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XXII zwyczajna sesja 
Rady Gminy Płaska

W dniu 29 września 2017 roku w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła  się XXII  zwyczajna  sesja Rady 
Gminy  Płaska,  której  przewodniczyła 
Alicja Polkowska, zaś radni podjęli szereg 
ważnych decyzji:

- przyjęto protokół z poprzedniej sesji;
- Wójt Gminy przedstawił  informację 

z  wykonywania  uchwał  Rady Gminy 
i  z  pracy w  okresie międzysesyjnym. 
Omówił między innymi podjęte Zarządze-
nia, a mianowicie w sprawach: w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2017 
rok, w  sprawie powołania komisji  egza-
minacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na  stopień  nauczyciela mianowanego, 
w sprawie powołania komisji do odbioru 
lokalu komunalnego, w sprawie podania do 
publicznej wiadomości kwartalnej informa-
cji o wykonaniu budżetu gminy Płaska za II 
kwartał 2017 r.,  w sprawie odwołania i po-
wołania pełnomocnika do spraw wyborów 
– urzędnika wyborczego w gminie Płaska, 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości informacji o okręgach wyborczych, 
ich granicach i numerach, liczbie radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej ko-
misji wyborczej,  w sprawie w sprawie spra-
wozdania półrocznego z wykonania budżetu 
gminy Płaska,  sprawozdania półrocznego 
z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury, dla których organem założyciel-
skim jest Gmina za I półrocze 2017 roku 
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w  tym z przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa 
w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach pu-
blicznych, w sprawie powołania Komisji 
do przeprowadzenia kontroli podatkowej, 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowi-
sko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej, w  sprawie przeprowadzenia 
szkolenia obronnego w Gminie Płaska.

-zaś zastępca Skarbnika Gminy Elżbieta 
Krauze przedstawiła informację o  realizacji 
budżetu gminy Płaska za I  półrocze 2017r. 

-Informację o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych  za  poprzedni  rok  szkolny 
przedstawił  Dyrektor  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej Dariusz 
Sudyk, w tym o wynikach egzaminu gim-
nazjalnego

-  podjęto Uchwałę Nr XXII/160/17 
w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy 
Płaska  na  2017  rok,w  której  do-
konano  zmian  w  planie  dochodów  
i wydatków budżetu gminy:  zwiększono 
plan  dochodów o    kwotę  91  660,00  zł, 
zwiększono plan wydatków o kwotę 91 
660,00 zł., przeniesiono wydatki w działach 
oraz między działami na kwotę 139 600,00 
zł. Budżet po dokonanych zmianach wyno-
si: dochody budżetu ogółem 11295772,14 
zł., z tego: dochody bieżące 11195995,34 
zł.;  dochody majątkowe  99776,80  zł.; 
wydatki  budżetu  ogółem  11014772,14 
zł., z  tego: wydatki bieżące 10498995,34 
zł.; wydatki majątkowe  515  776,80  zł. 
Nadwyżka  budżetu w wysokości    281 
000,00 zł. została przeznaczona na spłatę 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredy-
tów i pożyczki. Dochody z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w kwocie 330 000,00 zł. przeznaczono na 
pokrycie kosztów systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi,  tym samym 
ustalono wydatki w kwocie 330 000,00 zł. 

-  podjęto Uchwałę Nr XXII/161/17 
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Płaska,

-podjęto Uchwałę Nr XXII/162/17 
w  sprawie  zmiany  Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej. 
W obecnie obowiązującym statucie nanie-
siono małe zmiany, tj. w § 3 dodano pkt. 
14, natomiast w § 4 dodano ust.4.

-podjęto Uchwałę Nr XXII/163/17 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcie udzielających  schronienia 
osobom  bezdomnym  z  terenu Gminy 
Płaska.

-  podjęto Uchwałę Nr XXII/164/17 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/16 
Rady Gminy Płaska z dnia 7 marca 2016 r. 
w sprawie aktualizacji przebiegu i długo-
ści dróg gminnych oraz nadania kategorii  
drogi gminnej drogom. Ze względu na mały 
błąd w załączniku  konieczna była zmiana 
dotychczasowej Uchwały. 

-  podjęto Uchwałę Nr XXII/165/17 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 11 ob-
szarów w miejscowości Dalny Las.

Przedmiotowe tereny, zgodnie z zapi-
sami zawartymi w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Płaska zostały przeznaczone 
pod następujące funkcje: tereny zabudowy 
jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej, te-
reny zabudowy jednorodzinnej, letniskowej 
i  zagrodowej,  tereny zabudowy  jednoro-
dzinnej, zagrodowej, usług turystycznych 
i usługowej oraz tereny użytkowane rolni-
cze i leśne. Potrzeba sporządzenia planu jest 
konsekwencją wniosków złożonych przez 
właścicieli nieruchomości, wynikających 
z chęci wykorzystania rezerwy terenowej 
przewidzianej w Studium.

