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Światowe Dni MłoDzieży 
w StuDzienicznej

W dn. 21 lipca 2016 r. w Parafii 
Matki Bożej Szkaplerznej w Stu-
dzienicznej oraz na terenie Gminy 
Płaska odbyły się uroczystości w 
ramach organizacji Tygodnia Misyj-
nego poprzedzającego Światowe Dni 
Młodzieży.

Częścią spotkania był Msza święta, 
którą koncelebrowali liczni kapłani 
posługujący na terenie Diecezji Ełckiej 
oraz kapłani będący opiekunami grupy 
litewskiej i niemieckiej. Po Euchary-
stii gmina Płaska przygotowała obiad 
uczestnikom spotkania, który był do-
starczony i podany w Studzienicznej. 
Z tego tytułu należą się  podziękowania 
Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej.

W dniach 18 – 22 lipca 2016 r. został 
ustawiony namiot w Studzienicznej do 
dyspozycji uczestników Światowych 
Dni Młodzieży mogący pomieścić do 
200 osób, którego montażem i demon-
tażem zajął się Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
oraz pracownicy GOK w Płaskiej.

W celach zagospodarowania czasu 
wolnego w trakcie trwania tygodnia 
misyjnego gmina Płaska zapewniła 
pielgrzymom 20 kajaków w miejscu 
wskazanym przez Kustosza Parafii przy 
jeziorze Studzieniczne. 

Do celów rekreacyjnych została 
podstawiona łódź motorowa (ponton) 
przez jednostkę OSP Dalny Las, na-
tomiast jednostka OSP Płaska strzegła 
porządku i udzielała wszelkiej pomocy 
uczestnikom i organizatorom obcho-
dów Światowych Dni Młodzieży w 
Studzienicznej – strażakom serdecznie 
dziękujemy.

Ponadto SZGK w Płaskiej umoż-
liwił przejazd autokarem uczestników 
Światowych Dni Młodzieży ze  Studzie-
nicznej do Płaskiej zainteresowanych 
wycieczką rowerową wzdłuż Kanału 
Augustowskiego. Dziękujemy Kie-
rownictwu i pracownikom SZGK za 
okazaną pomoc.

Gmina Płaska zapewniła 30 rowe-
rów przy MOR Płaska (miejsce obsługi 
rowerzystów przy CIT w Płaskiej). Za 
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obsługę wycieczki rowerowej serdeczne 
podziękowania składamy Pani Bogusła-
wie Milewskiej. Uczestnicy wycieczki 
otrzymali również przewodniki i mate-
riały promocyjne o szlakach turystycz-
nych augustowszczyzny, między innymi 
w języku litewskim i angielskim, które 
zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w 
Płaskiej.

Dodatkowo przy Parafii w Studzie-
nicznej w dniu 21 lipca 2016 r. został 
zorganizowany punkt informacyjny, w 
którym obsługę prowadziły dwie osoby: 
Pani Bożena Rodziewicz-Wasilczyk z 
znajomością języka litewskiego oraz 
Pani Anna Abrycka z znajomością języ-
ka niemieckiego. Opiekunem z ramienia 
SK Caritas w Płaskiej była Pani Marta 
Romańczuk. Tym osobom pragniemy 
podziękować za okazaną pomoc.

Równie gorące słowa podzięko-
wania kierujemy do wolontariuszy 
ŚDM Aleksandry Gołaszewskiej oraz 
Krzysztofa Pużyńskiego, którzy na co 

dzień są uczniami Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej.

