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Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał  w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania 
i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Na terenach wiejskich  utworzona została sieć współpracujących ze sobą ośrodków 
oświatowo- kulturalnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej. Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pragnące 
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Projekt kierowa-
ny jest szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych 
, którzy ze względów czasowych i finansowych nie mogą pozwolić na naukę w ośrodkach oddalonych od miejsca zamieszka-
nia. Centra Kształcenia na Odległość na wsiach to bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniu Internetu. 

Zdobywam wiedzę - zmieniam życie

W Gminie Płaska Centrum usytuowane jest w Wiejskiej Świetlicy w Płaskiej. 
Zapraszamy w godz. 17.00 do 21 .00 - codziennie (z wyjątkiem  poniedziałku i środy). 

Opiekun Centrum – Małgorzata Ciężkowska, tel.kom. 607 764 107.
Uruchomione są  już 23 kursy, pozostałych 27

będzie możliwe do realizacji do końca czerwca 2008r.

AKTUALNE KURSY:
 język polski, matematyka, historia, chemia, geografia, biologia, fizyka 
KURSY NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ – BEZPŁATNE! 

DOSKONAŁE DLA OSÓB PRZYGOTOWYWUJĄCYCH SIĘ DO MATURY.

Redaktor naczelny: Jerzy Buzon
Współpraca: Maciej Zdancewicz, Małgorzata Ciężkowska, Lilianna Polkowska, Krzysztof Boetzel, Jan Grudziński, 
Ireneusz Sieńkowski, Barbara Wasilewska.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam.

Miesięcznik wydawany przez Gminę Płaska

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W PŁASKIEJ, GDZIE MOŻNA ZAREJESTROWAC SIĘ  NA BEZPŁATNE  

KURSY, JAK RÓWNIEŻ UZYSKAC WIĘCEJ INFORMACJI

Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);  Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);  Plano-
wanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);  System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);  Rekrutacja (cykl 
szkoleniowy z zakresu ZZL); Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);  Język angielski;  Podstawy technik kompu-
terowych;  Użytkowanie komputerów;  Przetwarzanie tekstów;  Arkusze kalkulacyjne;  Bazy danych;  Grafika menedżerska 
i prezentacyjna;  Usługi w sieciach informatycznych;  Opiekunka dziecięca domowa oraz promocja i wsparcie edukacji osób 
niepełnosprawnych

Do końca czerwca zostaną uruchomione następujące kursy: Język niemiecki;  Opiekun osób starszych;  Administracja 
systemami komputerowymi;  Agent ubezpieczeniowy;  Asystent bankowości;  Broker ubezpieczeniowy; Grafik komputero-
wy;  Handlowiec;  Księgowość;  Organizator agrobiznesu;  Pracownik administracyjny;  BHP;  Bezpieczeństwo systemów 
informatycznych;  Ochrona danych osobowych;  Prawo zamówień publicznych; Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w 
systemie e-learning, blended learning;  Przedstawiciel handlowy;  Sprzedawca;  Telemarketer;  Zarządzanie projektami;  Za-
wody przyszłości – Nowe formy zatrudnienia;  Jak zdobyć i utrzymać pracę;  Kariera – decyduję, planuję, działam;  Zostań 
e-pr@cownikiem;  Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja;  Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu;  
A może samozatrudnienie? 

    

MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ GMINĘ PŁASKA 

W numerze:
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Cena 1 zł

(w tym 7% VAT)

nr 1 

Oddajemy do Państwa dyspozycji pierwszy numer miesięcz-
nika „Głos Płaskiej”. Wydawcą pisma jest Urząd Gminy Płaska.

Pomysł,  by wydawać ten informator Gminy, zrodził się z 
troski o umacnianie więzi lokalnych oraz potrzeby przekazy-
wania pełnej informacji o wspólnych sprawach związanych  
z życiem mieszkańców Gminy. Cele, jakie stawiają sobie oso-

by związane z wydawaniem miesięcznika to: obiektywne informowanie mieszkańców 
Gminy o sprawach bieżących, opisywanie problemów najczęściej poruszanych przez 
czytelników oraz petentów Gminy, wskazywanie wartościowych rozwiązań tych prob-
lemów, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, z życia Gminy, para-
fii, szkoły, ochotniczych straży pożarnych oraz innych podmiotów. Mieszkańcy naszej 
Gminy i Czytelnicy będą mogli zamieszczać w piśmie swoje uwagi i komentarze. Ze-
spół redakcyjny miesięcznika pod kierownictwem doświadczonego redaktora naczel-
nego pana Jerzego Buzona, będzie zbierał informacje i teksty od zainteresowanych,  
w Urzędzie Gminy w Płaskiej.

„Głos Płaskiej” będzie można kupić lub zaprenumerować w cenie 1 zł u sołtysów,  
w Urzędzie Gminy Płaska, w sklepach spożywczych na terenie naszej Gminy. 

                                                                      Wiesław Gołaszewski - Wójt Gminy

Szanowni Państwo

Na sali obrad XII zwyczjnej sesji Rady Gminy Płaska

Budżet Gminy 2008  

Na XII sesji RG

Gminna biblioteka 
zaprasza

Młodzież zapobiega 
pożarom

W hołdzie Papieżowi

Będzie kanalizacja

Akademia Jutra

Zdobywam wiedzę

Rozwój do 2015 roku

Konferencja strażaków

Diety radnych

Gruszki 1863

Egzemplarz bezpłatny
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Dochody budżetu gminy na rok 
2008 wyniosą 7.878.394 zł, z tego:do-
chody bieżące - 5.776.764 zł a dochody 
majątkowe 2.101.630 zł. Dochody bu-
dżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 
Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 
2008 w wysokości 7.969.000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2, w tym:  wydatki 
bieżące w wysokości 5.209.000 zł, w 
tym na: wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń – 2.584.561 zł, dotacje 
– 209.000 zł, wydatki na obsługę długu 
– 50.000 zł; wydatki majątkowe w wy-
sokości 2.760.000 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 
90.606 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredy-
tów. Przychody budżetu w wysokości 
335.286,66 zł. rozchody w wysokości 
244.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do Uchwały. W budżecie tworzy się re-
zerwy: ogólną w wysokości  31.000 zł; 
celowe w wysokości  25.000 zł. z tego: 
na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego - 25.000 zł. 