-  dokonano  analizy oświadczeń ma-
jątkowych.
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Katarzyna Jadeszko
Redaktor Naczelny

Wi t am   s e r d e c z n i e 
wszystkich  czytelników 
gazety „Głos Płaskiej”. Jest 
mi bardzo miło przedstawić 
Państwu kolejny 74 numer 

naszej  gazety.  Jako  nowy 
dyrektor  GOK-u  widzę 
bardzo wiele możliwości 
rozwoju  oraz współpracy 
z  lokalną  społecznością 
naszej  gminy.  Pragnę  po-
dzielić się naszymi małymi 
sukcesami. W  świetlicy 
w Płaskiej  prowadzone  są 
zajęcia taneczne dla dzieci 
oraz  zajęcia  pilates  dla 
dorosłych  2  razy w  tygo-
dniu przez Panią Katharinę 
Kochanowską, które cieszą 
się  dużym  zainteresowa-
niem. GOK prowadzi nabór 
na  zajęcia  nauki  języka 
angielskiego  i  zajęcia  pla-

styczne,  na  które  można 
zapisywać  się  codziennie 
w  budynku CIT w  godzi-
nach 8:00 – 15:00. Rozpo-
częła się budowa budynku 
gospodarczego przy Świe-
tlicy w Mołowistym  przy 
wsparciu  Pana Antoniego 
Raczkowskiego  oraz  pra-
cowników GOK. Natomiast 
w październiku planowane 
jest przeniesienie Gminnej 
Biblioteki  Publicznej  ze 
Świetlicy w Płaskiej do bu-
dynku GOK,  co  umożliwi 
młodzieży  szkolnej  i  do-
rosłym  łatwiejszy  dostęp 
do księgozbioru i czytelni. 

Chcielibyśmy  ogłosić  iż 
Gminne  Świetlice  wiej-
skie  organizują  imprezy 
Andrzejkowe,  wszystkich 
zainteresowanych  prosimy 
o  kontakt  bezpośrednio 
z opiekunkami świetlic. Za-
praszamy  również  bardzo 
serdecznie  na  kawę  i  do-
mowe wypieki  do  naszej 
kawiarenki Bike Bar znaj-
dującej się  w budynku CIT.  

Życzę  Państwu  miłej 
lektury

Wszelkie informacje udzielane są u Świetlicowych.

Zapraszamy na zajęcia ta-
neczno-ruchowe dla dzieci 

i dorosłych, które będą odby-
wały się w świetlicy wiejskiej 

w Płaskiej. 

Środy:
•	 godz. 15.30 zajęcia taneczne 

dla dzieci,  
•	 godz. 16.30 pilates dla doro-

słych
Piątki:
•	 godz. 14.30 trampoliny fitness 

dla dzieci,
•	 godz. 15.30 trening funkcjonal-

ny dla pań

ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE 
DLA DZIECI 

Uczymy się podstaw techniki tańca 
jazzowego, koordynacji,  elementy 
rytmiki, kładziony jest nacisk na 

rozciąganie. dzieci uczą się ogólnych 
zasad i podstaw niezbędnych do dal-
szego rozwoju w dziedzinie tańca.
nie wiesz jak przekonać swoje dziec-
ko do aktywności fizycznej? a może 
ma niespożyte pokłady energii? 
Trampolina to strzał w dziesiątkę!

Jumping Frog Kids to zajęcia dedy-
kowane dla dzieci w  wieku 6 do 12 
lat.
dzięki takiej formie aktywności zy-
skamy: rozwój równowagi, koordy-
nacji, wzmocnienie mięśni, poprawę 
wydolności, utratę nadmiernych kg 
a przede wszystkim ogromna dawkę 
zabawy.

TRENING FUNKCJONALNY ! 
zajęcia grupowe kobiet, o  różnym 
stopniu zaawansowania. To zestaw 
różnych ćwiczeń na kaŻdĄ partię 
mięśniową.  Głównie wykonywane 

są ćwiczenia z  masą swojego cia-
ła,  ale także z  różnymi akcesoriami 
sportowymi. Trening funkcjonalny 
należy do moich ulubionych tre-
ningów gdyż na jednych zajęciach 
mogę skupić się na wyrobieniu wa-
szej kondycji, wytrzymałości,  na 
spalaniu tkanki tłuszczowej, wzro-
ście masy mięśniowej, rozciąganiu 
i ogólnym rozwoju i zdrowiu fizycz-
nym. Ćw ogólnorozwojowe przydat-
ne w każdym wieku. zapraszam

Pilates /zdrowy kręgosłup/
płaski brzuch

To ćwiczenia kierowane dla osób 
które lubią ćwiczyć w  spokojnym 
tempie,  chcą wzmocnić mięśnie bez 
ich nadmiernego rozbudowania, od-
ciążyć kręgosłup, poprawić postawę, 
uelastycznić ciało, obniżyć poziom 
stresu oraz ogólnie poprawić zdro-
wie.

GMINNY OŚRODEK  KULTURY W PŁASKIEJ                
 H A R M O N O G R A M  Z A J Ę Ć

Świetlica w Płaskiej
organizuje zajęcia kulinarne dla dzie-
ci w środy po zajęciach tanecznych 
oraz zajęcia kulinarne dla dorosłych 
(termin do uzgodnienia) planowa-
ne są również zajęcia plastyczne dla 
dzieci oraz dorosłych (raz w miesią-
cu), wieczorki filmowe dla dzieci i do-
rosłych (w soboty od listopada). 

Zapraszamy na Andrzejki
18 listopada.

