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ZDARZENIA KRYMINALNE  

Zaistniałe na terenie gminy Płaska od dnia 23 
czerwca do 22 października 2006 roku

• 25 czerwca w miejscowości Rygol zatrzymano 
20-letnią mieszkankę gm. Lipsk, która kierowała sa-
mochodem osobowym VW Golf będąc w stanie nie-
trzeźwości jak wykazało przeprowadzone badanie, 
kierująca pojazdem młoda kobieta miała ponad 1,3 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu;

• W dniach 12-15 lipca w Mikaszówce włamano się 
do samochodu osobowego m-ki Skoda i skradziono 
m.in. odtwarzacz samochodowy;

• W nocy z15/16 lipca w miejscowości Serwy mia-
ło miejsce pobicie trzech mieszkańców Białegostoku 
przebywających na letnim wypoczynku; 

• W nocy z 19/20 lipca na terenie jednej ze stanic 
wodnych w okolicy Mikaszówki, skradziono kamerę 
video, pozostawioną przez właściciela w niezamknię-
tym pomieszczeniu sauny;

• 25 lipca na terenie Bazy ZHP w Suchej Rzeczce 
skradziono z jednego z namiotów plecak z odzieżą i 
dwie elektryczne latarki;

• w nocy z 25/26 lipca z pola namiotowego skra-
dziono pozostawiony bez zabezpieczenia rower gór-
ski;

• 1 sierpnia policjanci Sekcji Kryminalnej Komen-
dy Powiatowej Policji w Augustowie, w trakcie wyko-
nywania czynności służbowych, w jednym z przydo-
mowych ogródków w Rubcowie, ujawnili nielegalnie 
uprawiany mak;

• 7 sierpnia w miejscowości Gruszki skradziono 
samochód osobowy m-ki Fiat 125p, którego kierowca 
pozostawił otwarty i z kluczykami w stacyjce;

• 10 sierpnia w Mikaszówce policjanci zatrzymali 
45-letniego mieszkańca Gib, który kierował samo-
chodem osobowym m-ki Fiat 126p będąc w stanie 
nietrzeźwości . Jak wykazało przeprowadzone bada-
nie kierujący „maluchem”  mężczyzna miał ponad 2,3 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu;

• w nocy z 12/13 sierpnia w okolicy śluzy Paniewo 
z pozostawionego bez nadzoru plecaka skradziono 
platformę do gier „GAMEBOY ADVANCE” oraz sześć 
gier do tej platformy;

• w nocy z 18/19 sierpnia miał miejsce pożar przy-
czepy campingowej, służącej jako kiosk spożywczy, 
ustawionej nad brzegiem rzeki Czarna Hańcza w oko-
licach miejscowości Strzelcowizna;

• tej samej nocy w Gorczycy włamano się do meta-
lowej klatki z butlami gazowymi i skradziono cztery 
butle z gazem propan-butan;

• na przełomie sierpnia i września w miejscowości 
Serwy włamano się do pomieszczeń byłego sklepu 
i skradziono m.in. armaturę łazienkową oraz krzesła 
i stolik’

• 18 września na trasie Rudawka-Lubinowo doszło 
do wypadku drogowego. Kierujący samochodem oso-
bowym m-ki Fiat 126p 28-letni mieszkaniec Suwałk 
jadąc drogą gruntową od strony Lubinowa w kierunku 
Rudawki, na prostym odcinku drogi stracił panowanie  
nad pojazdem i zjechał do rowu, a następnie uderzył 
w przydrożne drzewo. Kierujący samochodem 8-latek 
odniósł ogólne obrażenia ciała i został przewieziony 
do augustowskiego szpitala;

• do kolejnego wypadku drogowego doszło 21 
września na terenie Przewieź – Serski Las, jadąca ro-
werem w kierunku Przewięzi 39 letnia mieszkanka 
Augustowa wykonała nagły manewr zawracania i ude-
rzyła w wyprzedzający ją w tym momencie samochód 
m-ki VW Caravelle kierowany przez 40-letniego ob. 
Litwy. Ranną rowerzystkę z obrażeniami lewej nogi 
przewieziono do szpitala w Augustowie;

• 29 września funkcjonariusze Państwowej Straży 
Rybackiej ujęli na gorącym uczynku  przestępstwa 
42-letniego mieszkańca Białegostoku, który używając 
sieci rybackiej nielegalnie poławiał ryby na jeziorze 
Serwy.

