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OŚWIADCZENIE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY PŁASKA

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA
W związku z bezprecedensowymi 

wydarzeniami, które miały miejsce w 
Gminie Płaska w dniach 3, 4 i 9 wrze-
śnia bieżącego roku i jawną prowokacją 
skierowaną przeciwko władzom Gminy 
Płaska, wyjaśniam co następuje:
1. Sprawy odszkodowawcze za utra-

cone wynagrodzenie (w związku 
z bezprawnymi uchwałami Rady 
Gminy)skierowałem na początku 
(lipiec 2012 roku) pod obrady Rady 
Gminy Płaska, by dać szansę radnym 
naprawienia wyrządzonej krzywdy. 
Przewodniczący Rady p. Dariusz 
Ciężkowski przetrzymał moje wnio-
ski bezprawnie, nie kierując ich pod 
obrady Rady Gminy. Dopiero, gdy 
Rada Gminy Płaskiej została ukara-
na grzywną przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Białymstoku za 
bezczynność w sprawie mojego wnio-
sku o przywrócenie wynagrodzenia,  
Rada Gminy zajęła się sprawą. Oczy-
wiście Rada Gminy nie przywróciła 
mi wynagrodzenia, które przedtem, 
w sposób niezgodny z prawem, ob-
niżyła. Skierowałem więc sprawę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Białymstoku jako skargę na 
uchwałę Rady Gminy. W międzycza-
sie (listopad 2012 roku)  Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie wydał 
orzeczenie, że sprawy z zakresu 
wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, 
prezydentów należą do kompetencji 
sądów powszechnych. W związku z 
powyższym Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Białymstoku oddalił 
moją skargę informując mnie, że teraz 
przysługuje mi pozew do Sądu Pracy 
w Suwałkach. Niezwłocznie (w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji z WSA) musiałem wnieść 
pozew do Sądu Pracy w Suwałkach 
i tak też zrobiłem. Jako świadek był 
wzywany do Sądu Pracy w Suwał-
kach m.in. Przewodniczący Rady 
Gminy p. Dariusz Ciężkowski.  Zło-
żone zostały wszystkie dokumenty, 
w tym protokoły z sesji Rady Gminy, 
uchwały oraz opinia radcy prawnego 
(p. Mitrosa), który informował Radę, 
że zmiana wynagrodzenia wymaga 
merytorycznego uzasadnienia. 

2. Sąd Pracy w Suwałkach wyrokiem 
stwierdził nieważność podjętych 
przez Radę Gminy uchwał i przy-
wrócił  Wójtowi Gminy Płaska 
dawne wynagrodzenie, orzekając 
równocześnie odszkodowanie. Na-
leży zauważyć, że zgodnie z ustawą 
o pracownikach samorządowych 

pozwanym w tym procesie był Urząd 
Gminy (są to regulacje ustawowe) 
i przedstawiciel Urzędu wnosił o 
oddalenie powództwa złożonego 
przez mnie. 

3. Próba podważania prawomocne-
go wyroku Sądu Pracy jest jawną 
prowokacją i stawianiem swojego 
zdania ponad orzeczeniami sądów 
powszechnych.

4. Arogancka prowokacja części rad-
nych przy użyciu wynajętych „panów” 
z TVN (napaść, utrudnianie wyko-
nywania pracy, ograniczanie swobód 
obywatelskich, obrażanie, naruszenie 
nietykalności cielesnej i.t.p.) powinna 
spotkać się z przykładnym społecz-
nym napiętnowaniem.

5. Apeluje do mieszkańców Gminy 
Płaska, by stawili zdecydowany opór 
arogancji, nienawiści, oczernianiu 
i szerzeniu wrogości. Trzeba poka-
zać, że w naszej społeczności ludzie 
kierujący się takimi zasadmi są w 
zdecydownaiej mniejszości. Ich na-
ganna postawa nie ma nic wspólnego 
z prawdziwym, przyjaznym obliczem 
mieszkańców naszej Gminy.

Wiesław Gołaszewski
 –Wójt Gminy Płaska

W środę wieczorem, 4 września br., 
zostałem bezprawnie zatrzymany przez 
nieoznakowany pojazd na drodze kra-
jowej nr 16 pomiędzy miejscowościami 
Przewięź i Augustów podczas powrotu 
do domu po otwarciu wystawy malar-
stwa w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Płaskiej. Powodem zatrzymania miała 
być rzekoma kontrola trzeźwości, a 
panowie, którzy swoim wyglądem przy-
pominali funkcjonariuszy policji wprost 
zakomunikowali mi, że zatrzymanie jest 
na podstawie doniesienia.  Ponieważ po-
dejrzewałem, że akcja zatrzymania może 
być formą prowokacji, odmówiłem pod-
dania się czynnościom sprawdzającym 
na miejscu zdarzenia i pomimo tego, że 
byłem trzeźwy, zdecydowałem się na 
pobranie krwi, choć była to procedura 
dość długa i upokarzająca. Z informacji 
osób trzecich dowiedziałem się, że cała 
akcja była zaplanowana i koordynowana. 

Następnego dnia w ,,Gazecie Współcze-
snej’’ ujawnione zostały szczegóły zwią-
zane z moim  zatrzymaniem. Kilka dni 
później podobna relacja ukazała się w 
,,Przeglądzie Powiatowym’’. W związku 
z tym chciałbym publicznie zadać kilka 
pytań Komendantowi Powiatowemu 
Policji w Augustowie:
1. Czy zatrzymanie kierowcy przez nie-

oznakowany pojazd po zapadnięciu 
zmroku w terenie niezabudowanym 
jest zgodne z prawem?

2. Czy nie przedstawienie się osób do-
konujących czynności zatrzymania, 
jak również nie okazanie legitymacji 
służbowych, szczególnie w takich 
okolicznościach, jest zgodne z pro-
cedurą i prawem?

3. Czy istnieje procedura weryfi kacji 
doniesień do ofi cera dyżurnego KP 
Policji, ponieważ bezpodstawne 
zatrzymanie jest formą ograniczania 

swobód obywatelskich?
4. Czy ujawnienie szczegółów zatrzy-

mania mediom w przypadku podej-
rzenia popełnienia przestępstwa jest 
zgodne z prawem? Kto przekazał 
te informacje zarówno ,,Gazecie 
Współczesnej’’ oraz ,,Przeglądowi 
Powiatowemu’’?

5. Wreszcie pytanie najistotniejsze: na 
czyje zlecenie zostałem bezprawnie 
zatrzymany?

Pytania te skieruję również do Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w 
Białymstoku, ponieważ zatrzymanie 
dotyczyło funkcjonariusza publicznego 
w czasie wykonywania obowiązków 
służbowych.

Wojciech Krzywiński
Zastępca Wójta Gminy Płaska



sierpień - wrzesień 2013 r. 3

DESPERADOS
To co wydarzyło się w Gminie Płaska 

w dniach 3 i 4 września br. przypomina-
ło prowokacje ,,bezpieki’’ z lat 70-tych i 
80-tych minionej epoki. Aż nie chce się 
wierzyć, że  25 lat po obaleniu ,,komu-
ny’’, będziemy świadkami nikczemnych i 
bezprawnych działań przeciwników po-
litycznych wspieranych przez ,,jedynie 
słuszną’’ telewizję TVN. Jak to możliwe, 
że w normalnym, wydawało by się de-
mokratycznym państwie, takie zacho-
wania są bezkarne, a media wyprawiają 
to co chcą? Tym razem władze Gminy 
Płaska postanowiły nie ulec presji i 
udowodnić, że manipulacja i arogancja 

obróci się przeciwko inspiratorom tych 
wydarzeń. Dość ośmieszania dobrego 
imienia gminy i jej mieszkańców!

Na szczęście życie nie lubi próżni 
i toczy się dalej. Dzięki ogromnemu 
wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób 
udało się do końca sierpnia z sukcesem 
zakończyć wielką operację naprawy i 
legalizacji wszystkich wadliwie wyko-
nanych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dzięki dobrej współpracy z 
partnerem litewskim wystąpiliśmy do 
Komitetu Sterującego w Wilnie o moż-
liwość przedłużenia projektu na rok 
następny i dokończenia instalacji po-
zostałych oczyszczalni tak, aby osiągnąć 
docelowy wskaźnik 700 sztuk. Dobiega 
końca inny ważny projekt realizowany 
tym razem z partnerem białoruskim 
dotyczący utwardzania dróg gminnych. 
Dzięki dobrej ,,sierpniowej’’ pogodzie 
udało się wykonać ponad 80% zakłada-
nych odcinków i mamy nadzieję, że do 
połowy października będziemy jeździli 
po nowiutkich i równiutkich drogach. 
Jak by tego było mało, to ,,wygraliśmy’’ 
kolejne projekty na budowę ogrodze-
nia i piłko-chwytów wokół stadionu 
Gminnego Ośrodka Kultury(realizacja 
możliwa jeszcze w tym roku!), jak rów-
nież remont i modernizację świetlicy 
wiejskiej w Mołowistym.

W sierpniu udało się reaktywować 
dwie wielkie imprezy artystyczne: 
Rockwater Festival Serwy 2013 i Festyn 
Ludowy w Kudrynkach. Niewiele osób 
wierzyło w powodzenie i możliwość 
przeprowadzenia tych przedsięwzięć. 
Jednak dzięki determinacji  i ,,nowemu’’ 
podejściu do organizacji tych ważnych 
dla promocji gminy wydarzeń, zakoń-
czyły się one sukcesem. Co ważniejsze 
udział finansowy Gminy Płaska, w 
przeciwieństwie do lat poprzednich, 
był znikomy i ograniczał się w zasadzie 
do pomocy. Centrum Informacji Tury-
stycznej odwiedziło w sezonie letnim 
(lipiec/sierpień) ponad 800 gości z kraju 
i zagranicy. Ponad 34% urlopowiczów 
pochodziło z Województwa Mazowiec-
kiego. Tuż za nimi plasowali się turyści z 
podlaskiego, małopolskiego i śląskiego. 
Turyści zagraniczni to głównie Niemcy, 
Amerykanie, Anglicy i Holendrzy. Zda-
rzali się również Austriacy, Francuzi czy 
Słowacy. To cieszy!

Tym  czasem jesień zapukała do 
naszych drzwi, wielkie grzybobranie, 
wykopki, powakacyjne porządki… 
wakacje bay, bay!

     
Zapraszam do miłej lektury!

Redaktor Naczelny

Zakończono naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Firma Hydrobud z Łomży zakończyła z 

końcem sierpnia naprawę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska. 
Inwestycja była realizowana na zlecenie 
Gminy.  Polegała ona na doprowadzeniu 
wybudowanych wadliwie przez firmę 
Aqatech Sp. z o. o. oczyszczalni do stanu 
zgodnego z dokumentacja techniczną. 
Prace obejmowały:
1. Prace naprawcze obejmujące 404 obiek-

ty. Polegały one na likwidacji 294 prze-
pompowni ścieków oraz doprowadzenie 
studni chłonnych do stanu zgodnego z 
dokumentacją techniczną, jak również 
poprawnie złóż chłonnych.  

2. Likwidację 67 samowoli budowlanych.
Firma Hydroprojekt nie dopełniła obo-
wiązku złożenia dokumentacji zgodnych 
z przepisami prawa, dlatego zostały 
przeprowadzone prace mające na celu 
likwidacje tych samowoli.

3. W miejscach gdzie koszty likwidacji 
samowoli budowlanych przekraczały 
sumę opłaty legalizacyjnej dokonano 
opłaty legalizacyjnej (16 lokalizacji).
Równolegle do prac budowlanych 

wykonywano czynności związane z opra-

cowaniami dokumentacyjnymi, które miały 
na celu doprowadzenie do zgodności z pol-
skim prawem budowlanym wybudowanych 
wadliwie oczyszczalni. Dokonano oceny 
technicznej poprawności wybudowania 
oczyszczalni (302 szt.) oraz oceny tech-
nicznej wraz  z warunkami technicznymi 
do legalizacji w 53 lokalizacjach.

Koszt tych wszystkich prac wyniósł 
ponad 2 mln złotych. Kwota ta została 
zabezpieczona w należnościach, które nie 
zostały wypłacone fi rmie Aqatech Sp. z o.o.

Przeprowadzone prace naprawcze 
poprawią sprawność tych ważnych dla 
mieszkańców instalacji. W przypadkach 
awarii lub złego funkcjonowania przydo-
mowych oczyszczalni można zgłaszać to do 
Samorządowego Zakładu Komunalnego w 
Płaskiej, który świadczy usługi serwisowe 
tych urządzeń.

Zgodnie z umową  mieszkańcy, którzy 
posiadają przydomową oczyszczalnię 
ścieków wykonaną w ramach ww. projektu, 
zobowiązali się do umieszczenia informacji 
promującej wykorzystanie Funduszy Unii 
Europejskiej. Urząd Gminy Płaska dostar-

czy odpowiednie tabliczki informacyjne 
(formatu A4) na każdą posesję.  

 
Co dalej z projektem?

Gmina Płaska wraz partnerem projek-
tu Rejonem Łoździeje (Litwa) uzyskała 
zgodę Wspólnego Komitetu Sterująco-
-Monitorującego Programu Współpracy 
Transgranicznej Liwa-Polska 2007-2013 
na przedłużenie o rok tj. do 31.08.2014 
r. projektu „Rozwój ekoturystyki na po-
graniczu polsko-litewskim”. W związku z 
czym inwestycja budowy  przydomowych 
oczyszczalni ścieków będzie kontynuowa-
na w przyszłym roku w ilości 233 sztuk, 
zgodnie z założeniami projektu. 

Trwają ustalenia z Sekretariatem Wspól-
nego Komitetu dotyczące możliwości 
uzupełnienia listy chętnych do udziału 
w projekcie, gdyż Gmina Płaska chce osią-
gnąć wszystkie wskaźniki zakładane przy 
realizacji ww. projektu tj. min.: wybudowa-
nie wszystkich zaplanowanych 700 sztuk 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Grzegorz Mackiewicz
Sekretarz Gminy Płaska



sierpień - wrzesień 2013 r.4

JAK BYŁO NAPRAWDĘ …
Prowokacja telewizji TVN w gminie Płaska

To co wydarzyło się w dniach 3, 4  i 
9 września br. w Płaskiej było haniebną 
i nikczemną prowokacją wobec władz 
Gminy przeprowadzaną przez część 
radnych za pośrednictwem ,,wynaję-
tych’’ dziennikarzy telewizji TVN. Ta 
inwigilacja, rodem z minionej epoki, 
wystawia jak najgorsze świadectwo 
osobom, które od dłuższego czasu ośmie-
szają i poniżają Gminę Płaska oraz jej 
mieszkańców. Zmanipulowany materiał, 
który ukazał się zarówno w TTV, jak 
i FAKTACH nie tylko bezpodstawnie 
oskarża  władze Gminy, ale pośrednio 
obraża  normalnych ludzi. Tak dalej 
być nie może!

Wtorek, 3 września br., ok. godziny 
11.00, do biura Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej ,,wpada’’  ekipa telewizyjna, 
która bez przedstawienia się, okazania legi-
tymacji dziennikarskich, żąda od dyrektora 
GOK wyjaśnień i szczegółów dotyczących 
wyroku Sądu Pracy w Suwałkach, który 
przyznał Wójtowi Gminy Płaska odszko-
dowanie za bezpodstawne obniżenie wy-
nagrodzenia przez Radę Gminy w Płaskiej. 
Próba przedstawienia faktów i argumentów 
zgodnie z prawdą wywołuje zdumiewającą 
reakcję ,,dziennikarza’’. Staje się coraz 

bardziej agresywny, przerywa każdą wy-
powiedź, insynuuje mówienie nieprawdy, 
stara się wymusić określone zachowania, 
prowokuje. Dzieje się to wszystko w 
obecności pracowników GOK, jak również 
przebywających w biurze interesantów.
Po upływie około godziny ponownie 
zjawia się ,,ekipa’’ TVN, tym razem w 
towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Stanisława Dobrowolskiego, który 
publicznie, w obecności kamery, zarzuca 
mi mówienie nieprawdy oraz działanie 
na szkodę Gminy. Oświadcza, że celem 
działalności Wójta i jego zastępcy jest 
doprowadzenie Gminy do upadku. Na 
absurdalność tych zarzutów zupełnie nie 
reaguje prowadzący nagranie. W korytarzu 
GOK całości przysłuchują się ,,przypadko-
wi’’ świadkowie: Czesław Warakomski i 
radny Jatkowski. Informuję ,,redaktora’’, 
że w razie opublikowania tych oszczerstw 
władze Gminy podejmą odpowiednie kroki 
prawne.

Środa, 4 września br., ok godziny 10.00 
udaję się do Urzędu Gminy w Płaskiej 
na spotkanie z Wójtem oraz Sekretarzem 
Gminy w celu omówienia bieżących spraw 
związanych z funkcjonowaniem gminy. W 
międzyczasie do pokoju Sekretarza Gminy, 
w którym trwa narada, wchodzi interesant 
z ofertą prezentującą piece na biomasę. 
W trakcie prezentacji, bez uprzedzenia, 
wkracza ta sama ,,ekipa’’ telewizyjna i 
nie zważając na obecność postronnych 
osób zaczyna bezpardonowo atakować 
słownie Wójta Wiesława Gołaszewskiego. 
W drzwiach asystują ponownie Stanisław 
Dobrowolski, Jatkowski i Warakomski. Zi-
rytowany tą sytuacją petent w kategorycz-
ny sposób zwraca uwagę ,,dziennikarzom’’ 
na niewłaściwe zachowanie i utrudnianie 
pracy. Dopiero na tę uwagę udaje się wy-
prosić ,,ekipę’’ z pokoju.

 Po zakończeniu prezentacji mieli-
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZSO W PŁASKIEJ

Drugiego września w obecności 
uczniów wszystkich klas, rodziców, 
zaproszonych gości,  nauczycieli oraz 
pocztu sztandarowego nastąpiło uroczy-
ste otwarcie roku szkolnego 2013 /2014.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w kaplicy w Płaskiej prowadzoną przez 
ks Wojciecha Jabłońskiego oraz Andrzeja 
Borkowskiego. Dalsza inauguracja roku 
szkolnego odbywała się w szkole. Dyrek-
tor ZSO w Płaskiej w swoim wystąpieniu 
serdecznie powitał dzieci i młodzież, 
rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych 
gości : Wójta Gminy Płaska -Wiesława 
Gołaszewskiego, ks. Wojciecha Jabłoń-
skiego i ks. Andrzeja Borkowskiego, 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej – Wojciecha Krzywińskiego, 
Komendanta Placówki Straży Granicznej 
w Płaskiej - Krzysztofa Pampucha oraz 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska w 
Żylinach - Leszka Skubisa.

Nasi uczniowie wakacje spędzili 
bezpiecznie. Świadczy o tym fakt, że 
wszyscy stawili się zdrowi i wypoczęci.

W ZSO rozpoczęło naukę  175 
uczniów szkoły podstawowej oraz  76  
uczniów gimnazjum.

W bieżącym roku szkoła zamierza 
realizować wyznaczone kierunki polityki 

oświatowej państwa, podejmując dzia-
łania na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa 
uczniów. W planie pracy szkoły ujęte 
zostały zadania dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze a szczególnie 
wspieranie rozwoju dziecka młodszego 
w związku z obniżeniem wieku realizacji 
obowiązku szkolnego.

Szkoła będzie kontynuować uroczy-

stości związane z patronem szkoły, uro-
czystości patriotyczne, a także podejmie 
szereg działań ekologicznych.

Nowy rok szkolny to szereg nowych 
wyzwań przed naszą społecznością oraz  
zobowiązań, szczególnie tych, które wią-
żą się  z osiągnięciem dobrych wyników 
na egzaminie zewnętrznym.

Lilianna Polkowska

śmy udać się bezpośrednio do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących na spotkanie 
z Dyrektorem ZSO dotyczące organizacji 
roku szkolnego. Na korytarzu zostaliśmy 
dosłownie ,,napadnięci’’ przez naszych 
adwersarzy (zdjęcia w załączeniu). Wójt 
wielokrotnie zwracał się z prośbą o za-
niechanie tych bezprawnych działań i 
nieutrudnianie wykonywania obowiązków 
służbowych funkcjonariuszom publicz-
nym. Prowadzący nagranie, kamerzysta 
oraz towarzyszący ,,ekipie’’ osoby fi zycz-
nie utrudniały zejście na parter. W pewnym 
momencie Stanisław Dobrowolski zasunął 
kratę znajdującą się na piętrze budynku 
w celu uniemożliwienia zejścia na dół. 
Była to ewidentna prowokacja ze strony 
wiceprzewodniczącego RG. Kiedy udało 
nam się wydostać na klatkę schodową w 
dalszym ciągu próbowano uniemożliwić 
nam wydostanie się z budynku. Do skan-
dalicznego zachowania  Dobrowolskiego 
doszło w momencie, kiedy próbowałem 
wydostać się z przedsionka budynku UG. 
Zostałem zaatakowany i uderzony klatką 

piersiową przez agresora. Naruszenie 
nietykalności cielesnej funkcjonariusza 
publicznego w czasie wykonywania obo-
wiązków służbowych jest przestępstwem 
(art. 222 kk). Następnego dnia złożyłem 
do Komendy Powiatowej Policji w Au-
gustowie zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez Stanisława 
Dobrowolskiego. Z trudem udało nam się 
opuścić budynek urzędu gminy.

Nachalna ,,ekipa’’ podąża za nami w 
kierunku szkoły, próbując po drodze w dal-
szym ciągu wymusić pasujące do nagrania 
odpowiedzi. W progu drzwi wejściowych 
do budynku ZSO zjawia się dyrektor Su-
dyk, który informuje ,,dziennikarzy’’, że 
placówka oświatowa nie jest miejscem do 
wywoływania tego typu sensacji. Na nic 
się zdają apele i prowokatorzy przedzierają 
się do sekretariatu próbując dostać się do 
gabinetu zastępcy dyrektora, w którym ma 
odbyć się spotkanie poświęcone ,,5’’-lat-
kom i oddziałowi przedszkolnemu. W 
tej sytuacji decydujemy się na wezwanie 
policji, która legitymuje i spisuje intruzów. 

Składamy również wstępne zeznania doty-
czące przebiegu zdarzeń. Sytuacja wydaje 
się być chwilowo opanowana. Następnego 
dnia składamy zawiadomienie w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Augustowie 
przeciwko ,,ekipie’’ reporterskiej TVN 
w związku z utrudnianiem wykonywania 
czynności służbowych przez funkcjonariu-
szy publicznych.  

W poniedziałek, 9 września br. od rana 
na parkingu przy aptece (naprzeciw bu-
dynku UG) ustawiają się dwa samochody 
z naklejkami TVN, w tym jeden wóz 
satelitarny. Przez osiem godzin wywierają 
presję i próbują, najprawdopodobniej 
za pomocą mikrofonów kierunkowych, 
nasłuchiwać to co dzieje się w Urzędzie 
Gminy. Zachowanie takie jest skandaliczne 
i niedopuszczalne w normalnym demo-
kratycznym państwie. Jeżeli na tym ma 
polegać ,,wolność’’ słowa i niezależność 
mediów to osiągnęliśmy standardy Gwinei 
Równikowej …

Wojciech Krzywiński
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Po rocznej przerwie udało się reakty-
wować festiwal muzyki rockowej i szanto-
wej. Jego 9 już edycja była wyjątkowa! W 
tym roku festiwal odbył się 2-3 sierpnia na 
plaży gminnej w Serwach, pod zmienioną 
nazwą  RockWater. Przez dwa wieczory 
na scenie w Serwach zaprezentowały się 
publiczności takie zespoły jak: Kingdom 
Waves, Klucz do Kilwatera, Mordewind, 
Kuśka Brothers, Załoga dr Bryga, Atmas-
fera, Mietek Folk, Phono Faber, Orkiestra 
Dni Naszych, Strefa Mocnych Wiatrów, 
Pearl Harbor, Frog ‚n’ Dog.

Ich energiczna i żywiołowa muzyka 
oraz sprzyjająca pogoda przyciągnęły 
wielu fanów i słuchaczy, w tym turystów 
przebywających w okolicznych miej-
scowościach oraz mieszkańców gminy 
Płaska.

W piątek, pierwszym dniu festiwalu, 
tradycyjnie odbył się konkurs „piosenki 
szantowej”. Zwyciężył zespół „Trzy 
Maszty” z Torunia. Nagrodę rzeczową w 
postaci sprzętu muzycznego ufundował 
wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, a dla zwycięskiego zespołu wręczył 

ją zastępca wójta Wojciech Krzywiński.
Zaproszeni artyści, ich muzyka, ma-

lownicze miejsce koncertu oraz doskonała 
publiczność tworzą niezwykłą atmosferę 
jedynego takiego w okolicy festiwalu 
muzyki rock.

Głównym organizatorem festiwalu 
RockWater była fi rma Flame Promotion, 
zaś Patronatem Honorowym Wójt Gminy 
Płaska. Gminny Ośrodek Kultury w Pła-
skiej pełnił rolę partnera w organizacji.

Paulina Krauze

RockWater Festival Serwy 2013
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Festyn Ludowy w Kudrynkach

Festyn Ludowy w Kudrynkach jest 
to coroczną imprezą odbywającą się na 
terenie gminy Płaska, która przyciąga 
dużą liczbę miejscowych jak i przyjezd-
nych gości. W tym roku odbył się on  15 
sierpnia na bindudze niedaleko śluzy 
Kudrynki. Uroczystość festynu wypadła 
w święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, zwane  także Świętem Matki 
Boskiej Zielnej.

Turyści i urlopowicze mogli wziąć 
udział w wielu atrakcjach, min. Turniej 
piłki nożnej (przyjezdni kontra miejsco-
wi), rzucie kłodą oraz konkurencji, która 
przyciągnęła najwięcej zainteresowanych 
- mistrzostwa świata w rzucie beretem. 
Uczestnicy opracowywali sposoby rzutu 
tak, aby ten poleciał jak najdalej. Ry-
walizacja była zażarta i wywołała wiele 
emocji. Aplauz był również niesamowity. 

Natomiast w turnieju piłki nożnej wzięły 
udział cztery drużyny. Najlepszą okazała 
się młodzież jak i dorośli z Gruszek.  
Gratulujemy!

Na Festynie gościliśmy także funk-
cjonariuszy Staży Granicznej, którzy 
pokazali nam umundurowanie i wyposa-
żenie funkcjonariuszy oraz opowiedzieli 
jak na co dzień funkcjonuje placówka 
SG w Płaskiej. Swoją obecnością na 
festynie także zaszczyciła nas jednostka 
ochotniczej Straży Pożarnej z Gruszek. 
Ochotnicy  zorganizowali pokazy sprzętu 
strażackiego  i  ratunkowego tj. nożyce 
do cięcia blachy, obsługa prądownicy, 
obsługa noszy i wiele innych.

W trakcie festynu każdy mógł poczę-
stować się kiełbaskami pieczonymi na 
ognisku. Dzieci mogły wziąć udział w 
konkursie plastycznym i warsztatach , któ-

re prowadziła Pani Marysia Pawlikowska.  
Na koniec odbyła się zabawa taneczna dla 
dorosłych na której przygrywał nam DJ 
Dzióbek. Mimo niesprzyjającej pogody 
jaka gościła nam na uroczystości cieszy-
my się z tak  dużej frekwencji i świetnej 
zabawy.

Organizatorem Festynu Był Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej i Świetlica 
Wiejska w Rudawce. Głównym sponso-
rem był Spółdzielczy Bank Rozwoju z 
siedzibą w Szepietowie, który przekazał 
na ten cel kwotę 2 tys. zł, za co serdecznie 
dziękujemy. Ogromne podziękowania 
kierujemy również w ręce Pani Ewy 
Juszkiewicz oraz jej męża. Słowa uznania 
składamy dla Pana Nadleśniczego Lesz-
ka Skubisa za pomoc przy organizacji 
imprezy.

Maja Puczyłowska
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4 września br. przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Klubo-
kawiarni M Café  odbył się wernisaż  
prac  Szkolnej Galerii Sztuki, która 
została  wykonana przez uczniów 
Społecznego Gimnazjum 99 STO w 
Warszawie pt.: ” Kopia z Mistrza”.  Na 
wystawie mogliśmy podziwiać kopie 
dzieł sztuki znanych impresjonistów  
tj.  Edgar Degas  czy Claude Monet, 
a także dzieł  z okresu Młodej Polski i 
Realizmu  XIX i XX wieku. Wernisaż 
rozpoczęło uroczyste wystąpienie  Pana 
Dyrektora Wojciecha Krzywińskiego, 
który wprowadził nas w świat sztuki 

oraz opowiedział nam o autorach 
wystawianych prac. Następnie goście 
zostali poczęstowani lampką szampana 
i przekąskami, które przygotował szef 
kuchni Piotr Hermaniuk.

Wernisaż odbył się w miłej i przy-
jaznej, wręcz domowej atmosferze. 
Rozmowy o sztuce, i nie tylko, dało 
się słyszeć na każdym kroku. Wernisaż 
i wystawa godna uznania i podziwu.

Prace  można podziwiać do 30 paź-
dziernika w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Płaskiej oraz Klubokawiarni M Café 
w budynku CIT.

Na koniec chcielibyśmy podzięko-

wać Dyrektorowi Społecznego Gimna-
zjum w Warszawie Panu Jarosławowi 
Pytlak, który wypożyczył nam tak 
piękne dzieła a także młodzieży, która 
je stworzyła. 

Mamy nadzieję, że nie będzie to 
ostatnia wystawa w sezonie arty-
stycznym 2013 / 2014. Chcemy aby 
w pomieszczeniach kawiarni M Cafe  
odbywały się cyklicznie prezentacje 
zarówno fotografi i, jak i innych rodza-
jów twórczości.

Maja Puczyłowska

Wystawa malarstwa w GOK 
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Expo Sejny 2013
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 

w dniach 21-22 września 2013r. wziął 
udział w  III Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych i Wędkarskich na 
Pograniczu EXPO Sejny. W targach 
uczestniczyło  160 wystawców z Polski, 
Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Buł-
garii, a nawet Republiki Południowej 
Afryki. Gminę Płaska reprezentowali 
pracownicy GOK w Płaskiej w oso-
bach: Wojciech Krzywiński - Dyrektor 
GOK, Paulina Krauze, Ela Krauze, 
Maja Puczyłowska, Małgorzata Cięż-
kowska, Jacek Nasewicz, 

Nasze stoisko cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród odwie-
dzających, o czym świadczyło z dobyte 
wyróżnienie w kategorii najlepsza ofer-
ta turystyczna przyznana przez Komisję 
i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR 
„Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” 
Cezarego Cieślukowskiego.  Porównu-
jąc  oferty innych wystawców zarówno 
krajowych jak i zagranicznych z dumą 
możemy stwierdzić, że Gmina Płaska 
dysponuje naprawdę ogromnym po-
tencjałem turystycznym i odpowiednią 
bazą. Centrum Informacji Turystycznej 
w Płaskiej odwiedziło w sezonie ponad 
800 gości z tak odległych zakątków 
jak   Stany Zjednoczone czy Australia. 
Tegoroczne Targi przyniosły nam dużo 
radości i satysfakcji. Mamy nadzieję 
wziąć w nich udział także w przyszłym 
roku.

Maja Puczyłowska
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Dobiega końca realizacja części 
inwestycyjnej projektu „Rozwój infra-
struktury transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego”, realizowanego przez 
Gminę Płaska w partnerstwie z Samo-

rządem Rejonu Grodno oraz Przedsię-
biorstwem „Grodnoobłudrogbudowa” 
(BY) w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukra-
ina 2007-2013. Wykonawca firma 

STRABAG Sp. z o.o., zgodnie z za-
wartą umową zakończy przebudowę 
układu komunikacyjnego 12 dróg na 
terenie Gminy Płaska w terminie do 
15.10.2013 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr 
XVI/109/12 z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działek 
o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/6 z 
obrębu ewid. Sucha Rzeczka.

Jednocześnie na podstawie art. 39 
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 
57/4, 57/6 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój 
Nr 15, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Płaska lub drogą pocztową na ad-

res: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 
53, w terminie do dnia 17.10.2013r

Wniosek powinien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z 
oznaczeniem obiektu lub obszaru, które-
go dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie następuje w formie Zarzą-
dzenia Gminy Płaska, które jest publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Gmina Płaska uzyskała dofi nansowa-
nie na realizację dwóch nowych operacji 
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013. W dniu 3 września 
2013 r. podpisane zostały umowy o 
przyznanie pomocy na realizację operacji 

„Remont budynku świetlicy wiejskiej 
we wsi Mołowiste”oraz na „Budowę 
piłko-chwytu i ogrodzenia wokół boisk 
sportowych w Płaskiej”. Dofi nansowa-
nie zostało przyznane w wysokości 57.458 
zł na budowę piłko-chwytu i ogrodzenia 
boisk oraz 56.156 zł na remont budynku 
świetlicy w Mołowistym, tj. do 80 % 
poniesionych kosztów kwalifi kowanych 
operacji. Prace budowlane w przypadku 

piłko-chwytów i ogrodzenia boisk zo-
staną zrealizowane do końca bieżącego 
roku, zaś remont świetlicy do maja 2014 
r. Informacja na temat ogłoszonych po-
stępowań przetargowych na wykonanie 
przedmiotowych operacji dostępna jest na 
stronie internetowej zamawiającego pod 
adresem: http://ug-plaska.pbip.pl/ oraz w 
Urzędzie Gminy Płaska. 

A.J.

Przebudowa dróg na terenie gminy

PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROW

OGŁOSZENIE
Płaska, dnia 26.09.2013 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/6 z obrębu 

ewid. Sucha Rzeczka
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Augustowskie Towarzystwo Kajako-
we, które od lat  promuje kajakarstwo jako 
najlepszą formę aktywnego wypoczynku 
– niestrudzenie przemierza szlaki wodne 
Suwalszczyzny,  Podlasia oraz inne piękne 
rzeki w kraju i za granicą. 

Naszą ukochaną trasą zawsze była i jest  
Czarna Hańcza i Kanał Augustowski, po 
których  kilka razy w roku  odbywamy 
dłuższe i krótsze spływy – często po se-
zonie turystycznym. 

 Bardzo leży nam na sercu czystość 
naszych rzek i   jezior i niestety  efektem 
(ubocznym) każdego spływu są worki  pu-
stych butelek i puszek zebranych na trasie.  

Aby pływających śmieci, które rażą 
uczucia każdego szanującego przyrodę 
wodniaka, było mniej - rozpoczęliśmy 
akcję profilaktyczną mającą na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej 
wśród kajakarzy . Nasza kampania polega 
na oklejaniu kajaków pływających  po 
Czarnej Hańczy i Kanale nalepką z hasłem    
NIE   PLYWAM  W   SMIECIACH !  
co mamy nadzieję uchroni nasze szlaki 
wodne przed beztroskim wyrzucaniem za 
burtę niepotrzebnych odpadków.

   Serdecznie dziękujemy naszym wspa-
niałym  „ partnerom  strategicznym „ – 

- Nadleśnictwu Głęboki Bród i Nadle-
śnictwu Płaska , które bardzo przyjaźnie 

odniosły się do inicjatywy    ATK  i pod-
jęły się sfi nansowania kosztów wydruku 
naklejek.

Od początku sierpnia  na kajakach 
przemierzających Czarną Hańczę poja-
wiły się nalepki z  wymownym hasłem. 
Większość „ armatorów „ kajakowej fl oty 
z sympatią potraktowała naszą  akcję 
i  obok własnego logo na burcie kajaka 
chętnie także umieszcza naklejkę. 

Wyrażamy nadzieję, że kampania NIE 
PŁYWAM W ŚMIECIACH odniesie po-
żądany skutek kiedy jak zawsze będziemy 
brali udział w corocznej akcji sprzątania 
wodnych szlaków po sezonie – śmieci 
będzie znacznie mniej- a może wcale. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Organizator Kampanii NIE PŁYWAM W 
ŚMIECIACH

Krystyna Korzeniewska    ATK

Kampania
NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH    

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, 

że od dnia 7.10.2013r. 
(poniedziałek) 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna zostanie przenie-

siona do budynku
 Świetlicy Wiejskiej w Pła-
skiej. GBP czynna będzie 

od poniedziałku
do piątku w godzinach 

9.00-17.00, zaś w sobotę 
w godz. 10.00-14.00

Rolniku skorzystaj 
z rehabilitacji leczniczej

 w KRUS



Redaktor naczelny: Wojciech Krzywiński, Sekretarz redakcji: Paulina Krauze Współpraca: Maciej Zdancewicz, 
Małgorzata Ciężkowska, Barbara Wasilewska, Anna Jadeszko, Ewa Wróblewska, Jan Bagiński.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

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

OKZ Augustów prowadzi rekrutację
na BEZPŁATNY KURS:

SZKOLENIE skierowane do rolników
i ich rodzin opłacających składkę KRUS

Informacji udziela i zapisy prowadzi : OKZ Augustów 
ul. Tytoniowa 10, tel. 643 52 53; 643 16 92

Więcej informacji : http://szkolenia.zdz.bialystok.pl/augustow/

DRWAL – operator pilarek


