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Na XX sesji Rady Gminy Płaska

30 czerwca 2009 roku (wtorek) 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XX zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Dariusz Cięż-
kowski, zaś radni podjęli podczas jej 
trwania kilka ważnych uchwał. Przyjęto 
bez uwag protokół z poprzedniej XIX 
sesji. Informację o decyzjach w okresie 
między sesjami przedstawił Wiesław 
Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XX/152/09 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
Płaska na 2009 rok, w której m.in. po
stanowiono zwiększyć plan dochodów 
budżetowych o kwotę 10.000 zł. oraz 
zwiększyć plan wydatków budżetowych 
o kwotę 10.000 zł. 

Budżet po zmianach wynosi: dochody 
ogółem  9.178.062 zł., wydatki ogółem 
 11.670.200 zł. Deficyt budżetu gminy 
w wysokości 2.512.138 zł. zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek 
w wysokości 2.368.000 zł. oraz wolny
mi środki na rachunku budżetu gminy 
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w wysokości 144.138 
zł. Deficyt budżetowy związany jest 
z planowanymi inwestycjami gminnymi, 
współfinansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej – średnie dofinansowa

nie dla inwestycji przekracza poziom 
75%.

Wolne środki na rachunku budżetu 
gminy z tytułu rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wyso
kości 182.835 zł. przeznacza się na 
spłatę kredytów zaciągniętych w latach 
ubiegłych. 

Podjęto uchwałę zmieniającą Plan 
Odnowy Miejscowości Strzelcowizna, 
zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/131/09 
Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 
2009r. Uchwałą Nr XX/153/09 za
twierdzono zmianę rozdziału IX. „IX. 
Arkusz planowanych przedsięwzięć” 
w Planie Odnowy Miejscowości Strzel
cowizna, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XVII/131/09 Rady Gminy Płaska z dnia 
12 lutego 2009r. w sprawie zatwier
dzenia Planu. Oto wykaz przedsięwzięć 
inwestycyjnych zaplanowanych do 
realizacji w latach 2010 – 2016: Remont 
budynku świetlicy wiejskiej w Strzelco
wiźnie oraz zagospodarowanie terenu 
wokół budynku w latach 2009 – 2010 za 
kwotę 182.901,271 zł; budowa inkuba
tora przedsiębiorczości w latach 2010 – 
2013 o wartości 240.000 zł oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w latach 2009 – 2011 za kwotę 500.000 
zł. Jest to jednakże lista otwarta, która 

w trakcie okresu programowania może 
być modyfikowana i uzupełniana. 

Podjęto uchwałę Nr XX/154/09 
w sprawie zmiany studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska, gdzie 
w związku z Uchwałą Nr XIII/98/08 
Rady Gminy Płaska z 27 czerwca 2008 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków za
gospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska, w której uchwala się Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego gminy Płaska 
uchwalonym Uchwałą Nr XII/76/99 
Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 
1999 roku wprowadzono zmiany. Inte
gralną częścią są załączniki graficzne 
1, 2, 3, 4 – dla miejscowości Płaska 
– makieta w skali 1:5000 i załącznik gra
ficzny Nr 1 – dla miejscowości Gorczyca 
– makieta w skali 1:5000.  Rada Gminy 
Płaska stwierdziła, że w okresie wyło
żenia do publicznego wglądu w dniach 
od 29 grudnia 2008 roku do 28 stycznia 
2009 roku oraz w terminie 21 dni po 
wyłożeniu tj. do dnia 20 lutego 2009 
roku oraz od 30 kwietnia 2009 roku do 
1 czerwca 2009 roku oraz w terminie 21 
dni po wyłożeniu tj. do dnia 22 czerwca 
2009 roku włącznie (łącznie z Prognozą 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Płaskiej informuje, iż ustawą 
z dnia z dnia 17 października 2008 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach ro
dzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., 
Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy 
ustalony został na okres od 1 listopada 
do 31 października następnego roku 
kalendarzowego. W związku z tym, 
bieżący okres zasiłkowy, który roz-
począł się 1 września 2008 r., został 
przedłużony do 31 października 
2009r.

Oznacza to, że: decyzje o prawie 
do świadczeń rodzinnych wydane 
przed 1 stycznia 2009r., z terminem 
do 31 sierpnia 2009r., winny być 
przedłużone do 31 października 
2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. usta
wy, decyzja o przedłużeniu okresu, 
na jaki przyznaje się świadczenia, 
powinna zostać wydana z urzędu, 
nie są wymagane: zgoda strony ani 
złożenie przez stronę wniosku w tej 
sprawie; w nowych decyzjach prawo 
do świadczeń ustala się na okres do 
31 października 2009r. 

Prawo do dodatków związanych 
z nauką dziecka ustalane jest od
powiednio do obowiązujących do
tychczas zasad poświadczenia nauki 
dziecka, uwzględniając zarówno 

bieżący rok szkolny 2008/2009, jak 
i dwa miesiące (wrzesień, październik 
2009) przyszłego roku szkolnego. 
W związku z usunięciem, z dniem 1 
stycznia 2009r., ograniczenia terminu 
złożenia wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, wnio
sek o ten dodatek może być złożony 
w każdym czasie przypadającym do 
końca okresu zasiłkowego. Dodatek 
przysługuje raz w roku szkolnym. 