                                                                                 
    Opracował:

asp.szt. Andrzej Murawski 
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RADA GMINY W DNIU 15 WRZEŚNIA 2006 R. 
PODCZAS XXV SESJI ZWYCZAJNEJ PODJĘŁA 
NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

– Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2006 r.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem  – 5.488.346,-zł.;
wydatki ogółem   – 5.641.578 zł.;

– Określenia zakresu i formy przedstawienia przez 
Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Płaska za I półrocze roku budżetowego.

– Oceny aktualności studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego i planów 
miejscowych;

Uznano Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska przyjęte 
uchwałą Nr XII/76/99 Rady Gminy Płaska z dnia 29 
grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Płaska za: nieaktualne - w części graficznej 
w zakresie działek o nr 98/1, 98/2, 99/2 położonych w 
miejscowości Podmacharce w obrębie geodezyjnym 
Macharce; aktualne – w  odniesieniu do pozostałych 
terenów gminy i stwierdzono potrzebę zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska oraz sporządzenia pla-
nu miejscowego w odniesieniu do w/w terenów,

– Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Płaska.   

– Nadania Statutu Urzędowi Gminy Płaska.

– Wzniesienia pomnika. 
Zaakceptowano inicjatywę społeczności lokalnej w 

formie wzniesienia pomnika upamiętniającego  walkę 
z okupantem i ofiary II wojny światowej wśród miej-
scowej ludności. Pomnik zostanie zlokalizowany w 
obrębie wsi Gruszki. 

Powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika, 
spośród przedstawicieli społeczności lokalnej w oso-
bach: Baranowska Bożena – przewodnicząca; Juszkie-
wicz Sławomir – sekretarz; Wysocki Bogdan; Sudnik 
Waldemar; Boetzel Krzysztof; Wasilewski Henryk; Jat-
kowski Józef; Pawłowski Stanisław.

Realizacja pomnika będzie finansowana ze składek 
społecznych i środków zewnętrznych pozyskanych 
przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika.

Płaska, dn. 20.10.2006 r.

WIEŚCI Z GMINY  Zadania wychowawcze 
w roku szkolnym 2006/07
4 września w pięknej hali sportowej zainaugurowaliśmy nowy 

rok szkolny. W szkole w Płaskiej naukę rozpoczęło 103 gimnazja-
listów, 117 uczniów szkoły podstawowej i 19 przedszkolaków.

Przed nauczycielami, uczniami, rodzicami stają nowe zada-
nia. W bieżącym roku szkolnym zwracamy szczególną uwagę na 
pracę wychowawczą. Uznajemy, że podstawowe prawa wycho-
wawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Szkoła 
wspiera rodziców w ich pracy wychowawczej. 

Z tej zasady wynikają dwa ważne postulaty. Po pierwsze, 
nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzial-
ności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Po drugie, 
kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z 
wolą rodziców.

Szkoła musi starać się uczyć wychowanków szacunku dla 
wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego. Nauczyciele 
będą przygotowywać do życia w rodzinie w społeczności lokal-
nej, będą uczyć zachowań obywatelskich w stosunku do państwa. 
W programach edukacyjnych znaczące miejsce zajmie kształto-
wanie postawy patriotycznej.

Historia wychowania opisuje wiele nurtów i metod wycho-
wawczych. Podstawową kwestią różnicującą koncepcje wycho-
wawcze jest stosunek do „Wychowanka”. Czy jest on traktowany 
jako przedmiot zabiegów wychowawczych, czy jako podmiot 
tych zabiegów. W pierwszy ujęciu nie zwracamy uwagi na indy-
widualność ucznia i traktujemy go jako „materię do ukształtowa-
nia”. W drugim ujęciu staramy się razem z młodym człowiekiem 
odnaleźć jak najlepszą dla niego drogę realizacji jego osobowości 
bez szkody dla innych. 

Będziemy starali się tak kształtować postawy naszej młodzie-
ży aby utrwalić w niej przekonanie, że życie może być wielką 
radosną przygodą.

Wartości, ważne dla życia w społeczeństwie, przekazujemy 
poprzez naszą własną postawę; nasze poglądy, zachowania wobec 
innych, nasze decyzje.

Polska szkoła potrzebuje zmian. Nie będą one ani proste, ani 
łatwe. Na pewno nie mogą ograniczać się do takiej czy innej 
indoktrynacji.

Zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Kuratora Oświaty obok 
standartowych treści wychowawczych Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej będzie wdrażał następujące priorytety;

– współpraca z samorządem gminnym w zakresie upowszech-
niania wychowania przedszkolnego,

– tworzenie warunków materialnych umożliwiających korzy-
stanie z systemu szkolnego wszystkim dzieciom, niezależnie od 
ich szczególnych deficytów zdrowotnych, rozwojowych,

– pełna realizacja obowiązku szkolnego, rozumianego jako 
obowiązku nauki,

– budowanie systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzie-
ci w oparciu o poradnictwo psychologiczno pedagogiczne,

– podnoszenie wiedzy i umiejętności dyrektorów i nauczy-
cieli w zakresie tworzenia projektów służących pozyskiwaniu 
środków pozabudżetowych na cele edukacyjne,

– objęcie nadzorem nauczanie języka angielskiego w klasach 
pierwszych szkoły podstawowej,

– zwrócenie szczególnej uwagi na zatrudnianie nauczycieli 
zgodnie z kwalifikacjami.

                                                      
                                                       Czesław Warakomski  
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Bogdan Wysocki od 15 lat wójt gminy Płaska w 
swojej ulotce wyborczej wszystkie inwestycje jakie w 
okresie sprawowania przez niego Urzędu Wójta gmi-
na została wyposażona. Wymienia między innymi;

– drogi – utwardzono 28,4 km powiatowych piasz-
czurów i poprawiono nawierzchnię na dalszych kilku-
nastu kilometrach. wiele dróg staranniej się żwiruje 
i wygładza. Wybudowano nowy most w Gorczycy 
i kładkę dla pieszych nad kanałem Augustowskim 
w Płaskiej.  Wiele mostów wyremontowano, 

– wodociągi –  praktycznie wszystkie wsie w których 
istnienie wodociągu jest ekonomicznie uzasadnione, 
posiadają go. Wybudowano nowe stacje uzdatniania 
wody i zmodernizowano starą w Płaskiej.

– szkoły – wybudowano salę sportową, pozyskując 
na nią znaczną część środków z zewnątrz. Remonto-
wano i wyposażano klasy w szkołach w Gruszkach 
i Płaskiej. Zainstalowano nowoczesną kotłownie ole-
jową w szkole w Gruszkach.

Zlecono opracowanie projektu termoizolacji 
Ośrodka Zdrowia i Szkoły   w Płaskiej. Szkoły posiadają 
pracownie komputerowe i sale multimedialne,

– Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są sy-
stematycznie doposażane w nowoczesny sprzęt ra-
towniczy,

– Przy udziale środków z UE (469740 zł) realizowa-
ne jest zagospodarowanie plaży w Serwach i Płaskiej. 

Termin zakończenia   inwestycji 28 luty 2007 roku,
– prowadzona jest aktywna promocja gminy; udział 

w imprezie Podlaskie Gminy w  Warszawie, udział w 
targach turystycznych, Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
w   Serwach,

Bogdan Wysocki jeżeli ponownie zostanie wy-
brany Wójtem zamierza:

– kontynuować poprawę stanu dróg powiatowych 
i gminnych,

– zrealizować program budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

– przystąpić do ocieplenia budynków szkoły i 
Ośrodka Zdrowia,

– kontynuować program zagospodarowania ką-
pielisk i pól biwakowych, 

– zintensyfikować działania mające na celu pozy-
skiwanie środków z Funduszy UE, przy ich pomocy 
rozbudować stację uzdatniania wody w Płaskiej i Ser-
skim Lesie,

–  pomagać rolnikom i przedsiębiorcom w pozyski-
waniu środków z Funduszy UE,

– zakupić samochód bojowy dla OSP Rudawka, 
dalej kontynuować doposażanie Straży,

– poprawić jakość obsługi interesantów w Urzę-
dzie Gminy Płaska, 

– poprawić dostępność do internetowych łączy 
szerokopasmowych.

Rekomendowanymi 
kandydatami na radnych są;
1 – Płaska, Perkuć, Mały Borek –  Krzysztof  Boetzel 

i Tadeusz Marchocki,
2 – Gorczyca, Księży Mostek –  Marian Szostak
3 – Dalny Las, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka 

–  Józef Szostak, Grzegorz Androsiuk, Czesław Ślużyń-
ski, Stanisław Sobolewski

4 – Strzelcowizna –  Ryszard Sewastynowicz
5 – Mołowiste   -  Henryk Wiszniewski   
6 – Podmacharce, Macharce -  Ryszard Kużnicki
7 – Gruszki, Jałowy Róg, Mikaszówka, Jazy, Hanus 

– Henryk Wsilewski, Józef Jatkowski
8 – Ostryńskie, Trzy Kopce, Rubcowo – Zdzisław 

Zakarzecki 
9 – Kudrynkim, Lubinowo, Osienniki, Rudawka 

–Sławomir Juszkiewicz
10 – Kielmin, Lipiny, Muły, Rygol, Tartak -  Jarosław 

Szarkowski 

Bogdan Wysocki
Wójt gm. Płaska. Mieszka w Netcie. Lat 53

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Jan Grudziński
Insp. ds. bud.. Mieszka w Augustowie. Lat 55

Jan Grudziński kandydat na wójta uważa za nie-
zwykle ważną dla mieszkańców gminy sprawę, wy-
promowanie jej walorów przyrodniczych.

Uczynić z naszej Gminy miejsce niezwykle atrak-
cyjne zarówno latem jak i zimą jest naszym  obo-
wiązkiem. Turystyka wypoczynkowa i sportowa to są 
podstawy egzystencji jej mieszkańców.

   Oto wybrane elementy jego programu wybor-
czego.

- promowanie rozwoju agroturystyki,
- zagospodarowanie budynku szkoły w Strzelco-

wiżnie
- pozyskiwanie inwestorów i pomoc przy realizacji 

inwestycji związanych z turystyką; hotele, ośrodki tu-
rystyczne, sportów wodnych i zimowych, pla namio-
towe, pensjonaty itp.,

- organizowanie imprez ; „Rykowisko” w okresie 
godów jeleni, „Święto borowika” – otwarte zawody w 
zbieraniu grzybów, „Kuligi” połączona z biesiadowa-

niem nad miejscowymi specjałami. Spływy kajakowe 
Hańczą, Kanałem do Niemna.

- Propagowanie sportów zimowych; narciarstwo 
biegowe, bieg na orientację, surfing zimowy, wyścigi 
psich zaprzęgów, podlodowe wędkowanie. 

Oświata; nauczanie języka angielskiego już w 
przedszkolu, urządzenie pracowni językowych, wy-
budowanie porządnego boiska szkolnego, podnie-
sienie komfortu dowozu dzieci do szkół, podwyższe-
nie kwalifikacji nauczycieli.

Zdrowie; dofinansowanie badań diagnostycznych 
– mammografia, badania prostaty.  

Rekomendowanymi 
kandydatami na radnych są;
Okręg 3 – Dalny Las, Serwy, ....- Jan Klejps, Marian 

Makarewicz,Stanisław Lesiecki, Adam Belicki
Okręg 4 – Strzelcowizna – Tomasz Obuchowski
Okręg 5 – Mołowiste,..- Andrzej Kondracki
Okręg 6 – Pomacharce,.. – Zbyszek Wierzbicki
Okręg 7 – Gruszki, Mikaszówka,.. – Franciszek Czar-

niecki, Józef Sławiński 
Okręg 10 – Rygol, Tartak,.. – Eugeniusz Jadeszko
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wiesław Gołaszewski
Sekretarz gm.Bargłów Kościelny
Mieszka w Gorczycy. Lat 44

Wiesław Gołaszewski mieszka w Rubcowie i od 
czterech lat jest radnym. Pracuje jako sekretarz Gmi-
ny w Bargłowie. Pracował w wielu instytucjach, gdzie 
zajmował się między innymi pozyskiwaniem środków 
finansowych dla rozmaitych projektów. Swoje umie-
jętności wykorzystał w Bargłowie, gdzie z Funduszy 
unijnych sfinansowano drugi i stadion. Jego program 
dla Gminy to:

- Zatrudnić fachowca od pozyskiwania pieniędzy 
z Fundusz UE, 

To, że trzeba zrobić drogi, pobocza, chodniki, 
oświetlenie, porządek ze śmieciami jest już wiedzą 
powszechną. Problemem są jak zawsze pieniądze.

Trzeba się poważnie zająć pozyskiwaniem pienię-
dzy i ich oszczędnym i rozumnym wydawaniem.

Trzeba zmniejszyć koszty ogrzewania szkół i Urzę-
du poprzez zastosowanie znacznie tańszego oleju 
średniego i przeprowadzić termoizolację budynków 
szkolnych. Zaktualizować wymiar podatku od nie-
ruchomości. Te działania mogą znacznie zwiększyć 
budżet inwestycyjny.

Należy opracować i przeprowadzić plan turystycz-
nej aktywności Gminy w okresie całego roku. Służyć 
ma temu budowa tras rowerowych i narciarskich.

Wyznaczanie trasy rowerowej wzdłuż drogi jezd-
nej o poszarpanych krawędziach, pozbawionej pobo-

czy jest kpiną ze zdrowego rozsądku i co ważniejsze 
bezpieczeństwa jej użytkowników. 

Trzeba przygotować atrakcyjną promocję Gminy 
Płaska i gospodarstw agroturystycznych.

Zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów 
na drogach publicznych.

Zwiększyć ilość sportowych zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. 

W tym celu zbudować boisko.
 Wozić dzieci na pływalnie do Augustowa.
 Więcej zajęć na sali sportowej, atrudnić trenera. 

Z sali powinny korzystać dzieci ze szkoły w Grusz-
kach.

 Organizować jak najwięcej rozmaitych zawodów 
sportowych z zaproszeniami kierowanymi do mło-
dzieży z terenu całej Polski. To będzie zarazem znako-
mita promocja Gminy. 

Ważnym zadaniem jest usprawnienie dostępu do 
internetu. To jest nasz obowiązek cywilizacyjny.

Preferowani kandydaci na radnych:
Okręg 1 – Płaska,..- Ewa Polkowska
Okręg 2 – Gorczyca,..- Wiesław Gołaszewski
Okręg 3 – Dalny Las, Serski Las,..- Dariusz Ciężkow-

ski, Grzegorz Sewastynowicz, Sławomir Myszczyński, 
Czesław Styczyńsk

Okręg 4 – Strzelcowizna – Stanisław Pawłowski
Okręg 5 – Gorczyca,.. – Stanisław Citkowski
Okręg 6 – Macharce,.. – Edward Kulikowski
Okręg 7 – Gruszki,.. – Jan Bagiński
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Pracownikom Nadleśnictwa 
Płaska  – Żyliny serdeczne po-
dziękowanie za pomoc w wy-
stawieniu Kamienia Pamięci 
Jana Pawła II przy kościele w 
Mikaszówce, 

     składają wdzięczni parafianie

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZEBogumiła 
Sawastynowicz
Emerytowana nauczycielka
Mieszka w Gruszkach. Lat 53

Zdecydowałam się ubiegać o stanowisko wójta 
gminy Płaska ponieważ mam dużą wiedzę o potrze-
bach miejscowej ludności, potrzebach gminy. Jestem 
na emeryturze, moje dzieci są już dorosłe. Całą swoją 
energię i czas mogę poświęcić pracy na rzecz gminy.

  Trzeba w jak najszybszym czasie uczynić z naszej 
gminy miejsce nie tylko atrakcyjne dla turystów, ale 
również dla naszej młodzieży, aby przynajmniej część 
z nich chciała się tutaj pracować, założyć rodzinę, żyć 
tutaj. 

