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W ostatnim tygodniu lutego 
br. trzydziestu trzech uczniów 
wraz z opiekunami uczestni-
czyło w zimowisku w miej-
scowości Stasiówka, Gmina 
Dębica w woj. podkarpackim. 
Wyjazd ten został zorgani-
zowany  w ramach wymiany 
młodzieży  i współpracy mię-
dzy Gminami Płaska i Dębica. 
Dzieci oraz opiekunowie mieli 
zakwaterowanie w budynku 
Zespołu Szkół w Stasiówce. 
Program zimowiska obejmo-
wał: naukę jazdy na nartach 
zjazdowych, gry i zabawy inte-
gracyjne, sportowe rozgrywki 
międzyszkolne oraz trzy wy-
cieczki krajoznawcze. Zaję-
cia z narciarstwa zjazdowego 
odbywały się na gminnym 
stoku w miejscowości Sto-
bierna. Gospodarze zapewnili 
naszym pociechom  bezpłatne 
korzystanie ze sprzętu narciar-
skiego jak również  z wyciągu 
narciarskiego w miejscowości 

Stobierna. Dzieci były bardzo 
zadowolone  z szusowania po 
stoku. Bardzo szybko zdobyły 
umiejętności poruszania się na 
nartach , co sprawiło niesamo-
witą frajdę. Czterogodzinny 
okres korzystania z wyciągu, 
słoneczną pogodę u niektó-
rych przekształcił się w opa-
leniznę. Dyrektor szkoły Pan 
Andrzej Dziadosz zapewnił 
naszej młodzieży pełny dostęp 
do bazy szkoły. Pod nadzorem 
opiekunów młodzież mogła 
korzystać z sali gimnastycznej, 
stołów do tenisa stołowego 
oraz różnego rodzaju sprzętu 

rekreacyjno-sportowego znaj-
dującego się na wyposażeniu 
szkoły. Dodatkowo zostały zor-
ganizowane rozgrywki w grach 
sportowych między młodzieżą 
Gminy Płaska, a sołectwa Sta-
siówka. Spotkania te służyły 
nawiązaniu nowych i pod-
trzymaniu starych znajomości 
z młodzieżą, która w okre-
sie wakacyjnym przebywała 
w ZSO w Płaskiej.  

Poza rozwijaniem  umiejęt-

ności i zainteresowań sporto-
wych uczniowie naszej Gminy 
mogli podziwiać piękno Ziemi 
Małopolskiej i Podkarpackiej. 
Wycieczki obejmowały zwie-
dzanie okolic miejscowości 
Stasiówki, Stobierna, Dębica 
(m.in. miasto Dębica, Muzeum 
Regionalne w Dębicy), Kraków 
(Wzgórze Wawelskie, Szlak 
Papieski, Rynek, Sukiennice, 
Kościół Mariacki), okolice 
Gobikowej (pomnik Chrystusa 
Króla – kopia bliźniaczego 
pomnika z Rio De Janeiro, 
wspólna kolacja z miejscową 
młodzieżą w Schronisku Mło-

dzieżowym w Gobikowej w to-
warzystwie „ryczących” dino-
zaurów, podziwianie z wieży 
widokowej panoramy pasma 
Gór Karpaty i Bieszczady), Pil-
zno (Muzeum Lalek oraz udział 
w warsztatach ceramicznych).

Dzieci i młodzież powróciły 
do domów z bogatym bagażem 
miłych doświadczeń i pełni 
wrażeń. Zapowiedziały, że 
będą czekały z niecierpliwością 
na przyjazd  młodzieży z Gmi-
ny Dębica w okresie waka-
cyjnym 2010. Natomiast sami 
za rok z wielką ochotą pojadą 
szlifować swoje umiejętności 
narciarskie.

Uczestnicy zimowiska wraz 
opiekunami składają serdeczne 
podziękowania Panu Wójtowi 
Gminy Dębica za możliwość 
bezpłatnego korzystania ze 
sprzętu oraz wyciągu narciar-
skiego; Panu Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Stasiówce 
oraz pracownikom tej placówki 
jak również Pani Dyrektor ze 
szkoły w Gobikowej, za miłą 
i serdeczną atmosferę oraz 
okazałą pomoc w czasie nasze-
go pobytu. Również ogromne 
podziękowania Panu Wójtowi 
Gminy Płaska za sfinansowanie 
kosztów podróży zorganizowa-
nego zimowiska.

Mamy nadzieję, iż w roku 
następnym dzieci i młodzież 
naszej Gminy będą mogły po-
nownie skorzystać z tej formy 
wypoczynku.

G. Cieniewicz
K. Macierzyńska
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3 lutego 2010 roku, w środę, w świet-
licy wiejskiej w Płaskiej odbyła się XXV 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. Przyjęto bez uwag pro-
tokół z poprzedniej XXIV sesji. 

Informację o decyzjach w okresie 
między sesjami przedstawił Wiesław 
Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska. 
Podjęto Uchwałę Nr XXV/177/10  w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 
2010 rok, w której postanowiono: zwięk-
szyć dochody budżetu gminy w o kwotę 
155.450 zł, zwiększyć również wydatki 
budżetu gminy o kwotę  155.450 zł. 

Budżet po dokonanych zmianach wy-
nosi: dochody ogółem 11.470.057 zł, w 
tym: bieżące w wysokości 7.004.057 zł, 
majątkowe w wysokości 4.466.000 zł;  
wydatki ogółem 15.251.450 zł, w tym: 
bieżące w wysokości 6.596.450 zł, ma-
jątkowe w wysokości 8.655.000 zł. 

Zakładany deficyt budżetu gminy w 
wysokości 3.781.393 zł zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąga-
nych kredytów i pożyczek w kwocie 
3.781.393 zł, na spłatę kredytów z lat 
ubiegłych w wysokości 518.607 zł pla-
nowany jest kredyt. 

Ustalono wydatki na programy i projek-
ty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w wysokości 9.006.400 zł. 
Podjęto Uchwałę Nr XXV/178/10 w spra-
wie zaciągnięcia kredytu na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy 
Płaska na zadania określone w uchwale 
budżetowej na 2010r. 

W przypadku realizacji inwestycji 
postanowiono zaciągnąć kredyt w wyso-
kości 3.781.000 zł na finansowanie zadań, 
określonych w załączniku do uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Płaska na 2010 rok  – przychody i roz-
chody budżetu Gminy Płaska na 2010 rok:  
utwardzanie nawierzchni dróg gminnych 
- 150.000 zł; rozbudowa infrastruktury 
turystycznej w strefie kanału augustow-
skiego - 1.050.000 zł.; infrastruktura 
telekomunikacyjna - Dostęp do internetu 
- szansa na dynamiczny rozwój gminy 
Płaska - 169.000 zł.; zakup  samochodu 
ratowniczo – gaśniczego - 540.000 zł.; mi-
nioczyszczalnie przyzagrodowe - 782.000 
zł.; modernizacja budynków świetlic 
wiejskich – 1.090.000 zł. 

Zaciągnięte zobowiązania spłacone 
zostaną z dochodów własnych budżetu 

gminy. Upoważniono Wójta Gminy Pła-
ska do zawarcia umowy kredytowej oraz 
wystawienia weksla „in blanco” wraz z 
deklaracją wekslową jako zabezpieczenie 
zaciągniętego kredytu.

Podjęto Uchwałę Nr XXV/179/10 w 
sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
miejscowości Mołowiste, w którym  to 
planie przewidziano między innymi re-
mont budynku świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem  terenu  na lata 
2010– 2012. Szacunkowy koszt inwesty-
cji to 200.000 zł. 

Podjęto Uchwałę Nr XXV/180/10 w 
sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
miejscowości Rubcowo, w którym  to 
planie przewidziano między innymi re-
mont budynku świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu  i remont 
przystanku na lata 2010– 2012. Szacunko-
wy koszt inwestycji to 64 705,91 zł. 

Podjęto Uchwałę Nr XXV/181/10 w 
sprawie zatwierdzenia zmiany Planu od-
nowy miejscowości Płaska, gdzie oprócz  
planowanego wcześniej remontu budynku 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej wzbogaco-
no o zadanie urządzenia parku zieleni w 
centrum miejscowości,  wraz z remontem 
przystanku  przy dofinansowaniu zadania 
w kwocie 27 926,62 zł. 

Podjęto Uchwałę Nr XXV/182/10 
zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/174/09 
Rady Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 
2009r. w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego w Gruszkach, gdzie zmia-
ny polegały na doprecyzowaniu organi-
zacji  Punktu Przedszkolnego „WESOŁE 
PRZEDSZKOLE” w Gruszkach. 

Wskazano, iż Punkt jest nieczynny: w 
soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te 
dni organizowane są imprezy środowisko-
we i integracyjne; we wszystkie święta 
państwowe ustawowo wolne od pracy;  
podczas letniej przerwy wakacyjnej;  
podczas ferii zimowych.

Dziecko może być skreślone z listy 
wychowanków przez organ prowadzący 
w przypadkach:  na wniosek rodzica/
prawnego opiekuna; w przypadku na-
gannego zachowania wychowanka; jeśli 
nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 
dni kalendarzowych i jego nieobecność 
nie została usprawiedliwiona przez ro-
dzica/opiekuna prawnego.  Wychowanek 
ma obowiązek, odpowiednio do wieku 
i poziomu rozwoju: współdziałania z 
nauczycielem w procesie wychowania i 
nauczania; szanowania odrębności każde-
go kolegi; szanowania sprzętów i zabawek 
jako wspólnej własności; respektowania 
potrzeb innych osób, szanowania ich wol-
ności i troszczenia się o swoje otoczenie 
fizyczne. 

Podjęto Uchwałę Nr XXV/183/10 
zmieniającą Uchwałę Nr XIV/109/08 
Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 
2008r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych, będących 
strażakami za udział w akcjach ratow-
niczych, w której ustalono wysokość 
ekwiwalentu za każdą godzinę udziału: w 
działaniach ratowniczych w kwocie 8 zł ; 
w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez PSP lub Gminę w kwocie 4 zł.

