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Gminni krezusi!(?)
Kilka tygodni temu nasza ,,ulu-

biona’’ red. Helena Wysocka na 
łamach Gazety Współczesnej dono-
siła o bajońskich zarobkach niektó-
rych pracowników samorządowych 
w gminie Płaska. Złowieszczy tytuł 
sugerował, że wykazane w oświad-
czeniach majątkowych dochody 
wójta, jego zastępcy, dyrektora 
szkoły i innych urzędników są nie-
współmiernie wysokie w stosunku 
do sytuacji finansowej gminy.   Ani 
słowa natomiast nie wspomniała 
o oświadczeniach majątkowych 
radnych zamieszczonych w BIP, a 
już zupełnie pominęła, choćby dla 
porównania, zarobki urzędników na 
podobnych stanowiskach w innych 
okolicznych gminach. Jest to kolej-
ny dziennikarski ,,trick’’, który ma 
na celu wprowadzenie czytelników 
w błąd. Postanowiliśmy więc przyj-
rzeć się sprawie bliżej i przeanali-
zować oświadczenia majątkowe nie 
tylko osób sprawujących funkcje 
kierownicze, ale również  gmin-
nych rajców.

Wójt gminy Płaska posiada 
dom o pow. 180 m2 wyceniony 
na kwotę ok. 250 tys. zł. Z tytułu 
sprawowanej funkcji w 2013 r. 
osiągnął dochód (brutto) w wyso-
kości 98351,19 zł. W tym samym 
czasie wójt gm. Bargłów zarobił 
ponad 153 tys. zł, wójt gminy Su-
wałki ponad 151 tys. zł, wójt gm. 

Augustów powyżej 146 tys. zł, wójt 
gm. Giby prawie 139 tys. zł, wójt 
gm. Rutka-Tartak ok. 130 tys. zł. 
Burmistrz Lipska wykazała dochód 
ponad 165 tys. zł (!), burmistrz 
Augustowa – powyżej 155 tys. zł. 
Okazuje się, że Przewodniczący 
Rady Gminy w Płaskiej dysponuje 
domem o pow. 290 m2 wartym 
ok. 140 tys. zł oraz budynkiem 
mieszkalnym o pow. 237 m2 wyce-
nionym na 430 tys. zł. Na dochody 
Przewodniczącego RG składają się: 
ryczałt w wys. 12000,00 zł, zasiłek 
dla bezrobotnych – 4346,70 zł i 
dochód osiągany z tytułu pracy w 
wys. 12490,00 zł.

Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Płaskiej, pełniący 
ponadto funkcję zastępcy wójta, 
osiągnął w 2013 r. dochód z pracy 
w wysokości 69985,29 zł. Z dzia-
łalności wykonywanej osobiście, 
poza godzinami pracy w gminie, 
zarobił dodatkowo 14338,94 zł. 
Jest współwłaścicielem mieszkania 
o pow. 43,10 m2 wartego ok. 150 
tys. zł. Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy,  leśniczy w Jazach, wykazał 
oszczędności w wysokości ponad 
158 tys. zł, papiery wartościowe na 
ponad 14 tys. zł. Dysponuje wraz 
z małżonką domem o pow. 59 m2 
o wartości 90 tys. zł, mieszkaniem 
o pow. 44,2 m2 wartym 140 tys. 
zł, gospodarstwem rolnym o pow. 

2,6 ha wycenionym również na 
90 tys. zł. Z tytułu wykonywanej 
pracy zarobił w ubiegłym roku 121 
665,09 zł, a dieta radnego wyniosła 
4800,00 zł.

Sekretarz Urzędu gm. Płaska z 
tytułu świadczonej pracy uzyskał 
w 2013 r. dochód w wysokości 
69534,29 zł (dla porównania Se-
kretarz gm. Suwałki – 101 381,12 
zł, gm. Augustów – 100 tys. zł, gm. 
Bargłów – 86106,26 zł). Jako cie-
kawostkę możemy podać przychód 
Sekretarza gm. Lipsk – 117 tys. 
zł! Pełniąca obowiązki Skarbnika 
gm. Płaska zarobiła w tym czasie 
60985,51 zł. Jej odpowiednik w gm. 
Suwałki wykazał dochód 94267,00 
zł, a w g. Bargłów – 86106,26 
zł. Dyrektorzy szkół gminnych z 
ponad 15 letnim stażem pracy za-
rabiają regularnie powyżej 80 tys. 
zł. Wynika to z Karty Nauczyciela i 
stopnia awansu zawodowego (pod-
stawa nauczyciela dyplomowanego 
to ok. 3100,00 zł miesięcznie).  Z 
pośród radnych gminy Płaska naj-
wyższym dochodem za ubiegły rok 
pochwalić się może Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Płaska, który z ty-
tułu wykonywanej pracy otrzymał 
wynagrodzenie w wys. 195 tys. zł.

Jak widać z przytoczonych po-
wyżej danych (publicznie dostęp-
nych na odpowiednich stronach in-
ternetowych) kierownictwa Urzędu 
Gminy w Płaskiej oraz podległych 
jednostek nie można zaliczyć do 
grona gminnych krezusów. Wręcz 
odwrotnie, wynagrodzenia kadry 
kierowniczej w porównaniu z in-
nymi gminami wiejskimi (gmina 
Płaska jest drugą pod względem 
wielkości powierzchni w kraju) 
należą do najniższych. Insynuacje 
o niewyobrażalnych zarobkach są 
po prostu wyssane z palca. Po raz 
kolejny p. [hel.] mija się z prawdą, 
a jej etyka dziennikarska pozosta-
wia wiele do życzenia.

