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XXV SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 20 marca 2018 r. w sali konfe-
rencyjnej budynku GOK w Płaskiej odbyła 
się XXV sesja zwyczajna, której przewod-
niczyła Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Polkowska. W trakcie obrad radni podjęli 
następujące uchwały: 

- Nr XXV/185/18 zmieniającą Wielolet-
nią Prognozę Finansową Gminy Płaska na 
lata 2018 – 2027. Zmiana WPF związana 
jest przede wszystkim z dokonaniem ko-
rekty w odniesieniu do 2016 r. tj. zwrotem 
środków z projektu „Ekoturystyka na 
pograniczu Polsko-Litewskim” –budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w wysokości 2 602 770,74 zł. Dokonana 
korekta wskaźników na lata 2016-2018, 
pozytywnie oddziałuje na kolejne lata 
budżetowe, co świadczy o dobrej kondycji 
finansów Gminy. W latach 2019-2021 
planuje się wydatki majątkowe - inwesty-
cyjne, na które przeznaczone zostaną środki 
własne, w głównej mierze na przebudowę 
dróg gminnych oraz budowę ścieżek pieszo-
-rowerowych. 

- Nr XXV/186/18 w sprawie zmian 
w budżecie gminy Płaska na 2018 rok. 
Zmiany w budżecie dotyczą: zmian w planie 
dochodów, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 1 104 741,00 zł. oraz na zmniejsze-
niu o kwotę 275 200,00 zł., zmian w planie 
wydatków, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 1 104 741,00 zł. oraz na zmniej-
szeniu o kwotę 275 200,00 zł.,   przeniesień 
wydatków w działach oraz między działami 
na kwotę 38 430,00 zł.

- Nr XXV/187/18 w sprawie funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2019. Nie wy-
odrębniano funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy na 2019 r., aby środki te przeznaczyć 
na przebudowę dróg w poszczególnych 
sołectwach, w związku z przygotowywaną 
dokumentacją projektową, 

- Nr XXV/188/18 w sprawie dopuszcze-
nia zapłaty instrumentem płatniczym podat-
ków i opłat stanowiących dochody budżetu 
Gminy Płaska. W związku zakończeniem 
funkcjonowania oddziału Bank SBR w  bu-
dynku Urzędu Gminy, wpłaty gotówkowe 
na rachunek Gminy są dokonywane bez 
prowizji za pośrednictwem placówek Pocz-
ty Polskiej S.A., zaś dodatkowo w Urzędzie 
Gminy wprowadzone będą terminale płat-
nicze, gdzie będzie można elektronicznie 
uiszczać opłaty na konto Gminy. 

- Nr XXV/189/18 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przy-
sługującego członkom ochotniczych straży 

pożarnych. Ekwiwalent pieniężny przysłu-
gujący członkom Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Płaska wynosi: 14 
zł za każdą godzinę udziału w działaniach 
ratowniczych; 9 zł za każdą godzinę udziału 
w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

- Nr XXV/190/18 w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Płaskiej.  

- Nr XXV/191/18 w sprawie podziału 
Gminy Płaska na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 

- Nr XXV/192/18 w sprawie podziału 
Gminy Płaska na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. Doko-
nano podziału na 3 obwody głosowania tj.

1) Gorczyca, Księży Mostek, Płaska, 
Perkuć, Strzelcowizna / z siedzibą obwo-
dowej komisji wyborczej w Centrum Infor-
macji Turystycznej, Płaska 57 A, Sala nr 1;

2) Dalny Las, Mołowiste, Macharce, 
Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha 
Rzeczka / z siedzibą obwodowej komisji 
wyborczej w Centrum Informacji Tury-
stycznej, Płaska 57 A, Sala nr 2;

3) Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, 
Kudrynki, Kielmin, Lipiny, Lubinowo, Mi-
kaszówka, Muły, Mały Borek, Ostryńskie, 
Osienniki, Rubcowo, Rudawka, Rygol, 
Tartak, Trzy Kopce/ z siedzibą obwodowej 
komisji wyborczej w Filii Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej, 
Gruszki 60.

- Nr XXV/193/18 w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2018 r. 
W programie ujęto też zapis o umożliwie-
niu przeprowadzania kastracji i sterylizacji 
psów posiadających właściciela z terenu 
Gminy Płaska w ramach wspólnego zadania 
ze Związkiem Komunalnym „Biebrza”, 
do momentu wyczerpania środków finan-
sowych zabezpieczonych na realizację 
przedmiotowego zadania tj. 4 tys. zł. 