 (red)

Na XXV sesji Rady Gminy
Gmina Płaska, jako jedyna spośród gmin 

powiatu augustowskiego zawarła porozu-
mienie ze Starostwem Powiatowym w Au-
gustowie na zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych na terenie Gminy Płaska, na trzy 
sezony zimowe tj. 2007/2008, 2008/2009 
i 2009/2010. Wójt Gminy miał na uwadze 
zły stan dróg w okresie zimowym w latach 
poprzednich i już na początku swojej ka-
dencji dołożył starań, aby to Gmina Płaska 
we własnym zakresie odśnieżała drogi, 
a mieszkańcy mogli bezpiecznie je użyt-
kować. Na pewno wszyscy pamiętają, jaki 
był stan dróg przy zimowym utrzymaniu, 
które wykonywało Starostwo Powiatowe 
w Augustowie.

W pierwszym sezonie zimowym 
2007/2008 wykonywania odśnieżania dróg 
przez Gminę Płaska, kiedy zima miała ła-
godniejszy przebieg, dotacja w wysokości 
30.000,00 zł okazała się w pełni wystarcza-
jąca, a nadwyżka nie wykorzystanej dotacji 
w wysokości 1.255,65 zł została zwrócona 
do powiatu. 

W następnym sezonie zimowym 
2008/2009 wielkość środków przeznaczo-
nych  na zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych przez powiat w wysokości 39.076,73 
zł była niewystarczająca i trzeba było 
dokonać zmian budżetowych, i dodatkowo 
znaczną część przeznaczyć ze środków 
własnych Gminy. 

Wójt Gminy Płaska przedłożył rozlicze-
nie dotacji na zimowe utrzymanie dróg do 
powiatu i poprosił starostę augustowskiego 
o zwiększenie dotacji poprzez refundację 
faktyczne poniesionych kosztów przez 
gminę. Zarząd Starostwa Powiatu Augu-
stowskiego rozliczenie dotacji przyjął, 
ale zwiększenia środków finansowych na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie gminy odmówił. Jednocześnie Wójt 
Gminy Płaska poinformował Starostę Augu-
stowskiego pismem z dnia 2 lutego 2010r., iż 
nie będzie odśnieżał dróg położonych poza 
terenem naszej Gminy. Zarząd Powiatowy 
Dróg w Augustowie w swoim wystąpieniu 
stwierdził, że skoro Gmina Płaska zawarła 
porozumienie na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, to drogi te odśnieżać musi 
i jednocześnie ponosić na to koszty.

Gmina nie ma obowiązku podtrzymy-
wania takiej umowy, która nie jest równa 
dla obu stron, a jedynie taką, gdzie każda 
ze stron suwerennie jest dłużnikiem i wie-
rzycielem drugiej, zaś świadczenie każdej 
strony umowy stanowi równoważnik 
- ekwiwalent tego, co sama otrzymuje. Tak 
rozumiana ekwiwalentność - równoważność 
świadczeń stanowi podstawę uczciwego 

wykonywania wzajemnych zobowiązań 
określonych w umowie. Istnieje więc rze-
czywiste i obiektywne zobowiązanie po 
stronie Starostwa do regulowania należności 
Gminie za wykonane prace.

Już na początku lutego Gmina Płaska 
mogła nie odśnieżać dróg powiatowych 
leżących na terenie innych gmin, z tytułu 
nie dofinansowania przez Starostę rzeczy-
wistych kosztów ponoszonych przez gminę 
na zimowe utrzymanie dróg.

Wójt Gminy Płaska mając na uwadze 
dobro społeczne jej mieszkańców poprzez 
zapewnienie bezpiecznego poruszania się 
po drogach powiatowych leżących na tere-
nie gminy, i to że w tym roku 2010 kolejny 
raz  Starostwo Powiatowe w Augustowie 
odmówi zwiększenia dotacji na wyjątkowo 
trudny sezon zimowy 2009/2010, odczuwal-
ny przez wszystkie gminy w całym kraju, 
biorąc pod uwagę wielokrotnie większe 
koszty ponoszone przez gminę na potrzeby 
zimowego utrzymania dróg powiatowych, 
podjął jednak decyzję, że na koszt Gminy 

będzie wykonywane odśnieżanie dróg po-
wiatowych na terenie Gminy Płaska.

W związku z tym, nie było możliwości, 
aby z budżetu Gminy Płaska sfinansować 
odśnieżanie dróg leżących na terenie innych 
gmin, w tym Gminy Lipsk - dotyczy odcinka 
drogi Skieblewo - Lipsk, Wójt Gminy Płaska 
odmówił dalszego finansowania dróg powia-
towych położonych na terenie innych gmin 
nie będących w kompetencji Wójta.

Przekazywane nie prawdziwe informacje 
mieszkańcom Gmin Płaska i Lipsk, że Wójt 
Gminy nie wywiązuje się z umowy na zimo-
we utrzymanie dróg powiatowych jest po 
prostu wprowadzeniem w błąd i tworzeniem 
negatywnego wizerunku Gminy. 

Jednoznacznie należy podkreślić, iż Wójt 
Gminy Płaska nie mógł finansować odśnie-
żania dróg powiatowych leżących poza 
terenem Gminy z budżetu Gminy Płaska. 
Zakres kompetencji do wykonania tego 
zadania, a więc i finansowanie zimowego 
utrzymania dróg poza terenem Gminy jest 
obowiązkiem Starosty Augustowskiego. 

5 lutego 2010r. został ogłoszony przetarg 
nieograniczony o wartości szacunkowej po-
niżej progów ustalonych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na „Dostawę fabrycznie nowego średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napę-
dem 4x2 na cele ochrony przeciwpożarowej 
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Płaskiej”. 

Termin składania ofert upłynął 19 lutego 
2010r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty, 
z których najkorzystniejszą złożyło Przed-
siębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. 
z o.o. w Korwinowie przy ul. Okólnej 15, 
42-263 Wrzosowa. Firma ta zaproponowała 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia 
o wartości brutto 508.250,00 zł. Termin 
realizacji zamówienia – dostawy pojazdu 
wynosi dwa miesiące.

23 lutego 2010r. Gmina Płaska w ramach 
Projektu zorganizowała w świetlicy wiej-

skiej w Płaskiej, jedno z wielu planowanych 
w projekcie, seminarium informacyjne: 
„Koordynacja wspólnych usług ratowni-
ctwa i ochrony przeciwpożarowej”.  Zgod-
nie z programem seminarium, uczestnicy 
projektu z Polski i Litwy zapoznali się z: 
systemem ratowniczym w Polsce (omówio-
no   instrukcje metodyczne dla jednostek 
straży pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej 
i Republiki  Litwy biorących udział w pomo-
cy wzajemnej), potencjałem ratowniczym 
Gminy Płaska i Powiatu Augustowskiego 
(KSRG) - działania ratownicze (ratownictwo 
drogowe, medyczne, wodne, gaśnicze). Na 
zakończenie seminarium odbył się pokaz 
sprzętu oraz akcji ratowniczej wodnej 
i lodowej na zamarzniętym jeziorze Orle 
w Płaskiej. 

W seminarium uczestniczyli przedstawi-
ciele wszystkich partnerów biorących udział 
w projekcie.

Starostwo Powiatowe w Augustowie… nie chce 
dofinansować zimowego utrzymania dróg powiatowych

Projekt strażacki w realizacji
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Gmina Płaska wspólnie z Samorządem 
Rejonu Grodno w dniu 25 lutego 2010r. 
złożyła wniosek aplikacyjny do Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Bia-
łoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację 
projektu inwestycyjnego pn.: „Rozwój in-
frastruktury transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego”. 

Głównym działaniem projektu jest wyko-
nanie przebudowy dróg po stronie polskiej i 
białoruskiej w otoczeniu Kanału Augustow-
skiego tj.:

1) na terenie Rejonu Grodzieńskie-
go: przebudowa drogi H-6049 Racicze 
- Ginowicze - Polne Bohatyry, długość 
projektowanego odcinka wyniesie ogólnie 
7,267 km.

Przedmiotem działania jest wykonanie 
robót drogowych związanych z przebudową 
przedmiotowego ciągu drogowego. Obecnie 
droga H-6049 Racicze - Ginowicze - Polne 
Bohatyry km 0,000 - km 9,205 posiada 
nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 
5,120 km oraz żwirową na długości 4,085 km. 
Należy do V kategorii technicznej dróg i nie 
odpowiada obecnemu nasileniu ruchu, które 
występuje na tym odcinku drogi. W związku z 
planowanym otwarciem przejścia graniczne-
go w okolicach miejscowości Sofijewo/Lip-
szczany, którego skutkiem będzie gwałtowne 
nasilenie ruchu, a także biorąc pod uwagę 
to, iż droga H-6049 Racicze - Ginowicze 
- Polne Bohatyry km 0,000 - km 9,205 staje 
się elementem trasy turystycznej prowadzącej 
do Kanału Augustowskiego, podjęto decyzję 
w sprawie jej wyprostowania z ominięciem 
miejscowości Kułakowszczyna, Komisarowo 
i Polne Bohatyry oraz przeniesienia do IV 
kategorii technicznej. Projektowany przebieg 
trasy pozwala to na zredukowanie przebiegu 
pojazdów o 1,27 km (skrócenie trasy), za-
chowania prędkości na całej długości trasy 
wskutek ominięcia terenów zabudowanych 
oraz wzrostu przepustowości i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

2) na terenie Gminy Płaska: przebu-
dowa układu komunikacyjnego 13 dróg 
lokalnych na terenie Gminy Płaska. 

Przedmiotem działania jest poprawa do-
stępności i spójności obszarów funkcjonalnie 
powiązanych z Kanałem Augustowskim na 
terenie Wnioskodawcy, czyli Gminy Płaska. 
W jego zakres wchodzą roboty drogowe w 
zakresie przebudowy nawierzchni 13 ciągów 
drogowych na następujących odcinkach 
dróg gminnych: Dalny Las w km 0+000 
– km 0+832,95; Gruszki w km 0+000 – km 
0+844,61; Gruszki – Lubinowo w km 0+000 
– km 1+048,47; Macharce w km 0+000 
– km 0+940,28; Macharce (II) w km 0+000 
– km 0+120,00; Gorczyca – Płaska – Kąty 

w km 0+000 – km 1+387,81; Rubcowo w 
km 0+000 – km 1+363,01; Rudawka w km 
0+000 – km 0+827,70; Rygol w km 0+000 
– km 1+123,80; Serski Las w km 0+000 
– km 1+181,77; Serski Las – Dalny las w 
km 0+000 – km 0+686,13; Serwy w km 
0+000 – km 0+590,29; Sucha Rzeczka w 
km 0+000 – km 1+007,83 o łącznej długości 
11 954,65 mb.