Program pobytu uczestników ŚDM 
na terenie gminy Płaska został przy-
gotowany przez Wójta Gminy przy 
współpracy z księdzem proboszczem. 
Ks. Arkadiuszowi Pietuszewskiemu 

kustoszowi Parafii Matki Bożej Szka-
plerznej w Studzienicznej wyrażamy 
podziękowania za wielką troskę i za-
angażowanie w przygotowaniu parafii 
do ŚDM.

koordynator ŚDM Gminy Płaska
Maciej Zdancewicz
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Gminne uroczystości  
z okazji Dnia Strażaka

W niedzielę, 03.07.2016 r., na bin-
dudze n/jez.  Mikaszewo w Jazy odbyły 
się uroczystości gminne z okazji Dnia 
Strażaka. Program zawodów sportowo-
-pożarniczych obejmował:
1. Msza Św.  w kościele parafialnym 

w Mikaszówce,
2. Gminne zawody sportowo-pożar-

nicze,
3. Pokazy i konkursy,
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród, 
5. Podanie grochówki strażackiej dla 

wszystkich chętnych.

Uroczystości z okazji Dnia Strażaka 
choć w deszczowej pogodzie odbyły się 
w rodzinnej atmosferze. Prowadzącym 
uroczystości i zawody był Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej 
Pan Wojciech Krzywiński. Na wstępie 
przedstawił program uroczystości i 

poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy 
Płaska, a zarazem Prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP Wiesła-
wa Gołaszewskiego, który otwierając 
zawody sportowo-pożarnicze powitał 
przybyłych druhów z jednostek OSP 
oraz gości.

 Po powitaniu nastąpiło otwarcie 
zawodów sportowo-pożarniczych w 
dwóch konkurencjach: sztafeta pożar-
nicza 7x 50m oraz ćwiczenia bojowe. 

Do zawodów swoje drużyny zgłosiły 
: drużyny męskie dorosłych: OSP 
Gruszki, OSP Mołowiste, OSP Płaska, 
OSP Strzelcowizna, OSP Dalny las i 
OSP Rudawka. Drużyny młodzieżowe 
wystąpiły z OSP Płaska i OSP Strzel-
cowizna oraz drużyna kobieca z OSP  
Płaska . 

Zawody rozpoczęły drużyny mło-
dzieżowe wg regulaminu dla mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych.  Po 
zaciętej rywalizacji i w przyjacielskiej 
atmosferze drużyny walczyły o zajęcie 
jak najlepszego miejsca.

W ostateczności  klasyfikacja 
drużyn okazała następująca: 

Drużyny młodzieżowe: 
 I  miejsce – OSP Strzelcowizna  
II miejsce – OSP Płaska 

Drużyny męskie –dorosłych :
I miejsce – OSP Mołowiste  
II miejsce - OSP  Płaska 
III miejsce – OSP Dalny Las
IV miejsce -  OSP Gruszki
V miejsce – OSP Rudawka
VI miejsce – OSP  Strzelcowizna

Nad przebiegiem  zawodów i pra-
widłowością uzyskiwanych wyników  
czuwała Komisja Sędziowska powo-
łana przez Komendanta Powiatowego 
PSP w Augustowie bryg. Waldemara 
Krzyżewskiego pod przewodnictwem 
kpt Sławomira Wirkowskiego .

 Podczas zawodów zostały prze-
prowadzone konkursy przez przed-
stawicieli Nadleśnictwa Płaska w 
Żylinach , które cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem. Każdy uczestnik 
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informacja o wykonaniu budżetu 
Gminy Płaska za i półrocze 2016 r.

otrzymał nagrodę . W trakcie zawo-
dów zaprezentowała się również Straż 
Graniczna z Placówki z Płaskiej ze 
swoim sprzętem. Odbył się również 
pokaz sprawnościowy psa służącego 
w placówce.  Dla urozmaicenia uro-
czystości dnia strażaka swój pokaz 
zaprezentowali karatecy będący na 
obozie szkoleniowym w Augustowie. 

