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Spółdzielczy Bank Rozwoju przyłącza się do akcji
zbierania plastikowych nakrętek!

Dochód z uzyskanych podczas zbiórki nakrętek
zostanie przekazany na wsparcie i ochronę zdrowia chorych dzieci.

Obecnie nakrętki zbierane są w celu pozyskania środków na zakup fotelika samochodowego dla Amelki - pod-
opiecznej Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Fotelik umożliwi jej komfortowe dojazdy na rehabilitację. Amelka potrzebuje 
wsparcia, ma mózgowe porażenie dziecięce, nie chodzi, nie utrzymuje pozycji siedzącej, odżywiana jest pozajelitowo. 
Każdy dzień Amelki to walka o to, by nie było gorzej.

Zbierajmy plastikowe nakrętki i wieczka! Z butelek PET, z butelek od jogurtów, płynów do prania, czy 
płukania, plastikowe wieczka od słoików, wiaderek i inne! (uwaga! nakrętki i wieczka muszą być czyste)
Zebrane nakrętki przynoście do Oddziałów SBR Bank – przekażemy je do siedziby regionalnej TV Narew 

-  organizatora akcji. 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) 
i uchwały Nr XI/62/11 Rady Gmi-
ny Płaska z dnia z dnia 30 listopada 
2011 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia         
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U.            z 2013 
r. poz. 1235 ze zmianami), w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska uchwalo-
nego uchwałą Nr XII/67/04 Rady Gminy 
Płaska z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz. U. 
Woj. Podl. z 2004 r. Nr 88 poz. 1312 z 
późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zmiany planu będzie 

zmiana przeznaczenia gruntów rolnych, 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
323/11 i 323/12, położonych w miejsco-
wości Płaska.

Ww. projekt i prognoza oddziały-
wania na środowisko będą wyłożone w 
terminie od 12 listopada 2014 r. do 10 
grudnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska, 16-326 Płaska 
53, w pokoju nr 01 w godzinach pracy 
Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami przyjętymi w projekcie zmiany 
planu odbędzie się w dniu 05 listopada 
2014 r. o godz. 14oo w siedzibie Urzę-
du Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w 
pokoju nr 01.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
(…), można wnosić uwagi dotyczące 

ustaleń przyjętych w projekcie zmiany 
planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Wójta 
Gminy Płaska z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia  21 grudnia 2014 
r., w formie:

pisemnej (adres: Urząd Gminy Pła-
ska, 16-326 Płaska 53),

ustnej - do protokołu (w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, po-
kój 01),

drogą elektroniczną (adres e-mail: 
budownictwo.plaska@home.pl.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzo-
ne przez Wójta Gminy Płaska w termi-
nie nie dłuższym niż 21 dni od upływu 
terminu ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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Listopad to jeden z najważniejszych 
miesięcy w historii i tradycji Polski. 
Kiedy pod koniec 1903 r. Stanisław 
Wyspiański w ,,Nocy listopadowej’’ 
pisał:

nie przypuszczał, że trud i drama-
tyczny los Powstańców z 1830 roku 
nie pójdzie na marne, a dynamiczne 
wydarzenia początku XX wieku nie-
bawem przyczynią się do odzyskania 
upragnionej niepodległości. Rewolu-
cja październikowa (tak naprawdę li-
stopadowa) w Rosji, wybuch I Wojny 
Światowej, pogrom dawnych zabor-
ców spowodował historyczną szansę 
wskrzeszenia Rzeczypospolitej. Ale 
żeby tego dokonać należało mieć 
Wodza! 10 listopada 1918 r. specjal-
nym pociągiem na Dworzec Główny 
w Warszawie przybywa zwolniony z 
więzienia w Magdeburgu brygadier 
Józef Piłsudski. 11 listopada Rada 
Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu 
władze nad wojskiem, a następnego 
dnia powierza mu utworzenie Rządu 
Narodowego. 29 listopada 1918 r. 
(rocznica wybuchu Powstania Listo-
padowego) Józef Piłsudski obejmuje 
urząd Naczelnika Państwa.

1 listopada tradycyjnie udajemy 
się na groby naszych bliskich. Dzień 
,,Wszystkich Świętych’’ jest w Ko-
ściele Katolickim dniem radosnym, 
przypominającym nam wyjątko-
wych przodków, którzy są wzorem 
do naśladowania żyjącym obecnie. 
Dzień Zaduszny jest dniem zadu-
my, modlitwy za dusze zmarłych, 
refleksji nad samym sobą. W tych 
ważnych chwilach nie zapominamy 
także o miejscach uświęconą krwią 
pomordowanych w czasach powstań 
niepodległościowych, wojen, obo-
zach koncentracyjnych, zaginionych 
po II Wojnie Światowej i na dalekiej 
Syberii. Pamięć o ofi arach, bohate-
rach narodowych, zapomnianych i 
wyklętych jest naszym obowiązkiem 
wobec przyszłych pokoleń.

Zapraszam do miłej lektury!

Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński

POLSKI LISTOPAD…

,, Wieki i lata, co przyjdą,

  żyć będą ziaren tych treścią,

  po ojcach wielkich

 – wielkie wskrzeszę czyny,

  kiedyś – będziecie wolni…’’ 

ZUMBA:
 środa o godz. 16:30
 piątki o godz. 15:30
(z wyjątkiem 10 X ; 14 XI;  
12 XII ; 9 I ; 6 II ; 20 III )

GMINNY OŚRODEK  KULTURY W PŁASKIEJ                
 H A R M O N O G R A M  Z A J Ę Ć

KARATE:
 wtorek o godz. 14:30
 czwartek o godz. 15:30

FREE DANCE DLA DZIECI:
 środa godz. 15:30

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
 środa o godz. 16:30
 piątek o godz. 15:30

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI 

TATY
Emilowi Milewskiemu

oraz

Rodzinie

składają: Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy Płaska, 
SZGK w Płaskiej i GOKu w Płaskiej
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Bezpieczna szkoła

 Pamiętamy o Janie Pawle II

W związku z ogólnopolskim hasłem 
„Bezpieczna szkoła” w ZSO w Płaskiej 
podjęto szereg działań  mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa fi zycznego 
i psychicznego w szkole, popularyzowa-
nie pozytywnych postaw  w zderzeniu 
z zagrożeniami, jakie niesie za sobą 
współczesny świat.

Ankiety na temat bezpieczeństwa w 
szkole przeprowadzone wśród uczniów 
pod koniec ubiegłego roku szkolnego 
pokazały, że takie działania są potrzebne.

Koordynatorami projektu są: dyrektor 
szkoły Dariusz Sudyk, Małgorzata Sudyk, 
Hanna Zienkiewicz, Bogumiła Łebska we 
współpracy z Placówką Straży Granicznej 
w Płaskiej.

Pierwszym etapem było spotkanie z 
funkcjonariuszami Straży Granicznej 
w Płaskiej na temat zagrożeń związanych 
z narkotykami.