- Nr XXV/194/18 w sprawie zniesienia 
formy ochrony przyrody z grupy drzew - 50 
szt. jałowiec pospolity uznanych za pomnik 
przyrody (Nadleśnictwo Szczebra zwróciło 
się z wnioskiem o wykreślenie z rejestru 
pomników przyrody pomnika przyrody nr 
8S – grupy drzew 50 szt. jałowca pospoli-
tego (Juniperus communis L.) rosnących 
na terenie Gminy Płaska, Nadleśnictwo 
Szczerba, Obręb leśny Serwy I - Leśnictwo 
Przewięź, Oddział 158a. Grupa drzew ule-
gła wyginięciu. 

- Nr XXV/195/18 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Płaska na lata 
2017-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania 
na Środowisko. Dokument składa się z ra-
portu stanu, analizy i diagnozy w zakresie 
położenia i środowiska, kapitału ludzkiego, 
gospodarki, infrastruktury technicznej, 
infrastruktury społecznej oraz rewitalizacji 
gminy. Dokument zakłada także strate-
giczne kierunki działań i jest niezbędnym 
dokumentem podczas aplikowania o środki 
zewnętrzne w ramach perspektywy finanso-
wej 2014-2020. 

- Nr XXV/196/18 w sprawie ponowne-
go uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podlaskiego zmieniającej 
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustow-
skie”. 

(A.J.)

ZaprosZenie
Wójt Gminy płaska oraz dyrektor Gminne-

go Ośrodka Kultury zapraszają na spotkanie 
założycielskie stowarzyszenia Lokalna Organizacja Tury-
styczna – strefa Kanału Augustowskiego w dniu 8 maja 
2018 o godz. 13 do Centrum Informacji Turystycznej 
- sala konferencyjna. Wszystkich chętnych którzy są za-
interesowani promocją i rozwojem Turystyki w naszym 
regionie serdecznie zapraszamy.
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Niezwykłe spotkanie - Ks. Biskup 
Jerzy Mazur w ZSO w Płaskiej

21 marca w naszej szkole gościliśmy 
pasterza  naszej diecezji Ks. Biskupa 
Jerzego Mazura, który przybył w ramach 
wizytacji  kanonicznej w parafii Studzie-
niczna.  

Tak szczególnego gościa w imieniu 
społeczności powitali: dyrektor szkoły 
Dariusz Sudyk, wicedyrektor Ewa Pu-
żyńska, proboszcz Parafii Mikaszówka 
Andrzej Borkowski, Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski oraz panie kate-
chetki Marta Romańczuk i Bogumiła 
Milewska.

Gościa przywitano piosenką ,,Bądź 
pozdrowiony gościu nasz”. Następnie 
w imieniu uczniów Aleksandra Goła-
szewska powitała biskupa słowami: ,, (…) 
Cieszymy się,  że możemy przeżywać ra-
dość tego spotkania z pasterzem Kościoła 
Ełckiego w roku  poświęconym Duchowi 
Świętemu- Temu Duchowi, którego Jan 
Paweł II- nasz Patron- przyzywał do odno-
wienia oblicza swojej kochanej ojczystej 
ziemi podczas pierwszej pielgrzymki do 
Polski.” Wręczono biskupowi zebrane 
wcześniej pieniądze dla dzieci z Syrii, 
które potrzebują pomocy.

Uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, przygotowany w temacie 
Roku Duszpasterskiego: ,, Jesteśmy na-
pełnieni Duchem Świętym”. Przedstawili 
dwie scenki pantomimiczne, wyrażając 
konieczność przyzywania Ducha Święte-
go do dobrego życia oraz piosenki i tańce 
ewangelizacyjne. Na zakończenie progra-
mu artystycznego osoby grające ,,owoce” 
Ducha Świętego rozdały wszystkim 
uczestnikom symbole Ducha Świętego 
z tekstem Ewangelii wg. Św. Jana:,, On 
Was wszystkich nauczy”. 

Następnie głos zabrał gość ks. biskup 
Jerzy Mazur. Nawiązał dialog z dziećmi. 
Podkreślił wagę codziennej modlitwy, 
a także zachęcił, abyśmy otworzyli swoje 
serca na dary Ducha Świętego. Przypo-
mniał, że rok 2018 jest Rokiem Świętego 
Stanisława Kostki i należy w codziennym 
życiu dążyć do świętości.

Ks. proboszcz Parafii Studzieniczna  
Arkadiusz Pietuszewski podziękował za 
piękne przyjęcie gościa, wspaniałą uro-

czystość i przyjazną atmosferę. Spotkanie 
zakończyło się udzieleniem pasterskiego 
błogosławieństwa dla całej społeczności 
szkolnej. Ks. biskup w obecności gości 
i uczniów wpisał się do Kroniki Szkolnej.

W dalszej części spotkał się z radą 
pedagogiczną. W swobodnej rozmowie, 
przy słodkim poczęstunku przygotowa-
nym przez panie z CIT-u, nauczyciele 
opowiadali o swojej pracy wychowaw-
czej.

Ta serdeczna wizyta na długo zostanie 
w naszej pamięci.

                                L.P.

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną  w dwóch 
kategoriach:

1. Plastyczna  dzieci  (0-5 ta klasa)
2. Poetycka  6-7ta klasa i Gimnazjum
Prace do konkursu należy dostarczyć do 15 tego 

czerwca 2018 r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolna techniką.
Każda praca powinna być opatrzona kartka (imię, na-

zwisko, miejscowość, wiek uczestnika, klasa).

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród w dniu 
22 czerwca 2018 r. (piątek) podczas zakończenia 

roku szkolnego w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II. Uczestników 
czekają atrakcyjne nagrody nato-
miast zwycięzcy będą mieli okazje 

znaleźć się  na  okładce Głosu 
Płaskiej w wydaniu listopadowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej Ogłasza Konkurs z okazji   
rocznicy100 – lecia Odzyskania Niepodległości Polski  „Polska Niepodległa”
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HIStORIA POwStAwANIA OSAD 
w PuSZcZY AuGuStOwSKIeJ CZęść 1

Teren miejscowości: Płaska.
Pierwotnie ten teren zamieszkiwało 

wojownicze plemię bałtyjskie Jaćwin-
gów. W końcu XIII wieku Jaćwingowie 
zostali rozbici przez Krzyżaków. Nie-
wiele pozostało śladów po tym pruskim 
plemieniu. O ich życiu w tym miejscu 
świadczą tylko nieliczne grodziska, 
zniekształcone nazwy miejscowe (Bie-
brza) oraz cmentarzyska. W pobliżu wsi 
Gorczyca – według ustaleń J. Wiśniew-
skiego – istnieje miejsce zwane Mogiłki, 
które być może były związane właśnie 
ze starym jaćwińskim osadnictwem .

W XV i XVI wieku tę ogromną 
puszczę pokrywającą prawie cały teren 
obecnych powiatów: suwalskiego, au-
gustowskiego, sejneńskiego i terenów 
na Litwie oraz Białorusi, podzielono na 
mniejsze, tutaj rozciągała się Puszcza 
Grodzieńska, przynależna do zamku 
w Grodnie. W jej obszarze wyznaczo-
no później Puszczę Perstuńską właśnie 
z okolicami dzisiejszej Gminy Płaska . 
Administracyjnie te obszary należały do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i woje-
wództwa trockiego, ten sam trwał aż do 
1795 roku. Warto jednak podkreślić, że 
sam Augustów i najbliższe okolice na-
leżały już do województwa podlaskiego, 
które w 1569 roku wcielono do Korony 
Królestwa Polskiego.

Początki osadnictwa w tym terenie 
były bardzo skromne. Każdy właściciel 
łąk, jezior i barci miał prawo budować 
budy mieszkalne. J. Wiśniewski przyj-
muje, że istniały one nad każdym więk-
szym jeziorem oraz nad łąkami. Były 
to prymitywne domostwa zamieszkałe 
czasowo, w podobnych charakterach 
mieszkali też osocznicy. Nie wolno było 
mieć wokół pól, z czasem jednak wbrew 
zakazom powstały niewielkie poletka 
z owsem dla koni, z których płacono 
daninę. Wszyscy ci pierwotni miesz-
kańcy puszczy, czyli osocznicy, strzelcy, 
bartnicy, kosiarza, rybacy, urzędnicy 
książęcy „nadawali nowe nazwy licz-
nym jeziorkom, rzeczkom, bagnom, 
łąkom, borom, lasom, uroczyskom” itd. 
Ze źródeł z XVI wieku wynika, że każdy 
najmniejszy wyróżniający się w puszczy 
obiekt miał własną nazwę. Cała Puszcza 
Perstuńska była eksploatowana przez 
ludność słowiańską , od wschodu ruską, 
od zachodu i południa polską, dlatego 

zaczęły dominować słowiańskie nazwy, 
tylko niektóre większe jeziora i rzeki 
zachowały pierwotne jaćwieskie nazwy . 

Jeszcze w początkach XV wieku ten 
obszar był zupełnie bezludny, nieliczna 
ludność,  która tu przybywała była tu 
tylko czasowo, na czas sianokosów, 
wybierania miodu z barci. Przez mie-
siąc przebywały tu grupy osoczników 
pilnujących lasów. 

Królowa Bona, żona Zygmunta 
Starego (1506-1548 r.), dokonała wielu 
rewolucyjnych i pożytecznych zmian 
w dobrach królewskich. Nikt do tej pory 
nie dbał tak jak ona o dobra królewskie. 
Za jej czasów w 1559 roku dokonano 
„rewizji Puszczy Perstuńskiej”.

W 1561 roku wydzielono Puszczę 
Perstuńską z Puszczy Grodzińskiej, 
którą wydzierżawiono . Wziął ją w za-
staw Stanisław Andrzejewicz Dowojna, 
zaufany dworzanin królewski . Odtąd 
Puszcza Perstuńska była już często 
dzierżawiona. 

W pierwszej połowie XVII wieku le-
śniczowie perstuńscy byli jednocześnie 
dzierżawcami puszczy. Do 1621 roku 
dzierżawcą był Piotr Wiesiołowski, po 
jego śmierci leśniczym został jego syn, 
Krzysztof marszałek wielki litewski. 
Krzysztof Wiesiołowski zmarł w 1637 
roku, przez następne lata funkcje dzier-
żawcy i leśniczego pełniła wdowa po 
nim, Aleksandra  Sobieskich (zm. 1645) 
. Do tej pory głównym dochodem dzier-
żawców były daniny ludności zajmują-
cej się wybieraniem miodu, łowieniem 
ryb oraz koszeniem łąk puszczańskich. 
Dopiero za czasów Wiesiołowskich 
rozpoczęto eksploatację gospodarczą 
Puszczy Perstuńskiej, powstawały licz-
ne chaty smolarzy, drwali, dziegciarzy . 

Wraz ze śmiercią Aleksandy Wiesiołow-
skiej skończył się okres intensywnego 
pozyskiwania leśnych bogactw. Kolejni 
dzierżawcy (wdowa po Samuelu Osiń-
skim, żona Aleksandra Buchowieckiego, 
Gedeon Tryzma) którzy zarządzali pusz-
czą do 1652 roku niewiele zajmowali 
się eksploatacją Puszczy Perstuńskiej.

Od roku 1655 rozpoczął się ciężki 
okres dla całej Polski. Wybuchła wte-
dy wojna ze Szwecją, nastąpił najazd 
wojsk siedmiogrodzkich, rosyjskich, 
nawet własne wojska nie oszczędzały 
polskich wsi, wybierając kontrybucję, 
głównie z osad królewskich. Dodatkowo 
pogranicze Podlasia i Mazowsza złupili 
Tatarzy, formalnie sprzymierzeńcy króla 
polskiego, jednak obrażeni za nie prze-
kazanie im Bogusława Radziwiłła, uję-
tego po bitwie pod Prostkami. Wszystko 
to spowodowało wielkie zniszczenia. 
Dość powiedzieć, że w 1664 roku 
w okolicach Augustowa było 651 mórg 
ziemi ornej, lecz tylko 15.5 włóki było 
obsiewanych. Wyludniły się całe rejony, 
w mieście Augustowie notowano zale-
dwie 141 osób, na przedmieściach 69 
osób (rok 1662) .

Po ustaniu wojen życie bardzo powo-
li wracało na te obszary. W dniu 27 grud-
nia 1661 roku dożywotnią dzierżawę 
Puszczy Perstuńskiej, Nowodworskiej 
i Przełomskiej otrzymała Konstancja 
z Wodyńskich Butlerowa, wdowa po 
Gotfrydzie Butlerze podkomorzym kró-
lewskim. W 1668 roku po raz pierwszy 
notowano smolarnię o nazwie Płaska 
, powstała zatem między 1662 a 1668 
rokiem. Nazwa wzięła się od pobliskiej 
rzeki zwanej ówcześnie Płaska, znanej 
już w źródłach z XVI wieku .

Zatem Płaska była początkowo 
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egzamin gimnazjalny 

w ZSO w Płaskiej

ekologiczna postawa 
mieszkańców

Kwiecień to miesiąc niezwykle waż-
ny dla wszystkich w Polsce  uczniów klas 
III gimnazjum, którzy w dniach 18,19 
i 20 kwietnia przystąpili do egzaminu 
zewnętrznego, sprawdzającego zdobytą 
wiedzę i umiejętności. Emocje były 
ogromne . Pierwszego dnia była część 
humanistyczna ,obejmująca wiadomości 
i umiejętności z zakresu historii, wiedzy 
o społeczeństwie oraz języka polskiego. 
Drugi dzień był dniem egzaminów ści-
słych, najpierw uczniowie rozwiązywali 
zadania z przedmiotów przyrodniczych( 
biologia, chemia, fizyka, geografia) 
a po przerwie  z matematyki. Maraton 
zakończył się trzeciego dnia sprawdzia-
nem z języków obcych. Testy zawierały 
zadania zamknięte i otwarte.

Mimo, iż nasza młodzież wcześniej 
systematycznie przygotowywała się na 
sobotnich zajęciach dodatkowych, stres 
był duży, a zdania na temat stopnia trud-
ności były podzielone.

Teraz wszyscy oczekują wyników  
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łomży, które w dużym stopniu zdecy-
dują o przyjęciu do danej szkoły średniej. 

Wszystkim zdającym życzymy osią-
gnięcia jak najlepszych wyników na eg-
zaminie i powodzenia w dalszej edukacji.

   L.P.

W wyniku trwającej w marcu akcji 
zbiórki elektrośmieci mieszkańcy do-
starczyli 1750 kg zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Społeczność 
pozbyła się niedziałających już lodówek, 
pralek, telewizorów, komputerów itp. 
a firma, która je odebrała poddała sprzęt 
recyklingowi odzyskując z niego cenne 
surowce. Szkoła za udział w akcji uzyskała 
bon na zakup artykułów papierniczych, 
które przeznaczymy na nagrody w konkur-
sach ekologicznych. Dziękujemy miesz-
kańcom za zaangażowanie i zachęcamy do 
aktywnego udziału w kolejnych akcjach.

Koordynator akcji
B. Łebska

osadą smolarską, w tym samym czasie 
(1668) powstała również Ruda Płaska 
zwana później Gorczycą . Zatem to 
właśnie w latach 60 XVII wieku należy 
szukać początków osadnictwa w tym 
rejonie.

Pozyskiwania rud w Puszczy Per-
stuńskiej wymagało dużych ilości wę-
gla drzewnego, który wytwarzano na 
miejscu. Właśnie z tego powodu w tych 
okolicach do tej pory zachowało się 
wiele nazw „ruda” , „rudy” . Rudnicy 
i smolarze pochodzili z chłopów lub 
zubożałej szlachty. Byli to jednak fa-
chowcy w swojej dziedzinie, tworzyli 
coś w rodzaju korporacji rudników czy 
smolarzy.

Duże zmiany w Puszczy Perstuńskiej 
nastąpiły w 1667 roku, gdy król Jan 
Kazimierz nadał zakonowi kamedułów 
ziemię nad jeziorem Wigry. Zakon-
nicy sfałszowali dokument królewski 
i w 1682 roku po śmierci Konstancji 
Butlerowej przejęli władzę nad całą 
Puszczą Perstuńską, królowie mieli 
jednak prawo do polowań na terenie 
puszczy.

Na przełomie XVII i XVIII wieku 
w całej Puszczy Perstuńskiej było 6 
smolarni, w tym smolarnia Płaska. 
Tutejsi smolarze dawali zakonnikom 
154 zł czynszu rocznie, była to jednak 
jedna z większych smolarni w Puszczy 
Perstuńskiej . Smolarze, rudnicy i bud-
nicy (czyli drwale) czasem karczowali 
kawałki ziemi pod skromne uprawy, 
stało się to podstawą wielu wsi.

Kameduli mieli prawo tylko „żywić 
się z puszczy”. Nie wolno im było pu-
stoszyć lasów, zakładać nowych osad 
czy pozyskiwać smołę i rudę. Królowie 
Jan Kazimierz i Jan III przymykali oczy 
na nieprawidłowości, jednak gdy kró-
lem został August II Sas (Saksończyk, 
obecnie Niemcy) sytuacja zmieniła się 
radykalnie. Król poparł swoich urzęd-
ników, którzy dowodzili że puszcza ma 
być tylko rejonem polowań królewskich. 
Specjalne komisje królewskie zbadały 
stan Puszczy Perstuńskiej i wykazały 
licznie nieprawidłowości łącznie z tym, 
że kameduli w ogóle bezprawnie przejęli 
Puszczę, mając faktycznie tylko prawo 
do pewnego działu ziemi nad jeziorem 
Wigry. 

Opracował Leszek Zugaj

Ciąg dalszy historii osadnictwa 
na terenie ówczesnej miejscowości 
Płaska (oraz innych wsi) w kolej-

nych wydaniach Głosu Płaskiej. 
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Pierwszy dzień wiosny w Gruszkach

Dzień Kobiet w Świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach

StROIKI wIeLKANOcNe

Wiosna to najbardziej oczekiwana 
pora roku , srogie mrozy odchodzą , a cała 
przyroda budzi się do życia. 21 marca czy-
li pierwszego dnia kalendarzowej wiosny 
utarł się zwyczaj topienia Marzanny. Jak 
co roku  Biblioteka i Świetlica Wiejska 
zorganizowała dzieciom zajęcia plastycz-
ne na których uczestnicy zrobili piękną 
Marzannę z siana i z gazety . Potem spa-
cer nad pobliską rzekę gdzie podpalona 
popłynęła hen daleko.

W niezwykle miłej, pełnej niemal ro-
dzinnego ciepła, atmosferze spędziły czas 
mieszkanki wsi Gruszki, które przyjęły za-
proszenie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Spotkanie odbyło się 8 marca w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach. Uświetnieniem 
Dnia Kobiet był program artystyczny 
przygotowany przez dzieci, które zapre-
zentowały szereg tematycznych wierszy. 
Występy zostały przyjęte przez zgroma-
dzoną publiczność oklaskami i uśmiechami. 
Następnie przyszedł czas na upominek dla 
wszystkich kobiet – dzieciaczki wręczyły 
każdej z pań kwiaty. Zakończeniem spo-
tkania było zaproszenie wszystkich na 
poczęstunek przygotowany przez Świetlicę 
oraz bibliotekę w Gruszkach.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

Święta Wielkanocne są bardzo rado-
snym czasem na który z utęsknieniem 
czekają  dzieci jak i dorośli. Są to święta 
rodzinne pełne radości i zwyczajów, które 
warto przekazywać młodym pokoleniom.                                                                              

Kilka dni przed świętami  Świetlica 
Wiejska i Biblioteka zorganizowały dzie-
ciom w Gruszkach warsztaty na których 
ozdabiali wielkanocne styropianowe 
jajka, do których następnie każdy wkom-
ponował w swój własnoręcznie zrobiony 
stroik wielkanocny.

Dzieci również chętnie uczestniczyły 
w pogadance o świętach, tradycjach, 
zwyczajach. Ulubionym wielkanocnym 
zwyczajem dzieci okazał się wielkanoc-
ny zając, na którego każdy  czeka.

Czas tych warsztatów upłynął w mi-
łej przedświątecznej atmosferze. Dzieci 
były bardzo zaangażowane i wykazały 
się dużą kreatywnością przy wykonywa-
niu prac. Wszystkie stroiki były koloro-
we, piękne i niepowtarzalne.
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wiadomości sportowe
Aktywność sportowa nie zwalnia 

i możemy się pochwalić naszymi osią-
gnięciami. Czwartego marca odbył 
się XI Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Płaska w tenisie stołowym. W turnieju 
uczestniczyła rekordowa liczba zawod-
ników z miejscowości  Pisanica, Bełda, 
Netta, Białobrzegi, Augustów, Szczebra, 
Danowskie, Płaska i Gruszki. Najmłod-
szym uczestnikiem był Karol Szeszko 
z rocznika 2008, z Augustowa. Zwycięzcą  
został Roman Skrzekut, reprezentujący 
Białobrzegi, wielokrotny mistrz Polski 
Leśników. Drugie miejsce zdobył Maciek 
Bronakowski, a trzecie miejsce Michał 
Bronakowski. 

Sędzią głównym był i sprawnie 
przeprowadził zawody p. Zdzisław 
Omelianuk. 

Turniej organizowany był przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 
i dzięki pani Dyrektor Katarzynie Jadesz-
ko zorganizowany był profesjonalnie. 
Kawa, herbata, słodycze dopełniły miłą 

atmosferę turnieju. 
Na zakończenie od-
była się dekoracja 
zwycięzców, w któ-
rej  uczestniczyła 
zastępca przewodni-
czącego Rady Gmi-
ny pani Bogusława 
Hermaniuk.

Jan Bagiński

warsztaty w Strzelcowiźnie
W Świetlicy Wiejskiej w Strzel-

cowiźnie przed św. Wielkiej Nocy 
odbywały się zajęcia związane z tra-
dycyjnym wykonywaniem palm wiel-
kanocnych oraz kolorowych pisanek.

Dzieci z wielką pasją tworzyły 
barwne kwiaty z bibuły łącząc je 
zielonymi roślinami. W rezultacie 
powstały piękne palmy, które dzieci 
zaniosły do kościoła w Niedzielę 
Palmową.

Jak  zwyczaj nakazuje na Podlasiu 
pisaliśmy jajka, czyli rozgrzany wosk 
nakładaliśmy szpileczką na jaka, po 

czym wkładaliśmy je do farby. I tak 
powstały kolorowe pisanki, które 
zagościły na świątecznym stole. 
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„tRADYcYJNY SAD”

„Tradycyjny sad”  to projekt eduka-
cyjny realizowany przez zespół „Poli-
karpy”, tworzony przez grupę uczniów 
naszego gimnazjum. Patroni projektu to

- Fundacja Banku Ochrony Środo-

wiska
- Fundacja Dzieło Nowego Tysiąc-

lecia
- Polska Akademii Nauk
- Ogród Botaniczny 

- Centrum Zachowania Różnorod-
ności Biologicznej

Celem projektu „Tradycyjny Sad” 
jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko 
na temat tradycyjnych odmian drzew 
sadowniczych, ale również takiego 
sposobu pielęgnacji drzew, który nie 
powoduje negatywnego wpływu na 
środowisko.  

Projekt ma też za zadanie wzbo-
gacenie puli zasobów genetycznych 
drzew starych odmian jabłoni oraz 
zwiększenie różnorodności biologicznej 
na ziemiach polskich

W ramach tego projektu zamierzamy:                                                                                                              
-odszukać stare drzewa owocowe ro-
snące w okolicy, poznać ich wartość                                             
-założyć szkolny mini sad z tradycyj-
nych odmian jabłoni

Prosimy mieszkańców o pomoc 
w lokalizacji starych jabłoni, grusz, 
wiśni. Informacje można przekazywać 
do opiekuna projektu p. Łebskiej.                                                                                                                                       

- zespół Polikarpy

OGŁOSZeNIe O wYŁOżeNIu DO wGLąDu 
PuBLIcZNeGO PROJeKtów MIeJScOwYcH PLANów 

ZAGOSPODAROwANIA PRZeStRZeNNeGO GMINY PŁASKA
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do 
wglądu publicznego:

1. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ewid. 285/2 z obrębu 
ewid. Gruszki,

2. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działki o nr ew. 206 z obrębu ew. 
Rubcowo.

Projekty planów miejscowych wraz 
z prognozami oddziaływania na środo-
wisko, wyłożone zostaną w dniach od 2 
maja 2018 r. do 23 maja 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska w Pokoju Nr 01, 
Płaska 53, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 15 maja 2018 
r. w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy Płaska 
o godz. 1200.

Projekty miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska wraz z prognozami oddziaływania 
na środowisko będą dostępne na stronie 
internetowej ug-plaska.pbip.pl. 

Z niezbędną dokumentacją spraw moż-
na 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 zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projektach planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów oraz 
wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania 
na środowisko należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Płaska, 16-326 Płaska 

53, w postaci elektronicznej przesłane 
na adres plaska@home.pl lub ustnie do 
protokołu, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 6 czerwca 2018 r. Uwaga powinna 
zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej, adres i oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie 
z art. 21 ustawy o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. nr 199, poz. 1227) w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, zamieszczono informacje 
o projektach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska, 
a także o prognozach oddziaływania na 
środowisko ww. planów.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Płaska. Rozpa-
trzenie nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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turnieju  wiedzy Pożarniczej

W dniu 26.03.2018r w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących   w  Płaskiej  odbyły 
się eliminacje gminne LXI  Ogólnopol-
skiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega  Pożarom”

W eliminacjach szczebla podstawo-
wego wzięło udział  45 uczni.  W elimina-
cjach szczebla gminnego wzięło udział 25 
uczni w 2 grupach wiekowych tj. I grupa 
wiekowa, II grupa wiekowa.

 Jury eliminacji gminnych w skła-
dzie:
1 . kpt. Karwowski Karol  - przewod. 
Komisji - przedst.KP PSP A-stów
2. Jan  Szymczyk – sekr. komisji- przedst. 
UG
3. Wierzbicka Monika  - członek komisji- 
przedst.. Nadleśnictwa Płaska

4.  asp. Olszewski Michał   - członek ko-
misji   - przedst..KP PSP A-stów
5. Wasilczyk Dorota - członek komisji – 
przedst.. GOK Płaska

    Dokonała oceny  prac pisemnych  
oraz przeprowadziła finał ustny. W wyni-
ku rozgrywek finałowych kolejność zaję-
tych miejsc przedstawia się następująco:

I  grupa wiekowa:
1.   Ciężkowski Kacper        -  kl. V 
2.   Lenczewska Eliza          -  kl.IVb 
3.   Naumowicz  Sylwia       -  kl VI 
4.   Wilczyński Maciej           - kl IVb
II Grupa wiekowa (gimnazjum):
1. Pużyński Krzysztof - III a gimn.
2. Ciężkowska  Zofia  - IIb gimn
3. Raszkiewicz Daria  - II a gimn
4. Szymańska Milena  - IIa gimn 

Wszyscy uczestnicy konkursu w obu 
grupach wiekowych otrzymali dyplomy 
i nagrody. Sponsorami  nagród byli Wójt 
Gminy,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Pła-
ska w Żylinach.  Wręczenia dyplomów 
i nagród  dokonali:  w imieniu Wójta 
- Sekretarz Gminy Zdancewicz Maciej, 
po. Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska 
Puczyłowski Radosław, w imieniu Ko-
mendanta PSP – Kpt.Karwowski Karol. 
Na zakończenie  Sekretarz Gminy po-
gratulował wszystkim uczestnikom oraz 
życzył uzyskania jak najlepszych wyni-
ków na wyższym szczeblu. Uczestnicy 
konkursu którzy zajęli pierwsze 4 miejsca 
w swoich grupach wiekowych brali  udział 
w eliminacjach powiatowych w Augu-
stowie w dniu 05.04.2018r.  w których to 
w I grupie  miejsca zajęli; 1. Ciężkowski 
Kacper  2. Lenczewska Eliza,  a w drugiej 
grupie: 1. Krzysztof Pużyński. Uczniowie 
którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce 
w eliminacjach powiatowych brali udział 
w eliminacjach wojewódzkich, które 
odbyły się w dniu 26.04.2018r w łapach. 
Krzysztof Pużyński zajął II  miejsce a tym 
samym będzie reprezentował  Wojewódz-
two Podlaskie (w swojej grupie wiekowej) 
w eliminacjach krajowych które odbędą 
się w dniach 1-2-3.06.2018r w m. Świ-
dwin woj. Zachodniopomorskie.

Przełom zimy i wiosny to okres, w 
którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów 
traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spo-
wodowane jest to wypalaniem suchych 
traw i pozostałości roślinnych. Obszary 
zeszłorocznej wysuszonej roślinności 
są doskonałym materiałem palnym, co 
w połączeniu z nieodpowiedzialnością 

ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów. Za większość pożarów traw 
odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, 
wśród wielu ludzi panuje przekonanie, 
że spalenie suchej trawy użyźni w sposób 
naturalny glebę, co spowoduje szybszy 
i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym 
samym przyniesie korzyści ekonomicz-

ne- co jest nieprawdą.  Należy pamiętać, 
że:– wypalanie traw jest zabronione .Na 
podstawie kodeksu wykroczeń, który 
przewiduje za to karę grzywny w wysoko-
ści nawet do 5000zł.– jeśli wypalanie traw 
spowoduje pożar, w którym zagrożone 
zostanie mienie lub życie, można trafić 
do więzienia nawet na 10 lat.
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Dzień
2 czerwiec (sobota) od godz. 12:00 do 17:00

G M I N N Y  O S R O D E K  K U L T U R Y  W  P Ł A S K I E J
z a p r a s z a  n a

 F e s t y n  R o d z i n n y

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI !

Miejsce:  stadiON sPOrtOwy w PłasKiej
Głównymi  atrakcjami  będą:

„TROPIKALNA WYSPA”

– plac zabaw i zjeżdżalnia

zjeżdżalnia „LEW”o wysokości 9m

Basen
z piłeczkami

A w kawiarence należącej do GOK 
cały „Dzień słodkości” !

Jagodzianki, pierogi z truskawkami, owocowe deserki, 
naleśniki z owocami i kremem czekoladowym.

Poza tym KĄciKi aNiMacyjNe
a w nich:
- wykręcanie baloników
- malowanie twarzy
- budki z watą cukrową i popcornem
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   OGŁOSZENIE 
 

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP oraz Wójt Gminy Płaska  

Z  A  P  R  A  S  Z  A J Ą  
na gminne uroczystości z okazji 

Dnia Strażaka 
które odbędą się w dniu 

 

24 czerwca 2018 roku o godz.12 : 00 

miejscowości Jazy k/Mikaszówki 
          Program uroczystości : 

1. Msza św. / kościół w Mikaszówce- 12:00/ 

2. Gminne zawody sportowo- pożarnicze/Jazy – 13:00/ 

3. Pokazy, konkursy  

4.  Podanie grochówki strażackiej dla wszystkich chętnych. 

                     

 Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy ! ! ! 



GłosPłaskiej
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