
12

sierpień 2009 r.

Redaktor naczelny: Jerzy Buzon
Współpraca: Maciej Zdancewicz, Małgorzata Ciężkowska, Lilianna Polkowska, Barbara Wasilewska.
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

Szkolenie
„Koń w agroturystyce”
Supraśl, 1-11 października 2009r.

Stowarzyszenie UROCZYSKO ogłasza nabór uczestników na bezpłatne, 11-dniowe szkolenie „Koń w agroturystyce”. Szkolenie 
skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych głównie z terenu Puszczy Knyszyńskiej, ale nie tylko, oraz z Litwy 
pragnących wprowadzić konia do swej oferty agroturystycznej oraz do osób, które zajmują się /planują zajmować się/ turystyką, 
agroturystyką z wykorzystaniem konia lub poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną na ten temat. Uczestnicy muszą być peł-
noletni. Organizator pokrywa koszty noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów. Zgłoszenia telefoniczne  lub elektroniczne  
tylko do 11 września 2009r. 
tel./fax (0 85) 74 33 089e-mail: uroczysko@uroczysko.pl Zapraszamy 

Stowarzyszenie  „Uroczysko” 
ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl 
t e l . / f a x .  ( 0  8 5 )  7 4  3 3  0 8 9 
e-mail: uroczysko@uroczysko.pl 
www.uroczysko.pl

 

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
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Przeprowadzony 29 czerwca 2009 
roku konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Płaskiej nie przyniósł 
rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z art. 36a ust. 4 i ust. 5 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572  z późn. zm.), organ prowadzący 
– Wójt Gminy Płaska Wiesław Goła-
szewski Zarządzeniem nr 203/2009 z 
dnia 3 sierpnia 2009 roku powierzył to 
stanowisko Panu Dariuszowi Sudyk na 
okres 10 miesięcy. 

Wykonywanie obowiązków nowy 
dyrektor rozpocznie 1 września 2009 

roku inauguracją roku szkolnego 
2009/2010. 

Pan Dariusz Sudyk posiada niezbędne 
kwalifikacje i doświadczenie oraz speł-
nia wymagania dotyczące zajmowania 
stanowisk kierowniczych w zarządzaniu 
szkołami i placówkami oświaty. 

W jego kilkunastoletniej karierze 
zawodowej związanej  z oświatą  miał 
liczne wyróżnienia i sukcesy.

Serdecznie gratulujemy objętego sta-
nowiska dyrektora i życzymy kolejnych 
wyników oraz sukcesów w pracy na 
rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II i Gminy  Pła-
ska.               (red)

W dniu 6 sierpnia 2009r. zawarte 
zostały z Samorządem Województwa 
Podlaskiego trzy umowy o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Do realizacji przyjęto operacje na 
przebudowę oraz remont budynków 
świetlic wiejskich w Strzelcowiźnie, 
Dalnym Lesie oraz w Płaskiej. Na 
realizację tych zadań uzyskano dofi-�

nansowanie w wysokości: na świetlicę 
w Strzelcowiźnie – 88.973 zł, na świet-
licę w Dalnym Lesie – 150.178 zł oraz 
świetlicę w Płaskiej 500.000 zł (nie 
więcej niż 75% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych). 

W związku przyznaniem dofinanso-
wania ze środków unijnych rozpoczęte 
zostaną postępowania przetargowe na 
wyłonienie wykonawców poszczegól-
nych prac budowlanych.

A.J.

Urząd Gminy Płaska informuje, że 
do dnia 15 września 2009r. można 
składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 5 
wnioski do Wójta Gminy o przyznanie 
stypendium szkolnego oraz do dyrekto-
rów szkół wnioski o udzielenie pomocy 
finansowej na zakup podręczników 
uczniom klas I-III szkoły podstawowej 
i I klasy gimnazjum.

Pomocy udziela się uczniom pocho-
dzącym z rodzin, w których dochód 
na osobę nie przekracza kryterium do-
chodowego na osobę w rodzinie 351 zł 
(zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r 
o pomocy społecznej)

                                       E.B.

Nowy dyrektor ZSO w Płaskiej

Dofinansowanie
remontów świetlic

Stypendia 

Gmina Płaska rozstrzygnęła przetarg 
nieograniczony na realizację zadania 
Opracowanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla 
projektu: „Współpraca na rzecz śro-
dowiska pomiędzy Polską i Litwą - 
oczyszczenie środowiska naturalnego 
zlewni rzeki Niemen” - budowa do 700 
szt. przydomowych oczyszczalni ście-
ków o wydajności do 5 m3/ na dobę na 
terenie Gminy Płaska. Spośród 3 ofert, 

wybrano na wykonawcę zadania firmę 
„EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech 
Dąbrowski z Grabówki, która zaofero-
wała najniższą cenę tj. 91.500 zł brutto 
za opracowanie.
Raport jest elementem projektu nr 
LT-PL/009 „Współpraca w zakresie 
środowiska pomiędzy Polską i Litwą 
– zmniejszenie zanieczyszczeń wody 
w dorzeczu Niemna”, wdrażanego w 
ramach Celu 3. Europejska Współpra-

ca Terytorialna Program Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska, który 
ma na celu wspieranie zrównoważone-
go rozwoju obszaru przygranicznego 
Litwy i Polski, poprzez podniesienie 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej 
spójności. 
Program jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

A.J.