Kolejne to spotkanie w dn.15 paź-
dziernika z raperami RYMcerze i ich 
autorskim projektem ,,Nie zmarnuj Swo-
jego życia” wspieranym przez Fundację 

Integracja Jana Pawła II oraz Fundację 
Dzieciom Sawanti. Doświadczenia ży-
ciowe raperów oraz opowiadane histo-
rie o przyjaciołach głęboko poruszyły 
młodzież. 

W ramach tych działań, 23 paździer-
nika odbyła się próbna ewakuacja, 

której celem było przede wszystkim 
kształtowanie prawidłowych nawyków w 
sytuacji zagrożenia. Mamy nadzieję, że 
podjęte działania przyniosą zamierzony 
efekt, a młodzeż będzie potrafi ła doko-
nywać właściwych wyborów.                                                                                                                                   

L.P

 Szkoła w Płaskiej nosi imię Jana Pawła 
II, co zobowiązuje do wypełniania myśli 
Ojca Świętego. Jedną z najbardziej 
wzruszających uroczystości, która nale-
ży do tradycji szkoły jest obchodzony 16 
października Dzień Papieski. W związ-
ku z tym szkoła podjęła szereg inicjatyw, 
aby w ten sposób godnie uczcić pamięć 
Jana Pawła II, pokazać, jak ogromnym 
autorytetem jest dla nas Papież Polak, sto-
jący na straży nieprzemijających wartości.

Przygotowania rozpoczęły się od lek-

cji przybliżających postać 
Ojca Św., Jego życie, myśli 
i twórczość. 

8 i 9 października nasi 
uczniowie uczestniczyli w 
XIV Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II na Jasną Górę. Ponadto 
uczniowie trzymali wartę przy sali pa-
tronalnej.

22 października ,podczas wspomnienia 
liturgicznego św. Jana Pawła II uczniowie 

uczestniczyli we Mszy św. i modlitwie 
różańcowej. 

Jan Paweł II często przypominał, że 
Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci:,, 
Miejcie świętą ambicję być świętym, tak 
jak On jest świętym.” W myśl tych słów 
23 października odbyła się akademia 
pod hasłem ,,Blask Świętości”, w której 
wystąpiły dzieci z klasy IV i V. Podczas 
uroczystości został y wniesione przez 
uczniów klasy III gimnazjum relikwie 
Św. Jana Pawła II. Nad całością wszyst-

kich działań czuwały panie katechetki: 
Bogumiła Milewska i Marta Romań-
czuk. Dni Papieskie dostarczyły wielu 
wzruszeń całej społeczności szkolnej.                                                                                                    

 LP
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Dzień Nauczyciela w ZSO w Płaskiej

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ZSO W PŁASKIEJ

Święto Edukacji Narodowej to święto 
obchodzone przez nauczycieli, pedagogów 
i wychowawców. Dzień ustanowiony 
został w 1972 r.- data 14 października 
upamiętnia powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej w 1773 r.

Jest powszechnie obchodzony we 
wszystkich instytucjach związanych z 
oświatą, zwłaszcza w szkole.

10 października w ZSO w Płaskiej 
odbyły się uroczyste obchody Dnia Na-
uczyciela. Obecnością swoją zaszczycili: 
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski oraz przedstawiciele Rady Rodziców 

Małgorzata Ciężkowska i Joanna 
Trojanowska.

Dyrektor szkoły Dariusz Sudyk w 
swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna 
jest praca nauczycieli kształcących przy-
szłość narodu. Gratulował nauczycielom 
wysokich wyników na egzaminach ze-
wnętrznych i innych konkursach przed-
miotowych. Wójt Gminy wręczając na 
ręce pani wicedyrektor Ewy Pużyńskiej 
piękny bukiet kwiatów, życzył cierpli-
wości oraz satysfakcji z pracy zawodowej. 
Dziękował za zaangażowanie, za trud i 
wysiłek poświęconej codziennej pracy. 

Przedstawicielki Rady Rodziców wręczy-
ły nauczycielom słodki upominek.

Podczas uroczystości Dyrekror Szkoły 
wręczył nauczycielom,, Nagrody Dyrek-
tora” za osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
,wychowawczej i opiekuńczej.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem 
pani Teresy Sewastynowicz  zaprezen-
tował spektakl pt. „Obyś cudze dzieci 
uczył, czyli skąd się wzięli nauczyciele na 
świecie”, będący wyrazem podziękowania 
za trud pracy nauczycieli.

Dzień Nauczyciela upłynął w przyjem-
nej i sympatycznej atmosferze. 

L.P 

,, Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne:
żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest waż-
nym momentem w życiu dziecka. Każdy 
mały człowiek z niepokojem, pewną 
obawą, ale i olbrzymim zainteresowa-
niem przekracza próg szkoły. Ogromne 
przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza 
szkolna uroczystość- ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW.

29.10.2014 w ZSO w Płaskiej od-
było się przyjęcie pierwszoklasistów 
w poczet uczniów. Swą obecnością za-
szczy cili: Wójt Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski, Ks. Proboszcz Wojciech 
Jabłoński oraz przedstawicielka Rady Ro-
dziców Anna Obuchowska. Dzieci w tym 
dniu przybyły w odświętnych galowych 
strojach. Oczywiście zaprezentowały 
swoje umiejętności przez część arty-
styczną pod kierunkiem wychowawczyń: 
Teresy Jejer i Danuty Szostak, podczas 
której król Ołówkos wraz z małżonką 
poddali próbom pierwszoklasistów: re-
cytacji, śpiewu, znajomości ,, katechizmu 
polskiego dziecka”, znajomości zasad 
bezpieczeństwa.

W podniosłej atmosferze, przed pocz-
tem sztandarowym pierwszoklasiści ślu-
bowali kochać swoją Ojczyznę, szanować 
innych, dbać o dobre imię swojej szkoły 
i pilnie się uczyć. Aktu pasowania na 
ucznia symbolicznym ołówkiem doko-
nał Dyrektor szkoły- Dariusz Sudyk.

Dużą radość sprawiły dzieciom słod-
kie upominki wręczone przez Wójta 
Wiesława Gołaszewskiego oraz Ks. 
Proboszcza Wojciecha Jabłońskiego. 

Uroczystość zakończyła się spotkaniem 
z rodzicami na ,,słodkim przyjęciu”.

                                                                                                                           LP         
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Podsumowanie działalności Wójta Gminy 
Płaska w kadencji 2010 - 2014

Nowa asfaltowa droga gminna w Płaskiej

Kończy się moja II kadencja na sta-
nowisku Wójta Gminy Płaska. Chcę się 
więc podzielić z mieszkańcami naszej 
gminy uwagami na temat  najbardziej 
istotnych sprawach dotyczących tego 
okresu.