Budżet projektu oszacowano na kwotę 
1 810 702,00 EUR (słownie: jeden milion 
osiemset dziesięć tysięcy siedemset dwa 
euro), z czego wnioskowana kwota dofi-
nansowania do projektu ze środków unij-
nych wynosi  1 500 000,00 EUR (słownie: 
jeden milion pięćset tysięcy euro).

Obszar działania wnioskowanego projektu 
związany jest funkcjonalnie z Kanałem Au-
gustowskim, który przebiega zarówno przez 
obszar Gminy Płaska (po stronie Polski) i 
Rejonu Grodzieńskiego (po stronie Biało-
rusi). Jest on oddalony od ponadlokalnych 
ośrodków rozwoju społeczno - gospodar-
czego i charakteryzuje się niską aktywnością 
ekonomiczną mieszkańców oraz dominacją 
działalności usług rolniczych i leśnych. 
Świadczy to o niskiej konkurencyjności 

obszaru objętego działaniem projektu. Skalę 
tych niekorzystnych zjawisk potęguje towa-
rzysząca im bariera rozwoju w postaci słabej 
jakości i przepustowości dróg lokalnych, 
która jest główną przeszkodą dla rozwoju 
funkcji turystycznych i okołoturystycznych 
danego obszaru, które są jego główną szansą 
rozwojową. Występujące wyjątkowe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe Kanału Augu-
stowskiego są potencjałem do wykorzystania 
dla rozwoju turystyki, agroturystyki i jedyną 
szansą dywersyfikacji bazy ekonomicznej 
tej części pogranicza polsko - białoruskiego. 
Jednocześnie istniejące przejście graniczne 
w miejscowości Kurzyniec (Gmina Pła-
ska) oraz planowane przejście graniczne w 
miejscowości Sofijewie (Białoruś) – Lip-
szczany (Polska) wymagają odpowiedniej 
dostępności, przepustowości i obsługi ruchu 
komunikacyjnego, co stworzy warunki 
do rozwoju turystyki transgranicznej oraz 
rozwoju wymiany gospodarczej pomiędzy 
państwami, jednak wymaga ono zapewnienia 
znacznych środków finansowych i wykona-
nia wielu działań warunkujących dostępność 
komunikacyjną dla tego przejścia.

AJ.

Budowa dróg na terenie Gminy Płaska

Obecny sezon zimowy i wykonywane prace 
w ramach zimowego utrzymania dróg znacz-
nie różniły się od poprzednich lat. Zwiększone 
i bardziej intensywne opady ściegu, utrzymu-
jąca się przez kilkadziesiąt dni  niska tempe-
ratura powietrza wpłynęły na obciążenie wy-
konywanych zadań odśnieżania. Obecna zima 
wpłynęła  również na budżet samorządów 
w całym kraju. W obecnym roku przeznaczono 
na potrzeby odśnieżania dużo większe środki 
finansowe niż w latach poprzednich. Mimo to 
Urząd Gminy i Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Płaskiej starali się wykonywać tak 
swoje zadania, aby mieszkańcy Gminy Płaska 
mieli na bieżąco odśnieżone i przejezdne drogi 
na terenie gminy. 

Do odśnieżania dróg powiatowych i po-
sypywania mieszanką piaskowo - solną wy-
korzystywane były następujące pojazdy: 
w styczniu br.:
−Star 244 do odśnieżania dróg powia-

towych pługiem czołowym 12 wyjazdów 
w dniach: 02.01.2010, 07.01.2010, 08.01.2010, 
10.01.2010, 11.01.2010, 12.01.2010, 
13.01.2010, 20.01.2010, 28.01.2010, 
29.01.2010, 30.01.2010, 31.01.2010 i posy-
pywania mieszanką piaskowo – solną dróg 
powiatowych 2 wyjazdy w dniach 14.01.2010, 
22.01.2010.
−IVECO 8 wyjazdów w dniach 02.01.2010, 

03.01.2010, 07.01.2010, 10.01.2010, 
11.01.2010, 28.01.2010, 29.01.2010, 
30.01.2010

−Równiarka 4 wyjazdy w dniach 08.01.2010, 
13.01.2010, 19.01.2010, 31.01.2010. W lutym 
br.:
−STAR 244 do odśnieżania dróg powia-

towych pługiem czołowym 7 wyjazdów 
w dniach 02.02.2010, 04.02.2010, 12.02.2010, 
15.02.2010, 16.02.2010, 19.02.2010.
−posypywanie mieszanką piaskowo – solną  

w dniu 23.02.2010.
−IVECO 8 wyjazdów w dniach 02.02.2010, 

04.02.2010, 05.02.2010, 09.02.2010, 15.02.2010, 
16.02.2010, 20.02.2010, 21.02.2010.
−Równiarka 5 wyjazdów w dniach 

02.02.2010, 04.02.2010, 05.02.2010, 09.02.2010, 
15.02.2010.

Wykonywane wyjazdy na drogi w celu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych, ze 
względu na często zmieniające się warunki 
atmosferyczne, odbywały się o różnych porach 
dnia i nocy. Stąd też wymagane było większe 
zaangażowanie w wykonywane prace niż 
poprzednio. 

Jednocześnie należy nadmienić, iż nie można 
porównywać zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych do zakresu zimowego utrzymania 
dróg krajowych np. drogi krajowej Augustów 
- Ogrodniki, które ze względu na swoje 
przeznaczenie, kategorię dróg i funkcje jakie 
spełniają wymagają poniesienia znacznych 
środków finansowych, przewyższających kil-
kunastokrotnie możliwości finansowe Gminy, 
przeznaczonych na ich odśnieżanie.

Z GK w Płaskiej

Zimowe utrzymanie dróg

To była bodajże jedna z największych 
sensacji w historii polskiego sportu zimo-
wego! W Sapporo, w Japonii – 11 lutego 
1972 roku. Budziliśmy się w Polsce 
wczesnym rankiem  i słuchając relacji 
najsłynniejszego redaktora Bohdana 
Tomaszewskiego nie mogliśmy uwierzyć 
własnym uszom… Liczący  wówczas 
niespełna  20 lat Wojciech FORTUNA 
z Zakopanego został mistrzem olimpij-
skim wygrywając na Okurayamie! 

To przecież miało być święto narodowe 
Japonii – na średniej i dużej skoczni miał 
wygrać Japończyk Yukio KASAYA, 
może Rainer Schmidt (NRD), Hans 
Schmid (Szwajcaria), jego rodak Walter 
Steinem, Iri Raska, może któryś z Ro-
sjan? Szóste miejsce Wojciecha na śred-
niej skoczni nie wzbudziło większych 
obaw wśród przeciwników, 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 ostat-
niej chwili dzięki skutecznej interwencji 
trenera Janusza Forteckiego. 

Akitsugu KONNO skoczył w tym 
pamiętnym finale 98 metrów…dużo. 
Wojciech Fortuna – pamiętam! Miał 
numer 29, i skakał, jak się potem dowie-
działem (oglądałem przekaz czarno-bia-
ły) w czerwonej czapeczce, która spadła 
mu z głowy podczas tego historycznego 
skoku. 

Wyskoczył z boku (nie było wtedy 
startowych belek!)…i zaczął lecieć, 

lecieć, 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 później 
WŁADKA KOMARA w 1972 roku 
w Monachium…Szwajcar Walter Ste-
iner skacze 103 metry i uzyskuje o 0,1 
punktu notę łączną, mniejszą od naszego 
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 Zakopanego 
był bardziej hojny, bo przekazał Panu 
Wojtkowi klucze do trzypokojowego 
mieszkania. 

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

Wojciech Fortuna jest znakomitym 
ambasadorem województwa podla-
skiego i naszej uroczej gminy Płaska, 
gdyż mieszka od kilku lat w Gorczycy. 
Z inicjatywy Pana Wojciecha otwarto nie-
dawno w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Szelment wystawę „Od Ma-
rusarza do Małysza i Kowalczyk” – pre-
zentującą niemal najważniejsze, wielkie 
osiągnięcia polskiego narciarstwa. Może 
w Płaskiej powstanie sekcja narciarstwa 
biegowego. Brawo Mistrzu! 

…13 lutego 2010 roku (w sobotę) 
podczas pierwszego olimpijskiego finału 
w Vancouver Polacy zdobyli pierwszy 
medal! „Srebro” dla reprezentacji Polski 
zdobył Adam Małysz. To trzeci olim-
pijski krążek „Orła z Wisły” w historii, 
ale jeszcze nie złoty jak Naszego Pana 
WOJCIECHA!

Jerzy Buzon 

To było już 38. lat temu

Złoty Wojciech FORTUNA  z… Gorczycy

O około 4,13 zł miesięcznie więcej 
zapłacimy za prąd w naszych gospodar-
stwach domowych – my klienci i odbior-
cy PGE Dystrybucja Białystok, będący 
w grupie płacącej jednakową cenę energii 
przez całą dobę i średnio zużywający 1500 
kWh rocznie. 

Odbiorcy należący do grupy taryfowej, 

w której cena energii jest zróżnicowana 
w zależności od pory doby i tygodnia 
(zużywający rocznie ok. 3000 kWh), będą 
płacić o 5,53 zł więcej. 

Te podwyżki (średnio w wysokości 
7 procent) mają wejść w życie w lutym  
2010 roku.

(A)

Podrożeje energia

Nowela abonamentowa
Prezydent Lech Kaczyński podpisał 

nowelizację ustawy abonamentowej, 
w wyniku której większa liczba obywateli 
nie będzie płacić za korzystanie z mediów 
publicznych. Uchwalony w 2008 roku 
projekt stanowi, że oprócz dotychczas 
zwolnionych z opłacania abonamentu 
(m.in. osoby powyżej 75 roku życia, 

i inwalidzi I grupy)  od marca 2010 roku 
nie będą musieli tego czynić – emeryci, 
którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura 
nie przekracza 50 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia, trwale niezdolni do pracy 
renciści, bezrobotni, uprawnieni do świad-
czeń socjalnych i przedemerytalnych.