Oznacza to, że w bieżącym okresie 
zasiłkowym, wyjątkowo obejmują
cym rozpoczęcie dwóch lat szkolnych 
(1 września 2008 r. rozpoczął się rok 
szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 
r. rozpocznie się kolejny rok szkolny 
2009/2010), dodatek z tytułu rozpo
częcia roku szkolnego będzie mógł 
być wypłacony dwa razy – pierwszy 
raz za rok szkolny 2008/2009 (więk
szość świadczeniobiorców otrzymała 
już to świadczenie wraz z zasiłkiem 
rodzinnym przyznanym za wrzesień 
2008 r. lub w późniejszych mie
siącach) oraz drugi raz  w okresie 
wrzesień – październik 2009 r. za rok 
szkolny 2009/2010r. 

Dokumenty dot. przyznania pra-
wa do świadczeń rodzinnych należy 
składać od 1 września 2009r.

GOPS Płaska

W dniu 6 maja 2009 r. z rąk 
Wójta Gminy – Wiesława Go
łaszewskiego Państwo Irena 
i Jan Sudnik w otoczeniu 
dzieci i Najbliższej Rodziny,  
ze wzruszeniem odebrali me
dale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”  przyznane 
przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego.  

Kiedy ponad Pięćdziesiąt 
lat temu, dokładnie 31 grud
nia 1958 roku stali na ślub
nym kobiercu, to przysięgali 
Sobie – miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską.

–…Każdy z Was Szanowni 
Jubilaci przeszedł własną 
drogę życia, wspólnie z drugą 
osobą, cieszył się sukcesami 
i smucił się niepowodzenia
mi…wykazaliście się jednak 
Państwo niezbędnym w życiu 
każdego człowieka hartem 
ducha i za to należą się Wam 
słowa największego uznania 
i szacunku – mówił do Ju
bilatów Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski. 

Były kwiaty, szampan i 
życzenia dalszych, dobrych 
i szczęśliwych lat życia. Z 
okazji takpięknego Jubile-

uszu Dostojnym Jubilatom 
składamy serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdro
wiu i szczęściu rodzinnym. 

Do tych życzeń dołącza się 
również redakcja „Głosu 
Płaskiej”.

(red)

Szczęśliwie…ponad pół wieku razem

Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 
31 października 2009r. okresu zasiłkowego

FUNDACJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PUNKT INFORMACYJNY DLA PRZED-
SIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERE-

SOWANYCH ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ

BEZPŁATNE USŁUGI 
INFORMACYJNE Z ZAKRESU:
 podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji 
z prowadzenia działalności gospodarczej;

 możliwości uzyskania wsparcia na realizację 
projektów w latach 2007 – 2013 ze środków pub
licznych (m.in. środków Unii Europejskiej)

 z zakresu możliwości i zasad uzyskiwania usług 
specjalistycznych wzmacniających konkurencyj
ność firmy (m.in. doradczych i szkoleniowych);

 innych informacji związanych z podejmowa
niem i wykonywaniem działalności gospodarczej.

ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM 
BLIŻSZYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
W GODZINACH 8.00 – 16.00

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Punkt Konsultacyjny

ul. Brzostowskiego 10A, lok. 9
16 – 300 Augustów

tel. 087 642 21 96 ; email: pk@frp.pl
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Zamordowany na polu namiotowym w Mołowi
stem nad Serwami miał we krwi 1,8 prom. alko
holu we krwi – ustaliła Prokuratura Okręgowa 
w Suwałkach i pijany był także sprawca tego 
czynu. Pozostali uczestnicy imprezy, w pierw
szy majowy weekend też byli niezbyt trzeźwi. 
Przy wspólnym ognisku pijany Adam P., 23
letni mieszkaniec Białegostoku zadźgał nożem 
Grzegorza G., 20letniego studenta z Krakowa.

*13 czerwca ok. godziny 20 w Płaskiej poli
cjanci zatrzymali „kolarza”, u którego w wy
dychanym powietrzu stwierdzono 3,25 prom. 
alkoholu. Zgłosić go do tegorocznego Tour de 
Pologne – ma facet „gaz”.

*16 czerwca w Mołowistem zapaliła się drew
niana altanka. Po przyjeździe na miejsce zda
rzenia działania zastępów straży pożarnej pole
gały na podaniu z drabiny jednego prądu wody 
w natarciu na objętą pożarem więźbę dachową 
. Następnie przystąpiono do usuwania nadpa
lonego pokrycia dachowego i przewietrzania 
poddasza. Przypuszczalna przyczyna zdarze
nia: nieszczelność przewodu kominowego na 
poddaszu budynku altany. Straty: spaleniu 
ulęgła część więźby dachowej z pokryciem 
z blachy wartość szacunkowa około 15 tys. zł. 
Uratowano drewnianą altanę z wyposażeniem. 
W działaniach uczestniczyło 15 strażaków 
z JRG Augustów i dwa zastępy z jednostek OSP 
Płaska i OSP Gruszki. 

KRYMINAŁKI GMINNE

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.3015.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści, lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez 
podania przyczyny.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem 
zabudowy w miejscowości Płaska: 
działka 1500 mkw, cztery działki po 
1000 mkw. Działki graniczą z lasem 
państwowym, położone w odległości 500 
metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów 
od jeziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do 
uzgodnienia). 
tel. 087 6418881, 
email:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, 
wykończenia hydrauliczne. 
tel. 665 524 252. 

