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XVIII sesja Rady GmIny
W dniu 27 stycznia 2017 roku 

w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której  przewodniczyła Alicja  Polkow-
ska, zaś radni podjęli podczas jej trwania 
kilka ważnych decyzji:

-  przyjęto  protokół  z  poprzedniej 
XVII sesji rady;

- podjęto Uchwałę Nr XVIII/131/17 
zmieniającą Wieloletnią  Prognozę  Fi-
nansową Gminy  Płaska  na  lata  2017 
–  2027. Wieloletnia  Prognoza  Finan-
sowa  obejmuje  lata  2017-2027,  tj. 
okres  na  który  zostały  zaciągnięte 
kredyty oraz pożyczka z budżetu pań-
stwa.  Poziom  dochodów  bieżących 
został zaplanowany z uwzględnieniem 
informacji  o  dotacjach,  subwencjach 
oraz wykonania roku 2016. Wydatki 
bieżące  zostały  zaplanowane  realnie, 
z uwzględnieniem działań naprawczych. 
Wysokość wydatków na obsługę długu 
w  kolejnych  latach  zmniejszyła  się 
w  związku  z  planowaną  częściową 
spłatą  pożyczki  budżetowej  w  2017 
roku. Dochody majątkowe w 2017 roku 
na kwotę 67 000,00 zł. dotyczą dotacji 
z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki Wodnej  na 
dofinansowanie  kosztów  inwestycji 
pn.  «Modernizacja  gospodarki wodno 
-  ściekowej  w  Zespole  Szkół  Ogól-
nokształcących w  Płaskiej». Wydatki 
majątkowe w 2017 roku na kwotę 540 

000,00  zł.  stanowią  nowe  zadania  in-
westycyjne, zamieszczone w zmianach 
budżetu. W  objętych  prognozą  latach 
zostały zaplanowane nadwyżki budżetu, 
które  zostaną  przeznaczone  na  spłatę 
zadłużenia. W roku 2017 przychody na 
kwotę 2 200 000,00 zł. stanowią wolne 
środki i zostaną przeznaczone na spłatę 
pożyczki budżetowej. Powyższa spłata 
zadłużenia zmniejszy rozchody w latach 
2023-2027. W  związku  z  powyższym 
końcowa spłata pożyczki nastąpi w roku 
2023, w tym też roku zostaną zachowane 
zasady określone w art. 242-244 ustawy 
o finansach publicznych.

- podjęto Uchwałę Nr XVIII/132/17 
w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy 
Płaska na 2017  r.,  gdzie  zmiany pole-
gały  na  zwiększeniu  planu wydatków 
o kwotę 293 462,14 zł.  i zmniejszeniu 
planu wydatków o kwotę 60 462,14 zł. 
Budżet  po  dokonanych  zmianach wy-
nosi: dochody budżetu ogółem 10 979 
205,00 zł., z tego: dochody bieżące 10 
912 205,00 zł.; dochody majątkowe 67 
000,00 zł.;  wydatki budżetu ogółem 10 
548 205,00 zł., z tego: wydatki bieżące 
10 008 205,00 zł.; wydatki majątkowe 
540  000,00  zł.  Nadwyżka  budżetu 
w wysokości  431  000,00  zł.  zostanie 
przeznaczona  na  spłatę  zaciągniętych 
zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  po-
życzki. 

- podjęto Uchwałę Nr XVIII/133/17 

zmieniającą uchwałę Nr IV/22/07 Rady 
Gminy  Płaska  z  dnia  20  lutego  2007 
r.  w  sprawie  utworzenia  zakładu  bu-
dżetowego  pod  nazwą  „Samorządowy 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pła-
skiej”. Statut Samorządowego Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej  w  Płaskiej 
uzupełniono  zasady  zaliczkowych 
wpłat  nadwyżek  środków  obrotowych 
samorządowego  zakładu  budżetowego 
przekazywanych do budżetu.

- podjęto Uchwałę Nr XVIII/134/17 
w sprawie funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2018, w której nie wyrażo-
no  zgody  na wyodrębnienie  funduszu 
sołeckiego w  budżecie  gminy  Płaska 
na 2018 rok.

- podjęto Uchwałę Nr XVIII/135/17 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.  Rada Gminy wyraziła 
zgodę na nabycie na rzecz Gminy Płaska 
niezabudowanych działek, położonych 
w  obrębie  geodezyjnym  Płaska  sta-
nowiących własność  osoby  fizycznej. 
Nieruchomości  nabywane  są  w  celu 
przeniesienia  praw własności  z  osoby 
fizycznej  na  gminę  z  przeznaczeniem 
pod  istniejącą wielofunkcyjną  ścieżkę 
rowerowo-narciarską.  Cena  nabycia 
nieruchomości  zostanie  uzgodniona 
z  właścicielem  na  podstawie  wyko-
nanego  operatu  szacunkowego  przez 
rzeczoznawcę.

red.

sOłecTwO daTa GOdzina LOkaL
Rudawka 13.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Rudawce 
Gruszki 15.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Gruszkach  

(budynek byłej szkoły)
Strzelcowizna 16.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Strzelcowiźnie 
Mołowiste 21.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Mołowistym 
Płaska, Gorczyca 22.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Płaskiej 
Dalny Las, Serski Las 24.02.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Dalnym Lesie 
Sucha Rzeczka 06.03.2017 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Suchej Rzeczce 
Macharce 07.03.2017 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Macharcach 
Mikaszówka 09.03.2017 17 : 00 Agroturystyka u Joanny (Mikaszówka 7)
Podmacharce 13.03.2017 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Podmacharcach 
Serwy 15.03.2017 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Serwach
Rygol 16.03.2017 17 : 00 Mieszkanie Sołtysa w Rygoli
Rubcowo 21.03.2017 17 : 00 Świetlica wiejska w Rubcowie 

H A R M O N O G R A M  Z E B R A Ń  W I E J S K I C H
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OGŁOSZENIE  
o wyŁOżENIu dO wGlądu publIcZNEGO prOjEktu  

mIEjScOwEGO plaNu ZaGOSpOdarOwaNIa  
prZEStrZENNEGO GmINy pŁaSka dla dZIaŁkI 
O Nr EwId. 81/3 Z Obrębu EwId. mIkaSZówka

ZAPROSZENIE  DO WSPÓŁPRACY
Szanowni czytelnicy! 

Od następnego wydania ,,Głosu Płaskiej’’ zmierzamy wprowadzić cykl artykułów 
poświęconych najpiękniejszym  i  najciekawszym zakątkom naszej  gminy. Gmina 
Płaska  kojarzy  się  przybyszom z Kanałem Augustowskim, Puszczą, Sanktuarium 
w Studzienicznej czy  jeziorem Serwy. Są  to miejsca powszechnie znane  i chętnie 
odwiedzane  przez  turystów  i wczasowiczów. Ale  to  nie wszystko! Chodzi  nam 

o miejsca jeszcze nieodkryte, ale również interesujące. Nasza gmina jest jedną z największych w Polsce i na 
pewno skrywa mnóstwo tajemnic. Posiadamy piękne rezerwaty, ukryte jeziora, urokliwe dukty leśne, bagna 
i mnóstwo innych atrakcji. Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami tą wiedzą. Prosimy o przesyłanie 
na adres redakcji opisu tras turystycznych pieszych i rowerowych, pomników przyrody, zagubionych mogił, 
skupisk roślin i zwierząt oraz innych niesamowitych miejsc.

Można tego dokonać pocztą (GOK, ul. Płaska 57A, 16-326 Płaska), drogą elektroniczną: gok@plaska.pl 
lub osobiście. Zapraszamy do współpracy!

Płaska, dnia 28 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października  2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach  oddzia-
ływania  na  środowisko  (j.t. Dz. U.  z 
2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w ramach 
strategicznej  oceny  oddziaływania  na 
środowisko,  zawiadamiam  o wyłoże-
niu  do wglądu  publicznego  projektu 
miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia  przestrzennego Gminy Płaska  dla 
działki o nr ewid. 81/3 z obrębu ewid. 
Mikaszówka.

Projekt planu miejscowego wraz z 
prognozą  oddziaływania  na  środowi-
sko, wyłożony  zostanie w dniach  od 
10 marca 2017 r. do 31 marca 2017 
r.  w  siedzibie Urzędu Gminy  Płaska 
w Pokoju Nr 01, Płaska 53, w godzinach 
pracy Urzędu.

Dyskusja  publiczna  nad  przyję-
tymi w  projekcie  planu miejscowego 
rozwiązaniami  odbędzie  się w dniu  
17.03.2017 r. w Pokoju Nr 01 Urzędu 
Gminy Płaska o godz. 1200.

Projekt miejscowego  planu  zago-
spodarowania  przestrzennego Gminy 
Płaska wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko jest dostępny na stronie 
internetowej ug-plaska.pbip.pl. 

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

Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  ustawy  z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art.  54  ust.  3  ustawy  o  udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projektach zmian 
planu  miejscowego,  może  wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy  Płaska,  16-326  Płaska 

53, w postaci elektronicznej przesłane 
na  adres  budownictwo@plaska.pl  lub 
ustnie  do  protokołu, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 14 kwietnia 
2017 r. Uwaga powinna zawierać: imię 
i nazwisko lub nazwę jednostki organi-
zacyjnej, adres i oznaczenie nierucho-
mości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie 
z art. 21 ustawy o udostępnieniu infor-
macji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) 
w  publicznie  dostępnym wykazie  da-
nych o dokumentach zawierających in-
formacje o środowisku i jego ochronie, 
zamieszczono  informacje  o  projekcie 
miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia  przestrzennego Gminy Płaska  dla 
działki o nr ewid. 81/3 z obrębu ewid. 
Mikaszówka, a  także o prognozie od-
działywania na środowisko ww. planu.

Organem  właściwym  do  rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie nastąpi w terminie 21 dni 
od dnia upływu terminu ich składania.
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SprawOZdaNIE Z dZIaŁalNOścI  
Gminnego Ośrodka kultury w płaskiej za 2016 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 Tury-

stycznej i GOK,
•  Stadion  Sportowy  (stadion  lek-

koatletyczny,  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 znajdują-

cych się w miejscowościach: Dalny 
Las, Gruszki, Mołowiste,  Płaska, 
Rudawka i Strzelcowizna,

•  plaże gminne w Paniewie nad j. Pa-
niewo, w Jazach nad j. Mikaszewo, 
w Serwach nad j. Serwy.

