały) w czerwonej czapeczce, która 
spadła mu z głowy podczas tego histo-
rycznego skoku. 

Wyskoczył z boku (nie było wtedy 
startowych belek!)…i zaczął lecieć, le-
cieć, lecieć… 111 metrów, a nota wy-

niosła aż 130,4 pkt.! KASAYA – 106 
metrów i tylko 124,9 pkt. Drugi skok 
WOJTKA i tylko 87,5 metra…DRA-
MAT. Zaczęli Go punktować, jak póź-
niej WŁADKA KOMARA w 1974 
roku w Monachium…Szwajcar Walter 
Steiner skacze 103 metry i uzyskuje o 
0,1 punktu notę łączna, mniejszą od na-
szego FORTUNY! 

Można było wtedy paznokcie po-
obgryzać, nie tylko z braku magnezu! 
Kasaya znokautowany skoczył tylko 
85 metrów…a Wojciech FORTUNA 
został mistrzem olimpijskim i jedno-
cześnie mistrzem świata w skokach 
narciarskich! Za ten złoty medal otrzy-
mał w nagrodę…150 USD! O zgrozo! 
Burmistrz, czy też naczelnik Zakopa-
nego był bardziej hojny, bo przekazał 
Panu Wojtkowi klucze do trzypokojo-
wego mieszkania. 

Skoczek narciarski, jedyny Polak, 
który został mistrzem olimpijskim w 
skokach narciarskich (pisze ten tekst 
przed konkursem skoków olimpijskich 
w Vancouver na dużej skoczni, gdzie 
Adam Małysz ma szansę, ale czy na 
złoty medal? Oczywiście wobec fanta-
stycznej formy Simona Ammana! 

Wojciech Fortuna jest znakomitym 
ambasadorem województwa podlaskie-
go i naszej uroczej gminy Płaska, gdyż 
mieszka od kilku lat w Gorczycy. Z 
inicjatywy Pana Wojciecha otwarto nie-
dawno w Wojewódzkim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji Szelment wystawę „Od 
Marusarza do Małysza i Kowalczyk” 

– prezentującą niemal najważniejsze, 
wielkie osiągnięcia polskiego narciar-
stwa. Może w Płaskiej powstanie sek-
cja narciarstwa biegowego. Brawo Mi-
strzu! 

Jerzy Buzon 

Przekaż 1 proc. podatku! Dla OSP Dalny Las!
Ruszyła kampania „Podziel się i podaj dalej”, zachęcająca podatników do przekazania 1 proc. podatku na orga-

nizacje pozarządowe działające w regionie. W ub.r. do takich organizacji z całego kraju trafi ło w ten sposób z regionu 
ponad 9,5 mln zł. Pieniądze pozyskiwane przez organizacje w ramach akcji przekazywania jednego procenta są im bardzo 
potrzebne. Organizacje bez tych pieniędzy nie mogłyby zorganizować większości swoich przedsięwzięć.W Podlaskiem 
działa ponad 210 organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać jeden procent podatku, a Gminie Płaska  
oczywiście niezawodna Ochotnicza Straż Pożarna w Dalnym Lesie, na konto której możemy przekazać 1 procent swoje-
go podatku z rozliczenia PIT za 2011 rok. 

Oto adres:
KRS 0000060158 OSP Dalny Las 45933400010010001857230001

To było już 40. lat temu

Złoty Wojciech FORTUNA
z… Gorczycy

11 lutego 2012 roku minęło 
czterdzieści lat od wielkiego 
skoku Wojciecha Fortuny – 
obecnego mieszkańca Gorczycy 
w naszej Gminie Płaska… w olim-
pijskim wówczas Sapporo, hołdy, 
wywiady, uścisk dłoni cesarza 
Hirohito, bankiety, pokonany 
Kasaya z plecakiem alkoholu w 
pokoju hotelowym mistrza. No i 
słynne pokwitowanie 300 dola-
rów premii, z której Fortuna wziął 
tylko połowę, drugą zabrał pod-
suwający do podpisu papier wi-
ceminister sportu. W Polsce naj-
pierw było „Sto lat” na lotnisku, 
potem w zawrotnym tempie: Zło-
ty Krzyż Zasługi od ministra Wło-

dzimierza Reczka, złoty medal 
„Za wybitne osiągnięcia sportowe”, 
złota Doxa od ministra spraw we-
wnętrznych i złoty „Janek Krasicki” 
od sekretarza ZMS-u, choć mistrz 
do organizacji żadnej nie należał. 
Powitanie przez 25 tysięcy ludzi 
w Zakopanem…
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Urząd Gminy Płaska uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 
2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamie-
rzający na terenie Gminy Płaska prowadzić działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Płaska wpisu do 
rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny 
wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
- fi rmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 

przedsiębiorcy,
- numer identyfi kacji podatkowej NIP,
- numer identyfi kacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki 

numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wyko-

nywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają 
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis 
do rejestru działalności regulowanej.

2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru dzia-
łalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności 
objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdza-
jącego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, 
wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

4. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności dupli-
katu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ 
administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Płaska - BS w Bargłowie Kościelnym 06 9334 0001 0000 
0056 0546 0001

 - bezpośrednio w kasie Banku w Urzędzie Gminy Płaska.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia 

opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek. 

7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, orga-

nizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie 
czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działal-
nością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie; osoby, które składając wnio-
sek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego 
odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:
Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony 

środowiska, gospodarki komunalnej i wodnej Urząd Gminy Płaska 
pok. Nr 01 parter tel. 87 643 90 65. Odbiór osobiście w Urządzie 
Gminy Płaska pok. Nr 01 – po uzgodnieniu z pracownikiem pro-
wadzącym sprawę lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 

dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję.

Uwagi
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) 
omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać 
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów 
komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w 
okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, 
czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897). Podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia 
jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów 
i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia 
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy 
magazynowo-transportowej. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości jest obowiązany do: 

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach; 

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

Wymagane załączniki
1. Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości. 

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych 
do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Druki wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i świadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do 
wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości są dostępne do pobrania na 
stronie internetowej:  BIP Urząd Gminy Płaska.

Wpis do rejestru działalności regulowanej
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Szymon Bołtralik – uczeń Gimna-
zjum w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II w Płaskiej zajął 
trzecie miejsce  w V Powiatowym Kon-
kursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-
nych, rozegranego w lutym 2012 roku w 
Augustowskim Centrum Edukacyjnym. 

Uczestnicy konkursu wiedzieli np. „Z 
czego robi się angielską marmoladę?”, 
„Gdzie jest Harvard?”, „Co to są Anty-
pody?” itp. 

Szymon, któremu serdecznie gratu-
lujemy znaczącego sukcesu dał się wy-
przedzić jedynie Andrzejowi Maliszew-
skiemu i Dominice Urbanik z I LO im. 
Grzegorza Piramowicza w Augustowie.

(B)

Rodziny ofiar Obławy Augustowskiej 
mówią, że są rozczarowane wstrzemięź-
liwością polskich władz w rozwiązywaniu 
zagadki śmierci ich najbliższych. W lipcu 
1945 roku zaginęły i z pewnością zostały 
zamordowane 593 osoby i do tej pory nie 
wiadomo, co się z nimi stało. Związek 
Pamięci Ofi ar Obławy Augustowskiej od 
wielu lat stara się zainteresować sprawą 
tej zbrodni najwyższe polskie władze.
Po publikacji książki „Według scenariusza 
Stalina”  Nikity Pietrowa, w której został 
ujawniony nieznany dotąd dokument 
dotyczący planów rozstrzelania schwyta-
nych Polaków, członkowie ZPOOA zaczę-
li mówić o nowej nadziei na rozwiązanie 
tej sprawy. Pietrow, który spotkał się z 
rodzinami ofi ar i członkami związku nie 

ma wątpliwości, że archiwa byłego KGB 
kryją odpowiedzi na większość pytań 
dotyczących tej zbrodni.
Nikt nie ma jednak złudzeń - bez decyzji 
politycznej rosyjskiego rządu materiały 
nie zostaną ujawnione. A żeby to się stało 
potrzebne są działania polskich władz. 
Niestety odpowiedź jaką przedstawiciele 
rodzin otrzymali od Tomasza Nałęcza, 
doradcy prezydenta, bardzo ich rozcza-
rowała. Była ona bowiem – jak mówi 
ks. Stanisław Wysocki, prezes Związku 
Pamięci Ofi ar Obławy Augustowskiej - 
„mało konkretna, pełna pustych obietnic 
i spychająca odpowiedzialność na inne 
instytucje, tj. polsko-rosyjska komisję ds. 
trudnych czy rząd”.

