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XV sesja Rady Gminy
W dniu 9 września 2016 roku w świetlicy 

wiejskiej w Płaskiej odbyła się XV zwyczajna 
sesja Rady Gminy,  której  przewodniczyła 
Alicja Polkowska, zaś radni podjęli podczas 
jej trwania kilka ważnych decyzji:

-  przyjęto protokół  z poprzedniej XIV 
sesji  rady,  zaś Skarbnik Gminy Katarzyna 
Olszewska przedstawiła  informację o  reali-
zacji  budżetu gminy Płaska  za  I  półrocze 
2016r.   Informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych  za  poprzedni  rok  szkolny 
przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej Dariusz Sudyk,, 
w tym o wynikach: egzaminu gimnazjalnego 
z uwzględnieniem działań podejmowanych 
przez  szkołę nakierowanych na kształcenie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, których prowadzenie należy do zadań 
własnych jednostki samorządu terytorialnego 
i  nadzorze pedagogicznym sprawowanym 
przez kuratora oświaty w szkole; 

- podjęto Uchwałę Nr XV/108/16 w spra-
wie  zmian w  budżecie  gminy  Płaska  na 
2016 r., w której dokonano zmian  w planie 
dochodów i wydatków budżetu gminy: zwięk-
szono plan dochodów o kwotę 142 284,18 
zł.,  zmniejszono  plan  dochodów o  kwotę 
32 740,00 zł.,  zwiększono plan wydatków 
o kwotę 109 544,18 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 
dochody budżetu ogółem 10 570 000,00 zł., 
z tego: dochody bieżące 10 474 092,00 zł.; 
dochody majątkowe 95 908,00 zł.; wydatki 
budżetu ogółem 9 937 000,00  zł.,  z  tego: 
wydatki bieżące 9 896 000,00 zł.; wydatki 
majątkowe 41 000,00 zł.  Nadwyżka budżetu 
w wysokości 633 000,00 zł. została  przezna-
czona na  spłatę  zaciągniętych  zobowiązań 
z tytułu kredytów;

- podjęto Uchwałę Nr XV/109/16 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu  zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 
57/6 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka. Teren 
objęty zasięgiem planu obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 1,33 ha, położony w zachodniej 
części  gminy Płaska. Obszar opracowania 
przeznaczony został  pod:   M-ML  -  tereny 
zabudowy  jednorodzinnej,  letniskowej  (re-
kreacji  indywidualnej)  i  zagrodowej, R-Ls 
-  tereny  użytkowane  rolnicze  i  leśne. Do 
terenów wyłączonych z zabudowy zaliczono 
kompleksy leśne, tereny położone w 100-tu 
metrowej  strefie od  linii brzegowej  jeziora 
Serwy oraz  strefę A ochrony konserwator-
skiej;

- podjęto Uchwałę Nr XV/110/16 w spra-
wie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 105 z obrębu 
ewid. Strzelcowizna. Teren objęty zasięgiem 
zmiany planu obejmuje obszar o powierzchni 
1,35 ha,  jest  położony w północnej  części 

gminy Płaska. Jest to obszar prawie w całości 
stale użytkowany rolniczo, jedynie północno-
-wschodni kraniec obszaru zajęty jest przez 
las. Obszar opracowania wskazany został jako 
tereny o wybitnych predyspozycjach do roz-
woju funkcji turystyczno-wypoczynkowych; 

- podjęto Uchwałę Nr XV/111/16 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu  zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działki o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. 
Macharce. Teren  objęty  zasięgiem planu 
obejmuje  obszar  o  powierzchni  1,65  ha, 
jest położony w północnozachodniej części 
gminy Płaska. Ponad połowa obszaru już od 
kilku lat jest odłogowana rolniczo, pozostałą 
część  zajmują  zabudowania mieszkalne. 
Obszar  opracowania  przeznaczony  został 
pod  M-U - tereny zabudowy jednorodzinnej, 
usługowej oraz zagrodowej,        R-Ls - tereny 
użytkowane rolnicze i leśne;

- podjęto Uchwałę Nr XV/112/16 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działek o nr ewid. 46/17 i 284 z obrębu ewid. 
Rygol. Teren objęty zasięgiem planu obejmuje 
obszar o powierzchni 1,06 ha, jest położony 
w północnowschodniej części gminy Płaska. 
Obszar już od ponad dekady nie jest użytko-
wany rolniczo. Obszar opracowania wskazany 
został jako tereny o wybitnych predyspozy-
cjach do rozwoju funkcji turystyczno-wypo-
czynkowych.

- podjęto Uchwałę Nr XV/113/16 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu  zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działki o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. 
Sucha Rzeczka. Teren objęty zasięgiem planu 
obejmuje obszar o powierzchni 0,11 ha, jest 
położony w zachodniej części gminy Płaska. 
Obszar  opracowania  przeznaczony  został 
pod M-ML - tereny zabudowy jednorodzin-
nej,  letniskowej  (rekreacji  indywidualnej) 
i zagrodowej.

- podjęto Uchwałę Nr XV/114/16 w spra-
wie zajęcia stanowiska w sprawie zawieszenia 
kursów autobusów na trasie Augustów – Pła-
ska-Rubcowo - Rudawka (Płaska 14:05) i Ru-
dawka–Rubcowo-Płaska-Augustów (Płaska 
8:20),   wskazując problem  likwidacji  linii 
i wyrażając dezaprobatę dla trybu wprowa-
dzania zmian w komunikacji PKS na terenie 
gminy Płaska przez Zarząd Spółki Akcyjnej 
PKS w Suwałkach. 

