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Oświadczenie Wiesława Gołaszewskiego
wójta Gminy Płaska
Dotyczące wyroku wydanego
w mojej sprawie w dniu 3 kwietnia
2015 r. (Wielki Piątek), przez Sąd
Rejonowy w Augustowie. Wyrok
uznający moją winę, w sprawie o
przyjęcie korzyści majątkowej zapadł w oparciu o pomówienie mojej
osoby przez Wojciecha B., przedsiębiorcy odpowiedzialnego za
wykonanie zamówienia na budowę
700 przydomowych oczyszczalni
ścieków w naszej Gminie. Wszyscy
wiemy jaka była jakość wykonanych prac przez tego Wykonawcę.
Gmina musiała zapłacić ponad 2
mln zł za naprawę przydomowych
oczyszczalni wykonanych przez
firmy Wojciecha B. Tekst poniższy
jest fragmentem mojej wypowiedzi
i rozmowy, którą przeprowadzono
ze mną na żywo w „Radio 5” w
Suwałkach w dn. 9 kwietnia 2015r.
(… ) Chciałbym powiedzieć, że
stawiłem się do radia, żeby bronić
swojej godności, dobrego imienia
i powiedzieć, że fakt, iż Sąd wydał
wyrok skazujący mnie, bardzo
mnie boli, gdyż ja nie popełniłem
żadnego przestępstwa. Było to dla
mnie wielkim zaskoczeniem. Przebieg procesu, który trwał ponad 3
lata, a w szczególności zeznania
świadków (wszystkich świadków)
którzy nie potwierdzili oskarżeń
Wojciecha B. wobec mojej osoby,
wskazywał iż mogę spodziewać się
uniewinnienia w tym procesie.
Wyrok jest rażąco niesprawiedliwy, zaś ustne motywy podane
przez SSR Dariusza Kozłowskiego
są niezrozumiałe w zestawieniu
z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Mając to
na uwadze już teraz sygnalizuję, iż
od powyższego wyroku zostanie
złożona apelacja. Obecnie oczekuję na sporządzenie pisemnego
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uzasadnienia wyroku.
W aktach sprawy nie istnieją
nagrania żebym ja żądał jakiejś
korzyści majątkowej lub tym bardziej bym jakąś korzyść majątkową
przyjął.
Sprawy w których jedna osoba
pomawia drugą osobę o przestępstwo są skomplikowane. Sprawa
w której Wojciech B., pomówił
moją osobę, chodził i nagrywał na
ukryty dyktafon wiele innych osób
też pewnie nie jest prosta. Robił to
nielegalnie. Nic z tych nagrań tak
czy inaczej nie wynika, a przecież
zawsze pojawia się pytanie jaki miał
w tym interes Wojciech B., skoro
nagrywał?
W Polsce znana jest afera z nielegalnym nagrywaniem czołowych
w państwie polityków w restauracji. Ustalono osoby, które takich
nagrań dokonywały i postawiono
tym osobom zarzuty.
W tej sprawie Wojciech B.
nagrał co najmniej kilkanaście osób
bez ich żadnej zgody. Wg. organów
ścigania oraz jak wynika z decyzji
Sądu, wszystko jest w porządku i
jest to legalne.
Wojciech B. nagrywał też ukryta kamerą, też nic z tego nagrania
nie wynika.
Charakterystyczne jest to,
iż ten Pan jak i prokuratura nie
przedstawili oryginału nagrań, a
na tych kopiach prawie wszędzie
dźwięk rozchodzi się z wizją. Biegły
sądowy fonoskop napisał w opinii,
że nie można wykluczyć ingerencji
w te nagrania, czyli że nagrania
zostały zmanipulowane. Sąd nie
wyjaśnił, gdzie są oryginały tych
nagrań video i audio, i dlaczego
nie zostały one przedstawione w
procesie.
Oświadczam, że nie brałem
marzec, kwiecień 2015 r.

żadnych pieniędzy od Wojciecha
B., co potwierdziło postępowanie
dowodowe.
W dowodach sądowych znajduje się teczka, w której Wojciech
B. miał doręczyć mi pieniądze.
Zarówno na teczce jak i na pieniądzach nie ma moich odcisków
palców.
Nie mogę zgodzić się z tym
co się stało i czuję się faktycznie
pokrzywdzony działaniami Wojciecha B., i potraktowany niesprawiedliwie.
Głównym dowodem są fałszywe i nieprawdziwe oraz w wielu
miejscach sprzeczne pomówienia
mojej osoby przez przedsiębiorcę,
który poprzez oskarżenie mnie
zyskał ponad 2 miliony złotych,
unikając konieczności naprawy
wadliwie wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej
Gminie. Dodatkowo zyskał 2,5 mln
złotych tzw. kar umownych, których nie musiał opłacać w związku
z następstwami prowokacji wobec
mojej osoby.
Nie mogę tutaj omawiać dowodów, zostanie to uczynione w apelacji, ale pomimo tego co spotkało
mnie w Sądzie w I instancji, wierzę
dalej w sprawiedliwość. Z pokorą
przyjmuję ten wyrok. Przede mną
oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy przez Sąd II instancji.
PS. Dziękuję serdecznie
mieszkańcom Gminy, radnym,
sołtysom, pracownikom Gminy,
innym osobom oraz koleżankom
i kolegom samorządowcom za
życzliwość, wsparcie i zaufanie do
mojej osoby, w tym trudnym dla
mnie czasie.
Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska

Witaj Majowa
Jutrzenko!
Przed nami majowy weekend
(tym razem niestety krótki!). Nieodłącznie kojarzy nam się z obchodzonym 1 maja ,,Świętem Pracy’’,
niedawno wprowadzonym Dniem
Flagi RP (2 maja) i Świętem Państwowym Konstytucji 3-go Maja.
Przypomnijmy: uchwalona 3 maja
1791 r. ustawa regulująca ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje
się, że Konstytucja 3 Maja była
pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej Deklaracji