Na podstawie: radio.bialystok.pl

Gratulacje 
dla Szymona!

Rozczarowani postawą polskich władz
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 W dniu 30 grudnia 2011 roku, 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XII sesja Rady Gminy, a poprowadził 
ją przewodniczący Dariusz Ciężkowski; 
zaś radni podjęli kilka ważnych decyzji, 
m.in.  Uchwałę Nr XII/67/11 w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Płaska na lata 2012 – 2027, 
w której ustalono wykaz  przedsięwzięć 
na lata 2012-2015 i przedsięwzięcia 
bieżące: „Dostęp do Internetu - szansa 
na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”. 
W ramach tego zadania zaplanowano 
zakup 200 sztuk komputerów wraz z 
oprogramowaniem dla ubogiej ludności 
i osób niepełnosprawnych z terenu Gmi-
ny: zakup zestawów komputerowych dla 
jednostek podległych (szkół, bibliotek, 
świetlic) w ilości 80 sztuk.

Program będzie obsługiwany przez 
menadżera, koordynatora oraz specjalistę 
ds. spraw rozliczeń i sprawozdawczości. 
Na to przedsięwzięcie bieżące zaplano-
wano środki fi nansowe w 2012r. wyso-
kości 332 400 zł. Realizacja programu 
w latach 2010-2012, dofi nansowanie z 
budżetu Unii Europejskiej i publicznych 
środków krajowych 85 proc. wartości 
przedsięwzięcia;  Rozwój Ekoturystyki 
na pograniczu Polsko-Litewskim  - w 
ramach tego programu jest obsługa 
zarządczo fi nansowa dla budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków oraz 
wyposażenie budynku Centrum Infor-
macji Turystycznej  w Płaskiej. Koszt 
zadania szacowany jest na kwotę 479.600 
zł. Realizacja programu w latach 2010-
2012, a dofi nansowanie z budżetu Unii 
Europejskiej wyniesie 85 proc. wartości 
przedsięwzięcia. Program podnoszący 
wiedzę uczniów z Gimnazjum w Płaskiej 
realizowany z projektu Kapitał Ludzki w 
latach 2010-2013 - koszt zadania 164.250 
zł. Przedsięwzięcie jest w całości re-
alizowanie ze środków pozyskanych z 
zewnątrz. Przedsięwzięcia są kontynu-
owane z lat 2010 i 2011. 

Przyjęto Uchwałę Nr XII/68/11 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Pła-
ska na rok 2012, który wynosi: dochody 
budżetu w wysokości 17 500 000 zł, z 
tego: bieżące w wysokości 7 838 820 
zł; - majątkowe w wysokości 9 661 180, 
zł. Wydatki budżetu w wysokości 17 
500 000 zł, z tego: bieżące w wysokości 
7 670 000 zł.; majątkowe w wysokości 
9 830 000 zł. 

 W budżecie utworzono rezerwy: 
ogólną w wysokości - 46.000 zł i celową 
w wysokości  20.000 zł. z przeznacze-

niem na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego. 

Ustalono łączną kwotę przychodów 
budżetu w wysokości 3.317.400 zł. oraz 
łączną kwotę rozchodów budżetu  w 
wysokości 3.317.400 zł. Ustalono limity 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na: sfinansowanie przej-
ściowego defi cytu budżetu - w kwocie 
3.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające 
fi nansowanie działań fi nansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 3.300.000 zł.; 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów  kwocie 3.317.400 zł. 

Ustalono łączną kwotę poręczeń i 
gwarancji udzielanych w roku budże-
towym w kwocie 100.000 zł. Ustalono 
dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych oraz wydatki w 
kwocie 58.000 zł. na realizację zadań 
określonych w gminnym programie 
profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych; wydatki w kwocie 5.000 
zł. na realizację zadań określonych w 
gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii; środki pochodzące z opłaty 
produktowej w kwocie 500 zł. na reali-
zację zadań związanych z czystością na 
terenie gminy; dochody w kwocie 2.500 
zł. i wydatki w kwocie 2.500 zł. związane 
z realizacją zadań określonych ustawą 
Prawo Ochrony Środowiska. 

Plan przychodów i kosztów samorzą-
dowych zakładów budżetowych wyniósł 
382.000 zł. Plan dochodów i wydatków 
dla wyodrębnionego rachunku dochodów 
oświatowych jednostek budżetowych 
dochody - 32.000 zł.; wydatki - 32.000 zł. 

Uchwałą Nr XII/69/11 ustalono 
miesięczną dietę za pełnienie obowiąz-
ków Przewodniczącego Rady Gminy w 
wysokości  1000 zł. 

Przyjęto Uchwałę Nr XII/70/11 w 
sprawie  wyznaczenia przedstawicieli 
Gminy Płaska do Zgromadzeniu Związku 
Komunalnego Biebrza, gdzie przedstawi-
cielami Gminy Płaska w Zgromadzeniu 
Związku Komunalnego Biebrza zgodnie 
z § 9 jego Statutu są:  Wiesław Gołaszew-
ski - Wójt Gminy Płaska;  Dariusz Cięż-
kowski - Przewodniczący Rady Gminy 
Płaska;  Edward Kulikowski – radny; 

 Uchwałę Nr XII/71/11 w sprawie 
rozpatrzenia skarg na działalność Wójta 
Gminy, a właściwie Zastępcy Wójta, 
gdzie Rada Gminy po rozpatrzeniu skarg 
radnej Alicji P. na działania Wójta Gmi-

ny Płaska w zakresie ukrywania opinii 
prawnej odnośnie wezwania o złożenie 
odpowiedniego oświadczenia woli i 
bezczynność postępowania w sprawie 
realizacji uchwały z dn. 26.10.2011r., 
postanowiła uznać skargi za zasadne. 

Uchwałę Nr XII/72/11 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy. Rada Gminy po rozpatrzeniu 
skargi radnej Bogumiły H. na działania 
Zastępcy Wójta Gminy Płaska w zakre-
sie działania na szkodę Gminy Płaska, 
postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 

Uchwałę Nr XII/73/11 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy. Rada Gminy po rozpatrzeniu 
skargi dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej na działania Za-
stępcy Wójta Gminy Płaska w zakresie: 
opieszałości urzędniczej zgodnie z art. 
35§1 kpa, nadużywania swoich kom-
petencji wobec dyrektora ZSO, braku 
współpracy, przetrzymywania i nieprze-
kazywania korespondencji kierowanej 
przez dyrektora ZSO do Rady Gminy, 
postanowiła uznać skargę za zasadną.

Uchwałę Nr XII/74/11 w sprawie roz-
patrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej, w której po rozpatrzeniu skargi 
Pana Czesława W. na działalność dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Płaskiej, postanowiła uznać skargę za 
bezzasadną. 