Ustala się dochody w kwocie 65.000 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i wy-
datki w kwocie 60.000 zł na realizację 
zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych oraz wydatki w 
kwocie 5.000 zł na realizację programu 
przeciwdziałania narkomanii. Plan przy-
chodów i wydatków w łącznej kwocie 
dla zakładów budżetowych: przycho-

Budżet Gminy Płaska na 2008 rok

Mam wielką przyjemność zaproponować Państwu 
czytanie a może i zaprzyjaźnienie się z miesięczni-
kiem „GŁOS PŁASKIEJ”, którego zostałem naczel-

nym redaktorem. W Naszym miesięczniku będziemy prezentowali wiele in-
formacji z życia gminy, ważniejszych wydarzeń, które na jej terenie będą się 
odbywały, a także wieści z życia codziennego Mieszkańców, parafii, szkół, 
placówek kultury, dzielnych strażaków z OSP – słowem spróbujemy przed-
stawiać w zwięzłej formie te treści, którymi na co dzień Państwo żyjecie. Nie 
zapomnimy też – wierzcie - o Nikim, komu potrzebna będzie nasza pomoc i 
wsparcie. Będziemy przedstawiać Sylwetki ludzi, którzy tu działają i żyją na 
tym pięknym skrawku Polski. Będziemy pisać o Waszej Małej Ojczyźnie. Za-
praszamy do współpracy, życząc jednocześnie miłej lektury. 

Z wielkim szacunkiem i czcią dla Mieszkańców Ziemi, która pamiętnego 
dnia 9 czerwca 1999 roku gościła u siebie Największego Polaka naszych cza-
sów Jana Pawła II Wielkiego 

 Jerzy Buzon

Drodzy Państwo,
Mieszkańcy Uroczej 
Gminy Płaska

dy – 232.200 zł, wydatki -211.200 zł. 
zgodnie z załącznikiem Nr 8. 300. 000 
zł. -  pomoc finansowa Starostwu Powia-
towemu w Augustowie na budowę drogi 
powiatowej Gorczyca  - Strzelcowizna.

Ustalono limit zobowiązań z ty-
tułu kredytów i pożyczek w kwocie  
1.000.000 zł, z tego na: pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu – 800.000 zł; spłatę 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
latach poprzednich – 200. 000 zł. 

Upoważniono w uchwale budżetowej 
na 2008 rok Wójta Gminy do: zaciąga-
nia kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu do wysokości 
800.000 zł; zaciągania zobowiązań: na 
finansowanie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne, na programy i 
projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych oraz na zadania wyni-
kające z kontraktów wojewódzkich do 
wysokości określonej w załącznikach 
Nr 3 i Nr 4; z tytułu umów, których re-
alizacja w roku następnym jest niezbęd-
na dla zapewnienia ciągłości działania 
gminy i termin zapłaty upływa w roku 
następnym oraz  dokonywania zmian w 
planie wydatków polegających na prze-
noszeniu wydatków między rozdziałami 
i paragrafami w ramach działu z wyłą-
czeniem przeniesień wydatków między 
działami. 

Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w 
życie z mocą obowiązującą od dnia   
1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

Drugiego kwietnia 2008r. w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej na spotkaniu nauczycieli, dy-
rektorzy Czesław Warakomski oraz 
Henryk Sewastynowicz w obecności 
wójta gminy Wiesława Gołaszewskie-
go dokonali podsumowania realizacji 
projektu Akademii Jutra współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w kwocie około 180 ty-
sięcy złotych. Efekty naszych działań 
związanych z projektem zostały zapre-
zentowane na spotkaniu w Augustow-
skim Centrum Edukacyjnym w dniu 
29.03.2008.

Do realizacji projektu, który w 
szkole podstawowej otrzymał hasło 
„Jesteśmy w Europie”, a w gimna-
zjum „W drodze ku dorosłości”, szko-
ła przystąpiła w dniu 1. marca 2007, 
działania zakończono 28. lutego 2008 
roku. Celem głównym było zdobycie 
dodatkowej wiedzy i umiejętności, 
które wyrównają i wzbogacą szanse 
edukacyjne oraz ułatwią dalsze kształ-
cenie młodzieży mieszkającej na wsi. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom śro-
dowiska wiejskiego projekt poprzez 
bogaty wachlarz zajęć edukacyjnych, 
wycieczki stworzył szansę, by szkoła 
stała się centrum współpracy, pomocy 

i rozwoju kulturalnego.  
Zrealizowane działania projektu: 

szkoła podstawowa i gimnazjum: 
zajęcia dodatkowe z języka polskiego, 
matematyki, koło polonistyczne „Lite-
ratura nauczycielką życia”, koło języ-
ka angielskiego „Angielski na topie”,  
koło matematyczne „Z liczbą za pan 
brat”, koło informatyczne,  koło dzien-
nikarskie „I Ty możesz zostać dzienni-
karzem”, koło sportowe „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”, koło biologiczne 

„Życie w zgodzie z sobą i naturą”,  wy-
cieczki: Poznań-Toruń-Rogalin-Gnie-
zno; Kętrzyn-Święta Lipka-Gierłoż;  do 
Białegostoku, Białowieży i Warszawy, 
koło historyczne „Zachować od zapo-
mnienia”, Rodzinne spotkania z Euro-
pą - festyn ogólno środowiskowy, wy-
cieczka: Kraków-Oświęcim-Zakopane, 
Malbork-Trójmiasto-Grunwald,  Festyn 
Jaćwieski, projekt „Kanał Augustowski 
perłą naszego regionu”, Mikołajko-
we harce, akcja „Sprzątanie Świata, 
wyjazdy na basen.   Na zajęciach kół 
przedmiotowych uczniowie zdobywali 
wiadomości o historii najbliższej okoli-
cy oraz poznawali tereny przyrodnicze 
o szczególnych walorach, które po-
służyły do stworzenia map, albumów. 
Zajęcia humanistyczne rozwijały za-
interesowania literaturą, umiejętności 
redakcyjne uczniów, natomiast na kole 
matematycznym kształtowali logiczne 
myślenie. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia informatycz-
ne oraz sportowe. Wyjazdy na basen, 
nauka pływania, zjeżdżalnia, jacuzzi 
były dla większości nowością a zara-
zem wielką atrakcją. Jednak największą 
popularnością wśród uczniów cieszyły 
się wycieczki, które zostały tak zapla-
nowane, by zaciekawić historią Polski, 
przyrodą, pokazać zdobycze cywili-
zacyjne i nauczyć korzystania z nich 
w inny niż typowo lekcyjny, atrakcyj-
niejszy sposób. Realizacja „Akademii 
Jutra” zwiększyła szanse edukacyjne i 
życiowe naszych uczniów, szczególnie 
tych o słabej kondycji finansowej oraz 
wzmocniła więź szkoły ze społecznym 
otoczeniem.

