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XXI zwyczajna sesja 
Rady Gminy Płaska

W dniu 12 czerwca 2017 roku w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady 
Gminy Płaska, której przewodniczyła 
Alicja Polkowska, zaś radni podjęli szereg 
ważnych decyzji :

- przyjęto protokół z poprzedniej sesji;
- Wójt Gminy Płaska poinformował 

zebranych o  wydanych przez siebie de-
cyzjach;

- Sprawozdanie z działalności Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pła-
skiej w 2016 roku przedstawiła Kierownik 
GOPS w Płaskiej Alina Muraczewska;

- Sprawozdanie z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Płaskiej w  2016 
roku przedstawiła  Dyrektor GBP w Pła-
skiej Barbara Wasilewska;

- Sprawozdanie z działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury za 2016 rok przed-
stawił Dyrektor GOK w Płaskiej Wojciech 
Krzywiński;

- Sprawozdanie z działalności Samo-
rządowego  Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w  Płaskiej za 2016 r. przedstawił 
Kierownik Zakładu Emil Milewski;

- Sprawozdanie Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych z  działalności 
komisji za 2016 rok przedstawił Antoni 
Raczkowski;

- Sprawozdanie z działalności Gmin-
nego Zarządu OSP za rok 2016 w imieniu 
Sekretarza Gminnego Zarządu OSP RP 
w  Płaskiej Jana Szymczyka przedstawił 
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski;

- Sprawozdanie z wykonania budżetu 
i  sprawozdanie finansowe przedstawiła 
Skarbnik Gminy Katarzyna Olszewska, 
poinformowała również o  stanie mienia 
Gminy Płaska. W roku budżetowym 2016 
Gmina Płaska wypracowała rekordową 
nadwyżkę w wysokości 3 742 000,00 zł.

-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Antoni Raczkowski odczytał opinię Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Płaska o wyko-
naniu budżetu Gminy Płaska za 2016 rok. 
Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną 
opinię o wykonaniu budżetu Gminy Pła-
ska i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Wójtowi za rok 2016;

- Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Polkowska odczytała opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 
zostało zaopiniowanie pozytywnie.

- podjęto Uchwałę Nr XXI/146/17  

w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2016 rok;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/147/17  
w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy;

-podjęto Uchwałę Nr XXI/148/17 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska 
na 2017 r., w której wprowadzono zmiany; 
zwiększono plan dochodów o  kwotę 25 
201,18 zł , zmniejszono o  kwotę 453,87 
zł; zwiększono plan wydatków o kwotę 30 
097,31 zł, zmniejszono o kwotę 5 350,00 zł. 
Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 
dochody budżetu ogółem 11 142 000,00 zł., 
z tego: dochody bieżące 11 039 000,00 zł, 
dochody majątkowe 103 000,00 zł.; wydatki 
budżetu ogółem 10 861 000,00 zł., z tego: 
wydatki bieżące 10 295 000,00 zł., wydatki 
majątkowe 566 000,00 zł. Nadwyżka bu-
dżetu w wysokości  281 000,00 zł. zostanie 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/149/17  
w  sprawie przyjęcia zasobów pomocy 
społecznej Gminy Płaska. Radni przyjęli 
ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy 
Płaska za rok 2016, w której przedstawione 
dane ukazujące sytuację społeczno - demo-
graficzną wraz z problemami i potrzebami 
mieszkańców oraz wyzwania stawiane 
przed realizatorami działań z zakresu po-
mocy społecznej.;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/150/17 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia osobom tego po-
zbawionym , w tym osobom bezdomnym, 
które ostatnie stałe miejsce zameldowania 
posiadały na terenie Gminy Płaska. Pomoc 
w  formie nieodpłatnego tymczasowego 
schronienia w ośrodku wsparcia i miesz-
kaniach chronionych przysługuje osobom, 
w tym bezdomnym, które posiadają ostat-
nie miejsce zameldowania na pobyt stały na 
terenie gminy Płaska, oraz których dochód 
nie przekracza kryterium dochodowego 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o  pomocy społecznej, określono wyso-
kość odpłatności za pobyt w % liczona od 
dochodu osoby przebywającej w ośrodku 
wsparcia;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/151/17 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Płaska. Usta-
lono wymagania w  zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie nierucho-

mości, a  także częstotliwość odbierania  
odpadów zmieszanych i  segregowanych. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów. Odbiór odpadów zmieszanych 
prowadzony będzie w  okresie od maja 
do września z częstotliwością nie rzadziej 
niż 2 razy w  miesiącu, a  w  okresie od 
października do kwietnia nie rzadziej niż 
1 raz w  miesiącu. Odbieranie odpadów 
segregowanych następuje w zależności od 
potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 
Odbiór z pojemników ogólnodostępnych 
tzw. „gniazd” odbywać się będzie nie rza-
dziej niż 1 raz w miesiącu.

-podjęto Uchwałę Nr XXI/152/17 
zmieniającą Uchwałę Nr XX/143/17 Rady 
Gminy Płaska z  dnia 31 marca 2017 r. 
w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat 
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu.

-podjęto Uchwałę Nr XXI/153/17 
zmieniającą Uchwałę Nr XVII/126/16  
Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2016 
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Augustowskiemu. Gmina Płaska 
udziela  Powiatowi Augustowskiemu po-
mocy rzeczowej , która polega na wspólnej 
realizacji przebudowy odcinka drogi po-
wiatowej na terenie Gminy Płaska nr 1206 
B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca 
na odcinku ok. 2,1 km.

- podjęto Uchwałę Nr XXI/154/17 
zmieniającą Uchwałę Nr XX/139/17 Rady 
Gminy Płaska z  dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego. Z poprzedniej Uchwały skreśla 
się pkt. 3 i uchyla się załącznik Nr 3 do 
Uchwały;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/155/17 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 81/3 z obrębu 
ewid. Mikaszówka. Dla terenu oznaczone-
go symbolem 1MN zgodnie z wnioskiem 
właściciela nieruchomości całą działkę 
przeznaczono pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/156/17 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 6 obsza-
rów w miejscowości Dalny Las. Obszary te 
obejmują 28 działek oraz 7 części działek 
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w miejscowości Dalny Las. Tereny te zo-
stały przeznaczone pod tereny zabudowy 
jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej, 
tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodo-
wej, usług turystycznych i usługowej oraz 
tereny użytkowe rolnicze i leśne. Potrzeba 
sporządzenia planu wynika ze złożenia 
wniosków przez właścicieli nieruchomości;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/157/17 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 23 ob-
szarów w miejscowości Płaska. Obszary te 
obejmują 79 działek  oraz 2 części działek  
miejscowości Płaska. Tereny stanowią 

część obszaru wskazanego jako tereny 
o wybitnych predyspozycjach do rozwoju 
funkcji turystyczno-wypoczynkowych, 
z funkcjami ośrodka: administracyjną, tu-
rystyczno-wypoczynkową, handlu i usług, 
produkcyjną, rolniczą oraz funkcją szkoły. 
Potrzeba sporządzenia planu wynika ze 
złożenia wniosków przez właścicieli nie-
ruchomości;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/158/17 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działek 
o  nr ewid. 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 
37/20, 37/21 i 37/22 z obrębu ewid. Serwy. 

Przedmiotowy teren został przeznaczony 
pod tereny zabudowy jednorodzinnej, 
usługowej oraz tereny użytkowane rolnicze 
i leśne. Potrzeba sporządzenia planu wyni-
ka ze złożenia wniosków przez właściciela 
nieruchomości;

- podjęto Uchwałę Nr XXI/159/17 
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Podlaskiego zmie-
niającej uchwałę XII/89/15 z dnia 22 czerw-
ca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustow-
skie”. Rada Gminy Płaska postanowiła 
odmówić uzgodnienia projektu Uchwały.

Redakcja

wakacje,
wakacje … !

,,Wakacje, wakacje, namiot jeden 
mamy … ‘’ – to słowa starej piosenki 
harcerskiej oznajmiające, że wreszcie 
dobiegł końca kolejny rok szkolny 
i możemy udać się na zasłużony od-
poczynek. Przypominamy co roku 
o rozwadze, szczególnie nad wodą, 
rozsądku i odpowiedzialności za siebie 
i innych. Chcielibyśmy, aby wszyscy 
wypoczęci i pełni sił stawili się 1 
września do nowych i ,,starych’’ szkół.

Wakacje to również rozpoczęcie 
sezonu turystycznego w naszym regio-
nie. Liczymy na dobrą pogodę i tysiące 

gości, którzy odwiedzą naszą piękną 
Gminę. Od liczby ,,letniaków’’ w du-
żej mierze zależy zasobność portfeli 
mieszkańców gminy Płaska. Centrum 
Informacji Turystycznej, gminne pola 
namiotowe w Jazach, Paniewie i Ser-
wach są już gotowe na przyjęcie ro-
werzystów, spływowiczów i turystów 
zmotoryzowanych. Kawiarnia ,,BIKE 
BAR’’ od 3 lipca czynna będzie siedem 
dni w tygodniu. Gminny Ośrodek 
Kultury, pomimo bardzo skromnych 
środków, przygotował ciekawą ofertę 
artystyczną na sezon 2017. Szczegóły 
znajdziecie Państwo wewnątrz nu-
meru, natomiast warte podkreślenia 
są następujące wydarzenia: 21.07. 
br. - ,,BLUES nad PANIEWEM’’, 
23.07. - ,,JAGODOWY PIKNIK’’ na 
bindudze w Żylinach, oraz uwaga! 
12.08. - DZIEŃ  WŁOSKI w Płaskiej 
(stadion przy CIT), podczas którego 
wystąpi znakomity piosenkarz Andrea 
Lattarii. W jego wykonaniu usłyszymy 
największe włoskie przeboje, również 
te z San Remo!

12 czerwca w odbyła się ,,absolu-
toryjna’’ sesja Rady Gminy w Płaskiej. 
Po wielu latach jej obrady zostały prze-
niesione do nowo zaadaptowanej Sali 

Konferencyjnej w GOK w Płaskiej. 
W tym dniu dokonano podsumowania 
pracy Wójta gminy Płaska za rok 2016. 
Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2016, 
odczytano pozytywną opinie RIO 
w Białymstoku, a Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej złożył wniosek 
o udzielenie absolutorium Wójtowi 
gminy Płaska. Ponadto kierownicy 
jednostek samorządowych złożyli 
sprawozdania z działalności podle-
głych sobie placówek.

Z innych wydarzeń podkreślić 
należy I Półmaraton Kanału Augu-
stowskiego, którego organizatorem 
było Stowarzyszenie ,,Woda i Las’’, 
przy znaczącej pomocy Gminy Płaska 
i GOK w Płaskiej. Warto odnotować 
cenną inicjatywę utworzenia Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 
OSP Płaska. I na koniec jeszcze raz 
życzenia wspaniałych wakacyjnych 
przygód, a gościom niezapomnianych 
wrażeń z pobytu w przecudownej 
Gminie Płaska!

Gmina Płaska zawarła dwie umowy 
dotacji z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku w ramach, 
których realizowane są aktualnie 
zadania: „Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  Płaskiej poprzez 
budowę kanału sanitarnego z separato-

rem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków 
oraz budowę kanalizacji deszczowej 
wraz z tunelami rozsączającymi” 
oraz „Zakup pontonu ratowniczego 

dla jednostki OSP Płaska”. Na zakup 
pontonu ratowniczego, którego koszt 
wynosi 54.628,00 zł przyznano kwotę 
32.776,80 zł dotacji, zaś na moder-
nizację gospodarki wodno-ściekowej 
ZSO w Płaskiej przyznano 67.000 zł 
dotacji, zaś całkowity koszt zadania 
wynosi 147.354,00  zł. 

A.J.
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Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 

Program  LATO 2017 
 

DATA WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE 
3 lipiec  

poniedziałek 
Noc filmowa 19:00 Świetlica w Strzelcowiźnie 

7 lipiec 
piątek 

„Sport to pestka” 
(zabawy terenowe) 14:00 Boisko szkolne w Gruszkach 

8 lipiec 
sobota 

Dyskoteka + gry i 
zabawy dla dzieci 14:00 Świetlica w Mołowistym 

 
16 lipiec 
niedziela 

Puszczańska Wyprawa 17:00 Rudawka – ścieżka 
przyrodnicza 

21 lipiec 
piątek 

Koncert „Blues nad 
Paniewem” 18:00 Plaża gminna w Paniewie 

23 lipiec 
niedziela 

Jagodowy piknik 13:00 „Binduga” w Żylinach (polana 
Fundacji Ducha) 

29 lipiec 
sobota 

Warsztaty kulinarne 17:00 Świetlica w Dalnym Lesie 

 
 
 

6 sierpień 
niedziela 

Festyn rodzinny 12:00 Plaża gminna w Jazach nad 
jez. Mikaszewo 

12 sierpień 
sobota 

DZIEŃ WŁOSKI 
Koncert + wiele 
innych atrakcji 

12:00 Stadion sportowy w Płaskiej 

13 sierpień 
niedziela 

Zajęcia sportowe 15:00 Boisko szkolne w 
Strzelcowiźnie 

14 sierpień 
poniedziałek 

Wyprawa terenowa 
„OFF-ROAD” 

Start między 
godzinami 

10:00 – 12:00
Świetlica wiejska w Gruszkach

19 sierpień 
sobota 

,,Kino dla małych i 
dużych’’ 17:00 Świetlica w Rudawce 

20 sierpień 
niedziela 

Piknik z młodzieżową 
drużyną OSP 15:00 Świetlica w Płaskiej 

26 sierpień 
sobota 

Zakończenie wakacji 
(ognisko + gry i 

zabawy) 
12:00 Świetlica w Mołowistym 
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    W dniu 27 maja 2017 r. odbyła się 
pierwsza edycja Półmaratonu Kanału 
Augustowskiego poświęconego popular-
nemu kiedyś w tych stronach zawodowi 
flisaka. W imprezie organizowanej przez 
Stowarzyszenie Woda-Las, przy wydatnej 
pomocy materialnej Gminy Płaska oraz 
wsparciu finansowym i organizacyjnym 
GOK Płaska, uczestniczyło prawie stu 
biegaczy (93). Można śmiało powiedzieć, 
że jak na zawody organizowane po raz 
pierwszy jest to wysoka frekwencja, 
która w następnych edycjach na pewno 
wzrośnie. Zawody były rozgrywane na 
dwóch dystansach: Bieg Retmana – pełny 
półmaraton (21.097 km) oraz Bieg Flisaka 
- 9.700 km.
    Start i meta znajdowały się na stadio-
nie sportowym przy Centrum Informacji 

Turystycznej w  Płaskiej, natomiast trasy 
prowadziły przez śluzy w Perkuciu i Mi-
kaszówce, rezerwat przyrody Perkuć, le-
śnymi ścieżkami Nadleśnictwa Płaska oraz 
drogą znaną z serialu ,,Czarne chmury’’.
  Jako pierwszy przybiegł na metę Paweł 
Zubkiewicz, reprezentant naszej gminy, 
z czasem: 01.31.07. Wśród kobiet trium-
fowała także pochodząca z Płaskiej Kinga 
Puszkarska z czasem : 01.59.47. Warto 
także wspomnieć najstarszego uczestnika 
zawodów Jana Zubkiewicza (rocz. 1947), 
który ukończył Bieg Flisaka w czasie 
52.40 min zajmując pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Natomiast 
najmłodszym zawodnikiem był 12-letni 
Maciek Pokropowicz, który przebiegł 
dystans Flisaka w czasie 56.30 min.
   

Impreza była udana, choć nie obyło się 
bez drobnych zgrzytów organizacyjnych 
związanych z pomiarem czasu. Wszystko 
zostało szybko naprawione (trzeba było 
zapłacić tzw. ,,frycowe’’) i prawie wszyscy  
uczestnicy obiecali stawić się na starcie 
za rok.
Już teraz zapraszamy mieszkańców gminy 
Płaska do aktywnego udziału w II Półma-
ratonie Kanału Augustowskiego.

Organizatorzy

i Półmaraton kanału augustowskiego
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7 czerwca 2017 r. obchodziliśmy 17 
rocznicę nadania naszej szkole imienia 
Jana Pawła II. Aktu tego dokonano 7 
czerwca 2000 r., a więc w rocznicę 
pobytu Papieża Jana Pawła II w na-
szej diecezji. W tym dniu przypada 
Święto Szkoły, które obchodziliśmy 
wieloetapowo.

W niedzielę 28 maja 2017 r. jako 
społeczność szkolna adorowaliśmy 
Najświętszy Sakrament w kościele 
w Studzienicznej, dziękując Panu Bogu              
za nadanie  Szkole Podstawowej w Pła-
skiej imienia Jana Pawła II.

9 czerwca świętowaliśmy 18. rocz-
nicę pobytu Papieża na naszej ziemi.

To właśnie 9 czerwca 1999 r., pod-
czas wizyty duszpasterskiej w naszej 
diecezji, Papież Jan Paweł II przypły-
nął statkiem do śluzy w Gorczycy. Dla 
mieszkańców tej gminy to najważniej-
sze wydarzenie w historii i największy 
honor.

Nauczyciele wspominali ten szcze-
gólny dzień, gdy tłumy ludzi zbierały 

się spontanicznie przy Kanale Augu-
stowskim, by zobaczyć Ojca Świętego 
na trasie przejazdu. Przy śluzie w Gor-
czycy zebrała się również grupa parafian  
z Mikaszówki, która  z nadzieją skan-
dowała: „Mikaszówka Cię zaprasza”.

Nasze wspomnienia tamtych dni 
opowiedzieliśmy uczniom przy obe-
lisku, który w hołdzie Papieżowi po-
stawili mieszkańcy gminy. Uczniowie 
z zaciekawieniem słuchali tych opowie-
ści sprzed 18 lat.

Później wspólnie zaśpiewaliśmy 
„Barkę” – ulubioną piosenkę oazową 

Jana Pawła II, posprzątaliśmy to miej-
sce i posadziliśmy kwiaty. W drodze 
powrotnej odmówiliśmy „część świa-
tła” różańca świętego, którą Papież 
włączył do Różańca. W tej modlitwie 
dziękowaliśmy Panu Bogu za osobę, 
dziś już świętego Jana Pawła II, i za to, 
że zaszczycił i uświęcił tę ziemię swoją 
obecnością.

18 maja 2017 r. w rocznicę uro-
dzin Ojca Świętego odbyła się piesza 
pielgrzymka do Studzienicznej, a 12 
czerwca 2017 r. również w ramach 
dziękczynienia pielgrzymowaliśmy 
do Mikaszówki Szlakiem Papieskim 
„Tajemnice Światła”.  Na zakończenie 
obu pielgrzymek uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej i ucałowaliśmy relikwie 
św. Jana Pawła II.

B.M.

Święto szkoły Podstawowej w Płaskiej
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Wycieczki szkolne uczniów zso

Wycieczki szkolne stanowią bardzo 
atrakcyjną formę oddziaływań dydak-
tyczno- wychowawczych podejmowa-
nych przez szkołę i nauczycieli. Dzięki 
wycieczkom szkolnym uczniowie mają 
możliwość bezpośredniego poznania 
regionu, właściwości geograficznych, 
etnicznych, historycznych, kulturalnych 
lub gospodarczych ojczyzny. Wycieczka 
szkolna wzbudza wśród jej uczestników 
pragnienie przeżycia przygody i spotka-
nia z czymś nowym. Dostarcza wrażeń 

i wzruszeń, a jednocześnie staje się do-
skonałą konfrontacją książkowej wiedzy 
z otaczającą dziecko rzeczywistością.

W ZSO w Płaskiej odbyło się szereg 
różnorodnych wycieczek. Najmłodsze 
dzieci, czyli kl. O, I a i I b, były na 
przejściu granicznym w Kurzyńcu,  gdzie 
zapoznały się z funkcjonowaniem przej-
ścia granicznego, obserwowały odprawę 
graniczną statku. 20.06.2017 były jesz-
cze na drugiej wycieczce, a mianowicie 
w Wiosce Indiańskiej Puszczykówka 
koło Suchowoli, w której zapoznały się 
z kulturą i zwyczajami Indian, a także 
bawiły się w typowe zabawy indiańskie. 
Uczniowie klasy II i III a byli w Supraślu 
na zajęciach EDUKO. Oprócz tego także 
świetnie się bawiły w Wiosce Indiań-

skiej, następnie przejechały kolejką po 
Puszczy Knyszyńskiej. Dzieci z klasy III 
b odwiedziły Białowieżę. Dużo wrażeń 
dostarczył przejazd kolejką po Białowie-
ży, zwiedzanie rezerwatu oraz wizyta 
w cerkwi w Hajnówce.

 Dzieci z kl. IV  08.06.2017 od-
były pieszą wycieczkę do Nadleśnic-
twa Płaska w Żylinach, gdzie zajęcia 
o pszczołach zorganizował pan Radosław 

Puczyłowski. Następnie w dn. 12-13.06, 
po pieszej pielgrzymce do Mikaszówki, 
bawiły się na biwaku w Mikaszówce. 
Biwak inspirowany był legendami au-
gustowskimi: ,,Zbójnik z Puszczy Augu-
stowskiej.” W dniach 7- 9.06 uczniowie 
klas V i VI oraz z gimnazjum byli na 
krajoznawczo- edukacyjnej wycieczce 
w Trójmieście. Dzieci poznały historię 
i kulturę Kaszub, w bunkrze Pomorskie-
go ,,Gryfa” przenieśli się do okrutnych 
czasów II wojny światowej. W Gdańsku 
zwiedzili Stare Miasto oraz Westerplatte. 
Drugiego dnia wycieczki były wizyty 
edukacyjne: w Akwarium Gdyńskim, wi-
zyta w Centrum Nauki EKSPERYMENT, 
podczas których mieli możliwość efek-
tywnego przyswajania wiedzy poprzez 
doświadczenie i eksperyment. W Mal-
borku zwiedzili XII- wieczny Zamek 

Krzyżacki oraz uczestniczyli w seansie 
,,Kosmiczny Ekspres” w olsztyńskim 
Planetarium.

 Natomiast uczniowie I i II klasy 
gimnazjum byli na 2-dniowej wycieczce 
na trasie Lidzbark Warmiński - Toruń 
pod hasłem ,,W krainie piernika i legend  
toruńskich”. W Lidzbarku Warmiń-
skim uczestnicząc w grze zamkowej, 
polegającej na rozwiązywaniu różnych 
zadań, poznali historię zamku, jego 
najwybitniejszych mieszkańców, różne 
fakty z dziejów rezydencji biskupów 
warmińskich, piękną architekturę, bogaty 
wystrój wnętrz. W Ciechocinku  najcie-
kawsze były tężnie solankowe, wzniesio-
ne w XIX wieku, tworzące mikroklimat 
obfitujący w jod, sód, chlor, brom, dzięki 
czemu powstało tu naturalne lecznicze  
inhalatorium. W Toruniu zwiedzili 
Starówkę, Rynek Staromiejski, Krzywą 
Wieżę, Kościół NMP, mury miejskie, 
ruiny zamku krzyżackiego. Ciekawą 
atrakcją były warsztaty w Żywym Mu-
zeum Piernika, podczas których pod 
okiem mistrza cechowego upiekli pier-
niki. Wycieczki dostarczyły wszystkim 
niesamowitych wrażeń.

                                                                                                                    L.P.

            ,,Świat jest książką, a ci,  
którzy nie podróżują, 

czytają tylko jedną jej stronę.” 
                                                                 

św. Augustyn



maj, czerwiec 2017 r.8

dziEŃ dziEcka w zso w Płaskiej

zajęcia plastyczne dobiegły końca

Międzynarodowy Dzień 
Dziecka został ustanowiony 
w 1954 r. przez ONZ dla upo-
wszechnienia ideałów i celów 
dotyczących praw dziecka.

W Polsce Dzień Dziecka 
obchodzony jest od 1 czerwca 
1950 r. Od 1994 r. tego dnia 
w Warszawie obraduje Sejm 
Dzieci i Młodzieży.

1 czerwca w ZSO w Pła-
skiej dzieci świętowały Dzień 
Dziecka wspólnie ze służbami 
mundurowymi. Wszystkich 
uczestników powitała pani 
wicedyrektor Ewa Pużyńska 
i złożyła dzieciom najlepsze 
życzenia.  Policjanci, stra-

żacy oraz przedstawiciele straży 
granicznej  przygotowali  wiele 
atrakcji. Dzieci mogły poroz-
mawiać z funkcjonariuszami  
o szczegółach ich codzien-
nej służby, o bezpieczeństwie, 
wolno  było zajrzeć do wozu 
strażackiego lub policyjnego, 
atrakcją było też nałożenie na 
ręce kajdanek. 

Odbyły się także rozgrywki 
sportowe w piłkę ręczną, nożną 
oraz sztafeta, ale najwięcej emo-
cji wzbudził chyba mecz piłki 
nożnej gimnazjalistów z przed-
stawicielami straży granicznej. 
Obchody zakończono wspólnym 
ogniskiem i pieczeniem kiełba-
sek. To był przyjemny dzień.

        L.P.

Rok szkolny dobiegł końca, a tym 
samym  również zajęcie plastyczne pro-
wadzone w świetlicy wiejskiej w Płaskiej. 
Ognisko, pieczona kiełbaska, lody i we-
soła zabawa:  tak dzieciaki zakończyły 
zajęcia. Zapowiedziały, że po wakacjach 
wszystkie stawiają się na kolejne. Mamu-
sie również zaoferowały chęć uczestnic-
twa w zajęciach dla dorosłych podczas 
długich jesienno- zimowych wieczorów. 
Pomyślimy i coś wymyślimy. Do zoba-
czenia po wakacjach.

M.C.
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młodziEż zaPobiEGa PożaRom
26 kwietnia 2017 w Białowieży odbyły się  

eliminacje wojewódzkie w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
,,Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę 
reprezentował uczeń klasy II a gimnazjum 
Krzysztof Pużyński po uprzednim zdobyciu 
I miejsca w eliminacjach gminnych i I miejsca 
w eliminacjach powiatowych w Augustowie 
w grupie szkół gimnazjalnych. W eliminacjach  
wojewódzkich Krzysztof zajął III miejsce. Eli-
minacje składały się z dwóch etapów, pierwszy 
pisemny w formie testu, drugi ustny.

Turniej ma na celu popularyzowanie prze-
pisów i kształtowanie umiejętności w zakre-
sie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej.

GRATULUJEMY KRZYŚKOWI  i ży-
czymy dalszych sukcesów!

L. P.

mdP – młodziEżoWa 
dRużyna PożaRnicza

Dnia 9 lutego 2017 roku z inicjaty-
wy druhny Pauliny Wasilewskiej oraz 
druhny Anny Ciężkowskiej-Zalewskiej 
została powołana Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza funkcjonująca przy 
jednostce OSP w Płaskiej. Na chwilę 
obecną drużyna liczy ok. 20 członków.     

Nasze spotkania odbywają się 
cyklicznie w każdy piątek o godzinie 
18.00 w remizie oraz, dzięki uprzej-
mości Dyrektora GOK-u, również 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej. Bywa, 
że zbiórki odbywają się częściej, gdyż 
młodzież jest bardzo zaangażowana 
i aktywnie uczestniczy we wszystkich 
naszych inicjatywach. Drużyna zna 
już podstawy teoretyczne i praktycz-
ne kwalifikowanej pierwszej pomocy 
przedmedycznej, bierze udział w szko-
leniach, np. z zakresu ratownictwa na 
lodzie, uczestniczy w uroczystościach 
kościelnych, takich jak czuwanie przy 

Grobie Pańskim w Wielką Sobotę. Jest 
to piękna tradycja, choć trochę zapo-
mniana. Będzie jednak kontynuowana 
przez naszą MDP oraz OSP.  

 Nasze zajęcia to nie tylko teoretycz-
na nauka, ale również nauka przez zaba-
wę. Uczymy się współpracy i szacunku 
do siebie nawzajem oraz radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Dzięki naszej 
drużynie mamy pewność, że ochotnicza 
służba w straży pożarnej zawsze będzie 
zrzeszała duże grono osób, które chcą 
bezinteresownie pomagać innym, nie-
zależnie od wieku.

Druhna Paulina Wasilewska
Druhna Anna Ciężkowska-Zalewska      
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zakończenie roku szkolnego 
w zso w Płaskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
to dla każdego ucznia chwila niezwykle 
radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu 
miesięcy nauki, jednocześnie rozpoczy-
nająca okres dwumiesięcznej zabawy, 
rozrywki i beztroski.

Nieoficjalna część odbyła się już 
we czwartek. Uczniowie klas drugich 
pożegnali trzecioklasistów z gimnazjum 
częścią artystyczną , a także wręczyli im 
na pamiątkę własnoręcznie wykonane 
breloczki. Natomiast uczniowie trzecich 
klas podziękowali organowi prowadzą-
cemu, dyrekcji szkoły , nauczycielom 
i wszystkim pracownikom za trud i pracę 
włożoną w nauczanie i wychowanie, ofia-
rując wszystkim pracownikom wykonane 
przez siebie pamiątkowe zegary. Nie obyło 
się tez bez łez, wzruszeń i pełnych ciepła 
uśmiechów przy wspominaniu minionych 
trzech lat. Pani wicedyrektor Ewa Pużyń-
ska pożegnała uczniów ciepłym słowem.

Piątkowa uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kaplicy w Płaskiej, celebro-
waną przez Proboszcza Parafii Studzie-
niczna Arkadiusza Pietuszewskiego oraz 
proboszcza Parafii Mikaszówka Andrzeja 
Borkowskiego. Dalsza część odbyła się 
w szkole. Dyrektor szkoły Dariusz Sudyk 
serdecznie powitał zaproszonych gości: 
ks. Proboszcza Parafii Studzieniczna An-
drzeja Pietuszewskiego, ks. Proboszcza 
Parafii Mikaszówka Andrzeja Borkow-
skiego, Wójta Gminy Płaska Wiesława 
Gołaszewskiego, Komendanta Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej mjr An-
drzeja Mielziuka, z-cę Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Płaska w Żylinach Ścibora 
Zawiślaka, Przewodniczącą Rady Gminy 
Płaska Alicję Polkowską, Dyrektora GOK 
w Płaskiej Wojciecha Krzywińskiego, 
przedstawiciela OSP Paulinę Wasilewską, 
Przewodniczącą Rady Rodziców Joannę 
Trojanowską. Wręczył gościom, reprezen-
tującym różne instytucje, podziękowania 
za współpracę i wspieranie szkoły w dzia-
łaniach dydaktyczno –wychowawczych. 

Następnie Wójt Gminy Płaska Wie-
sław Gołaszewski wyróżnił najlepszych 
uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej 
i uczniów gimnazjum ,,Nagrodą Wójta” 
w postaci wspaniałych nagród rzeczo-
wych. Wyróżnieni uczniowie to:
kl. IV- Kacper Ciężkowski i Krzysztof 
Klejps
kl. V- Sylwia Naumowicz i Aleksandra 
Bazylewicz
kl. VI- Alicja Zawiślak i Miłosz Mi-
lewski
kl. I a – Karolina Ledniowska
kl. I b- Agnieszka Daniłowicz i Barbara 
Pużyńska
kl. II a- Krzysztof Pużyński
kl. II b- Aleksandra Gołaszewska i Szy-
mon Pawłowski

kl. III a- Wiktoria Tarasiewicz
kl. III b- Izabela Czokajło

Specjalną ,,Nagrodę Wójta” otrzy-
mała Izabela Selwent za wysokie wyniki 
w nauce i z egzaminu gimnazjalnego.

Wyjątkowe podziękowanie otrzyma-
ła uczennica kl. II b Aleksandra Goła-
szewska za pośrednictwem Dyrektora 
GOK-u od Stowarzyszenia ,,Mówimy 
NIEboRakowi” za udział w akcji ,,Wło-

sem w Raka”. Ola swoje obcięte włosy 
przekazała Stowarzyszeniu dla potrzeb 
chorych dzieci. 

Wręczone zostały świadectwa z wy-
różnieniem dla najsumienniej pracujących 
uczniów. Szczególnie gorąco dyrektor 
podziękował Rodzicom za trud włożony 
w wychowanie dzieci,  za pracę na rzecz 
szkoły. Wyróżnił ich ,,Listami Gratula-
cyjnymi”. Rodzice uczniów kończących 
gimnazjum podarowali w prezencie dla 
potrzeb szkoły magnetofon, który zostanie 
z pewnością wykorzystany na zajęciach 
dydaktycznych oraz podczas egzaminów 
gimnazjalnych.

Absolwenci gimnazjum złożyli uro-
czyste przyrzeczenie, które pozostanie 
świadectwem ich obecności w tej szkole.

Podziękowania, dyplomy i nagrody 
odebrali też uczniowie, którzy wyróżnili 
się swoją postawą,  pracą w różnych dzie-
dzinach i sukcesami w konkursach. 

Tak więc kolejny rok szkolny za nami. 
Życzymy wszystkim udanych wakacji, 
a tym , którzy skończyli gimnazjum 
życzymy owocnych sukcesów w dalszej 
edukacji.                                

L.P.         
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sukcesy sportowe muks Płaska!

12 kwietnia 2017 roku odbył się Wo-
jewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Tymbarka w Sokółce. Drużyna U-10 

chłopców MUKS-Płaska” jako reprezen-
tant powiatu augustowskiego osiągnęła 
następujące wyniki:

MUKS-Płaska – Kleosin – 2:2
MUKS-Płaska – SP24 Białystok 0:4
MUKS-Płaska – Danowo 1:0
Turniej rozegrany w bardzo trudnych 

warunkach atmosferycznych pokazał 
dobre przygotowanie piłkarskie i fizycz-
ne młodych piłkarzy „MUKS-Płaska”. 
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie 
i dowóz dzieci na turniej.

29 kwietnia 2017 roku w Wysokiem 
Mazowieckim rozegrane zostały Mi-
strzostwa Województwa Podlaskiego 
w Tenisie Stołowym w kategorii Żak. 
Reprezentanci MUKS Płaska zdobyli 
następujące miejsca:

Jaś Krutul – 3 miejsce
Staś Krutul – 5 miejsce.
Jaś i Staś wspólnie zdobyli wicemi-

strzostwo województwa w grze parami 
chłopców.

J.B.

 klub młodEGo odkRyWcy
W mijającym roku szkolnym ucznio-

wie kl. VI uczestniczyli w zajęciach po-
zalekcyjnych Klubu Młodego Odkrywcy 
„Przygoda”. Wykonywali eksperymenty 
z zakresu fizyki, chemii i biologii. Poszu-
kiwali odpowiedzi na wiele stawianych 
przed nimi pytań, np.:
-jak rozchodzi się dźwięk? 
 -które substancje dobrze przewodzą prąd? 
-czy pęknięty magnes ma jeden biegun?
-ile waży powietrze?
-dlaczego surówkę z czerwonej kapusty 
skrapiamy sokiem z cytryny?
-czy chemia jest bezpieczna?
-jak rozdzielić mieszaninę cukru i mąki?  
-jak zrobić kolorowy lód?
 i wiele innych. Podstawą tych zajęć była 
metoda badawcza, która rozwija pomysło-
wość, współpracę w grupie  pozwala na 
samodzielne zdobywanie wiedzy.

B. Ł.
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Miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57

W niedzielę, 25.06.2017 r., na bindudze 
n/jez. Mikaszewo w Jazach odbyły się 
uroczystości gminne Dnia Strażaka wg 
programu:
1. Msza Św.  w kościele w Mikaszówce
2. Gminne zawody sportowo-pożarnicze
3. Pokazy, konkursy
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
5. Podanie grochówki strażackiej dla 
wszystkich chętnych

Prowadzącym uroczystości 
był Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej Pan Wojciech 
Krzywiński. Na początku przed-
stawił program zawodów i poprosił 
o zabranie głosu Wójta Gminy, a za-
razem Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego związku OSP Wiesława 
Gołaszewskiego, który otwierając 
zawody sportowo-pożarnicze powi-
tał przybyłych druhów z jednostek 
OSP oraz gości.

 Po powitaniu nastąpiło otwar-
cie rywalizacji w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7 x 50m oraz ćwicze-
nia bojowe. Do zawodów swoje drużyny 
zgłosiły : drużyny męskie dorosłych: OSP 
Gruszki, OSP Mołowiste, OSP Płaska,  
OSP Dalny las i OSP Rudawka. Druży-
ny młodzieżowe: dziewcząt i chłopców  
wystawiała OSP Płaska  oraz wystąpiła 
drużyna kobieca z OSP  Płaska.

 
Zawody rozpoczęły drużyny młodzie-

żowe wg regulaminu dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Po występie drużyn 
młodzieżowych przeprowadzono konkurs 
dla 2-osobowych zespołów spośród wi-
dzów, którzy obserwowali zmagania na 
skróconym torze dla młodzieży. Wśród  
zgłoszonych  drużyn  zwyciężyła para 
z Warszawy. 

 Następnie przeprowadzono sztafetę 
pożarniczą dla drużyn dorosłych. Po jej 
zakończeniu odbył się kolejny konkurs dsla 
publiczności – rzut workiem napełnionym 
sianem na odległość.

Wśród kobiet zwyciężyła Elżbieta Wil-
czyńska, która uzyskała odległość 8,5m,  
a wśród mężczyzn  Jejer Radosław rzutem 
na odległość 13,60m.

Następnie przeprowadzono konku-

rencję tzw. „ćwiczenie bojowe” wśród 
mężczyzn i kobiet.

Po konkurencji „ ćwiczenie bojowe” 
dla dorosłych przeprowadzono konkurs 
podnoszenia ciężarka o wadze  32kg. I tak 
w ramach  rywalizacji  kolejność przedsta-
wia się następująco:

Kozielski Zbigniew   – podniósł 8 razy
Eksterowicz Piotr     -    podniósł 7 razy
Zakarzecki Zdzisław  – podniósł 4 razy  
 
Ostateczna  klasyfikacja, tj.: sztafeta  

+ ćwiczenie bojowe, drużyn dorosłych 
przedstawia się następująco :

I miejsce – OSP Mołowiste    - 1 min 
32 sek. 59 set.

II miejsce-  OSP  Płaska        - 1 min 
43 sek. 37 set.

III miejsce – OSP Dalny Las  -  1 min 
44sek. 72 set.

IV miejsce – OSP Rudawka   - 1 min 
54 sek. 35 set.

V miejsce -  OSP Gruszki      - 2 min 
00 sek. 44 set.

Drużyna kobieca uzyskała czas – 2 min 
27 sek. 48 set.

Drużyna młodzieżowa dziewczęca 
uzyskała czas – 2 min 37 sek.

Drużyna młodzieżowa chłopców  uzy-
skała   czas -  2 min 44 sek. 

Między każdą konkurencją 
czas umilał zespół „ DENSI”. Pani 
Małgosia tradycyjnie częstowała 
bezpłatną grochówką.

Nad przebiegiem  zawodów 
i prawidłowością uzyskiwanych 
wyników  czuwała komisja sę-

dziowska powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Augustowie  bryg. 
Leszka Krzyżewskiego pod przewodnic-
twem asp. Krzysztofa Zielonka .

 Podczas zawodów zostały przepro-
wadzone konkursy przez przedstawicieli 
Nadleśnictwa Płaska w Żylinach , które 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
młodzież i dzieci  .

 W trakcie zawodów zaprezentowała 
się Straż Graniczna z Placówki z Płaskiej 
ze swoim sprzętem  .

 Sponsorami uroczystości i nagród dla 
uczestników zawodów byli:

- Firma  Maximus Broker sp.z o.o. 
z siedzibą w Toruniu, Wójt Gminy Płaska 
,Właściciel Zakładu Usług  Leśnych Jaro-
sław Harmuszkiewicz.

Zamykając zawody Wójt Gminy Wie-
sław Gołaszewski podziękował startują-
cym drużynom i wręczył puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Wyraził również 
słowa uznania dla komisji sędziowskiej. 
Życzył ponadto dalszych sukcesów w roz-
woju ochotniczych drużyn strażackich 
i zaprosił  do miłego wspólnego spędzenia  
czasu.

J.S.

 Gminne uroczystości  
z okazji dnia strażaka