Podjęto Uchwałę Nr XII/75/11 w 
sprawie określenia wzorów formularzy, 
w której ponownie określono nowe 
wzory formularzy: deklaracji na podatek 
od nieruchomości o symbolu DN – 1, 
informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości o symbolu IN – 2, deklaracji 
na podatek rolny o symbolu DR – 1, 
informacji w sprawie podatku rolnego 
o symbolu IR – 1, deklaracji na poda-
tek leśny o symbolu DL-1, informacji 
w sprawie podatku leśnego o symbolu 
IL-1. Nowe formularze obowiązują od 
dnia 01 stycznia 2012r.  Podjęto również 
Uchwałę Nr XII/74/11 w sprawie planu 
pracy Rady Gminy na 2012 rok.    Red.

Na XII sesji Rady Gminy Płaska
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Jak co roku w czasie ferii zimowych 
w świetlicy w Gruszkach odbywały się 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, którzy mogli 
według własnych zainteresowań spędzić 
wolny czas. Na zakończenie  feryjnych zajęć 
zorganizowano dyskotekę prowadzoną przez 
DJ - amatora Łukasza Jatkowskiego. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Płaskiej zakupił napoje 
i słodycze.                                                 J.B.

W dniu 24 stycznia odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Straży 
Granicznej z Płaskiej w ramach progra-
mu „Bezpieczne Ferie”. Program ten 
prowadzi Komenda Wojewódzka Policji 
w Białymstoku i Podlaski odział Straży 
Granicznej. U nas gościli mł. chor. SG 

Adam Wawiórko 
i jego koledzy. Na 
początku odbył się 
pokaz multimedialny 
na temat bezpieczne-
go zachowania się na 
drodze. Dzieci chęt-
nie odpowiadały na 
pytania i uczestniczy-

ły w dialogu. Na koniec pokazano wóz 
SG, który pomaga im w pracy.

27- 28 stycznia zorganizowane 

zostało ognisko i zajęcia na śniegu. 
Chodziliśmy na pobliską górkę zwaną 
„wyboje”. Mimo dużego mrozu dzieci 
bawiły się gorąco.

1 lutego wraz z naszymi pociechami 
urządziliśmy wieczorek kulinarny, na 
którym zrobiliśmy warzywna sałatkę i 
przepyszną zapiekankę. Jedzenie było 
smaczne i zdrowe.

4 lutego w Świetlicy odbył się bal 
przebierańców. Dzieci wykazały dużą 
pomysłowość w wykonaniu stroi. Do tań-
ca przygrywał didżej „Tomek”. Dzieciom 
bardzo podobały się efekty specjalne 
przygotowane przez prowadzącego. 
Na wysokości zadania stanęli również 
rodzice, którzy zadbali oto aby pociechy 
miały energię do dobrej zabawy, przygo-
towując kącik kulinarny. Dzieci chętnie 
brały udział w konkursach zabawach 
tanecznych.

A.O.

Świetlica wiejska w 
Gruszkach 24.01.2012 zor-
ganizowała wyjazd dzieci 
i młodzieży szkolnej  na 
Feryjny Turniej Tenisa Sto-
łowego do Osiedlowego 
Domu Kultury w Augu-
stowie.

Ośmiu uczestników 
rozgrywało pojedynki w 
różnych kategoriach wie-
kowych. Turniej Feryjny to 
zabawa a przede wszystkim 
sprawdzenie swoich umie-
jętności i rywalizacja, która 

była duża i przyniosła na-
szym zawodnikom czołowe 
miejsca na podium. 

W kategorii klas I-IV 
pierwsze miejsce zajął 
Piotr Zaniewski, a Kry-
stian Prochniewski był 
drugi. W kategorii klas 
V-VI Dominik Bołtralik 
zdobył pirwsze miejsce. 
Wśród gimnazjalistów dwa 
pierwsze miejsca zajęli 
Mariusz Zaniewski i To-
masz Zaniewski.

                                                   J.B.

Ferie zimowe
2012

w Gruszkach

Ferie w Strzelcowiźnie

Sukcesy tenisistów z Gruszek       
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W związku z zerwaniem umowy 
z fi rmą „Aquatech”, przez pełniącego 
obowiązki Wójta Gminy Płaska w 
dniach 14.09.2011 do 27.12.2011 roku 
Dariusza G., pod koniec miesiąca lutego 
br. zostało przesłane z Urzędu Gminy 
Płaska zawiadomienie do Prokuratury 
Rejonowej w Augustowie. 

W  dniu 15 września 2011 roku Firma 
„Aquatech” wystąpiła do Gminy Płaska 
o udzielenie gwarancji zapłaty w związ-
ku z realizowaną inwestycją budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wykonawca wyznaczył termin 45 dni od 
daty doręczenia pisma na dostarczenie 
gwarancji zapłaty pod rygorem skutków 
wynikających z przepisów kodeksu cy-
wilnego, który uprawniał Wykonawcę do 
odstąpienia od umowy i domagania się 
kar umownych. 

Dariusz G. pełniący wówczas obo-
wiązki Wójta Gminy Płaska, otrzymał 
opinię prawną sporządzoną w dniu 22 
września 2011 roku, przez radcę prawnego 
prowadzącego obsługę prawną Gminę 
Płaska. Z opinii wynikało, że w celu otrzy-
mania gwarancji zapłaty bankowej lub 
ubezpieczeniowej należy przeprowadzić 
szybkie działania dla  jej uzyskania. Dalej 
w wymienionej opinii radca prawny po-
informował, że w przypadku nie udzielenia 
gwarancji zapłaty umowa rozwiąże się 
po 45 dniach z winy Inwestora tj. Gminy 
Płaska. 

Z ustaleń Komisj Rewizyjnej wyni-
kło, że pełniący obowiązki Wójta Dariusz 
G. nie poinformował  radnych o treści 
opinii prawnej na sesji Rady Gminy w 
dniu 26 października 2011r. 

W punkcie 6. posiedzenia Rady 
Gminy Płaska dotyczącym udzielenia 
zabezpieczenia, kaucji gwarancyjnej na 
budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wykonywanych w ramach pro-
jektu LT_PL/107 „Rozwój ekoturystyki 
na pograniczu polsko-litewskim”,  opinia 
ta nie została ujawniona radnym, i w kon-
sekwencji Rada jednogłośnie odrzuciła 
żądanie wykonawcy udzielenia gwarancji 
zapłaty. 

Pismem z dnia 1 grudnia 2011 roku 
(wpłynęło w dniu 02.12.2011r.) Wykonaw-
ca robót budowlanych  - lider konsorcjum 
– Aquatech Sp. z.o.o. w Łomży wystąpiła 

do Gminy Płaska o zapłatę kary umownej 
w wysokości 400.000,00 złotych. 

Gminie grożą dalsze konsekwen-
cje fi nansowe m.in. rekompensata za 
utracony zysk i inne odszkodowania 
w związku z faktem, że umowa została 
rozwiązana z winy Inwestora tj. Gminy 
Płaska

 Radni złożyli skargi na dzia-
łania Zastępcy Wójta (m.in. chodziło o 
ukrycie przed radnymi opinii prawnej 
w sprawie udzielenia gwarancji zapła-
ty).  Na sesji Rady Gminy w dniu 30 
grudnia 2011 roku uznano w/w zarzuty 
za zasadne. 

W dniu 8 lutego 2012r. (faxem), w 
dniu 20 lutego 2012r. (oryginał) Gmina 
otrzymała pismo z Sekretariatu Tech-
nicznego w Wilnie w którym odmow-
nie załatwiono kwestię zmniejszenia 
liczby oczyszczalni ścieków i zarazem 
wskazano, że do końca lipca 2012 roku 
(zgodnie z harmonogramem projektu) 
należy wybudować wszystkie 700 szt. 
oczyszczalni ścieków. 