Gmina Płaska  od wielu  lat  korzystała 
z zakupu biletów miesięcznych komunikacji 
PKS dla uczniów z miejscowości Rubcowo, 
Rudawka, Gruszki – w  ten  sposób niejako 
dofinansowując przewozy PKS na  swoim 
terenie. Również w bieżącym roku, w dniu 
09  sierpnia 2016  r. Gmina poinformowała 
Zarząd PKS w Suwałkach, że nadal chce ko-
rzystać z tej formy dowożenia i zadeklarowała 
zakup biletów miesięcznych dla 21 uczniów 

z wymienionych miejscowości, prosząc przy 
tym o wcześniejsze poinformowanie Gminy 
i Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Płaskiej  o planowanych  zmianach 
w godzinach kursów autobusu czy też

ewentualnych zmianach tras. W dniu 01 
września 2016 r. odmówiono Gminie Płaska 
sprzedaży biletów miesięcznych w  liczbie 
21  szt.,  które  jak  co  roku wykupywane  są 
przez Gminę dla dzieci dojeżdżających do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pła-
skiej  z miejscowości Rubcowo, Rudawka, 
Gruszki. Pracownik placówki PKS w Augu-
stowie poinformował, że nie ma możliwości 
wykupu biletów miesięcznych oraz że będą 
zmiany rozkładu jazdy, a kurs do Rubcowa 
będzie  zlikwidowany. Zdarzenie  to miało 
miejsce bez żadnej wcześniejszej informacji 
(czy  też  telefonicznej  czy  też  listownej)  ze 
strony PKS w Suwałkach. W dniu 2 września 
2016r.  Prezes  zarządu PKS w Suwałkach 
poinformował Gminę, że Spółka zamierzała 
już wcześniej  zawiesić  kursy  autobusów 
na  trasie Augustów– Płaska-Rudawka (Pła-
ska    i Rudawka –Płaska-Augustów (Płaska 
8:20) i zlikwidować zajazd do miejscowości 
Rubcowo w związku z niską  rentownością 
kursów.  Poinformował  również,  że  kursy 
Rudawka –Płaska-Augustów  (Płaska 6:43) 
i Augustów – Płaska-Rudawka (Płaska 16:10) 
będą kursowały bez zmian. Potwierdzeniem 
niejako, że PKS Suwałki wykonał chaotyczne 
i nieodpowiedzialne zmiany jest fakt, że jesz-
cze w dniu 25 sierpnia 2016 r. PKS sprzedał 
nauczycielowi  dojeżdżającemu do Szkoły 
w Płaskiej bilet miesięczny na zlikwidowane 
kursy. 

Z dniem 1 października 2016  r.    PKS 
Suwałki zlikwidował połączenie do miejsco-
wości Rubcowo.

- podjęto Uchwałę Nr XV/115/16 w spra-
wie  zwolnienia  samorządowego  zakładu 
budżetowego  - Samorządowy Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Płaskiej z obowiązku 
wpłaty nadwyżki środków obrotowych do bu-
dżetu gminy za 2015 rok. Nadwyżka zostanie 
przeznaczana na realizację zadań statutowych 
zakładu budżetowego.

- podjęto Uchwałę Nr XV/116/16 w spra-
wie wyrażenia  zgody na dzierżawę  części 
nieruchomości oraz odstąpienia od przetar-
gowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej  stanowiącej wła-
sność Gminy Płaska. Radni wyrazili zgodę na 
dzierżawę na okres do dnia 31.12.2020r. czę-
ści nieruchomości gruntowej o powierzchni 
225 m2 stanowiącej własność Gminy Płaska, 
położonej w miejscowości Płaska, oznaczonej 
numerem działki 58/6 dla Polskiej Telefonii 
Cyfrowej Spółka z.o.o.  i odstąpienie od prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości. 

red.
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ZasZcZytne wyróżnienie 
dla Gminy Płaska

W dniach  22-  23  września  2016 
roku miało miejsce XIV Samorządo-
we  Forum Kapitału  i  Finansów.  To 
największe  i  najbardziej  prestiżowe 
spotkanie samorządów terytorialnych 
z całego kraju. Odbyło się w Między-
narodowym Centrum Kongresowym 
w  Katowicach.  Forum  to  stanowi 
platformę wymiany doświadczeń sze-
fów samorządów z przedstawicielami 
administracji  państwowej  i  biznesu.  
W  tegorocznej  edycji  konferencje  
obejmowały 10 ścieżek tematycznych 
i  60  paneli,  podczas  których można 
było pogłębić wiedzę na tematy zwią-
zane  z  zagadnieniami  samorządów 
terytorialnych.

Punktem  kulminacyjnym  Forum 
było wręczenie wyróżnień dla najlep-
szych samorządowców w Polsce, tzw. 
Gala  Inwestorów  Samorządowych. 
Ranking najlepszych samorządów zo-
stał opracowany przez zespół eksper-
tów pod kierunkiem prof. K. Świanie-
wicza, a oceniane one były w różnych 
kategoriach. Oddzielnie weryfikowane 
były samorządy wojewódzkie,  powia-

towe, samorządy miast wojewódzkich, 
miast  powiatowych  oraz  samorządy 
gmin wiejskich. W każdej kategorii są 
różne  ilości  rywalizujących  ze  sobą 
samorządów. Dla przykładu samorzą-
dów wojewódzkich jest 16, powiatów 
jest    314,  a miast  powiatowych  jest 
335. Najliczniejszą kategorię stanowią 
samorządy wiejskie, których jest 1559 
w Polsce.

Najlepsze  samorządy  w  Polsce 
zostały wyróżnione w kategoriach in-
westycyjnych oraz nie inwestycyjnych 
czyli tzw. wydatki bieżące. 

Miło  poinformować  mieszkań-
ców  naszej  gminy,  że  na  6 miejscu 
w Polsce, w kategorii gmin wiejskich, 
w  obszarze wykorzystania  funduszy 
Unii Europejskiej na projekty obejmu-
jące inwestycje w latach 2007 -2015, 
znajduje  się  Gmina  Płaska.  Należy 
zauważyć, że w pierwszej ,,10’’ najlep-
szych samorządów wiejskich w Polsce, 
nie było żadnej innej gminy wiejskiej  
z województwa podlaskiego (na Pod-
lasiu funkcjonuje 80 gmin wiejskich).

Po  raz  kolejny  eksperci  docenili 

rozwój  samorządu  Gminy  Płaska 
w okresie programowania 2007-2013. 
Gdyby nie problemy (stworzone głów-
nie  przez  urzędników  Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego  w  Białym-
stoku)  z  odzyskaniem  dotacji  UE 
na  projekt  budowy  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków, Gmina  Płaska 
z pewnością znalazła by się na podium 
najlepszych samorządów w Polsce.