1.  SPRAWY ADMINIOSTRA-
CYJNO  –  ORGANIZACYJNE  I  FI-
NANSOWE.

  W 2016 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury  w  Płaskiej  zatrudnionych 
było  13  osób  na  podstawie  umowy 
o  pracę,  tj.:  Dyrektor  p. Wojciech 
Krzywiński  (3/4  etatu  od  01.04.  2016 
r.), 6 świetlicowych na ½ etatu, Główna 
Księgowa  na ¼  etatu,  referent  ds.  ad-
ministracyjnych  i  kadrowych – 1  etat, 
organizator ds. sportu i rekreacji na ½ 
etatu,  dozorca – konserwator w pełnym 
wymiarze czasu pracy oraz sprzątaczka 
na ½ etatu. Ponadto na podstawie zawar-
tych  umów  –  zleceń  zatrudnieni  byli: 
palacze – 4 osoby (Płaska, Dalny Las, 
Gruszki  i Strzelcowizna),  a w  sezonie 
turystycznym  dozorca-konserwator  na 
plaży gminnej w Jazach, dozorca-kon-
serwator na plaży gminnej w Paniewie, 
pokojowa w  hoteliku w  Płaskiej  oraz 
dozorca – konserwator na stadionie CIT.

  Łączny koszt utrzymania GOK 
w Płaskiej w 2016 r. wyniósł 489 994, 
35 zł. Na  wynagrodzenia pracowników 
z  tytułu  umów  o  pracę wydatkowano 
kwotę 231 437,38 zł, natomiast z tytu-

łu zawartych umów - zleceń i o dzieło 
–  51  749,13  zł. Wydatki  pozapłacowe 
przeznaczone, między  innymi,  na  za-
kup materiałów i środków na potrzeby 
świetlic wiejskich i  GOK- u oraz energii 
elektrycznej  wyniosły  68  088,73  zł, 
z czego na zakup opału do świetlic wiej-
skich wydatkowano kwotę 30 009,20 zł. 
Pozostałych usług zakupiono na łączną 
kwotę 36 205,68 zł ( w tym mi.in. opłaty 
za monitoring,  ,  wywóz  nieczystości, 
konserwacja dźwigu w CIT, skład kom-
puterowy i druk ,,Głosu Płaskiej itp. ). 
Na wyposażenie kawiarni ,,BIKE BAR’’ 
wydatkowano kwotę 12 469,02 zł. Na 
ogrzewanie budynku i pomieszczeń CIT 
oraz  zaplecza  stadionu  przeznaczono 
kwotę 12 146,46 zł. Koszt zużytej ener-
gii elektrycznej niezbędnej do funkcjo-
nowania obiektów zarządzanych przez 
GOK (13 obiektów) wyniósł w 2016 r. 
40 407,25 zł.

Dochód z działalności gospodarczej 
GOK-u  za  okres  sprawozdawczy  za-
mknął  się  rekordowa  sumą  70  332,00 
zł  i  był  wyższy  o  niecałe  25  tys.  zł 
w stosunku do roku ubiegłego. Znaczący 
wzrost dochodów własnych był spowo-
dowany lepszym wykorzystaniem bazy 
noclegowej  oraz  otwarciem  kawiarni 
,,BIKE BAR’’ prowadzonej wyłącznie 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej.    Na  dzień  31.12.2016  r.  GOK 
w Płaskiej nie posiadał należności ani 
zobowiązań wymagalnych.

2.  DZIAŁALNOŚĆ MERYTO-

RYCZNA:  KULTURALNA,  TURY-
STYCZNA I SPORTOWA.

  W związku z oddaniem nowego 
kompleksu Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Płaskiej wraz  z    zapleczem  sporto-
wym poprawiła się nie tylko baza ma-
terialna, ale również stworzone zostały 
znakomite warunki do rozwijania pracy 
merytorycznej.

W CIT można  uzyskać  niezbędne 
informacje  dotyczące  atrakcji  tury-
stycznych w Gminie Płaska, bazy agro-
turystycznej,  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 dobro-
dziejstw. W  ubiegłym  roku  Centrum 
Informacji Turystycznej poddało się po 
raz pierwszy tzw. certyfikacji przepro-
wadzonej  przez  Podlaską  Regionalną 
Organizację  Turystyczną  w  Białym-
stoku. W  jej  wyniku  CIT  otrzymało 
bardzo wysoką  ocenę  3***  gwiazdki 
i  zostało  wpisane  do  krajowej  sieci 
standaryzowanych jednostek informacji 
turystycznej.

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 15 września 2016 r. 
W tym czasie z usług CIT skorzystało 
ponad  900  osób  z  kraju  i  zagranicy, 
w tym 726 zostało zarejestrowanych.
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Średnia  wieku  wahała  się  w  gra-
nicach:  40  –  60  lat,  co  potwierdza 
przypuszczenia,  że  przeciętny  turysta 
poszukuje w naszej gminie ciszy, spo-
koju i obcowania z dziewiczą przyrodą. 
Największy  odsetek  gości  stanowili 
mieszkańcy Województwa Mazowiec-
kiego (46%),Śląskiego i Podlaskiego.

Wszyscy goście byli pod wrażeniem 
uroku  gminy  Płaska,  nowoczesnej  in-
frastruktury  turystycznej  i  sportowej 
(plaże  gminne,  stadion wraz  z  zaple-
czem,  ścieżka  rowerowo-narciarska) 
,  jak  również  imponującego Centrum 
Informacji  Turystycznej.  Odwiedza-
jący  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  funkcjo-
nowała 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  bezpłatnie 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, mieszkańcy Gminy Płaska oraz 
goście.

W  Gminnym  Ośrodku  Kultury 
prowadzone  były  różnorodne  zajęcia 
zarówno  dla  dorosłych  oraz  dzieci 
i  młodzieży.  Kolejny  rok  dużym  za-
interesowaniem  cieszyły  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 kon-
tynuowała  działalność  grupa  taneczna 
tzw.  „Free Dance”  dla  najmłodszych, 
w której uczestniczy około 12  dzieci. 

Zainteresowaniem cieszyły się tak-
że  pracownie  komputerowe w GOKu 
w  Płaskiej,  w    Świetlicach Wiejskich 
w Płaskiej, Dalnym Lesie, Strzelcowiź-
nie, Rudawce i Mołowistym.

Gminny Ośrodek Kultury  jest wy-
dawcą dwumiesięcznika „Głos Płaskiej” 
ukazującego się regularnie w nakładzie 
około 250 egzemplarzy. Gazeta cieszy 
się  ogromnym  zainteresowaniem  za-
równo wśród mieszkańców jak i odwie-
dzających  tereny Gminy Płaska gości. 
Jest  to jedyne czasopismo zawierające 
rzetelne,  klarowne  i  wyczerpujące 
informacje  na  temat  najistotniejszych 
zdarzeń mających miejsce w gminie.

  W okresie od 23 stycznia 2016 

r. do 04  lutego 2016 r., czyli w czasie 
ferii  zimowych,Gminny Ośrodek Kul-
tury w Płaskiej przygotował dla dzieci 
i  pozostałych mieszkańców  z  terenu 
gminy  interesujący program zajęć: pla-
stycznych, 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.  Za  organizację 
pierwszego tygodnia ferii odpowiedzial-
na była świetlica wiejska w Płaskiej oraz 
Gminna Biblioteka, zaś w drugim tygo-
dniu zajęcia odbywały się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej.

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 siłownię.

14 lutego2016 r. w sali gimnastycz-
nej  przy  ZSO  w  Płaskiej  odbył  się 
IXTURNIEJ TENISA  STOŁOWEGO 
O PUCHAR WÓJTA GMINY PŁASKA 
,  którego  organizatorem  był  Gminny 
Ośrodek Kultury w  Płaskiej.  Do  roz-
grywek stanęło 10 graczy i to  nie tylko 
z Gminy Płaska. Puchar Wójta Gminy 
Płaska  powędrował  w  ręce  Karola 
Szeszko z Augustowa , drugie miejsce 
przypadło Andrzejowi Skowrońskiemu 
z  Gruszek,  a    trzecie  zajął  Jarosław 
Dobrzyński z Żylin.

12 marca 2016 r. w Świetlicy Wiej-
skiej  w  Płaskiej  odbył  się  nietypowy 
seans  filmowy  pod  hasłem  ,,Podróż 
Sentymentalna’’,  podczas  którego 
można  było  obejrzeć wspaniałe  filmy 
dokumentalne nakręcone w gminie Pła-
ska w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego 
wieku z udziałem mieszkańców wystę-
pujących lub pamiętających tamte czasy.

14 kwietnia 2016 r. w GOK w Pła-
skiej odbyło się spotkanie konsultacyjne 
pracowników Agencji Rozwoju Regio-
nalnego  ,,ARES’’  S.A.  w  Suwałkach 
z  zainteresowanymi  pozyskaniem 
środków  unijnych  w  nowym  okresie 
programowania 2014 – 2020.

14 czerwca 2016 r. GOK w Płaskiej 
był  gospodarzem Walnego  Zebrania 
Członków  Lokalnej  Grupy Działania 
,,Kanał Augustowski’’,  podczas  któ-
rego  został  przyjęty  nowy  statut LGD 
i Lokalna Strategia Rozwoju. Wybrano 
również nowy zarząd Stowarzyszenia.

3  lipca  2016  r.  na  gminnym  polu 
namiotowym ,,Jazy’’ nad Jeziorem Mi-
kaszewo odbyły się uroczystości gminne 
z  okazji  Dnia  Strażaka.W  obchodach 

wzięli  udział: Wójt  Gminy  Płaska, 
a    zarazem  Prezes  Zarządu Oddziału 
Gminnego  związku  OSP  – Wiesław 
Gołaszewki,  Przewodni-cząca  Rady 
Gminy Płaska Pani Alicja Polkowska, 
Zastępca  Komendanta  PSP  w Augu-
stowie Pan Marek Narel. W zawodach 
wzięło  udział  6  jednostek OSP  i  dwie 
drużyny młodzieżowe,  a  zostały  one 
poprzedzone mszą  świętą  w  kościele 
parafialnym w Mikaszówce.

Tego samego dnia w budynku CIT 
w  Płaskiej  została  otwarta  nowa  ka-
wiarnia  ,,BIKE  BAR’’  prowadzona 
wyłącznie  przez  pracowników GOK. 
Bar  znajduje  się  na  trasie  rowerowej 
Pol-ski Wschodniej  ,,GREEN VELO’’ 
i  obsługuje  rowerzystów  w  ramach 
MOR oraz wczasowiczów.

21  lipca  2016  r.  w  Parafii Matki 
Bożej  Szkaplerznej  w  Studzienicznej 
oraz  na  terenie  gminy  Płaska  odbyły 
się uroczystości w  ramach organizacji 
Tygodnia Misyjnego  poprzedzającego 
Świa-towe Dni Młodzieży.  GOK  był 
współorganizatorem tych obchodów. 

28  lipca  2016  r.  na  gminnym polu 
namiotowym  nad  jeziorem  Paniewo 
odbyła  się  impreza  artystyczna  pod 
nazwą ,,Blues na Paniewem’’. W kon-
cercie udział wzięły znakomite zespoły: 
,,TWA’’ z Augustowa  i ,,Gęsia Skórka’’ 
z Białegostoku.

14 sierpnia 2016 r. na plaży gminnej 
w Jazach odbył się Festyn Rodzinny dla 
mieszkańców  naszej  gminy  oraz  tury-
stów przebywających na gminnym polu 
namiotowym. Przeprowadzone zo-stały 
kolejne Mistrzostwa  Świata w Rzucie 
Beretem,  ,,wyścigi z żonami’’, zajęcia 
edukacyjne w  namiocie Nadleśnictwa 
Płaska.  Gwiazdą  imprezy  był  zespół 
,,DENSI’’ z Suwałk.

22 grudnia 2016 r. w świetlicy wiej-
skiej w Płaskiej została zorganizowana 
wigilia dla pra-cowników zatrudnionych 
w Urzędzie Gminy Płaska oraz podle-
głych jednostek. W uroczystości uczest-
niczyli: wójt gminy Płaska, pracownicy 
Urzędu,  kierownicy  jednostek,  oraz 
zaproszenie go-ście. Zebrani podzielili 
się tradycyjnym opłatkiem, skosztowali 
tradycyjnych  potraw  oraz  wspólnie 
śpiewali kolędy.

31  grudnia  2016  r.  Gminny Ośro-
dek Kultury w  Płaskiej  zorganizował 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej zabawę 
sylwestrową dla wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy a tak że przyjezdnych 
gości.  Sylwester  cieszył  się  dużym 
zainteresowaniem, a w zabawie wzięło 
udział ponad 60 osób.

Wojciech Krzywiński
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święto babci i dziadka w ZSO w płaskiej

choinka szkolna w ZSO w płaskiej
Karnawał to miła tradycja, przepeł-

niona muzyką i zabawą, gdzie ważnym 
elementem tego okresu są bale karna-
wałowe. 

Tradycyjnie w  naszej  szkole  odbył 
się taki bal przed rozpoczęciem ferii zi-
mowych w dniu 21 stycznia pod nazwą: 
CHOINKA SZKOLNA.

W tym dniu sala zamieniła się w za-
czarowaną  krainę  pełną wróżek,  czaro-
dziejów, księżniczek i  innych barwnych 
postaci z kreskówek i bajek. Przy dźwię-
kach skocznej muzyki dzieci mogły poba-

wić się ze szkolnymi kompanami, a także 
rodzicami i nauczycielami. Pani animator 
urozmaicała zabawę ciekawymi konkur-
sami  i  zabawami. Wyczerpani  tancerze 
mogli zregenerować siły podczas przerw, 
udając się na przepyszne przekąski i sma-
kołyki  przygotowane  przez  rodziców. 
Tego dnia nie brakowało emocji, rado-
ści, nie obyło się też bez niespodzianek 
od naszych wspaniałych gości z Ruchu 
Pomocników Matki Kościoła z Chosz-
czówki, którzy obdarowali każde dziec-
ko paczką. Dyrektor szkoły Pan Dariusz 

Sudyk  serdecznie  podziękował  naszym 
gościom, wspominając śp. Panią Hannę 
Garłowską  jako  inicjatorkę współpracy 
z naszą szkołą.          

Choć wszyscy uczestnicy wspaniale 
się bawili i tańcom nie było końca, to czas 
dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno 
tegoroczny  bal  będzie  niezapomniany, 
bo wspólna zabawa przy muzyce rozwija 
nie  tylko  inwencję  twórczą,  ale  też  po-
zwala  bardziej  zintegrować  środowisko 
uczniowskie.

                                                                                                                                          L.P.

Każdy z nas był dzieckiem i pamięta, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają 
dziadkowie. Obchodzone  21  stycznia 
Święto Babci  i  dzień  później  Święto 
Dziadka  to  symboliczna  uroczystość 
w kalendarzu naszej szkoły.

Tak naprawdę każdego dnia w roku, 
dziadkowie myślą i troszczą się o swoje 
wnuczęta. To oni właśnie potrafią cierpli-
wie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które 
rodzą się w małych główkach dzieci.

W tym roku uroczystość odbyła się 10 
lutego. Aby podziwiać występy swoich 

wnucząt, zaproszonych babć i dziadków 
przybyło bardzo dużo. Zebranych senio-
rów   powitał  dyrektor  szkoły- Dariusz 
Sudyk, składając im serdeczne życzenia.  
Swą obecnością zaszczycili także: Wójt 
Gminy Płaska - Wiesław Gołaszewski, ks. 
proboszcz Parafii Studzieniczna - Arka-
diusz Pietuszewski,  ks. proboszcz Parafii 
Mikaszówka - Andrzej Borkowski oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniowie  przedstawili  program 
artystyczny. Były  deklamowane wier-
sze, śpiewane piosenki, tańce, a występ 

zakończył  się  jasełkami w wykonaniu 
klasy III i V.

Był to niezwykły dzień nie tylko dla 
dzieci,  ale  przede wszystkim dla  babć 
i dziadków. Dzień w którym gościło wiele 
uśmiechów, wzruszeń i radości. Sentencja 
głosi:  ,,Serce  jest bogactwem, które  się 
nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się 
ofiaruje”(Gustaw Flaubert). Dlatego też 
dziękujemy wszystkim babciom i dziad-
kom  za  bezgraniczną miłość,  dobroć 
i ciepło i życzymy im dużo zdrowia oraz 
długich lat życia.                  L. P.
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ZImOwE FErIE w śwIEtlIcy wIEjSkIEj 
w pŁaSkIEj

     Po raz kolejny w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej zostały zorganizowane pod-
czas zimowych ferii zajęcia dla dzieci. 
Pierwszy  tydzień  zimowych wakacji 
upłynął bardzo pracowicie i z wieloma 
atrakcjami.  Zaczęło  się  od  zajęć  pla-
stycznych, gdzie każdy mógł wykazać 
się  talentem i stworzyć z masy papie-
rowej  niecodzienny  księżyc.  Barwa 
opowieść p. Marcina Sznajdera o księ-
życu  bez  spodni  zainspirowała  dzieci 
do kolorowych dzieł.
  Gośćmi drugiego dnia zajęć były panie 

z Państwowej Inspekcji Pracy i KRUS . 
Opowiedziały o bezpieczeństwie dzieci 
w gospodarstwach rolnych, o zagroże-
niach jakie można napotkać się podczas 
codziennych zajęć oraz jak bezpiecznie 

spędzać wolny czas zimowy na podwór-
ku. Każde z dzieci otrzymało ciekawą 
książeczkę oraz odblaskowy pasek.
Nie  lada  atrakcją  było  poszukiwanie 
skarbu Pirata Barnaby. Po odgadnięciu 
ukrytych wskazówek  i  znaków  udało 
się  dotrzeć  do  tajemnej 
skrytki Pirata, gdzie Każ-
dy uczestnik zabawy zna-
lazł ukryty  skarb  i mógł 
zabrać go do domu.
Największym zaintereso-
wanie cieszyły się zajęcia 
kulinarne.  Słodkie  po-
tworki  z  jabłkami  i  bu-
łeczki  świnki  ze  słonym 
nadzieniem robienie któ-
rych  przysporzyło wie-
le  radości  i  zabawy  dla 
uczestników  zajęć.  Na 
koniec była wielka uczta. 
Kolejny  dzień  upłynął  równie  praco-
wicie  jak  poprzednie. Odwiedziła  nas 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  z  Płaskiej. 

Dzieci  dowiedziały  się  o  zasadach 
pierwszej  pomocy  ,  co  należy  zrobić 
gdy ktoś zasłabnie lub zostanie poszko-
dowany. Były  również obserwatorami 
podczas  gaszenia  pozorowanego ma-
łego  pożaru  kuchennej  szafki. Każdy 

mógł  przymierzyć  strażacki  hełm 
i  potrzymać  „sikawkę”  Przejażdżka 
strażackim wozem i prezentacja sprzę-
tu strażackiego były nie mała atrakcja 
i cieszyły się dużym zainteresowaniem 
dzieciaków.
Uczestnicy  ferii  odwiedziły  również 
Placówkę Straży Granicznej w Płaskiej. 
Pogranicznicy  odsłonili  kulisy  swojej 
pracy, pokazali sprzęt jakim dysponują.
Ostatni dzień zajęć był dniem kinowym. 
Popcorn  i  ciekawe  filmy  pochłonęły 
widzów na kilka godzin. 
Jak  widać  tydzień  minął  ciekawie 
i pracowicie. Dzieci mogły spędzić go 
razem z rówieśnikami bez komputerów 
i  telewizji  , które niestety na stale za-
gościły w naszych domach i zabierają 
nasz cenny czas 

Małgorzata Ciężkowska
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Ferie zimowe w Gruszkach

Ferie w Strzelcowiźnie

W ferie zimowe, jak co roku, Świetlica 
Wiejska i Biblioteka w Gruszkach przy-
gotowały zajęcia dla dzieci. Odbywały się 
one od 25 stycznia do 4 lutego w godzi-
nach od 11.00 do 15.00 . Uczestnicy mieli 
zapewnione wyżywienie i ciepłą herbatę, 
a  zajęcia cieszyły się dużą frekwencją. 
Program był interesujący i przewidziany 
dla młodszych, jak i starszych uczestni-
ków. Pierwszy dzień upłynął przy grach 
stolikowych , rozwiązywaniu  krzyżówek 
i  łamigłówek  . Dzieciaki  zilustrowały 
bajkę  ,,O  rybaku i  złotej rybce”, lepiły 

z  plasteliny  warzywa do wiersza Jana 
Brzechwy.Brały udział w  warsztatach 
kulinarnych pod hasłem ,,jemy zdro-
wo i   kolorowo”. Same zrobiły muffiny 
i  sałatkę owocową. Pewnego dnia od-
wiedziła nas Pani Marysia Pawlikowska 
i  wykonywaliśmy kolorowe obrazki 
oraz figurki z  masy gipsowej. Odbyło 
się także spotkanie z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej i Panem dzielnicowym. 
Mieli oni przygotowaną prezentację 
i pogadankę o bezpieczeństwie w czasie 
ferii. Dzieciaki oglądały  i przymierzały 

sprzęt wykorzystywany podczas służby 
funkcjonariuszy. Zorganizowaliśmy 
również seans filmowy. Było prawie jak 
w kinie – film, popcorn, kola. W czasie 
ferii zajęliśmy   się także dokarmianiem 
ptaków, dzieci wykonały karmniki z bu-
telek i chętnie doglądały, by nie były one 
puste. Na koniec ferii oczywiście  było 
ognisko, pieczenie kiełbasek  i   super 
zabawa na śnieg. Ferie zakończyliśmy 
karnawałową dyskoteką z konkursami. 

TO BYŁY UDANE FERIE ZIMOWE 
I MIŁO SPĘDZONY CZAS !

Spotkanie ze Strażą 
Graniczną na temat 
„Bezpieczne ferie”. 

Ognisko  
a następnie

zabawy na stoku.
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 tOrba mEdycZNa Od kruS-u 
dla Strażaków w mOŁOwIStym

Zajęcia plastyczne w świetlicy w płaskiej

W dniu 17.11.2016 roku o godzinie 
15.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się 
uroczyste  przekazanie  torby do  ratow-
nictwa medycznego typu PSP R1 ufun-
dowanej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mołowistym przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. W przeka-
zaniu wzięli udział bryg. Leszek Krzy-
żewski, komendant Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Augustowie, kpt. 
Marek Narel , Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
Pani Anna Siebert , Kierownik Placówki 

Terenowej KRUS w Augustowie, Pani 
Magdalena  Polkowska  reprezentująca 
KRUS,  sołtys wsi    Sylwia  Puczyłow-
ska,  druhowie OSP  i mieszkańcy wsi 
Mołowiste. Torbę w imieniu kasy wrę-
czyła Pani Anna Siebert, a odebrał prezes 
OSP Mołowiste  Szymon Makarewicz. 
Za  co  na  ręce  pani  kierownik  ochot-
nicy  złożyli  pisemne  podziękowanie. 
Torba  PSP  R1  stanowi  podstawowe 
wyposażenie  strażaków  ochotników 
potrzebne do prowadzenie działań z za-
kresu  ratownictwa medycznego. Może 
ona być noszona  jako  torba naramien-
na  jak  i  plecak.  Jest  ona wyposażona 
w  bandaże,  opatrunki,  worek  ambu, 
nożyczki, koce życia, młotek do zbija-

nia  szyb  samochodowych,  rurki  ustno 
gardłowe,  latarkę,  hydrożel,  kołnierze 
ortopedyczne,  szynę  usztywniającą, 
preparat do dezynfekcji, maseczki do tle-
noterapii, dzięki któremu można udzielić 
pierwszej  pomocy  przedmedycznej 
podczas  wypadków  samochodowych, 
ratownictwie  na  wodzie,  zasłabnięć, 
urazów  i  wielu  innych  zdarzeniach. 
Ochotnicza  Straż  Pożarna w Mołowi-
stym składa serdeczne podziękowania za 
przekazanie torby ratownictwa medycz-
nego typu PSP R1 i zobowiązuje się do 
niesienia dzięki niej pomocy wszystkim 
potrzebującym  nie  zapominając  o  na-
szych rolnikach.

Sylwia Puczyłowska

 Od listopada w świetlicy wiej-
skiej  w  Płaskiej    odbywają  się 
reaktywowane  po przerwie zajęcia 
plastyczne. Cieszą się dużym zain-
teresowaniem tak pośród dzieci jak 
i rodziców, którzy chętnie pomaga-
ją swoim pociechom. Tematyka jest 
różnorodna w zależności od pory 
roku. W okresie jesiennym dzieci 
robiły świeczniki z liści, kukiełki, 
a w okresie  bożonarodzeniowym 
bombki  ze  zdjęciem,  piernikowe 
chatki, bałwany z kubeczków pla-
stikowych. Natomiast w karnawale 
oczywiście charakterystyczne ma-
ski. Wytwory naszych uczestników 
można  zobaczyć  na  załączonych 
zdjęciach.

  Zapraszamy w  każda  środę 
o godzinie 16.45 do świetlicy wiej-
skiej w Płaskiej.

Małgorzata Ciężkowska
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X turNIEj w tENISIE StOŁOwym  
O pucHar wójta

Ferie na sportowo

W minioną niedzielę (26.02.) w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej  odbył  się X Turniej 
w Tenisie  Stołowym  o  Puchar Wójta 
Gminy Płaska. Organizatorem zawodów 
był Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej. 
W  imprezie wystartowało  11  uczestni-
ków. Większość  stanowili mieszkańcy 
naszej  gminy,  ale  gościliśmy  również 
pingpongistów z Augustowa  i Bryzgla. 
Poziom  zawodów  był  bardzo wysoki, 
ponieważ  każdy  z  uczestników  od  lat 
uprawia  tę  dyscyplinę  sportu.  Rywa-
lizacja  była  bardzo  zacięta,  a  mecze 
dostarczyły  wiele  emocji. W  finale 
spotkali  się  zawodnicy,  którzy  oprócz 
amatorskiego uprawiania tenisa stołowe-

go, występują w rozgrywkach ligowych. 
W decydującym starciu Roman Skrzekut 
(UKS ,,Białobrzegi’’) pokonał Tadeusza 
Omelianiuka z Augustowa. Najlepszym 

przedstawicielem  naszej  gminy  okazał 
się  Jan  Bagiński,  który w  pojedynku 
o  trzecie miejsce minimalnie  (3:2)  po-
konał  reprezentanta Gruszek  –  Piotra 
Zaniewskiego. Kolejne miejsca  zajęli: 
Andrzej Skowroński, Daniel Wasilczyk, 
Konrad Skowroński, Tomasz Zaniewski, 
Mariusz Zaniewski, Wojciech Krzywiń-
ski  i  Józef  Fiećko.  Puchary  i  nagrody 
wręczył  osobiście wójt  gminy  Płaska 
Pan Wiesław Gołaszewski.  Ogromne 
podziękowania należą się Pani Małgosi 
Ciężkowskiej i Janowi Bagińskiemu za 
organizacje Turnieju.  Szczególne  po-
dziękowania składam na ręce Sędziego 
Głównego  zawodów  Pana  Zdzisława 

Omelianiuka,  który  w  profesjonalny 
sposób  przeprowadził  to  bardzo  udane 
przedsięwzięcie. Do zobaczenia za rok!

Wojciech Krzywiński

„MUKS-Płaska” w okresie ostatnich 
ferii zimowych zorganizował codziennie 
zajęcia sportowe: piłka nożna i tenis sto-
łowy. Oprócz zajęć w szkole w Płaskiej 
byliśmy 26  stycznia na Turnieju Tenisa 
Stołowego w Augustowie organizowanym 
przez Osiedlowy Dom Kultury.

1  lutego  jeździliśmy do Rajgrodu na 

treningi  i  sparing z Akademią Młodego 
Piłkarza z Białegostoku, która w tym czasie 
przebywała na obozie sportowym. Wynik 
17:6 dla MUKS Płaska daje nadzieję na 
dobry wynik finału wojewódzkiego o Pu-
char Tymbarka. Podziękowanie rodzicom, 
którzy pomagali zorganizować wyjazd.

Jan Bagiński
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Zostań strażakiem! dołącz do nas!

W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić 
wszystkich (niezależnie od płci) w wieku  
12 - 18 lat  do  dołączenia  do  naszych 
szeregów.
Główne cele MDP to: 
•  szerzenie  znajomości  przepisów 

przeciwpożarowych
•  nauka zasad udzielania pierw-

szej  pomocy  przed  me-
dycznej

•  p odno s z en i e   w i ed zy 
w dziedzinie ochrony prze-
ciwpożarowej

•  rozwijanie  sprawno-
ści  fizycznej  poprzez 

udział w zawodach i zajęcia sportowe 
(szczególnie w okresie wakacyjnym)

•  podejmowanie  oraz    realizacja  in-
nych  zadań pożytecznych dla OSP 
i społeczeństwa lokalnego.

    Gwarantujemy świetną zabawę pod-
czas  zbiórek  i  treningów,  połączoną 
ze zdobywaniem wiedzy oraz wiele 

innych atrakcji.
   Zapraszamy również wolnych 
słuchaczy, którzy nie chcą for-

malnie  należeć  do MDP, 
ale chcieliby uczęszczać 
na nasze zajęcia.

   Zwracamy się również z prośbą 
o przekazanie 1 % na Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP z do-
piskiem OSP Płaska. Numer KRS: 
0000116212

Zainteresowanych zapraszamy na 
zbiórki w każdy piątek o godzinie 18.00 
w Remizie OSP Płaska. 

Serdecznie zapraszamy
Opiekunowie grupy:

Druhna Paulina Wasilewska   
Druhna Anna Ciężkowska-Zalewska   

Ochotnicza straż pożarna w płaskiej ogłasza nabór do Młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn.zm.) 
od dnia 1 stycznia 2017 r. w Powiecie Augustowskim funkcjonują

DWA PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni:
•	 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk: poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00

•	 w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 37, 16-300 Augustów, tel. 87 643 03 76: od wtorku do czwartku w godz. 11.30 - 15.30, piątek w godz. 9.00 - 13.00
2. Punkt, którego prowadzenie Powiat powierzył organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego –  Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie:

w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 37, 16-300 Augustów, tel. 87 643 03 76: poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00 pomoc prawna udzielana jest przez adwokata
od wtorku do czwartku 7.30 – 11.30 pomocy prawnej udziela osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

•	 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk:
piątek w godz. 9.00 - 13.00 pomocy prawnej udziela osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysłu-
guje osobie fizycznej:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie 
się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podsta-
wie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której 
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia

2. lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3. lub która uzyskała zaświadczenie, o  którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub która posiada ważną 
legitymację weterana albo legitymację weterana po-
szkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

4. która nie ukończyła 26 lat, lub
5. która ukończyła 65 lat, lub
6. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastro-

fy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się 
7. w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8. która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba upraw-
niona wykazuje poprzez przedłożenie:

1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia 
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu 
świadczenia,

2. ważnej Karty Dużej Rodziny,
3. zaświadczenia, o  którym mowa w  ustawie z  dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego,

4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa,

5. dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. dokumentu potwierdzającego ciążę,
7. w  przypadku osoby która w  wyniku wystąpienia 

klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub po-
niosła straty uprawnienie to jest wykazywane poprzez 
złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o  obowiązującym 
stanie prawnym, o  przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i  pism w  toczącym się postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o  zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Pomoc prawna obejmuje uzyskanie informacji w zakresie:

1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. spraw karnych,
5. spraw administracyjnych,
6. ubezpieczenia społecznego,
7. spraw rodzinnych,
8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z  prowadzeniem działalności gospodar-

czej, z  wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Augustów, dnia 12 stycznia 2017 r.
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