Gmina nie jest już w stanie tego 
zrealizować, tylko dlatego, że pełniący 
obowiązki Wójta Gminy Płaska dopuścił 
do rozwiązania umowy z winy Gminy 
Płaska, a przeprowadzenie nowego prze-
targu oraz podpisanie umowy na dokoń-
czenie inwestycji wymaga okresu ok. 6 
miesięcy (nie licząc czasu na dokończenie 
budowy oczyszczalni ścieków). 

Jeżeli w najbliższych tygodniach nie 
uda się Wójtowi Gminy wynegocjować 
z Sekretariatem Technicznym w Wilnie 
przedłużenia okresu realizacji projektu 
(co najmniej o 2 lata dłużej), to w kon-
sekwencji Gmina Płaska będzie musiała 
zwrócić całą już otrzymaną dotację w 
wysokości ok. 2 mln zł na realizację 
projektu oraz ze swoich środków spłacić 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Białymstoku w 
wysokości ok. 1,36 mln zł.

Należy zauważyć, że decyzja o 
udzieleniu gwarancji zapłaty była 
wyłącznie w gestii Wójta (pełniącego 
obowiązki Wójta), a nie Rady Gminy. 

Rada Gminy nie ma uprawnień do 
tego typu decyzji. Dysponowanie ma-
jątkiem gminnym, w zakresie nadanych 
uprawnień, należy do organu wyko-
nawczego, tj. Wójta Gminy (Zastępcy 
Wójta).

Na dzień dzisiejszy zostało wykona-
nych 485 sztuk przydomowych oczysz-
czalni ścieków. 

Niestety do końca trwania projektu 
tj. do sierpnia 2012 roku nie ma już 
możliwości przeprowadzenia przetargu 
i wybudowania pozostałych 215 sztuk. 

Tylko negocjacje nad przedłuże-
niem okresu realizacji projektu mogą 
uratować fi nanse Gminy i realizację 
inwestycji.

Urząd Gminy Płaska

Konsekwencje zerwania
umowy z firmą „Aquatech”

Konkurs na doposażenie 
wiejskich świetlic

Są pieniądze na doposażenie 
wiejskich świetlic oraz na uatrakcyj-
nienie zajęć - trzeba jednak wystar-
tować w konkursie, który ogłosiło 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Łączna pula nagród to 800 
tysięcy złotych, przy czym maksy-
malna dotacja, jaką może otrzymać 
zwycięski projekt, to 40 tysięcy 
złotych. 

O takie dofinansowanie mogą 
się ubiegać gminy oraz organizacje, 
które prowadzą placówkę wsparcia 

dziennego taką jak świetlice, ognisko 
wychowawcze czy klub młodzie-
żowy. Przyznane pieniądze można 
przeznaczyć między innymi na wy-
posażenie ośrodków czy na przykład 
na zorganizowanie wycieczek lub 
imprez edukacyjno-kulturalnych. 

Na składanie ofert jest jednak 
niewiele czasu. Zainteresowani 
muszą to zrobić do końca marca w 
siedzibie Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego.
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W wyniku weryfi kacji dokumentów i 
weryfi kacji w terenie wybudowanych 
oczyszczalni  (9 szt.) komisja ustaliła:
- wybudowanie co najmniej 80 szt. 
przydomowych oczyszczalni bez doku-
mentacji projektowej oraz zgłoszenia do 
Starostwa Powiatowego w Augustowie (o 
fakcie braku w/w dokumentacji wyko-
nawca był poinformowany wpisem do 
wykazu osób zakwalifi kowanych do wy-
konania oczyszczalni w ramach wspo-
mnianego projektu);
- znaczne różnice w Projektach Budow-
lanych  złożonych przez Biuro Projekto-
we Hydroprojekt z dnia 09-08-2009r. i z 
sierpnia 2011r., 

Ustalono, że w projek-
cie z 2011r. pominięto 
zapisy dotyczące robót, 
które wykonawca po-
winien wykonać, a nie 
zostały wykonane, np. 
• likwidacja nie-

czynnej studni, je-
żeli znajduje się w 
odległości mniej-
szej niż 30m od 
studni rozsączają-
cej przez zasypanie 
i zabezpieczenie,

• w przepompowni 
i przepompowni 
ścieku surowego 
przewidziano sy-
gnalizację świetl-
ną i akustyczną 
powiadamiającą o 

awarii pracy pompy
• suchą mieszaniną piasku i cementu 

wykonać pierścień wokół zbiornika 
oczyszczalni o grubości ok. 10-15 
cm do wysokości poziomu gruntu 
naturalnego

• na dnie wykopu (pod zbiornik prze-
pompowni) suchą mieszaniną żwiru 
z cementem wykonać płytę denną o 
grubości ok. 20 cm, wypoziomować 
ją i zagęścić

• całkowicie pominięto rozdział doty-
czący rozruchu oczyszczalni.

- wszystkie sprawdzane oczyszczalnie 
różnią się lokalizacją od zaprojektowa-
nych;
- żadna z oczyszczalni nie jest wyposa-
żona w wyłącznik różnicowo-prądowy;
- w każdej z przeglądanych oczyszczal-
ni nadstawka wyrównująca zbiornik z 
poziomem gruntu nie jest zgrzewana z 
oczyszczalnią lecz połączona wkrętami;
- w niektórych przypadkach zastosowa-
no na wejściu osadniki gnilne, które są 
niezgodne z technologią oczyszczania  
opisaną w specyfi kacji;
- w niektórych przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości w pracy oczyszczal-
ni, komisja sugeruje dla oceny jakości 

oczyszczenia wykonanie badań:
• zawiesina ogólna
• BZT-5 z rozcieńczeniem
• ChZT metodą chromianową
• Fosfor
• Azot ogólny
- w wyniku rozmów z Mieszkańca-
mi – użytkownikami przedmiotowych 
oczyszczalni ścieków, Komisja stwier-
dziła wysoce prawdopodobne niewła-
ściwe wykonanie robót zakrytych – za 
mało kamienia przy rozsączeniu ścieku 
oczyszczonego,  za płytko położony ka-
bel elektryczny, przyłącze do istniejącego 
szamba, jednak w celu weryfi kacji tych 
uwag trzeba dokonać odkrycia oczysz-
czalni oraz niewłaściwy rozruch – nie 
było wstępnego zaszczepienia osadem 
czynnym przywiezionym z innej po-
prawnie pracującej oczyszczalni i napo-
wietrzenie zostało od razu ustawione na 
czas pracy cykliczny;
- sugeruje się Gminie Płaska jako In-
westorowi ostateczne wezwanie Wy-
konawcy do usunięcia stwierdzonych 
wad wykonania budowy oczyszczalni 
ścieków oraz do przedstawienia powy-
konawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Elżbieta Bukrejewska

Informacja dotycząca ustaleń komisji powołanej 
do kontroli wykonanych robót w ramach zamó-
wienia publicznego pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska”.
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Po raz pierwszy 4 lutego 2012roku 
w Świetlicy Wiejskiej w Strzelcowiźnie 
odbył się Bal  Seniora. Licznie przybyli 
goście pozazdrościli młodszemu 
pokoleniu i udowodnili, że oni również 
nie zapomnieli, co to jest dobra zabawa. 
Mimo siarczystego mrozu atmosfera na 
parkiecie była gorąca, wszyscy dobrze 
się  bawili. My, ich dzieci, możemy brać 
z nich wzór. 

A.O.

Kochają nas, wspierają, zawsze są 
przy nas, na każdy smutek mają słodkie 
i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde 
zmartwienie – to nasze kochane babcie.
Jest taki jeden szczególny dzień w roku, 
w którym możemy wyrazić naszą wdzięcz-
ność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, 
co od nich otrzymujemy - to  Dzień Babci 
i Dzień Dziadka.