Świetlica 
w MołowistyM

Andrzejki dla Dzieci
18 Listopada

dla Dorosłych
25 Listopad

Świetlica  
w Gruszkach

organizuje warsztaty 
plastyczne dla dzieci 
(miesiąc Listopad)

Świetlica  
w strzelcowiźnie

Andrzejki 11 Listopada godz 
19.00 gra zespól „Smokie”
Zajęcia aerobiku z Panią 
Krystyna Tym (Listopad)

Świetlica  
w DalnyM lesie
Andrzejki 11 Listopada 

(sobota) godz 18.00
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Gdy w środku lata otrzy-
małem wiadomość o tragicz-
nym wypadku  i  za  chwilę 
o  śmierci  Jurka,  to  było 
niedowierzanie że coś takie-
go mogło się stać, a później 
był  smutek.  Kiedy  będąc 
z  nami,  spotykał  się,  pra-
cował,   wspierał  jak mógł 
każdego kto tylko prosił go 
o pomoc, wydawało się, że 
jeszcze długo będziemy cie-
szyć się jego obecnością. Za-
wsze  życzliwy,  interesował 
się  sprawami  by  pomagać. 
Pomimo swoich problemów 
ze zdrowiem, nie odmawiał 
gdy  trzeba  było  zająć  się 
sprawami  gminnymi,  roz-
wiązywaniem    problemów 
wynikłych  przy  realizacji 
inwestycji  gminnych,  czy 
w końcu przyjąć  odpowie-
dzialność  reprezentowania 
mieszkańców  Gorczycy 
w Radzie Gminy w Płaskiej. 
Osoba  Jurka  spotykała  się 
z  powszechną  akceptacją 
i m.in.  z  tego  powodu  zo-
stał Wice-przewodniczącym 
Rady  Gminy  w  Płaskiej. 
Swoje  obowiązki  i  swój 
mandat radnego wykonywał 
godnie i odpowiedzialnie. 

Jurek pozostanie w mo-
jej   pamięci,  jako człowiek 
radosny  i  przyjaciel.  Za-

wsze  z  zainteresowaniem 
obserwowałem  jego  ciepłe, 
poukładane  relacje  z  żona 
Elżbietą. Bardzo się kochali. 
Kilka miesięcy  wcześniej 
świętowali jubileusz „złotych 
godów” małżeńskich. Msza 
św.,  potem  tort  w  gronie 
przyjaciół. Jurek miał plany 
na  przyszłość.  Rozpoczął 
kolejną budowę. Niespodzie-
wana  śmierć  przekreśliła  te 
i inne plany. 

Życie  jest  ciągłą  „piel-
grzymką”  do  granic.  I  jak 
mówi psalmista „życie się nie 
kończy  tylko  się  zmienia”. 
Dziękuję  Bogu  że  w  tych  
trudnych  czasach,  dał  nam 
możliwość wspólnego życia 
z  ludźmi  takimi  jak  Jurek 
Rudziński.

Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska

…” Aby  nadzwyczajna 
w  naszym  życiu  była  zwy-
czajność…” 

W   p o d z i ę k ow a n i u 
wszystkim,  którzy  współ-
uczestniczyli  w  nadzwy-
czajnym- zwyczajnym życiu 
mego Męża  –  Jerzego Ru-
dzińskiego oraz towarzyszyli 
Rodzinie w  Jego  ostatniej 
drodze.

Elżbieta Rudzińska

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa 
Rybacka    „Pojezierze  Suwalsko-Au-
gustowskie” w ramach przeprowadzo-
nego  naboru  wniosków  wybrała  do 
dofinansowania operację  pn. „Budowa 
infrastruktury  turystycznej  na  plaży 
gminnej  w  Jazach  oraz  placu  zabaw 
przy  świetlicy  wiejskiej  w  Płaskiej”.  
Projekt  złożony  przez  Gminę  Płaska 
zakłada  wykonanie:  infrastruktury 

rekreacyjnej  przy  budynku  świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej  - plac zabaw dla 
dzieci nawiązujący do tematyki rybo-
łówstwa  wraz  z  ogrodzeniem  terenu 
i  monitoringiem  (planowany  koszt 
48.345,35  zł  )  oraz  infrastruktury  tu-
rystycznej na plaży gminnej w Jazach 
nad jeziorem Mikaszewo -  4 szt. wiat 
siedziskowych  8-osobowych,  1  szt. 
wiaty siedziskowej 16-osobowej, wiatę 

natryskową i wiatę grillową z funkcją 
kuchni polowej, oświetlanie w postaci 
lamp solarnych oraz monitoring  (pla-
nowany koszt 226.827,00 zł).  Łączny 
koszt operacji wynosi: 275.172,35 zł, 
z czego wnioskowana kwota pomocy to 
230.000,00 zł.  Planowany okres reali-
zacji  - 2018 r., po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie.

A.J. 

Budowa infrastruktury turystycznej na plaży 
gminnej w jazach oraz placu zabaw 
przy świetlicy wiejskiej w Płaskiej

wspomnienie o jurku
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Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 2017/18 w Płaskiej
4  września  odbyła  się  w  ZSO 

w Płaskiej inauguracja roku szkolnego 
2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kaplicy w Płaskiej celebro-
waną przez ks. Arkadiusza Pietuszew-
skiego i ks. Andrzeja Borkowskiego. 
Oficjalna  część  odbyła  się w  szkole 
i  rozpoczęła  się  wprowadzeniem 
pocztu  sztandarowego  i wspólnym 
odśpiewaniem  hymnu  narodowego. 
W dalszej części dyrektor szkoły Da-
riusz Sudyk serdecznie powitał dzieci 
i młodzież, rodziców, nauczycieli oraz 
zaproszonych  gości: Wójta Gminy 
Płaska- Wiesława Gołaszewskiego, 
ks.  Proboszcza Arkadiusza  Pietu-
szewskiego, ks. Proboszcza Andrzeja 
Borkowskiego, przewodniczącą Rady 
Gminy  Płaska- Alicję  Polkowską, 
przedstawiciela  Placówki  Straży 
Granicznej w  Płaskiej,  Przedstawi-
ciela Nadleśnictwa Płaska w Żylinach, 
dyrektora GOK- Katarzynę  Jadeszko, 
przedstawiciela Rady Rodziców.