Przetarg na raport oddziaływania
na środowisko rozstrzygnięty

Jesteśmy rodzicami 6-letniego Patryka, 
który od 18-stego miesiąca życia choruje 
na autyzm wczesnodziecięcy. Jest to głę-
bokie zaburzenie rozwoju, pojawiające 
się przed trzydziestym miesiącem życia, 
stąd skuteczność terapii zależy od tego, 
jak wcześnie zostanie podjęta. Dziś
wiemy, że nasze dziecko jest poważnie 
chore. Tylko wczesna interwencja
umożliwi likwidację większości deficytów 
rozwojowych oraz da szansę na dalszy 
prawidłowy rozwój. Patryk wymaga stałej 
rehabilitacji. Przybliżony koszt jednego 
turnusu dwutygodniowego wynosi ok. 
4.000 zł. Wymaga również terapii
psychologiczno-pedagogicznej, niezbęd-
nej terapii logopedycznej, sensorycznej
i medycznej. Takiej terapii nie można uzy-
skać w ramach świadczeń finansowych
przez NFZ. Bez podjęcia szybkich działań 

nasze dziecko będzie pozbawione
szansy na dalszy prawidłowy rozwój. Nie 
pozostało nam nic innego, jak szukać
pomocy w prywatnych ośrodkach, w któ-
rych terapia dla dzieci autystycznych
jest w pełni płatna. W chwili obecnej 
korzystamy z usług lekarza w Warszawie, 
który zajmuje się leczeniem autyzmu. 
Częste wyjazdy do Warszawy są też kosz-
towne, Patryk ma zlecone badania, które 
są wykonywane w USA i trzeba je co jakiś 
czas powtarzać. Koszt tych badań to 3.700 
zł. Lekarstwa do Patryka sprowadzamy z 
USA, miesięcznie wydajemy na nie ponad 
1.000 zł. Oprócz tego dochodzi dieta,
która wynosi ok. 600 zł miesięcznie. 
Zmiany w zachowaniu naszego synka są 
już widoczne, co sprawia nam ogromną 
radość i determinuje do dalszej rehabili-
tacji. Jesteśmy przekonani, że nasz synek 
dzięki swojej ciężkiej pracy i rehabili-
tacji będzie kiedyś samodzielny. Mimo, 
iż wkładamy wiele wysiłku i serca w 

rehabilitację syna nie jesteśmy w stanie 
zapewnić mu takiej opieki, jaka jest wy-
magana, aby był zdolny do samodzielnej 
egzystencji. Oprócz Patryka mamy jesz-
cze dwójkę dzieci, które również maja 
swoje potrzeby, a mąż sam pracuje na 
utrzymanie 5-osobowej rodziny. Bardzo 
prosimy pomóżcie Patrykowi przebić ten 
autystyczny mur, aby mógł wrócić do 
„naszego świata”. Pragniemy z całego 
serca, żeby nasze dziecko było z nami, a 
nie tylko obok nas.

Rodzice Patryka
Sylwia, Ewaryst Kaczor

Wpłat można dokonywać na konto:
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży 
„Fundacja-Pomoc”
91-069 Łódź ul. Legionów 17

NUMER KONTA:
69 1240 5527 1111 0000 5588 0181
Z dopiskiem : Patryk Kaczor

…ruszył nowy projekt Komisji Euro-
pejskiej dotyczący problemu narkoty-
kowego. 

Europejska kampania w sprawie nar-
kotyków to inicjatywa mająca za zadanie 
zachęcić wszelkie organizacje, instytu-
cje, firm i osoby prywatne do działań 
przeciwko zagrożeniom związanym 
z narkotykami. 

Chodzi także o stworzenie platformy 
kontaktów organizacji oraz osób prywat-
nych zaangażowanych w przeciwdziała-
nie narkomanii. 

Tym samym stanie się możliwe uzu-
pełnianie oraz wymiana programów 
realizowanych we wszystkich państwach 
członkowskich. 

Pierwszym polskim sygnatariuszem tej 
akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Więcej informacji o samym 
projekcie na stronie www.action-drugs.
eu oraz pod adresem: polska@action-
drugs.eu. 

Nie bądź obojętny, zaangażuj się 
i dołącz do sygnatariuszy EAD z całej 
Europy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Płaskiej informuje, iż ustawą z dnia z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (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 rozpoczął 
się 1 września 2008 r., został przedłużo-
ny do 31 października 2009r.