W naszej szkole (jak co roku) z okazji  
Dnia Babci i Dziadka odbyła się uroczy-
stość im poświęcona. Uczniowie kl. 0-3  
przygotowywali się do niej bardzo staran-
nie, bo każdy z nich chciał zaprezentować 
się jak najlepiej. Poprzez wiersze, piosenki 

wyrażali swoją wdzięczność, 
miłość i szacunek.  Na tę uro-
czystość przybyło  wiele babć i 
dziadków, którzy  z zaintereso-
waniem oglądali popisy swoich 
wnucząt. 

Po występie dzieci złożyły ży-

czenia oraz obdarowały swoich dziadków 
własnoręcznie wykonanymi  upominkami. 
Potem goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Dzień Babci i Dziadka na 
długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci 
jak i dziadków.                                                                                                                                    

M.S.

28 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w 
Dalnym Lesie, przystrojonej wcześniej 
własnoręcznie wykonanymi przez naszą 
młodzież ozdobami odbył się mini bal 
karnawałowy dla okolicznych dzieci i 
młodzieży, bywalców świetlicy. 

Pomimo wielkiego mrozu frekwencja 
dopisała, zjawiły się prawie wszystkie 
młode osoby mieszkające w Dalnym 
Lesie, Serskim Lesie, odwiedziła nas 
również młodzież z sąsiednich wsi. Naj-
młodsze uczestniczki miały około 2 lat i 

dały niezły popis tańca. 
Dobrze bawili się też 
pozostali uczestnicy, 
chociaż chłopcy trady-
cyjnie woleli „podpie-
rać ściany”.

Młodszym impre-
zowiczom towarzy-
szyli rodzice, niektó-
rzy czynnie włączając 
się do zabawy. Niezłej 
rozrywki i dużo śmie-
chu dostarczył wszyst-
kim taniec z balona-
mi, uczestnicy zostali 
nagrodzeni słodkim 

upominkiem. Przerwę w tańcach stanowił 
słodki poczęstunek składający się z ciasta, 
słodyczy, owoców i napoi.

PS. Bardzo dziękujemy Paniom Han-
nie Krupińskiej i Marzannie Paulako za 
zorganizowanie udanej zabawy a Panu 
Włodzimierzowi Ciesłowskiemu – wła-
ścicielowiOśrodka Wypoczynkowego 
PROSERWY w Serwach za ufundowanie 
poczęstunku.                                                                                                               

Elżbieta B.

„Dzień Babci i Dzień Dziadka”
W SZKOLE FILIALNEJ W GRUSZKACH

Mini bal karnawałowy
w Dalnym Lesie

Bal
Seniora
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21 stycznia 2012 roku od godziny 
10.00 do godziny 20.00 trwała  choinka 
szkolna dla uczniów ZSO w Płaskiej.

Najpierw bawili się uczniowie 
klas młodszych szkoły podstawowej 
pod czujnym okiem wodzireja, który 
prowadził imprezę. W trakcie zabawy 
Samorząd Uczniowski przeprowadził 
konkurs na najciekawszy strój karnawa-
łowy. Ważnym punktem imprezy było 
spotkanie z członkami Fundacji Pomoc-
ników Matki Kościoła z Choszczówki, 
którzy regularnie od ośmiu lat wcielają 
się w bogatych Mikołajów i obdarowują 
wszystkich uczniów upominkami. Pan 
dyrektor szkoły Dariusz Sudyk powitał 
gości i podziękował za pomoc materialną 
uczniom i szkole. Pani Hanna Gerłow-
ska powitała wszystkich zebranych, po-
dziękowała za miłe przyjęcie i zapewniła, 

że zawsze z radością odwiedza naszą 
szkołę. Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców wraz z uczniami podziękowali za 
wspieranie uczniów i szkoły. W dowód 
wdzięczności na ręce przewodniczącej 

fundacji Hanny Gerłowskiej wręczyli 
sękacze i mrowisko.

Od godziny 14.00 bawili się uczniowie 
klas IV – VI szkoły podstawowej oraz mło-
dzież gimnazjum. Oprócz szalonych tań-
ców Samorząd Uczniowski przeprowadził 
dla uczniów zabawę. Goście z Choszczów-
ki także gimnazjalistom wręczyli hojne 
podarki. Rozdanie prezentów poprzedzone 
było mową przewodniczącej naszych 
gości pani Hanny. Po rozdaniu prezentów 
uczniowie udali się do klas na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Po posiłku 
uczestnicy zabawy kontynuowali tańce. 
Niestety, o 20.00 nadszedł czas zakończe-
nia dyskoteki. Uczniowie z żalem opuścili 
szkołę zgodnie deklarując, że choinka była 
udana, ale trwała zbyt krótko.

Serdecznie dziękujemy członkom 
Fundacji Pomocników Matki Kościoła 
z Choszczówki za obdarowanie uczniów 
naszej szkoły.

Diana Sewastynowicz, kl. IIIa

 W Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Płaskiej zaprasza-
nie Babć i Dziadków jest tradycją wpisaną w repertuar imprez 
szkolnych i dlatego dnia 20 stycznia 2012r. odbyła się ta wspaniała 
uroczystość. 

 Na wstępie Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski oraz  
Dyrektor Szkoły Dariusz Sudyk, przywitali Wszystkich Gości 
ciepłymi słowami i złożyli im życzenia.

 Po powitaniu gości nadeszła pora na część artystyczną wy-
konaną przez grupę uczniów z klas 0 – III. 

 Mali artyści bardzo się starali i z przejęciem odtwarzali swoje 
role. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowane przez p. A. 
Wasilewską  recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz zatań-
czyły krakowiaka. Montaż słowno – muzyczny oraz taniec cha-

-cha przedstawiły dzieci z kl. I przygotowane przez p. M. Sudyk. 
 Inscenizację teatralną z dziadkami w roli głównej, którą wy-

reżyserowała D. Szostak przedstawili uczniowie kl. III. Szanowni 
goście wysłuchali piosenek i obejrzeli pokaz gimnastyczny w 
wykonaniu uczniów kl. II przygotowany przez   T. Jejer. 

Część artystyczna wywoływała wiele wzruszeń, radości i 
uśmiechów na twarzach dziadków. Przedstawienia były nagra-
dzane  owacjami na stojąco. 

Dziadkowie  otrzymali od wnucząt drobne, wykonane własno-
ręcznie upominki. Na koniec uroczystości wszyscy goście zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Spotkanie minęło  w miłej i serdecznej atmosferze.                               
M. Sudyk

Choinka szkolna

Dzień babci i dziadka w ZSO w Płaskiej
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Zarządzeniem Wójta z dnia10 stycznia  2012 roku została 
powołana komisja w sprawie przeprowadzenia pełnej inwenta-
ryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w 
ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” w miejsco-
wościach: Dalny Las, Serwy, Serski Las, Sucha Rzeczka, 
Rudawka, Płaska, Gorczyca w terminie do 15 marca 2012r. 

Później będą inwentaryzowane pozostałe miejscowości. 
Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z na-
tury według stanu na dzień 18 listopada 2011r. kierując się 
wytycznymi SIWZ dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Płaska” zawartymi w „pkt 7. Odbiór robót w 
zakresie odbioru końcowego” uzupełniając o inwentaryzację 
geodezyjną. 

Spis jest również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag 
mieszkańców odnośnie wybudowania, pracy i obsługi oczysz-
czalni. Bardzo proszę wszystkich Państwa – użytkowników 
wybudowanych oczyszczalni o czynny udział w pracach 
komisji.  

Przewodnicząca komisji 
Elżbieta Bukrejewska

realizowany jest przez Agencję 
Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. 
w Suwałkach w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Działania 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziała-
nia 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifi kacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsię-
biorstw. Celem Poddziałania 8.1.1 jest 
Podniesienie i dostosowanie kwalifi kacji 
i umiejętności osób pracujących do po-
trzeb regionalnej gospodarki

Projekt „Aktywni 50+” realizowa-
ny jest w okresie od 1 lutego 2012r. do 
31 grudnia 2013r.