(B)
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12 lutego 2010 r. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II odbył się 
czwarty finałowy Turniej II 
Edycji Grand Prix o Puchar 
Wójta Gminy Płaska.

Turniej otworzył In powi-
tał wszystkich uczestników 
Dyrektor Szkoły Dariusz Su-
dyk. 

Po zakończeniu Turnieju 

w imieniu Wójta Gminy pucha-
ry, nagrody i dyplomy wręczyła 
pani Barbara Wasilewska p.o. 
Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury. 

W II edycji Turnieju uczestni-
czyło 43 zawodniczek i zawod-
ników. Podczas rozgrywania 
wszystkich czterech turniejów 
uczestnicy mieli zapewnione 
napoje i słodycze ufundowane 
przez Urząd Gminy. Organiza-
torzy bardzo serdecznie dzięku-
ją dla Wójta Gminy Płaska pana 
Wiesława Gołaszewskiego za 
duży wkład, zaangażowanie 
i pomoc w przeprowadzeniu 
Turnieju.

Dziękujemy dla Dyrektora 
Szkoły pana Dariusza Sudyka 

za bezproblemowe udostępnie-
nie sali i sprzętu do przeprowa-
dzenia Turnieju. 

Turniej zorganizowali i prze-

prowadzili: Kinga Macierzyń-
ska, Jan Bagiński, Zdzisław 
Omelianiuk.

JB.

10 stycznia 2010 r. odbył się 
II Turniej Tenisa stołowego o 
Puchar Burmistrza w Augu-
stowie.

Reprezentanci naszej Gminy 
zajęli miejsca:

Kategoria  „Żak” 
1. - Piotr Zaniewski;
4. - Daniel Wasilczyk.
Kategoria „Młodziki”
4. - Mariusz Zaniewski.

Kategoria „Kadet”
3. - Konrad Skowroński;
    - Maciej Peliksza;
7. - Adrian Rowiński.
Składamy serdeczne podzię-

kowanie dla pana Andrzeja 
Bołtralik za pomoc w dowo-
zie, chętnych dzieci z Gruszek 
uczęszczających na zajęcia 
Tenisa Stołowego w Płaskiej.

 J.B.

13.02.2010r. reprezentacja 
Gminy Płaska w tenisie stoło-
wym wraz z opiekunami spor-
towymi Janem Bagińskim 
i Zdzisławem Omeljaniu-
kiem uczestniczyła w Turnieju 
Tenisowym w Sokółce.

Szkoły Podstawowe:
Piotr Zaniewski
Dominik Bołtralik
Mariusz Zaniewski
Gimnazjum:
Adrian Rowiński

Tomasz Zaniewski
Maciej Peliksza.

Nasi reprezentanci zajmo-
wali lokaty 7-12 ale tutaj wy-
nik nie był najważniejszy. Była 
możliwość grania i trenowania 
z tenisistami najsilniejszych 
ośrodków szkolenia dzieci 
w województwie podlaskim: 
Czarnej Białostockiej, Kory-
cina, Sokółki, Suraża.

Jan Bagiński

II Turniej Tenisa
Nasi grali w Sokółce

IV finałowy Turniej
II Edycji Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Płaska

Kat. Żak dziewczyny:
1. Karolina Jatkowska

Kat. Żak chłopcy:
1. Piotr Zaniewski
2. Daniel Wasilczyk
3. Dominik Bołtralik
4. Daniel Zakarzecki

Kat. Młodzik dziewczyny:
1. Katarzyna Woronko
2. Anna Woronko
3. Aneta Piekarska
4. Laura Makar

Kat. Młodzik chłopcy:
1. Mariusz Zaniewski

2. Szczepan Rowiński
3. Dawid Waluś
4. Bartosz Jadeszko

Kat. Kadet dziewczyny:
1. Ewelina Wasilewska
2. Joanna Sztukowska
3. Beata Piekarska
4. Ewa Dobrowolska
5. Karolina Zielińska

Kat. Kadet chłopcy:
1. Konrad Skowroński
2. Tomasz Zaniewski
3. Adrian Rowiński
4. Maciej Peliksza
5. Łukasz Jatkowski

Wyniki końcowe Turnieju: 

Sąd Rejonowy w Suwałkach orzekł, 
iż ZSO w Płaskiej ma wypłacić kwotę 
około 30 tys. zł  z tytułu „przywrócenia 
do pracy” i spraw z tym związanych 
- emerytowanego od 2009 roku byłego, 
długoletniego dyrektora tej szkoły Cze-
sława Warakomskiego, który pobiera 
pełną emeryturę nauczycielską od 1 
stycznia 2009r.

–Sytuację tę przyjąłem z wielkim 
niesmakiem. W tej szkole przepraco-
wałem 50. lat i jak tak spojrzę z tej 
perspektywy, jak ta szkoła wyglądała 
kiedyś i jak wygląda teraz to wszędzie 
widzę swój wkład, swoją pracę w system 
wychowawczy, w wyniki nauczania, 
materialny… spotkałem się we wrześniu 
2009 roku jednak z sytuacją dziwną…w 
sposób, powiedzmy niezbyt elegancki 
chciano mnie z tej szkoły wykreślić!  W 
sądzie – wierzyłem w to – w pierwszej 
instancji wygrałem sprawę, przywróco-
no mnie po pięciu miesiącach do pracy, 
a to pociągnęło niemałe koszty, które 
poniesie ZSO w Płaskiej i oczywiście 
Gmina, która jak się wydaje ma dużo 
pieniędzy (?). Za te około 30 tysięcy, 
które zostały przegrane można by w Pła-
skiej zrobić coś porządnego, ot choćby 
wybudować nowe chodniki…Później, 
chyba dyrektor ZSO złożył zaskarżenie, 
czy apelację do Sądu drugiej instancji i 
znowu wygrałem. Wróciłem do szkoły, 
oczywiście nie na stanowisko dyrektora, 
ale jako nauczyciel matematyki i o to 
mi chodziło – pracuję i jestem usatys-
fakcjonowany. Będę pracował do końca 
tego roku szkolnego. Potem, zgodnie z 
Kartą Nauczyciela mogą mnie zwolnić. 
Mogę otrzymać wypowiedzenie i moja 
kariera będzie skończona, ale oprócz 
tego jestem radnym powiatu i z tego 
tytułu pracodawca może mieć jakieś zo-
bowiązania… - Powiedział Pan Czesław 
Warakomski

 -Jak Pan ocenia wyrok sądu i sytuację 
po przywróceniu do pracy jako nauczy-
ciela byłego dyrektora ZSO w Płaskiej 
– zapytaliśmy Pana Dariusza Sudyka, 
obecnego dyrektora ZSO w Płaskiej

 „Na wstępie chciałbym opisać sytu-
ację, która wpłynęła na moje decyzje 
dotyczące sprawy Pana Czesława W. 
Przypomnę, że do ZSO w Płaskiej zo-
stałem wpuszczony, jako nowy dyrektor 
1 września 2009r. Rozpocząłem swoją 
pracę z mikrofonem w ręku prowadząc 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2009/2010, ponieważ wcześniej nie 
miałem możliwości wejścia do szkoły 
jako nowo wybrany dyrektor. Poprzedni 
dyrektor nie przekazał mi żadnych spraw 
dotyczących organizacji roku szkolnego, 
ani nie pozwolił mi na poznanie Rady 
Pedagogicznej twierdząc, że do 31 sierp-
nia jestem „nikim” w tej szkole i on nie 
będzie ustalał ze mną żadnych spraw 
dotyczących funkcjonowania szkoły. 
Może Pan sobie wyobrazić atmosferę w 
jakiej obejmowałem to stanowisko w śro-
dowisku całkowicie mi obcym. Sytuacja 
ta i sposób w jaki zostały mi przekazane 
obowiązki dyrektora przez poprzednią 
ekipą zarządzającą Szkołą dawały dużo 
do życzenia i na pewno nie miały nic 
wspólnego z ogólnie przyjętymi zasada-
mi współpracy miedzy byłym dyrektorem, 
a jego następcą, ale może wystarczy 
już historii, ja już o tym zapomniałem 
i niechętnie do tego wracam. Myślę o 
przyszłości ZSO w Płaskiej, o przyszło-
ści uczniów naszej szkoły i nauczycieli 
pracujących w szkole jak i nauczycieli, 
którzy czekają na pracę.

Po objęciu stanowiska dyrektora ZSO 
w Płaskiej zacząłem między innymi ana-
lizować akta osobowe pracowników.

 Dokumentacja pracownicza wpra-
wiła mnie w zdumienie między innymi 
z uwagi na fakt, iż nie było żadnych 
umów czy podobnych dokumentów, 
które jednoznacznie potwierdzałyby 
istnienie stosunku pracy z p. Cz. Wa-
rakomskim jako nauczycielem.  W 
związku z dużą odpowiedzialnością za 
pracę z młodzieżą, postanowiłem nie 
dopuścić do pracy Pana Czesława W. do 
momentu wyjaśnienia przez Sąd Pracy 
sytuacji związanej z zatrudnieniem, a 
w szczególności ważności umowy przez 
mianowanie, która już wiele lat temu 
powinna zostać rozwiązane zgodnie z 
prawem (przepisy Karty Nauczyciela 
art.23 ust.2 pkt 4). Moim zdaniem było 
to bardzo ważne, ponieważ jakby zdarzył 
się wypadek w czasie zajęć prowadzo-
nych przez Pana Czesława W. móg-
łbym mieć problemy, tak przynajmniej 
uważałem. Tak więc sprawa o ustalenie 
stosunku pracy trafiła do Sądu. Sąd 
stwierdził, że stosunek pracy dalej obo-
wiązuje i nakazał przywrócić Czesława 
W. do pracy na stanowisku nauczyciel 
matematyki. Moim zdaniem Pan Czesław 
W. nie dopełnił czynności prawnych 
związanych z rozwiązaniem umowy przez 

mianowanie jako nauczyciela, przecież 
mógł pełnić funkcję dyrektora nie będąc 
nauczycielem szkoły lub mogła zostać 
podpisana inna umowa o pracę, zgod-
nie z Kartą Nauczyciela w momencie 
gdy ukończył 65 rok życia. Z wyrokami 
sądów się nie dyskutuje tylko się je 
wykonuje. W związku z wyrokiem sądu 
szkoła poniesie zobowiązanie finansowe 
z tytułu przywrócenia do pracy byłego 
dyrektora na stanowisko nauczyciela. 
Dzięki temu, iż w szkole nie obsadziłem 
stanowiska zastępcy dyrektora szkoły i 
dokonałem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zmian organizacyjnych, 
powstała rezerwa finansowa w pełni 
pokryje zobowiązania zwrotu kosztów 
zasądzonych wyrokiem sądowym”. 