Oznacza to, że: decyzje o prawie do 
świadczeń rodzinnych wydane przed 1 
stycznia 2009r., z terminem do 31 sierp-
nia 2009r., winny być przedłużone do 31 
października 2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. 
ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, na 
jaki przyznaje się świadczenia, powinna 
zostać wydana z urzędu, nie są wyma-

gane: 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 odpowiednio 
do obowiązujących dotychczas zasad 
poświadczenia nauki dziecka, uwzględ-
niając zarówno bieżący rok szkolny 
2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, 
październik 2009) przyszłego roku szkol-
nego. W związku z usunięciem, z dniem 
1 stycznia 2009r., ograniczenia terminu 
złożenia wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, wniosek 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 obejmującym 
rozpoczęcie dwóch lat szkolnych (1 
września 2008 r. rozpoczął się rok szkolny 
2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpo-
cznie się kolejny rok szkolny 2009/2010), 
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolne-
go będzie mógł być wypłacony dwa razy 
– pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 
(większość świadczeniobiorców otrzyma-
ła już to świadczenie wraz z zasiłkiem ro-
dzinnym przyznanym za wrzesień 2008 r. 
lub w późniejszych miesiącach) oraz drugi 
raz - w okresie wrzesień – październik 
2009 r. za rok szkolny 2009/2010r. 

Dokumenty dot. przyznania prawa do 
świadczeń rodzinnych należy składać od 
1 września 2009r.

GOPS Płaska

2 6  c z e r w c a  2 0 0 9  r o k u

Patryk
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KRYMINAŁKI  GMINNE

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
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 za-
budowy 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 uzgodnie-
nia). 
tel. 087 6418881,
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, wy-
kończenia hydrauliczne.
 - tel. 665 524 252. 

Ręczny wyrób gontów, produkcja wió-
rów, sprzedaż, możliwe krycie niewiel-
kich dachów, daszków, altanek gontem 
lub wiórem - tel. 087 641 76 35. 

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siod-
ło i do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do 
uzgodnienia), używane skrzydła drzwio-
we, bryczka parokonna – 2,5 tys. zł.

tel. 087 641 88 81,
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam używaną chłodziarko-zamra-
żarkę 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 powierzch-
ni 3000 mkw. Działka graniczy z lasem, 
położona w bliskim sąsiedztwie Kanału 
Augustowskiego, w odległości 200m od 
przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia.
tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, ma-
lowanie widoków, pejzaży
-  tel. 0 603 270 368. 

Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrud-
ni: kucharki, pomoce kuchenne, kelner-
ki. Zgłoszenia osobiste lub: kom. 503 
064 200, e-mail: invest@investnord.pl

Sprzedam działki budowlane o różnych 
powierzchniach położone w miejscowo-
ści Gruszki i okolicach, ceny od uzgod-
nienia,  tel. 508 953 124.

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapial-
ną, 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, poło-
żoną w pobliżu Kanału Augustowskie-
go, w miejscowości Kudrynki, cena do 
uzgodnienia. 
tel. 087 641 76 35.

*We wtorek, 28 lipca br. w Dal-
nym Lesie strażacy ratowali kro-
wę, która wpadła do…piwnicy. 
Po około dwóch godzinach kra-
sulę wyciągnięto z pułapki a duża 
w tym zasługa zawodowców 
z Augustowa i strażaków OSP 
z Dalnego Lasu. 

*W sierpniu br. na terenie po-
wiatu augustowskiego policjan-
ci namierzyli 13 nietrzeźwych 
kierowców.  Rekordzistą jak do 
tej pory jest 31-letni kolarz z Bar-
głowa Kościelnego, który jechał 
niemal główną ulicą wsi mając 
bagatela…4,2 promille w wydy-
chanym powietrzu. Szaleju się 
napił, czy co?

*16 czerwca w Mołowistem 
zapaliła się drewniana altan-
ka. W działaniach 
uczestniczyło 15 
strażaków z JRG 
Augustów i dwa 
zastępy z jedno-
stek OSP Moło-
wiste i OSP Pła-
ska. Serdecznie 
przepraszamy za 
pomyłkę dziel-
nych strażaków 
z OSP Mołowiste, 

których nie „zauważyliśmy w sku-
tecznej akcji” w poprzednim, 16 
numerze Głosu Płaskiej – druho-
wie wybaczcie!

*14 sierpnia 2009r. około go-
dziny 21-ej na drodze nr 16 
w miejscowości Serski Las 
w Gminie Płaska doszło do tra-
gicznego wypadku drogowego. 
29-letni mieszkaniec Białegosto-
ku podróżował volkswagenem 
polo w kierunku Sejn. Na łuku 
drogi na mokrej nawierzchni 
jezdni samochód zjechał na po-
bocze i dachując bokiem uderzył 
w drzewo. W wyniku wypadku na 
miejscu zginęła 24-letnia pasażer-
ka auta. Kierowca z urazem klatki 
piersiowej, złamaniem miednicy 
i ogólnymi potłuczeniami został 
przewieziony do szpitala.