Redakcja

OGłOszenie
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 

ogłasza nabór dzieci i młodzieży do sekcji 
KARATE KYOKUSHIN. Zajęcia odbywać się będą 
dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki tuż po 
lekcjach (godz. 14:30). Treningi prowadzić będzie 
mistrz Waldemar Matyka, posiadacz III dana z Au-
gustowskiego Klubu Karate. Zapisy bezpośrednio 
pod numerem telefonu 604  909  209 lub sekreta-
riacie GOK. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 
października (czwartek) w sali widowiskowej GOK 
(pierwsze piętro) o godz. 14:30. Minimalny wiek 
uczestnika wynosi 5 lat.     zapraszaMy!
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Wczesną wiosną (marzec) od-
były się tradycyjne spotkania Wój-
ta Gminy Płaska z mieszkańcami 
wszystkich sołectw. W ich trakcie 
wójt i podlegli mu pracownicy 
zdawali raport z wykonanych 
zadań w 2013 r. oraz przedsta-
wiali plany na bieżący rok i dalszą 
przyszłość. Uczestnicy spotkań 
mogli bez skrępowania zadawać 
pytania i dzielić się swoimi spo-
strzeżeniami i uwagami. Podczas 
dialogu nie unikano również trud-
nych pytań w związku z sytuacją 
finansową gminy czy też brakiem 
należytej współpracy pomiędzy 
organami gminy i Radą Gminy. 

 Z perspektywy czasu, po upły-
wie pół roku, można stwierdzić, że 
praktycznie wszystkie deklaracje i 
planowane działania zostały zre-
alizowane. Po wielu miesiącach 
zmagań z Podlaskim Urzędem 

Wojewódzkim, Wojewoda zlecił 
wreszcie Powiatowemu Inspek-
torowi Nadzoru Budowlanemu 
w Augustowie skontrolowanie  
naprawionych i zalegalizowanych  
prz ydomowych ocz yszczalni 
ścieków. Jest wreszcie nadzieja, 
że gmina odzyska zablokowane 
ponad 3 mln złotych. Dobiega 
końca remont świetlicy wiejskiej 
w Mołowistym. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom strażaków 
Wójt podjął decyzję o przeprowa-
dzeniu dodatkowych prac związa-
nych z termomodernizacją garażu 
OSP. Staraniem Wójta i Dyrektora 
ZSO w Płaskiej powstał piękny 
plac zabaw dla dzieci przed bu-
dynkiem szkoły. Wszystkie tuje 
zostały przesadzone na teren 
stadionu sportowego, a z kamieni 
i głazów za budynkiem trybun  
zostało utworzone miejsce na 
ognisko. Planowany na przyszły 
rok tzw. fundusz sołecki spotkał 
się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców wsi, którzy na wiej-
skich spotkaniach ustalali cele, na 
jaki zostanie przeznaczony.

Sezon turystyczny praktycznie 
za nami, teraz czekamy już tylko 
na grzybiarzy. Pogoda w tym roku 
dopisała, czego dowodem rzesze 
turystów spędzających urlop w 
naszym regionie. Mamy nadzieję, 
że przełożyło się to również na 
dochody właścicieli pensjona-
tów, kwater agroturystycznych 
i indywidualnych mieszkańców 

naszej gminy. Centrum Informacji 
Turystycznej w Płaskiej odwie-
dziło pół tysiąca gości z kraju i 
zagranicy. Wszyscy byli pod wra-
żeniem uroków ,,płaszczańskiej’’ 
ziemi. Gminny Ośrodek Kultury 
w Płaskiej zapewnił ,,letniakom’’ 
oraz miejscowym bogata ofertę 
kulturalną. Przeprowadzone po 
raz pierwszy na taką skalę przed-
sięwzięcie pod nazwą ,,Lato Ar-
tystyczne Płaska 2014’’ spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. 
Warto nadmienić, że z budżetu 
gminy nie wydano na ten cel ani 
złotówki, a wszelkie koszty zawią-
zane z imprezami zostały pokryte 
z kasy GOK-u. Było to możliwe 
dzięki prowadzonej działalności 
gospodarczej, m.in., gminnych 
pół namiotowych.

W poniedziałek, 1 września, 
rozległ się pierwszy dzwonek 
i nasi milusińscy powrócili do 
szkoły. Wakacje dobiegły końca 
i trzeba ostro zabrać się do na-
uki. Tegorocznym pierwszakom, 
uczniom ostatnich klas podsta-
wówki i  gimnazjum życzymy 
udanych egzaminów końcowych, 
a pozostałym uczniom wielu suk-
cesów na niełatwej niwie szkolne-
go życia … już nie długo przerwa 
świąteczna! 

zapraszam do miłej lektury!

redaktor naczelny 
wojciech krzywiński

WÓJT   
DOTRZYMUJE  SŁOWA

MAGAZYN GMINY PŁASKA
Przypominamy naszym czytelnikom, że w ostatni czwartek 

miesiąca tj. 30.10.2014 r., o godz. 10:15 zostanie wyemitowa-
ny kolejny program na antenie Radia 5 pod nazwą „Magazyn 
Gminy Płaska”. Będziemy w nim informować mieszkańców 
naszego regionu o bieżących sprawach i wydarzeniach doty-
czących Gminy Płaska. proszę nas słuchać na częstotliwości 
91,2 MHz lub 97,7 MHz.
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LATO ARTYSTYCZNE PŁASKA 2014
– Podsumowanie…