Jak Państwo widzicie, życie jest 
pełne niespodzianek. Przepisy prawa 
nakazują wypowiedzieć umowę o pracę 
nauczycielowi mianowanemu, który 
kończy 65 lat. Oznacza to, że z Panem 
Czesławem W. powinien być rozwiązany 
stosunek pracy na stanowisku nauczycie-
la 7 lat temu. 

Powstaje pytanie, kto odpowiada za 
zaistniały stan rzeczy? Wydaje się, że 
odpowiedź jest prosta. Odpowiada za to 
sam zainteresowany, gdyż w świetle pra-
wa z nauczycielem może rozwiązywać 
stosunek pracy tylko dyrektor działając 
w imieniu szkoły, jako zakładu pracy. 
Dlatego też trzeba jasno stwierdzić, że 
to Pan Czesław W. jako były dyrektor 
szkoły nie dopełnił tego obowiązku 
przez ostatnie 7 lat. Z ubolewaniem 
należy też stwierdzić, że przyczyną 
procesu sądowego Pana Czesława W. 
z jego pracodawcą, tj. ZSO w Płaskiej, 
były zaniechania z podjęcia czynności 
ze stosunku pracy Pana Czesława W., 
które powodują, że zgodnie z prawem, 
z powodu braku formalnego wypowie-
dzenia umowy o pracę będzie pracować 
dłużej o kolejny rok. 

Znamiennym jest też fakt w kontek-
ście powyższych informacji, że kilku 
młodych nauczycieli z terenu gminy nie 
może znaleźć zatrudnienia w tutejszych 
szkołach, co jest skutkiem zajęcia eta-
tów w szkołach przez emerytowanych 
nauczycieli, pracujących i pobierających 
skwapliwie emeryturę i jednocześnie 
wynagrodzenie z tytułu pracy na stano-
wisku nauczyciela.

Cóż…samo życie.
(red)

Emerytowany dyrektor nadal pracuje…
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19 stycznia 2010 roku zakończył się 
nabór wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013 - Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 
„odnowa i rozwój wsi” oraz dla małych 
projektów tj. operacji, które nie od-
powiadają warunkom przyznawania 
pomocy w ramach Osi III, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej 
osi. Wnioski można było składać  za 
pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokal-
na Grupa Działania Kanał Augustowski 
i Rospuda”. 

Gmina Płaska jako członek Stowa-
rzyszenia złożyła 3 wnioski o przyzna-
nie pomocy w ramach tych działań na 
realizację projektów: remont świetlicy 
wiejskiej w Rubcowie, zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku Urzędu Gmi-
ny Płaska oraz wykonanie przystanków 

autobusowych w miejscowościach: 
Sucha Rzeczka, Strzelcowizna, Gruszki 
oraz Płaska. Ponadto przedstawiciele 
Gminy Płaska, wzięli udział w szkole-
niu Rady oraz Zarządu Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Kanał Au-
gustowski i Rospuda”, które odbyło się 
w grudniu 2009r. w miejscowości Dru-
skienniki (LITWA). 

W ramach wyjazdu odbyło się również 
spotkanie z Panią Mer miasta Druskienni-
ki - Krystyną Miśkiniene oraz Lokalną 
Grupą Działania z Druskiennik. Podczas 
spotkania nawiązana została współpraca 
w zakresie przygotowania wspólnych 
przedsięwzięć dofinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

A.J.

Współpraca ze Stowarzyszeniem
„LGD – Kanał Augustowski i Rospuda”

 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania – Kanał Augustowski i Rospu-
da”, przekazano do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego wnioski 
o przyznanie pomocy w  ramach Działania 
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju PROW 2007-2013, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi oraz małych 
projektów. W 2010 r. w ramach tych działań 
realizowane będą projekty: 

Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Rubcowie. Koszt operacji oszacowano 
na kwotę 65.379 zł oraz urządzenie parku 
zieleni wraz z remontem przystanku w 
centrum miejscowości Płaska (o wartości 
kosztorysowej 27.926 zł.). Maksymalny po-
ziom dofinansowania ze środków UE wyno-
si 75%.

Ponadto w ramach małych projektów, 
złożono do realizacji projekt: „Remont in-
frastruktury publicznej służącej miesz-
kańcom i turystom”. W ramach tego zada-
nia wykonane zostaną  remonty przystanków 
autobusowych w miejscowościach Sucha 

Rzeczka i Gruszki. Łączny koszt zadania 
wynosi 14.754 zł. Maksymalny poziom do-
finansowania operacji wynosi 70%. 

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 
złożył także projekt na organizację  imprez 
kulturalnych – tj. Festynu w Rudawce oraz 
na rozwój zespołu muzycznego. Głównym  
celem projektu jest pobudzenie aktywności 
mieszkańców gminy Płaska na rzecz samo-
organizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na rozwój działań in-
formacyjno-promocyjnych w celu podnie-
sienia atrakcyjności turystycznej regionu, 
urozmaicenia oferty dla wypoczywających 
na terenie gminy turystów oraz  kultywo-
wanie tradycji regionalnych. Realizacja celu 
i działań założonych w projekcie nastąpi 
poprzez rozwój powstałego zespołu wokal-
no-muzycznego oraz organizację Festynu w 
Rudawce z  udziałem  między innymi  wy-
mienionego zespołu wokalno-muzycznego. 
Całkowity koszt operacji wynosi 30.821 zł, 
z czego kwota pomocy z UE wyniesie ok. 
18.000 zł. 

AJ.

W dniu 24 stycznia br.  w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej dzieci oraz młodzież przygotowały 
uroczyści z okazji  Dnia Babci i Dziadka. Im-
preza rozpoczęła się od kilku wzruszających 
słów powitania. Zebrani goście mogli oglądać 
zabawne skecze, posłuchać pięknej recytacji 
wierszy przez najmłodszych i muzyki granej 
przez Sandrę na keyboardzie oraz zobaczyć 
zachwycające pokazy tańca współczesnego. 

Maluchy z grupy Lπ8mini zatańczyły 
rock and rolla, a Dominika z grupy starszej 
wykonała solowy taniec do piosenki z filmu 
Step up. Nie szczędzono gromkich oklasków 
i pochwał. Po części teatralnej, nadszedł czas 
na spokojne rozmowy przy kawie, herbacie 
i cieście.

MC

Dla Babci i Dziadka

Tegoroczne ferie zimowe organizowane 
przez świetlicę wiejską w Płaskiej cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. Zaczęło się od zajęć 
plastycznych podczas których uczestnicy 
mieli mnóstwo zabawy tworząc „dzieła” 
z masy solnej. Swoje prace dzieci zabrały 
do domów aby pochwalić się nimi rodzi-
nie i koleżankom. W czwartek odbył się 
konkurs KARAOKE. 

Początkowo nieśmiałe uczestnicy wy-
kazywali swoje zdolności wokalne, ale 
później zabawa rozkręciła się na dobre 
i trema zginęła. Następny dzień zorga-
nizowany był pod hasłem „Sami ugotu-
jecie sami zjecie”. Na stole pojawiły się 
wymyślne potrawy przygotowane przez 
nasze pociechy. Część pozostawiono na 
poczęstunek dla koleżanek i kolegów 
podczas sobotniej dyskoteki a część 
młodzi kucharze spałaszowali z wielkim 
apetytem. 

Drugi tydzień ferii był również atrak-

cyjny co pierwszy. Rozpoczął się kuligiem 
i ogniskiem. Pomimo śnieżnej pogody 
frekwencja była duża, a zabawa przednia 
- zakończyła się szaleństwami na lodo-
wisku przygotowanym przez druhów 
OSP Płaska przy świetlicy w Płaskiej. 
Kolejny dzień był również pod znakiem 
zajęć plastycznych. 

W piątek natomiast świetlicę odwiedzili 
funkcjonariusze Straży Granicznej, Poli-
cji i Straży Leśnej. Goście przedstawili 
zakres swojej pracy i obowiązków. Wy-
jaśnili jak należy zachowywać się, aby 
nie stwarzać zagrożenia dla innych i sobie 
podczas wakacji i ferii. 

Nie lada atrakcją była możliwość prze-
jażdżki skuterem śnieżnym należącym do 
Straży Granicznej. Wszyscy uczestnicy 
zajęć mogli znaleźć coś ciekawego dla 
siebie i mamy nadzieję, że taka forma 
spędzenia wolnego czasu przypadła naszej 
młodzieży do gustu.

MC

UDANE ZIMOWE FERIE’2010
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W styczniu i lutym 2010 odbywały się 
zebrania sprawozdawcze w OSP z terenu 
Gminy Płaska: 09.01.2010r. – OSP Ru-
dawka, 16.01.2010r. – OSP Mołowiste, 
23.01.2010r. – OSP Gruszki, 30.01.2010r. 
– OSP Dalny Las, 06.02.2010r. – OSP Pła-
ska, 13.02.2010r. – OSP Strzelcowizna.

Wszystkie zebrania odbyły się według 
bogatego programu, a główny porządek 
obejmował:  sprawozdanie z działalności, 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, przedstawienie pro-
jektu planu działalności i planu finanso-
wego na rok bieżący, dyskusję, udzielenie 
absolutorium Zarządowi OSP za okres 
sprawozdawczy, przyjęcie uchwał w spra-
wie realizacji planu działalności i planu 
finansowego oraz wniosków z dyskusji.

Wręczono odznaki za wysługę w Ochot-
niczej Straży Pożarnej: OSP Płaska - Ka-
zimierz Sztukowski za 35 lat wzorowej 
służby, Robert Hańczuk (15 lat), Tomasz 
Hańczuk (15 lat), Grzegorz Pietrzeniec 
(10 lat), Andrzej Święcicki (10 lat); OSP 
Strzelcowizna -  Stanisław Jejer (50 lat),  
Mieczysław Gołkowski (50 lat), Henryk 
Warakomski (30 lat), Franciszek Wasil-
czyk (50 lat). 