Celem Projektu jest umożliwienie 
rozwoju kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych dla 122 osób pracujących 
w wieku powyżej 50 roku życia z po-
wiatów suwalskiego, sejneńskiego i 
augustowskiego w okresie od lutego 
2012 r. do grudnia 2013 roku. 

Główne działania Projektu:
Rekrutacja 122 osób pracujących 

osób dorosłych (70 uczestniczek i 42 
uczestników projektu) w wieku aktyw-
ności zawodowej powyżej 50 roku 
życia, w tym 61 osób zamieszkujących 
obszary wiejskie.

KURSY ZAWODOWE:
I.”Specjalista ds. kadr i płac” (kod 

zawodu: 242307) – 60 godzin zajęć 

(realizacja: I edycja III-V 2012 r., 
II edycja X-XII 2013 r., uczestni-
c y :  1 5  k o b i e t ,  5  m ę ż c z y z n )
II.”Wizażystka/stylistka” (kod za-
wodu: 514208) – 120 godzin zajęć
(realizacja: I edycja III-VII 2012 r., II edy-
cja VI-XI 2013 r., uczestnicy: 20 kobiet)
III. „Kierowca samochodu ciężaro-
wego C, C+E, kwalifikacje wstęp-
ne” (kod zawodu: 833203) – 140 
godzin zajęć (realizacja: I-VI 2013 r.)
IV.”Koordynator projektów unijnych” 
(kod zawodu: 242102) – 60 godzin zajęć
(realizacja: I edycja V-VII 2012 r., 
II edycja IX-XI 2013 r., uczestni-
c y :  1 0  k o b i e t ,  1 0  mężc z y z n )
V. ” K s i ę g o w y ”  ( k o d  z a w o -
du: 331301) – 180 godzin zajęć
(realizacja: I edycja IV-XII 2012 r., II-X 
2013 r., uczestnicy: 15 kobiet, 5 mężczyzn)
VI.”Kosztorysant budowlany” (kod 
zawodu: 311201) – 42 godziny zajęć
( realizacja: od I-II 2013 r., uczestnicy: 
10 mężczyzn)

VII.”Mała gastronomia” (kod za-
wodu: 515201) – 120 godzin zajęć

(realizacja: I edycja VII-XII.2012 r., 
II edycja VII-XII.2013 r., uczestnicy: 
10 kobiet)

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!
Dzięki finansowaniu projektu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i budżetu państwa, Uczestniczki i 
Uczestnicy projektu będą  kształcić 
się nieodpłatnie: 

Specjalista ds. kadr i płac, Wizażysta/
stylistka, Kierowca samochodu ciężaro-
wego, Koordynator projektów unijnych, 
Księgowy, Kosztorysant budowlany, 
Mała gastronomia, otrzymają bezpłatnie 
materiały piśmiennicze i szkoleniowe, 
korzystać z bezpłatnego cateringu, ko-
rzystać z ubezpieczenia NNW.

Uwaga! Uczestniczki i Uczestnicy 
projektu nie będą otrzymywać refun-
dacji kosztów dojazdu na zajęcia.

REKRUTACJA:
Zgłoszenie do uczestnictwa w pro-

jekcie odbywać się będzie poprzez 
dostarczenie do Biura projektu nastę-
pujących dokumentów:

czytelnie, kompletnie wypełnionego 
Kwestionariusza rekrutacyjnego uczest-
nika projektu „Aktywni 50+” (na stronie 
www.ares.suwalki.pl )

podpisanego Regulaminu rekrutacji 
oraz uczestnictwa w kursach prowadzo-
nych w ramach projektu „Aktywni 50+” 
(na stronie www.ares.suwalki.pl )

Zaświadczenie o zatrudnieniu (na 
stronie www.ares.suwalki.pl )

Wszelkich informacji na temat Pro-
jektu udziela Kierownik Projektu: Anita 
Lewkowicz, 

tel. 87 566 20 55,
e-mail: 
anita.lewkowicz@ares.suwalki.pl .

Zarządzenie Wójta Gminy Płaska

Projekt „Aktywni 50+”

Projekt Współfi nansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

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

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

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

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

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są ujeż-
dżone, doskonale nadają się pod siodło i do za-
przęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
używane skrzydła drzwiowe, bryczka parokonna 
– 2,5 tys. zł, tel. 87 641 88 81,e-mail:jadeszko@
poczta.onet.pl. 

*Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim są-
siedztwie Kanału Augustowskiego, w odległości 
200 m od przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia. tel. 695 365 127.

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

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

*Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda agre-
gat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, 
rok produkcji 1967r., tel  kom. 503 064 200. 

*Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Gruszki i 
okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 508 953 124.

*Sprzedam działki budowlane z prawem zabudo-
wy o wielkości 1500 mkw.. i 1200 mkw., położone 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowo-
ści Kudrynki, cena do uzgodnienia, tel. 87 641 76 
35, 785 627 913.

*Sprzedam używaną przetrząsaczo - zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502.

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

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o 
powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu nie-

ruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do uzgod-
nienia. tel. 695 361 127.

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

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

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

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

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

*Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 m² i 
garażem w Gruszkach, gm. Płaska. tel. 87 641 75 
98,  514 391 704.

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim za-
kresie. Tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  o po-
wierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości Ru-
dawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 601 082 024.

*Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Serwach, 
zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, 
konserwatorów  i stróża.  Zgłoszenia CV i listu 
motywacyjnego, prosimy przesyłać na adres e-
-mail  serwy5@wp.pl.

*Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowe 
krycie dachów, wykonywanie szalunków, układa-
nie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, budowa 
obiektów ogrodowych, wykonywanie drewnia-
nych zabawek ogrodowych – DACH LED Usługi 
remontowo – budowlane – tel. 608 522 202,  661 
049 450, 87 641 89 34.

*Sprzedam działkę z domkiem (koło Gib) pow. 
0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km, tel. 691 
967 936, 607 764 728.
 
*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Zawadzkie-
go, parter, pow. 48 m2  tel. 691 967 936, 607 764 
728.

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budow-
laną, uzbrojoną z prawem zabudowy mieszkal-
no-jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej o 
powierzchni 0,2890 ha, położoną w miejscowości 
Płaska w odległości 300 m od jeziora Orle, tel. 
87 523 44 64, 696 712 146.

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drewniany 
120 m2, wyposażony woda, prąd, kanalizacja, 
zabudowania towarzysze, działka częściowo zale-
siona 0,61  ha w Macharcach, cena do uzgodnienia 
tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec co - dla domku jed-
norodzinnego, używany 2 sezony, tanio sprzedam 
tel. 500 672 214.

*Poszukuję opiekunki do 1,5-rocznego dziecka.
tel. 697 287 000.

*Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
2000 mkw w miejscowości Gorczyca  z przepięk-
nym widokiem na jezioro Orle, tel. 728  945 125.

*Sprzedamy działkę budowlaną o powierzchni 
62.000 mkw w miejscowości Gorczyca, położona 
pomiędzy Kanałem Augustowskim, a drogą Po-
wiatową Gorczyca-Płaska, tel. 87 643 34 81.

*Sprzedam wersalkę, dwa fotele w dobrym sta-
nie bardzo tanio, lodówkę nową nieużywaną 
603992531.

Wypadek drogowy miał miejsce  10 lutego 2012r. w Tobołowie, gm. Nowinka. 
Na poboczu drogi w kierunku miejscowości Tobołowo znajdował się samochód 
osobowy audi 80. Zabezpieczono teren prowadzonych działań i udano się na 
rozpoznanie. 

Właścicielka pojazdu poinformowała, że wpadła w poślizg, co spowodowało 
utratę możliwości manewrowania samochodem i zjechanie na pobocze drogi 
uderzając w drzewo. Kobieta podróżowała sama, odmówiła pomocy medycznej. 
Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu terenu działań, odłączeniu aku-
mulatora i wyciągnięcia samochodu z pobocza drogi skąd został odholowany. 
W działaniach brało udział 4 strażaków z OSP Dalny Las.