  Dużo podróżuję po Polsce jestem oczarowana 
wyglądem wsi, również tych na ścianie wschodniej. 
Piękne drogi, chodniki, czyste pobocza, porządne 
ogrodzenia, czyste podwórka. To jest możliwe do zro-
bienia również u nas.

Trzeba starać się stworzyć nowe sposoby pozyski-
wania pieniędzy. Naszym bogactwem jest Las. Może-
my starać się rozwijać przetwórstwo runa leśnego. Dla 
młodzieży nauka rzemiosł związanych z drewnem.

Trzeba więcej pozyskiwać środków unijnych, bar-
dziej promować Gminę. Nasza strona internetowa 
jest słaba, bardzo mało informacji.

  Trzeba zaktywizować sołtysów. To oni powinni 
przekazywać informacje z Urzędu Gminy i odwrotnie 
informować Gminę o potrzebach ludzi i wsi. 

 Sądzę, że jestem zdolna przyspieszyć pozytywne 
zmiany w naszej Gminie.   

Rekomendowanymi 
kandydatami na radnych są:
Okręg 1 – Płaska,.. – Regina Stasiak, Bogdan Mi-

lewski
Okręg 3 – Dalny Las, Serwy,.. – Marek Hermaniuk
Okręg 4 – Strzelcowizna – Halina Wijas
Okręg 7 –  Gruszki, Mikaszówka, Jazy – Magdalena 

Mieczkowska, Stanisław Dobrowolski
Okręg 8 – Rubcowo,..  – Janusz Truszkowski 
Okręg 9 – Kudrynki, Rudawka,.. – Andrzej Pawłow-

ski
Okręg 10 – Rygol,.. – Mirosław Masłowski
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Romuald Jadeszko 
Prowadzi Gospodarstwo Agroturystyczne
w Płaskiej. Lat 54

Romuald Jadeszko kandyduje na wójta ponieważ 
jak powiedział Gazecie jest mieszkańcem tej ziemi 
od dziada pradziada, od zawsze. W tradycji rodzinnej 
leży patriotyzm i praca dla dobra wspólnoty. Przez 
wiele lat pracował w Gminie w służbie rolnej. Jako 
jeden z pierwszych założył Gospodarstwo Agrotury-
styczne. 

Prawdziwe gospodarstwo z całkowicie własnym 
zaopatrzeniem w produkty na stół. 

Podstawowa preferencja dla Gminy to Agrotury-
styka. 

Pan Jadeszko tworzył Suwalską Izbę Rolniczo-Tu-
rystyczną, był członkiem Zarządu. 

W swoim programie wyborczym widzi potrzebę;
Zakładanie Gospodarstw Agroturystycznych, cho-

ciaż jedno w każdej wsi.
Poprawić estetykę gospodarstw. Te działania moż-

na i trzeba oprzeć o fundusze Unijne. 

Trzeba zatrudnić w Urzędzie fa-
chowca od pozyskiwania środków 
z rozmaitych Funduszy. Trzeba dać 
mu dobrą pensję i wymagać sku-
tecznych działań w pozyskiwaniu 
środków. W najbliższych latach spły-
wają na Polskę duże pieniądze.

Powinniśmy z nich skorzystać w 
jak największym stopniu.

Trzeba zmieniać mentalność lu-
dzi. Uruchamiać postawy obywatel-
skie. 

Przywrócić do życia Rady Sołeckie 
jako instytucje społeczne do prowa-
dzenia aktywnej polityki gospodar-
czej i społecznej w Gminie.

Trzeba uaktywnić pracowników 
Urzędu, powinni pracować z większym zaangażowa-
niem.  Trzeba aby pracownicy Urzędu częściej wcho-
dzili w teren, do ludzi w ich miejscu zamieszkania. 
Do tworzenia zasobnej obywatelskiej Wspólnoty 
Gminnej powinni włączyć się również nauczyciele. 
Ich możliwości kształtowania nowych postaw wobec 
życia są ogromne. Nasi ludzie są onieśmieleni, boją 
się mówić. To trzeba zmieniać. 

Trzeba maksymalnie wciągać w sprawy społeczne 
młodych ludzi.