Niepodległości z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Kwiecień, to również czas podsumowania dokonań poprzedniego
roku. Był on niewątpliwe udany w
zakresie wydarzeń kulturalnych,
sportowych i turystycznych. W tym
wydaniu ,,Głosu Płaskiej’’ publikujemy sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
W następnym numerze zamieścimy
podobne sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
Święta Wielkanocne już za nami,
przyroda budzi się do życia z zimowego letargu, bociany uwijają się
przy swoich gniazdach, a my powoli
zaczynamy przygotowywać się do
nowego sezonu turystycznego.
Miło nam donieść, że od 1 maja
rusza wodne przejście graniczne
na Śluzie Kurzyniec. Aby przekroczyć kajakiem lub łódką granicę z
Białorusią należy mieć przy sobie
paszport, ważną wizę (załatwiamy
ją w Konsulacie FB w Białymstoku)
oraz ubezpieczenie. Dodatkowo

należy co najmniej na 2 godziny
przed przekroczeniem granicy powiadomić o tym fakcie Placówkę
Straży Granicznej w Płaskiej. Po
stronie naszych wschodnich sąsiadów czeka na turystów nowoczesna
infrastruktura i przyjaźnie nastawiona miejscowa ludność. Możemy
dopłynąć Niemnem do samego
Grodna, a bardziej wytrwali mogą
podjąć próbę dotarcia szlakiem
żeglownym do Kowna!
Reaktywowany Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy w Płaskiej (MUKS) prowadzi bardzo prężną działalność w sekcjach tenisa
stołowego i piłki nożnej. Prezesem
został P. Jan Bagiński, zaś sekretarzem Pani Anna Jadeszko. Dzieci
i młodzież entuzjastyczne biorą
udział w zajęciach przy znacznym
wsparciu rodziców. Ogromny progres uczynili nasi młodzi pingpongiści, którzy nie tylko odnoszą sukcesy
na terenie Powiatu Augustowskiego, ale dają o sobie znać na szczeblu
wojewódzkim. Tak trzymać!
Zapraszam do miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Wojciech Krzywiński

WARSZTATY WIELKANOCNE W RUDAWCE
dzieci został ogłoszony konkurs. Pierwsze
miejsce zajęli ex aequo Mateusz Kozielski
i Kinga Kucharzewska. Pozostałe dzieci
otrzymały nagrody pocieszenia za trud
włożony w wykonanie prac. Nagrody
ufundowali Państwo B. i M. Kusińscy,
którym bardzo dziękujemy. Dorośli i
dzieci spędzili w miłej atmosferze sobotni wieczór przy herbatce i ciastkach.
Wszyscy swoje prace zabrali do domów
by udekorować świąteczny stół.

21.03.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w
Rudawce odbyły się Wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, które prowadzone były przez

Panią Marię Pawlikowską. Uczestnicy
wykonywali ozdoby na stół Wielkanocny
w postaci zajączków i kurczaczków, witraże na okna, oraz ozdobne jaja. Wśród
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Edyta Bielewicz
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SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za 2014 rok.
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
jest samorządową instytucją Kultury
działającą w oparciu o Ustawę z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Realizuje zadania w zakresie tworzenia,
upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz
popularyzacji kultury fizycznej, turystyki
i sportu.
•
Gminny Ośrodek Kultury tworzą:
•
budynek Centrum Informacji Turystycznej i GOK,
•
Stadion Sportowy (stadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie,
kort tenisowy, boisko do piłki
plażowej),
•
budynek trybun z zapleczem,
•
parking gminny przy budynku CIT,
•
ścieżka rowerowo - narciarska
wzdłuż Kanału Augustowskiego,
•
sześć Świetlic Wiejskich znajdujących się w miejscowościach:
Dalny Las, Gruszki, Mołowiste,
Płaska, Rudawka i Strzelcowizna,
•
plaże gminne w Paniewie nad j. Paniewo, w Jazach nad j. Mikaszewo,
w Serwach nad j. Serwy.
1. SPRAWY ADMINIOSTRACYJNO – ORGANIZACYJNE I FINANSOWE.
W 2014 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Płaskiej zatrudnionych było
15 osób na podstawie umowy o pracę,
tj.: Dyrektor p. Wojciech Krzywiński, 7
świetlicowych na ½ etatu (1 świetlicowa
przebywa na urlopie macierzyńskimzastępstwo Edyta Bielewicz), Główna
Księgowa na ¼ etatu, referent ds. administracyjnych i kadrowych – 1 etat,
organizator ruchu turystycznego na ½
etatu, animator kultury na ½ etatu (do
dnia 30 czerwca), organizator ds. sportu
i rekreacji na ½ etatu, dozorca – konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz sprzątaczka na ½ etatu. Ponadto na
podstawie zawartych umów – zleceń zatrudnieni byli palacze – 3 osoby (Płaska,
Dalny Las i Strzelcowizna), a w sezonie
turystycznym dozorca-konserwator na
plaży gminnej w Jazach, dozorca-konserwator na plaży gminnej w Paniewie oraz
dozorca – konserwator na plaży gminnej
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w Serwach.
Łączny koszt utrzymania GOK
w Płaskiej w 2014 r. wyniósł 498 167,76
zł. Na wynagrodzenia pracowników z
tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę
214 897,28 zł, natomiast z tytułu zawartych umów - zleceń i o dzieło – 66 868,33
zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone,
między innymi, na zakup materiałów i
środków na potrzeby świetlic wiejskich i
GOK- u wyniosły 54 090,01 zł, z czego
na zakup opału wydatkowano kwotę
24 168,69 zł. Pozostałych usług zakupiono na łączną kwotę 72 189,62 zł ( w
tym mi.in. opłaty za monitoring, wynajem
sceny, nagłośnienia i oświetlenia w ramach projektów ,,Lato Artystyczne Płaska
2014’’, wywóz nieczystości, konserwacja
dźwigu w CIT, skład komputerowy i druk
,,Głosu Płaskiej itp. ).
Dochód z działalności gospodarczej GOK-u za okres sprawozdawczy
zamknął się sumą
52 100,40 zł., z czego za wynajem świetlic wiejskich wpłynęła kwota 5 510 zł, za
wynajem pokoi w Świetlicy Wiejskiej w
Płaskiej 15 855,00 zł. Dochód z tytułu
prowadzenia gminnych pól namiotowych
wyniósł 13 922,00 zł ( Jazy – 8 478,00 zł,
Paniewo 4 577,00 zł). Ponadto pozyskano
kwotę 5 600,00 zł z Nadleśnictwa Płaska
(usługi reklamowe) i 1000,00 zł z Banku
SBR w Szepietowie (dofinansowanie
Dnia Dziecka).
2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTO-
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RYCZNA: KULTURALNA, ARTYSTYCZNA I SPORTOWA.
W związku z oddaniem nowego
kompleksu Gminnego Ośrodka Kultury
w Płaskiej wraz z zapleczem sportowym
poprawiła się nie tylko baza materialna,
ale również stworzone zostały znakomite
warunki do rozwijania pracy merytorycznej.
Na terenie budynku GOK funkcjonuje nowocześnie wyposażone Centrum
Informacji Turystycznej. Znajdują się w
nim trzy stanowiska pracy: referent ds.
administracyjno – kadrowych, organizator
ruchy turystycznego oraz animator kultury (do dnia 30 czerwca 2014 r.).
W CIT można uzyskać niezbędne informacje dotyczące atrakcji turystycznych
w Gminie Płaska, bazy agroturystycznej,
jak również zaopatrzyć się bezpłatnie w
materiały promocyjne (mapki, foldery,
przewodniki). Na obszarze CIT działa
bezprzewodowy dostęp do internetu, tak
więc turyści i goście mogą korzystać z
jego dobrodziejstw.
Ponadto w sezonie turystycznym
prowadzony był rejestr gości i turystów
odwiedzających Gminę Płaska, którzy
korzystali z usług Centrum Informacji
Turystycznej. Obejmował on okres od
30 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. W tym
czasie z usług CIT skorzystało 455 osób z
kraju i zagranicy. Łącznie Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej w sezonie
2014 odwiedziło blisko 700 gości i osób
spędzających urlop w naszym regionie.