Sponsorami uroczystości i nagród 
dla uczestników zawodów byli: Wójt 
Gminy Płaska, Towarzystwo Ubez-
pieczeniowe CONCORDIA, Oddział 
Wojewódzki OSP Związku OSP w Bia-
łymstoku. Na zakończenie uroczystości  
Dnia Strażaka Wójt Gminy w imieniu 
Zarządu Gminnego OSP podziękował 
Druhowi Henrykowi Jeziorskiemu za 
wieloletnie zaangażowanie w  prowa-
dzeniu kroniki Zarządu Gminnego OSP 
Płaska oraz Druhnie Kindze Macie-
rzyńskiej za wieloletnie zaangażowanie 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej i 
udział w akcjach ratowniczych będąc 
członkiem OSP Płaska – w związku ze  
zmianą miejsca zamieszkania. Zamy-
kając zawody Wójt Gminy Wiesław 
Gołaszewski podziękował startującym 
drużynom, komisji sędziowskiej i 
pogratulował zwycięskim drużynom. 
Życzył dalszych sukcesów w rozwoju 

ochotniczych drużyn pożarniczych i 
zaprosił  do miłego wspólnego spę-

dzenia  czasu.
 Jan Szymczyk

Plan dochodów budżetowych na 
2016 r. wynosi 10 310 730,85 zł, 
natomiast wykonanie za I półrocze 
2016 r. wyniosło 5 626 228,62 zł, co 
stanowi 54,57 % planu. W tym wyko-
nanie dochodów bieżących w kwocie 
5 535 470,35 zł (plan 10 215 030,85 
zł) oraz dochodów majątkowych, które 
osiągnięte zostały z tytułu zbycia nieru-
chomości gminnych na kwotę 90 758,27 
zł (plan 95 700,00 zł). 

Wydatki w 2016 r. zaplanowano na 
kwotę 9 677 730,85 zł, z czego wyko-
nanie na koniec I  półrocza wyniosło 
5 065 869,02 zł co stanowi 52,35% pla-
nu. Na wykonanie składają się  wydatki 
bieżące w kwocie 5 050 262,78 zł (plan 
9 641 730,85 zł) oraz wydatki mająt-
kowe 15 606,24 zł (plan 36 000,00 zł).

Osiągnięta nadwyżka w kwocie 
560 359,60 zł (plan: 633 000,00 zł) 
przeznaczona została na   spłatę wcze-

śniejszych zobowiązań. Spłatę kredytów 
i pożyczek w 2016 r. zaplanowano na   
kwotę 4 973 000,00 z czego wykonanie 
na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 
4 584 300,00  zł, co stanowi 92,18 %. 
Spłata zaplanowanej na 2016 r. kwoty 
kredytów możliwa była dzięki uzyskaniu 
pożyczki z budżetu państwa w kwocie 
4 340 000,00 zł oraz wygospodarowanej 
nadwyżce w budżecie w roku bieżącym. 

E.K.
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 jaGoDowy PiKniK w PłaSKiej 

Świetlica Wiejska w Płaskiej we 
współpracy z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną  zorganizowała 17 lipca Pierw-
szy ,,JAGODOWY’’ Piknik Rodzinny. 
Niestety ulewny deszcz przerwał w 
połowie imprezę, ale pomimo to była 
ona udana i cieszyła się sporym po-
wodzeniem. Przybyło  sporo rodzin z 
dziećmi , które z wielkim zaangażo-
waniem brały udział w różnych kon-
kursach i ,,ostro’’ z sobą rywalizowa-
ły.  Nadleśnictwo Płaska w Żylinach 
zorganizowalo liczne quizy i konkur-
sy z tematyki przyrodniczej . Ponadto 
odbyły się wyścigi w workach, dzieci 

karmiły rodziców jagodami z za-
wiązanymi oczami, skoki na piłce , 
rzut rzutką ratowniczą na odległość 
i wiele innych atrakcji dla dzieci. 
Każdy na chwilę mógł zostać stra-
żakiem dzięki druhnom i druhom 
OSP Płaska , którzy zaprezentowa-
li swój sprzęt bojowy i ratowniczy. 
Przez cały czas trwania pikniku 
czas umilał nam muzyką na żywo 
Pan Andrzej Mazur z Białegostoku 
. Swój mały recital miały też młode 
piosenkarki z Warszawy. Zdjęcia z 
Pikniku wykonała nieodpłatnie  p. 
Monika Mściwujewska . Bardzo 
dziękujemy  wszystkim za bezin-
teresowną pomoc! Mamy 
nadzieję że w przyszłym 
roku uda się zorganizować  
kolejny Jagodowy  Piknik 
i wpisze się on na stałe w 
repertuar imprez letnich w 
naszej gminie.