KOMUNIKAT 
GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

w PŁASKIEJ
w sprawie zmian zasad przyznania jednora-

zowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 jednora-
zową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka, jak 
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. 
urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpie-
czenia społecznego, określił w drodze rozporządzenia 
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego 
zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opie-
kunów prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski 
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka zostanie złożony 
przed 1 listopada 2009r.

W niedzielę przy pięknej 
pogodzie i dużej frekwencji 
mieszkańców Rudawki i oko-
licznych miejscowości odbył 
się Festyn ludowy. W progra-
mie przewidziano: zawody 
sportowe - sprawnościowe prac 
leśnych dla pilarzy, gry i zaba-
wy dla dzieci, turniej rodzinny, 
pokazy sprawnościowe wyko-
nywane przez pracowników 
Straży Granicznej w Płaskiej, 
ognisko i wspólne śpiewanie, 
pokaz sztucznych ogni, koncert 
i zabawę w rytmach zespołu 
SMOKI. 

Festyn zorganizowany zo-
stał staraniem OSP Rudawka, 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej i Urzędu Gminy 
Płaska. Imprezę sprawnie 
poprowadził prezes OSP Ru-
dawka druch Zbigniew Koziel-
ski. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się konkurencja pilarzy 
leśnych, polegająca na przepi-
łowaniu grubych klocy drzewa. 
W konkurencji tej startowało 
4 zawodników, a medalowe 
miejsca zajęli: Marcin Mysz-
czyński, Daniel Myszczyński 
i Karol Makar. Nagrody dla 
zawodników sponsorowali 

właściciele Zakładów Usług 
Leśnych - Jodła, Jodełka 
i ACER. 

Niezwykle ciekawe były 
gry i zabawy dla dzieci, a po 
wykonaniu wielu konkurencji 
dzieciaki otrzymały cenne 
nagrody. Bardzo interesujący 
i dowcipny był turniej rodzinny, 
w którym startowały 4 rodziny 
czteroosobowe. Zwyciężyła 
rodzina Państwa Jolanty i An-
drzeja Bołtralików z Gruszek, 
a dalsze miejsca zajęły rodziny 
Błaszczyków i Eksterowi-
czów. 

Aplauz wzbudziła konkuren-
cja układania w górę skrzynek 
po piwie, zabezpieczonych 
liną. Startowało 8 zawodników. 
W tej komkurencji zwyciężyła 
Justyna Jasińska, układając 
18 skrzynek. Zawody spraw-
nościowe dla siłaczy wygrał 
Marek Marchocki. 

Znakomite były również po-
kazy sprawnościowe i sprzętu 

Straży Granicznej z Płaskiej. 
Odbył się mecz piłki nożnej 
pomiędzy reprezentantami OSP 
z terenu Gminy Płaska, a Strażą 
Graniczną. Zwyciężyła druży-
na Straży Granicznej. Główną 
nagrodą w meczu była beczka 
piwa, ufundowana przez Dar-
ka Kozielskiego. 

Przy ognisku śpiewano pieśni 
biesiadne i pieczono kiełbaski. 
Ciekawy koncert zagrały SMO-
KI, bawiąc zebraną publiczność 
i grając do tańca. Sponsorem 
zespołu był Zbigniew Koziel-
ski prezes OSP Rudawka. 

Późnym wieczorem odbył się 
pokaz sztucznych ogni. Głów-
nym sponsorem nagród i poka-
zu sztucznych ogni był Urząd 
Gminy Płaska. W czasie im-
prezy zebrana publiczność 
korzystała z przygotowanych 

smakołyków grilowych, które 
organizatorzy przygotowali na 
straganach i stoiskach. 

Ta atrakcyjna impreza, która 
organizowana jest tradycyjnie 
od 1983 roku przez OSP Ru-
dawka przy udziale Urzędu 
Gminy Płaska była kolejną 18 
edycją i cieszyła się dużym za-
interesowaniem wczasowiczów 
i turystów przebywających na 
pięknej ziemi płaszczańskiej, 
gdzie intensywnie rozwija się 
wypoczynek i agroturystyka.

Kronikarz OSP Rudawka 

Gminny Festyn Sportowo - Rekreacyjny 
Binduga Kudrynki nad Kanałem Augustowskim 2 sierpnia 2009r.
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Niepotrzebna śmierć Przyja-
ciela, lekarza, którego po zatorze 
mózgowym i lewostronnym nie-
dowładzie stres zabija w ciągu 
dwóch lat, staje się inspiracją 
dla emerytowanego nauczyciela 
historii i socjologii do podjęcia 
działań na rzecz ludzi niepełno-
sprawnych. W czasie spływu 
kajakowego na Czarnej Hańczy, 
opowiedział studentom o tej nie-
potrzebnej śmierci. Wtedy jeden 
z chłopców zaproponował, aby 
„takich ludzi, którzy ze swoim 
kalectwem żyją wyizolowani, 
wyciągnąć z domów, wsadzić 
w kajaki i popłynąć- bo tu jest 
tak pięknie…”. 