Z pośród odwiedzających 186 osób stanowiły kobiety, zaś mężczyzn było 225.
Średnia wieku wahała się w granicach:
41 – 63 lat, co potwierdza przypuszczenia,
że przeciętny turysta poszukuje w naszej
gminie ciszy, spokoju i obcowania z
dziewiczą przyrodą. Największy odsetek
gości stanowili mieszkańcy Województwa
Mazowieckiego (34,3%), Podlaskiego
(17%) i Łódzkiego (8%).
CIT odwiedziło 21 turystów z zagranicy, w tym 14 Niemców, 4 Holendrów
i 3 Anglików. Zdarzali się również tak
,,egzotyczni’’ przybysze jak mieszkańcy
Australii czy Japonii. Wszyscy goście
byli pod wrażeniem uroku gminy Płaska,
nowoczesnej infrastruktury turystycznej i
sportowej (plaże gminne, stadion wraz z
zapleczem, ścieżka rowerowo-narciarska)
, jak również imponującego Centrum
Informacji Turystycznej. Odwiedzający
mogli zaopatrzyć się w mapy, przewodniki, albumy, pocztówki i inne materiały
promocyjne oraz skorzystać z bezpłatnego
dostępu do internetu i pracowni komputerowej. W okresie letnim Centrum
Informacji Turystycznej pracowało w
godz. 8.00-18:00.
W miesiącach zimowych funkcjonowała wypożyczalnia nart biegowych
i łyżew wyposażona w 25 kompletów
sprzętu narciarskiego (15 par biegówek
i 10 par śladowych) oraz 15 par łyżew
(użyczanych przez ZSO w Płaskiej), z
której korzystać mogli uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących oraz mieszkańcy Gminy Płaska.
W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były różnorodne zajęcia zarówno
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Dużym sukcesem okazały się zajęcia
taneczne prowadzone przez instruktora
tańca p. Katarzynę Kochanowską. Z zajęć
ZUMBY korzystało około 20 pań i dziewcząt z całej gminy. Zajęcia odbywały się
dwa razy w tygodniu (środy i piątki).
Od października kontynuowała działalność grupa taneczna tzw. „Free Dance”
dla najmłodszych, w której uczestniczy
około 15 dzieci. Również strzałem w
,,10’’ okazała się propozycja treningów
Karate Kyokushin prowadzonych przez
instruktora senseia Waldemara Matyka.
Zajęcia odbywały się również dwa razy w
tygodniu (wtorki i czwartki) i zgromadziły
ponad 30 uczestników.
Na I piętrze Gminnego Ośrodka Kultury
w Pracowni Plastycznej odbywały się dwa
razy w tygodniu (środa i piątek) zajęcia
plastyczne dla dzieci z terenu gminy
prowadzone przez p. Marię Pawlikowską. Z wielką chęcią i zainteresowaniem
uczestniczyło w nich około 20 dzieci. W

związku z tym, iż pracownia była dobrze
wyposażona we wszelkiego rodzaju artykuły papiernicze oraz wszystkie inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć,
uczestnicy w połączeniu z zabawą mogli
rozwijać swoje umiejętności i zdolności
plastyczne.
Zainteresowaniem cieszyły się także
pracownie komputerowe w GOKu w
Płaskiej, w Świetlicach Wiejskich w
Płaskiej, Dalnym Lesie, Strzelcowiźnie,
Rudawce i Mołowistym.
Gminny Ośrodek Kultury na czele z
Redaktorem Naczelnym panem Wojciechem Krzywińskim jest wydawcą dwumiesięcznika „Głos Płaskiej” ukazującego
się regularnie w nakładzie około 250
egzemplarzy. Gazeta cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród
mieszkańców jak i odwiedzających tereny
Gminy Płaska gości. Jest to jedyne czasopismo zawierające rzetelne, klarowne i co
najważniejsze prawdziwe informacje na
temat najistotniejszych zdarzeń mających
miejsce w gminie.
W okresie od 27 stycznia 2014 r. do 07
lutego 2014 r., czyli w czasie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
przygotował dla dzieci i pozostałych
mieszkańców z terenu gminy interesujący
program zajęć: plastycznych, kulinarnych,
relaksacyjnych, sportowych oraz twórczych. Zajęcia zostały tak zaplanowane,
aby każdy, bez względu na wiek i płeć,
mógł znaleźć coś dla siebie i w miły oraz
atrakcyjny sposób spędzić czas.
W pierwszym jak i drugim tygodniu
przerwy zimowej wszyscy mieszkańcy
gminy jak i przyjezdni, w wyznaczone
dni, mogli korzystać bezpłatnie z sauny
lub też z wypożyczali nart biegowych i
łyżew. Do dyspozycji „feriowicze” mieli
także kameralne lodowisko oraz siłownię.
Pod koniec pierwszego tygodnia
odbyły się zajęcia z decoupage dla dorosłych prowadzone pod okiem Pani Marii
Pawlikowskiej. W zajęciach udział wzięło
20 osób. Wszyscy uczestnicy mieli okazję
zaprojektowania oraz tworzenia własnych
ikon. Nakładanie crackle , złocenia oraz
pokrywanie patyną to metody, jakie były
wykorzystywane na zajęciach.
Drugim tydzień ferii upłynął pod kątem
wspólnych zabaw integracyjnych na śniegu. Śniegowi mali artyści tworzyli różnego rodzaju dzieła poprzez malowanie
kolorowymi farbkami na śniegu. Wspólnym efektem była kolorowa kompozycja,
która wzbudziła sporo emocji wśród
wszystkich uczestników. Dzieci miały
okazję także pograć i porywalizować w
różnego rodzaju grach i zabawach poprowadzonych przez opiekunów. Pod koniec
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dnia, po zachodzie słońca, zorganizowane
zostało ognisko, na którym wszyscy zjedli
smakowite kiełbaski, a także inne łakocie.
Zachód słońca i blask płomieni ognia to
odpowiednia sceneria na śpiew.
W kolejnych dniach odbyły się zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię
twórczą dzieci, oraz zajęcia z metafory
wizualno- obrazowej. Polega ona na wylosowaniu dwóch różnych rzeczowników
i połączenie w jednego wyraz. Następnie
dzieci musiały zobrazować wizualizację
na kartce papieru za pomocą kredek,
mazaków i innych przyborów. W dalszej
kolejności dzieci układały wspólnie
opowiadanie, co sprawiało im mnóstwo
radości i frajdy. Uczestnicy dostali karteczki z niepełnym obrazkiem, który
musieli dokończyć według własnego
pomysłu. Następnie dokładały treść i
połączyliśmy to wszystko w jedną całość.
Pomysły małych bajkopisarzy wprawiły
w zachwyt opiekunów.
Na zajęciach kulinarnych dzieci robiły
sałatkę owocową, zakończoną wspólną
ucztą. Zajęcia te wpływają pozytywnie
na samopoczucie, wzmacniają poczucie
własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i
zaradności życiowej, a także uczą pracy
zespołowej.
Ponadto przeprowadzaliśmy również
eksperymenty poznawcze. To kreatywna
zabawa i nauka w najczystszej postaci .
Mali badacze poznali sekrety nauki podczas bezpiecznego pokazu. Gry i zabawy
prowadzone w tych dniach cieszyły się
dużą frekwencją.
W czasie ferii działało również w GOK
prawdziwe ,,kino’’. W sali komputerowej
odbywały się projekcje bajek na dużym
ekranie. Dzieci przynosiły popcorn i
inne rarytasy, którymi delektowały się
podczas seansu. Takie projekcje w bardzo
pozytywny sposób oddziałują na dzieci.
Pobudzają ich wyobraźnię, ułatwiają
wyrażanie myśli, emocji i marzeń, pod
warunkiem, że przeżycia te pojawią się
w związku z oglądaniem wartościowych
bajek czy filmów.
09 lutego2014 r. w sali gimnastycznej przy ZSO w Płaskiej odbył się VII
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O
PUCHAR WÓJTA GMINY PŁASKA ,
którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej. Zawody te cieszyły się większym zainteresowanie niż w
latach poprzednich. Do rozgrywek stanęło
16 graczy i to nie tylko z Gminy Płaska.
Gościliśmy tenisistów z Augustowa, Suwałk i Krasnopola. Puchar Wójta Gminy
Płaska powędrował w ręce Janusza Orłów
z Krasnopola , drugie miejsce przypadło
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Tadeuszowi Omelianiuk z Augustowa,
a trzecie zajął Kazimierz Żyliński z
Suwałk . Najlepszym graczem z Gminy
Płaska okazał się Jan Bagiński z Gruszek
, który zajął czwarte miejsce. Wyróżnienia
za swoją ambitną grę otrzymali również
Janusz Waluś i Zbigniew Wilczyński.
Kolejny turniej rozegrano 30 marca
2014 roku, kiedy to odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Gminy Plaska w Tenisie
Stołowym. Turniej rozegrany został w
sali sportowej ZSO w Płaskiej. Udział
w zawodach wzięło 14 zawodników z
Płaskiej, Gruszek i Rubcowa. Mistrzostwo Gminy zdobył Jan Bagiński. Drugie
miejsce zajął Konrad Skowroński, trzecie
– Piotr Zaniewski, a czwarte – Andrzej
Skowroński. Cieszy szczególnie wysoka
pozycja Piotrka Zaniewskiego, ucznia
szóstej klasy szkoły podstawowej. Najlepsi otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
Organizatorem Mistrzostw był Gminny
Ośrodek Kultury w Płaskiej.
Z kolei 6 kwietnia 2014 roku w sali
sportowej ZSO w Płaskiej odbył się I Turniej Piłki Nożnej Halowej. Udział wzięło
siedem drużyn: Nadleśnictwo Płaska, Placówka SG Płaska, OSP Gruszki, AKS Płaska, „Wiktoria”, Strzelcowizna, Juniorzy
Gruszki. Po rozegraniu bardzo ciekawych
i zaciętych pojedynków pierwsze miejsce
wywalczyła drużyna Straży Granicznej w
Płaskiej, drugie miejsce zajęła „Wiktoria”,
trzecie – OSP Gruszki, czwarte – Strzelcowizna. Najlepszym bramkarzem wybrany został Adam Wawiórko ze Straży
Granicznej, najlepszym piłkarzem : Jakub
Obuchowski – Strzelcowizna. Królem
strzelców został Rafał Baranowski OSP
Gruszki, który zdobył 16 bramek. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek
Kultury w Płaskiej.
Warto podkreślić, że był to pierwszy
tego typu turniej w naszej gminie. Cieszy
fakt, że zgłosiło się do niego aż 7 drużyn!
31 maja 2014 r. na stadionie sportowym
w Płaskiej odbyły się Gminne Obchody
Dnia Dziecka. Słoneczna pogoda oraz ciekawe atrakcje przyciągnęły wiele pociech
wraz z rodzicami. Dzieci miały możliwość wyszaleć się do woli na dmuchanej
zjeżdżalni oraz wspinać się po ściance
wspinaczkowej mierzącej 9 m. Czas
umilały im również zabawy z maskotką
Smerfetki, w której równie chętnie brały
udział. Jednocześnie trwały warsztaty
plastyczne prowadzone przez Panią Marię
Pawlikowską, podczas których tworzone
były dowolne prace plastyczne. Kolejną
atrakcją były konkurencje sportowe, przeznaczone dla całych rodzin. Zwycięzcami
zostali: Trójbój Lekkoatletyczny – rodzina
Abryckich, Turniej Piłki Nożnej – dru-
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żyna „Wilczki i przyjaciele”, Turniej
Siatkówki Plażowej – Gołkowscy.
Zwycięzcy konkurencji sportowych
otrzymali puchary, a wszystkie maluchy drobne upominki i słodkości, które
ufundował wójt Gminy Płaska. Nikt nie
wyszedł z pustymi rękoma. Całej zabawie
towarzyszyła słoneczna pogoda, przyjazna atmosfera oraz energiczna muzyka.
Dnia 29 czerwca 2014 r. na bindudze
nad Jeziorem Mikaszewo w miejscowości Jazy odbyły się uroczystości
gminne z okazji Dnia Strażaka, które
poprowadził Pan Wojciech Krzywiński
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Płaskiej. W obchodach wzięli udział:
Wójt Gminy Płaska, a zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego związku
OSP – Wiesław Gołaszewki, Stanisław
Harmuszkiwicz – Sekretarz Nadleśnictwa
Płaska w Żylinach oraz asp. szt. Krzysztof
Waszkiewicz z Komendy Powiatowej
PSP w Augustowie.
Do zawodów swoje drużyny zgłosiły:
drużyny męskie dorosłych – OSP Gruszki, OSP Mołowiste, OSP Płaska, OSP
Strzelcowizna; drużyny młodzieżowe
– OSP Gruszki i OSP Strzelcowizna.
W uroczystościach uczestniczyła rzesza
mieszkańców gminy oraz turystów, którzy
mogli posilić się w punktach gastronomicznych oraz bezpłatnie poczęstować
się grochówką.
Między 20 a 27 lipca 2014 r. 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 był dotowany z unijnego budżetu Culture 2007-2013 i brało w nim udział
6 partnerów z Polski, 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 improwizacji 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
przedsięwzięciu, nigdy nie była w tych
stronach, a część z nich nigdy wcześniej
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nie opuściła Warszawy (młodzież z typowych ,,blokowisk’’). Toteż warunki
pobytu i piękno okolicy przerosły ich
oczekiwania. Mogli korzystać z obiektów sportowych, plaży gminnej, pływać
kajakami, korzystać z zasobów Gminnego
Ośrodka Kultury i Centrum Informacji
Turystycznej oraz zwiedzać najpiękniejsze zakątki gminy.
W 2014 r. 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 Gminie Płaska zgodnie z Lokalną Strategią
Rozwoju (w tym plaże i pola namiotowe)
w połączeniu z wydarzeniami artystycznymi na naprawdę wysokim poziomie.
Rozpoczęło się od Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej i Szantowej, który odbył się
w dniu 19 lipca 2014 r. na gminnym
polu namiotowym w Paniewie. Na profesjonalnej scenie wystąpiły utytułowane
i cenione zespoły reprezentujące 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 muzycznej uczty!
Kolejną imprezą, która odbyła się w ramach „Lata Artystycznego …” był I Przegląd Piosenki Turystycznej i Harcerskiej,
który odbył się 2 sierpnia 2014 r. w Jazach
nad jeziorem Mikaszewo. Najpierw w
promieniach zachodzącego słońca na
scenie pojawiło się ,,Mazurskie Trio’’
pod wodzą Wojtka Straszyńskiego, które
wykonało najpopularniejsze ,,przeboje’’
śpiewane na trasach rajdowych i przy
ogniskach. Główną gwiazdą wieczoru
okazał się rewelacyjny ,,boys band’’ –
Tonam & Synowie. Sześciu wyjątkowych
wykonawców, którzy za pomocą głosu
(bez żadnych instrumentów) zaczarowali
publiczność. Ich interpretacja, m. in.,
utworów Krzysztofa Klenczona wzbudziła niekończący się aplauz widowni.
Ostatnim etapem, a tym samym zwieńczeniem lata artystycznego był organizowany przez Świetlicę Wiejską w Rudawce ,,Festyn Rodzinny’’, który odbył
się 16 sierpnia 2014 r. na bindudze w
Kudrynkach - po raz drugi po rocznej
przerwie. ,,Szefową’’ pikniku była Ewa
Juszkiewicz, której dzielnie pomagał mąż
Marek oraz organizator ds. sportu - Janek
Bagiński. Imprezę sprawnie poprowadziła
Ania Obuchowska, zaś zajęcia plastyczne
z dziećmi i młodzieżą moderowała nieoceniona Marysia Pawlikowska. Odbył