Zapraszamy przy okazji 
na 10 września do świetli-
cy Wiejskiej w Płaskiej,  

gdzie zorganizowany zostanie Je-
sienny Piknik” Szanuj Zdrowie”. Bę-
dzie mnóstwo atrakcji dla starszych i 
młodszych . Zagości AMATORSTA 
DRUŻYNA SPORTOWA ASG – WA-
TAHA AUGUSTÓW , która przedsta-
wi rekonstrukcję potyczki wojenne . 
Będzie można spróbować swoich sił w 
strzelaniu z imitacji broni.     O zmierz-
chu odbędzie się spektakl taneczny z 
wykorzystaniem ognia – FIRE SHOW. 
Dodatkowo konkursy dla dzieci i doro-
słych. Do wygrania ciekawe nagrody, 
między innymi bon na  masaż gorą-
cymi kamieniami czy poczęstunek w 
,,BIKE BARZE’’.

Małgorzata Ciężkowska
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Blues nad Paniewem
Plaża nad jeziorem Paniewo jest 

miejscem niezwykle urokliwym, które 
corocznie w sezonie letnim odwiedza 
mnóstwo turystów. Miejsce to jest 
odpowiednie nie tylko do odpoczynku, 
ale nadaje się również doskonale do 
przeprowadzenia koncertów, ponieważ 
znajduje się tam wygodna scena. 28 
lipca br. odbył się tam koncert pod na-
zwą „Blues nad Paniewem”. Na scenie 
wystąpiły dwa zespoły. Jednym z nich 
był zespół „TWA”, którego członkowie 
pochodzą z okolicy gminy Płaska. Dru-
gi zespół nosił nazwę „Gęsia Skórka” i 
przybył do nas z Białegostoku. Muzyka 
zaprezentowana przez oba zespoły 
różniła się od siebie, pomimo tego, że 
dotyczyła tego samego gatunku mu-
zycznego. Pierwszy band brzmiał ener-
giczniej i „ostrzej”, zaś drugi bardziej 
tradycyjnie, co stworzyło klimatyczną 
mieszankę.

Pogoda dopisała, tak też zebrało 
się wielu słuchaczy, w tym sporo 
„letniaków”, korzystających z uroków 
plaży nad Paniewem. Miejmy nadzieję, 

że tego typu przedsięwzięcie uda się 
powtórzyć również w przyszłym roku. 
A tym czasem dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizację, przede 
wszystkim głównemu sponsorowi kon-
certu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach – Leszkowi Sku-
bisowi. Wszystkim pomocnikom oraz 
oczywiście uczestnikom i słuchaczom. 

Redakcja
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FeStyn RoDzinny w jazacH

Jak co roku w wakacje, Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej, nie szczę-
dził mieszkańcom oraz turystom atrak-
cji dla ducha i ciała. 14 sierpnia na Pla-
ży Gminnej w Jazach odbył się Festyn 
Rodzinny, którego partnerem było Nad-
leśnictwo Płaska.

Wśród wielu gier i zabaw, należy na 
samym początku wymienić odbywające 
się już niemalże co roku, Mistrzostwa 
Świata w rzucie beretem. Rekordziści 
osiągali wyniki ponad 10 m! Technik 
było wiele, jednak podobnie jak w sko-
kach narciarskich, dużą role odgrywał 
wiatr. Obok rzutu beretem, chętni mo-
gli spróbować swoich sił w pchnięciu 
gumofilcem. W międzyczasie toczyły 
się rozgrywki w siatkówce oraz me-
cze piłki nożnej. Pogoda płatała nam 
figle,  na szczęście opady były tylko 
przejściowe. Niemałe emocje wywołał 
również „Wyścig z Żoną”. Tu, podob-

nie jak w poprzednich konkurencjach 
, technika była dowolna: rzecz w tym, 
by mąż z żoną na rękach przebiegł jak 
najszybciej wyznaczony dystans, oczy-
wiście nie upuszczając przy tym swojej 
piękniejszej połowy. Na szczęście oby-

ło się bez kontuzji i rozwodów. Dzię-
ki uprzejmości Nadleśnictwa Płaska 
dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych, a także poszerzyć swoja 
wiedzę na temat lasu i  otaczającej nas 
przyrody.

Gdy już wszystkie medale zostały 
zawieszone na szyjach, a puchary były 
rozdane zaczęła się prawdziwa zaba-
wa. Przysłowiową wisienka na torcie 
był występ zespołu „DENSI” na żywo. 
Uczestnicy festynu mogli za darmo po-
bawić się przy takich hitach jak „Słodka 
Michalina” czy „Czarna Szarańcza”;). 
Co prawda, nie do białego rana, ale nie 
można mieć wszystkiego.

Głównym celem festynu była, 
oprócz dobrej zabawy, integracja rodzin 
poprzez aktywność fizyczną. Nie będzie 
to przekłamaniem, jeżeli napiszemy, że 
nasze zamierzenia zostały osiągnięte.

Ewa Juszkiewicz

W bieżącym roku upływa 50 lat od 
założenia jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mołowistym. Obchody 
jubileuszowe odbędą się w dniu 24 
września 2016 r. Rozpocznie je uroczysta 
Msza Święta w Sanktuarium Maryjnym 
w Studzienicznej o godzinie 10:00, po 
której nastąpi nadanie Sztandaru OSP 
Mołowiste. W ten sposób druhowie 
strażacy upamiętnią swoją półwiekową 
działalność.

Pół wieku oSP Mołowiste
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Lato artystyczne  
w świetlicach wiejskich

Lato w Gruszkach

W niedzielę 24.07.2016 w świetlicy 
wiejskiej w Mołowistym odbyła się 
dyskoteka dla dzieci zamieszkujących 
gminę oraz turystów przebywających w 
miejscowości Dalny Las. Odbywała się 
ona w godzinach 14:00 – 21:00. Zaba-
wa taneczna była połączona ze słodkim 
poczęstunkiem. Uczestnicy mogli po-
częstować się ciastkami, jagodziankami 
oraz napojami.

7 sierpnia (niedziela) w świetlicy 
wiejskiej w Mołowistym zorganizowane 
zostało spotkanie dla dzieci mające na 
celu wspólny grill. W międzyczasie gril-
lowania odbywały się także przeróżne 
zabawy oraz konkursy zorganizowane 

na świeżym powietrzu. Dla uczestników 
również przewidziany był poczęstunek.

Świetlica wiejska w Dalnym Lesie 
dnia 09.07.2016  miała zaszczyt gościć 
najmłodszych fanów dobrej zabawy. 
Głośne krzyki i radosny śmiech przycią-
gnął przejezdnych turystów ze swoimi 
pociechami. Dzieci bardzo dobrze odna-
lazły się pośród licznych atrakcji takich 
jak : gry zespołowe, zawody, malowanie 
twarzy czy poszukiwanie skarbów. Dla 
najmłodszych uczestników przygotowa-
ny był „mini plac zabaw”. Ten sportowo-

-kolorowy dzień zakończyliśmy słodkim 
poczęstunkiem.

W czasie wolnym od nauki świetlica 
wiejska w Gruszkach zorganizowała 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży. Uczestnicy mogli brać udział 
w wielu dyscyplinach sportowych m.in. 
piłka nożna, ringo, piłka ręczna itd.

Odbyło się również karaoke. Wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież. Wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawili, ale naj-
większą frajdą była dla nich możliwość 
występu na żywo przed publicznością 

złożoną z kolegów i ko-
leżanek.

Zorganizowany został 
wieczorek filmowy pod 
tytułem „Biały Walc nad 
Czarną Hańczą”. Film 
dokumentalny ukazujący 
życie w północno-wschod-
nim zakątku Polski. Dzieci 
i młodzież mogli zobaczyć 
jak toczyło się życie na 

naszym terenie, krainie jezior i lasów 
w także ludzi, których reportażowe 
portrety szkicuje autor filmu z sympatią 
i humorem.

Czas pędzi do przodu nieubłagalnie, 
przybliżając koniec wakacji. Zorganizo-
wane zostało ognisko podczas którego 
dzieci, młodzież mogły upiec kiełbaskę 
oraz brać udział w grach i zabawach. 
Oprócz różnych zorganizowanych im-
prez dzieci i młodzież mogą korzystać 
ze świetlicy wiejskiej przez cały rok.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk
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W dniu 26.06.2016 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Płaskiej zorganizo-
wała szkolenie z zakresu ratownictwa 
wodnego. Szkolenie odbyło się  na je-
ziorze Paniewo. Celem szkolenia było 
doskonalenie zasad udzielania pomo-
cy osobom potrzebującym pomocy 
na akwenach wodnych. W szkoleniu 
udział wzięli: jednostka OSP Augu-
stów – Lipowiec wraz ze swoim pon-
tonem, OSP  Bryzgiel wraz ze swoim 
pontonem , OSP Lipsk wraz ze swoim 
pontonem oraz 2 łodzie z Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej.

Program szkolenia obejmował 
między innymi:

• Udzielanie pomocy 3 osobom 
znajdującym się na środku je-
ziora, a wśród nich jednej po-
trzebującej pierwszej pomocy 
medycznej, 

• Udzielanie pomocy osobie, 
która wywróciła kajak, 

• Ewakuacja osób znajdujących 
się na zepsutej łodzi motoro-
wej dryfującej na środku je-
ziora.

Pozorantami byli druhowie z OSP 
Płaska, a obserwatorami druhowie z 
OSP Gruszki i OSP Strzelcowizna. 
Szkolenie wzbudziło ogromne zainte-
resowanie pośród turystów obecnych 
na biwaku nad jeziorem Paniewo. 

Sponsorami w/w specjalistycznego 
szkolenia byli: Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Płaska , Wójt Gminy Płaska 
oraz właściciel sklepu spożywczego„ 
Wilczek” w Płaskiej.

Podczas podsumowania wszyscy 
jednomyślnie potwierdzili, że takie 
ćwiczenia powinny odbywać się czę-

ściej. Gospodarzem powinna być za 
każdym razem inna jednostka, aby 
ćwiczyć w zmieniających się warun-
kach. Uczestnicy ćwiczeń stwierdzili, 
że przed każdym sezonem turystycz-
nym obowiązkowo powinny odbywać 
się takie szkolenia .  

OSP Płaska              

ochotnicy ratują na wodzie
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W sobotę, 20 sierpnia 2016 r., w 
Augustowie odbyły się I Letnie Mi-
strzostwa w Ratownictwie Medycznym 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Druho-
wie mieli do wykonania cztery zadania 
medyczne (wypadek na rowerze, oso-
ba topiąca się, omdlenie oraz wypadek 
samochodowy), jedno zadanie spraw-
nościowe oraz test wiedzy. W Mistrzo-
stwach pierwsze miejsce zajęła drużyna 
OSP Lipsk, drugie strażacy z OSP Au-
gustów-Lipowiec, trzecie OSP Krasno-
pol, czwarte  OSP Płaska. W rywalizacji 
udział wzięli również druhowie  z OSP 
Nowinka, OSP Jaziewo, OSP Netta.

Drużyny, które zajęły cztery pierw-
sze miejsca otrzymały w nagrodę sprzęt 
medyczny. Ponadto wszyscy uczestnicy 
dostali pamiątkowe kubeczki oraz mini 
apteczki osobiste. 

Mistrzostwa zorganizowała Ochotni-
cza Straż Pożarna Augustów - Lipowiec 
oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ra-

tunkowego w Suwałkach. Mają odby-
wać się one co roku.