Tak przed 11 laty ruszył pierw-
szy obóz kajakowy z udziałem 
niepełnosprawnych z ciężkim 
uszkodzeniem aparatu ruchu 
i ich młodymi przyjaciółmi. 
Nieżyjący już dziś niestety, 
organizator tego spływu - Sta-
nisław Duszyński – wspominał, 
że kiedy zobaczył radość tych 
ludzi, to wiedział, że takie rzeczy 
należy robić . Było to dla niego 
impulsem do założenia  Zespo-

łu Rehabilitacji Naturalnej 
Ludzi Niepełnosprawnych 
przy Medycznym Studium 
Zawodowym, przekształcone-
go w 1992 roku w Fundację 
Ducha na Rzecz Rehabilitacji 
Naturalnej Ludzi Niepełno-
sprawnych. Następny obóz to 
wyprawa w Tatry, gdzie przy 

serdecznej życzliwości  dyrekto-
ra Czubernata z Tatrzańskiego 
Parku Narodowego i wsparciu 
ze strony ratowników TOPR, 
niepełnosprawni wraz ze swoimi 
zdrowymi przyjaciółmi, poko-
nywali szlaki górskie, asekuro-
wani w trudniejszych miejscach 
linami.

Zespół alpinistów w tym 
himalaista dr Tadeusz Łau-
kajtys, szef szkoły Alpinizmu 
Bogdan Krauze i szef grupy 
jurajskiej GOPR Piotr Van 
der Coghen oraz grupa lekarzy 
różnych specjalności, skupieni 
wokół Duszyńskiego, opra-
cowali metodę rehabilitacji 
poprzez terapeutyczną wspi-
naczkę ścianową. Pierwszy obóz 
wspinaczkowy niepełnospraw-
nych zorganizowano w skałach 
jurajskich w 1994r.  W tym 
samym roku, w bazie Fundacji 
w Toruniu dzięki zakupionym 
przez Prezydenta Miasta koniom 
huculskim zaczęto ćwiczenia 
hipoterapeutyczne  z dzieć-
mi po porażeniu mózgowym,  
z zespołem Down,a, autystycz-
ne, niewidome itp. Doskonałe 
efekty usprawniania ludzi na-
kazały połączyć obie metody : 
terapię konną z terapeutyczna 
wspinaczką ścianową. W tym 

celu w krytej ujeżdżalni  wybu-
dowano sztuczną ścianę wspi-
naczkową. 

Od tego czasu co roku, oprócz 
systematycznych ćwiczeń w ba-
zie Fundacji w Toruniu, odby-
wają się obozy rehabilitacyjne 
konno - wspinaczkowe, w Pusz-
czy Augustowskiej i w skałach 
jurajskich, spływy kajakowe, 
rajdy konno - kajakowe (część 
płynie kanadyjkami Hańczą, 
druga część konno leśnymi szla-
kami Puszczy Augustowskiej 
- wspólne biwaki), wreszcie 
rajdy tatrzańskie i bieszczadzkie. 
Dzięki temu ludzie niepełno-
sprawni, w tym osoby z ciężkim 
uszkodzeniem aparatu ruchu 
na wózkach, są członkami eks-
kluzywnego klubu wysokogór-
skiego nurkują w klubie płetwo-
nurków , wreszcie biorą udział 
w zawodach wspinaczkowych. 
Terapia konna, terapeutyczna 
wspinaczka ścianowa, hydro-
terapia, obozy rehabilitacyjne 
konno - wspinaczkowe, konno 
- kajakowe, rajdy tatrzańskie, 
w najpiękniejszych miejscach 
naszego Kraju, są udziałem ludzi 
niepełnosprawnych, z terenu 
całej Polski w różnym wieku, 
od małych kilkuletnich dzieci 
do  70 - latków. Pokazują one 

„Nie ma takich miejsc, do których ludzie niepełnosprawni nie mogliby dotrzeć,
 ani takich dziedzin ludzkiej działalności,  których nie mogliby uprawiać”

Fundacja Ducha na rzecz rehabilitacji 
ruchowej osób niepełnosprawnych w Toruniu

…16 listopada 1944 roku 
późnym wieczorem okrążyli 
naszą wieś N.K.W.D i ze-
gnali wszystkich mężczyzn 
do jednego dużego pokoju. 
Stał w progu lejtnant, dostał 
z kieszeni liste  i czytał po 
kolei, i odstawiał do innego 
pokoju, kto sporządził tą liste 
niewiadomo. 
Przyszedł duży samochód 
z budo znowu z tej listy po 
kolei czytał, było nas 10 
osób. Zawieźli nas do Lipska 
i zagnali nas do opuszczonej 
chaty, było już tam kilkuna-
stu. Nazajutrz zaczęli przesłu-
chiwać, dwóch zwolnili. 
Przyszła kolei na mnie, bojec 
oznajmił najmniejszy ruch do 