Lilianna Polkowska 

  
Dyrektorzy szkół Gminy Plaska i wójt Wiesław Gołaszewski w ACE.

– unijny prezent dla ZSO

Stoisko SP Gruszki.                        
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…położona jest w rejonie przy-
granicznym północno - wschodniej 
części kraju w województwie pod-
laskim, w powiecie augustowskim, 
na wschodniej granicy funkcjonal-
nego obszaru Zielonych Płuc Polski. 
Gmina położona jest w północnej 
części Mazurskopodlaskiego regionu 
klimatycznego, charakteryzującego 
się małą zmiennością częstości wy-
stępowania poszczególnych typów 
pogody.

Obszar gminy położony jest w 
obrębie dwóch mezoregionów: 
Równiny Augustowskiej, wchodzącej 
w skład Pojezierza Litewskiego oraz 
Kotliny Biebrzańskiej, wchodzącej w 
skład Niziny Północnopodlaskiej. 

Gmina Płaska wchodzi w skład 
powiatu augustowskiego oraz woje-
wództwa podlaskiego.  Graniczy:  od 
północy - z gminą Giby;  od wscho-
du - z Białorusią, od południa - z 
gminami Lipsk i Sztabin, od zachodu 
- z gminami Augustów i Nowinka. 
Wschodnia granica gminy jest jedno-
cześnie częścią granicy państwa. 

Wody płynące z terenu gminy 
stanowią dorzecze Niemna poprzez 
dopływ Czarną Hańczę oraz Wisły, 
poprzez dopływy Nettę i Biebrzę. 
Obie rzeki zasilane są wodami 
zlewni jeziora Serwy poprzez Kanał 
Augustowski.  

Przez teren gminy przebiega droga 
krajowa o znaczeniu regionalnym nr 
663 – Augustów - Sejny – granica 
państwa (Wilno) oraz droga woje-
wódzka nr 664 – Augustów – granica 
państwa (Grodno). Ponadto Płaska 
połączona jest drogami o znaczeniu 
regionalnym i turystycznym Płaska 
- Płociczno i Przewięź - Mikaszów-
ka, a także z miastami Suwałki i 
Augustów. 

(inf. wł.)

Do korzystania ze stołówki szkol-
nej uprawnieni są: uczniowie szkół; 
nauczyciele i inni pracownicy szkół; 
inne osoby, jeżeli dyrektor szkoły, 
przy której funkcjonuje stołówka, 
wyrazi na to zgodę. Posiłki wydawa-
ne w stołówce szkolnej są odpłatne, 
Środki finansowe pochodzące z wpłat 

są lokowane na rachunku dochodów 
własnych jednostki i wydatkowane na 
cele wskazane w § 2 pkt 2 uchwały 
Nr XVII/106/05 Rady Gminy Płaska 
z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ra-
chunku dochodów własnych, szcze-
gółowych zasad gospodarki finanso-
wej dochodami własnymi w jednostce 

budżetowej - Szkole Podstawowej w 
Płaskiej. 

Ustala się opłatę za korzystanie z 
posiłków w wysokości: uczniowie 
– 2,60 zł; pozostałe osoby – 3,20 zł. 
Opłaty za posiłki wnosi się za cały 
miesiąc z góry do 5. bieżącego mie-
siąca, za który opłata jest wnoszona.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki

Gmina Płaska
Budżet na 2008 rok, plan 

rozwoju gminy, działalność 
jednostek gminnych, 
absolutorium dla wójta

Z udziałem 13 radnych w świetlicy 
wiejskiej, we wtorek 18 marca 2008 
roku odbyły się obrady XII zwyczaj-
nej sesji Rady Gminy Płaska, któ-
re prowadził Dariusz Ciężkowski 
– przewodniczący w asyście wice-
przewodniczących Rady – Lilianny 
Polkowskiej i Krzysztofa Boetzela. 
Bez uwag przyjęto zaproponowany 
porządek obrad sesji, treść protokółu 
z sesji poprzedniej a także informację 
o decyzjach wydanych przez wójta 
gminy w 2007 roku. Wójt gminy Wie-
sław Gołaszewski przedstawił  projekt 

uchwały budżetowej na rok 2008 wraz 
z uzasadnieniem, który poparły przed-
stawione następnie opinie: regionalnej 
izby obrachunkowej w Suwałkach, ko-
misje stałe Rady Gminy i po rzeczo-
wej dyskusji jednomyślnie uchwalono 
gminny budżet na ten rok. Podczas 
tej sesji podjęto również uchwały: w 
sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lo-
kalnego Gminy Płaska na lata 2008-
2015; zmieniającej Wieloletni Plan 
Inwestycyjny Gminy Płaska na lata 
2004-2013. Radni zaakceptowali spra-
wozdania z działalności w 2007 roku 
przedstawione przez: Przewodniczące-
go Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, Gminnego Zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej i sprawo-
zdania Przewodniczących Komisji z 
działalności komisji stałych rady gmi-
ny Płaska.

(B)

Gmina Płaska przystąpiła 
w dniu 18 marca 2008 r. do 
Lokalnej Grupy Działania „Kanał 
Augustowski i Rospuda”, a jej 
Przedstawicielem jest Wiesław 
Gołaszewski – wójt gminy. Panie 
wójcie, co to oznacza dla uroczej 
Gminy?

-Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna 
Grupa Działania – Kanał Augustowski i 
Rospuda”, jest dobrowolnym, samorząd-
nym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie-
zarobkowych, działającym jako Lokalna 
Grupa Działania (LGD) w rozumieniu 
przepisów w sprawie Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich”. Jej 
zadaniem jest w szczególności: wspie-
ranie działań na rzecz opracowania i 
realizacji Zintegrowanej Strategii Roz-
woju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w 
rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru 
gmin: Augustów, Nowinka, Płaska; pro-
mocja obszarów wiejskich położonych 
w naszych gminach, mobilizowanie lud-
ności do  aktywnego udziału w procesie 
rozwoju obszarów wiejskich położonych 
w gminach, a także upowszechnianie 
i wymianę informacji o inicjatywach 

związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich położonych w na-
szych  gminach.