Lato (i to nie tylko artystyczne) 
powoli dobiega końca. Tak udanej 
kanikuły jak w tym sezonie dawno 
już nie było. Wspaniała, słoneczna 
pogoda w lipcu i sierpniu, jak również 
ciepły początek września przyciągnęły 
do naszej gminy rzeszę turystów oraz 
wczasowiczów. Mamy nadzieję, że 
przełoży się to również na dochody 
miejscowej społeczności, które w 
dużej mierze zależą od liczby wypo-
czywających ,,letniaków’’. A przed 
nami jeszcze grzybobranie i jesienne 
wędkowanie … W tym roku, oprócz 
oferty turystycznej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Płaskiej zaproponował 
przybyłym gościom oraz mieszkańcom 
cykl imprez kulturalnych pod nazwą 
,,Lato Artystyczne Płaska 2014’’. Była 

to zupełnie nowa inicjatywa promująca 
najpiękniejsze miejsca w naszej gminie 
zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju 
(w tym plaże i pola namiotowe) w po-
łączeniu z wydarzeniami artystycznymi 
na naprawdę wysokim poziomie. 

Rozpoczęliśmy od Festiwalu Pio-
senki Żeglarskiej i Szantowej, który 
odbył się w dniu 19 lipca na gmin-
nym polu namiotowym w Paniewie. 
Na profesjonalnej scenie wystąpiły 
utytułowane i cenione zespoły repre-
zentujące ten gatunek muzyki, między 
innymi: Flash Creep i Mechanicy Szant 
z niesamowitym ,,Szkotem’’ na czele. 
Koncert stał na znakomitym poziomie, 
a legendarny zespół z Krakowa zamiast 
80 minut dał popis 2,5 godzinnej mu-
zycznej uczty! W ocenie słuchaczy 

było to wydarzenie bez precedensu, 
a sami wykonawcy nie mogli wyjść 
z podziwu dla miejsca i atmosfery 
panującej podczas występu. Było nam 

tym bardziej miło, że zespół gościł po 
raz pierwszy na naszym terenie. Na 
pewno usłyszymy ,,Mechaników’’ w 
przyszłym sezonie.

W pierwszą sobotę sierpnia przenie-
śliśmy się na gminne pole namiotowe 
w Jazach nad jeziorem Mikaszewo, 
gdzie odbył się I Przegląd Piosenki 
Turystycznej i Harcerskiej. Najpierw 
w promieniach zachodzącego słońca na 
scenie pojawiło się ,,Mazurskie Trio’’ 
pod wodzą Wojtka Straszyńskiego, któ-
re wykonało najpopularniejsze ,,prze-
boje’’ śpiewane na trasach rajdowych 
i przy ogniskach. Robert Kasprzycki 
nie pozostawił złudzeń, kto jest najlep-
szym wykonawcą piosenki autorskiej, a 
jego hit ,,Niebo do wynajęcia’’ idealnie 
pasował do niebiańskiej aury panującej 
nad Mikaszewem. Główną gwiazdą 
wieczoru okazał się rewelacyjny ,,boys 
band’’ – Tonam & Synowie. Sześciu 
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wyjątkowych wykonawców, którzy za 
pomocą głosu (bez żadnych instrumen-
tów) zaczarowali publiczność. Ich in-
terpretacja, m. in., utworów Krzysztofa 
Klenczona wzbudziła niekończący się 
aplauz widowni. Koncert przeciągnął 
się prawie do północy, a w ocenie Se-
bastiana Kossakowskiego – managera 
zespołu, był to najlepszy ich występ 
w sezonie. Miło to słyszeć z ust czło-
wieka, który organizuje najważniejsze 
przedsięwzięcia artystyczne w Polsce.

16 sierpnia, po raz drugi po rocznej 
przerwie, odbył się na bindudze w Ku-
drynkach ,,Festyn Rodzinny’’ organi-
zowany przez Świetlicę Wiejską w Ru-
dawce. ,,Szefową’’ pikniku była  Ewa 
Juszkiewicz, której dzielnie pomagał 
mąż Marek oraz organizator ds. spor-
tu - Janek Bagiński. Imprezę sprawnie 
poprowadziła  Ania Obuchowska, zaś 
zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzie-
żą moderowała nieoceniona Marysia 
Pawlikowska. Odbył się tradycyjny 
mecz piłkarski ,,Przyjezdni’’ kontra 
,,Miejscowi’’, Mistrzostwa w Rzucie 
Beretem, zawody sprawnościowe, a 

na koniec tradycyjne ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Logistyką zajmował 
się jak zawsze Rafał Borowski.

Warto nadmienić, że na realizację 
tego dużego przedsięwzięcia Urząd 
Gminy w Płaskiej nie wydał ani zło-
tówki. Dzięki możliwości pozyski-
wania dodatkowych środków przez 
Gminny Ośrodek Kultury, udało się 
sfinansować ,,Lato Artystyczne Płaska 
2014’’ z własnych dochodów. Gro środ-
ków pochodziło  z ,,małych projektów’’ 
złożonych skutecznie do Lokalnej 
Grupy Działania – Kanał Augustowski 
i Rospuda. Pozostałe wydatki zostały 
opłacone z wpływów, między innymi, 

z prowadzonych przez GOK gminnych 
pól namiotowych. Możliwość prowa-

dzenia działalności gospodarczej przez 
instytucję kultury z przeznaczeniem na 
działalność statutową jest najlepszym 
przykładem wykorzystywania bazy 
turystycznej przekazanej przez Urząd 
Gminy w zarząd Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury w Płaskiej.

Duże podziękowania składamy 
Nadleśnictwu Płaska w Żylinach za fi-
nansowe wsparcie tego nowatorskiego 
przedsięwzięcia artystycznego.