Mamy duże, ciągle zbyt dużo niewykorzystanych 
możliwości.

Preferowani 
kandydaci na Radnych:
Okręg 1 – Płaska,.. – Arkadiusz Suchodolski, Edward 

Puczyłowski
Okręg 3 – Serski Las, Sucha Rzeczka,.. – Jerzy Wy-

socki, Aneta Tarasiewicz, Marcin Pawłowski ,Urszula 
Wysocka

Okręg 4 – Strzelcowizna – Alicja Polkowska
Okręg 7 –  Gruszki,.. – Kuryło Agnieszka, Kuryło 

Tadeusz
Okręg 8 – Rubcowo,..  – Jan Sapieszko
Okręg 9 – Rudawka,Kudrynki,.. – Artur Pawluczyk
Okręg 10 – Rygol,.. Dariusz Chalecki
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Powiada, mamy wspania-
łe tereny do uprawiania 

narciarskich biegów terenowych. 
Okolica jest pagórkowata. Mamy 
piękną Hale Sportową – można na 
niej trenować do późnych godzin 
wieczornych. Przy pomocy lekarza 
sportowego można wybrać mło-
dzież, które ma warunki fizyczne 
do uprawiania sportu wyczynowo. 
Nabór kandydatów  na mistrzów 
olimpijskich powinien być prze-
prowadzony we wszystkich sąsied-
nich Gminach. Na treningi mogą 
być dowożeni autobusami szkol-
nymi. Trzeba znaleźć sponsorów, 
zakupić sprzęt i zatrudnić trenera. 
Staranny wybór kandydatów i tre-
ningi pod rzetelną, fachową opieką 
muszą przynieść sukces. Będą mi-
strzowie – to pewne.

 Pan Wojciech wymienia nastę-
pujące korzyści możliwe do osiąg-
nięcia dzięki tej inicjatywie.  

– wskazanie młodym ludziom 
drogi do sukcesu

– tworzenie nawyków syste-
matycznej pracy i dyscypliny we-
wnętrznej jako warunków tego 
sukcesu.

– warunkiem sukcesu dzieci jest 
zaangażowanie rodziców, 

– ogromna promocja Gminy, 
jako znakomitego miejsca na spę-
dzanie urlopów zimą.

- niektóre ścieżki rowerowe 
zimą zamieniamy na ścieżki nar-
ciarskie,. Tworzymy też oryginalne 
szlaki narciarskie,

– zgromadzenia w jednym klu-
bie dzieci z sąsiednich gmin stanie 
się podstawą do podejmowania 

Klub Sportów Zimowych
Rozmowa z panem Wojciechem Fortuną

Mistrz olimpijski i mistrz świata w skokach narciarskich, od dwóch lat 
mieszkający w naszej Gminie,  proponuje utworzyć Klub Sportów Zimo-
wych przy szkole w Płaskiej. 

innych wspólnych przedsięwzięć. 
Nasza Gmina i gminy okoliczne są 
małe i małe też są ich możliwo-
ści. Budowanie lepszego jutra musi 
opierać się na zjednoczonym wy-
siłku kilku Gmin.

Perspektywa dla naszej Gminy 
to sport i rekreacja. Czasy są dla 
nas korzystne. Ludzie pracują in-
tensywnie i chętnie wydają pie-
niądze na atrakcyjny wypoczynek. 
Dzięki powołaniu Klubu już w dwa, 
trzy lata można będzie urządzić 
profesjonalne zawody narciarskie. 
W pięć, sześć lat później mieć na-
szych zawodników w kadrze na-
rodowej. A, Gmina pięknie roz-
budowaną infrastrukturę sportów 
zimowych.

Pan Wojciech Fortuna miał na 
narty na nogach w wieku trzech lat. 
Zaczął trenować mając lat dziesięć  
i po dziewięciu latach w 1972 roku 
został mistrzem świata i mistrzem 
olimpijskim w Sapporo.

Rozmawiała: 
Barbara Czabańska 

Zapowiedziana przez Plan Po-
wiatu Augustów została zrobio-
na. 

W naszej zaniedbanej gminie 
cieszymy się każdym kawałkiem 
twardej drogi, ale...