Strażacy OSP Dalny Las
zawsze  gotowi do pomocy
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W pierwszym semestrze tego roku 
szkolnego Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w Płaskiej re-
alizował zadania zawarte w Planie Pracy 
Szkoły na rok szkolny 2011/12. 

Zgodnie z założeniami planu reali-
zowano zadania dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze. Otoczono opieką 
uczniów zdolnych oraz mających trud-
ności w nauce. Zorganizowano zespoły 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
dla uczniów zdolnych w ramach godzin 
wynikających z art.42, realizowano 
projekt edukacyjny „Mały Archimedes”, 
którego głównym celem było rozwija-
nie kluczowych kompetencji uczniów 
w zakresie matematyki, fi zyki, chemii, 
biologii, geografi i oraz przedsiębiorczo-
ści jako elementu wiedzy o społeczeń-
stwie. Ukierunkowano zainteresowania 
młodzieży na różne dziedziny wiedzy 
poprzez przeprowadzenie różnych kon-
kursów na różnych szczeblach.      

Uczniowie szkoły mogli wykazać się 
wiedzą w konkursach przedmiotowych. 
Uczennica klasy VI Daria Trocka ze 
szkoły fi lialnej w Gruszkach pomyślnie 
przeszła etap rejonowy i zakwalifi ko-
wała się do etapu wojewódzkiego z 4 
przedmiotów: plastyki, języka polskiego, 
przyrody, języka angielskiego. 

Natomiast uczniowie gimnazjum 
rozpoczynają zmagania na etapie rejo-
nowym. Szkołę będą reprezentowaliz 
j. angielskiego Marlena Kornacka i 
Szymon Bołtralik. 

Oprócz tego Szymon Bołtralik weź-
mie udział w konkursie z matematyki, 
chemii, j. polskiego.                

W ramach zadań wychowawczych w 

obu szkołach zorganizowano uroczysto-
ści: Dzień Papieski, Dzień Edukacji, apel 
z okazji rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości, w trakcie których kształtowano 
postawy obywatelskie i patriotyczne 
dzieci i  młodzieży. Rozwijano postawy 
samorządności wśród młodzieży poprzez 
organizację apeli i imprez szkolnych: 
ślubowanie, otrzęsiny, Andrzejki, Mi-
kołajki, jasełka, Dzień Babci i Dziadka. 

Uczniowie szkoły wzięli aktywny 
udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 
Zorganizowano dla wszystkich uczniów 
ZSO w Płaskiej wigilię szkolną i choinkę. 

Głównym zadaniem w zakresie 
opieki nad dziećmi było zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
terenie szkoły wzmocniono opiekę nad 
uczniami. W czasie przerw nauczyciele 
pełnili dyżury na korytarzach, czuwali 
nad bezpieczeństwem uczniów, reago-
wali na niestosowne zachowanie. Przed 
lekcjami i po lekcjach uczniowie spę-
dzali czas na zajęciach świetlicowych, 
prowadzonych w grupach wiekowych. 
Kontynuowano współpracę z GOPS w 
Płaskiej w celu zapewnienia uczniom 
podstawowych przyborów, podręczni-
ków, dożywiania. 

W dalszym ciągu kontynuowana jest 
współpraca z Ruchem Pomocników 
Matki Kościoła  Choszczówki, dzięki 
której uczniowie otrzymali upominki.

Pierwszy semestr nauki zakończono 
przed feriami zimowymi. Na posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej zatwierdzono oceny 
z zachowania i wyniki nauczania. 

Do uczniów klas I – III, którzy wy-
różnili się w nauce i zachowaniu, należą: 
W. Łada, B. Milewski, M. Milewski, A. 

Raczkowska z klasy I; A. Daniłowicz, 
K. Ledniowska, M. Naumowicz, N. 
Pawłowska, B. Pużyńska, M. Raczkow-
ska, O. Sewastynowicz, K. Tarasiewicz, 
Z. Tyburek, Z. Ciężkowska z klasy II; J. 
Simonienko, K. Pużyński, P. Milewska, 
A. Gołaszewska, B. Raczkowski, A. 
Sudnik, H. Sewastynowicz z kl. III (SP 
w Płaskiej) oraz J. K. Bołtralik, D. Ku-
bryń, M. Masłowski, M. Mieczkowski, 
A. Wasilczyk, I.Zaniewska z kl. I; M. 
Kozielski, M. Szymańska, P. Raczkow-
ski, Sz. Obuchowski, O. Wasilczyk, 
W. Wasilczyk.z kl. II; Sz. Pawłowski, 
K. Jasiński, K. Raczkowski z kl. III (ła 
fi lialna w Gruszkach)

Natomiast w klasach IV – VI szkoły 
podstawowej i w klasach I – III gimna-
zjum bardzo dobre i wzorowe oceny ze 
sprawowania i średnią ocen powyżej 
4,75 uzyskali następujący uczniowie: I. 
Selwent, K. Hańczuk, W. Tarasiewicz, 
M. Trojanowski z kl. IV; A. Jejer, S. 
Macierzyńska, J. Kuźma, A. Wasil-
czyk, D. Gołkowski, D. Kazimierczyk 
z kl. V; M. Romańczuk, M. Szczęsny z 
kl. VI (SP w Płaskiej) oraz N. Bołtralik 
z kl. IV; Klara Zdankiewicz z kl. V; D. 
Trocka, K. Jatkowska, K. M. Jadesz-
ko, S. Sewastynowicz z kl. VI (szkoła 
fi lialna w Gruszkach); J. A. Milewski, K. 
Citkowska, D. Czuper, A. Skowrońska, 
J. Skubis z kl. I; D. Czuper z kl. IIa; D. 
Sewastynowicz z kl. IIIa; Sz. Bołtralik, 
N. Kozielska, M. Kornacka z kl. IIIb 
(Gimnazjum w Płaskiej).

Wszystkim wyróżnionym uczniom 
Rada Pedagogiczna gratuluje, a pozo-
stałym życz, większego zapału do nauki.

T. S.

Dzień Babci i Dziadka jakże to piękne i miłe święto. Dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne do świetlicy w Płaskiej pod 
okiem pana Krzysztofa D. postanowiły przygotować mały repertuar słowno - muzyczny dla seniorów. Były wiersze i piosenki 
oraz wspaniałe życzenia i słodki poczęstunek.   Wszyscy miło spędzili czas.                                                 M.C.

I semestr roku szkolnego 2011/12
w ZSO w Płaskiej

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy w Płaskiej
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w Prokuraturze Generalnej Federacji 
Rosyjskiej wniosek o rehabilitację ofi ar 
obławy augustowskiej –  taką wiado-
mość podał w styczniu 2012 roku „Nasz 
Dziennik”.  Wniosek, zwany też przez 
Memoriał interpelacją, ma umocowanie 
w przepisach ustawy federalnej o rehabi-
litacji ofi ar represji politycznych z 1991r. 

To jedyna ustawa w Rosji dotycząca 
zagadnienia rehabilitacji. Gazeta opisuje 
m.in. działania prof. Nikity Pietrowa, 
wiceszefa Memoriału, który konsekwent-
nie zabiega o prawną rehabilitację ofi ar 
obławy augustowskiej. M.in. wniósł on 
ostatnio o udostępnienie dwóch szy-
frogramów do Ławrentija Berii z 21 
lipca 1945r., zawierających plan masowej 
egzekucji, która miała zostać przeprowa-
dzona na wzór tej w Katyniu. Sowieccy 
żołnierze mieli przeszukać i otoczyć las, 
w którym batalion Smiersz miał następ-
nie dokonać egzekucji aresztowanych 
podczas obławy. Akcja ta miała być tak 
przeprowadzona, by żaden z zatrzyma-
nych nie zdołał uciec. 