INWESTYCJE
W latach 2010-2013 prowadzona była 

jedna z najważniejszych inwestycji z pro-
gramu RPOWP „Zagospodarowanie tury-
styczne Kanału Augustowskiego na terenie 
Gminy Płaska”, której koszt wyniósł ok. 
7,4 mln złotych. Uzyskano dofi nansowanie 
z Unii Europejskiej (UE) w wysokości ok. 
5 mln złotych. W ramach tej inwestycji  
wybudowano ścieżkę rowerowo- nar-
ciarską wzdłuż Kanału Augustowskiego 
z miejscami odpoczynku i kąpieli  dla 
mieszkańców i turystów. Został wzniesiony 
budynek Centrum Informacji Turystycz-
nej, parkingi na ok. 40 stanowisk, stadion 
sportowy wraz z trybunami i zapleczem 
turystycznym. Na zakończenie zostały 
oddane do użytku 3 plaże gminne nad je-
ziorami Serwy, Paniewo oraz  Mikaszewo. 
Inwestycja ma służyć rozwojowi turystyki 
w Gminie Płaska i ułatwiać dostęp do jezior 
poprzez publiczne (gminne) plaże i kąpie-
liska. Projekt ten uzyskał bardzo wysokie 
oceny w oczach turystów i zajął I miejsce 
w Województwie Podlaskiem na najlepszą 
inwestycję na obszarach wiejskich w 2013 
roku. W tym samym roku nasz projekt 
„Zagospodarowanie turystyczne Kanału 
Augustowskiego (…)” zajął II miejsce w 
Polsce w kategorii na najlepszą inwestycję 
infrastrukturalną na obszarach wiejskich. 

 Kolejną inwestycją prowadzoną w tej 
kadencji i zakończoną w 2013 roku była 
budowa światłowodowej sieci internetowej 
pod nazwą: „Dostęp do internetu - szansą 
na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”. 
Projekt był współfi nansowany z progra-
mu Innowacyjna Gospodarka 8.3. Koszty 
realizacji projektu wynosiły ok. 4,6 mln 
złotych. Wkład Gminy Płaska miał wynieść 
ok. 700 tys. zł. W 2013 roku został podpi-
sany aneks do umowy i cały wkład został 
Gminie zwrócony. Dzięki zrealizowaniu 
tego projektu 200 gospodarstw domowych 
uzyskało sprzęt komputerowy oraz bez-
płatny dostęp do internetu. Również sprzęt 
komputerowy i dostęp do internetu uzyska-
ły wszystkie świetlice i szkoły. Do całko-
witego rozliczenia projektu pozostało już 
tylko ok. 220 tys. złotych. Niestety szansa 
na odzyskanie tych pieniędzy bardzo moc-
no spadła, po tym jak Władza Wdrażająca 

Programy Europejskie (WWPE) w 2014 
roku ujawniła bezprawną umowę byłej 
pani Skarbnik Gminy Płaska (na kwotę 
106,80 tys. złotych). Pomimo wszystko 
projekt jest bardzo udaną inwestycją. Po-
zostaje jeszcze sprawa udostępnienia sieci 
internetowej pozostałym mieszkańcom 
Gminy. W tym roku WWPE nie wyraziła 
na to zgody. Należy podjąć kolejne próby 
w przyszłym roku. 

Następny, bardzo potrzebny  projekt, to  
budowa 700 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Inwestycja jest współfi nansowana 
z programu Litwa- Polska „Rozwój ekotu-
rystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”.  
Realizowana jest w partnerstwie z rejonem 
litewskim Lazdijaj. Wartość projektu dla 
Gminy Płaska to ok. 9 mln złotych. Aktual-
nie wykonanych zostało 467 sztuk przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. W ramach 
tego projektu zostały również oznakowane 
szlaki turystyczne, postawiono 15 tablic z 
informacją turystyczną oraz wyposażono 
Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w 
meble, komputery i zewnętrzny terminal 
informacyjny. Wkład własny gminy wy-
niósł ok. 6 mln złotych. Na wniosek Wo-
jewody Podlaskiego zostało zablokowane 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Litwy współfi nansowanie z Unii Europej-
skiej należne Gminie Płas z tytułu realizacji 
umowy na projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na dzień dzisiejszy 
wysokość należnego Gminie Płaska ( nie-
opłaconego) współfi nansowania wynosi 
ok. 3,2 mln złotych. Warto przypomnieć, że 
Wojewoda Podlaski przekazał w 2012 roku 
do Wilna niezgodną z prawdą informację, 
iż Gmina Płaska naruszyła przepisy prawa 
budowlanego przy realizacji budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków. W marcu 
tego roku Wojewoda Podlaski i Minister 
Spraw Wewnętrznych Litwy przegrali w 

Wilnie sprawę sądową z Gminą Płaska. Ko-
rzystny prawomocny wyrok zapadł przed  
Najwyższym Sądem Administracyjnym 
Republiki Litewskiej. We wrześniu 2014 
roku doszło w końcu do kontroli wybudo-
wanych oczyszczalni przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) 
w Augustowie, jedynego uprawnionego 
organu  kontroli budowlanej. PINB nie 
stwierdził naruszenia prawa przez Gminę 
Płaska przy budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Projekt ten kończy 

się z dniem 31 grudnia 2014 roku. Nie-
stety, pomimo że sytuacja z rzekomym 
naruszeniem prawa wyjaśniła się, Gmina 
w dalszym ciągu nie odzyskała 3,2 mln 
złotych.  Nie pomogła też w wyjaśnieniu 
sprawy postawa niektórych istotnych osób 
z Gminy Płaska, w tym kilku radnych, 
którzy nie udzielając wsparcia Wójtowi 
Gminy, blokując budżet oraz ciągle robiąc 
zamieszanie na sesjach Rady Gminy, tak 
naprawdę wspierali w walce z Gminą 
urzędników Wojewody Podlaskiego. Oczy-
wiście, ktoś może powiedzieć, że coś jest 
na rzeczy, skoro przedsiębiorca z Łomży 
budujący oczyszczalnie wykonał swoją 
pracę w sposób nieuczciwy.  Jednak sprawa 
nieuczciwości wykonawcy z Łomży nie 
ma nic wspólnego z zarzutami jakoby to 
Gmina Płaska naruszyła prawo budowlane. 
Sprawa cywilna przeciwko fi rmie AQU-
ATECH  jest już w Sądzie Okręgowym. 
Gmina zgromadziła ogromny materiał 
dowodowy i przekazała go do sądu. Mamy 
nadzieję, że Wojciech B. poniesie konse-
kwencje swoich działań.