Nasi uczniowie wakacje spędzili bez-
piecznie Świadczy o tym fakt, że wszyscy 
stawili się zdrowi i wypoczęci.  W bieżą-
cym  roku  szkolnym  zgodnie  z  reformą 

oświaty w klasach pierwszych, czwar-
tych i siódmych będzie wdrażana nowa 
podstawa  programowa. W  szkole 
podstawowej  uczniowie  będą  uczyć 
się w klasach od I do VII.

1  września  przypada  78  rocz-
nica wybuchu  II wojny  światowej. 
Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć  poległych w  tym najtragicz-
niejszym  wydarzeniu  XX  wieku. 
Młodzież przygotowała montaż słow-
no- muzyczny pod hasłem, ,1939-Był 
inny wrzesień”.

Nowy  rok  szkolny  to  szereg  no-
wych wyzwań  przed  nasza  społecz-
nością oraz zobowiązań, które wiążą 
się z osiągnięciem dobrych wyników 
na egzaminie zewnętrznym.

Życzymy wszystkim Uczniom, 
Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, 

Rodzicom wytrwałości  i  powodzenia 
w nowym roku szkolnym!

L.P.

Wizytacja na przejściu granicznym 
Rudawka-Lesnaja

W piątek (25.08.2017 r.) wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski przy udzia-
le funkcjonariuszy służby celno-skarbo-
wej i straży granicznej wizytował jedyne 
w  Polsce  rzeczne  przejście  graniczne 
Rudawka-Lesnaja  na śluzie Kurzyniec.

Przejście to w związku z rozszerze-
niem  odpraw  ruchu  granicznego  o  od-
prawy osób poruszających się pieszo lub 
rowerem oraz możliwością bezwizowego 
przekraczania granicy cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród  podróżnych. 

Podróżny,  który  planuje  zwiedzenie 
okolic Kanału Augustowskiego po bia-
łoruskiej  stronie  granicy  państwowej 
korzystając  z  ruchu  bezwizowego  na 
wjazd  i wyjazd  z  Republiki  Białorusi 
jest  zobowiązany  przedstawić  ważny 
dokument uprawniający do wyjazdu za 
granicę    oraz  dokument  uprawniający 
cudzoziemca  do  indywidualnego  lub 
grupowego zwiedzania obszaru Kanału 
Augustowskiego.

Wojewoda  podlaski  zapoznał  się 

z  technologią  odpraw  granicznych 
oraz  infrastrukturą rzecznego przejścia 
granicznego w Rudawce  oraz wyposa-
żeniem  placówki  granicznej  w  sprzęt 
i  urządzenia  umożliwiające  nie  tylko 
kontrolę graniczną,  ale  też wykonywa-
nie czynności ratowniczych na wodzie. 
Udał się również w okolice miejscowości 
Lipszczany tuż przy granicy państwowej, 
na miejsce przeznaczone pod planowane 
międzynarodowe  przejście  graniczne 
Lipszczany - Sofijewo.
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szkolenie – ratownictwo z wody 

POŻEGnaniE LaTa

W dniach 22-25  sierpnia  br. w Pla-
cówce SG w Płaskiej  oraz  na  obszarze 
akwenu wodnego jeziora Paniewo odbyło 
się szkolenie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej – ratownic-
two z wody.

W szkoleniu uczestniczyły 32  osoby, 
w  tym  funkcjonariusze  z  Podlaskiego 
Oddziału  Straży Granicznej, Komendy 
Powiatowej Policji w Augustowie, Ochot-
niczej  Straży Pożarnej w Płaskiej  oraz 
pracownicy z Nadleśnictwa Płaska i Re-

gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Augustowie.

W  części  teoretycznej  uczestnicy 
szkolenia  zostali  zapoznani  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami regulującymi 
zagadnienia z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.   Podczas 

zajęć praktycznych uczestnicy przećwi-
czyli zasady postępowania z osobą tonącą,  
posługiwania  się  sprzętem  ratownictwa 
wodnego: rzutkami, kołami ratunkowymi 
itd. Doskonalili umiejętności wiosłowania 
i manewrowania łodziami oraz ewakuacji 
osób poszkodowanych pozostających na 
powierzchni wody na jednostki pływające 
i na brzeg.

Na zakończenie dyplomy uczestnikom 
szkolenia  oraz  podziękowania  osobom 
zaangażowanym w organizację  powyż-
szego przedsięwzięcia   wręczyli: Woje-
woda Podlaski Bohdan Paszkowski wraz 
z Zastępcą Komendanta Podlaskiego OSG 
ppłk. SG Andrzejem Stasiulewiczem.