     
   Wojciech 

Krzywiński
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Jaki był tegoroczny sezon turystyczny? 
– myślę, że bardzo udany. Co prawda na-
rzekanie to,, polska specjalność’’ i wiecz-
nie jesteśmy z czegoś niezadowoleni, ale 
grzechem było by twierdzić , że pogoda 
w tym roku nie dopisała. A to właśnie 
od niej, szczególnie w tej szerokości 
geograficznej, tak naprawdę wszystko 
zależy. Upalny lipiec i przyjazny sierpień 
spowodował, że rzesze wczasowiczów i 
gości przybyło do naszego regionu. Pi-
sząc ,,regionu’’ mam na myśli nie tylko 
Pojezierze Suwalsko -  Augustowskie, 
ale również okoliczne gminy, Ziemię 
Sejneńską, obszary Biebrzańskiego Parku 
Narodowego.  Oczywiście kluczową rolę 
w sercu Puszczy Augustowskiej odgrywa 
Gmina Płaska.

W tym sezonie (stan na dzień 30.08.
br) Centrum Informacji Turystycznej w 
Płaskiej odwiedziło niespełna pół tysiąca 
osób z kraju i zagranicy. Nieznaczną 
większość stanowili mężczyźni (225), 
kobiet było 186, zaś dzieci 42. Resztę tu-
rystów stanowili obcokrajowcy, z których 
najliczniej reprezentowani byli Niemcy 
(10). Podobnie jak w roku poprzednim 
największy odsetek stanowili goście z 
woj. Mazowieckiego (34,3%), Podla-
skiego (17%) i Łódzkiego (8%). Średnia 
wieku ,,letniaków’’ przekracza 40 lat, co 
potwierdza przypuszczenia, że szukają u 
nas spokoju i obcowania z naturą raczej 
,,dojrzali’’ turyści. Oczywiście nie jest to 
jeszcze pełny obraz sytuacji, ponieważ 
studenci mają w dalszym ciągu wakacje, 

a i spływy kajakowe nie dobiegły końca. 
Odwiedzający CIT mogli zaopatrzyć się 
w niezbędne mapy, przewodniki, foldery 
i specjalnie wydane pocztówki z naszej 
gminy. Ponadto mogli po raz pierwszy 
wziąć udział w specjalnie przygotowanej 
,,grze’’ terenowej (tzw. Quest), który 
promował najpiękniejsze zakątki Gminy 
Płaska. Trasa samochodowa lub rowerowa 
liczy ok. 70 km i ciągnie się od Sank-
tuarium w Studzienicznej, aż do śluzy 
granicznej w Kurzyńcu.  Odnotowaliśmy 
znaczny wzrost gości na polach namio-
towych, a to za sprawą należytej obsługi 
i dodatkowych imprez, które się tam 
odbywały. Nowością jest zamontowany 
przy wejściu do CIT specjalny ,,kiosk’’ 
informacyjny.

Mamy nadzieję, że gospodarstwa 
agroturystyczne, pensjonaty, hotele jak 
i  indywidualni mieszkańcy wykorzystali 
sprzyjającą aurę. Od zasobności portfeli 
po zakończeniu sezonu zależy możliwość 
inwestowania i podwyższenia jakości 
świadczonych usług. Walory naszego 

położenia są nie do przecenienia. Nie-
skazitelna przyroda, wyjątkowo czysta 
woda w naszych jeziorach i rzekach, 
oddany do użytku na całej długości Kanał 
Augustowski stanowią naturalną bazę do 
wyjątkowego wypoczynku. 

Trudną do rozwiązania kwestią jest 
utrzymanie kąpielisk i tzw. miejsc prze-
znaczonych do kąpiel. Spowodowane jest 
to bardzo restrykcyjnymi zapisami ustawy 
o bezpieczeństwie osób przebywających 
nad zbiornikami wodnymi i rozporządze-
niami Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Spełnienie wszystkich wymogów (w tym 
zatrudnienie odpowiedniej liczby ratowni-
ków) jest bardzo kosztowne i bez wsparcia 
państwa praktycznie niemożliwe. Problem 
jest ogólnopolski i mamy nadzieję, że do 
przyszłego sezonu zostanie sensownie 
załatwiony. Odpowiedni zapis w gmin-
nym budżecie na 2015 r. umożliwi nam 
utrzymanie w przyszłym roku co najmniej 
dwóch najliczniej odwiedzanych miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli.

Wojciech Krzywiński

Udany sezon turystyczny 2014!



lipiec, sierpień 2014 r. 7

Cudze chwalicie – swego nie znacie!

Między 20 a 27 lipca bieżącego roku 
gmina Płaska gościła niecodzienną i 
prestiżową imprezę – Młodzieżowy 
Obóz Inicjatyw Twórczych w ramach 
międzynarodowego projektu EXCEPT. 
Obóz zorganizowała fundacja Studio 
Skit z Warszawy, która zajmuje się na co 
dzień docieraniem do młodzieży poprzez 
muzykę. Program EXCEPT jest dotowany 
z unijnego budżetu Culture 2007-2013 i 
bierze w nim udział 6 partnerów z Pol-
ski, Węgier, Francji, Serbii, Włoch oraz 
Niemiec. 

Uczestnikami obozu była młodzież z 
Warszawy między 14 a 18 rokiem życia 
– młodzież, która nie mogła wyjechać 
na wakacje z powodów materialnych, 
czy trudnej sytuacji życiowej. Kadrę 
stanowiło troje wychowawców z Polski 
oraz międzynarodowa grupa artystów i 
psychologów, która prowadziła zajęcia 
muzyczne, teatralne, warsztaty improwi-
zacji scenicznej, elementy kabaretu i tańca. 
Ze znanych polskich artystów udział w 
obozie wziął Adam Grzanka, znany m.in. 
z kabaretu Chatelet. 