Udało się również wybudować w 2013 
roku ponad 10 kilometrów asfaltowych od-
cinków dróg gminnych. Inwestycja była re-
alizowana w ramach projektu „Rozbudowa 
infrastruktury transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego”. Inwestycja kosztowała 
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Wielofunkcyjny stadion sportowy w Płaskiej

3,86 mln złotych. Dofi nansowanie z Unii 
Europejskiej (UE) wyniosło ok. 3,15 ml 
zł. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to 
pierwszy wspólny projekt infrastruktural-
ny samorządu polskiego z samorządem 
białoruskim. Cieszy nie tylko sam fakt 
wykonania 12 odcinków solidnego asfaltu, 
ale również i to, że pomimo różnych prze-
ciwności (był czas, że większość radnych 
nie chciała realizować tej inwestycji), udało 
się przeprowadzić to niezwykle istotne dla 
mieszkańców zadanie. 

Spośród mniejszych inwestycji (ale 
również ważnych) należy wspomnieć re-
mont świetlicy wiejskiej w Mołowistym 
oraz wykonanie ogrodzenia i tzw. piłko-
chwytów na stadionie Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Długo oczekiwany remont 

świetlicy doczekał się wreszcie realizacji. 
Inwestycja o wartości ok. 85 tys. zł  została 
dofi nansowana w 75 % ze środków UE. 
Przeprowadzony został demontaż pokryć 
azbestowych u osób, które zgłosiły do 
Urzędu Gminy udział w projekcie. Gmina 
zapłaciła za zebranie azbestu z gospodarstw  
ok. 120 tys. zł. Aktualnie oczekujemy na 
refundację wydatku w całości. 

Również zdołaliśmy zamontować zu-
pełnie nową kotłownię na ekogroszek 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej. W roku poprzedzającym montaż 
nowej kotłowni koszty ogrzewania olejem 
opałowym kompleksu ZSO, stadion sporto-
wy, CIT wyniosły ok. 200 tys. zł. Nowa ko-
tłownia z kosztami montażu kosztowała ok. 
90 tys. zł. Już po pierwszym roku wydatek 
zwrócił się w całości. Koszty eksploatacji 
nowej kotłowni wyniosły niecałe 60 tys. zł.

Warto zauważyć, że w międzyczasie, 
została stworzona nowoczesna siłownia 
dla młodzieży na zapleczu stadionu spor-
towego (sfi nansowana w 75 % ze środków 
UE). Ostatnio przy ZSO zamontowano 
plac zabaw dla dzieci i wyposażono w 
nowe meble  klasę zerówki (cały projekt 
wartości ok. 90 tys. zł został sfi nansowany 
ze środków UE). Z projektów unijnych 
udało się doposażyć w kilkadziesiąt 
komputerów i laptopów klasy szkolne w 

Płaskiej i w Gruszkach oraz Urząd Gminy 
(udział fi nansowy gminy w tym projekcie 
wynosił 15%). 

EDUKACJA I OŚWIATA
Oddzielny fragment należy poświęcić 

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej. Doposażenie techniczne 
Naszej Szkoły jest zapewne jednym z 
najlepszych w  województwie podlaskim 
(tablice interaktywne, nowe komputery, 
zaplecze sportowe, stołówka na miejscu 
i.t.d.). Jeszcze ważniejsze są zagadnienia 
niematerialne: wyniki w nauce, wyniki 
sportowe,  wychowanie wyniesione ze 
Szkoły w Płaskiej i Gruszkach. Od kilku 
lat Zespół Szkól Ogólnokształcących w 
Płaskiej osiąga bardzo wysokie wyniki 
egzaminów zewnętrznych. Osiągnięcia 

uczniów są w większości wyższe od śred-
niej krajowej i wojewódzkiej. Dotyczy to 
wyników egzaminów w Gimnazjum, jak 
również sprawdzianu końcowego w Szkole 
Podstawowej. 

Rok 2010 i 2011 to początek procesu two-
rzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Płaskiej klas integracyjnych i sporto-
wych. Utworzenie w Szkole Podstawowej 
klas sportowych, które realizują zwiększo-
ny wymiar godzin wychowania fi zycznego 
wpłynęło pozytywnie na stan zdrowia 
naszej młodzieży, jej sprawności i ogólnej 
wydolności fi zycznej. Dzięki zwiększonej 
ilości godzin wychowania fi zycznego i 
wytężonej pracy nauczycieli wychowania 
fi zycznego, Nasza Szkoła Podstawowa sta-
ła się najlepszą „małą” szkołą w powiecie 
augustowskim pod względem wyników 
sportowych. W roku 2013 w sportowej 
klasyfikacji generalnej małych szkół
w województwie podlaskim uplasowali-
śmy się na 7, a w roku 2014 na 16 miejscu 
na blisko 160 szkół województwa. Ucznio-
wie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
zajmują wysokie miejsca w konkursach 
przedmiotowych na poziomie powiatu i 
województwa. Jest to rezultat wytężonej 
pracy kadry pedagogicznej, która w ostat-
nim pięcioleciu podjęła szereg działań w 
kierunku doskonalenia swojego warsztatu 

pracy. 
W ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki sta-

raniom Dyrektora Szkoły i  Wójta Gminy 
Płaska, zostało pozyskane ok. 1 500 000,00 
zł. (półtora miliona złotych) środków po-
chodzących z Unii Europejskiej i wynajmu 
Szkoły. Środki te zostały zainwestowane 
w doposażenie pracowni dydaktycznych 
i dodatkowe zajęcia dla uczniów Naszej 
Szkoły. Miało to niewątpliwie korzystny 
wpływ na poziom wykształcenia naszej 
młodzieży. Cała szkoła dysponuje inter-
netem bezprzewodowym, 8 tablicami 
interaktywnymi, komputerami w każdej 
pracowni, nową salą informatyczną, 
kilkoma projektorami multimedialnymi, 
nowymi pomocami dydaktycznymi i 
zabawkami dla najmłodszych. ZSO zre-
alizowało szereg programów unijnych: 
„Młodzieżowy Campus Polsko-Litewski” 
„Mały Archimedes”, „Radosna Szkoła”, 
„Akademia Wysokich Lotów:, „Gimna-
zjum XXII Wieku”, „Edukacja nowych 
szans w Gminie Płaska”, „Projekt indy-
widualizacji zajęć w klasach I-III Szkoły 
Podstawowej”. Był również realizowany 
projekt  „Wychowania wodnego”-wyjazdy 
na basen, gdzie pod okiem instruktorów 
pływania nasi najmłodsi uczyli się pły-
wać.  Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej stał się obiektem otwartym dla 
mieszkańców Gminy Płaska. Mieszkańcy 
korzystają bez ograniczeń z bazy sportowej 
szkoły (stadion sportowy, sala gimnastycz-
na), sale dydaktyczne, świetlica szkolna. 
Szkoła wzmacnia inicjatywy mieszkańców 
dotyczące organizowania różnego rodzaju 
imprez sportowych i kulturalnych. 

KULTURA I TURYSTYKA
W sferze kulturalnej działo się wiele. 