W kategorii powiatów w obszarze 
wydatków  nie  inwestycyjnych  tzn. 
wydatków  bieżących,  w  pierwszej 
,,dziesiątce’’  został  sklasyfikowany 
powiat augustowski.

W tym miejscu chcę podziękować 
wszystkim tym, którzy przez minione 
8 lat rzetelnie pracowali na rzecz roz-
woju Gminy  Płaska,  wspierali moje 
inicjatywy  i  troszczyli  się  o warunki 
życia jej mieszkańców. W szczególno-
ści chcę podziękować radnym Gminy 
Płaska,  na  czele  z  Przewodniczącą 
Rady Gminy panią Alicją Polkowską. 

     
Wójt Gminy Płaska 

Wiesław Gołaszewski
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Gmina Płaska ponownie  
wygrywa sprawę na litwie

W dniu 19 października 2016 roku 
Naczelny Sąd Administracyjny Repu-
bliki Litewskiej  w Wilnie wydał wyrok 
w sprawie decyzji Ministra Spraw We-
wnętrznych Litwy nakazującej Gminie 
Płaska  zwrot  prawie  500  tys.  euro 
z  tytułu dotacji udzielonej z  funduszy 
UE na projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni  ścieków.  Sprawa  doty-
czy wniosku Wojewody  Podlaskiego 
z maja  2015  r., w którym  to wniosku 
(raporcie)    skierowanym  do Ministra 
MSW Litwy,  kolejny  raz  urzędnicy 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku wystąpili  z  żądaniem 
zwrotu dotacji UE przez Gminę Płaska. 
Bezpodstawnie twierdzili, że w trakcie 
realizacji  inwestycji  gmina  naruszyła 
umowę  zawartą  pomiędzy Ministrem 
MSW Litwy,  a Gminą  Płaska  na  re-
alizację i dofinansowanie budowy 700 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Już raz, w kwietniu 2014 roku, Gmi-
na Płaska wygrała sprawę z Wojewodą 
Podlaskim  i Ministrem MSW Litwy. 
Wówczas Najwyższy Sąd Administra-
cyjny Litwy  uchylił  niekorzystny  dla 
Gminy Płaska wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego    oraz  decyzję Mi-
nistra MSW Litwy i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. Już wtedy 
Sąd Najwyższy wskazał,  że Minister 
i Wojewoda nie udowodnili naruszenia 
prawa przez Gminę Płaska.

Wydawało  się,  że  po  tym wyroku 
Sądu Najwyższego Republiki  Litwy, 

Wojewoda Podlaski zmieni podejście do 
spraw Gminy Płaska i rozliczy projekt 
w  sposób  zgodny  ze  stanem  faktycz-
nym. Okazało się jednak, że urzędnicy 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
nie mają najmniejszego zamiaru przy-
gotować  rozliczenia  wg.  przepisów 
i  dokumentów  programu współpracy 
transgranicznej Litwa- Polska.

 W maju 2015 roku Wojewoda Pod-
laski  ponownie wystąpił  z wnioskiem 
(raportem)  do Ministra MSW Litwy 
o  ukaranie Gminy Płaska  i  zwrot  ok. 
500 tys. euro z wypłaconej dotacji. Tym 
razem  jednak Wojewoda Podlaski  nie 
pisał  o  rzekomym naruszeniu  przepi-
sów prawa budowlanego przez Gminę 
Płaska,  lecz  wskazał  na  naruszenie 
postanowień umowy cywilnej,  zawar-
tej  pomiędzy Ministrem MSW Litwy 
a Gminą  Płaska, w  trakcie  realizacji 
projektu  na  budowę  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W wyniku tego 
wniosku  (raportu) Wojewody  Podla-
skiego wydana została kolejna decyzja 
przez Ministra MSW Litwy nakazująca 
zwrot  ok.  500  tys.  euro  przez Gminę 
Płaska. 

Gmina  Płaska  zaskarżyła  tę  nową 
decyzję Ministra MSW Litwy do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego Li-
twy w Wilnie. W dniu 19 października 
2016 roku Naczelny Sąd Administracyj-
ny Republiki Litewskiej w Wilnie, wy-
dał wyrok w tej sprawie. Naczelny Sąd 
Administracyjny Republiki Litewskiej 

w Wilnie uchylił decyzję Ministra MSW 
Litwy  i  nie  przyznał  racji wnioskowi 
Wojewody Podlaskiego. Sąd orzekł, że 
zarówno  faktyczne  jak  prawne  prze-
słanki nie wykazały by Gmina Płaska 
złamała  prawo  lub  warunki  umowy 
zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrz-
nych Litwy. Tym razem Sąd uchylając 
decyzję zakończył definitywnie postę-
powanie w tej sprawie.

Oczywiście Minister MSW Litwy 
ma jeszcze prawo zaskarżyć wyrok do 
Sądu Najwyższego  na  Litwie. Mając 
jednak na uwadze, że już w 2014 roku 
Sąd Najwyższy przyznał rację Gminie 
Płaska, działanie takie ma nikłą szansę 
na powodzenie. 

Skutki  wyroku z dn. 19 październi-
ka 2016 r. są bardzo istotne dla Gminy 
Płaska. Po pierwsze zagrożenie, że Gmi-
na Płaska będzie musiała zwracać ok. 
500 tys. euro przestało istnieć. Ponadto 
wyrok ten bardzo wzmacnia roszczenie 
i pozycję Gminy Płaska w walce o od-
szkodowanie od Wojewody Podlaskiego 
w związku z wstrzymaną i nie wypłaco-
ną jeszcze dotacją z projektu na budowę 
przydomowych oczyszczalni  ścieków. 
Gmina Płaska pozwała już w ubiegłym 
roku Wojewodę  Podlaskiego  o  od-
szkodowanie w wysokości ok. 4,5 mln 
złotych  z  tego  tytułu.  Po  ogromnych 
perturbacjach sprawa o odszkodowanie 
rusza  17 listopada bieżącego roku przed 
Sądem Okręgowym w Białymstoku. 