 MiStRzoStwa oSP  
w Ratownictwie MeDycznyM

„Zabrali mi lornetkę, bo obserwo-
wałem wędkarzy, którzy słabe połowy 
na jeziorze Serwy przypisywali moje-
mu wzrokowi” – opowiada Franciszek 
Świderski z Białegostoku. 6 sierpnia br. 
pan Franciszek postanowił sam zawęd-
kować. Z wnuczkiem Adasiem udał się 
na pomost i zarzucił wędkę. Po chwili 
spławik poszedł pod wodę i zaczęły się 
emocje. Wyciągnięta na pomost ryba 
okazała się piękną płocią o wadze 0,45 
kg i długości około 30 cm.

taaaka ryba…

Św. pamięci Bronisława Omiliańczyk. Urodzona 22 
marca 1916 roku w Kopanicy, z domu Goworowska, wy-
szła za mąż w 1940 roku za Mieczysława Omiliańczyka. 
W 1956 roku owdowiała. Samotnie wychowała dwóch 
synów. Zajmowała się skupem ziół i runa leśnego. Pani 
Bronisława w marcu 2016 roku obchodziła setną rocz-
nicę swoich urodzin. Pani Bronisława zmarła 7 sierpnia 
2016 roku. Była najstarszą mieszkanką miejscowości 
Mołowiste.

Św. pamięci Zofia Romańczuk. Urodzona 14 maja 
1915 roku w Starych Bohaterach Leśnych., z domu 
Zarzecka. Wyszła za mąż w 1937 roku za Aleksandra 
Romańczuk i zamieszkała w Markowcach. Matka czwór-
ki dzieci. W 1958 roku wraz z mężem jako repatrianci 
wrócili do Polski i zamieszkali w Wołominie. Od 2005 
roku mieszkała w Rudawce u córki. Zmarła 22 sierpnia 
2016 r. Miała 101 lat.

WSPOMNIENIE
W sierpniu z żalem pożegnaliśmy dwie najstarsze mieszkanki gminy Płaska.
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25 sierpnia 2016 r. wspólnie z ze-
społem fanów jazdy samochodów tere-
nowych OFF-ROAD ze stanicy wodnej 
w Jałowym Rogu zorganizowaliśmy 
dzień zabaw terenowych dla młodych 
sportowców MUKS Płaska.

Przejazd samochodami terenowymi 
był urozmaicony. Po przejazdach eks-
tremalnych było zbieranie grzybów i 
ocenianie zbiorów pod względem kla-
syfikacji jadalnych i trujących. Byliśmy 
na linii obronnej Mołotowa z czasów II 
wojny światowej. Następnie odbyła się 
szkoła przetrwania nocy w lesie z wy-
korzystaniem szałasów.

Nasi przyjaciele zaprosili nas na 
ognisko, kiełbaski i ciepłą grochówkę 
do siebie. Po krótkim odpoczynku ro-
zegrane zostały zawody w strzelaniu z 
łuku i pistoletu. Na zakończenie były 

lody u pani Elżbiety Wilczyńskiej. 
Wszyscy byli zadowoleni. Serdeczne 
podziękowanie ekipie praktykującej 

jazdę OFF-ROAD ze Stanicy Wodnej 
Jałowy Róg.

Jan Bagiński

oFF-RoaD z MuKS Płaska

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej zaprasza na zajęcia tanecz-
no-sportowe prowadzone przez instruktorkę fitness Katharinę 
Kochanowską. Zajęcia zaczynają się od 14 września 2016 r. 
(spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia).

Grafik:

• każda środa godz. 15.30 - zajęcia z tańca teatralnego (balet, 
jazz) dla dzieci

• oraz środa godz. 16.30 zumba fitness i trening funkcjonalny,

• piątek godz.15.30 zumba fitness i trening funkcjonalny.

Zapisy w GOK w Płaskiej. Organizacja zajęć uzależniona bę-
dzie od liczby uczestników. Zachęcamy do aktywnego udziału 
w zajęciach!

Taniec teatralny i ZUMBA już od września !