Jeżeli skupić swoja uwagę na Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej (GOK),  to 
na pewno może imponować baza jakiej 
często nie posiadają ośrodki kultury w mia-
stach. Zupełnie nowe Centrum Informacji 
Turystycznej, odremontowane świetlice z 
ogrzewaniem i łazienkami, sauna, siłow-
nia, wypożyczalnia nart biegowych, plaże 
gminne, wyposażenie zespołu muzycznego 
i.t.d. GOK jeszcze 5 lat temu nie istniał. 
Dziś w wakacje CIT odwiedza około 
1000 gości (ofi cjalnie zarejestrowanych, 
o pozostałych nie mówimy) z kraju i za-
granicy. Są prowadzone zajęcia dla dzieci 
i dorosłych: zajęcia taneczne ,,free dance’’ 
dla najmłodszych i ZUMBA dla mam, pra-
cownia plastyczna, zajęcia karate, zajęcia 
muzyczne. GOK organizuje warsztaty, 
zabawy, festiwale, wydaje „Głos Płaskiej”, 
wysokiej klasy materiały promocyjne i 
organizuje promocję Gminy na zewnątrz 
(udział w targach, m.in. EXPO Sejny). 
GOK dba też o utrzymanie w czystości 
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Karate w Gminnym Ośrodku Kultury
   W ofercie zajęć prowadzonych od 

września w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Płaskiej pojawiła się nowość 
– Karate Kyokushin. Jest to pełno 
kontaktowa sztuka walki, rodzaj ka-
rate.  Nazwa Kyokushin pochodzi od 
japońskich słów: kyoku - co oznacza 
biegun, ekstremum, najwyższa ran-
ga, oraz shin - prawda, prawdziwość, 
rzeczywistość. Słowo „kyokushin” tłu-
maczone jest najczę-
ściej jako ekstremum 
prawdy, dążenie do 
poznania prawdy, w 
wolnym tłumaczeniu 
również „droga ku 
prawdzie”. 

Treningi prowadzo-
ne są przez instruktora 
Waldemara Matykę, 
posiadacza III dana z Augustowskie-
go Klubu Karate. Wywiad z nim prze-
prowadziła pracownica GOKu Paulina 
Krauze. 

Na początek chciałabym przybliżyć 
sylwetkę instruktora. Jaki stopień za-
awansowania Pan posiada?

3 Dan – jest to czarny pas z trzema 
złotymi pagonami.

Przybliży Pan nam swoją drogę do 
osiągnięcia tego stopnia który posiada 
Pan dzisiaj?

Za moich lat startowych było trudniej 
osiągnąć cokolwiek w tej dziedzinie. 
Było zdecydowanie mniej organizowa-
nych imprez rangi ogólnopolskiej, w cią-
gu roku odbywało się ich dosłownie kilka 
(porównując – teraz jest ich około stu). 
Zawodnik w tamtych latach rozwijała się 
inaczej, wolniej. Niekorzystne dla mnie 
były również kategorie wagowe, które na 
przestrzeni lat uległy zmianie.

Największym moim sukcesem w ka-
tegorii trenera było zdobycie tytułu Mi-
strza Polski Wschodniej.

Czym różni się prowadzone przez 
Pana w naszym Ośrodku Karate Ky-
okushin od innych styli?

Różnica jest bardzo duża. Po pierw-
sze jest to najpopularniejszy styl kara-
te na świecie. W Polsce jesteśmy 3 pod 
względem popularności związkiem spor-
towym, po piłce nożnej i siatkowej. Pol-
ski Związek Karate zrzesza ponad 340 
klubów karate Kyokushin, co świadczy 
o popularności tego stylu. Jest to „naj-

twardszy” ze wszystkich sty-
lów karate oraz najbardziej 
skuteczny.

Jakie cechy oraz umie-
jętności można w sobie rozwinąć tre-
nując tę dyscyplinę sportu? Czego nas 
uczy?

Przede wszystkim uczy pokory, cier-
pliwości,  szacunku do innych – w tym 
przypadku przeciwnika. Niezbędna jest 
też wytrwałość w dążeniu do celów. 
Wśród dzieci rozwija w szczególności 
umiejętność nawiązywania kontaktu z 
drugą osobą, zwiększa pewność siebie. 
To zdecydowanie,  którego nabiera się 
na treningach, przenosi się również do 
życia codziennego.

Jakie są stopnie zaawansowania 
uczestników, oraz w jaki sposób się je 
zdobywa?

Stopnie dzielą się na dziecięce – przy-
znawane dla dzieci do lat 14, tzw. Junio-
rów oraz stopnie pełne – przyznawane 
od  lat 15 w górę. KYU – są to stopnie 
uczniowskie, jest ich 10. Zdobywa się je 
w kolejności od dziesiątego do pierwsze-
go (zdobycie ich wszystkich zajmuje oko-
ło 15 lat). Następnie wyższym poziomem 
są stopnie mistrzowskie DAN, których 
jest również 10. Zdobywa się je w od-
wrotnej kolejności niż uczniowskie, mia-
nowicie od pierwszego do dziesiątego.

Uzyskuje się je w formie egzaminu, 
który składa się z kilku etapów. Pierwszy 
etap obejmuje sprawność ogólnorozwo-
jową, fi zyczną oraz akrobatyczną (np. 
przewrotki, skłony, stanie na rękach, 
głowie itp.), kolejne etapy weryfi kują 
znajomość technik ręcznych i nożnych, 
następnie odbywa się egzamin tech-

niczny. Jeżeli mówimy o egzaminie na 
wyższy stopień konieczna jest również 
znajomość Kata - formy walki z cieniem. 
Ostatnim najważniejszym etapem jest 
walka Kumite.

Wiemy, że jest Pan założycielem Au-
gustowskiego Klubu Karate Kyoku-
shin. Jakie są jego sukcesy?

Na dzień dzisiejszy jest już ich bardzo 
dużo. Do najbardziej znaczących należą: 
zdobycie trzech złotych i dwóch brązo-
wych medali na Mistrzostwach Europy. 
Udało nam się również zdobyć kilka me-
dali na Mistrzostwach Polski Seniorów. 
Najświeższym osiągnięciem jeśli chodzi 
o juniorów są dwa złote medale w kumite 
(wolnej walce).

Uczestniczymy w Mistrzostwach 
Świata w Tokio. W przyszłym roku, tj. 
w czerwcu 2015, wybieram się z moim 
zawodnikiem Michałem Koszyckim 
(dwukrotnym Mistrzem Europy w Karate 
Kyokushin!) na zaproszenie na Turniej 
Międzykontynentalny do Brazylii.

Trudno chcieć więcej zdobywając 
tak zdumiewające osiągnięcia wraz 
ze swoimi zawodnikami, jednak zapy-
tam jakie są Pana życzenia odnoście 
postępów Pańskiego Klubu Karate?

Moim życzeniem jest, aby lepiej ukła-
dała się współpraca mojego Klubu z 
władzami miasta. Aby została doceniona 
nasza ciężka praca oraz sukcesy.