Odkrycie to nie ujawnia jednak, gdzie 
pogrzebano ok. 600 zamordowanych Po-
laków, pochodzących głównie z terenów 
powiatów: augustowskiego i sokolskiego, 
części grajewskiego.

(B)

Szanowni Państwo
Życie ludzkie najcenniejszym do-

brem. Każdy z Nas ma ogromny wpływ 
na dbanie o właściwe jest spożytkowa-
nie. Wsiadając do pojazdu lub ruszając 
w drogę pieszo nie zastanawiamy 
się nad tym, że to, co najcenniejsze 
możemy bardzo szybko stracić. Nie 
dopuszczamy do siebie myśli, że na 
planowanej trasie może spotkać nas 
nieszczęście.

Działanie profi laktyczne oraz inne 
ukierunkowane na bezwzględną reakcję 
na popełniane naruszenia prawa podej-
mowane przez podlaską Policję na rzecz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego a po-
przez to dążenie do zmniejszenia liczby 
zdarzeń drogowych,  nie wystarczają. 
Liczba 140 ofi ar śmiertelnych to nie sta-
tystyka to tragedia 140 rodzin, to liczba, 
która niestety wciąż się utrzymuje.

Każda z ofi ar to Twój bliski, kolega, 
sąsiad, to osoba, która miała plany, mia-
ła kłopoty dnia codziennego. To osoba 
taka jak MY!

 Wypadek – to utrata życia, to kalec-
two, to wielkie cierpienie. Dopiero po 
wypadku pojawiają się pytania. DLA-
CZEGO!?: jechałem za szybko, wy-
przedzałem/am na zakręcie, piłem/am 
alkohol i jechałem/am, przebiegałem/
am przez jezdnię, czy zlekceważyłem/
am czerwone światło.

Aby uniknąć odpowiedzi na te py-
tania, nie bądź biernym uczestnikiem 

ruchu. Bez znaczenia czy jesteś pasaże-
rem, właścicielem pojazdu czy szefem 
fi rmy. Zwróć uwagę kierowcy na jego 
niebezpieczny styl jazdy. 

Nie pozostawiajmy tego problemu 
tylko służbom powołanym do dbania 
o twoje bezpieczeństwo. Poruszając to 
zagadnienie w kręgu rodziny, znajo-
mych czy współpracowników możemy 
przyczynić się do uratowania chociażby 
jednego życia, które dla nas jest tak 
cenne.

Stwórzmy „metodę na bezpieczną 
jazdę”, „Bądźmy widoczni na drodze”, 
„traktujmy innych tak jak sami chcie-
libyśmy być traktowani”, Nie widzisz 
nie jedź”, „Jechać szybko to nie sztuka, 
sztuką jest dojechać”.

Bądźmy wszyscy na drodze rozsąd-
nymi i przewidującymi jej użytkowni-
kami.

Komendant Powiatowy Policji 
w Augustowie

mł. insp. Krzysztof Budziński

Memoriał złoży…

Apel
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Białymstoku oraz pozostałe jednostki organizacyjne 
KRUS na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 
2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2012r. poz. 118) przeprowadzają akcję waloryzacji emerytur i 
rent rolniczych. 

Zgodnie z ww. ustawą waloryzacja emerytur i rent rolniczych 
od 1 marca 2012r. polega na dodaniu do kwoty świadczenia 
przysługującego w dniu 29 lutego 2012r., kwoty waloryzacji w 
wysokości 71 zł. Kwoty dodatków przysługujących do świadczeń 
wzrosną o 4,8%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. 
emerytury podstawowej) od 1 marca 2012r. wyniesie 799 zł 18 
gr miesięcznie. 

Waloryzacja obejmie wg przewidywań Kasy około 1,35 
mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2012r., a 
dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w 
ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. 
Nowa wysokość świadczenia zostanie ustalona w drodze decyzji.

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubez-
pieczenia społecznego rolników: z ubezpieczenia emerytalno 
– rentowego na dzień 01.03.2012r.

1. emerytura i renta podstawowa - 799 zł 18 gr
2. dodatek pielęgnacyjny - 195 zł 67 gr
3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 293 zł 51 gr
4. dodatek kombatancki - 195 zł 67 gr
5. dodatek z tytułu tajnego nauczania - 195 zł 67 gr
6. dodatek kompensacyjny - 29 zł 35 gr
7. dodatek dla sieroty zupełnej - 367 zł 79 gr

8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy 
zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż - 195 zł 67 gr

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej 
niż - 195 zł 67 gr

10. ryczałt energetyczny - 157 zł 67 gr
11. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat: do 28.02.2011r. 

- 2.716 zł 71 gr.; do 29.02.2012r. - 2.822 zł 66 gr.; - po 29.02.2012r. 
- 2.974 zł 69 gr.

12. zasiłek pogrzebowy - 4.000 zł 00 gr
13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniej-

szenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rento-
wego: 70% - 2.510 zł 80 gr; 130% - 4.662 zł 80 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej 
emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawo-
wej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 
- 528 zł 00 gr

15. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części 
stanowiącej 85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona 
jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% 
do 130% - 448 zł 83 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego 
i macierzyńskiego:

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień - 10 zł 00 gr
2. zasiłek macierzyński - 3.196 zł 72 gr
3. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu - 550 zł 00 gr

Iwona Nagórka - Inspektor OR KRUS w Białymstoku

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

KOMUNIKAT 
W SPRAWIE 

PRZYJMOWANIA ZEZNAŃ 
PODATKOWYCH ZA 2011 

ROK W URZĘDZIE
GMINY PŁASKA

 W dniu 6 marca 2012 r. (wtorek) w 
godz. od 9.00 do 14.00 w Urzędzie 
Gminy Płaska, Płaska 53 – odbędzie 
się przyjmowanie zeznań podatko-
wych (PIT-36, PIT36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39) za rok 2011 przez 
pracownika Urzędu Skarbowego 
w Augustowie. Formularze w/w 
zeznań podatkowych można po-
brać we wcześniejszym terminie w 
Urzędzie Gminy Płaska. Nadmienia 
się, iż druki zeznań podatkowych 
za 2011 rok dostępne są również 
na stronach internetowych m.in. :
Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl
Urzędu Skarbowego w Augustowie 
www.us.augustow.pl

Staże  w całości fi nansowane są przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Białymstoku ze środków projektu współ-
fi nansowanego  przez Unie Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W związku z realizacją projektu 
„Wiek i wiedza – kompleksowe wspar-
cie prowadzące do zatrudnienia osób po 
50 roku życia”  oraz „POMAGAMY 
zwalnianym – kompleksowe wsparcie 
adaptacyjne” Ośrodek kształcenia Za-
wodowego w Augustowie poszukuje 
fi rm zainteresowanych przyjęciem na 
staż osób, które w ramach uczestnictwa 
w projekcie ukończą różne szkolenia 
zawodowe.

Nasi  Benefi cjenci to osoby bezro-
botne lub nieaktywne zawodowo, m.in. 
z orzeczonym stopniem niepełnospraw-
ności i zamieszkujące teren powiatu 
augustowskiego

Warunkiem przyjęcia jest zatrud-
nienie osoby odbywającej staż zaraz 
po jego ukończeniu na co najmniej 3 
miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia 
stażu: marzec – kwiecień 2012 r.

Pracodawców zainteresowane 
współpracą zapraszamy do naszej sie-
dziby mieszczącej się w Augustowie ul. 
Tytoniowa 10, bądź kontakt pod nume-
rem telefonu: 87 643-52-53 lub 87 643 
16 92 lub augustow@zdz.bialystok.pl

P R A C O D A W C O !
Przyjmij na staż, my zapłacimy!