ucieczki śmierć na miejscu. 
Za stołem siedział lojnant na 
stole leżał rewolwer w kącie 
pokoju stała leszczynowa 
pałka. Wziął bojec tą pałkę 
i podchodzi do mnie: gawo-
ryj prawdu pajdziosz damoj, 
a kak nie to smatryj i pogroził 
tą pałko pod nos. Pyta lojnant: 
do kakoho atrada należał, 
mówie: nigdzie nie należałem, 
tak szto ty rabotał, robiłem 
w lesie, cha cha cha zaśmiał 
się w lesu rabotał gałubczyk. 
Zarembu znajesz, nie nie 
znam, Mikołajczyka zna-
jesz nie nie znam, kawo ty 
znajesz, znam leśniczego 
Guzowskiego pracowałem 
u jego, a germańskaho leśni-

ka znajesz znam nazywał się 
Szulc. Podchodzi do mnie 
z pałko, tak wsie maładyje 
poszli prociw germańcom 
i prociw partyzantom pajszoł 
odpowiadam, ja także poma-
gał partyzantom nie wiem ich 
nazwisk przyszli dawałem 
im chleba i poszli. Skazaj 
prawdu pojdziosz domoj, nie 
znałem ich nazwisk. Pazna-
jesz pogroził pałko. Adwiedij 
jewo rozkazał lojnant. 
Idąc bojec powiedział pa-
jedziesz, ale nie powiedział 
gdzie. Było nas 8 z naszej 
wsi rano odwieźli nas do 
Krasnego Boru, w piwnicy 
było już nas 40 po dwóch 
dniach załadowali nas na 
samochód i zawieźli nas do 
więzienia do Białegostoku, 
po dwóch dniach kazali na-
moczyć bielizne w beczce 
i włożyć z powrotem, w nocy 
załadowali nas do wagonów, 
wagony były przeładowane 
tak, że nas musieli upychać 
kolbami. Tak było ciasno 
w wagonie, że jedna połowa 
mogła siedzieć i spać, a druga 
połowa musiała stać. 
Był jeden pan jechał tą drogą 
drugi raz wiedział, co to jest 
Katyń, stali my na bocznicy 
2 doby jak przyjdzie noc, to 
kazał wspólnie się modlić 
i śpiewać „Pod Twoją Obro-
nę”… 
Dawali po 4 suchary z chleba 
i 4 wiader wody na dobę. Dnia 
4 grudnia dowieźli nas do 
Ostaszkowa, do obozu było 
nas 850 ludzi. Blisko bramy 
jeden z naszych wysuwał się 
siło i zaczął uciekać, konwój 
był silny z psami, krzyczeli 
stój bo ubiju nie słuchał został 
zastrzelony. 
Podzielili nas na system woj-
skowy kompaniami o 6 rano 
dyżurny oficer NKWD prze-
liczał trzeba było godzine 
stać na mrozie było nas już 
3 tysiące. 
Nas było 8 my spali na gór-

nej pryczy jak jest zawieja 
to trzeba było wprzód śnieg 
strząchnąć z siebie później 
wstawać jak był silny mróz, to 
woda w wiadrze zamarzała. 
Całą zime chodziliśmy łado-
wać torf na wagony ogromne 
stosy trzeba było nosić koszmi 
i ładować na wagony nie było 
dnia, żeby nie było kilka po-
grzebów. 
W styczniu na naszym bara-
ku zapanował tyfus zaczęli 
umierać ludzie, jednej nocy 
z sali 5 zmarło 14 osób my 
byli na 4 sali przyszła pani 
lekarz i mówi, tak ty u was 
jest tłumaczym dla niej, że 
trzeba przeznaczyć jakieś leki 
zapobiegawcze, mówi ona 
znajecie wojenne wremie niet 
czom leczyć, pytamy co robić. 
Nada woszy bić, trzasnęła 
drzwiami i poszła, więcej jej 
nie widzieli. W lutym dali 
do kuchni taki olej tran co 
skóry wyrobić, nasi kucharze 
nic nie wiedzieli myśleli, że 
to jest oliwa, zatruł się cały 
obóz, to było wieczorem całą 
noc obóz łazili rakiem po pla-
cu. W kwietniu 1945r. zaczęło 
coś robić w obozie, zaczęli 
według alfabetu wyczytywać 
i na osobnym baraku kwate-
rowali. 
Dnia 14 kwietnia zakończyli 
liste, wyczytali przeszło 800 
ludzi, 19 kwietnia załado-
wali i zawieźli nas do obozu 
w Riazaniu teren czysto 
rolniczy.

J.B. (zachowano pisownię
oryginalną)

Z Ostaszkowa…

Ballada
o „Ponurym”

Co roku odwiedzam Góry Świętokrzyskie,
Są piękne, wspaniałe, sercu memu bliskie.
Na zlot weteranów tutaj przybywamy,
Poległych kolegów zawsze wspominamy

Są z nami harcerze. Pokolenie nowe
Chętne Polsce służyć, na wszystko gotowe.
Na Wykusie płonie ognisko ogromne.
Po mowach i śpiewach nadchodzi czas wspomnień.