Wszystkie Zarządy OSP dobrze przy-
gotowały się do przeprowadzenia tych 
zebrań, a frekwencja na nich była wyso-
ka. Prezes OSP Wiesław Gołaszewski 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
i finansów za rok 2009. Ze sprawozdań 
wynika, że nastąpiła znaczna poprawa 
w działalności w jednostkach OSP, lepsza 
jest sytuacja finansowa. 

W roku ubiegłym ogółem wydano na 
działalność OSP kwotę 820,270 zł, (po-
zyskano z zewnątrz kwotę 605,084 zł). 
Z budżetu Gminy wydano 215,686 zł. 

Wiele jednostek OSP wzbogaciło się 
o nowy sprzęt, zwłaszcza jednostki zgrupo-
wane w KSRG:  - OSP Dalny Las została 

wyposażona w nowy samochód pożarniczy 
marki MAN za kwotę 680,520 zł; - OSP 
Płaska została wyposażona w aparaty 
powietrzne i butle stalowe z zaworem - 2 
komplety, instalacje i program radiostacji;  
- OSP Gruszki wyposażono w instalację 
systemu alarmowania, w piłę spalinową 
i agregat prądotwórczy. OSP Mołowiste 
wyposażono w 8 hełmów i nową drabinę 
strażacką a dla  OSP Strzelcowizna KRUS 
Oddział w Augustowie przekazał zestaw 
medyczny, który posłuży strażakom do nie-
sienia pomocy przedlekarskiej - ofiarom 
wypadków zarówno komunikacyjnych jak 
i rolniczych. We wszystkich OSP wydatko-
wano odpowiednie kwoty na: ubezpiecze-
nia samochodów strażackich,  zakup paliwa 
i oleju, badanie techniczne samochodu, 
zakup drobnego sprzętu strażackiego.

Ze sprawozdań wynika, że w wielu 
jednostkach powiększył się stan liczby 
OSP, przyjęto nowych, zwłaszcza młodych 
członków, np. na zebraniu OSP Mołowiste 
wręczono legitymacje 5 nowym członkom 
OSP. Przedstawione zostały także sprawo-
zdania Komisji Rewizyjnych o działalności 
poszczególnych jednostek OSP. Każda 

z komisji wnioskowała o udzie-
lenie absolutorium Zarządowi za 
działalność w 2009r. 

W zebraniach z głosem dorad-
czym i informacyjnym uczest-
niczyli przedstawiciele Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku 
OSP -  prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP- Wie-
sław Gołaszewski,  wójt gminy, 
komendant gminny OSP - Dariusz 
Ciężkowski, sekretarz Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP - Jan 
Szymczyk, kronikarz Zarządu Gminnego 
- Henryk Jeziorski. 

Z ramienia Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Augustowie 
uczestniczyli: zastępca Komendanta PSP 
- st. kpt. Arkadiusz Prymaka, naczelnik 
wych. operacyjnego PSP- kpt. Grzegorz 
Roszko, opiekun Gminy Płaska   kpt. 
Sławomir Wirkowski. W niektórych 
zebraniach uczestniczyli przedstawiciele 
Państwowej Straży Granicznej z Płaskiej, 
a także radni Gminy i sołtysi. 

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP Jan Szymczyk na wszystkich zebra-
niach przedstawiał sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu Gminnego za 2009 roku. 
informując  m.in. o wyjazdach do akcji 
gaśniczych, ratowniczych  i innych zdarzeń, 
których było 128, w tym: do pożarów 19 
razy, do miejscowych zagrożeń 109 razy, 
przeprowadzonych gminnych konkursach: 
plastycznego, na który nadesłano 93 prace, 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”, z udziałem 60 uczniów 
ze szkół z Gruszek i Płaskiej, gminnych 
uroczystościach z okazji „Dnia Straża-
ka” połączonych z gminnymi zawodami 
w sporcie pożarniczym, działalności opera-
cyjno- szkoleniowej, z zakresu ratownictwa 
medycznego, współpracy jednostek OSP 
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 
kontroli gotowości bojowej jednostek OSP, 
odbytym kursie pilarzy, w którym uczest-
niczyło 12 druhów. 

Przedstawiono wydatkowanie środków 
finansowych na działalność poszczegól-
nych jednostek OSP. Kronikarz Zarządu 
Gminnego Henryk Jeziorski poinfor-

Kampania Sprawozdawcza 
w OSP za 2009r. Dzieci z Gruszek i okolicznych miej-

scowości miały możliwość spędzenia 
wspólnie ferii zorganizowanych w Świet-
licy Wiejskiej. 26 stycznia wyjechaliśmy 
na Turniej  Tenisa Stołowego do Osiedlo-
wego Domu Kultury w Augustowie. 

Uczestniczyło 9 uczniów i zajęli oni 
następujące miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych: żak -  1.Piotr 
Zaniewski, 2.Daniel Wasilczyk, 3.Do-
minik Bołtralik; młodzik - 2. Mariusz 
Zaniewski, 3. Szczepan Ro-
wiński; kadet - 2. Konrad 
Skowroński, 3. Tomasz Za-
niewski, 4. Maciej Peliksza, 
6. Adrian Rowiński. 

27 stycznia dzieci uczestni-
czyły w III Turnieju II Edycji 
Grand Prix 2009/2010 w Pła-
skiej. 29 stycznia w Świetlicy 
Wiejskiej w Gruszkach odbył 
się turniej warcabowy. Oto  
wyniki: 1. Tomasz Zaniewski, 
2. Mariusz Zaniewski,  3. 
Adrian Rowiński, 4. Szczepan 
Rowiński. 1 i 3 luty odbył się wyjazd 
do Płaskiej na zajęcia treningowe tenisa 
stołowego. 

2 lutego  – w turnieju  tenisa stoło-
wego w Gruszkach  uczestniczyło 24 
zawodników.

4 lutego w świetlicy odbył się konkurs 
wiedzy o sporcie w świetlicy . Udział 
wzięło 11 osób. Największą wiedzę o 
sporcie posiadają: Adrian Rowiński, 
Mariusz Zaniewski i  Dominik Boł-
tralik. 

Podczas wszystkich zajęć dzieci mia-
ły zapewniony poczęstunek w postaci 
słodyczy i napojów, ufundowane przez 
sponsorów. 5 lutego odbył się kulig i 
ognisko z kiełbaskami. Dziękujemy pani 

Agnieszki Rowińskiej i panu Stani-
sławwi Kupińskiemu za przewiezienie 
dzieci saniami. 

6 lutego odbyła się wspaniała  impreza 
karnawałowo- walentynkowa poprowa-
dzona przez zawodowego prezentera 
dyskotekowego z Augustowa. Bawiła 
się młodzież starsza i młodsza z Gruszek 
i okolic. 

Specjalne podziękowania składamy 
dla Wójta Gminy Płaska Wiesława 
Gołaszewskiego i p.o. dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury Barbary Wasi-
lewskiej. 

7 lutego wyjazd na turniej tenisa stoło-
wego o Puchar Burmistrza Augustowa, w 
którym nasi zawodnicy uzyskali następu-
jące lokaty: żak – 1. Daniel Wasilczyk, 2 

Piotr Zaniewski; młodzik - 1. Mariusz 
Zaniewski; kadet - 2. Adrian Rowiń-
ski, 3. Konrad Skowroński, 5. Maciej 
Peliksza. 

Wszystkie gry, konkursy i zabawy 
zorganizowane i przeprowadzone zostały 
przez panią świetlicową Bożenę Rodzie-
wicz - Wasilczyk i opiekuna sportowego 
Jana Bagińskiego. 

Na treningi i turnieje tenisa stołowego 
mamy możliwość jeżdżenia większą iloś-
cią zawodników i osób towarzyszących 
dzięki użyczaniu samochodu bus przez 
pana Andrzeja Bołtralika. 

Serdecznie dziękujemy
WSZYSTKIM.

BW

Ferie zimowe 2010 na wesoło i sportowo
w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach
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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 zabu-
dowy 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 je-
ziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia), 
tel. 87 6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykoń-
czenia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich dachów, 
daszków, altanek gontem lub wiórem. tel. 87 641 
76 35. 

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 
200m od przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia. tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, malowa-

nie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

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

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprze-
da agregat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 
o mocy 20kW, rok produkcji 1967 r., tel.  kom. 
503 064 200. 

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

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapialną, 
mało używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. Cena 
1000 zł, tel. 600 569 233. 

Sprzedam działkę budowlaną z prawem zabu-
dowy o wielkości 2000 mkw, położoną w pobliżu 
Kanału Augustowskiego, w miejscowości Ku-
drynki, cena do uzgodnienia. 

tel. 87 641 76 35.

Sprzedam używany siewnik zbożowy, siewnik 
do nawozów i rozrzutnik obornika. 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 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia. tel. 695 365 127.

Sprzedam działki budowlane z prawem za-
budowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częś-
ciowo uzbrojona) i 4500 mkw, położone 
w miejscowości Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości 
położone przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego 
i Kanału Augustowskiego, cena do uzgodnienia,  
tel. 607 764 107.

Sprzedam działki z prawem zabudowy 
o powierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, poło-
żone w miejscowości Gorczyca. Nieruchomo-
ści znajdują się w pobliżu jez. Gorczyckiego 
i Kanału Augustowskiego, cena do uzgodnienia.  
tel. 668 301 799.

*20 stycznia 2010 roku rozpoczął się proces mężczyzny 
oskarżonego o zabójstwo 20-latka na polu biwakowym w 
okolicy Płaskiej. 23-letni mieszkaniec Białegostoku nie 
przyznaje się do winy.

*Zbigniew Święcicki s. Henryka i Me-
lanii z domu Milewska, ur. 13 kwietnia 
1973 roku, zamieszkały ostatnio w Gor-
czycy 7, gmina Płaska jest poszukiwany 
na podstawie nakazu Sądu Rejonowego 
w Białymstoku. jako skazany za nie pła-
cenie należnych alimentów. … sam żal 
za grzechy nie wystarczy….