Chciałbym podziękować dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej 
Panu Wojciechowi Krzywińskiemu za 
możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. Cieszę się, że 
mają możliwość poznawania tej pięknej 
ale wymagającej sztuki walki.
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Ruszyło postępowanie w sprawie realizacji 
projektu: ,,Dostęp do internetu…’’

 Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim,
radcą prawnym Gminy Płaska

Rozmowa z A. Chmieleckim, radcą 
prawnym Gminy Płaska.

- Do Sądu Rejonowego Wydział 
Karny  w Augustowie wpłynął akt 
oskarżenia przeciwko Jadwidze D. 
byłej skarbnik Gminy Płaska oraz 
Dariuszowi G. byłemu zastępcy wójta 
Gminy Płaska. Czego dotyczy ten akt 
oskarżenia?

- Kilka dni temu został skierowany do 
Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w 
Augustowie subsydiarny akt oskarżenia 
w sprawie niedopełnienia obowiązków 
przez byłą skarbnik i byłego zastępcę 
wójta  Gminy Płaska. Sprawa dotyczy 
nieudzielenia gwarancji terminowej 
zapłaty wykonawcy przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

- Czy to źle, że nie udzielono wtedy 
gwarancji zapłaty, skoro wykonawca 
nieuczciwie wykonał swoją pracę?

- Sprawa poprawności wykonania 
oczyszczalni to zupełnie inny temat i 
to zagadnienie jest przedmiotem postę-
powania przed Sądem Okręgowym w 
Suwałkach. Gmina Płaska domaga się 
w nim ok. 4,5 mln zł odszkodowania 
od wykonawcy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, natomiast nieudzie-
lenie gwarancji zapłaty w okresie od 
września 2011 do listopada 2011 roku 
umożliwiło temu właśnie nierzetelne-
mu wykonawcy, odstąpienie od umo-
wy z winy Gminy Płaska. Odstąpienie                      
od umowy spowodowało, że umowa 
rozwiązała się i Gmina Płaska straciła 
prawo do kar umownych od wykonaw-
cy z tytułu niewłaściwego i nietermino-

wego wykonania oczyszczalni. Gmi-
na straciła z tego powodu ok. 2,5 mln 
złotych. Dodatkowo za odstąpienie od 
umowy z winy Gminy wykonawca nali-
czył Gminie karę w wysokości 400 tys. 
złotych i wystąpił do Sądu z pozwem o 
jej zapłatę. I tak Gmina zamiast otrzy-
mać od wykonawcy kary za nieuczciwe 
wykonanie oczyszczalni musi zapłacić 
karę za odstąpienie od umowy z tytułu 
nieudzielenia gwarancji zapłaty. 

- Ile miało kosztować Gminę Płaska 
udzielenie gwarancji zapłaty?

-Koszty udzielenia gwarancji  miały 
wynieść ok. 8 tysięcy złotych. Gmina, 
gdyby udzieliła gwarancji zapłaty nie 
poniosła by żadnego ryzyka, gdyż za-
płata na rzecz wykonawcy nastąpiła by 
dopiero po końcowym odbiorze wyko-
nanych prac bez żadnych usterek.

- To przecież śmieszna kwota w 
porównaniu do strat jakie poniosła 
Gmina poprzez nieudzielenie gwa-
rancji zapłaty.

- W procesie karnym będzie można 

ustalić dlaczego była pani Skarbnik 
oraz były zastępca wójta Gminy Płaska 
podjęli tak niekorzystną dla Gminy de-
cyzję oraz ustalić wysokość odszkodo-
wania dla Gminy Płaska od winnych tej 
decyzji.

- Będą tacy, którzy odbiorą ten akt 
oskarżenia jako działanie polityczne. 
Czy można było więc nie wnosić tego 
aktu oskarżenia i sprawę pozostawić 
bez dalszego biegu?

- Ponieważ środki fi nansowe, które 
straciła Gmina Płaska w wysokości po-
nad 3 mln złotych                           są  
pieniędzmi wszystkich mieszkańców 
Gminy, nie można było pozostawić tej 
sprawy bez wyjaśnienia. Niezawisły 
Sąd określi winę konkretnych osób od-
powiedzialnych za nieudzielenie gwa-
rancji zapłaty, a urzędnicy mają prawny 
obowiązek dochodzić w imieniu Gminy 
Płaska roszczeń wobec osób odpowie-
dzialnych za działania przeciwko jej 
interesom i interesom jej mieszkańców.

Dziękujemy  za rozmowę.

W dniu 27 października 2014 roku, 
Prokuratura Rejonowa w Augustowie, po-
informowała Wójta Gminy Płaska, że zo-
stało wszczęte śledztwo w sprawie zmowy 
przetargowej na wykonanie zamówienia 
publicznego pod nazwą „Pełnienie funkcji 
menadżera ds. marketingu i promocji oraz 
specjalisty ds.. rozliczeń i sprawozdaw-
czości”,  w ramach projektu „Dostęp do 
internetu – szansa na dynamiczny rozwój 
Gminy Płaska” tj. o czyn z art. 305 § 1 k.k.

W poprzednim numerze „Głosu Pła-
skiej” informowaliśmy państwa o tym, 
że była pani Skarbnik, dopuściła się przy-
gotowania i podpisania umowy na kwotę 
ok. 106 tys. złotych jako specjalista ds. 
rozliczeń i sprawozdawczości w projek-
cie „Dostęp do internetu (…)”. Władza 
Wdrażająca Programy Europejskie w 
Warszawie zawiadomiła niedawno Wójta 
Gminy Płaska, o tym że w związku z tym 
doszło do wypłacenia kwoty ok. 103 tys. 

zł (przez Fundację EuroNation w Warsza-
wie na rzecz byłej pani Skarbnik Gminy 
Płaska,  Jadwigi D.) w sposób niezgodny 
z prawem. 

Z zawiadomienia wynika, że Prokura-
tura Rejonowa w Augustowie wszczęła z 
urzędu śledztwo w tej sprawie. O przebie-
gu dalszego postępowania w tej sprawie 
będziemy czytelników „Głosu Płaskiej” 
informować na bieżąco.

redakcja

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu
W dniu 4 listopada br. Rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach 

potwierdził fakt wpłynięcia do Sądu Rejonowego w Augustowie II Wy-
dział Karny subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie niedopełnienia 
obowiązków służbowych przez byłą skarbnik i byłego zastępcę wójta 
Gminy Płaska. Sprawa dotyczy nieudzielenia gwarancji terminowej 
zapłaty wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków. Po uzu-
pełnieniu dodatkowych dokumentów rozpocznie się postępowanie 
karne, o którego wynikach będziemy informować naszych czytelników 
na bieżąco.
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Ścieżka rowerow - narciarska wzdłuż  Kanału Augustowskiego

i porządku stadionu, ścieżki rowerowej i 
plaż gminnych. Wszystko to robione jest 
przy bardzo małym budżecie. Niestety w 
tej pięknej i nowoczesnej pracy GOK-u 
pojawiły się trudności. Kilku radnych (tych 
samych zresztą co zawsze), nie zgodziło się 
rozszerzyć zakres zadań statutowej dzia-
łalności GOK-u, próbując uniemożliwić 
opiekę nad nowo zbudowanymi plażami 
gminnymi i prowadzonymi tam gmin-
nymi polami namiotowymi. Jakoś sobie 
z problemem poradziliśmy i plaże miały 
opiekę GOK-u, ale pamięć o złośliwości 
pozostaje. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że największy festiwal muzyczny Rock 
Szanty Serwy (odwiedzało go kilkanaście 
tysięcy fanów) po raz ostatni organizowany 
był przez Gminę w 2011 roku.  RockWater 
Festival nie jest imprezą gminną. Mam 
nadzieję, że w 2015 roku ponownie uda 
się zorganizować imprezę pod nazwa Rock 
Szanty Serwy, festiwal akceptowany przez 
mieszkańców i turystów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Cieszy działalność i umiejętność ra-

dzenia sobie z codziennymi  problemami 
Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej (ZGK ). Gdy 7 lat 
temu powstawał ZGK, wielu uważało, że 
taki zakład na poziomie gminy wiejskiej 
(tak małej gminy wiejskiej)nie ma  racji 
bytu. ZGK zajął się hydroforniami i wo-
dociągami. Mieszkańcy mogli w końcu, 
zamiast brązowej, cuchnącej wody odbie-
rać z wodociągów normalną wodę. Dzisiaj 
ZGK zajmuje się jeszcze wieloma innymi 
sprawami. Dba o czystość w miejscach 
publicznych, wykonuje drobne remonty 
i zajmuje się opieką nad przydomowymi 
oczyszczalniami ścieków. Oczywiście za-
kres prac jest dużo większy. Najważniejsze, 
że jest taki Zakład, i że dobrze wykonuje 
swoje obowiązki.

Biblioteka gminna w Płaskiej zyskała 
nową siedzibę. W czasach gdy czytanie 
książek staje się nie modne, nasza biblio-
teka radzi sobie dobrze. Nie traci czytelni-
ków, wzbogaca swój księgozbiór i wpływa 
pozytywnie na upowszechnianie kultury 
czytelniczej w całej Gminie. 

Sprawa zadłużenia Gminy Płaska
 Zadłużenie długoterminowe Gminy 

na dzień 30 września 2014 roku wynosi 
5 305 905 złotych. Czy jest to dużo? Gdyby 
przez te dwie kadencje Gmina nic nie robi-
ła, to oczywiście jest to dużo. Ale przecież 
w tym czasie powstały inwestycje gminne 
o wartości około 28 mln złotych i Gmina 
Płaska uzyskała dofi nansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w wysokości ok. 
21 mln złotych. Jesteśmy w tym zakresie 
niekwestionowanym liderem w wojewódz-

twie podlaskim. Gdy obejmowałem urząd 
Wójta Gminy Płaska, zadłużenie długo-
terminowe wynosiło ok. 1,1 mln złotych, 
ale nie było zrealizowanych inwestycji 
unijnych, a poprzednik mój sprzedał w 
zasadzie wszystkie działki gminne     ( ok. 
70 działek gminnych). Jako Wójt tej Gminy 
przez 8 lat nie sprzedałem ani jednej działki 
gminnej. Nie zmniejszyłem więc aktywów 
gminnych, ale wielokrotnie je pomnoży-
łem. Zadłużenie, natomiast jest wynikiem 
tego, że w każdej prawie inwestycji trzeba 
opłacić udział własny. Jeżeli chcemy uzy-
skać 1 mln euro dotacji z UE, to średnio 
musimy dać od siebie ok. 25 %. Trzeba 
też wiedzieć, że wiele gmin rywalizowało 
o środki unijne, i tylko niewielu się to 
udawało. Skalę trudności można zobrazo-
wać przykładem rywalizacji w Programie 
Polska-Białoruś-Ukraina. Na grubo ponad 
200 złożonych wniosków, dofi nansowanie 
uzyskało 21 wniosków (niekoniecznie z 
gmin). W województwie podlaskim tylko 
Gmina Płaska uzyskała dofi nansowanie do 
projektu inwestycyjnego (drogi asfaltowe). 
Oczywiście dochodzi jeszcze fi nansowanie 
inwestycji na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na tę inwestycję 
współfi nansowaną ze środków UE został 

zaciągnięty kredyt w wysokości 2,1 mln 
zł. Środki fi nansowe (dofi nansowanie z 
UE),  jakie należą się Gminie Płaska  z tej 
inwestycji to kwota ok. 3,2 mln złotych. W 
dalszym ciągu, pomimo wygranej sprawy 
przed sądem na Litwie,  pieniądze te nie 
wpłynęły do kasy gminnej (w przypadku 
wypłaceniu tej kwoty zadłużenie uległo by 
radykalnemu zmniejszeniu). 

 GMINA PŁASKA DOCENIONA
Nie można zapomnieć o wyróżnieniach 

i nagrodach jakie otrzymała Gmina Płaska 
w tej kadencji związanymi z inwestycjami 
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
W 2012 r. nasza Gmina zajęła III miejsce w 
Polsce wśród ponad 1770 gmin wiejskich w 
rankingu ,,Rzeczpospolitej’’. W roku 2013 
Gmina Płaska została sklasyfi kowana na 
VIII miejscu w kraju pod względem wyko-

rzystywania środków unijnych w rankingu 
ogólnopolskiego pisma samorządowego 
,,Wspólnota’’. W tym roku zostaliśmy 
wyróżnieni zajęciem V miejsca w kraju w 
kategorii wykorzystania funduszy pomoco-
wych za okres 2011 – 2013 na obszarach 
gmin wiejskich.

REASUMUJĄC:
Oceniając całościowo tę mijającą kaden-

cję można powiedzieć, że Gmina Płaska 
zyskała bardzo wiele. Zostały zrealizowane 
nowe inwestycje i zostały stworzone nowe 
perspektywy rozwoju. Do rozkwitu Naszej 
Gminy  przyczyniły się nie tylko inwe-
stycje gminne, ale mądrzy i gospodarni 
mieszkańcy. Nie możemy zapomnieć, że 
w końcu został wyremontowany Kanał 
Augustowski (chodzi oczywiście o ślu-
zy).  Nadleśnictwa wyżwirowały drogi 
leśne,  mieszkańcy budują coraz ładniejsze 
domy i dbają o obejście wokół posesji. To 
wszystko i wiele innych rzeczy  powoduje, 
że Gmina Płaska pięknieje. 

Cieszę się, że udało się tak wiele, zwłasz-
cza, że dla mnie był to bardzo trudny okres. 
Fałszywe oskarżenie przez nieuczciwego 
przedsiębiorcę, obelgi i ataki wychodzące 
od niektórych środowisk, utrudnianie pro-
wadzenia gospodarki fi nansowej gminy, 

prymitywne ataki medialne, urabianie 
negatywnej opinii wśród mieszkańców 
przez organizatorów referendum,  to tylko 
nieliczne i niekoniecznie najbardziej bo-
lesne doświadczenia z tej kadencji. Tylko 
najbliżsi współpracownicy i przyjaciele 
wiedzą, ile wysiłku kosztowało prowadze-
nie spraw gminnych w takiej atmosferze. 
Chciałbym w tym miejscu podziękować 
tym wszystkim,  którzy nie poddali się tej 
presji zastraszenia i nienawiści, i pomagali 
(choćby uśmiechem i zwykłym „dzień do-
bry”) w codziennej pracy. Myślę, że wyniki 
tej pracy są najlepszym na to dowodem. 
Życzyłbym  Mieszkańcom i Gminie, by 
w przyszłej kadencji udało się osiągnąć 
równie dużo co w tej, która mija. 

 Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski 
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1 LISOPADA – DZIEŃ PAMIĘCI I ZADUMY

W dniu ,,Wszystkich Świętych’’ tradycyjnie udajemy się 
na groby naszych bliskich, ale również w miejsca związane 
z nasza historią i pamięcią. Kultywowanie tradycji narodo-
wej i patriotycznej jest obowiązkiem nas wobec przyszłych 
pokoleń. W dobie internetu i wszechobecnej taniej komercji, 
pamięć o bohaterach i tamtych wydarzeniach jest szczególnie 
ważna, wręcz konieczna.

Puszcza Augustowska była 
niemym świadkiem wielu 
krwawych i tragicznych wy-
darzeń, miejscem walk par-
tyzantów i oddziałów Armii 
Krajowej z niemieckim i so-
wieckim okupantem. Skrywa 
prochy żołnierzy i zwykłych 
mieszkańców, którzy zo-
stali tu w bestialski sposób 
pomordowani. Do dziś nie 
są znane losy setek (a może 
tysięcy) ofi ar tzw. ,,Obławy 
Augustowskiej’’, a próby ich 
wyjaśnienia napotykają na 
ogromne trudności ze strony 
władz białoruskich i rosyj-
skich (dostęp do archiwum).

Właśnie mija rok od wzru-
szającej uroczystości prze-
niesienia szczątków 22 ofi ar 

z Serw na Cmentarz Parafi alny w Studzienicznej. Pamiętamy 
jakie emocje towarzyszyły ekshumacji, przepięknej mszy w 
Sanktuarium i wojskowemu pochówkowi. Dziś na miejscu 
prowizorycznej mogiły wznosi się godny pomnik upamięt-
niający tamto wydarzenie. Nie zapominamy o bohaterach 
walk pod Okółkiem, których szczątki pochowane są w Suchej 
Rzeczce, o żołnierzach rozstrzelanych w Płaskiej i innych 
mogiłach rozsianych na terenie Gminy Płaska. Cześć ich 
pamięci!

Wojciech Krzywiński

wrzesień, październik 2014 r. 7

Konferencja w Grodnie 
podsumowująca projekt

Szkolenie obronne w Gminie Płaska

W dniu 16.10.2014 r. w Grodnie odbyła 
się konferencja podsumowująca projekt 
„Rozwój infrastruktury transportowej 
wokół Kanału Augustowskiego” realizo-
wany przez Gminę Płaska w partnerstwie 
z Samorządem Rejonu Grodno oraz Przed-
siębiorstwem „Grodnoobłudrogbudowa” 
w ramach Programu 
Współpracy Trans-
granicznej Polska-
-Białoruś-Ukraina 
2007-2013. W pro-
jekcie wybudowa-
nych zostało łącznie 
17,64 km dróg po 
obu stronach gra-
nicy, w tym 10,38 
km na terenie Gminy 
Płaska oraz 7,26 km w Rejonie Grodzień-
skim, przy dofi nansowaniu w wysokości 
1.368.993,63 EURO (82,84 %) ze środków 
Unii Europejskiej. W konferencji wzięło 
udział 50 osób z Białorusi i Polski, w tym 
przedstawiciele partnerów, władz regio-
nalnych oraz Konsul Generalny Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Grodnie. Konferencja 

poświęcona była 
tematyce „Trans-

portu zrównoważonego wokół Kanału 
Augustowskiego”. Zaprezentowane zo-
stały cele i rezultaty projektu, założenia 
projektów kluczowych Strategii Rozwoju 
Transportu Zrównoważonego ze Środowi-
skiem Pogranicza oraz powołano Stały Ko-
mitet ds. Transportu Zrównoważonego. W 
trakcie konferencji Wiesław Gołaszewski 

Wójt Gminy Płaska oraz Wasilewski Jan 
Janowicz Przewodniczący Rady Rejonu 
w Grodnie uroczyście podpisali porozu-
mienie o powołaniu Stałego Komitetu. 
Partnerzy białoruscy zaprezentowali także 
przedstawicielom Partnera Wiodącego z 
Gminy Płaska wykonaną w ramach projek-
tu  inwestycję przebudowy drogi Racicze 
– Ginowicze – Polne Bohatyry.  

Anna Jadeszko

Wypełniając Zarządzenie Wojewody 
Podlaskiego Nr 157/2013 z 17.12.2013 
r. w sprawie wykonywania zadań obron-
nych i OC w 2014r oraz planem szkolenia 
obronnego Gminy Płaska na 2014r w 
dniu 23.10.2014r w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej odbyło się szkolenie obronne 
dla kierowników jednostek organiza-
cyjnych podległych Wójtowi Gminy, 
składów osobowych stałego dyżuru i 
osób funkcyjnych urzędu mające na 
celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy 
z zakresu realizacji zadań obronnych w 
okresie czasu kryzysu, zagrożeń epi-
demiologicznych, sanitarnych itp. oraz 
doskonalenie procedur informowania, 
wymiany informacji oraz ostrzegania i 
alarmowania o zagrożeniach na podsta-
wie obowiązujących sygnałów alarmo-
wych i komunikatów ostrzegawczych 
ustalonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 07.01.2013r w sprawie 
systemu wykrywania skażeń i powiada-
miania oraz właściwości organów w tych 
sprawach ( Dz.U. z 2013r poz. 96). 

 Uczestnicy szkolenia zapoznani 
zostali szczegółowo z zarządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów wprowadza-
jącym katalog stopni alarmowych oraz 
dokumentacją wojewody podlaskiego 
dot. szczegółowego trybu postępowania 
pracowników stałego dyżuru oraz osób 
funkcyjnych urzędu w okresie obowią-
zywania stopni alarmowych.

  Przeprowadzona została ewakuacja 
dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i administracji w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków.

Jan Szymczyk