się tradycyjny mecz piłkarski ,,Przyjezdni’’ kontra ,,Miejscowi’’, Mistrzostwa w
Rzucie Beretem, zawody sprawnościowe,
a na koniec tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Logistyką zajmował się
jak zawsze Rafał Borowski.
Warto nadmienić, że na realizację tego
dużego przedsięwzięcia Urząd Gminy w
Płaskiej nie wydał ani złotówki. Dzięki
możliwości pozyskiwania dodatkowych
środków przez Gminny Ośrodek Kultury,
udało się sfinansować ,,Lato Artystyczne
Płaska 2014’’ z własnych dochodów. Gro
środków 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 prowadzenia działalności gospodarczej przez
instytucję kultury z przeznaczeniem na
działalność statutową jest najlepszym
przykładem wykorzystywania bazy turystycznej przekazanej przez Urząd Gminy
w zarząd Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Płaskiej.

odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców wsi. W uroczystości wzięli udział: ks.
Wojciech Jabłoński, Kustosz Sanktuarium
Maryjnego w Studzienicznej, Wojciech
Krzywiński Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej oraz Antoni Raczkowski reprezentujący Radę Gminy Płaska.
Honory domu pełniła P. Wiesława Wiszniewska, która przygotowała wystrój sali
oraz wigilijne potrawy.
Tego samego dnia odbyła się również
w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach coroczna wspólna wigilia mieszkańców wsi.
Uczestniczyli w niej m. in.: ks. Proboszcz
Andrzej Borkowski, wójt Gminy Płaska p.
Wiesław Gołaszewski, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła
II w Płaskiej p. Dariusz Sudyk. W nastroju
wigilijno – świątecznym i w atmosferze
życzliwości mieszkańcy wsi spędzili miły,
wspólny wieczór. Jak karze nasza polska
tradycja na wigilijnym stole było dwanaście potraw, które zostały przygotowane
przez samych uczestników, a produkty
zakupiono dzięki życzliwości dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej
p. Wojciecha Krzywińskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
w dniach 20-21 września 2014 r. wziął
udział w VI Międzynarodowych Targach
Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu EXPO Sejny. Targi potrwały dwa
dni ( sobota, niedziela),a organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji dla wystawców i gości.
Na imprezę przybyli zaproszeni goście
wśród nich marszałek województwa
Pan Jarosław Dworzański z małżonką,
Pani poseł Bożena Kamińska, Pani
Konsul Republiki Litewskiej w Polsce,
przedstawiciel ministerstwa rolnictwa i
rozwoju wsi pan Adam Sudyk, obecni
byli starostowie, burmistrzowie oraz
wójtowie z obszaru działania Lokalnej
Grupy Rybackiej, a także radni sejmiku
województwa w tym nasz sejneński radny
oraz dyrektor szpitala w Sejnach Pan
Waldemar Kwaterski wraz z małżonką,
przedstawiciele lokalnych grup rybackich
z całej polski oraz stowarzyszeń działających w sektorze nie tylko turystyki.
W dniu 22 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury
odbyła się Wigilia Samorządowa pracowników GOKu oraz Urzędu Gminy
w Płaskiej, na czele z panem Wójtem,
Sekretarzem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury . Wszyscy spędzili
miło czas w przyjaznej i świątecznej
atmosferze.
Z kolei w niedzielę, 21 grudnia 2014
r., w Świetlicy Wiejskiej w Mołowistym

3. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO
– OŚWIATOWA, ARTYSTYCZNA
I SPORTOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH.
Działalność świetlic wiejskich ma na
celu ingerencję środowiska lokalnego,
inicjowanie aktywności mieszkańców
działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej
i sportowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Świetlica wiejska w Płaskiej:
spotkania członków OSP Płaska
sesje Rady Gminy Płaska
Warsztaty Wielkanocne: ozdoby, malowanie pisanek
spotkania przedstawicieli firm z
mieszkańcami na temat kolektorów
słonecznych
VI turniej tenisa stołowego o Puchar
Wójta
warsztaty Decoupage
warsztaty ze sztuki makijażu
spotkanie z lekarzem onkologiem
Zabawa Sylwestrowa dla dorosłych
Warsztaty Bożonarodzeniowe -ozdoby (dorośli i dzieci)
Świetlica wiejska w Strzelcowiźnie:
spotkanie ze Strażą Graniczną
gry i zabawy na śniegu
turniej tenisa stołowego
zabawa „koszyczkowa”
konkurs na Wielkanocną palmę
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

dyskoteka
Dzień Dziecka – dyskoteka
uroczystość z okazji Dnia Rodziny
wieczory filmowe
pożegnanie lata (zajęcia plastyczne)
Bal Sylwestrowy
Świetlica wiejska w Dalnym Lesie:
kameralne spotkanie z okazji Dnia
Kobiet
topienie Marzanny
kurs na kartę rowerową
wieczór taneczny z okazji Dnia
Dziecka
ognisko dla dzieci i młodzieży – pożegnanie lata
wieczór Andrzejkowy dla młodzieży
Andrzejkowy bal dla dorosłych
Mikołajkowy wieczór dla dzieci
Świetlica wiejska w Rudawce:
zabawy i gry dla dzieci w okresie ferii
zimowych
Festiwal Ludowy w Kudrynkach
wigilijne spotkanie ze Św. Mikołajem
turniej tenisa stołowego
dyskoteka Andrzejkowa
Świetlica wiejska w Gruszkach:
zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie
ferii zimowych
dyskoteka dla dzieci i młodzieży
wyjazdy na turnieje tenisa stołowego
wspólna Wigilia dla mieszkańców
Gruszek
Świetlica wiejska w Mołowistym:
organizacja zabawy Sylwestrowej
oraz tanecznej w Karnawale dla dorosłych
dyskoteki dla młodzieży z okolicznych wsi oraz turystów w sezonie
letnim
spotkania przy kawie i herbacie z
okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki
organizacja zajęć w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, ognisko
spotkania rady Sołeckiej i członków
OSP z okazji Dnia Strażaka
organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – udostępnienie sprzętu do
ćwiczeń, książek oraz prasy
comiesięczne spotkania kobiet z kółka
różańcowego

Ponadto mieszkańcy gminy mieli
możliwość odpłatnego korzystania z sal
i zapleczy świetlic w celu organizacji
prywatnych uroczystości, takich jak:
chrzciny, komunie, poprawiny, stypy.
Sporządził:
Wojciech Krzywiński
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SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za rok 2014
1. ORGANIZACJA SIECI BIBLIOTECZNEJ
Od października 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w budynku
świetlicy wiejskiej w Płaskiej na I piętrze.
Czynna jest od poniedziałku do piątku
od godz. 8ºº do godz.17ºº i w sobotę od
godz. 10ºº do godz. 14ºº. W skład GBP
w Płaskiej wchodzi Filia Biblioteczna w
Gruszkach mieszcząca się w budynku
szkoły podstawowej i jest czynna od poniedziałku do piątku od godz.8³º do godz.
12³º Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 31.12.2014 r. 4
pracowników tj. dyrektor , 2 bibliotekarki
na ½ etatu oraz księgowa na ¼ etatu.
2. BUDŻET I JEGO REALIZACJA
Koszty utrzymania bibliotek za
2014 rok wyniosły 108 671,46 zł. Na
wynagrodzenie pracowników bibliotek
wydatkowano kwotę 78 673,75 zł, od
której zostały zapłacone składki ZUS w
wysokości 13 376,56 zł. oraz składki na
fundusz pracy w wysokości
1 561,55
zł. Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 2 500,00 zł. Na zakup książek
przeznaczono kwotę 6 500,00 zł ( w tym
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup
nowości wydawniczych w wysokości
2 000,00 zł.) . Na prenumeratę czasopism wydatkowano 683,08 zł. Zakupione
zostały drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek, nagrody za konkursy
na kwotę 3409,18 zł. Koszt pozostałych
usług związanych z działalnością biblioteki ( telefonia komórkowa i stacjonarna,
wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne,
prowadzenie rachunku bankowego,
wyposażenie biblioteki i inne) wyniósł
1 967,82 zł.
3. ZBIORY BIBLIOTECZNE
W roku sprawozdawczym na zakup
książek do bibliotek przeznaczono
6 500,00 zł., z czego 26% środków przeznaczono na zakup książek do Filii w
Gruszkach. Razem zakupiono 330 wol.
Zaprenumerowano 6 tytułów czasopism
na kwotę 683,08 zł. Biblioteka w Płaskiej
otrzymała w darze 6 książek na kwotę
274,90 zł. Na koniec 2014r. księgozbiór
bibliotek wynosił 17 898 wol., w tym 6
294 wol. w filii.
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4. CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE, DZIAŁALNOŚĆ
W roku 2014 w Gminnej Bibliotece
Publicznej i Filii Bibliotecznej zostało
zarejestrowanych 227 czytelników , z
czego w siedzibie GBP – 164, a w filii
– 63. Biblioteki odwiedziło w wypożyczalniach 1 991 czytelników (w tym 928
w filii) Wypożyczono na zewnątrz w
siedzibie – 2214 książki, a w filii – 2014
książek,
z czego na 100 mieszkańców przypada
85 książek. Na miejscu w czytelni odnotowano w bibliotece w Płaskiej – 312
odwiedzin (w tym 227 to odwiedziny
użytkowników Internetu), w Filii – 355
odwiedzin (w tym 156 to odwiedziny
użytkowników Internetu). Na miejscu
skorzystano z 265 wol. i 62 czasopism
bieżących.
Udzielono 250 informacje, w tym 161
informacji elektronicznych.
Biblioteka główna i jej filia realizują
program „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek” . Z końcem 2014 r. wprowadzono do komputerowego programu
katalogowego 79% księgozbioru.
Biblioteki współpracują ze szkołami
dostosowując swoją działalność informacyjną i oświatowo – wychowawczą
do grupy czytelników jakimi są dzieci i
młodzież ucząca się. Prowadzone były
zajęcia z upowszechniania czytelnictwa,
poznania różnych źródeł informacji i
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sposobu korzystania z nich , spotkania
zapoznawczo – informacyjne z uczniami
klas pierwszych szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Biblioteki organizowały:
- zajęcia z dziećmi podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych,
- quiz pt. „Świat bajek” – czy wiesz
jakiej bajki jestem bohaterem,
- „Bohater książki, który mi zaimponował” – konkurs plastyczny z krótką
charakterystyką bohatera,
- „Spotkanie z lekturą” - guiz dla
uczniów klas II-VI szk. podst.,
- „Moja niesamowita przygoda” –
konkurs na opowiadanie zawierające jak
największą
liczbę tytułów książek,
- „Najlepszy czytelnik miesiąca” –
promowanie czytelnictwa,
- „List do św. Mikołaja” – mikołajkowy konkurs
- gry, zabawy i quizy czytelnicze,
- realizacja planu kulturalno-oświatowego, tj. wystawianie nowości wydawniczych na wydzielonych półkach w dostępnym miejscu, wykonywanie wystawek i
gazetek okolicznościowych związanych
z rocznicami literackimi, historycznymi,
gazetki tematyczne poświęcone bibliotece
i promowaniu czytelnictwa.
Sporządziła:
Barbara Wasilewska

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Płaska z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje
się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Nr obwodu
głosowania
1

2

Granica obwodu
Dalny Las, Gajówka Podmacharce, Gorczyca,
Księży Mostek, Mołowiste, Macharce, Płaska,
Perkuć, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha
Rzeczka, Strzelcowizna.
Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kudrynki, Kielmin,
Lipiny, Lubinowo, Mikaszówka, Muły, Mały Borek,
Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, Rudawka, Rygol,
Tartak, Trzy Kopce.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Centrum Informacji Turystycznej
Płaska 57 A
16 – 326 Płaska
tel. 722 040 565
Filia Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Płaskiej
Gruszki 60
16 – 326 Płaska
tel. (87)6417617

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy od godziny 700 do 2100 .
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

Informacje dodatkowe:
wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar gł osowania
korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.;
głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania;
wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza
się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 1 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr
ewid. 46/17 i 284 z obrębu ewid. Rygol
Na podstawie art. 17 pkt 1 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 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr
V/33/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Płaska dla działki
o nr ewid. 46/17 z obrębu ewid. Rygol,
zmienionej Uchwałą Nr VI/40/15 Rady
Gminy Płaska z dnia 24 lutego 2015 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39

ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla działek o nr ewid. 46/17 i 284 z
obrębu ewid. Rygol.
Zainteresowani mogą:
1.
zapoznać się z dokumentacją
sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój
Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;
2.
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski

marzec, kwiecień 2015 r.

należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Płaska lub drogą pocztową na
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 19.05.2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z
oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Płaska.
Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Gminy Płaska, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Płaska.
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 31.03.2015 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Płaskiej odbyły
się eliminacje gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „
Młodzież Zapobiega Pożarom”
W eliminacjach szczebla podstawowego
wzięło udział 45 uczniów, zaś w eliminacjach szczebla gminnego wzięło udział 23
uczniów w 2 grupach wiekowych tj. I grupa
wiekowa – szkoły podstawowe, II grupa
wiekowa – gimnazja.
Jury turnieju w składzie:
1. St. kpt. Tomasz Pryczkat- Przewodniczący Komisji - przedst.KP PSP A-stów
2. Mł. kpt. Karwowski Karol - Przedst.
KP PSP A-stów
3. Jan Szymczyk – Sekr. komisji- przedstawiciel UG w Płaskiej
4. Tomasz Jarosz - Członek Komisjiprzedstawiciel Nadleśnictwa Płaska
5. Elżbieta Krauze – Członek Komisji przedstawiciel GOK Płaska
dokonała oceny prac pisemnych oraz
przeprowadziła finał ustny. Ostateczna
kolejność zajętych miejsc przedstawia się
następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Pużyński Krzysztof - Szk. Podst.
w Płaskiej
2. Jadeszko Jarosław - Szk. Podst. w
Gruszkach
3. Raczkowski Krystian - Szk. Podst.
w Płaskiej

II Grupa wiekowa (gimnazjum):
1. Trocka Daria
2. Jadeszko Karolina
3. Żydanowicz Dorota
Wszyscy uczestnicy konkursu w obu
grupach wiekowych otrzymali dyplomy
i nagrody. Sponsorami nagród byli Wójt
Gminy Płaska, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Płaska w Żylinach oraz przedstawiciel
agencji ubezpieczeniowej PZU. Wręczenia
dyplomów i nagród dokonali w imieniu
wójta - Sekretarz gminy Grzegorz Mackiewicz, w imieniu nadleśniczego - Tomasz
Jarosz, w imieniu Komendanta Powiatowego PSP- St. Kpt. Tomasz Pryczkat
oraz przedstawiciel PZU – Bogdan Pieńczykowski.