*Było to 13 lat temu. Poszukiwany 
pracował jako przedstawiciel handlowy 
w jednej z augustowskich firm spo-
żywczych. Z danym policji wynika, że 
oszust sprzeniewierzył pieniądze swoich 
kontrahentów, które były opłatą za zamó-
wienia. Lista pokrzywdzonych jest długa. 
Łącznie oszukał 20 osób, na kilkadziesiąt 
tysięcy zł. 40-letni obecnie Zenon Gniedziejko ulotnił się 
z gotówkę nie rozliczając się z macierzystą firmą. Teraz 
ścigany jest listem gończym. Grozi mu kara od 3 miesięcy 
do 5 lat więzienia. Ktokolwiek zna lub może przyczynić się 
do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego, proszony jest 
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową 
Policji w Augustowie - tel. (087) 643 93 33 lub najbliższą 
jednostką Policji - tel. 997.

Od 1 stycznia 2009 roku nie płacimy za wydanie dowodu 
osobistego. Dotychczas kosztowało to 30 zł. Aby otrzymać dowód 
osobisty należy wypełnić wniosek i złożyć go wraz z załącznikami 
w Urzędzie Gminy Płaska - pokój Nr 10. Do wniosku należy dołą-
czyć dwie aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, 
z lewym półprofilem i widocznym lewym uchem. Jeżeli zaszły też 
zmiany dotyczące naszych danych, należy także dołączyć dowód 
potwierdzający zmianę tych danych, np. przy zawarciu małżeństwa 
i zmianie nazwiska należy dołączyć odpis aktu małżeństwa. Osoby 
ubiegające się o wydanie  dowodu osobistego po raz pierwszy 
muszą dołączyć do wniosku odpis aktu urodzenia. 

Przypomnieć też należy, że wniosek o dowód osobisty składa 
się osobiście. Weszła już w życie ustawa sejmowa, która likwiduje 
opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego. Decyzję w tej 
sprawie podjęli posłowie już w styczniu ubiegłego roku twier-
dząc, że opłata za dowód stanowi barierę finansową dla mniej 
zamożnych obywateli. Zatem wszyscy, którzy złożą w tym roku 
wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymają go bezpłatnie. 
Przypominamy, że za brak ważnego dowodu osobistego obowią-
zują sankcje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara 
grzywny do 5 tys. zł.

MM

Dowody osobiste
bez opłat!

mował o udziale kronik OSP Płaska, OSP 
Rudawka, Zarządu Gminnego w Woje-
wódzkim Przeglądzie Kronik w Turośni 
Kościelnej i w ogólnopolskim konkursie 
Kronik w Daspucie i Augustowie, wspo-
mniał także o prezentowaniu Kroniki (3 
tomy) Zarządu Gminnego w sali kolum-
nowej Sejmu RP w Warszawie podczas 
obrad Konferencji Naukowej „Strażacy 
we wrześniu 1939r”.  

Przedstawiciele Komendy Powiato-
wej PSP z Augustowa omawiali opiekę, 
a zarazem współpracę z jednostkami OSP 
w powiecie augustowskim i oczywiście 
z terenu Gminy Płaska. Tę współpracę na 
naszym terenie z dużym powodzeniem  
i pożytkiem  realizuje kpt. Sławomir Wir-
kowski. Poinformowali także o działalności 
OSP w powiecie augustowskim, o pro-
wadzonych szkoleniach, o wyjazdach do 
różnych zdarzeń. Podkreślono że komen-
dant powiatowy PSP jest zwierzchnikiem 
operacyjnym wobec OSP z grupowanych 
w KSRG. Nadal będą prowadzone szko-
lenia strażaków ochotników w różnych 
zakresach przeciwpożarowych.

Uczestniczący we wszystkich zebraniach 
sprawozdawczych OSP - Wójt Gminy, a za-
razem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP i członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
w Białymstoku Wiesław Gołaszewski, 
podkreślił znaczną poprawę w działalności 
poszczególnych jednostek OSP, zwłasz-
cza w gotowowości operacyjno- bojowej 
i w wyjazdach do pożarów czy innych zda-
rzeń, zwłaszcza w przypadkach drogowych. 
Było to możliwe dzięki poprawie pracy or-

ganizacyjnej Zarządów OSP, wyposażenia 
w nowy sprzęt pożarniczy.

W  roku 2009 zakupiono nowy samochód 
bojowy dla OSP Dalny Las, a w  roku 2010  
planuje się zakup nowego samochodu dla 
OSP Płaska. Wyremontowany samochód 
z OSP Płaska, zostanie przekazany dla OSP 
Gruszki. Poprawia się także baza lokalowa, 
obecnie już w czterech remizo- garażach  
OSP zainstalowano stałe ogrzewanie. 
Także wyremontowano obiekty świetlic 
wiejskich, które znajdują się w sąsiedztwie 
remiz strażackich służą także dla OSP na 
spotkania i zebrania. Obecnie zebrania 
OSP Dalny Las, OSP Płaska i OSP Strzel-
cowizna odbywały się w komfortowych 
warunkach.

Prezes Wiesław Gołaszewski poin-
formował o planowanych tegorocznych 
zawodach sportowo- pożarniczych, które 

odbędą się na bindudze Jazy w czerwcu 
2010 roku  w obsadzie międzynarodowej, 
z udziałem strażaków z Litwy a także 
z Gminy Lipsk.

Na zakończenie Wójt podziękował 
Druhom Strażakom z poszczególnych 
jednostek OSP za osiągnięcia w roku 2009 
i życzył pomyślności, aby w 2010 roku 
ich działalność osiągnęła jeszcze wyższy 
poziom. W dyskusji uczestniczyło wielu 
członków OSP zgłaszając uwagi do dzia-
łalności Zarządów w roku 2009 dając też 
wskazówki do działań w 2010 roku i w 
latach następnych. Na zakończenie zebrań 
udzielono absolutorium poszczególnym 
Zarządom OSP za okres 2009 roku i przy-
jęto plany działalności, plany finansowe 
do realizacji w roku 2010, podejmując 
stosowne uchwały.

Henryk Jeziorski

W dniu 12 lutego 2010 roku w Pod-
laskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się coroczna narada podsumowująca 
funkcjonowanie ochrony przeciwpoża-
rowej w województwie podlaskim za 
rok 2009. 

Na tą uroczystość zostali zaproszeni 
między innymi wojewoda podlaski 

Maciej Żywno, wicewojewoda podla-
ski Wojciech Dzierzgowski, zastępca 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Kwiat-
kowski, wicemarszałek województwa 
podlaskiego Mieczysław Baszko, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Białym-

stoku Adam Sieńko, Prezydenci Miast 
i Wójtowie, w tym Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski. 

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło 
uroczyste przekazanie na placu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymsto-
ku  osiemnastu nowo zakupionych samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych w roku 
2009, między innymi samochodu ratow-
niczo-gaśniczego MAN dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dalnym Lesie. 

Aktu przekazania na ręce Wójta Gminy 
Wiesława Gołaszewskiego dokonali: za-
stępca Komendanta Głównego st. bryg. 
Piotr Kwiatkowski, prezes WFOŚiGW 
Adam Sieńko i komendant wojewódzki 
PSP w Białymstoku st. bryg. Jan Grad-
kowski.

Komendant Gminny
Dariusz Ciężkowski    

Strażackie podsumowanie



Gimnazja
- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010r. do 
godz. 15.00   
- składanie świadectw do 29 czerwca 2010r. do godz. 15.00
- rekrutacja  od 30 czerwca do 1 lipca 2010r. do godz. 13.00
- ogłoszenie listy przyjętych 2 lipca 2010r. o godz. 15.00

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
- składanie dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010r. do 
godz. 15.00
- składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi 
miejscami od 31 maja do 18 czerwca 2010r. do godz. 15.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i o wy-
nikach  egzaminu gimnazjalnego  do 29 czerwca 2010r. do 
godz. 12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 30 czerwca 2010r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez  złożenie  oryginałów świadectwa i zaświad-
czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 1 lipca do 2 
lipca 2010r. do godz. 15.00
- ogłoszenie wolnych miejsc  5 lipca 2010r. o godz. 15.00
- składanie dokumentów od 6 lipca do 7 lipca 2010r. 
do godz.12.00
- ogłoszenie listy  przyjętych 7 lipca 2010r. o godz. 15.00

Wójt Gminy Płaska informuje, że 
w związku ze zmianą organizacji dowo-
zu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Płaskiej od 8 lutego 2010r (po fe-
riach zimowych) młodzież gimnazjalna 
mieszkająca w Gruszkach będzie ze 
szkoły wracała autobusem PKS – wy-
jazd z Płaskiej o godz. 1603 natomiast 

uczniowie mieszkający w Rudawce 
będą odwożeni autobusem Pana Mar-
ka Skowrońskiego, wyjazd z Płaskiej 
o godz.1520. Dojazd rano do szkoły 
pozostaje bez zmian.

Powyższa zmiana została spowo-
dowana tym, że młodzież z Rudawki 
docierała bardzo późno (około godz. 
osiemnastej), ze szkoły do domu, gdyż 

nie dość, że jechała do domu okrężną 
drogą, to dodatkowo miała przymusowe 
opóźnienie, ponieważ według rozkładu 
jazdy PKS autobus w Rubcowie ma 15-
minutowy postój. 

Co prawda w tej chwili gimnazjaliści 
mieszkający w Gruszkach wracają do 
domu ponad pół godziny później, ale cze-
kają na autobus w świetlicy szkolnej. 

Niestety w chwili obecnej nie ma 
możliwości takiej organizacji dowozu 
dzieci i młodzieży, aby wszyscy rodzice 
i uczniowie byli zadowoleni.

Ferie w Strzelcowiźnie

Mimo, że świetlica wiejska jest jesz-
cze nadal  remontowana, to w okresie 
ferii młodzież miała kilka atrakcji. Zor-
ganizowano dwa ogniska z pieczeniem 
kiełbasek i ciekawymi zabawami. Przy 
okazji dzieci spotkały się z Państwem 
Tym, którzy to zachęcali do czynnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Były zabawy na śniegu na słynnej już 
górce zwanej „Wyboje”, gdzie w ruch 
poszły worki i sanki. Wszyscy bawili 
się dobrze udowadniając, że ogromne 
ilości śniegu można w ciekawy sposób 
wykorzystać.