Partyzanckie życie, czas walki z przemocą
I odwet za mordy. Długie marsze nocą
Na nowe nieznane nam miejsce postoju,
Ciągłe zagrożenia a mało spokoju.

Mieliśmy dowódcę mądrego, śmiałego, 
A nas nazywano ludźmi „Ponurego” 
On byt cichociemny; gdy do Polski wrócił
 W wir walki z Niemcami od razu się rzucił.

Dla żołnierzy surowy, ale sprawiedliwy,
Za to dla oprawców nie raz bywał mściwy.
Rozbijał więzienia i ludzi wyzwalał,
Dawał dobry przykład i męstwo pochwalał.

Potem rozkaz z Warszawy na Kresy go rzucił, 
Skąd na ziemię kielecką żywy już nie wrócił. 
Bohatersko walcząc zginął nasz „Ponury”. 
Konając pozdrowił Świętokrzyskie Góry.

                                                      Kazimierz Stępień
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Dnia 14 czerwca w Świetlicy 
Wiejskiej w Strzelcowiźnie od-
były się „Dni Rodziny”. Dzieci i 
młodzież przygotowały wiersze 
i piosenki mówiące o wielkiej 
roli rodziców, jaką spełniają w 
naszym życiu. Wszyscy do-
brze wiemy, kiedy jest Dzień 
Matki i Ojca. My te święta 
połączyliśmy i uczciliśmy 14 

czerwca. Rodzina odgrywa w 
naszym społeczeństwie wielką 
rolę. Mówi się, że tam jest dom 
gdzie jest rodzina. 

Na zakończenie akademii 
odbył konkurs karaoke. Był 
mały poczęstunek, a dzieci na 
deser dostały zimny i słodki 
prezent.

(red)

Ponad 30 lat temu, 8 września 1978r. 
Komitet Ochrony Światowego Dziedzi-
ctwa Kulturowego i Przyrodniczego ogłosił 
listę najcenniejszych zabytków i obiektów 
przyrodniczych stanowiących bezcenną 
wartość dla całej ludzkości.  

Wśród 12 najcenniejszych obiektów 
wpisanych na tą „pierwszą” listę znalazły 
się także polskie skarby - Stare Miasto 
w Krakowie (wraz ze wzgórzem wa-
welskim i Kazimierzem) oraz kopalnia 
soli w Wieliczce. Stanowiło to ogromne 
wyróżnienie nie tylko dla tych miejsc, ale 
także dowód uznania i docenienia polskiej 
kultury i historii. 

Od tego czasu Lista Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO mocno przytyła - 
obecnie znajduje się na niej 878 obiektów 
kulturowych i przyrodniczych w 145 
krajach. Na liście znajduje się 13 dóbr kul-
tury i przyrody z terenu Polski (9 miejsce 
w Europie i 15 w świecie), a kolejne cztery 
znajdują się na oficjalnej liście kandydatów 
- centrum Gdańska, Kanał Augustowski, 
Przełom Dunajca w Pieninach i powiększo-
ny Białowieski Park Narodowy. 

Od kilku lat prasa wspomina też o wpi-
saniu na listę warszawskich Filtrów (cho-
ciaż nie ma ich na oficjalnej liście kandy-
datów). O objęciu danego obiektu ochroną 
UNESCO w ramach listy światowego 
dziedzictwa decyduje szereg kryteriów. 

Dany obiekt musi reprezentować „uni-
katową uniwersalną wartość” i spełniać 
przynajmniej jeden z dziesięciu warunków 
(z tego sześć to kryteria kulturowe, a cztery 
- przyrodnicze). 

Wpisanie na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO to prawdziwa nobilita-
cja. Pomimo tego, że liczba obiektów jest 
już bardzo pokaźna, co roku dopisywanych 
jest kilkadziesiąt obiektów, a nominowa-
nych - następna setka. 

I chociaż fakt uznania za obiekt świa-
towego dziedzictwa przestał mieć już 
charakter elitarny, to nadal podnosi 
prestiż i atrakcyjność regionów tury-
stycznych.                                            (B)

Światowe Dziedzictwo UNESCO

Dni Rodziny w Strzelcowiźnie

Na zlecenie Urzędu Gmi-
ny Płaska w czerwcu b.r. 
zostały wykonane przez Sa-
nitarno-Epidemiologiczną w 
Ełku  badania czystości wody 
w jeziorze Orle, które nie 
wykazały istotnych odchyleń 
od dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeń. Badania te były 
niezbędne z tytułu uzyskania 

zezwolenia na otwarcie plaży 
gminnej w Płaskiej i przeby-
wania osób kąpiących się pod 
nadzorem ratowników wod-
nych. Dzięki temu w miesiącu 
lipcu  2009 roku uruchomione 
zostało pierwsze kąpielisko na 
plaży gminnej w Płaskiej nad 
jeziorem Orle. 

W zakresie przygotowania 

kąpieliska do funkcjonowania 
zaangażowany był Urząd 
Gminy Płaska, Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Pła-
skiej i Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Au-
gustowie. 