Bazą obozu była Świetlica Wiejska 
w Płaskiej. Większość młodzieży, która 

wzięła udział w tym wyjątkowym przed-
sięwzięciu, nigdy nie była w naszych stro-
nach, a część z nich nigdy wcześniej nie 
opuściła Warszawy (młodzież z typowych 
,,blokowisk’’). Toteż warunki pobytu i 
piękno okolicy przerosły ich oczekiwania. 
Mogli korzystać z naszych obiektów spor-
towych, plaży gminnej, pływać kajakami, 
korzystać z zasobów Gminnego Ośrodka 
Kultury i Centrum Informacji Turystycz-
nej  oraz zwiedzać najpiękniejsze zakątki 
naszej gminy. Pojechali ponadto na,, Netta 
Cup’’ do Augustowa, by po raz pierwszy w 
życiu oglądać skoki na nartach wodnych. 

Również zagraniczna kadra była pod 
wrażeniem nowoczesnej infrastruktury. 
„Kiedy wjechaliśmy do Płaskiej po 6 
godzinach jazdy, nigdy bym nie przypusz-
czała, że wśród tak dzikiej przyrody kreso-
wej znajdziemy tak nowoczesne zaplecze 
turystyczne. Jestem w szoku” - mówiła 
30-letnia instruktorka tańca z Holandii. 

Jednym z głównych przedsięwzięć 
uczestników obozu była budowa ekspery-
mentalnego studia nagrań. Chodziło o to, 
żeby jako elementów akustycznych użyć 
naturalnych surowców – drewno, trzcina, 
liście. Miały one zastąpić specjalne gąbki 

i panele akustyczne normalnie stosowane 
przy nagraniach wokalu. Eksperyment 
powiódł się wyśmienicie, nagrania zreali-
zowane w tym polowym studio, jedynym 
takim w Europie, będzie można usłyszeć 
jesienią. 

Młodzież i fundacja Studio Skit już 
zapowiedzieli powrót – byli zachwyceni 
warunkami, okolicą i współpracą z nami. 
Zapraszamy ponownie!

Wojciech Krzywiński
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Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w ZSO w Płaskiej

Wakacje dobiegły końca. Wszyscy 
wypoczęci i pełni zapału wrócili do szkoły.

1 września w ZSO w Płaskiej odbyła 
się inauguracja roku szkolnego 2014/2015. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.w 
kaplicy celebrowaną przez ks. Proboszcza 
Wojciecha Jabłońskiego i ks. Proboszcza 
Andrzeja Borkowskiego. Dalsza część 
odbyła się na sali gimnastycznej. Dyrektor 
szkoły Dariusz Sudyk serdecznie powitał 
dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców 
oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Płaska Wiesława Gołaszewskiego, ks. 
Wojciecha Jabłońskiego, ks. Andrzeja Bor-
kowskiego, zastępcę komendanta placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej kpt SG Bog-
dana Bućko,  dyrektora GOK-u Wojciecha 

Krzywińskiego, przedstawiciela Rady 
Rodziców Annę Obuchowską.

Dyrektor życzył uczniom powodzenia i 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i reali-
zowaniu swoich celów.

1 września to również tragiczna data 
w historii naszego kraju. Minutą ciszy 
uczczono 75 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

Następnie uczniowie spotkali się z wy-
chowawcami. Miło było zobaczyć znajome 
twarze, wymienić wrażenia z wakacji.

W nowym roku szkolnym praca dy-
daktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 
odbywać się będzie zgodnie z opracowanym 
planem szkoły.

Należy podkreślić, że w bieżącym roku 

szkolnym szkoła nasza będzie realizować 2 
nowe projekty unijne o wartości ok.100 tyś. 
zł. W szkole podstawowej to: ,,Akademia 
wysokich lotów”, natomiast w gimnazjum: 
,,Gimnazjum XXII wieku”. Projekty skiero-
wane do uczniów będą realizowane głównie 
w postaci zajęć dodatkowych rozwijających 
zainteresowania uczniów.

Ponadto w szkole została wyremontowa-
na łazienka przygotowana dla najmłodszych 
uczniów, czyli klas O oraz I –III szkoły pod-
stawowej. Doposażono bibliotekę szkolną, 
a także pracownię klasy ,,O” w nowe za-
bawki, pomoce dydaktyczne, meble i tablicę 
interaktywną. We wrześniu rozpoczną się 
również prace przy budowie placu zabaw.

Możemy poszczycić się także sukcesem 
sportowym, ponieważ w sportowej klasyfi-
kacji generalnej współzawodnictwa szkół 
podstawowych w województwie na 129 
szkół nasza szkoła zajęła 16 miejsce.

W nowym roku szkolnym życzymy 
uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia 
i sukcesów.

L P

Urząd Gminy Płaska wspólnie z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących jest w trakcie realizacji projektu  systemowego 
„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawo-
wej w  Gminie Płaska do świadczenia wysokiej jakości usług 
na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. Projekt finansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 9.1.1 PO KL, a na jego realizację Gmina Płaska 
otrzymała kwotę dotacji w wysokości 82.270,05 zł (100% dofi-
nansowania ze środków UE). 