Na zakończenie Sekretarz Gminy pogratulował wszystkim uczestnikom osiągnięć
oraz życzył uzyskania jak najlepszych
wyników na szczeblu wojewódzkim.
W dniu 29.04.2015r w Zespole Szkół
Samorządowych w Nowogrodzie odbyły
się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w
którym udział wzięli uczniowie z terenu
Gminy Płaska. Nasi reprezentanci zajęli
I i II miejsce w obu grupach wiekowych.
Indywidualnie Krzysztof Pużyński ze
Szkoły Podstawowej w Płaskiej zajął II
miejsce premiowane udziałem w Centralnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w
Polanicy Zdroju.
J. Szymczyk

XIII RAJD PODLASKI ZAWITAŁ DO PŁASKIEJ!
W sobotę 25 kwietnia w Płaskiej odbyło
się zakończenie XIII Rajdu Podlaskiego.
Odbywał się on w dniach 24-26 kwietnia.
Trasa rajdu wiodła od Twierdzy Osowiec
poprzez Sztabin, Lipsk, Wołkusz, Mikaszówkę, Perkuć, aż do Płaskiej (w sumie
około 200km). W rajdzie uczestniczyło
około 100 osób z całej Polski, na mo-

tocyklach terenowych. Według tradycji
XIV Rajd Podlaski (który odbędzie się
na jesieni) będzie zaczynał się od miejsca
gdzie został zakończony poprzedni, czyli
z Płaskiej.			
Red.
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SPORTOWY MARZEC I KWIECIEŃ
W marcu odbyło się wiele imprez sportowych, w których uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy.
07.03.2015 r. w Augustowie odbył się
III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny
w Tenisie Stołowym Skrzatów i Żaków.
Miejsca naszych zawodników:
5. Stanisław Krutul
9.Jan Krutul
12. Maciej Wilczyński
08.03.2015 r. w Płaskiej rozegrany został
Turniej Piłki Nożnej Halowej.
I miejsce – „Wiktoria”
II miejsce – Nadleśnictwo Płaska

III miejsce – Gruszki.
Najlepszy strzelec: Tomasz Zaniewski – 6
bramek – Gruszki
Łukasz Łojewski – 6 bramek – „Wiktoria”
Najlepszy bramkarz: Maciej Waluś – Nadleśnictwo Płaska
Najlepszy piłkarz: Piotr Zaniewski –
Gruszki.
14.03.2015 r. odbyły się Mistrzostwa
Gminy Płaska w Tenisie Stołowym.
I miejsce – Piotr Zaniewski – Gruszki (I
klasa gimnazjum, wielkie brawa!)
II miejsce – Andrzej Skowroński –
Gruszki
III miejsce – Jan Bagiński – Gruszki
29.03.2015 r. w Dobrzyniewie Dużym
odbył się IV Turniej Kwalifikacyjny w
Tenisie Stołowym Skrzatów i Żaków.
W kategorii Skrzat:
III miejsce – Stanisław Krutul
IX miejsce – Jan Krutul i Maciej Wilczyński.
Nastąpił zauważalny awans o kilka pozycji reprezentantów naszej gminy.
12.04.2015 r. byliśmy na Turnieju Tenisa
Stołowego w Olecku. Nasi najmłodsi
tenisiści w kategorii Skrzat zdobyli czołowe miejsca:
II miejsce – Stanisław Krutul
III miejsce – Jan Krutul
V miejsce – Maciej Wilczyński.
Gratulujemy!
Jan Bagiński

TURNIEJ PIŁKARSKI W DOBOROWEJ OBSADZIE
W sobotę 25 kwietnia w naszej gminie gościł
wybitny piłkarz Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Czterokrotny
król strzelców polskiej Ekstraklasy, w której
zdobył łącznie 168 goli, zajmuje trzecie miejsce
na liście wszechczasów. Jest również członkiem
Klubu 300 - zawodników o największej liczbie
występów w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Największe sukcesy święcił z Wisłą Kraków, z
którą pięciokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski.
W kadrze reprezentacji Polski, za kadencji Franciszka Smudy, pełnił funkcję trenera napastników.
Sportowiec wraz ze swoim synem sędziował
mecze piłki nożnej, które odbywały się w ramach
Turnieju Piłkarskiego na stadionie sportowym
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej. Popularny ,,Franek’’ zaprezentował kilka „tricków” drużynie naszych młodych piłkarzy, którą prowadzi
Pan Janek Bagiński. Było nam niezmiernie miło
gościć tak utytułowanego sportowca.
				
Red.
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Przetargi na sprzedaż
nieruchomości gruntowych
Gmina Płaska ogłosiła dwa przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy
Płaska. Przedmiotami sprzedaży są:
działka, położona w miejscowości Sucha
Rzeczka, obr. 0015 Sucha Rzeczka, nr
18/1 o pow. 0,4 ha (SU1A/00031303/6)
oraz działka położona w miejscowości
Macharce, obr. Macharce, nr 5, o pow. 1,0
ha (SU1A/00014319/6), z przeznaczeniem zgodnym z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W mpzp. działka nr 18/1 znajduje
się na terenie oznaczonym symbolem
U-MN – z przeznaczeniem pod usługi
wielofunkcyjne, zabudowę jednorodzinną, działka nr 5 znajduje się na terenie
oznaczonym symbolami UO/U – z przeznaczeniem pod zabudowę oraz RP/RZ/
RL – użytki rolne i leśnie nieprzeznaczone pod zabudowę. Cena wywoławcza

nieruchomości nr 18/1 to 258 000,00zł
(netto), wadium 25 800,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości nr 5 to 300
000,00 zł (netto), wadium 30 000,00 zł.
Działki są wolne od obciążeń. Przetargi odbędą się w dniu 18 maja 2015 r. o
godz. 12.00 (dla działki nr 18/1) oraz o

godz. 13.00 (dla działki nr 5) w Urzędzie
Gminy Płaska, Płaska 53, pokój nr 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 1 i nr 9 Urzędu Gminy Płaska lub telefonicznie pod nr 87 643 90 65
lub 87 643 90 61 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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