Info. Urząd Gminy Płaska

Obchody XVi dnia Papieskiego w ZsO w Płaskiej
W październiku szkoła nasza wzięła 

udział w  obchodach XVI Dnia Papie-
skiego pod hasłem ,,Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”,  podejmując  szereg  róż-
norodnych działań pod opieką pań kate-
chetek: Marty Romańczuk  i Bogumiły 
Milewskiej.

*10 października członkowie Szkol-
nego Koła  Caritas wraz  z  rodzicami 
zebrali się przy obelisku w Gorczycy w 
celu wykonania prac porządkowych oraz 
wspólnej modlitwy.

*12  października  uczniowie  piel-
grzymowali do Diecezjalnego Semina-
rium Bożego Miłosierdzia w Ełku. Piel-
grzymka miała  charakter  dziękczynny 
za ŚDM i Rok Miłosierdzia. Odwiedzili 

również Wyższe Seminarium Duchowne  
w Ełku.

*W dniach od 10-  14 października 
uczniowie wraz z katechetami lub wy-
chowawcami modlili się Koronką w sali 

patronalnej o miłosierdzie dla świata.
*Od  16  do  22  października  2016 

przygotowywano wystawę  plastyczną 
pod tytułem ,,Miłosierdzie w Ewangelii”.

L .P.
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centrum informacji turystycznej 
w Płaskiej na piątkę!

W dniu  20 września  2016  r. 
w ramach Regionalnych Obchodów 
Światowego Dnia Turystyki w Bia-
łymstoku  odbyło  się  uroczyste 
wręczenie Certyfikatów Punktom 
Informacji Turystycznych. W wo-
jewództwie  podlaskim  proces 
certyfikacji odbywa się od sześciu 
lat. W bieżącym roku zgłosiła się 
rekordowa liczba 32 jednostek IT, 
w  tym po  raz  pierwszy Centrum 
Informacji Turystycznej w Płaskiej.

Ce lem  p rzep rowadzane j 
wspólnie  z  Polską  Organizacja 
Turystyczną certyfikacji jest przede 
wszystkim potrzeba  zapewnienia 
odpowiedniej  jakości  obsługi  tu-
rystów przez  jednostki  informacji 
turystycznej,  a  także  stworzenie 
krajowej  sieci  standaryzowanych 
jednostek  IT  na  poziomie  lokal-
nym,  regionalnym  i  krajowym. 
W  tym  celu  powołana  została 
Regionalna Komisja Certyfikacyj-
na,  której  przewodniczyła Sylwia 
Grudzińska  –  Dyrektor  Biura 
Podlaskiej  Regionalnej  Organizacji 
Turystycznej. Punkty, które zgłosiły się 
po raz pierwszy ( w tym nasz CIT ), oraz 
którym  planowano  zmienić  kategorie 
były weryfikowane w  terenie. Podczas 
pobytu komisji  na  terenie  jednostki  IT 
ubiegającej  się  o  kategoryzację  szcze-
gólną uwagę zwracano na: kwalifikacje 
pracowników, oznakowanie podmiotów 
IT, dostęp do informacji non-stop (kiosk 
IT),  dostęp  IT dla  niepełnosprawnych, 
dostęp do internetu, prowadzenie staty-
styk  ruchu  turystycznego,  świadczenie 
dodatkowych usług.

Miło  nam  poinformować  naszych 
czytelników  i mieszkańców gminy,  że 
CENTRUM  INFORMACJI  TURY-
STYCZNEJ W PŁASKIEJ UZYSKAŁO 
3*** GWIAZDKI!  Jest  to  ogromny 
sukces biorą pod uwagę fakt, że Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Płaskiej  zgłosił 
CIT  do weryfikacji  po  raz  pierwszy, 
a maksymalna  liczba  przyznawanych 
,,gwiazdek’’ wynosi 4. Komisja podczas 
pobytu na ternie gminy Płaska była pod 
wrażeniem  inwestycji,  jakości  obsługi 
turystów,  zaplecza,  prowadzonych  pól 
namiotowych, Miejsca Obsługi Rowe-

rzystów i infrastruktury sportowej. Cen-
trum Informacji Turystycznej w Płaskiej 
znalazło się w tak zacnym gronie jak: PIT 
Suwalskiego  Parku Krajobrazowego, 
Centrum Turystyki  Regionu  Puszczy 
Białowieskiej czy PIT Parku Krajobrazo-
wego Puszczy Knyszyńskiej. Certyfikat 
przyznawany  jest  na  okres  dwóch  lat, 
po  którym można  ubiegać  się  o  pod-
wyższenie  kategoryzacji. Otrzymanie 
certyfikatu  jest  jednoznaczne  z wpisa-
niem CIT w Płaskiej do krajowej sieci 
standaryzowanych jednostek informacji 
turystycznych. W ten sposób gmina Pła-

ska otwiera się na cały świat!
W  związku  z  tym  niewątpli-

wym sukcesem warto  pokusić  się 
o kilka refleksji. Powstanie w 2012 
roku kompleksu sportowego i tury-
stycznego oraz CIT przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej miało 
swoich zwolenników, ale i zagorza-
łych przeciwników. Ci ostatni twier-
dzili, że takie nowoczesne obiekty 
nie  są  gminie  potrzebne,  a  koszty 
utrzymania  zbyt  drogie.  Nawet 
wyróżnienie  projektu  II miejscem 
w Polsce przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  nie  przekonywało 
malkontentów. Dziś widzimy,  że 
wizja Wójta  gminy  Płaska miała 
sens. Rozwój ruchu turystycznego, 
nowoczesna  infrastruktura,  profe-
sjonalna obsługa gości przyczynia 
się  do  podniesienia  atrakcyjności 
naszej gminy i jest doceniana przez 
Polską Organizację Turystyczną 
oraz  szeroko  rozumianą  branżę 
turystyczną.

Wojciech Krzywiński
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POdsUmOWanie seZOnU TURysTyCZneGO
 2016 w Gminie Płaska

Tegoroczne lato było inne niż w ubie-
głym roku. Po chłodnym stosunkowo lip-
cu liczyliśmy ponownie na piękny sierpień 
( w 2015 r. temperatury przekraczały 35 
stopni C!  ). Nic  z  tego,  dopiero  ostatni 
weekend i początek września  przyniosły 
naprawdę  dobra  pogodę. W przypadku 
typowych  gmin  turystycznych ma  to 
ogromny wpływ na liczbę gości w sezonie 
urlopowym. To z kolei przekłada się na 
zasobność  portfeli  gospodarstw  agro-
turystycznych, właścicieli  pensjonatów 
i mieszkańców.