Szkolenie  zostało  zorganizowane 
przez   Sekcję Szkolenia Wydziału Kadr 
i  Szkolenia  przy współpracy  ze Służbą 
Zdrowia POSG, Komendanta Placówki 
SG w Płaskiej, Zarząd Oddziałowy NSZZ 
FSG w Białymstoku oraz Wójta Gminy 
Płaska.

 Pierwszy weekend  jesieni przywitał 
nas piękna pogodą. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza  przy OSP Płaska  pożegnała 
lato  i  przywitała  jesień wspólną zabawą 
połączoną z małym szkoleniem. Strażacy 
pokazali  jak prawidłowo gasić pożar  jak 
się zachować  i  co  robić gdy znajdziemy 
się w  sytuacji  zagrożenia. Dziewczyny 
z wielkim zaangażowaniem wzięły udział  w  zawodach  zwijania węży  strażackich 

co w brew pozorom nie jest takie proste.
Nagroda  dla młodych  adeptów  był 

„rejs” pontonem po jeziorze Gorczyckim.
Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy 

zakończyło miłe spotkanie. Szkoda tylko 
że było tak małe zainteresowanie spotka-
niem mieszkańców naszej wsi i gminy.

Małgorzata Ciężkowska

Ponton ratowniczy w OsP Płaska
W dniu 25.08.2017r w świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej  odbyło 
się oficjalne przekazanie ponto-
nu  ratowniczego  dla  jednostki 
OSP Płaska.   Przekazania pon-
tonu dokonał Wójt Gminy Wie-
sław Gołaszewski i  Komendant 
Powiatowy PSP w Augustowie 
bryg. Leszek Krzyżewski,   jed-
nostkę OSP

reprezentowała  Prezes Mał-
gorzata Ciężkowska.
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„kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

JaGOdOWy Piknik

Po  raz  drugi w  lipcu  na Bindudze 
w  Żylinach  odbył  się  JAGODOWY 
PIKNIK organizowany  przez Świetlicę 
Wiejską w Płaskiej i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Płaskiej  oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną   w Płaskiej. W tym roku 
pogoda  była  łaskawsza  i  zafundowała 
nam piękny słoneczny dzień NIESTETY 

TYLKO  JAGODY  NIE  OBRODZI-
ŁY.  Pozwoliło  to w  pełni wykorzysta 
przewidziane  atrakcje.  Przy  dźwiękach 
muzyki na żywo w wykonaniu członka 
zespołu  SMOKI  z  Sejn wszyscy miło 
spędzili  niedzielne popołudnie.  Impre-
za skierowana była głównie do naszych 
dzieci ale i rodzice ochoczo brali udział 

w  konkursach  i  zabawach. Największa 
atrakcją dla dzieci była dmuchana zjeż-
dżalnia  i  ogromna  kula. Atrakcje  dla 
dzieci w  całości  sfinansował Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej, za co należą 
się serdeczne podziękowania Pani Dyrek-
tor. Niespodziankę przygotowali również 
strażacy,  wszyscy chętni mogli przepły-
nąć  się  pontonem,    który  od  niedawna 
jest na wyposażeniu OSP.  Było stoisko 
z  jagodziankami  i  innymi regionalnymi 
smakołykami.  Nadleśnictwo  Płaska 
w swoim namiocie przygotowało rożne 
zadania i konkursy związane z przyroda.  
Kolejka ustawiała się tez przy namiocie 
gdzie każdy mógł umalować sobie twarz 
wg wybranego wzoru. 

Tegoroczną imprezę uważamy za uda-
ną i na pewno w przyszłym roku będzie-
my chcieli kontynuować i zorganizować 
III JAGODOWY PIKNIK. Może uda się 
rozszerzyć program i przedłożyć imprezę  
o program dla dorosłych.

W dniu 19.08.2017r   strażacy z Ko-
mendy Powiatowej  PSP w Augustowie 
wraz z druhami OSP Płaska kolejny raz 
przeprowadzili pokaz z zakresu edukacji 
społecznej  w  ramach  ogólnopolskiej 
kampanii organizowanej  pod patronatem 
Ministra Spraw Wewnętrznych  i Admi-
nistracji  Pana Mariusza Błaszczaka  pk 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. 
Podczas  przeprowadzonych  pokazów 
zaprezentowano  sprzęt  ratownictwa 
wodnego znajdujący się na wyposażeniu 
Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurko-
wej w Augustowie,  omówiono  zasady 

bezpiecznego zachowania się nad wodą, 
przedstawiono  techniki  ratowania  osób 
zagrożonych  utonięciem  oraz  przepro-
wadzono instruktaż udzielania kwalifiko-
wanej pomocy przedmedycznej osobom 
poszkodowanym.  Pokaz  odbył  się  na 

jeziorze  Serwy  dla  członków młodzie-
żowych drużyn pożarniczych  biorących 
udział w obozie  szkoleniowym w Cen-
trum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym 
w Serwach.
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W dniu 20  lipca zaprosi-
liśmy do  świetlicy wiejskiej 
w  Gruszkach  harcerzy,  by 
nauczyć  się  od  nich  postaw 
harcerskich  oraz  ciekawych 
gier  i  zabaw. Harcerze  nie 
marnowali  czasu,  uczyli  nas 
tańczyć,  śpiewać  harcerskie 
piosenki. Były także gry i za-
bawy  zespołowe,  znalazł  się 
także  czas  na  trochę  sportu 
i  tańca.  Radosna  atmosfe-

ra  udzieliła  się  wszystkim 
uczestnikom,  oprócz  tańca, 
śpiewu i zabawy  harcerze za-
demonstrowali nam swoje po-
stawy. Drużynowa wydawała  
komendy a  harcerki musiały 
się  do nich dostosować. Był 
to bardzo miło spędzony czasi 
niezapomniana przygoda dla 
wszystkich dzieci.

Bożena 
Rodziewicz-Wasilczyk

Jarzębina  to  drzewo,  które  znamy 
wszyscy  bardzo  dobrze.  Jest  często 
elementem  ozdobnym  parków,  ale 
również występuje naturalnie w lasach.
Urozmaica swą ciepłą czerwienią mono-
tonię zieleni. Służy do ozdabiania babek 
z piasku, bywa pomocna w nauce licze-
nia, a przede wszystkim jest doskonałym 
materiałem do wszelkiego rodzaju prac 
plastycznych.

W  pierwszych  dniach  roku  szkol-
nego,  dzieci  w  świetlicy  wiejskiej 
i  bibliotece  w  Gruszkach  z  wielkim 
zaangażowaniem    robili  z  niej  urocze 
korale,  do  kompletu  bransoletki  i  kol-
czyki. Chyba każdy robił w dzieciństwie 
korale z jarzębiny. Nosiły je wszystkie 
małe damy. Tego typu wspomnienia są 
bezcenne, dlatego warto dzielić się nimi 
z naszymi pociechami

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

Wakacje w Świetlicy w strzelcowiźnie

spotkanie z harcerzami

W lipcu w Świetlicy Wiejskiej w ra-
mach długoletniej przyjaźni z Panem Jac-
kiem Falkembergiem ze szkółki pływac-
kiej Delfin odbyła się „nocka filmowa”. 
Młodzież  nasza  jak  również  uczestnicy 
spływu  z  Jeleniej Góry  odbyli wieczór 
integracyjny. Było  ognisko  i  projekcja  
ciekawych filmów.

W  sierpniu  dzieci  ze Strzelcowizny 
w raz z uczestnikami spływu kajakowe-

go  brały  udział w  „Chrzcie Neptuna”. 
Było wiele ciekawych i trudnych zadań. 
Uczestnicy poradzili sobie bez problemu 
za  co  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy 
i przybrali imiona nadane przez Neptuna.

W  przerwie  wakacyjnej  młodzież 
również spędzała czas na sportowo. Na te-
renie byłej szkoły podstawowej odbył się 
festyn  sportowy. W  ciepły 
dzień konkurencje sportowe 
przeplatane  były  zimnym 
prysznicem  i  przekąskami 
z  grilla. Dzieci  bawiły  się 
świetnie  co  pokazują  za-
mieszczone zdjęcia.

Od października w Świe-
tlicy  będą  kontynuowane 
zajęcia  aerobiku z  instruk-
torką Panią Krystyną Tym.

11  listopada w Świetlicy 
w  Strzelcowiźnie  odbędzie 
się  impreza  „koszyczkowa”. 
Gra  zespół  „Smoki”. Osoby 
zainteresowane proszę o kon-
takt z Świetlicową Anną Obu-
chowską nr  tel. 695714939.

Jarzębinowe cuda w Gruszkach
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sPRaWOzdaniE z V POdLaskiEJ
inTEGRacJi mOTOcykLOWEJ

W  dniach  11-13  sierpnia  2017r. 
w  Płaskiej  odbyła  się V  Podlaska  In-
tegracja Motocyklowa  zorganizowana 
przez    Stowarzyszenie  „Woda    Las” 
Wzięło w niej udział pomiędzy 150 a 180 
osób. Z czego połowa osób przyjechała 
na motorach z różnych zakątków Polski. 
Impreza odbyła się na Camperowym Polu 
u T-olka. Przez cały czas trwania integra-
cji dopisywała nam słoneczna pogoda.

Impreza miał  na  celu  promowanie 
Gminy Płaska, jaki i sama nazwa wska-
zuję  integrację  społeczną  mieszkań-
ców pobliskich wsi  z  gośćmi  z  Polski. 
Spotkanie  przebiegło w  bardzo miłej 
atmosferze,  było  okazją  na  nawiązanie 
nowych znajomości jak i wymianę „do-
świadczeń życiowych” oraz „opowieści 

dziwnej  treści”. Dzięki  sponsoringowi 
Nadleśnictwa Płaska, Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Płaskiej,  Centrum Handlo-
wego K. Włodarczyk, wszyscy przybyli 
mogli  się napić  zimnych napojów oraz 
upiec  darmową  kiełbaskę  na  ognisku. 
Ponadto  pierwszego  dnia  integracji, 
uczestnicy mieli okazję usłyszeć koncert 
zespołu Żeglarze Portowi, którzy swym 
występem doskonale wpisali się w cha-
rakter  imprezy. Dzięki  Ich  piosenkom 
wydarzenie miało jeszcze przyjemniejszy 
wydźwięk  ludzie mogli  się bawić,  tań-
czyć i śpiewać. Wszyscy byli zadowoleni 
i szczęśliwi, że w Płaskiej organizowane 
są takie spotkania.

Drugi  dzień  upłyną  jak  podczas 
poprzednich  integracji  na  wodzie  tj. 
podczas  spływu  kajakowego  szlakiem 
Naszego Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II 
„Tajemnice  Zwierzania”.  Niektórzy 
uczestnicy  postanowili  trasę  pokonać 
wpław,  jak  później  powiedzieli  woda 
była  rześka  i  przyjemna  do  pływania. 
Uczestnicy  spływu  byli  zachwyceni 
rzeką Czarną Hańczą oraz otaczającym ją 

lasem. Cieszyli się ze spotkania z Matka 
Naturą  i  zadeklarowali,  że  przyjadą  tu 
w przyszłości  i zaproszą rodzinę i zna-
jomych.

Ostatni dzień integracji upłynął pod 
znakiem niedzielnego wspólnego obiadu, 
końcowej wymianie przeżyć i chwytaniu 
ostatnich  promieni  słońca  przed  wy-
jazdem. W godzinach  popołudniowych 
Nasi goście musieli nas opuścić  i udać 
się do domów, większość z Nich przy-
była specjalnie na spotkanie do Płaskiej. 
Wszyscy byli zgodni, że mamy coś czego 
nie  sposób  szukać w  innych  stronach. 
Piękne  jeziora  i  lasy  oraz  życzliwych 
ludzi. Większość  zadeklarowała  udział 
w kolejnych edycjach Integracji.

Wszystkim współorganizatorom i lu-
dziom dobrej woli serdecznie dziękujemy 

i zapraszamy do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję, że kolejne imprezy 

organizowane  przez  Stowarzyszenie 
Woda Las i lokalnych działaczy i przed-
siębiorców,  będą  dalej  przyciągały 
turystów oraz odwiedzających w nasze 
urokliwe strony.     

Organizatorzy
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Rajd rowerowy szlakiem Orła Białego

W sobotę 22 lipca 2017 r z inicjatywy 
Stowarzyszenia Woda Las  odbył się rajd 
rowerowy Szlakiem Orła Białego. Szlak 
Orła Białego jest szlakiem przyrodniczo-
-historycznym prowadzącym przez szcze-
gólne miejsca  Puszczy Augustowskiej.
Nasza  13-osobowa  ekipa wyruszyła  ze 
Studzienicznej  spod  Pomnika  Leśnika 
i poprzez wieś Wojciech a następnie daw-
nym szlakiem pocztowym dotarła do Au-
gustowa  (Tartak). Póżniej poprzez  Plac 
Ćwiczeń i Trakt Napoleoński dotarlismy 
do Białej Gliny po przekroczeniu której 
poprzez Lejzorówkę    dojechaliśmy  do 
ruin Bunkra Wirskiego na jeziorem Sajno. 
Następnymi etapani były: Straż Przednia, 
Iwan,    Tory  i  Szosa Grodzieńska.  Po 
przejechaniu przepustu w Sajenku ogląd-
neliśmy Staw Sajenek, Okop i Cmentarz 
Białki. Jadąc w kierunku Studzienicznej 
gdzie  zakończył  się nasz prawie 30 km 
rajd zwiedzilismy jeszcze scieżkę Sztuki 

Nowoczesnej nad jeziorem Studzienicz-
ne, która niestety  jest w stanie ruiny.Na 
koniec  zwiedziliśmy  jeszcze  obiekty 
sakralne Studzienicznej i wspólnymi gru-
powymi  zdjęciami  zakonczylismy  rajd. 
Wieczorem dla wszystkich uczestników 
rajdu  zorganizowane  zostalo  ognisko 
z pieczonymi kiełbaskami. Słowa uznania 
nalezy  się  najdzielniejszemu  i  zarazem 
najmłodszemu uczestnikowi rajdu 8-let-
niemu Adrianowi Wilczyńskiemu, ktory 
jadąc  najmniejszym  rowerkiem  trzymał 
się równo ze starszymi uczestnikami rajdu 
i bez problemów dojechał do końca.

Organizatorzy bardzo dziękują uczest-
nikom  rajdu  oraz Nadlesnictwu Augu-

stów,  które dało uczestnikom materiały 
(mapy, broszury) dotyczace Szlaku Orła 
Białego.

Organizatorzy 
Stowarzyszenie Woda Las

Wiadomości sportowe
Wakacje  dla większości  zawodni-

ków MUKS Płaska były bardzo aktyw-
ne. Tenisiści  stołowi  jak  i  zawodnicy 
piłki  nożnej  uczestniczyli  na  zgrupo-
waniach  sportowych.  Piłkarze  byli  na 
letnim  obozie  sportowym w Olecku, 
gdzie  wspólnie  trenowali  z  rówie-
śnikami Akademii Młodego  Piłkarza 
Białystok.  Zajęcia  prowadzone  były 
przez trenerów drużyn młodzieżowych 
Jagiellonii Białystok. Tenisiści stołowi 
uczestniczyli    w    czterech  obozach 
sportowych,  w  tym  w  dwóch  u  nas 

w  Płaskiej.  Treningi  odbywały  się 
wspólnie  z ATS  Białystok,  a  zajęcia 
prowadził  trener  drużyny  Ekstraklasy 
ATS  Białystok,  Karol  Dyszkiewicz. 
Dziękujemy panu dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Płaskiej, Dariuszowi Sudykowi 
za wszelką  pomoc  oraz  udostepnienie 
sali gimnastycznej.

16  wrzesień  2017  r.  odbyło  się 
I Grand Prix województwa młodzików 
i kadetów Dobryniewo Duże, nasi repre-
zentanci startowali w kategorii wyższej, 

gdyż wiekowo są żakami i zajęli bardzo 
dobre miejsca:

2 miejsce – Staś Krutul i awans do 
turnieju ogólnopolskiego 

4 miejsce – Jaś Krutul.