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich 
dachów, daszków, altanek gontem lub 
wiórem.  
tel. 087 641 76 35. 

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło 
i do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do 
uzgodnienia), używane skrzydła drzwiowe, 

bryczka parokonna – 2,5 tys. zł  tel. 087 
641 88 81, 
email:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam używaną chłodziarko
zamrażarkę marki Zanussi wys. 140 cm, 
szer. 55 cm oraz tapczan kol. niebieskiego 
 rozsuwany z poduszkami. 
tel. 503 591 730. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy 
w miejscowości Rudawka o powierzchni 
3000 mkw. Działka graniczy z lasem, 
położona w bliskim sąsiedztwie Kanału 
Augustowskiego, w odległości 200m 
od przejścia granicznego. Cena do 
uzgodnienia. tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży.
tel. 0 603 270 368. 

Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: 
kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki. 
Zgłoszenia osobiste lub: kom. 503 064 200, 
email: invest@investnord.pl

Sprzedam działki budowlane o różnych 
powierzchniach położone w miejscowości 
Gruszki i okolicach, ceny od uzgodnienia,  
tel. 508 953 124.

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapialną, 
mało używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. 
Cena 1000 zł,  
tel. 600 569 233. 

Sprzedam działkę budowlaną z prawem 
zabudowy o wielkości 2000 mkw, położoną 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, 
w miejscowości Kudrynki, cena do 
uzgodnienia.  
tel. 087 641 76 35.

Komunikat w sprawie zmian zasad 
przyznania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej w Płaskiej uprzejmie informuje, że 
na podstawie art. 7 i 18 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 
r., Nr 237, poz. 1654) od 1 listopada 
2009 r., przy ubieganiu się o jedno-
razową zapomogę z tyt. urodzenia 
się dziecka, jak również o dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia 
dziecka wymagane będzie przed-
łożenie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygo-
dnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdro
wia, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określił w drodze roz
porządzenia formę opieki medycznej 
oraz wzór wymaganego zaświadcze
nia. Powyższy warunek nie dotyczy 
opiekunów prawnych dziecka i osób, 
które złożą wnioski o ustalenie prawa 
do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka zostanie złożony przed 1 listo
pada 2009 r.

8 lipca o godz.15:33 
zastęp z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Dalnym Lasie prze
prowadził akcję ra
tunkową na jeziorze 
Serwy, gm. Płaska. 
Zgłoszenie do PSK 
Augustów wpłynę
ło od turystki, która 
utknęła wraz z innymi 

kajakarzami na brze
gu wyspy w trzcinach, 
na środku jeziora, a 
wiał wówczas bar
dzo silny wiatr, który 
spowodował wyso
ką falę na jeziorze. 
Turyści obawiają się 
wywrotki w drodze 
powrotnej na pole 
biwakowe. Działania 

zastępu straży pole
gały na zwodowaniu 
pontonu i dopłynięciu 
do trzcin na wysoko
ści wyspy Sosnowej 
na jez. Serwy, gdzie 
w trzcinach oczeki
wała czwórka mocno 
wystraszonych tu
rystów. Wszystkich 
uratowano.

Akcja na jeziorze Serwy

KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ  W PŁASKIEJ

W dniu 29 czerwca br. odbył się konkurs na 
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Płaskiej. Komisja konkur
sowa liczyła 8 osób (3 przedstawicieli Wójta 
Gminy, 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 
1 przedstawiciel ZNP z Augustowa, 1 przed
stawiciel rady Pedagogicznej, 1 przedstawiciel 
Rady Rodziców). 

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów: 
pan Henryk Sewastynowicz – obecny wicedy
rektor ZSO i pan Dariusz Sudyk – nauczyciel 
z Augustowa. 

Komisja konkursowa, która obradowała 
w pełnym składzie, nie dopuściła do konkursu 
pana Sudyka, gdyż stwierdziła uchybienie 
w dacie wydania jednego z dokumentów załą
czonych do oferty konkursowej. W tej sytuacji 

w dalszej części konkursu brał udział już tylko 
pan Henryk Sewastynowicz. 

Po rozmowach z kandydatem komisja 
przeprowadziła głosowanie tajne w celu wy
łonienia dyrektora ZSO Płaska. Pan Henryk 
Sewastynowicz uzyskał 3 głosy popierające 
na 8 członków komisji. 

W związku z tym, że nie uzyskał co najmniej 
połowy głosów Komisji Konkursowej, konkurs 
został nie rozstrzygnięty. Aktualnie więc na 
okres 10ciu miesięcy osobę pełniącą obo
wiązki dyrektora ZSO Płaska wyznaczy Wójt 
Gminy. Nowy dyrektor ZSO obejmie swoje 
stanowisko z dniem 1 września 2009 roku.

Przewodniczący
 Komisji Konkursowej
  Dariusz Ciężkowski

Konkurs na Dyrektora ZSO w Płaskiej

Ponieważ dotychczasowy sołtys 
 Pan Józef Szostak zrezygnował z 
pełnienia swej funkcji, Wójt Gminy 
działając w myśl § 28 Statutu Sołectwa 
Serski Las (Dz. Urz. Województwa 
Podlaskiego z 2003 r. Nr 33, poz. 766) 
Zarządzeniem Nr 196/09 z dnia  23 

czerwca 2009 r. zarządził ponowny 
wybór sołtysa sołectwa Serski Las na 
dzień 10 lipca 2009 r. Z uwagi na brak 
kandydatów i znikomą frekwencję 
mieszkańców sołectwa nie  dokonano 
wyboru sołtysa we wskazanym 
terminie.

W dniu 17 lipca 2009 roku odbyły 
się ponowne wybory sołtysa sołectwa 
Serski Las. W wyniku których nowym 
sołtysem został pan Wiesław Pawłow
ski, któremu serdecznie gratulujemy!

EBEB

oddziaływania na środowisko) 
nie wniesiono uwag do projektu 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska.

Po stwierdzeniu zgodności 
projektu zmiany miejscowe
go planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska  
z ustaleniami Studium uwarun
kowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego Gminy 
Płaska uchwalonym uchwałą 
Nr XII/76/99 Rady Gminy 
w Płaskiej z dnia 29 grudnia 
1999 roku,   uchwalono zmianę 
miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego gminy 
Płaska uchwalonego uchwałą 
Nr XII/67/04 Rady Gminy 
Płaska z dnia 8 czerwca 2004 
roku (Dz. Urz. Województwa 
Podlaskiego Nr 88, poz. 1312) 
w odniesieniu do części terenów 
położonych w miejscowości 
Płaska. W granicach objętych 
niniejszą uchwałą tracą moc 
ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen
nego Gminy Płaska uchwalo
nego uchwałą Nr XII/67/04 
Rady Gminy Płaska z dnia 8 
czerwca 2004 roku. Uchwałą 
XX/155/09 wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłosze
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 
Projekt zmiany miejscowe
go planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska 
był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach 30 kwietnia 
2009 roku do dnia 21 maja 2009 
roku (włącznie) w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska. 

Po zaprezentowaniu wolnych 
wniosków zamknięto obrady 
XX sesji Rady Gminy Płaska. 

(B)

Wybory sołtysa w Serskim Lesie
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„... najdłuższe to rozstanie, po którym się żyje
jakby serce pękło i nic się nie stało

rozstania co przychodzą gdy nic nie wiesz o tym
i w taki sposób, że nikt nie rozumie ...”

ks. Jan Twardowski

10 sierpnia 2009 roku mija rok od śmierci
Naszego Ukochanego

śp.

Krzysztofa Boetzela
Wszystkich, którym był bliski

i którzy zachowali Go w swej pamięci
prosimy o chwile zadumy i wspomnień.

Msza św. odbędzie się 
w Kaplicy w Studzienicznej

9 sierpnia o godzinie 1900

Najbliżsi

…dwanaście złotych gwiazd 
ułożonych na okręgu symbo
lizuje solidarność i harmonię 
między narodami Europy. Ich 
liczba nie ma nic wspólnego 

z liczbą członków Unii, tyl
ko nawiązuje do starożytnej 
symboliki – 12. w wielu naro
dach europejskich oznaczało 
doskonałość. Koło natomiast 
jest symbolem jedności. Fran
cuski plastyk Arsene Heitz, 
który był projektantem fla

gi, wyznał, że wzorował się 
na XVIIwiecznym obrazie 
Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej. Postać matki Jezusa 
jest na nim przedstawiona 
na ciemnoniebieskim tle, a 
aureola dookoła jej głowy, to 
właśnie dwanaście gwiazd.

Obchody 64. rocznicy obławy augu
stowskiej, podczas której NKWD zamor
dowało w 1945 roku ok. 600 polskich 
partyzantów odbyły się w niedzielę 19 
lipca w samo południe w Gibach. 

Zagubiona gdzieś wśród lasów i jezior 
osada jest symbolem niejako najwięk
szych sowieckich zbrodni na polskich 
ziemiach, szczególnie tych na północ
nowschodnich krańcach kraju. „Giby 
– są z całą pewnością Golgotą Puszczy 
Augustowskiej…Obława Augustowska 
miała miejsce  12 lipca1945 roku, kiedy 
to sowieci aresztowali i wywieźli chyba 
dwa tysiące osób, mieszkańców ziemi 
augustowskiej, sejneńskiej, suwalskiej i 
sokólskiej”. 

Po sześciuset z Nich ślad zaginął. Do 
dziś nie udało się ustalić ich dalszego, z 
pewnością tragicznego  losu. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w intencji 
pomordowanych przed 10metrowym 
krzyżem w Gibach, na miejscu symbo
lizującym pochówek zaginionych, gdzie 
widnieje napis: „Zginęli, bo byli Polaka-
mi”. Na kamiennych tablicach jest wyry
tych 530 nazwisk poległych partyzantów. 
Pacyfikacja Suwalszczyzny, nazwana 
później obławą augustowską, rozpoczęła 
się 12 lipca 1945 roku. Przyjmuje się, 
że zostali wywiezieni w okolice fortów 
grodzieńskich (?) i tam zamordowani. 
…byli wśród nich także mieszkańcy 
gminy Płaska…

Tylko w Gibach krzyż 
i klęczące głazy…

Unia Europejska 27 czerwca 2009r. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Płaskiej           
odbył się III Regionalny Tur
niej Tenisa Stołowego Lasów 
Państwowych RDLP

 Białystok, który zorgani
zowany został przez Nadleś
nictwo Płaska. 

Klasyfikacja indywidu
alna: 1.Roman Skrzekut 
 Nadleśnictwo Suwałki, 
2.Tomasz Motyl  Nadleś
nictwo Olecko, 3.Zdzisław 
Omelianiuk  Nadleśnictwo 
Płaska, 4.Grzegorz Grze-

gorzewski  Nadleśnictwo 
Pisz, 5.Jan Bagiński  Nad
leśnictwo Płaska, 6.Andrzej 
Skowroński  Nadleśnictwo 
Płaska, 7.Krzysztof Bra-
sławski – Nadleśnictwo 
Supraśl, 8..Marcin Konik 
 Nadleśnictwo Czarna Bia
łostocka. 

Klasyfikacja drużynowa: 
Nadleśnictwo Płaska  74 
pkt, Nadleśnictwo Suwałki 
– 47 pkt, Nadleśnictwo Pisz 
– 31 pkt, Dyplomy i pucha
ry dla najlepszych wręczyli: 
zastępca dyrektora RDLP 

w Białymstoku Marek Ma-
słowski i nadleśniczy Nad
leśnictwa Płaska Leszek  
Skubis.  

Swoją obecnością w Tur
nieju zaszczycił wielki spor
towiec  mistrz olimpijski 
z Sapporo w 1972r. Wojciech 
Fortuna, który wręczył dla 
wszystkim uczestnikom 
swoją książkę  „Szczęście 
w powietrzu” wraz z dedy
kacją. 

Sędzią głównym turnieju 
był Waldemar Borys z Au
gustowa a pomocniczymi 
Tadeusz Omelianiuk i Hen-
ryk Szeszko. Czynny udział 
w turnieju wykazali również 
uczniowie ze szkół w Pła
skiej i Gruszek. 

Głównym organizatorem, 
oraz osobą najbardziej zaan
gażowaną w przygotowanie  
turnieju był pracownik Nad
leśnictwa Płaska Zdzisław 
Omelaniuk.                   J.B.

III Regionalny Turniej
Tenisa Stołowego 
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Ponad siedemdziesiąt 
osób z całej Polski – wy
jątkowo, jak się okazało 
zdolnych! uczestniczyło 
w „Proserwach”, nieda
leko Płaskiej, nad naszy
mi Serwami, w IV War
sztatach Artystycznych 
Autorskiej Szkoły Mu
sicalowej pod kierunkiem 

Macieja Pawłowskiego, od 
wielu lat cenionego dyrek
tora artystycznego warszaw
skiego Teatru Muzycznego 
„Roma”.

Wychowankowie tegoż 
znakomitego reżysera i cho
reografa, który uwielbia 
przebywać nad Serwami, 
gdzie niepowtarzalny nastrój 
stwarza aktorom i adeptom 
Włodzimierz Cisłowski 

i jego wspaniała Załoga  
grali i grają główne role w 
największych przedstawie
niach musicalowych wysta
wianych w kraju, takich jak: 
„Akademia Pana Kleksa”, 
„Upiór w operze”, „Koty”,  
czy „Romeo i Julia”. 

W renomowanym hotelu 
w Serwach wraz z Maciejem 
Pawłowskim zajęcia i to 
na wysokim, profesjonal
nym poziomie prowadzili 
też: Paulina Andrzejewska 
– tancerka, pedagog, główny 
choreograf „Romy” – absol
wentka Państwowej Szko
ły Baletowej i Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie i Ag-
nieszka Zalas;  Lena Zuch-
niak – gwiazda programu 
„Jaka to melodia?”, która 
współpracowała z Maciejem 
Pawłowskim przy „Miss 
Saigon”, czy  też i „Kotach”. 

Prowadziła wówczas zajęcia 
z emisji głosu i wokalne, po
dobnie jak Anna Domrzal-
ska, Ida Nowakowska. 

Pani Liwia Pawłowska, 
wokalistka Teatru Muzycz
nego „Roma” – absolwentka 
Akademii Teatralnej w War
szawie, Akademii Muzycznej 
w Gdańsku i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  prowadzi
ła  wysoce specjalistyczne 
zajęcia aktorskie. Warsztaty 
zakończył w czwartek, 16 

lipca 2009 roku otwarty 
dla licznej publiczności 
specjalny pokaz i prezen
tacja w Centrum Wypo
czynkowoRekreacyjnym 
PROSERWY w Serwach, 
w którym zaprezento
wano m.in. fragmenty 
z  „Tańca Wampirów” 
– „Wieczność”, „Carpe 
Noctem”, „Art. Facto-
ry”  i efektowny finał. 
–To był znakomity popis 
młodych ludzi, którzy w 
niedalekiej przyszłości 

mogą brylować nie tylko 
na scenach w Polsce, ale i 
za granicami naszego kraju 
– powiedział po spektaklu 
Wiesław Gołaszewski, wójt 
gminy Płaska. Chcielibyśmy 
by ośrodek „PROSERWY” 
także i w następnych la-
tach gościł utalentowanych 
młodych aktorów i już teraz 
zapraszamy Wszystkich na 
przyszłoroczne zajęcia.

(B)

Profesjonalizm w każdym
 (ładnym!) calu …Przyprowadziłem do domu Walusia 

w nocy umieściłem go w stodole dałem mu 
trochę  prowiantu, a sam raniutko zaprzęgłem 
konia wziąłem z sobą 500 marek, to było 
bardzo dużo pieniędzy. Zajechałem rano 
nikogo nie było u lekarza, lekarz jeszcze spał. 
Nikogo ja nie widziałem i nie rozmawiałem. 
Lekarz wstał i zaraz mnie przyjął. Tłumaczę 
mu, że matka jest bardzo chora zapłacę mu 
ile tylko zechce wyjąłem pieniądze, a żeby 
tylko zgodził się pojechać do chorej. Za
ciekawiło go skąd ja mam tyle pieniędzy. 
Odmówił  kategorycznie, że nie pojedzie, 
bo w naszych lasach jest niebezpiecznie za 
nic się nie zgodzi. Napisał trochę leków nie 
widząc chorego. 
Ja zauważyłem po nim, że on mnie podej
rzewa o partyzantki. Zostawiłem furmankę 
u lekarza na podwórku z nikim się nie 
widziałem, poszłem do apteki. Podałem 
receptę, a reszte leków brałem tak na zapas, 
wziąłem kilka buteleczek jodyny co 
później okazało się najgorsze. Sporo 
było tych leków. Zebrałem to wszystko 
do teczki słyszę głośno dzwoni telefon 
do apteki i coś mówi po niemiecku, trą
cił łokciem mnie jakiś chłopak i mówi 
pocichu uciekaj bo zaraz przyjdo po 
ciebie żandarmy, tylko ja wyskoczyłem 
na schody a żandarm złapał mnie za 
włosy i poprowadził mnie prosto na 
posterunek do komendanta, widocznie 
pan lekarz lub kto inny zameldował 
na posterunek ,że podejrzany gość 
jest w aptece. Komendant kazał mnie 
zrewidować zabrał pieniądze i leki 
i wrzeszczy ty bandyto ty polska świnio 
chciał lekarza zawieść do bandytów po 
co tobie tyle tych leków, po co tobie 
ta jodyna do obozu, skąd masz tyle 
pieniędzy nasz oficer bierze tylko tyle 
na miesiąc. Zawołał  szulcmana Polaka 
nazwisko Rakuz wyprowadził mnie na 
podwórzę i z całej siły uderzył mnie by
kowcem dwa razy. Widocznie na końcu 
bykowca był ołów bo rozciął mnie na 
twarzy koło oka. Krew pociekła mnie 
po twarzy i po piersiach, pochyliłem się 
ale nie upadłem, w tym czasie puścił 
ogromnego psa na mnie, który dał ła
pami i powalił mnie na ziemie gryźć nie 
dał pociągnął za smycz. Rozkazał  Ra
kuzowi  żeby mnie pilnował dał miotłę 
i kazał mnie zamiatać dziedziniec. 
…Po południu trochę ja oprzytomniał 
zacząłem szperać po kieszeniach 
i znalazłem nakaz od niemieckiego 
leśniczego Szulca ściągnąć drzewo dłu
życe do samochodu i okrągła pieczęć. 
Dałem to dla Rakuza, żeby pokazał 

dla komendanta. Zaniósł jemu woła mnie na 
przesłuchanie. Wziął telefon i dzwoni do leś
niczego Szulca, nie mógł się dodzwonić bo 
już  Szulc uciekł od partyzantów do Lipska. 

Słucham dzwoni na posterunek, bo my nale
żeli do żandarmów Mikaszówka bez przerwy 
wrzeszczy: Mikaszówka Policej Mikaszów
ka. Myślę sobie teraz to już będzie koniec 

ze mną przyjdą żąndarmy sprawdzić 
znajdą kolegie Walusia rannego koniec 
jemu i dla mnie. Spalą zabudowania 
wraz z chorą matko, słucham i pocichł 
modle się, a on bez przerwy dzwoni 
policej Mikaszówka. Nie dodzwonił 
się, rzucił słuchawkie i zadaje mnie 
pytania skąd mam tyle pieniędzy 
i z jakiego oddziału mnie tu wyprawili. 
Tłumacze mu, że jestem gospodarzem 
hoduje dużo inwentarzu, a u nas nie 
ma blisko apteki więc wziąłem więc 
leków na zapas, ale wszystko spogląda 
na ten nakaz nareszcie mówi tak bez 
Rakuza, że Niemcy jest sprawiedliwe 
każe mnie przeliczyć pieniądze, ja nie 
chcem pieniędzy brać każe zabierać 
pieniądze i leki, nie puścił mnie po 
koni kazał dla Rakuza przygnać je na 
posterunek. Wszystko w wozie było 
poprzewracane nawet deska wywró
cona tak szukali. 
Nie wiem co się stało mówi Rakuz 
do mnie ty był przeznaczony na 
zakładnika na porty do Grodna, po 
powrocie z Sopoćkiń odprowadziłem 
kolegie Walusia do obozu tylko sobie 
znanemi dróżkami. Zbliżał się front 
polskie obozy zostali rozpuszczone do 
domów czy tylko gdzie kto mógł oby 
uchronić głowę. Front poszedł dalej ale 
u nas stale przebywali żołnierze Armii 
Czerwonej. Niektórzy mówili, że to 
są żołnierze N.K.W.D. byli i tacy co 
mówili, że AK powinni być ostrożne, 
bo mogą ich aresztować chodzili po 
wsi po lasach widoczne mieli szpiclów, 
bo wiedzieli wszystko… (zachowano 
pisownię oryginalną)                    J.B.

Ciszę nocną mąci silników dudnienie,
Siedząc w samolocie czuję jego drżenie.
Samolot nasz leci w ławicy chmur ciemnych,
Wiezie broń dla Kraju i nas cichociemnych.

Terytorium wroga leży tuż pod nami,
Skąd Niemcy, co chwila strzelają seriami.
Po męczącym locie nad celem krążymy, 
Wreszcie umówione sygnały widzimy.

Zaczynamy zrzuty, zasobniki lecą
Na środek polany, gdzie sygnały świecą.
Wkrótce na mnie kolej, na znak w ciemność skaczę.
Cieszę się z powrotu, znowu Kraj zobaczę.

Czasza spadochronu na niebie zakwita,
Ziemia się przybliża, ktoś biegnie i wita.
To ludzie z placówki, którzy tu czekali
Na nasz „Liberator”, przybyły z oddali.

Mają wiele pracy, zrzuty przejąć trzeba,
Wywieźć stąd i ukryć to, co spadło z nieba.
Stoję na polanie, a wokół las ciemny.
„Witam Cię mój Kraju, to ja cichociemny”.

Kazimierz Stępień 

Z Ostaszkowa…
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28 czerwca 2009 roku na plaży gminnej 
„ADA” w Jazach niedaleko Mikaszówki 
odbyły się gminne uroczystości z okazji 
„Dnia Strażaka”,  a ich organizatorem 
byli   Zarząd Oddziału Gminnego Związ
ku OSP RP w Płaskiej oraz Wójt Gminy 
Płaska – Wiesław Gołaszewski i jedno
cześnie Prezes Zarządu Oddziału Gmin
nego Związku OSP RP w Płaskiej. 

Na uroczystości  jak co roku, przy
byli tłumnie mieszkańcy gminy, tury
ści i zaproszeni goście, m.in.: Bogdan 
Dyjuk  radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, Adam Sieńko  prezes Za
rządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku, Stanisław Sieczkowski 
 naczelnik Komendy Wojewódzkiej Pań
stwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,  
Marek Masłowski – zastępca dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Białymstoku, Andrzej Raczyło 
 dyrektor Delegatury Kuratorium Oświa
ty w Suwałkach, Dariusz Ciężkowski 
– przewodniczący Rady Gminy Płaska 

i komendant Zarządu 
Oddziału Gminne
go Związku OSP RP 
w Płaskiej, Marcin 
Pożarowski  komen
dant powiatowy Ko
mendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Augusto
wie, Arkadiusz Prymaka  zastępca ko
mendanta powiatowego PSP w Augusto
wie, Miron Zaniewski  przedstawiciel 
Nadleśnictwa Płaska, Waldemar Sudnik 
 przedstawiciel Nadleśnictwa Szczebra, 
Wojciech Sobolewski  zastępca komen
danta Placówki  Straży Granicznej w Pła
skiej, Marek Opolski  prezes Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Augustowie, Włodzimierz Ciesłowski 
 właściciel Ośrodka „PRO” Serwy oraz 
radni Gminy Płaska. 

Polową mszę świętą odprawił pro
boszcz parafii Mikaszówka ksiądz Mi-
rosław Mścichowski, który w homilii 
wskazywał na trudne zadania, jakie muszą 
spełniać w swojej służbie strażacy; z jaką 
wiedzą i opanowaniem muszą podcho
dzić do każdej akcji ratowniczej, co wiąże 
się bezpośrednio ze stałym podnoszeniem 
i doskonaleniem swoich umiejętności. 

Po mszy świętej ks. proboszcz dokonał 
uroczystego poświęcenia nowego ciężkie
go samochodu strażackiego dla jednostki 
OSP w Dalnym Lesie, zakupionego dzięki 
zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób 
za kwotę 680.520 zł brutto. 

Zakup tego samochodu był możliwy 
dzięki uzyskaniu dofinansowania i wspar
ciu m.in. od: Komendy Głównej PSP 
Warszawie w wysokości 43.000 tys. zł., 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska w Białymstoku w kwocie 340 
tys. zł.(w tym pożyczki na 140 tys. zł), 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP 
w Białymstoku 150 tys. zł., Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym
stoku – w kwocie 10 tys. zł., Nadleśnictw 
Płaska, Szczebra i Augustów oraz ze 
środków własnych Urzędu Gminy Pła
ska. Kluczyki do samochodu strażackie
go przekazał druhom z OSP Dalny Las 
Adam Sieńko  prezes Zarządu Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej 
woli Jednostka OSP Dalny Las serdecznie 
podziękowała za pomoc w zakupie.

Po odegraniu hymnu państwowego 
wójt Gminy Płaska – Wiesław Goła-
szewski, powitał wszystkich zgroma
dzonych i dokonał otwarcia zawodów 
strażackich. Kolejno wystąpienia swoje 
mieli zaproszeni goście, którzy wyrazili 
wiele ciepłych słów z życzeniami  powo
dzenia w rywalizacji konkursowej. Wszy
scy zebrani mogli obserwować zmagania 
druhen i druhów w różnych ćwiczeniach 
bojowych oraz konkurencjach.

W zawodach udział wzięło 8 drużyn  
strażackich, w tym 2 kobiece. Komi
sji sędziowskiej powołanej przez bryg. 

Marcina Pożarowskiego  komendanta 
powiatowego PSP w Augustowie, prze
wodniczył sędzia główny kpt. Sławomir 
Wirkowski, a służbą medyczną kierował 
lekarz Ośrodka Zdrowia w Płaskiej – Je-
rzy Cieniewicz.