Czy jest to związane np. z pozyskiwa-
niem funduszy unijnych? 

-Tak. Reprezentowanie społeczno-
ści lokalnych z obszarów naszych gmin 
jest statutowym obowiązkiem a prócz 
tego chcemy i uczestniczymy w progra-
mach finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Stowarzyszenie działając 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
uwzględnia ochronę oraz promocję śro-
dowiska naturalnego, krajobrazu i zaso-
bów historyczno – kulturowych, rozwój 
turystyki oraz popularyzację i rozwój 
produkcji wyrobów regionalnych. Do-
dajmy, iż Stowarzyszenie działa na pod-
stawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. 
zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205), 
oraz posiada osobowość prawną. 

Praktycznie – na czym polega dzia-
łalność?

-Stowarzyszenie realizuje swój cel w 
szczególności poprzez organizowanie  
i finansowanie:przedsięwzięć o charak-
terze informacyjnym lub szkoleniowym, 
w tym seminariów, szkoleń, konferencji  
i konkursów; imprez kulturalnych, ta-
kich jak festiwale, targi, pokazy i wy-
stawy, służących zwłaszcza promocji 
regionu i jego tożsamości kulturowej; 
działalności propagandowej, promocyj-
nej, informacyjnej i poligraficznej a tak-
że prowadzenie bezpłatnego doradztwa 
w zakresie przygotowywania projektów 
związanych z realizacją ZSROW.

Życzymy powodzenia, a one z pew-
nościa jest uwarunkowane aktywności 
ludności zamieszkałej na terenie gminy 
Płaska.                                        (B)

W „Lokalnej Grupie Działania 
– Kanał Augustowski i Rospuda” 

Na XII sesji Rady Gminy Płaska

Każda chętna osoba może zostać 
członkiem Stowarzyszenia, deklara-
cje członkowskie oraz bliższe infor-
macje odnośnie działań podejmowa-
nych przez Stowarzyszenie można 
uzyskać w pok. Nr 9 urzędu gminy. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Pła-
skiej jest jedyną instytucją kulturowo – 
oświatową na terenie gminy, a jej histo-
ria sięga początku lat 60- tych. Kilka lat 
funkcjonowała pod nazwą Gromadzkiej 
Biblioteki Publicznej. W okresie od po-
wstania do chwili obecnej kilkakrotnie 
zmieniała się jej siedziba. Początkowo 
były to pomieszczenia wynajmowane w 
prywatnych budynkach mieszkalnych. 
Od 1991 roku biblioteka mieściła się w 
szkole w Płaskiej. 

Rok 2007  był przełomowy w dzia-
łalności placówki. W lutym tego roku 
uchwałą Rady Gminy zmieniono jej 
statut, zarejestrowano i wpisano bi-
bliotekę do Rejestru Instytucji Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Na 
przełomie sierpnia i września przenie-
siono bibliotekę ze szkoły do budynku 
obok, gdzie na jej działalność przezna-
czono cały parter budynku. 

Od stycznia 2008 r. w trosce o czy-
telnika, zmieniono godziny otwarcia 
biblioteki. W tej chwili jest czynna od 
poniedziałku do piątku od godziny 9.00 
do godziny 17.00 i w sobotę od godzi-
ny 10.00 do godziny 14.00, co umożli-
wia korzystanie z biblioteki młodzieży 
uczącej się w szkołach średnich. 

Czytelnicy mają do dyspozycji 
warsztat informacyjny w tradycyjnej 
postaci, katalogi i kartoteki kartkowe, 
wydawnictwa informacyjne, leksyko-
ny, słowniki, encyklopedie, literaturę 
polską, obcą, popularnonaukową oraz 
literaturę dla dzieci i młodzieży. Inter-
net, z którego bezpłatnie mogą korzy-
stać czytelnicy. 

Mimo skromnego budżetu przywią-
zuje się dużą uwagę do zakupu nowoś-
ci, dbając o potrzeby i zainteresowania 
czytelników. Biblioteka wraz z filią nie 
tylko zaspokaja potrzeby czytelnicze 

i informacyjne mieszkańców, ale tak-
że prowadzi działalność kulturowo 
– edukacyjną, starając się zastąpić 
nieistniejący tu ośrodek kultury. Pro-
wadzi się zajęcia z upowszechniania 
czytelnictwa, spotkania z pierwszymi 
klasami szkoły podstawowej i gimna-
zjum, lekcje biblioteczne, organizuje 
konkurs czytelniczy „Książka – mój 
przyjaciel”. 

W świetlicach wiejskich, które wcho-
dzą w skład biblioteki organizowano: 
dyskoteki , zabawy andrzejkowe, wy-
konywano ozdoby bożonarodzeniowe, 
spotkania wigilijne, palmy, pisanki, od-
był się gminny turniej tenisa stołowego, 
spotkania wigilijne, spotkania grupy 
tanecznej dziewcząt w Płaskiej. 

W najbliższym czasie bibliotekę cze-
kają dalsze przemiany, które wpłyną na 
jej atrakcyjność, zwiększenie działal-
ności informacyjnej a także kulturalno 
– oświatowo – edukacyjnej. 

Każda osoba chcąca skorzystać  
z usług bibliotecznych jest mile wi-
dziana. Może znaleźć dla siebie cieka-
wą książkę, a także uzyskać informa-
cję potrzebną w nauce czy w pracy.

Barbara Wasilewska

Ktoś rzucił hasło - a może założymy 
grupę taneczną? I tak powstało „L p 8”. 
Na pierwszą próbę na początku stycz-
nia 2008 roku przyszło pięć dziew-
czyn. Żadna nigdy nie występowała w 
zespole, ani nie brała lekcji tańca. Pani 
Kinga ,która zgodziła się trenować 
dziewczyny, miała trudne zadanie, aby 
czegoś je nauczyć. Jednak chęci jaką 
wykazywały dziewczęta, zapał i wy-
trwałość p. Kingi nie poszły na marne. 

Z każdą próbą przybywało „tance-
rek” i do pierwszego występu, który 
odbył się 02.02.2008 roku przygoto-
wało się 8 dziewczyn. Nie obyło się 
bez olbrzymiej tremy, tym bardziej że 
liczba widzów przeszła najśmielsze 
oczekiwania i składała się głównie z 
mieszkańców naszych okolicznych 
wsi. Występ  naprawdę się udał i grupa 
została nagrodzona gromkimi brawa-
mi. Dziewczęta zdobyły duże uznanie 

ze strony widowni. Tak więc „pierwsze 
koty za płoty”. 

Na następną próbę po udanym de-
biucie przyszły kolejne chętne. Obecnie 
zespół liczy 16 osób w różnym wieku 
od 10 do 17 lat. Kolejny występ ma się 
odbyć w maju na święto Straży Gra-
nicznej, następny zaplanowany jest na 
czerwiec, podczas zawodów Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Pani Kinga ćwiczy z dziewczętami 
społecznie. Zajęcia odbywają się w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej. Pierw-
sze stroje zakupione zostały z funduszy 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Wiado-
mo, że dalszy rozwój grupy uzależnio-
ny jest też od środków finansowych. 

Liczymy na dalszą pomoc ze stro-
ny Pani dyrektor biblioteki oraz Pana 
Wójta. Może uda się znaleźć drobnych 
sponsorów, będziemy również próbo-
wali pozyskać fundusze ze środków 
unijnych.

Małgorzata Ciężkowska

Zaproszenie
do biblioteki

Już tańczą…i to jak!

Kajakowy spływ
Suwalski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
brazowego organizuje w dniach 5-8 czerwca ogólnopolski rajd 
kajakowy trasą: Stary Folwark – Wysoki Most – Frącki – Rygol 
do Płaskiej. Zapisy już trwają.

(B) 

Gruszki 
1863r.

Bitwy pod Gruszkami i na Ko-
zim Rynku stoczono latem 1863 
roku. Oddział powstańczy dowo-
dzony przez Józefa Konstante-
go Ramotowskiego ps. „Wawer” 
przedarł się z Mazowsza do Pusz-
czy Augustowskiej. Pod Gruszkami 
powstańcom udało się zaskoczyć 
batalion marszowy wojsk carskich 
i po zaciętej walce rozbić go.  

29 czerwca 1863 roku, Polacy 
zostali osaczeni podczas postoju na 
uroczysku Kozi Rynek i pokonani. 
Ramotowski stoczył jeszcze kilka 
batalii. Ostatecznie został rozbi-
ty pod Strzelcowizną 3 września 
1863 roku. Udało mu się przedo-
stać do Prus Wschodnich, za co 
sąd powstańczy skazał go na karę 
śmierci, później anulowaną.

(J)

Ponad 50 uczennic i uczniów ze szkół 
powiatu augustowskiego uczestniczyło 
w konkursie plastyki obrzędowej Świąt 
Wielkanocnych zorganizowanym przez 
Miejski Dom Kultury w Augustowie. 

Miło poinformować, iż wśród nagro-
dzonych znaleźli się utalentowani „pisan-
kowicze” ze szkół gminy Płaska: Łukasz 
Jatkowski (wypieki – SP Gruszki), Ka-
rolina Kozłowska, Martyna Jatkowska 
(obie SP Gruszki) i Klaudia Leńkowska 
(SP Kroszewo) – wszyscy w kategorii pi-
sanek. Gratulujemy!                            (J)

 Nagrodzeni 
w konkursie MDK

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

W dniu 27 lipca 2007 r. gmina za-
warła porozumienie z Samorządem 
Rejonu Lazdijai, w struktury którego 
wchodzą między innymi gminy Veisie-
jai i Kapciamiestis do wspólnej reali-
zacji Projektu „Kompleksowe oczysz-
czenie środowiska naturalnego zlewni 
rzeki Niemen i Kanału Augustowskiego 
- budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Płaska i Sa-
morządu Rejonu Lazdijai”.

Dokumentację oraz studium wyko-
nalności  przygotowuje firma litewska 
VAB HEXACON BALTIJA, Algrido 
41-1, LT-03216 Wilno.

W ramach realizowanego projektu 
planujemy budowę 700 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie Płaska i 
300 oczyszczalni po stronie litewskiej.

Władze gminy będą czynić starania, 
aby inwestycja uzyskała status projek-
tu strategicznego w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Litwa w ramach Eu-
ropejskiej Współpracy Terytorialnej, 
który wystartował 9 kwietnia 2008 r.. 
Szacowany koszt inwestycji to ok. 3 
mln EURO, z czego dofinansowanie ze 
środków UE wyniesie  85 %. Realizacja 
inwestycji przebiegać będzie w latach 
2008 – 2011.

Od 4 stycznia do 21 marca br. od-
bywały się spotkania mieszkańców z 
projektantem w sprawie określenia typu 
oczyszczalni w oparciu o warunki grun-
towo-wodne, stopnia  zagospodarowa-
nia działki i ilości osób korzystających 
z przydomowej oczyszczalni.

Zakłada się dwa typy przydomo-
wych oczyszczalni o wydajności do 
7,5m/dobę: NV1-s 120 - z napowietrza-
niem i EPURBLOC 3000-d45 - z polet-
kiem rozsączającym. 

Jan Grudziński
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Do roku 1962 śluza Mikaszówka 
mogła poszczycić się ostatnim mostem 
podnoszonym na Kanale Augustow-
skim. Był to most ślimakowy. Pomosty 
podnoszono za pomocą kołowrotów z 
wyciągiem ślimakowym zamocowa-
nych na czterech słupach, na których 
w stałych blokach umieszczono liny 
umocowane na końcach pomostów. 
Teraz nad hydrobudowlą znajduje się 
nisko osadzony most betonowy. Straż-
nicówka  z przełomu XIX i XX wieku 
w swojej architekturze nawiązuje do 
stylu bizantyjsko – ruskiego. Niedale-
ko, za mostem można obejrzeć cieka-
wy kościółek, a penetrując cmentarz 
odnaleźć groby żołnierzy Armii Krajo-
wej poległych w walce z Niemcami w 
1944 roku. Wśród nich spoczywa po-

rucznik Witold Pielecki – „Żwirko”, 
jeden z organizatorów partyzantki AK 
na tym terenie, którego odznaczono 
pośmiertnie krzyżem Virtuti Militari. 
Jadąc dalej za kościółek i skręcając na 
prawo dojedziemy do stanicy Jałowy 
Róg. Pierwsze moje zetknięcie z tą 
enklawą ciszy i spokoju miało miejsce 
w 1993 roku, kiedy organizowaliśmy 
dla uczniów Szkoły Społecznej zajęcia 
plenerowe w formie obozu indiańskie-
go, a wizyta „po cywilu” skutkowała 
koniecznością pomalowania twarzy i 
wykonaniem indiańskich okrzyków. 
Autorkami projektu były dwie nauczy-
cielki: Basia Tomczuk i Ewa Mikla-
szewicz. Do dziś zachowałam specjal-
nie uszyty na okoliczność wizyty w 
obozie strój. Potem wracałam do Ja-

łowego Rogu z przyjaciółmi „od stro-
ny wody” podczas corocznych letnich 
spływów Czarną Hańczą. Kolejnym 
urokliwym miejscem niedaleko śluzy 
Mikaszówka jest polana przy Stawie 
Mikaszewo, do której dojechać można 
skręcając za kościółkiem w lewo. Tam, 
przed sezonem turystycznym moż-
na biwakować do woli w zupełnym 
odosobnieniu. Dopiero na wakacje 
przyjeżdżają tutaj wtajemniczeni. Pa-
miętam, kiedy poszukiwałam nowego, 
urokliwego miejsca, które chciałam 
pokazać znajomych wówczas Bogu-
sia i Janusz Zawiejowie doradzili mi 
wyjazd właśnie tam. Od tej pory jest 
to, obok Perkucia, jedno z ulubionych 
przeze mnie miejsc. 

Janina Osewska

Już od 30 czerwca rolnicy będą 
mogli składać wnioski o renty struktu-
ralne, które przysługują wówczas gdy: 
rolnik ukończył 55 lat, lecz nie osiąg-
nął wieku emerytalnego i nie ma pra-
wa do emerytury lub renty; prowadził 
gospodarstwo rolne przez co najmniej 
10 lat bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku o rentę strukturalną i w tym 

okresie podlegał ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu (przez co najmniej 5 
lat); przekaże gospodarstwo rolne o po-
wierzchni użytków rolnych co najmniej 
3 ha; został wpisany do ewidencji pro-
ducentów (prowadzonej przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa), ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zaś w dniu złożenia wniosku 
o rentę strukturalną podlegał ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu, nie 
zalegał z zapłatą należności z tytułu 
ubezpieczenia społecznego rolników i 
zaprzestanie działalności rolniczej. 

Nie została wyznaczona dodatkowa 
data do kiedy można składać wnioski w 
naszym województwie. Będą one przyj-
mowane do wyczerpania limitu – jest to 
7200 wniosków.

(A)

Renty strukturalne

Zespół śluzy Mikaszówka odległy od śluzy Sosnówek zaledwie o ok. 800 m  prostego jak strzała 
Kanału Sosnówek składa się z pobudowanej w 1828 roku śluzy i upustu szandorowego na bocznym 
kanale. Po wodowaniu w Mikaszówce wpływa się kajakiem na staw Mikaszówka, gdzie w przeszłości 
mieściła się rudnia potem jezioro Mikaszewo Małe i jezioro Mikaszewo. W ocenie Melchiora 
Wańkowicza jedno z najpiękniejszych polskich jezior. 

Mikaszówka
Wójt gminy Płaska Wiesław 

Gołaszewski, Komendant Gmin-
ny ZOSP, oraz przedstawiciele 
OSP Płaska brali udział konfe-
rencji poświęconej podsumo-
waniu funkcjonowania ochrony 
przeciwpożarowej województwa 
podlaskiego w 2007 roku. W kon-
ferencji uczestniczyli również: 
zastępca Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Marek Kowalski, wi-
cewojewoda podlaski Wojciech 
Dzierzgowski, starostowie, bur-
mistrzowie i wójtowie, przedsta-
wiciele administracji rządowej w 
województwie, kadra kierownicza 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Członkowie Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku OSP 
RP. W konferencji udział wzięli 
także strażacy z Republiki Litwy. 

W trakcie narady Podlaski Ko-
mendant Wojewódzki PSP mł. 
bryg Jan Gradkowski podsu-
mował funkcjonowanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie wo-
jewództwa podlaskiego w 2007 
roku. Druhna Lucyna Golonko 
Dyrektor Biura Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Białymstoku podsumowała 
osiągnięcia Związku oraz Jedno-
stek OSP z terenu województwa 
podlaskiego. Spotkanie odbyło się 
w początkach lutego 2008 roku.

(inf. wł.)

14. marca 2008roku  w Zespole Szkól Ogól-
nokształcących w Płaskiej odbyły się elimina-
cje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarowej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” 
Eliminacje gminne odbyły się w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów. Uczestniczyło 19 
uczniów.  

W grupie młodszej najlepszymi okazali się: 
Przemek  Mołodziejko ze Szkoły Podstawowej w 
Płaskiej, Patrycja Kawa ze Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach i Konrad Skowroński z SP Gruszki. 
Wśród gimnazjalistów wygrał Tomasz Ciężkow-
ski przed Anną Żeromską i Pauliną Wasilewską. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody książkowe. 

Tego samego dnia ogłoszono wyniki X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ 112 
w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”. 
W każdej grupie wiekowej wybrano 5 najlep-
szych prac, które to biorą jednocześnie udział w 
eliminacjach powiatowych.

Komisja gminna wybrała najlepsze prace w 
poszczególnych grupach: grupa młodsza – 6-8 
lat -  Zdancewicz Klara – SP Gruszki, Jejer Aneta 
– SP Płaska (obie zakwalifikowały się do finału 
wojewódzkiego), Kucharzewska Karolina – SP 
Gruszki, Zakarzecki Daniel – SP Gruszki i  Żyda-
nowicz Piotr – SP Płaska;  grupa średnia – 9-12 
lat - Raczkowski Mateusz – SP Płaska,  Szczęsny 
Mateusz - SP Płaska (zakwalifikował się do fina-
łu wojewódzkiego),  Mołodziejko Przemek – SP 
Płaska, Kupiński Wojciech – SP Gruszki, Ślużyń-
ska Dominika – SP Płaska; 

grupa starsza – 13-16 lat - Kuprewicz Mateusz 
(zakwalifikował się do finału wojewódzkiego), 
Łojewski Łukasz, Polkowski Bartek, Puciłowska 
Agnieszka i  Wiszniewska Marzena (wszyscy 
Gimnazjum) a spośród uczniów „sprawnych ina-
czej” – Samkiewicz Sebastian (SP Gruszki). 

Wszyscy uczniowie z poszczególnych grup 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody 
w obu konkursach ufundował wójt gminy Pła-
ska.

 Ireneusz Sieńkowski

Przyszła baba do doktora 
I powiada, że jest chora
Doktor wszakże także baba 
I do baby tak powiada 
Droga babo jak widzicie 
Nie ciekawe nasze życie
Nigdy nie wyjdziemy z nędzy
Bo żałują nam pieniędzy
Najpierw w Kasie Chorych przecie 
I w Sejmiku i w powiecie 
Niby dali, a zabrali 
Bardzo szybko wycofali 
By do mysiej uciec dziury
Konsultacje i dyżury 
Forsa ma w reformie wszakże
Za pacjentem iść, a jakże 
Lecz nie wszyscy ją dostali
Czyżby pozapominali 
Mądre głowy - ministrowie 
Że tu chodzi wszak o zdrowie
Twoje babo, innych ludzi
Czemu znowu się nas łudzi
Czy reforma ma na celu 
By lekarzy różnych wielu
Pielęgniarki i salowe 
Po działania osłonowe
Wyciągali dłonie drżące?
Zamiast dostać te tysiące
Razem z pensją, żebyś babo 
Zrozumiała, że gdy słabo 
To się doktor zajmie tobą 
Nie pytając skąd, od kogo?
Lecz załatwi należycie 
Bo czasami wręcz o życie

Chodzi przecież nie o zdrowie
Pani doktor, pani powie 
Co mam brać od bólu ucha 
Bo od wczoraj jestem głucha
Pani mówi od godziny 
Widzę, bo ustami rusza 
A ja muszę do rodziny 
Bo nie jedli, psia ich dusza
Bydło muszę wygnać z chlewa
Ryczy, że się serce kraje 
Czemu pani doktor ziewa? 
I dlaczego nie nadaje? 
Niech mi pani tylko powie 
Co z tym uchem? Idę prędzej
Pani tylko jedno w głowie 
Ile, jak i skąd pieniędzy 
A mnie chłop nie wpuści za próg
Że ja tutaj, nie w chałupie 
Jego cała filozofia 
Mieć dokładnie wszystko w d... e
Czasu dużo ma mój stary 
Nigdy się nie irytuje 
Jego filozofia sprawia 
Że on nigdy nie choruje 
Do widzenia i dziękuję
Przedstawienie dobre miałam 
Bo trzaskała pani dziobem 
A ja nic nie usłyszałam
A doktor baba powiada
Dyskretnie drapiąc się w ucho 
Następnym razem gdy przyjdzie
Nie ujdzie jej to na sucho.

               Krzysztof Boetzel

Konferencja strażaków

Przyszła baba do doktora

Młodzież 
zapobiega pożarom
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W dniu 18 marca 2008 r. Rada Gmi-
ny przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Płaska na lata 2008 – 2015.  

 Plan Rozwoju Lokalnego przedsta-
wia sytuację społeczno-ekonomiczną 
Gminy, formułuje cele i sposoby ich 
realizacji, szacuje spodziewane efek-
ty planowanych interwencji i wpływ 
na przebieg procesów rozwojowych, 
wskazuje kierunki zaangażowania środ-
ków funduszy strukturalnych i środków 
własnych gminy.

Z rozwojem społecznym nieroze-
rwalnie wiąże się inwestowanie, które 
jest impulsem rozwoju i jego iezbęd-
nym – najefektywniejszym – warun-
kiem. Miarą realizacji założonych ce-
lów strategicznych będzie uzyskiwanie 
spodziewanych korzyści /zmniejszenie 
bezrobocia, wzrost zasobów nfrastruk-
tury, ale także wzrost zamożności i 
poczucia bezpieczeństwa socjalnego 
mieszkańców/, które wizerunek gminy 
poprawią i uatrakcyjnią.

Możliwości efektywnego wykorzy-
stania potencjału i szans rozwojowych 
tkwiących w gminie mogą urzeczywist-
nić się wówczas, gdy będzie ona przy-
gotowana do zdrowej konkurencji o 
wsparcie finansowe swoich projektów, 
w trudnej rywalizacji z innymi samo-

rządami na poziomie krajowym i mię-
dzynarodowym. Warunkiem koniecz-
nym sukcesu jest oczywiście pomysł 
na funkcjonowanie w przyszłości, czyli 
aktualny plan rozwoju lokalnego.

Plan rozwoju lokalnego jest pod-
stawowym dokumentem wymaganym 
przy ubieganiu się o środki finansowe 
z Unii Europejskiej w ramach progra-
mów finansowanych z funduszy struk-
turalnych, jak również przy ubieganiu 
się o krajowe środki na tzw. politykę re-
gionalną. Zgodnie z zasadą programo-
wania, tylko te inwestycje będą mogły 
ubiegać się o wsparcie, których zasad-
ność i potrzeba została potwierdzona 
umiejscowieniem w logicznym ukła-
dzie planu rozwoju lokalnego gminy. 

Warto zauważyć, iż w ramach Pla-
nu Rozwoju Lokalnego Gminy Płaska 
będą realizowane między innymi inwe-
stycje takie jak: budowa nawadnianego 
stadionu sportowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą, wytyczenie i budowa 
trasy rowerowo – narciarskiej  o dł. 
ok. 3 km biorącej początek od stadio-
nu sportowego w kierunku śluzy Pa-
niewo i Perkuć, budowa czterech plaż 
ogólnodostępnych, budowa Gminnego 
Centrum Informacji Turystycznej nad 
jez. Orle. Wymienione inwestycje będą 

realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego, gmina uzyskała od Mar-
szałka Województwa potwierdzenie do-
finansowania tych inwestycji w kwocie 
6 mln 900 tys. zł.                          (MZ)

Podczas  obrad Sesji Rady Gminy 
Płaska w dniu 18 marca w Uchwale 
Nr XXIII/157/06 Rady Gminy Płaska z 
dnia 30 marca 2006 r.w sprawie wyna-
gradzania pracowników zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych Gmi-
ny Płaska. dokonano zmiany § 2, który 
otrzymał brzmienie: Wyraża się zgodę 
na ustalenie wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników samorządo-
wych zatrudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych Gminy, według wyszcze-
gólnienia: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Płaskiej – 4,50 zł, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
– 4,50 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Płaskiej – 3 zł i Szkoła Podsta-
wowa w Gruszkach – 3 zł. 

Wykonanie uchwały powierzono 
Wójtowi Gminy Płaska, a obowiązującą 

moc straciła Uchwała Nr v/32/07 Rady 
Gminy Płaska z dnia 4 kwietnia 2007r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/157/06 
Rady Gminy Płaska w sprawie wyna-
gradzania pracowników zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych gminy 
Płaska.             (MZ)

Uchwalone zostały  zryczałtowane 
diety miesięczne przysługujące Wi-
ceprzewodniczącym Rady Gminy i 
Przewodniczącym Komisji Stałych 
na pokrycie kosztów ich działalności 
w Radzie Gminy i jej organach na ob-
szarze gminy w wysokości 300 zł.     

Pozostałym Radnym przysługuje 
dieta za faktyczny każdorazowy udział 
w posiedzeniach Rady i jej organów 
oraz za udział w koniecznych czyn-
nościach wynikających z pełnienia 
mandatu radnego w wysokości 200 zł. 
oraz zwrot kosztów podróży na po-
siedzenia Rady i jej organów w wyso-
kości poniesionych kosztów podróży 
zgodnie ze złożonymi przez radnych 
oświadczeniami oraz za udział w ko-
niecznych czynnościach wynikających 
z pełnienia mandatu radnego. 

Sołtysom przysługuje dieta za fak-
tyczny każdorazowy udział w posiedze-
niach Rady i jej organów w wysokości 
140 zł oraz zwrot kosztów podróży na 
posiedzenia Rady i jej organów w wy-
sokości poniesionych kosztów podróży 
zgodnie ze złożonymi przez sołtysów 
oświadczeniami oraz za udział w ko-
niecznych czynnościach wynikających 
z pełnienia funkcji sołtysa. 

(inf. wł.)

Rada Gminy Płaska dokonała zmian 
w Załączniku do Uchwały Nr IX/121/05 
Rady Gminy Płaska z dnia 22 września 
2005 r. w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego dla Gminy 
Płaska na lata 2004 – 2013. Wykonanie 
uchwały powierzono  Wójtowi Gminy-
Płaska. Najważniejszymi zadaniami przy-
jętymi do realizacji w latach 2008-2009 

będą m.in.: realizacja programu budo-
wy sieci oczyszczalni przyzagrodowych  
(1 500 000 zł), modernizacja świetlic 
wiejskich (400 000 zł), rozbudowa infra-
struktury turystycznej w strefie Kanału 
Augustowskiego (3 200 000 zł), budowa 
Gminnego Centrum Ruchu Drogowego 
(20 000 zł), utwardzanie nawierzchni dróg 
gminnych (840 000 zł).                          (B)

Wynagradzanie pracowników
samorządowych Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Płaska na lata 2008 – 2015

Diety i koszty przejazdu 
dla radnych i sołtysów

Zmiana Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2004 - 2013

W dniu 2.04 w III rocznicę śmierci Ojca świę-
tego Władze Gminy Płaska uczciły pamięć Papieża 
-  zostały zapalone znicze i złożone kwiaty przy obe-
lisku umiejscowionym przy śluzie w Gorczycy – w 
miejscu w którym wysiadł na brzeg w dniu 9-VI-
1999r. Jan Paweł II. Miejsce to symbolizuje pobyt 
Ojca świętego w Płaskiej, a w głębszym wymiarze 
jest drogowskazem dla godnego naśladowania myśli 
i czynów naszego wielkiego papieża Polaka.

Maciej Z.

       „Jan Paweł – wychowawca mło-
dzieży” – pod takim hasłem 2.04. ZSO 
w Płaskiej przeżywało uroczysty dzień 
w III rocznicę śmierci Ojca świętego. 
Msza święta celebrowana przez ks. pra-
łata Zygmunta Kopiczko nawiązywała 
do przesłania Ojca świętego kierowa-
nego do młodzieży, które przypomina-
ło, że to oni są: „Nadzieją tego świata”. 
Z kolei homilia z pytaniem „I co dalej” 
skłaniała młodzież do refleksji nad 
przyszłością, dalszą edukacją, realiza-
cją własnych planów życiowych.
       Aby uczcić rocznicę śmierci patrona 

szkoły, uczniowie pod kierownictwem 
pani Marty Romańczuk zaprezentowa-
li montaż słowno – muzyczny. Był to 
czas na zadumę i głęboką refleksję nad 
osobowością Jana Pawła II. Na zakoń-
czenie ogłoszono wyniki konkursu pla-
stycznego o Janie Pawle II, w którym I 
miejsce zajęła Ewelina Wasilewska.  W 
ciągu dnia uczniowie odwiedzili izbę 
patronalną poświęconą Ojcu świętemu 
oraz obelisk przy śluzie w Gorczycy 
– miejsce pobytu Ojca świętego w Pła-
skiej w czerwcu 1999 roku. 

Lilianna Polkowska

Ukazała się rozprawa habilitacyj-
na ks. Wojciecha Guzewicza, Para-
fia Mikaszówka 1907-2007, Olecko 
2007, w której autor, opierając się na 
solidnej wiedzy archiwalnej i biblio-
tecznej,   przedstawił dzieje parafii, 
która wpisała się do legendy kardy-
nała Karola Wojtyły – papieża Jana 
Pawła II Wielkiego. W momencie 
powstania parafii w jej skład weszło 
16 miejscowości: Brożane, Gruszki, 
Hańcza, Jazy, Łozki, Mały Borek, 
Mikaszówka, Mościcko, Paniewo, 
Pańkowskie, Perkun, Pieć, Rygol, 
Sosnówka, Tartak i Uść. 

Ksiądz Guzewicz zestawił biogra-
fie proboszczów i wikarych, opisał 
obiekty sakralne, życie religijne oraz 
społeczno-polityczne. Czytelników 
„Głosu Płaskiej”  z całą pewnością 
zainteresują liczne legendy, przypo-
mną sobie także pieśni i wiersze. 

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć przypomnienia słynnej, nie-
spodziewanej wizyty na parafii w 
Mikaszówce kajakarza ks. biskupa 
Karola Wojtyły z grupą młodzieży. 
Kilku zmoczonych kajakarzy prze-
szło przez księżowskie kartofliska, 
co nieco zdenerwowało proboszcza 
Floriana Szabłowskiego. 

Ten ”…nie chciał ich przyjąć, a na 
stwierdzenie K. Wojtyły, iż jest on bi-
skupem krakowskim, odpowiedział, 
że on jest papieżem rzymskokatoli-
ckim”.

Zapraszamy do lektury.
(BJ)

„Jan Paweł II 
– wychowawca młodzieży”
w III rocznicę śmierci…

Augustoviana

W hołdzie
 Papieżowi