– droga jest najskromniejsza – 
najtańsza jak to tylko możliwe, wą-
ska i bez utwardzonych zjazdów na 
odchodzące od niej drogi – piasz-
czury. A to oznacza, że notorycznie 
będzie oblepiona w tych miejscach 
błotem.

– kończy się nagle, można by 
rzec w środku wsi. Ale to nawet nie 
jest środek, to mniej  niż środek. No 
więc po wielu latach wyczekiwania 
mamy kawałek drogi.  

Otwarcie było niezwykle pom-
patyczne. Zwykłych mieszkańców 

Rygoli właściwie nie było, tylko 
funkcyjni! Pytałam miejscowych 
- mówili, że nic nie wiedzieli o ot-
warciu.

Obecni byli: 
– Bogdan Wysocki – wójt.
– Franciszek Wiśniewski – Sta-

rosta Augustowski;
 – Jan Kamiński – Wice Marsza-

łek Województwa Podlaskiego.
– Antoni Snarski – Członek Za-

rządu Powiatu Augustowskiego.
– Jarosław Szarkowski z żoną - 

sołtys.
– Byli radni; H. Warakomski, 

J. Sewastynowicz, H. Wasilewski, 
S. Juszkiewicz, 

– Lasy państwowe reprezento-
wali panowie Masłowscy,

– Kobiety reprezentowała Pani 
Szarkowska – żona sołtysa, no i ja.

Poważne przemówienie wy-
głosił Marszałek. Zwrócił naszą 
uwagę na małą wartość jednostki 
i ogromną siłę wspólnoty, zwłasz-
cza pod dobrym przywództwem. 
Kazał też docenić ogromny wysi-
łek jakiego dokonał powiat i woje-
wództwo budując w naszej gminie 
w ostatnich 20 latach prawie ze 30 
kilometrów drogi.  

Usiłowałam dowiedzieć się, na 
ile kilometrów drogi możemy li-
czyć w najbliższej przyszłości 
– bezskutecznie. Zarówno Starosta 
jak i Marszałek uznali takie pyta-
nie za niestosowne w tej uroczystej 
chwili. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było przecinanie po 
kawałku wstążki w barwach na-
rodowych przez zgromadzonych 
przy niej ważnych mężczyzn. (BC)

Po długim wyczekiwaniu

jest droga do Rygoli



Mistrz olimpijski i mistrz świata w skokach narciarskich, od 
dwóch lat mieszkający w naszej Gminie,  proponuje utworzyć 
Klub Sportów Zimowych przy szkole w Płaskiej.
                                                                                                                     (więcej na stronie 9) 

Strażacy z Gruszek gościli na Helu
Na zaproszenie strażaków z Helu na 

wycieczkę pojechali; Beata Jatkowska, 
Jan Bagiński, Jerzy Jatkowski, Kazimierz 
Makar i Wojciech Waluś. Pojechali pięk-
nym czerwonym samochodem straża-
ckim, za jego kierownicą siedział Stani-
sław Kupiński. 

Wycieczka odbyła się w połowie 
września, pogoda była piękna, a morze  
fascynujące. Obejrzeliśmy wszystkie 
ciekawe miejsca na Helu i jego okolicy. 
Gościliśmy na zawodach strażackich w 
Jastrzębiej Górze. Napatrzyliśmy się na 
wiele pięknych rzeczy, ale najpiękniejsze 
było morze.

Po długim wyczekiwaniu 
jest droga do Rygoli

Zapowiedziana przez Plan Powiatu 
Augustów została zrobiona.  W naszej za-
niedbanej gminie cieszymy się każdym 
kawałkiem twardej drogi, ale....

– droga jest najskromniejsza – naj-
tańsza jak to tylko możliwe, wąska i bez    
utwardzonych zjazdów na odchodzące 
od niej drogi – piaszczury. A to oznacza, 
że notorycznie będzie oblepiona w tych 
miejscach błotem.

                                                         (więcej na stronie 9)

Klub 
Sportów 
Zimowych

Na zdjęciu: Pani Maria i Wojciech Fortuna w swoim domu w Gorczycy.