W wyniku zaciętej rywalizacji klasy
fikacja drużynowa jednostek OSP w po
szczególnych konkurencjach przedstawia
ła się następująco: Ćwiczenia bojowe: 1. 
OSP Płaska z wynikiem 40,80 pkt., 2. OSP 
Mołowiste (41,30 p.), 3. Dalny Las (44.95 
p.). Sztafeta pożarnicza 7x50m z prze-
szkodami – 1. OSP Gruszki (47,80 p), 2. 
Dalny Las (50,14 p), 3. Mołowiste (52,32 
p). Sztafeta pożarnicza z przeszkodami 
(panie)   OSP Dalny Las (55,25 pkt), 2. 
OSP Mołowiste  (58,95). Sztafeta pożar-
nicza młodzieżowa (M)  1. OSP Grusz
ki (53,45 p), 2. Płaska (55,1 p), 3. OSP 
Strzelcowizna (56,05 p). Klasyfikacja 
generalna zawodów: 1 miejsce OSP Mo
łowiste z wynikiem łącznym 92,10 pkt. 2  
OSP Dalny Las (95,09 p.). 3. OSP Płaska 
(97,35 p.), 4. OSP Gruszki (111,80 p).. 5. 
OSP Strzelcowizna (122,68 p.),  6. OSP 
Rudawka (135,45 p.). Klasyfikacja ge-
neralna  kobiety: 1. OSP Mołowiste, 2. 
OSP Dalny Las Klasyfikacja generalna 
młodzieżówka – 1. OSP Płaska, 2. OSP 
Strzelcowizna, 3. OSP Gruszki. Klasyfi-
kacja generalnamłodzieżówka (dziew-
częta) – 1. OSP Gruszki. 2. OSP Płaska.

Podczas udanych i znakomicie zorgani
zowanych zawodów czas umilały zespo
ły taneczne dziewcząt z Płaskiej „LPi 8”  
i „LPi 8 mini” prowadzone przez 
Panią Kingę Macierzyńskią,  go
rąco oklaskiwane przez liczną wi
downię. 

Podczas festynu wszyscy chętni 
mogli posmakować nieodpłatnie 
pyszną grochówkę, a na licznych 
stoiskach i straganach zaopatrzyć 

się nie tylko w gadżety, ale i w kulinar
ne smakołyki, domowe jedzenie, wypieki 
oraz napoje i słodycze.

Poza zawodami rozegrano również 
konkurencje sprawdzające czas reakcji 
i sprawność jednostek OSP – bojówka 
oraz zgranie i siłę fizyczną strażaków  
przeciąganie samochodu strażackiego na 
czas i drużynowe przeciąganie liny. Jed
nostki odpowiednio zajęły lokaty:  BO-
JÓWKA – 1. OSP Strzelcowizna  18,92., 
2. OSP Mołowiste  25,56., 3. OSP Płaska 
 26,56., 4. OSP Dalny Las  35,35., 5. 
OSP Rudawka  37,07., 6. OSP Gruszki  
44,34. PRZECIĄGANIE SAMOCHO-
DU  1. OSP Płaska  8,94., 2. OSP Strzel
cowizna  9,15., 3. OSP Rudawka  9,84., 
4. OSP Mołowiste  9,85., 5. OSP Dalny 
Las  10,33., 6. OSP Gruszki  11,30. 
Przeciąganie liny  wygrała drużyna OSP 
Strzelcowizna.

Ceremonii wręczenia pucharów i dy
plomów dokonali: wójt gminy  Wiesław 
Gołaszewski oraz komendant powiatowy 
PSP Augustów  bryg. Marcin Pożarow-
ski. Wójt Gminy podkreślił sprawną or
ganizację zawodów i ich przebieg, a tak
że doskonałą pracę komisji sędziowskiej 
zawodów. Podziękował wszystkim star
tującym drużynom, gratulacje przekazał 
zwycięskim drużynom i życzył dalszych 
sukcesów. Osobne podziękowanie prze
kazał licznie zebranej publiczności za 
udział i gorący doping startującym dru
żynom.

Podczas gminnych zawodów stra
żackich przeprowadzony został pokaz 
ratownictwa wodnego przez augustow
skich ratowników WOPR pod przywódz
twem prezesa  Marka Opolskiego. 
Pokazy  sprawnościowe podczas akcji 
ratunkowych i wykorzystywany sprzęt 

przez WOPR cieszyły się dużym 
zainteresowaniem licznie zgroma
dzonej publiczności, nagradzającej 
oczywiście brawami każdy pokaz. 
Szczególnie do gustu przypadły po
kazy ratownictwa wodnego z łodzi 
motorowej, skoki z motorówki, wy
ławianie tonących, transport i reani
macja tonących. Widoczny był wy
soki poziom wyszkolenia młodych 
ratowników WPORu z Augustowa, 
którym wójt gminy Płaska złożył 
gorące podziękowania za efektow

ne przeprowadzenie pokazów z zakresu 
ratownictwa wodnego. 

Muzyczną oprawę i nagłośnienie za
wodów zabezpieczał zespół „RAJW” 
z Augustowa, który po zakończonych za
wodach przygrywał do tańca dla licznie 
zgromadzonej publiczności.

(red)
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