Od  kilku  lat  Centrum  Informacji 
Turystycznej w Płaskiej prowadzi rejestr 
gości  odwiedzających CIT,  którzy  pra-
gnął  zasięgnąć  informacji  o  atrakcjach 
turystycznych naszego  regionu, zakupić 
mapy  i przewodniki,  czy  też  skorzystać 
z obiektów Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej  (boisko,  kort  tenisowy,  sau-
na).  Ponadto  od  ubiegłego  roku  działa 
przy  GOK wypożyczalnia  rowerów. 
W związku z oficjalnym otwarciem szlaku 
rowerowego ,,Green Velo’’ uruchomiony 
został  w CIT ,,BIKE BAR’’, prowadzony 
wyłącznie przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Płaskiej. Było to duże wyzwanie z uwa-
gi na fakt, że do tej pory bar prowadzony 
był przez osoby z zewnątrz. CIT, ,,BIKE 
BAR’’,  serwis  rowerowy  pozwoliły 
na  utworzenie Miejsca Obsługi Rowe-
rzystów  z  prawdziwego  zdarzenia.  Po 
zakończeniu sezonu bar w GOK-u pełni 
funkcję ,,sklepiku szkolnego’’, z którego 

mogą korzystać uczniowie ZSO.
Centrum  Informacji  Turystycznej 

cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
osób  spędzających wczasy  na  terenie 
gminy Płaska i to zarówno z Polski,  jaki 
i zagranicy. CIT i obiekty GOK (w tym 
ścieżka rowerowo-narciarska) odwiedziło 
ponad 900 osób, w tym ponad 726 zostało 
zarejestrowanych. Dowodzi to celowości 
powstania  tego  nowoczesnego  obiektu, 
który  jest wizytówką naszej gminy. Tu-
ryści nie czują się zagubieni (szczególnie 
przybywający z zagranicy) i pierwsze kro-
ki kierują właśnie do Centrum Informacji 
Turystycznej.  Tu mogą  otrzymać  nie-
zbędne informacje w języku angielskim, 
niemieckim i rosyjskim. Wszyscy są pod 

wrażeniem  infrastruktury  turystycznej 
i  często  podkreślają,  iż  nie  spodziewali 
się, że w tak odległej gminie, na samym 
końcu Unii Europejskiej, funkcjonuje tak 
nowoczesny obiekt. Miło to słyszeć z ust 
naszych  gości,  ponieważ  nieraz  docho-
dziły  nas słuchy, że to była niepotrzebna 
inwestycja. Również w tym roku Centrum 
Informacji Turystycznej w Płaskiej pod-
dało się po raz pierwszy procesowi tzw. 
standaryzacji  otrzymując  od  razu    ,,3’’ 
gwiazdki. Dużym powodzeniem cieszyły 
się gminne pola namiotowe w Paniewie 
i  Jazach. Na plażach gminnych  zanoto-
waliśmy  spadek  frekwencji  związany 
z brzydką pogodą i brakiem słońca.

Statystyki  pokazują,  że  najchęt-
niej  naszą  gminę  odwiedzają  turyści 
z województw: Mazowieckiego  (46%), 
Śląskiego  (9%), Dolnośląskiego  (8,7%) 
i Podlaskiego (5,4%). Kolejni na liście to 
goście ze Świętokrzyskiego (rowerzyści), 
Małopolskiego,  Pomorza, Wielkopolski 
oraz Warmii  i Mazur  (ok.  8%). Wcza-
sowicze  z  najodleglejszych  zakątków 
Polski  to  przedstawiciele województwa 
Opolskiego i Lubuskiego.  Od początku 
lipca  do  końca  sierpnia  odwiedziło  nas  
25  cudzoziemców,  z  tego najliczniejszą 
grupę stanowili Anglicy i Niemcy. Średnia 
wieku  gości  odwiedzających Centrum 
Informacji  Turystycznej w  przypadku 
kobiet wahała  się w granicach 35  –  50 
lat, zaś mężczyzn 40 – 65, co pokazuje, że 
nasi letniacy poszukują w naszym regionie 
ciszy i spokoju.

Paulina Krauze  
Wojciech Krzywiński
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Święto edukacji narodowej  
w ZsO w Płaskiej

13 października w ZSO w Płaskiej 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 
243 rocznicę powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej, utworzonej 14 paź-
dziernika 1773 roku z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta  Poniatowskiego. 
Jest to ważne święto dla szkolnictwa, 
gdyż Komisja ta realizowała postępo-
we  idee  pedagogiczne,  wprowadziła 
nowoczesne  programy, metody  i  or-
ganizacje nauczania, stworzyła system 
edukacji, który nie ograniczał się tylko 
do kształcenia umysłu, ale także miał 
służyć  rozwojowi  człowieka  i  oby-
watela.

Jak co roku w sali gim-
nastycznej  zgromadziła  się 
cała  społeczność  uczniow-
ska,  dyrekcja,  nauczyciele, 
pracownicy szkoły,  rodzice 
oraz  zaproszeni  goście:  ks. 
proboszcz  Parafii  Mika-
szówka Andrzej Borkowski, 
Nadleśniczy  Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach   Leszek 
Skubis,  w  imieniu Wójta 
Gminy  Płaska  –pełniący 
obowiązki sekretarza Maciej 
Zdancewicz oraz  przedsta-
wiciele Rady Rodziców.

Akademię  rozpoczęło 
wystąpienie pani wicedyrek-
tor szkoły Ewy Pużyńskiej, 
która  życzyła  nauczycielom  radości 
z trudnej, ale pięknej pracy. Podzięko-
wała im za życzliwość, pomysłowość, 
a przede wszystkim za podejmowaną 
pracę,  której  celem  jest  kształcenie  

kolejnych pokoleń młodych ludzi, po-
budzanie kreatywności i kształtowanie 
osobowości. Były  również  serdeczne 
podziękowania  za  dotychczasowe 
zaangażowanie w  codziennej    pracy 

wszystkim  pracownikom 
szkoły.

Święto  Edukacji  to  rów-
nież  okazja  do  przyznania 
nagród  dyrektora  szkoły  za 
szczególne  zaangażowanie 
w  życie  szkoły  oraz  osią-
gnięcia dydaktyczno- wycho-
wawcze. W tym roku otrzy-
mali ją wszyscy nauczyciele.

Wiele ciepłych słów i ser-
decznych życzeń padło z ust 
zaproszonych gości. Ucznio-
wie  przedstawili   montaż 
słowno-  muzyczny.  Były 
życzenia  i  słowa uznania za 

serdeczność, cierpliwość, wyrozumia-
łość i przekazaną wiedzę. Poczęstowali 
wszystkich pracowników szkoły darem 
pięknej jesieni-  czerwonym jabłkiem.

  L. P.

Naszej Koleżance

Ewie Wróblewskiej
i Jej rodzinie

Najszczersze Wyrazy Współczucia
z powodu śmierci męża

Ireneusza Wróblewskiego
składają

Dyrekcja i Pracownicy ZSO w Płaskiej
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jesienny FesTyn ROdZinny

Wrzesień przywitał nas piękną,  sło-
neczną pogodą co sprzyjało zabawie i 
miłej  atmosferze  podczas  Jesiennego 
Festynu Rodzinnego zorganizowanego 
przez  Świetlicę Wiejską  w  Płaskiej 
we współpracy  z Gminną Biblioteką 
Publiczną  i  OSP  Płaska. Muzyka  na 
żywo  w  wykonaniu  Pana Andrzeja 
Mazura umilała czas do późnych godzin 
wieczornych. Bardzo dziękujemy Panu 

Andrzejowi, że po raz kolejny zgodził 
się nieodpłatnie u nas wystąpić i zaśpie-
wać piosenki wielu pokoleń.
Grupa ASG WA-

TAHA  z Augusto-
wa  zaprezentowała 
inscenizację  bitwy, 
a każdy chętny mógł 
postrzelać z imitacji 
broni. Była  również 
p r awdz iwa   b roń 
i  inny  sprzęt,    któ-
ry  zaprezentowali 
nasi  pogranicznicy. 
Dzieci dumnie przy-

mierzały  kamizelki  i  brały  do  ręki 
prawdziwy karabin.
Dużym powodzeniem cieszył się kon-

kurs dla dorosły polegający na  rzucie 
workiem z sianem na odległość. W brew 
pozorom proste zadanie, ale trzeba było 
wykazać się odrobiną sprytu, żeby wy-
grać. Główna nagroda, talon na masaż 
ciała gorącymi kamieniami ufundowany 
przez P. Kingę Macierzyńska, powędro-
wała  do  Pani Moniki  z Białegostoku 
– gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy 

sponsorowi.
Po ciężkim wysiłku i konkursach każ-

dy mógł posilić się kiełbaską upieczoną 
przy wspólnym ognisku.
Uwieńczeniem  całej  imprezy  był 

niecodzienny występ Mateusza z Augu-
stowa oraz Angeliki i Natalii z Nowinki. 
Swoim  tańcem  z  ogniem  zachwycili 
wszystkich widzów. 
Bardzo dziękujemy wszystkim,  któ-

rzy  bezinteresownie  zaangażowali  się 
w przygotowanie festynu.
Pogoda dopisała, atmosfera również, 

tylko  niestety  frekwencja  zawiodła. 
Tyle się słyszy, że nic w naszej Gminie 
się nie dzieje. Czyżby  komputery i te-
lewizja nas do tego stopnia „omamiła”, 
że nie zauważamy przyjemności otacza-
jącego nas świata? 

Małgorzata Ciężkowska
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Pół wieku OsP w mołowistym!
 Brać strażacka z Mołowistego świę-

towała 24 września 2016  roku  jubileusz 
50-lecia  istnienia swojej  jednostki. Z  tej 
okazji odbyła się uroczysta msza święta, 
w której uczestniczyli: ksiądz proboszcz 
Arkadiusz  Pietuszewski,  druh Tadeusz 
Chołko, wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego  Związku  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej 
w Białymstoku, str. bryg. Jarosław Wendt, 
komendant Wojewódzkiej  Państwowej 
Straży  Pożarnej w Białymstoku,  bryg. 
Leszek Krzyżewski, komendant Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Augusto-
wie, Wiesław Gołaszewski, wójt Gminy 
Płaska jak również prezes zarządu gminne-
go ochotniczych straży pożarnych, Alicja 
Polkowska, Przewodnicząca Rady Gminy 
Płaska, Leszek Skubis, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa  Płaska w Żylinach, Tomasz 
Wojszko,  prezes Wodociągów  i Kanali-
zacji Miejskich w Augustowie, Antoni 
Raczkowski, radny wsi Mołowiste, Sylwia 
Puczyłowska, sołtys wsi Mołowiste oraz 
Leszek Iwaniuk, Starosta Powiatu Soko-
łowskiego, druh Jan Szymczyk, sekretarz 
Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Płaskiej,  a  także druhowie 
z  zaprzyjaźnionych  jednostek.  Podczas 
obchodów jednostce nadano nowy, piękny 
sztandar i odznaczenia. Posypały się ży-
czenia, gratulacje i podziękowania.

 Jubileusz był również okazją do przy-
pomnienia zebranym historii jednostki.

OSP Mołowiste została zarejestrowana 
w  lipcu 1966  roku.  Jesienią  1965  roku, 
podczas  zebrania w  Sejnach    podjęto 
decyzję o budowie remizy strażackiej we 
wsi Mołowiste, która miała pełnić również 
rolę świetlicy; dlatego też budowę  czynem 
społecznym mieli prowadzić mieszkańcy. 
W szczególności byli  to  strażacy ochot-
nicy,  a wsparcia  logistycznego udzieliła 

Gromadzka Rada Narodowa w Głębokim 
Brodzie. 22 lipca 1967 roku oddano remizę 
do użytku. Za ofiarną pomoc przy budo-
wie strażaków uhonorowano dyplomami. 
Otrzymali  je: Tadeusz Omiliańczyk,  Jan 
Naumowicz, Heromin Kulikowski, Be-
nedykt Chmielewski, Tadeusz Abrycki, 
Antoni Wiszniewski i inni.  Tu   na l eży 
wspomnieć  również o  strażakach:  Janie 
Luto, Henryku Wiszniewskim, Czesławie 
Domańskim, Eugeniuszu Wiszniewskim. 
Wszystkie    te  osoby  można  nazwać 
założycielami OSP Mołowiste.  Pierw-
szy wybrany w  nowej  remizie  zarząd 
stanowili:  Prezes  –  Zygmunt Abrycki, 
Naczelnik  – Hieronim Kulikowski,  Se-
kretarz – Tadeusz Omiliańczyk, Skarbnik 
– Piotr Wiszniewski, Gospodarz – Czesław 
Raczkowski.  Z  biegiem  lat  obowiązki 
i  funkcje w  jednostce Ochotniczej Stra-
ży  Pożarnej  przejmowali  ich  synowie, 
a ona sama zyskiwała nowych członków. 
W miarę możliwości zaopatrywana była 
w nowy sprzęt pożarniczy, a członkowie 
wysyłani na szkolenia.  Jednym z pierw-
szych przeszkolonych w  roku 1970 był 
Henryk Omiliańczyk  –  który  pozostaje 
członkiem OSP Mołowiste do dziś, a przez 

wiele lat pełnił funkcję naczelnika. Skład 
zarządu Jednostki zmieniał się wiele razy 
. Funkcję prezesa zajmowali kolejno: Ta-
deusz Omiliańczyk i Florian Makarewicz. 
Naczelnikami byli- Ryszard Wiszniewski, 
Hieronim Kulikowski, Henryk Omiliań-
czyk,  skarbnikiem  – Tadeusz Abrycki 
–  ojciec,  potem Tadeusz Abrycki  -  syn, 
sekretarzem - Jerzy Raczkowski i Henryk 
Wiszniewski. Od 1996 roku prezesem OSP 
Mołowiste był  Florian Makarewicz, który 
wraz  z ówczesnym zarządem  i  druhami 
ochotnikami: Henrykiem Omiliańczy-
kiem, Tadeuszem Abryckim  -  synem, 
Sławomirem Wiszniewskim,  Jerzym 
Raczkowskim, Wiesławem Puczyłow-
skim  pozyskiwał  środki  i  nowy  sprzęt 
niezbędny do istnienia i rozwoju Jednostki 
OSP  . W  tym  roku  ich  funkcje przejęło 
kolejne pokolenie strażaków. Trzeba także 
wspomnieć o tym, iż OSP Mołowiste od 
początku swojego istnienia brała czynny 
udział w Zawodach Sportowo – Pożarni-
czych  najpierw na terenach Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Głębokim Brodzie, 
potem Gminy Płaska. Zajmowała wiele 
czołowych miejsc,  w  tym wiele  razy 
odnosiła  zwycięstwo. Również w  tym  
roku  okazała  się  najlepszą. OSP Moło-
wiste oprócz drużyn męskich wystawiała 
w zawodach do startu także drużyny mło-
dzieżowe i kobiece, które nie ustępowały 
w sukcesach mężczyznom. Obecnie OSP 
Mołowiste to 42 członków, którzy tak jak 
ich ojcowie  pielęgnują strażacką tradycje, 
pracują nad zachowaniem zgromadzonych 
dóbr  i  starają się zaopatrywać  jednostkę 
w nowoczesny sprzęt potrzebny do pracy 
strażakom.

 Ochotnicza  Straż  Pożarna w Mo-
łowistym  istnieje  już  pół wieku  i  cały 
czas traktowana jest jako dobro wspólne 
wszystkich mieszkańców, o które należy 
dbać, pielęgnować i rozwijać.

OSP Mołowiste
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manewry OsP w gminie Płaska
W dniu 06.10.2016 r. na terenie Gminy 

Płaska odbyły się jednodniowe  manewry 
ratownicze jednostek Ochotniczych Stra-
ży  Pożarnych włączonych w  struktury 
Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśni-
czego z  terenu powiatu augustowskiego 
oraz miejscowych jednostek OSP.

Zadania  ćwiczebne  organizowane 
były  na  terenach Nadleśnictwa  Płaska 
i  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 
Wodnej,  gdzie w okresie suszy i sezonie 
turystycznym występuje  podwyższone 
ryzyko zagrożenia pożarowego, wypad-
ków komunikacyjnych,  a  także  zdarzeń 

na wodzie. Tematem  organizowanych 
ćwiczeń była m.in. taktyka gaszenia po-
żarów wewnątrz budynków mieszkalnych 
i na obszarach leśnych( w trudnodostęp-
nym terenie), udzielanie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy podczas nietypowych 
zdarzeń ( wybuchu niewypału z czasów 
wojny).

W manewrach  brały udział jednostki 
OSP:  Netta Druga, Nowinka, Jastrzębna 
Pierwsza, Dreństwo, Bartniki, Gruszki, 
Płaska, Dalny Las, Mołowiste  i  Strzel-
cowizna.

 J.Sz.

módl się i śpiewaj
Dnia 19.10.2016 grupa uczniów ZSO 

w Płaskiej wzięła udział w VII Festiwa-
lu Piosenki Oazowej w Sokółce pt. ,,Z 
Janem Pawłem II śpiewajmy”. Festiwal 
odbywał  się  pod  hasłem  ,,Niech  się 
rozrośnie w sercach naszych ta ogromna 
radość i niech się udzieli innym”.
Uroczystość rozpoczęła się w koście-

le  św. Antoniego  Padewskiego Mszą 
Św., a dalsza część trwała już w Gimna-
zjum nr.1, gdzie odbyła się prezentacja 
dotycząca św. Jana Pawła II. Następnie 
otwarto VII Festiwal Piosenki Oazowej. 
Naszą  szkołę  reprezentował  zespół w 
składzie:

Zofia Ciężkowska - wokal, tamburyn
Agnieszka Daniłowicz-wokal, akor-
deon
Sylwia Naumowicz - wokal
Natalia Pawłowska - wokal
Barbara Pużyńska - wokal
Krzysztof Pużyński - gitara

Oliwia Sewastynowicz -wokal
Gabriela Wnorowska - wokal
Występy  zakończono  wspólnym 
odśpiewaniem  ,,Barki”,  ulubionej 
pieśni  Jana  Pawła  II  i  słodkim  po-
częstunkiem.

L .P.
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mUks Płaska miĘdZynarOdOwO!

ZaJĘcia PlastycZne POwracaJĄ!

aPel sOłtysów dO miesZkaŃców wsi

UwaGa rOlnicy! 

Wakacje minęły i młodzi sportowcy 
MUKS-u Płaska rozpoczęli nowy sezon 
sportowy. 9 września br. tenisiści stołowi 
wystartowali w Międzynarodowym Tur-
nieju w Suwałkach. W pierwszym dniu 
zawodów Jaś Krutul odniósł dwa zwy-
cięstwa, a jego brat bliźniak Staś – trzy. 
Turniej trwał dwa dni, ale bracia nie mo-
gli grać w sobotę, gdyż pojechaliśmy na 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
do Olecka. W  tym międzynarodowym 
wydarzeniu wzięło udział 16 zespołów z 
Polski i zagranicy: Jagiellonia Białystok, 
FC Tigviit Tallin, FK Kłajpeda, Pogoń 
Siedlce, AP Talent Białystok, Sdushov-5 
Kalingrad, MKS Ełk, Włókniarz Biały-
stok, MOSP Białystok, Wigry Suwałki, 
FK Mińsk, Wigry II Suwałki, Dainowa 

Alytus,  FK Kłajpeda  II,  Jagiellonia  II 
Białystok i MUKS Płaska.

Nasi reprezentanci, młodsi od pozo-
stałych o dwa lata pokazali wolę walki i 

dobre wyszkolenie piłkarskie. Podzięko-
wania dla piłkarzy za wytrwałość, a ro-
dzicom za pomoc w organizacji wyjazdu.

Jan Bagiński

Zajęcia plastyczne w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej 

 Od  26.  10  .2016  r.  (w  każdą 
środę)  o godz. 16.30  odbywać się 
będą w  świetlicy wiejskiej w Pła-
skiej  zajęcia  plastyczne dla  dzieci 
i młodzieży. 

Zapraszamy wszystkich  chęt-
nych więcej  informacji  w GOK 
Płaska  (tel.722040565)  lub  u  p. 
Świetlicowej tel. 607764107 

W  związku  z  tym  następuje 
zmiana  dni  otwarcia  Świetlicy w 
Płaskiej 

Poniedziałek – wolne
Wtorek – 17.00- 21.00
Środa – 16.30 – 20.30
Czwartek -17.00-21.00
Piątek-  wolne
Sobota – 17.00-21.00
Niedziela – 17.00-21.00

Przyjęło się zwyczajowo, że in-
formowanie mieszkańców poszcze-
gólnych wsi o różnego typu zdarze-
niach,  spotkaniach czy zebraniach 
odbywa  się  za  pomocą  „kartki’’ 

przekazywanej od domu do domu. 
Niestety, coraz częściej zdarza się,  
że owa kartka gdzieś utknie i nie zo-
stanie podana dalej. APELUJEMY 
O PRZEKAZYWANIE TAKICH 

KARTEK I NIE PRZETRZY-
MYWANIE ICH W DOMU,  BO 
CZĘSTO MIESZKAŃCY NIE 
SĄ POINFORMOWANI O DA-
NYM WYDARZENIU!

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy 
europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Płaskiej   

Dyżur specjalisty odbędzie się 15 listopada 2016 r.  w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej
Płaska 57A, 16-326 Płaska w godz. 10.00 – 13.00

W każdy  piątek w  godzinach  od 
9:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Płaska  
Doradca  rolniczy Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Augustowie  
udziela informacji z zakresu:

-  zasad  bioasekuracji w gospodar-
stwach utrzymujących zwierzęta gospo-
darskie (ASF), 

- funduszy unijnych z działań PROW 
2014 – 2020 (Modernizacja gospodarstw 

rolnych, Restrukturyzacja małych gospo-
darstw, Premie na rozpoczęcie pozarol-
niczej działalności gospodarczej i inne.)

-  przedsiębiorczości  na  obszarach 
wiejskich

mOBilny PUnkt inFOrmacyJny w Płaskiej
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Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie 
muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważ-
niejsze zmiany.
1. Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni - jest 
numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej 
siedziby stada, w którejzwierzę przebywało powyżej 30 dni.
2. Posiadacz świni zobowiązany jest oznak wać świnię w terminie 30 
dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną 
kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed 
upływem 30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni zobowiązany jest 
oznakować świnię kolczykiem nie później, niż przed dniem opuszczenia 
przez to zwierzę siedziby
stada.
3. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada 
innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej 
niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę 
świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z 
numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.
4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni,
należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie 
zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
5. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektro-
nicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz 
i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka 
albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.
6. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe 
oznakowanie.

7. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura 
Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od 
dnia zdarzenia:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodze-
nia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego, podając liczbę zwierząt, które 
przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenialub przezna-
czenia zwierzęcia.
8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia 
obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podle-
gającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w 
terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:
• zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
• uboju zwierzęcia gospodarskiego, podając liczbę zwierząt, które 
przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przezna-
czenia zwierzęcia.
9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) 
zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w 
siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później 
jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt 
posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w 
terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach 
rejestracji.
10. W celu NAdANiA NUMeRU w Rejestrze zwierząt gospodarskich 
oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:
• posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,

• podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, 
wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
• podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu 
zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
• podmiot prowadzący rzeźnię,
• podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,
jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę 
stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez inspekcję 
Weterynaryjną:
Nie PóźNiej Niż W dNiU:
• wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby 
stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
• uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
• unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie 
przetwórczym lub spalarni
W teRMiNie 14 dNi Od dNiA:
• wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu wete-
rynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu 
działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt,
• wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośred-
nictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w 
celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. 2016 
poz. 1605)
departament ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt


