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W dniu 12 lutego br. odbyło się 
kilka spotkań Ministrów oraz parlamen-
tarzystów Sejmu RP z mieszkańcami 
województwa Podlaskiego. Jedno z 
nich miało miejsce w gimnazjum nr 2 w 
Augustowie. W spotkaniu wziął udział 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska p. Andrzej Szweda-Lewan-
dowski zarazem Główny Konserwator 
Przyrody oraz przedstawiciele Sejmu 
RP z trzech komisji sejmowych. Na wi-
downi zasiedli przedstawiciele Dyrekcji 
Regionalnej Lasów Państwowych w 
Białymstoku, przedstawiciele lokalnych 
nadleśnictw  oraz reprezentanci lokal-
nych samorządów terytorialnych. Rolę 
gospodarza pełnił burmistrz Augustowa 
Wojciech  Walulik. Spotkanie cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem (obec-
nych było ok. 200 osób).

Przedstawionych zostało kilka cieka-
wych tematów dotyczących m. in.  go-
spodarki leśnej, ochrony środowiska oraz 
spraw związanych z myślistwem. Naj-
dłuższą dyskusję wywołał temat zgłoszo-
ny przez Wójta Gminy Płaska. Wiesław 
Gołaszewski zapytał o możliwość wpro-
wadzenia tzw. subwencji  ekologicznej 
dla gmin wiejskich, których znaczną 
część stanowią obszary terenów chro-
nionych zwanych powszechnie ,,Natura 
2000’’. Wójt wyjaśnił, że gminy takie nie 

mogą rozwijać się dynamicznie, gdyż w 
zasadzie na całym obszarze obowiązuje 
zakaz podejmowania działalności gospo-
darczej bez zgody Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. 
Gminy takie ubożeją, ludzie młodzi 
wyjeżdżają i sytuacja demograficzna z 
roku na rok jest coraz trudniejsza. Pomysł 
wsparcia takich gmin zgłosił w 2012 
roku Związek Gmin Wiejskich Rzecz-
pospolitej Polskiej. Wsparcie miało po-
legać na przekazywaniu tzw. subwencji 
ekologicznej, która kompensowała by 
częściowo straty spowodowane objęciem 
tych gmin ograniczeniami wynikającymi 
z programu,, Natura 2000’’. Koalicja 
PO- PSL nie chciała rozpatrywać tego 
projektu i ostatecznie ustawa o subwencji 
ekologicznej nie weszła w życie. Posło-
wie obecni na spotkaniu potwierdzili, 
że rzeczywiście był taki projekt ustawy 
o subwencji ekologicznej, lecz sprawa 
rozbiła się o pieniądze, których w tamtym 
czasie rząd nie był w stanie zapewnić. 
Co dalej z tym tematem, nie wiadomo?

Parlamentarzyści przedstawili rów-
nież niebezpieczną sytuacją prawną doty-
czącą możliwości zablokowania prowa-
dzenia gospodarki leśnej. Poprzedni rząd 
proponował zmiany, które praktycznie 
uniemożliwiły by prowadzenie gospodar-
ki leśnej w większości nadleśnictw. Od 

stycznia 2016 roku miał obowiązywać 
przepis z ustawy o ochronie przyrody, 
który uzależniał prowadzenie prac nad 
pozyskiwaniem  drewna z lasów położo-
nych w terenie objętym ochroną ,,Natura 
2000’’ od decyzji Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Zagrożenie to na 
szczęście zostało odkryte jeszcze pod ko-
niec 2015 roku i obecny rząd wstrzymał 
wejście tego kontrowersyjnego przepisu 
w życie.

Forma spotkania, otwartość oraz 
możliwość poruszenia tematów w obec-
ności osób mających wpływ na ich kre-
owanie, wydaje się być wartościowym 
sposobem komunikowania się przedsta-
wicieli Rządu RP oraz Parlamentu RP 
z mieszkańcami. Oczekujemy więc na 
kolejne spotkania.

Warto nadmienić, że 20 lutego br. 
odbyło się w Augustowie spotkanie z 
Panią Minister Anną Marią Anders, cór-
ką legendarnego dowódcy 2 Korpusu, 
w obecności Prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosława Kaczyńskiego. W 
wystąpieniach podkreślano konieczność 
zwiększenia nakładów finansowych na 
rozwój i wyrównywanie szans tej części 
województwa podlaskiego. Należy za-
dbać o rozwój infrastruktury drogowej, 
turystycznej, kulturalnej i sportowej.

 Redakcja

Spotkanie z Ministrem oraz parlamentarzystami

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działki o nr ewid. 81/3 z obrębu ewid. Mikaszówka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Płaska Uchwały Nr XI/87/15 z 
dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 81/3 
z obrębu ewid. Mikaszówka.

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 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiada-
miam o przystąpieniu do przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska dla działki o nr 
ewid. 81/3 z obrębu ewid. Mikaszówka.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój 
Nr 15, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 

Gminy Płaska lub drogą pocztową na 
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Pła-
ska 53, w terminie do dnia 16.03.2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z 
oznaczeniem obiektu lub obszaru, które-
go dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie następuje w formie Zarzą-
dzenia Gminy Płaska, które jest publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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Śpieszę uprzejmie donieść (choć to 
dzisiaj dość ,,niebezpieczne’’ słowo), 
że ,,Głos Płaskiej’’ czytany jest nie 
tylko w naszej gminie bądź powie-
cie, ale również poza granicami 
województwa! W połowie stycznia 
otrzymaliśmy miły list oraz przesył-
kę od poety, Pana Wiesława Janusza 
Mikulskiego z Ostrołęki z propo-
zycją opublikowania na łamach 
naszego periodyku jego twórczości.  
Wychodząc naprzeciw tej propozycji 
zamieszczamy kilka znakomitych 
wierszy pochodzących z tomików 
,,Brzegi miłości’’ i ,,Rozsiewanie 
światła’’. Dziękujemy!

Zamiast 
,,Wstępniaka’’

Morze naszych słów
I małe krople

Miłości

Góry naszych przysiąg
I sypki piasek

Wierności

Morza naszych słów
I przysiąg
Ze złota

Potem zdrady rozstania
Z gwiazd iskrzących

Błota

***

Za ścianą płaczu
Jest nasz los

Nasze dni

Za ścianą płaczu
Jest miniony czas
Zgaszone gwiazdy

Jest noc
Są słowa

Bez brzmienia…

***

Światło
Które jest w tobie

Zabierzesz w wieczność
Spłoną w ogniu czasu
Papierowe banknoty
Odsłoni się prawda

Kim naprawdę byliśmy
Na ziemskiej drodze

W drodze do Ciebie…

***

Twoja miłość
Uciszy zimne wiatry

Rozpuści śniegi
Na rzęsach dni

Przyniesie wiosnę
Pełną barw

I lato
Wśród owoców

Ogrodowych róż…

***

Nad popiołami czasu
Lśnią diamenty
Twojej miłości

Nad ruinami pychy
Ponad gruzami egoizmu

Jest twoja miłość

Jesteś
Będziesz

Ty…

Wybory uzupełniające do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym 
nr 59 zostaną przeprowadzone w dniu 6 
marca 2016 r., w godzinach od 7.00 do 
21. 00.

W wyborach uzupełniających do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wybor-
czym, w którym zarejestrowano więcej niż 
jednego kandydata, głosować można tylko 
na jednego kandydata, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” (dwie linie przeci-
nające się w obrębie kratki) z lewej strony 
obok nazwiska tego kandydata, na którego 
wyborca głosuje. Postawienie znaku x” 
w kratkach z lewej strony obok nazwiska 
więcej niż jednego kandydata lub nie-
postawienie znaku „x” w żadnej kratce 
albo postawienie w kratce przeznaczonej 
na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” 
powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym 
zarejestrowano tylko jednego kandydata, 
głosując za wyborem kandydata, stawia 
się znak „x” (dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) w kratce oznaczonej 
słowem „TAK” z lewej strony obok 
nazwiska kandydata. Natomiast głosując 
przeciwko wyborowi kandydata, stawia 
się znak „x” w kratce oznaczonej słowem 
„NIE” z lewej strony obok nazwiska 
kandydata. Postawienie znaku „x” w obu 
kratkach lub niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce albo postawienie w kratce 
przeznaczonej na oddanie głosu innego 
znaku niż znak „x” powoduje nieważność 
głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować 
osobiście w lokalu wyborczym lub kore-
spondencyjnie. Zamiar głosowania kore-

spondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), 
w której jest wpisany do rejestru wybor-
ców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, a także wybor-
cy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności mają prawo do głosowania przez 
pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca składa wniosek 
w urzędzie gminy (miasta), w której jest 
wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej 
do dnia 26 lutego 2016 r.

W przypadku wątpliwości związa-
nych z udziałem w głosowaniu pytania 
można zgłaszać do Urzędu Gminy 
Płaska.

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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FERIE ZIMOWE W ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W PŁASKIEJ

           Wzorem ubiegłego roku 
Świetlica Wiejska w Płaskiej i 
Gminna Biblioteka Publiczna  
zaprosiły dzieci do wspólnego 
spędzenia pierwszego tygo-
dnia ferii zimowych. Niestety 
pogoda spłatała nam figla – 
zimowa aura zamieniła się w 
pluchę i przypominała bardziej 
jesień niż zimę.  Planowany 
kulig  trzeba było odwołać i 
zajęcia musiały odbywać się 
w świetlicy. 
  Zaczęło się od spo-
tkania z przedstawicielami 
straży granicznej, którzy opo-
wiedzieli o swojej pracy oraz 
pokazali sprzęt podręczny, 
którym posługują się na co 
dzień podczas służby. Następ-
nymi gośćmi tego dnia byli 
strażacy z OSP w Płaskiej. 
Zaprezentowali uczestnikom 
ferii sprzęt strażacki uży-
wany do gaszenia pożarów 
i innych akcji ratowniczych 
oraz wyposażenie wozu bojo-

wego. Każde dziecko mogło 
choć przez chwilę poczuć się 
strażakiem siedząc w wozie 
strażackim, ubierając praw-
dziwy hełm czy kamizelkę. Na 
zakończenie spotkania odbył 
się pokaz pierwszej pomocy i 
postępowania z poszkodowa-
nym w wypadku drogowym 
lub innym nieszczęśliwym  
zdarzeniu. Pierwsza pomoc 
jest niezwykle ważna dla po-
szkodowanych podczas nie-
szczęśliwych wypadków, bo 
niejednokrotnie może urato-
wać życie ofiary.
 Wtorek był dniem 
kulinarnym. Na życzenie bio-
rących udział w feriach przy-

gotowano samodzielnie drugie 
śniadanie w postaci pizzy. Po 
posiłku spędzono czas  na 
tworzeniu prac plastycznych 
metodą iris folding.
 W środowe przed-
południe dzieci spotkały się 
z panią Marysią na zajęciach 
plastycznych. Rezultatem tych 
zajęć były miseczki wykonane 
z papierowej wikliny, które z 
radością zabrały w prezencie 
dla mam i babć. Dowiedzieli-
śmy się ile ciekawych rzeczy 
można wykonać ze starych 
niepotrzebnych  gazet.
 Następnego dnia 
udaliśmy się z wizytą do Pla-
cówki Straży Granicznej w 
Płaskiej. Największym za-
interesowaniem cieszyły się 
cele dla zatrzymanych oraz 
pojazdy, którymi poruszają 
się funkcjonariusze straży 
granicznej podczas pełnienia 
służby. Odbyliśmy szybką 
„wycieczkę„ na trzy grani-

ce państw: Polski, Litwy i 
Białorusi. Na koniec wizyty 
zrobiono zdjęcia pamiątkowe  
przy replice trójstyku. Po 
powrocie chłopcy wykonali 
robota z kartonowych pudełek, 
a dziewczynki zrobiły domek 
dla lalek, który przekazały w 
prezencie przedszkolakom.
 Motywem przewod-
nim ostatniego dnia ferii były 
morskie przygody na Morzu 
Czerwonym. Po obejrzeniu 
filmu dzieci wykonały z masy 
solnej imitacje rafy koralowej.  
Finałowym zakończeniem 
feryjnych spotkań było poszu-
kiwanie skarbu pirata Barnaby.   
Dzieci musiały wykazać się 
sprawnością fizyczną, umie-
jętnością logicznego myślenia 
i spostrzegawczością, aby zna-
leźć skarb i móc go podzielić 
między sobą. Każde otrzymało 
część skarbu, którą z radością 
zabrało do domu.

   M.C. i B.W.
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Ferie w GOK-u w Płaskiej

W drugim tygodniu ferii dzieci z 
terenu naszej gminy uczęszczały na za-
jęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Niesprzyjająca pogoda niestety 
nie pozwoliła do końca na zrealizowanie 
wszystkich zaplanowanych rozrywek 
(szczególnie tych, które miały odbywać 
się na zewnątrz), jednak młodzi uczest-
nicy nie nudzili się.

Największą frajdę sprawiła dzieciom 
poprowadzona przez Panią Marysię 
Pawlikowską zabawa z karaoke. Ciężko 
było przechwycić mikrofon, wszyscy 
tak chcieli spróbować swoich zdolności 
muzycznych.

W inny dzień odbyły się zajęcia pla-
styczne, również poprowadzone przez 
Panią Marysię. Jej pomysłowość nigdy nie 

zawodzi, i tym razem powstały ciekawe 
prace wykonane własnoręcznie przez 
uczestników.

Odbyło się również ognisko oraz gry 
i zabawy planszowe. Przez dwa tygodnie 
ferii trwały zajęcia karate otwarte, co 
oznacza że bezpłatnie mogli wziąć w nich 
udział wszyscy chętni.

Na pewno zgodzą się z nami szczegól-
nie uczniowie, że jak zwykle ferie minęły 
zbyt szybko. Cieszymy się jednak, że cho-
ciaż na trochę udało się oderwać dzieciaki 
od spędzania czasu w domu, przed kom-
puterem. Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację zajęć, oraz 
mamy nadzieję na powtórkę za rok.

Redakcja
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Wigilia w Mołowistym

BAL KARNAWAŁOWY W MOŁOWISTYM

Od dwóch lat w świetlicy wiejskiej w 
Mołowistym odbywa się Wigilia Świąt 
Bożego Narodzenia, na którą zaprasza-
ni są mieszkańcy tej malowniczej wsi. 
Dwudziestego grudnia z inicjatywy Rady 
Sołeckiej, przy współpracy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Płaskiej, spotkali się 
mieszkańcy Mołowistego, aby przełamać 
się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i 

skosztować symbolicznie wigilijnych 
potraw. Modlitwę, słowa Ewangelii oraz 
wymowny wiersz księdza Jana Twardow-
skiego odczytał Ks. Prob. Arkadiusz Pie-
tuszewski. W uroczystości udział wzięli 
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, Sołtys Mołowistego Sylwia Puczy-
łowska, Przewodniczący KR Rady Gminy 
Płaska Antoni Raczkowski, Dyrektor 

GOK w Płaskiej Wojciech Krzywiński. 
Atmosfera spotkania, wspólne śpiewanie 
kolęd, rozmowy przy wigilijnym stole 
potwierdzają potrzebę integracji środo-
wiska lokalnego. Nie zabrakło również 
drobnych upominków, które otrzymali 
wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego 
święta.

 Redakcja

         W ostatnią sobotę karnawału, tj. 6 lu-
tego, w świetlicy wiejskiej w Mołowistym 
odbył się bal karnawałowy dla najmłod-
szych mieszkańców sołectwa i nie tylko.  
Inicjatorkami pomysłu były panie Sylwia 
Puczyłowska (sołtys Mołowistego) oraz 
Katarzyna Wiszniewska (członkini rady 
sołeckiej). Łącznie w zabawie wzięło 
udział 26 dzieci. 
Mali balowicze brali chętnie udział w licz-
nych zabawach i konkursach, do których 
zaprosili również swoich rodziców. Bal 
obfitował w moc atrakcji m.in. zabawy 

w kółeczku, rzucanie do celu, „deszcz ko-
lorowych piłek”, malowanie twarzy oraz 
wiele, wiele innych. Oprócz wspaniałej 
zabawy tanecznej, nagród dla biorących 
udział w konkursach i zabawach, mamy 
i babcie przygotowały wyśmienity po-
częstunek. Przez cały czas ,,kinderbalu’’ 
dzieciom dopisywały doskonałe humory, 
dlatego z niecierpliwością będziemy 
czekać na kolejne takie przedsięwzięcie.
Nagrody i upominki dla dzieci  ufundowa-
li: Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, Nadleśniczy N-ctwa Płaska Leszek 

Skubis, Florian Makarewicz, Sylwia 
Puczyłowska, Katarzyna Wiszniewska i 
Antoni Raczkowski. Wszystkim sponso-
rom serdecznie dziękujemy!

Sylwia Puczyłowska
Katarzyna Wiszniewska
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FERIE ZIMOWE W GRUSZKACH

Spotkanie opłatkowe  
w Gruszkach

            W pierwszym tygodniu ferii świe-
tlica i filia biblioteki w Gruszkach zorga-
nizowały dzieciakom zajęcia. Program 
był bardzo ciekawy i  bogaty.  Uczestnicy  
mogli  zrelaksować się po ciężkim okresie 
nauki i przygotować do kolejnych miesię-
cy wytężonej pracy. Zajęcia odbywały się 
w godzinach od 11.00 do 15.00 . 
           W poniedziałek w planie były gry 
i zabawy, można było wykazać się w 
rozwiązywaniu krzyżówek i w przeróż-
nych grach. Kolejnego dnia wszyscy byli 
pochłonięci wykonywaniem skrzatów 
i pingwinów pod okiem Pani Marysi 
Pawlikowskiej.
            Środa minęła bardzo szybko i na 
słodko. Zajmowaliśmy się wypiekaniem 
ciasteczek. Była super zabawa, a potem 
degustacja przy herbatce .
            Następnego dnia znowu odwiedziła 
nas Pani Marysia i dzieciaki mogły zapo-
znać się ze sposobem wyplatania wikliny  
papierowej. Efektem misternej pracy były 
wazony i koszyczki.  Kolejny dzień upły-
nął ,,śpiewająco’’ i tanecznie. Dzieciaki 
wykonywały karaoke, zaś w przerwie 
każdy wykazał się talentem kulinarnym 
i wykonał własną sałatkę owocową. Po 
nabraniu sił tańczyły przy wykorzystaniu 
muzyki telewizyjnej. 

            Zakończeniem ferii było ognisko 
na szkolnym boisku, pieczenie kiełba-
sek i zabawy na powietrzu. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
miło spędzony czas. 

Joanna Szebiotko, 
Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

20 grudnia 2015 r. w świetlicy wiej-
skiej w Gruszkach odbyło się coroczne 
spotkanie opłatkowe mieszkańców Gru-
szek. W wieczorze wigilijnym uczestni-
czyli: Proboszcz Parafii w Mikaszówce ks. 
Andrzej Borkowski, Wójt Gminy Płaska 
p. Wiesław Gołaszewski, Dyrektor ZSO w 
Płaskiej p. Dariusz Sudyk, Z-ca dyrektora 

ZSO w Płaskiej p. Ewa Purzyńska.
Bardzo cieszy liczne przybycie miesz-

kańców, którzy mogli obejrzeć wspaniały 
występ artystów, przygotowanych przez 
katechetkę Panią Bogumiłę Milewską. 
Śpiewane kolędy i pastorałki tak się podo-
bały, że były bisy. Serdecznie dziękujemy.

Na stołach było dwanaście wigilijnych 

potraw, przygotowanych przez panie: 
Janinę, Bożenę, Władysławę, Lucynę. 
Przy  łamaniu się opłatkiem składano 
sobie nawzajem serdeczne życzenia z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Były także życzenia, abyśmy 
spotkali się za rok.

Jan Bagiński
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Wandale w Serwach

WARSZTATY KOSMETYCZNE 

Wstyd! Nie potrafimy uszanować 
naszego wspólnego gminnego majątku.  
Parę dni temu redakcja ,,Głosu Płaskiej’’ 
została poinformowana o dewastacji 
na plaży gminnej w Serwach. Reporter 
naszego periodyku udał się na miejsce 
akcji i to co ujrzał wprawiło go w stan 
osłupienia. Znak drogowy ograniczają-
cy prędkość na drodze gminnej został 
wyrwany i wrzucony do wody przy po-
moście. Tablica informacyjna znajdująca 
się przy wjeździe na pole namiotowe 
wywrócona pomimo betonowej kotwy 
(najprawdopodobniej ktoś musiał użyć 
holu samochodowego), pozostałość palo-
nych opon w miejscu nie przeznaczonym 
na ognisko, pełno rozbitych butelek i 
szkła, zdewastowany zlewozmywak przy 
wiacie kominkowej. Od czasu kiedy pole 
namiotowe zaczęło służyć również przy-
jezdnym, tego typu prowokacje zdarzają 
się nie pierwszy raz. Miejscowi wandale 
uważają, że plaża gminna w Serwach 
jest wyłącznie ich własnością i oni tam 
,,rządzą’’. O wyżej wymienionym fak-
cie został poinformowany dzielnicowy 

KP Policji w Augustowie, który założył 
specjalną kartę obserwacyjną obiektu. 
Jednak bez pomocy rad sołeckich Serw 
i Dalnego Lasu nie poradzimy sobie z 
tym problemem. Sołtys Serw wielokrot-
nie zwracał się do dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Płaskiej o nieodpłatne 
udostępnienie plaży na wiejskie ogniska 
i spotkania. Nigdy nie spotkał się z od-
mową. Uczestnicy tych wydarzeń zawsze 
zostawiali po sobie ład i porządek. Nie 
możemy pozwolić na to, aby osoby nie-
odpowiedzialne niszczyły nasze wspólne 
dobro. Apelujemy do mieszkańców 
okolicznych wsi o napiętnowanie takich 
chuligańskich wybryków! Ze swej strony 
przestrzegamy wandali, że kolejne takie 
zachowania (istnieją pewne poszlaki) 
znajdą epilog w sądzie.

Redakcja

Kolejne już spotkanie z konsultantką 
firmy kosmetycznej z cyklu Bądż piękna 
i młoda  odbyło się 14 lutego w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej . Tematem przewodnim 
spotkania była pielęgnacja dłoni i twarzy na 
wiosnę. Twarz i dłonie są wizytówka każdej 
kobiety, a więc dbanie o nie jest szczególnie 
ważne. Na koniec  panie wykonały szybki 
makijaż, w którym bez problemu można iść 
do pracy lub na spotkanie z koleżanką przy 
kawie (a nawet kolegą -)

Pani Aneta – konsultantka znanej firmy 
kosmetycznej doradzała jakich kosmetyków 
trzeba użyć do konkretnej cery, pomagała 
wykonać prosty makijaż. 

Kolejne spotkanie planowane jest na 
marzec (prawdopodobnie 13-go). Zajęcia 
poprowadzą panie, które wykonają masaż 
twarzy. Podaruj sobie odrobinę luksusu i 

relaksu. Przyjdź i spróbuj, a nie pożału-
jesz. Warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc 
ograniczona.

WIĘCEJ INFORMACJI  
POD TELEFONEM 

607 764 107- opiekun świetlicy 



styczeń, luty 2016 r. 9

Choinka szkolna w ZSO w Płaskiej
Na co dzień szkoła to miejsce, w 

którym króluje duch nauki. Jednak, gdy 
zbliża się karnawał, młodzież z niecier-
pliwością oczekuje nie tylko zakończenia 
pierwszego semestru i ferii zimowych, ale 
także szkolnej zabawy tanecznej, czyli 
,,choinki”.

W tym roku ta impreza odbyła się 23 
stycznia. Choinka szkolna jest imprezą 
integrującą całą społeczność. Muzyka i 
taniec tworzą beztroski klimat zabawy 
tak potrzebny młodym ludziom. Choinka 
w naszej szkole jest wspaniałą okazją do 
współpracy z rodzicami, którzy bardzo 
chętnie organizują tę imprezę dla swoich 
pociech, pilnują porządku i przygotowują 
poczęstunek. Zabawa rozpoczęła się tań-
cami prowadzonymi przez panią animator 
Iwonę Ożarek. Młodsze dzieci wzięły 
udział w konkursie na ,,Najciekawsze 
przebranie karnawałowe”. Były piękne 
księżniczki, super bohaterowie, postacie 
z bajek, chmurki, motyle itp. Jury nagro-
dziło następujące osoby:

I miejsce: 
Natasza Sewastynowicz- kl.II b Chmurka
Maja Kuźnicka- kl. III 
Łabędź
Julia Myszczyńska- kl. 
I Cesarzowa

II miejsce: 
Anna Abrycka- kl. II a 
Cyganka
Bartosz Pokropowicz- 
kl. II a Pirat
Ola Karecka- kl. II b 
Michael Jackson
Oliwka Ślużyńska- 0 b 
M&M

III miejsce: 
Łukasz Sidor- kl. II b Wilk
Natalia Naumowicz- kl. II b Rainbow 
Dash
Mateusz Myszczyński- kl. 0 a Indianin

Ważnym punktem imprezy było spo-
tkanie z członkami Fundacji Pomocników 
Matki Kościoła z Choszczówki, z którymi 
nasza szkoła od 12 lat utrzymuje przyja-
cielską współpracę. Pani wicedyrektor 
Ewa Pużyńska serdecznie powitała gości 
i podziękowała im za pomoc material-

ną uczniom i szkole. Wszystkie dzieci 
otrzymały bogate paczki ufundowane 
właśnie przez naszych hojnych gości. 
Przedstawiciele Rady Rodziców wraz 
z uczniami podziękowali za wspieranie 
uczniów i szkoły. W dowód wdzięczności 
na ręce przewodniczącej fundacji Hanny 
Gerłowskiej wręczyli słodki upominek. 

Popisom tanecznym  nie było końca. 
Wszyscy świetnie się bawili. Nie zabrakło 
też smacznego poczęstunku, przygotowa-
nego przez rodziców. Bogaty i ciekawy 
program choinki szkolnej sprawił, że 
owe wydarzenie z pewnością na długo 
zapadnie w pamięci wszystkich dzieci.

L P          

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁASKIEJ        
                 ZaprasZa na seans filmoWy  pt. ,,podróż sentymentalna’’,  

podczas którego wyświetlone zostaną wybitne,  
nagradzane na całym świecie dokumenty nakręcone na terenie naszej 

gminy. zapraszamy wszystkich mieszkańców, a szczególnie tych, którzy 
pamiętają tamte czasy i być może rozpoznają siebie utrwalonych na kliszy filmowej!

miejsce: Świetlica Wiejska w płaskiej data: 12 marca 2016 r. (sobota), godz. 17:00  Wstęp  Wolny! 
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE  
w ZSO W PŁASKIEJ

• 05.12.2015 odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Augustowskiego w Piłce 
Koszykowej dla uczniów szkoły podsta-
wowej. Nasze dziewczęta wywalczyły 
tytuł Wicemistrza Powiatu, awansując do 
Półfinałowych Rozgrywek Wojewódz-
twa. Chłopcy wywalczyli III miejsce.

• 08.12.2015 dziewczęta ze szko-
ły podstawowej zajęły III miejsce w 
Mistrzostwach Grupy Północnej Woje-
wództwa Podlaskiego w Koszykówce 
Szkół Podstawowych Dziewcząt.

• Dziewczęta z gimnazjum zajęły 
III miejsce w rozgrywkach Grupy Pół-
nocnej w Piłce Ręcznej.

• Zespół chłopców w 2-dniowym 
Turnieju Finałowym Mistrzostw Grupy 
Północnej w Piłce Ręcznej zajął II miejsce.

• 14.02.2016 w Augustowie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Augustowskiego 
Gimnazjów w Koszykówce. Dziewczęta 
zdobyły Mistrzostwo Powiatu, zapewniając 
sobie awans do rozgrywek półfinałowych. 

Natomiast chłopcy zajęli II miejsce również 
uzyskując awans do półfinału województwa.

• 20.02.2016 dziewczęta z gim-
nazjum zajęły II miejsce w Rozgrywkach 
Półfinałowych i zakwalifikowały się do 
ścisłego Finału Województwa Podlaskiego 

w Piłce Koszykowej Gimnazjum.

• Nasza młodzież odniosła szereg 
sukcesów sportowych na szczeblu powia-
towym a także wojewódzkim. GRATU-
LUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

 L P

Dzień Babci i Dziadka
Życzenia, piosenki, wiersze, laurki i 

oczywiście uśmiechy- tym wszystkim 
obdarowani byli 21 stycznia Babcie i 
Dziadkowie uczniów Szkoły Podstawowej 
w Płaskiej.

Święto Babci i Dziadka to jedna z uro-
czystości, która stała się tradycją naszej 
szkoły, a organizowana jest przez uczniów 
klas 0-III i ich wychowawców.

Licznie przybyłych gości powitał dy-
rektor szkoły Dariusz Sudyk, składając im 
gorące życzenia. W swym wystąpieniu pod-
kreślił, że tak jak dawniej, tak i dziś Babcie 
i Dziadkowie są niezastąpieni, gotowi po-
święcić swój czas, troskę, cierpliwość, serce 
ukochanym wnuczętom. Swoją obecnością 
zaszczycili również: Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski, ks. proboszcz Ar-
kadiusz Pietuszewski oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Marta Chylińska.

Specjalną niespodzianką dla zaproszo-
nych gości była wspaniała część artystycz-

na. Była wyjątkowa, gdyż odzwierciedlała 
prawdziwe uczucia występujących dzieci. 
Mali artyści z ogromnym przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Babcie i 
Dziadkowie zostali obdarowani własno-
ręcznie wykonanymi laurkami i kwiatami. 
Przygotowano również poczęstunek.

Atmosfera uroczystości była podniosła i 
rodzinna. Dziadkowie byli dumni ze swych 
wnuków, a wnuczęta szczęśliwe, że mogły 
gościć swoich najbliższych.

 L P
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IX TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR WÓJTA GMINY PŁASKA

14 lutego w sali gimnastycznej przy 
ZSO Płaska odbył się  IX Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pła-
ska. Zainteresowanie wśród dorosłych 
było nieco mniejsze niż w poprzednich 
latach, ale za to przybyło uczestników 
z grupy juniorów. Najmłodszym  za-
wodnikiem Turnieju był  Karol Szeszko 
z Augustowa. Pomimo 7 lat  pokazał 
naprawdę wysoki poziom gry. Czasem 
musiał stawać przy stole na palcach, co 
nie przeszkadzało mu pokonywać bez 
trudu starszych o 2-3 lata  graczy . Za 
swoja wspaniałą grę został wyróżniony 
pucharem Dla Najmłodszego Gracza.

Najlepszym graczem turnieju okazał 
się Henryk Szeszko z Augustowa , drugie 
miejsce zajął Andrzej Skowroński z Gru-
szek , a na trzecim miejscu uplasował się  
Jarosław Dobrzyński z Żylin. 

W imieniu Wójta puchary za zwy-
cięstwa i dyplomy dla wszystkich 
uczestników turnieju wręczyła Pani Ali-
cja Polkowska – Przewodnicząca Rady 

Gminy Płaska.
Za rok jubileuszowy X Turniej. 

Mamy nadzieję, że zawodnicy nie zawio-
dą. Liczymy również na młodzież, ale i 
dorośli niech ćwiczą pilnie, bo wiemy, 

że jest sporo osób, które uprawiają tę  
dyscyplinę sportu. Jesteśmy pewni, że 
przełamią strach i staną do rywalizacji. W 
końcu liczy się dobra zabawa i sportowa 
rywalizacja.                                  M.C.

Ferie na sportowoTegoroczne ferie zimowe 
z powodu braku śniegu odby-
wały się  w sali gimnastycznej 
ZSO w Płaskiej. Spotykaliśmy 
się codziennie grając w piłkę 
nożną i tenisa stołowego.

29 stycznia pojechaliśmy 
na Turniej Tenisa Stołowego 
organizowany przez Osiedlo-
wy Dom Kultury w Augusto-
wie. W najmłodszej kategorii 
wiekowej wszystkie czołowe 
miejsca zdobyli zawodnicy 
MUKS Płaska. W Turnieju 
uczestniczyli: Karolina Le-
dniowska, Jaś Krutul, Ma-
ciej Wilczyński, Staś Krutul, 

Adrian Wilczyński, Gabriel 
Ledniowski.

Korzystając z okazji, że 
w Płaskiej przebywał obóz 
sportowy z Warszawy, roze-
graliśmy z nimi dwa mecze 
w piłkę nożną. W pierwszym 
spotkaniu wygraliśmy 2:1 
(bramki strzelili: Karolina 
Ledniowska i Maciej Wilczyń-
ski). W rewanżu goście zwy-
ciężyli 2:1 (bramka Macieja 
Wilczyńskiego). W dwumeczu 
padł remis 3:3. Przy tej okazji 

powstał klub kibica MUKS 
Płaska. Doping był głośny i 
zorganizowany. Powstał hymn 
naszej drużyny napisany przez 
fankę Paulinę Wasilewską: 

„Z MUKS Płaska chłopaki 
to (the)beściaki
Chłopaki z MUKS Pła-
ska najlepsi pod słońcem, 
rywale przegrani, wymiękną 
przed końcem!
Piłka leci, ma ją Staś: za-
granie, podanie

gola strzela Jaś.
Biegnie Maciek, dognał 
piłkę
Adrian przejął, zrobił 
zmyłkę.
Przeciwnicy są już w szoku,
nie mogą wyjść z amoku.
Były treningi, ciężka praca
ale to wszystko się opłaca.
Teraz gole strzelają nasze 
chłopaki,
nie potrzebują tutaj żadnej 
draki!”

Jan Bagiński
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Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu na dzień 22.09.2015 r. wynosi 15,06%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 5 000 zł spłacaną w 12 ratach miesięcznych w wysokości 417 zł, 
oprocentowanie nominalne w wysokości 0% i prowizję 7,5% kwoty kredytu. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 375 zł składa się: prowizja za udzielenie kredytu 375 zł. Całkowita kwota do zapłaty 5 375 zł.

Oprocentowanie kredytu: 0%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0%
Prowizja za udzielenie kredytu: 7,5%
Szybka decyzja kredytowa.

Nie ukrywamy dodatkowych kosztów. 
Nie wymagamy ubezpieczenia.

Oddział w Płaskiej, Płaska 53
tel. 87 643 55 19, www.sbrbank.pl

Kredyt gotówkowy 0%