AO

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół

Informacja!
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    Ważnym elementem eduka-
cji są konkursy przedmiotowe 
organizowane przez Podlaskie 
Kuratorium Oświaty w Białym-
stoku. Są organizowane z myślą 
o uczniach zdolnych, wykazują-
cych szczególne
zainteresowanie wybranym 
przedmiotem nauczania, pre-
zentujących rozległą wiedzę, 
wykorzystujących umiejętność 
twórczego myślenia do rozwią-
zywania rudnych zadań proble-
mowych. 
    Po szkolnych eliminacjach 

przeprowadzonych w szkole 
podstawowej i gimnazjum w 
grudniu 2009r. do etapu rejo-
nowego zakwalifikowali się 
następujący uczniowie: z języka 
polskiego – Magdalena Pa-
włowska z kl. II a gimnazjum; 
z języka angielskiego – Michał 
Gołaszewski z kl. III a gimna-
zjum; z matematyki – Michał 
Gołaszewski z kl. III a gimna-
zjum; z historii – Andrzej Mali-
szewski z kl III b gimnazjum. 
     Etapy rejonowe w/w konkur-
sów odbyły się w różnych szko-

łach na terenie miasta Suwałki. 
Spośród uczniów, którzy wzięli 
udział w niniejszych konkursach 
przedmiotowych do etapu woje-
wódzkiego, z matematyki po raz 
pierwszy w historii tej szkoły  
zakwalifikował się  Michał Go-
łaszewski z kl. III a gimnazjum. 
Gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia! 
     W Powiatowym Konkursie o 
krajach anglojęzycznych, który 
odbył się w Augustowie, ZSO 
w Płaskiej reprezentowało 3 
uczniów gimnazjum: Szymon 

Bołtralik kl.I b, Paulina Jało-
szewska II b, Rafał Gołaszew-
ski II a. 
     Jesteśmy przekonani, że rozwi-
janie zainteresowań i uzdolnień  
w przyszłości zaowocuje sukce-
sami tych uczniów.               LP.
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Pierwszy semestr mamy już za sobą
– podsumowanie pracy szkoły w ZSO w Płaskiej

       Minęło I pólrocze. Uczniowie ZSO w Płaskiej starali się osiągnąc jak najlepsze oceny z zachowania i przedmiotów, natomiast 
nauczyciele w taki sposób podać wiedzę i wypracować takie umiejętności u uczniów, by ich wysiłek zaowocował jak najwyższymi 
wynikami. Przedstawiamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze oceny w I semestrze.

Ogólne wyniki w szkole pod-
stawowej i gimnazjum są satys-
fakcjonujące.

Gratulujemy prymusom 
i życzymy dalszych sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy i umie-
jętności !

Współczesna szkoła powinna 
świadomie i konsekwentnie 
organizować takie działanie, 
które pobudza naturalną aktyw-
ność ucznia, stwarzać warunki 
do wszechstronnego rozwoju 
osobowego ucznia. Zapew-
nia to m.in. udział w różnych 
imprezach ogólnoszkolnych. 
Nasi uczniowie wzięli udział 
w uroczystościach z okazji: 
70-rocznicy wybuchu II wojny 
światowej; Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Swoją 
wiedzą historyczną mogli wy-
kazać się w Konkursie Wiedzy 
o Józefie Piłsudskim. I miejsce 
zajęła Magda Pawłowska, II 
– Paulina Jałoszewska, III 
– Adrian Rowiński. W związku 
z przypadającą w 2009 r. 200-
rocznicą ur. Juliusza Słowa-
ckiego przygotowano montaż 
słowno – muzyczny pt.: „Żyłem 
z wami, płakałem, cierpiałem 
z wami...”. Ważną uroczystoś-
cią było pasowanie pierwszo-
klasistów oraz przyrzeczenie 
uczniów I klasy gimnazjum. 
Wychowawcy najmłodszych 

uczniów szkoły podstawowej, 
czyli przedszkolaków i klas 
I-III przygotowali wspania-
łą uroczystość Dzień Bab-
ci i Dziadka. Uczniowie II 
klas gimnazjum wzięli udział 
w rejonowym konkursie or-
ganizowanym przez KRUS 
w Augustowie. Gratulacje 
dla: Macieja Słupeckiego za 
II miejsce i Pawła Moroza 
– III miejsce. Podczas wigilii 
szkolnej mogliśmy oglądać 
Jasełka Bożonarodzeniowe 
w wykonaniu uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum.  
Od dłuższego czasu nasi ucz-
niowie uczestniczą w piel-
grzymce do Częstochowy 
na Zjazd Szkół noszących 
imię Jana Pawła II. W tym 
roku był to 2-dniowy wyjazd 
połączony ze zwiedzaniem 
Wadowic, finansowany w du-
żej części przez ks. probosz-
cza Zygmunta Kopiczko 
oraz Wójta Gminy Płaska 
Wiesława Gołaszewskiego. 
W trosce o rozwój fizyczny 
szkoła kontynuuje wyjazdy 
uczniów na basen, podczas 
których pod okiem trenerów 
mogą rozwijać umiejętności 
pływackie. Ponadto młodzież 
chętnie uczestniczy w licz-
nych turniejach piłki siatkowej 
i tenisa stołowego oraz korzysta 

z zajęć sportowych na sali gim-
nastycznej w ramach zajęć po-
zalekcyjnych.                    LP.

  Klasa I
1. Krzysztof PużyńskiKrzysztof Pużyński
2. Paulina MilewskaPaulina Milewska
3. Joanna SimonienkoJoanna Simonienko
4. Aleksandra GołaszewskaAleksandra Gołaszewska
5. Bartłomiej RaczkowskiBartłomiej Raczkowski

  Klasa II
1. Michał TulikMichał Tulik
2. Izabela SelwentIzabela Selwent
3. Maciej TrojanowskiMaciej Trojanowski
4. Piotr SzczęsnyPiotr Szczęsny
5. Wiktoria TarasiewiczWiktoria Tarasiewicz
6. Aleksandra MiezioAleksandra Miezio
6. Karolina HańczukKarolina Hańczuk

  Klasa III
1. Dawid GołkowskiDawid Gołkowski
2. Aneta JejerAneta Jejer
3. Julia KuźmaJulia Kuźma
4. Sandra MacierzyńskaSandra Macierzyńska
5. Paulina SękałowskaPaulina Sękałowska
6. Daniel TruszkowskiDaniel Truszkowski
7. Aleksandra WasilczykAleksandra Wasilczyk

  Klasa IV
1. Maciej Romańczuk 5,27Maciej Romańczuk 5,27
2. Wiktoria Mołodziejko 5,09Wiktoria Mołodziejko 5,09
3. Ewelina Zubkiewicz 5,00Ewelina Zubkiewicz 5,00
4. Dorota Żydanowicz 5,00Dorota Żydanowicz 5,00
5. Mateucz Szczęsny 4,73Mateucz Szczęsny 4,73
6. Kacper Kochanowski 4,64Kacper Kochanowski 4,64
7. Sylwia Paulako 4,64Sylwia Paulako 4,64
8. Filip Sudnik 4,64Filip Sudnik 4,64
9. Hubert Tomaszewski 4,64Hubert Tomaszewski 4,64
10. Marcin Lesiecki 4,55Marcin Lesiecki 4,55
11. Anna Puczyłowska 4,55Anna Puczyłowska 4,55

  Klasa V
1. Klaudia Citkowska 5,27Klaudia Citkowska 5,27
2. Krzysztof Pawłowski 5,27Krzysztof Pawłowski 5,27
3. Jan Milewski 5,18Jan Milewski 5,18
4. Julian Skubis 5,09Julian Skubis 5,09
5. Daria Czuper 5,00Daria Czuper 5,00
6. Aleksandra Klejps 4,9Aleksandra Klejps 4,9
7. Dominika Ślużyńska 4,9Dominika Ślużyńska 4,9

  Klasa VI
1. Dominika Czuper 5,09Dominika Czuper 5,09
2. Katarzyna Woronko 4,91Katarzyna Woronko 4,91
3. Anna Pokropowicz 4,82Anna Pokropowicz 4,82
4. Ewelina Truszkowska 4,82Ewelina Truszkowska 4,82
5. Magdalena Hermaniuk 4,73Magdalena Hermaniuk 4,73

Szkoła Podstawowa
  Klasa I a

1. Przemysław Mołodziejko 5,14Przemysław Mołodziejko 5,14
2. Diana Sewastynowicz 4,93Diana Sewastynowicz 4,93
3.Karolina Harmuszkiewicz 4,93Karolina Harmuszkiewicz 4,93
4. Magdalena Pokropowicz 4,5Magdalena Pokropowicz 4,5
5. Sebastian Sudnik 4,5Sebastian Sudnik 4,5

  Klasa I b
1. Szymon Bołtralik 5,57Szymon Bołtralik 5,57
2. Marcin Puciłowski 4,5Marcin Puciłowski 4,5

  Klasa II a
1. Magdalena Pawłowska 5,36Magdalena Pawłowska 5,36
2. Karolina Czuper 5,07Karolina Czuper 5,07
3. Karolina Mołodziejko 5,00Karolina Mołodziejko 5,00
4. Rafał Gołaszewski 4,57Rafał Gołaszewski 4,57

  Klasa II b
1. Paulina Jałoszewska 5,14Paulina Jałoszewska 5,14
2. Paulina Citkowska 4,86Paulina Citkowska 4,86
3. Konrad Skowroński 4,71Konrad Skowroński 4,71
4. Ewelina Wasilewska 4,71Ewelina Wasilewska 4,71
5. Agata Julia Jadeszko 4,57Agata Julia Jadeszko 4,57
6. Weronika Banaszewska 4,50Weronika Banaszewska 4,50

  Klasa III a
1. Diana Gałkowska 5,36Diana Gałkowska 5,36
2. Michał Gołaszewski 4,93Michał Gołaszewski 4,93
3. Monika Naumowicz 4,93Monika Naumowicz 4,93
4. Agnieszka Abrycka 4,86Agnieszka Abrycka 4,86
5. Patrycja Syrowatka 4,78Patrycja Syrowatka 4,78

  Klasa III b
1. Andrzej Maliszewski 4,86Andrzej Maliszewski 4,86
2. Beata Piekarska 4,50Beata Piekarska 4,50
3. Piotr Romańczuk 4,50Piotr Romańczuk 4,50

Gimnazjum

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 
Podlaskiego Kuratorium Oświaty