Od  września  2017  roku  treningi  
MUKS Płaska prowadzone są w nastę-
pujących terminach:

Piłka nożna - poniedziałek i środa – 
17.00 - 19.00

Tenis stołowy - wtorek i czwartek - 
17.00 - 19.00

Zapraszamy wszystkich  chętnych 
w wieku do 12 lat. 

Jan Bagiński
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zawody spiningowe
Dnia  30.09.2017  r.  na  jeziorze  Po-

bojno odbyły się zawody w wędkarstwie 
spinningowym „ O puchar Prezesa Sto-
warzyszenia Woda Las”. Organizatorem 
zawodów było Stowarzyszenie Woda Las. 
W połowach udział wzięło 20 zawodni-
ków. Po zaciętej walce wyniki przedsta-
wiały się następująco:

I miejsce – Andrzej Waluś,
II miejsce – Jaś Krutul,
III miejsce – Wiesław Marchocki
Nieco poza  podium znaleźli  się Fa-

bian  i Michał  Rowińscy  (IV miejsce) 
oraz Staś Krutul ( V miejsce). Zwycięscy 
zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami 
i sprzętem rybackim. Również „młodzież 
rybacka” otrzymała upominki i dyplomy 
za  udział w  zawodach.  Zwieńczeniem 
zawodów była biesiada rybacka. Zarząd 
Stowarzyszenia Woda Las zapowiedział 
kolejne łowienie (tym razem na lodzie), 
które odbędzie się w lutym.

Nad  bezpieczeństwem  zawodów 
czuwali strażacy ochotnicy z OSP Płaska.

OGŁOSZENIE
Świetlica wiejska w Płaskiej ogłasza zapisy na warsztaty kulinarne dla dorosłych. 

Chętne osoby proszę o kontakt z opiekunem świetlicy w Płaskiej
 - Małgorzatą Ciężkowską lub telefonicznie 607764107
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W ramach umowy dotacji z Wojewódz-
kim  Funduszem Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
wykonano  inwestycję  „Modernizacja 

gospodarki wodno-ściekowej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących   Płaskiej po-
przez budowę kanału sanitarnego z sepa-
ratorem tłuszczu i oczyszczalnią ścieków 

oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz 
z tunelami rozsączającymi”. Koszt zada-
nia wyniósł 147.354,00 zł, z czego kwotę 
67.000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW. 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH
zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach 

MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w PŁASKIEJ

Dyżur specjalisty odbędzie się:
27 października 2017 r. w Centrum Informacji Turystycznej Płaska 57 A, 16-326 Płaska

w godz. 10.00 – 13.00

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Su-
wałkach informuje, że przyjmuje wnio-
ski o powołanie do terytorialnej służby 
wojskowej  w  suwalskim  batalionie 
obrony  terytorialnej. Ochotnicy  (osoby 
bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia 
wojskowego oraz żołnierze rezerwy po 
złożonej przysiędze i odbytym przeszko-
leniu  wojskowym)  posiadający  adres 
stałego zamieszkania na   administrowa-
nym przez WKU w Suwałkach  terenie 
(powiat augustowski, sejneński, suwalski 
oraz miasto Suwałki). W celu  złożenia 
wniosku wraz 
z wymaganymi dokumentami ochotnicy 
powinni zgłosić  się do Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w  Suwałkachprzy 
ulicy Wojska Polskiego 21a.

Terminy szkoleń dla osób, które za-
kwalifikują się do terytorialnej służby 
wojskowej:

1.    Osoby bez złożonej przysięgi woj-
skowej i przeszkolenia wojskowego:
Szkolenie  podstawowe  (16-dniowe): 
14.10÷29.10.2017.
2.        Żołnierze  rezerwy  po  złożonej 
przysiędze  i  odbytym  przeszkoleniu 
wojskowym:
Szkolenie  wyrównawcze  (8-dniowe): 
22.10÷29.10.2017.

PO ODBYTYM SZKOLENIU OCHOT-
NICY BĘDĄ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ WEEK-
ENDOWĄ – 2 DNI W MIESIĄCU
•  Wynagrodzenie za pełnienie służby 

w WOT  –  to  500  zł miesięcznie 
(300  zł  za  dyspozycyjność,  200  zł 
za udział w dwudniowym szkoleniu 
weekendowym).  Za  16  –  dniowe 
szkolenie  podstawowe  to  około 
1600zł

•  Wymagania  dla  kandydatów  do 
Wojsk Obrony Terytorialnej: obywa-

telstwo  polskie,  zdolność  fizyczną 
i  psychiczną  do  pełnienia  czynnej 
służby wojskowej, wiek  od  18  do 
63 lat, niekaralność za przestępstwa 
umyślne, posiadanie wykształcenia: 
co najmniej gimnazjalnego;

 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
dzwoniąc na numer telefonu
261-347-357 lub ze strony interneto-
wejwww.suwalki.wku.wp.mil.pl

ZAPRASZAMY

Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej

Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i or-
ganizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania  z Funduszy Europejskich w latach 
2014- 2020.  Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w: Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, tel.: 0875630219; 0875630211, e-mail: lpi@ares.suwałki.pl, strona www.lpi.ares.suwalki.pl.

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ