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przed-
szkolnego oraz stworzenia warunków umożliwiających objęcie 
wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat. W tym celu  
zrealizowane zostały następujące zadania: 

- zakup wyposażenia do przedszkola: mebli (stoły przedszkol-
ne, krzesełka dziecięce, szafki ze schowkami, szafy zamykanej, 
regałów otwartych na zabawki, biblioteczki), wyposażenia wy-
poczynkowego (puf, poduszek do siedzenia, kanap dziecięcych), 
zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych, 
sprzętu ICT (laptop z oprogramowaniem, drukarka kolorowa, 
radio z odtwarzaczem CD, tablica interaktywna z oprogramowa-
niem, kserokopiarka) oraz kompletu wyposażenia zapewniającego 
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;

- organizacja placu zabaw tj. zakup i montaż na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej urządzeń placu zabaw tj. 
kompletu zabawek wielofunkcyjnych, huśtawek podwójnych, 
huśtawek równoważnych, sprężynowców, karuzeli;

- dostosowanie po-
mieszczeń toalet, któ-
re zostały zmoderni-
zowane i dostosowane 
do możliwości dzieci 
młodszych.

Należy podkreślić, 
że jest to kolejny projekt realizowany wspólnie przez Urząd Gminy 
Płaska reprezentowany przez Wójta Wiesława Gołaszewskiego i 
ZSO w Płaskiej reprezentowany przez dyrektora Dariusza Sudyka.

        A.J.

Modernizacja 
oddziału przedszkolnego
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Remont Świetlicy Wiejskiej 
w Mołowistym

Po modernizacji świetlic wiejskich w 
Płaskiej, Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie, 
Gminie Płaska udało się pozyskać dofi-
nansowanie na remont świetlicy wiejskiej 
w Mołowistym. Wszyscy wiemy jak bu-
dynek ten odbiegał estetyką od nowych 
zabudowań na działkach sąsiednich. Po-
stanowiono zmienić ten stan rzeczy. Dzięki 
środkom z LGD od lipca br. trwa remont 
pomieszczeń i termomodernizacja obiektu. 
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
ocieplono ściany zewnętrzne i strop nad 
pomieszczeniami, zainstalowano, jako 
dodatkowe źródło ciepła, wkład komin-
kowy o mocy 12kW z górną dystrybucją 
powietrza. W ubiegłym tygodniu przepro-

wadzono kilka prób wkładu kominkowego 
i trzeba przyznać, że skuteczność tego roz-
wiązania napawa optymizmem. Chrzest 
bojowy zostanie jednak przeprowadzony 
w okresie zimowym i wówczas będzie 
wiadomo, czy warto było wydatkować 
środki na takie rozwiązanie.

Wnętrza otrzymały nowe tynki na ścia-
nach i sufitach, zainstalowano schody na 
poddasze. W chwili obecnej trwają prace 
malarskie, a w ciągu kliku tygodni zostanie 
położona nowa podłoga z dobrej jakości 
paneli podłogowych. Z pomieszczenia 
socjalnego wygospodarowano miejsce na 
toaletę, a samo pomieszczenie otrzyma 
nowe wyposażenie.

Na zewnątrz budynek został ocieplony, 
otrzymał nową kolorystykę elewacji, nowy 

chodnik i schody wejściowe oraz 
opaskę z kamieni. Dzięki temu 
elewacja nie będzie się brudzić 
od wód opadowych. Jeszcze w 
tym tygodniu rozpoczną się pra-
ce z wiązane z budową szamba 
szczelnego.

Jesteśmy świadomi, że zakres 
remontu nie jest pełny, ale ograni-
czone środki nie pozwalają w tej 
chwili na jego zwiększenie.  Mamy 
nadzieję, że pozostałe do zrobienia 
prace zostaną wykonane w najbliż-
szych latach. Dzięki dobrej współ-
pracy nowego właściciela działki 

sąsiadującej z działką gminną, uzyskano 
zgodę na wejście na jego nieruchomość. 
Dało to możliwość wykonania robót do-
datkowych w postaci ocieplenia elewacji, 
wymiany okien w części budynku nale-
żącej do OSP i uporządkowania terenu za 
budynkiem świetlicy.

Pragniemy pochwalić świetną współ-
pracę z mieszkańcami wsi Mołowiste, 
którzy wnieśli kilka trafnych uwag do 
realizacji remontu, pomogli w doborze 
kolorystyki pomieszczeń, samodzielnie 
wykonali część prac porządkowych i przy-
gotowawczych wokół budynku. Z prowa-
dzonych rozmów wiemy, że możemy na 
nich liczyć przy innych pracach wokół 
budynku, za co serdecznie dziękujemy!

Robert Sobolewski
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W dniu 21 sierpnia br. Władza 
Wdrażająca Programy Europejskie w 
Warszawie poinformowała Wójta, że 
nakłada karę finansową na Gminę Pła-
ska w wysokości ok. 140 tys. złotych za 
bezprawnie (zdaniem WWPE) wypła-
cone wynagrodzenia przez Fundację 
Euro Nation z Warszawy, w związku z 
prowadzonym projektem pn. ,,Dostęp 
do Internetu – szansa na dynamiczny 
rozwój Gminy Płaska’’. Główna cześć 
tej kary, ok. 103 tys. złotych,  dotyczy 
wypłaconego wynagrodzenia byłej 
skarbnik Gminy Płaska  p. Jadwigi D. 

Fundacja Euro Nation była  partne-
rem Gminy Płaska w zrealizowanym 
projekcie na budowę sieci interneto-
wej w Gminie Płaska. Zadaniem Fun-
dacji było m.in. prowadzenie szkoleń 
dla mieszkańców oraz prowadzenie 
rozliczeń i sprawozdawczości projek-
tu. Gmina Płaska nie miała wpływu na 
to w jaki sposób  i przy współpracy z 
którymi osobami Fundacja zamierza 
je realizować. Okazało się, że jedno 
z najważniejszych zadań dotyczących 
finansów (wartość umowy 106. 800,00 
złotych) przejęła od Fundacji Euro Na-
tion, pani  Jadwiga D. pełniąca w tym 
czasie funkcję skarbnika Gminy Pła-
ska. Odbyło się to bez wiedzy i zgody 
Wójta. Już sam fakt przyjęcia zadania 
„rozliczenie i sprawozdawczość” pro-

jektu wzbudziło oburzenie WWPE, 
gdyż ta sama osoba w ramach swego 
zakresu czynności w Urzędzie Gminy 
Płaska prowadziła również rozlicze-
nie i sprawozdawczość projektu.  Po-
nadto   WWPE wskazała  na niepra-
widłowość zdobycia zamówienia. W 
postępowaniu na wybór specjalisty ds. 
spraw rozliczeń i sprawozdawczości 
(postępowanie prowadziła Fundacja 
Euro Nation w Warszawie) wpłynęły 
„rzekomo” trzy różne oferty. Wybrana 
została oferta byłej skarbnik p. Jadwi-
gi D. W związku z powyższym WWPE  
wystąpiła do Gminy Płaska o zwrot 
dotacji w kwocie ok. 140 tys. zł.  

 Wójt Gminy Płaska odpowiedział 
WWPE, że nie zawierał żadnej umowy 
i nie organizował konkursu na wybór 
specjalisty, nie miał też żadnej wie-
dzy o tym, że pani Jadwiga D. zawarła 
umowę z Fundacją Euro Nation. Łą-
czenie Gminy Płaska ze sprawą  pani 
Jadwigi D. , tylko dlatego że była pra-
cownikiem Urzędu Gminy Płaska, jest 
nieuzasadnione. 

Gmina Płaska będzie składała od-
wołanie od naliczonej kary. W przy-
padku podtrzymania decyzji przez 
WWPE, Gmina wystąpi zgodnie z 
prawem do osób, które spowodowały 
naliczenie kary, o zwrot wymaganej 
kwoty. Jeżeli osoby te dobrowolnie nie 

zwrócą całej sumy, Gmina wystąpi do 
sądu o odzyskanie swoich należności.

W celu dokonania obiektywnej oce-
ny opisanej powyżej sytuacji, udostęp-
niamy czytelnikom „Głosu Płaskiej” 
fragment pisma  Dyrektora WWPE w 
sprawie dotyczącej nieprawidłowości  
w wyborze menadżera ds. marketingu 
i promocji  oraz specjalisty ds. rozli-
czeń i sprawozdawczości  w ramach 
projektu pn. „Dostęp do Internetu – 
szansa na dynamiczny rozwój Gminy 
Płaska”. 

Chcemy jeszcze raz dobitnie pod-
kreślić, że postępowanie w sprawie 
wyboru specjalisty i menadżera pro-
jektu prowadziła wyłącznie Fundacja 
Euro Nation z Warszawy. Była ona 
zobowiązana poprawnie zebrać oferty 
i dokonać uczciwego wyboru. Gmina 
Płaska absolutnie nie brała udziału 
w tym postępowaniu, natomiast pie-
niądze na realizację zadań Fundacja 
Euro Nation otrzymywała za pośred-
nictwem Gminy Płaska, która była 
jedynym beneficjentem tego projektu.  
Sprawowaniem nadzoru nad przekazy-
waniem pieniędzy Fundacji w ramach 
realizacji projektu zajmowała się była 
skarbnik Gminy Płaska p. Jadwiga D. 
(zwolniona z pracy  w Urzędzie Gmi-
ny w czerwcu 2013 roku).   

Redakcja

       Data sporządzenia pisma: (…)
WWPE- WR4.4230.73.1.1.2014/KD                              

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.
 
            

Pan
Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska
ul. Płaska 516-326 Płaska
fax. 087 643-90-81 

Nr projektu w KSI-SIMIK: POIG.08.03.00-20-130/09
 

Dotyczy: weryfikacji postępowania na menadżera ds. marketingu i promocji oraz specjalisty  
ds. rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Dostęp do Internetu – szansa  

na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”, nr POIG.08.03.00-20-130/09-00

„Gmina Płaska ukarana 
za prywatę byłej skarbnik”
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szanowny panie wójcie,

 uprzejmie informuję, iż wyniku zachodzącej wątpliwości co do zachowania zasady konkurencyj-
ności przy wyborze menadżera ds. marketingu i promocji  oraz specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdaw-
czości w ramach projektu pn. „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”, 
Instytucja Wdrażająca zawiadamia o wykrytych nieprawidłowościach:
Weryfikacja postępowania na specjalistę ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa nr 3/PŁASKA/2010):

1. Wydruk ze strony internetowej jest nieczytelny, w związku z powyższym brak możliwości zwery-
fikowania, czy ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego; brak też 
informacji, czy ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego; równocześnie brak 
potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do 3 wykonawców.

2. W postępowaniu rzekomo wpłynęły 3 oferty,  oferty te zostały złożone na tę samą kwotę – 
106  800,00 zł, brak jest zatem możliwości porównania tychże ofert. Jedynie kwoty wskazane 
liczbowo różnią się od siebie. Natomiast zamawiający, pomimo wyjaśnienia tychże rozbieżności, 
podpisał umowę z panią Jadwigą Dobrowolską. Według zamawiającego pierwsza oferta została 
złożona na kwotę 106 800,00 zł, druga oferta została złożona na kwotę 120 000,00 zł, a trzecia 
oferta została złożona na kwotę 114 000,00 zł. Jednakże, kwoty wpisane słownie są tożsame, każda 
oferta została złożona na 106 800,00 zł. w przypadku zaistnienia rozbieżności w ofercie w kwo-
cie wpisanej liczbowo i słownie, zawsze ważna jest kwota wpisana słownie. istnieje rzeczy-
wiste ryzyko, iż oferty zostały przygotowane przez tę samą osobę, bowiem wizualnie oferty 
te są identyczne (ta sama czcionka, ułożenie itp.). powyższe skutkuje brakiem zachowania 
zasady konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców.

3. Jednocześnie wskazać należy, że w postępowaniu oferty złożyły osoby pracujące w Gminie Pła-
ska (nawet podane w ofertach adresy mailowe są służbowe). Rzekoma zwycięska oferta została 
złożona przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę na stanowisku skarbnika Gminy. Biorąc pod 
uwagę przedmiot zamówienia, zachodzi podejrzenie, iż zarówno przedmiot zamówienia, 
jak i zakres obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę były bardzo zbliżone lub 
tożsame.

4. Ocena ofert powinna zostać dokonana w oparciu o całe wynagrodzenie wskazane w ofercie,  
a nie jedynie w oparciu o wynagrodzenie miesięczne.

5. Umowa została zawarta na okres 30 miesięcy od dnia 23.09.2010r., czyli do dnia 22.03.2013r. W 
umowie wskazano, iż umowa winna zostać zawarta na okres 30 miesięcy lub do dnia zakończe-
nia zadania wynikającego z harmonogramu realizacji projektu. Z dokumentacji wynika, iż umowa 
trwała dłużej, niż do dnia 22.03.2013r. Powyższe może budzić wątpliwości, iż została zawarta na 
okres dłuższy niż wskazany w zapytaniu ofertowym (w ofercie wskazano jedynie okres 30 miesię-
cy), co wpływa na brak zachowania zasady konkurencyjności oraz równego traktowania wyko-
nawców. (…)”

z poważaniem,

Dokument podpisany bezpiecznym 
podpisem elektronicznym

Eliza Pogorzelska
Dyrektor Departamentu Rozliczeń I   

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
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Miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57a

Dobiega końca realizacja projektu nr LT-
-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograni-
czu polsko-litewskim” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, 
realizowanego  w partnerstwie z Samorządem 
Rejonu Lazdijai. Budżet projektu wynosi 
3.919.892,00 EUR, z czego 85 % dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
to kwota 3.331.908,20 EUR. 

Główne zadania zrealizowane w ramach 
projektu:
1. zaopatrzenie gospodarstw rolniczych i 

mieszkańców z terenu Gminy Płaska i Sa-
morządu Lazdijai  w przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, 

2. rekonstrukcja parku miejskiego w Lazdijai,
3. oznakowanie istniejących tras turystycznych 

pieszych – rowerowych,
4. wydanie map, przewodników turystycznych, 

albumu oraz stworzenie strony internetowej 
– zawierające kompendium wiedzy o regio-
nie dla turystów, 

5. wyposażanie Centrum Informacji Turystycz-
nej w Płaskiej (zakup mebli, serwera, kom-
puterów wraz oprogramowaniem, a także 
montaż zewnętrznego terminala informacji 
turystycznej). 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo w ob-

szarze transgranicznym, celem Gminy Płaska 
oraz Samorządu Lazdijai jest współpraca, 
w tym przede wszystkim na rzecz turystyki, 
zwłaszcza ekologicznej oraz rozwój działań na 
rzecz promocji turystyki związanej z ochroną 
środowiska, rekreacją oraz rozwojem kultury w 
regionie przygranicznym. Gospodarstwa wypo-
sażone w nowoczesną technologię oczyszcza-
nia ścieków, dzięki realizacji projektu tworzą 
sieć tzw. eko-kwater. Niewątpliwie Gmina 
Płaska ze względu na ilość wybudowanych 

przydomowych oczyszczalni ścieków jest 
jedną z najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
i ekologicznie gmin w Polsce. 

Dzięki realizacji projektu podjęto wspólne 
działania na rzecz promocji regionu i wspólne-
go wizerunku, poprawy i stworzenia infrastruk-
tury turystycznej w obszarze transgranicznym, 
wspierania turystyki ekologicznej oraz racjo-
nalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 
co jest szczególnie ważne dla obojga partnerów.

 Działania te będą pomocne w przyjęciu 
wspólnego punktu widzenia na zrównoważony 
rozwój turystyki transgranicznej oraz przyczy-
nią się do poprawy współpracy w dziedzinie 
rozwoju eko-turystyki i ochrony zasobów 
krajowych, które obecnie są niewystarczające. 
Partnerzy osiągnęli cel ogólny projektu, którym 
jest poprawa turystyki ekologicznej, rekreacyj-
nej i kulturalnej w obszarze przygranicznym 
Litwa - Polska. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłoże-
niu do wglądu publicznego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działek 
o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. Ru-
dawka wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 11.07.2014 
r. do 08.08.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Płaska w Pokoju Nr 01, Płaska 
53, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 08.08.2014 r. 
w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy Płaska 
o godz. 1200.

Projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działek o nr ewid. 348 i 349 
z obrębu ewid. Rudawka wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
jest dostępny na stronie internetowej 
ug-plaska.pbip.pl.

Z niezbędną dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach pracy 
Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Płaska, 16-326 Płaska 
53, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22.08.2014 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się 

również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej:

1)  opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
262) lub

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

3)   za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

Adres poczty elektronicznej: budow-
nictwo.plaska@home.pl.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZOWJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu

Podsumowanie projektu „EKOTURYSTYKA” 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działek o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. Rudawka