Dyżury nad osobami prze-
bywającymi na tym kąpieli-
sku nadzorowane były przez 
jednego ratownika WOPR 
– Grzegorza Miedzianow-
skiego i trzech ratowników 
społecznych - Michała Goła-
szewskiego, Piotra Romań-

czuka i Rafała Gołaszew-
skiego, uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Płaskiej, 
którzy posiadają niezbędne 
kwalifikacje młodszego ratow-
nika wodnego i Pana Floriana 
Malczewskiego. Kąpielisko 
było czynne od 23 lipca do 16 
sierpnia b.r. 

Wszystkim, którzy brali 
udział w działaniach na rzecz 
zorganizowania tego kąpieli-
ska serdecznie dziękujemy.

(red)

niepełnosprawnym uczestnikom 
piękno przyrody, dają radość 
bycia w grupie oraz motywują 
do wysiłku w ich codziennym 
programie usprawniania na 
niezwykle trudnej drodze, do 
pełnego współuczestnictwa 
w życiu rodzinnym, zawodowy-
mi społecznym. 

Działalność statutowa Funda-
cji opiera się w przeważającej 
mierze na dużym zaangażowa-
niu wolontariuszy. Dotyczy to 
zwłaszcza służb medycznych, 
kierowców, pedagogów, reha-
bilitantów, ratowników górskich 
i specjalnej grupy przyjaciół 
Fundacji. Jednak na szczególne 
podkreślenie zasługuje wielo-
letni, ofiarny w tej działalności 
udział młodych ludzi. Młodzież 
studencka, ze szkół średnich 
oraz inna, często przypadkowo 
trafiająca do Fundacji w znacz-
nej liczbie pozostaje, pracując 
jako pomocnicy na obozach, 
przy obsłudze koni, pomo-
cy w czasie zajęć na krytym 
basenie, w czasie transportu 
niepełnosprawnych, przy prze-
prowadzkach i wielu innych, 

jakże różnorodnych a trudnych 
pracach z niepełnospawnymi. 
spełniamy tym ważną rolę wy-
chowawczą, kształtując u mło-
dych ludzi postawy szacunku 
do pracy, a szczególnie szacunku 
dla drugiego człowieka. Minęło 
już kilkanaście lat jak obóz 
Fundacji przyjeżdża na teren 
naszej Gminy. Przez ten czas  

fundacja zyskała wielu nowych 
znajomych i przyjaciół . 

Współpracuje z Nadleśni-
ctwem Płaska, Karczmą Sta-
rożyn, kilkoma gospodarstwami 
agroturystycznymi. Ostatnio 
do grona przyjaciół dołączy-

ła również Straż Graniczna 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
Płaska. Podczas ostatniego po-
bytu Fundacji na Polanie obie 
jednostki zorganizowały pokazy 
swojego sprzętu dla obozowi-
czów. Można było przejechać 
się na quadzie, polać wodą ze 
strażackiej sikawki, przymierzyć 
strażacki hełm czy mundur. Na 

polanę zawitał również Pan 
Krzysztof Skowroński z ekipą 
radia WNET, który nakręcił 
krótką relację z wizyty OSP.  
Wśród niepełnosprawnych oraz 
przeprowadził wywiad z Tobia-
szem, chłopcem od urodzenia 

przykutym do wózka inwalidz-
kiego. 

Trudno opisać, jaką radość 
sprawiło to wszystko tym lu-
dziom, którzy żyją w niejed-
nokrotnie w ”swoim świecie” 
- przykuci do wózka inwalidz-
kiego, z zespołem choroby 
Dawna, czy autyzmem. Jeden 
z chłopców miał tego dnia uro-
dziny – kończył 18 lat, radości 
jego nie było końca, bo takich 
atrakcji nie spodziewał się ni-
gdy. Kontakt z osobami upośle-
dzonymi i niepełnosprawnymi 
daje naprawdę dużo do myśle-
nia, uczy pokory i uświadamia 
nas ludzi zdrowych, że nasze 
problemy są niczym w porów-
naniu z tymi, z jakimi oni się 
borykają na co dzień. 

Uczmy nasze dzieci szacunku 
do ludzi niepełnosprawnych 
i upośledzonych. Nie bójmy się 
wyciągnąć do nich pomocnej 
dłoni. Samo zaakceptowanie 
takiej osoby , jej choroby czy 
ułomności daje bardzo wiele… 
Rozejrzyjmy się wokół siebie,  
może i w naszym otoczeniu 
są osoby potrzebujące takiego 
wsparcia.                  

M.C.

Ciąg dalszy ze str. 8

Pierwsze kąpielisko
w Gminie Płaska
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7-8 sierpnia na plaży 
gminnej nad jeziorem Serwy 
odbyła się jedna z najwięk-
szych imprez szantowych 
w regionie – Festiwal Rock 
Szanty Serwy 2009. Patronat 
medialny nad imprezą obję-
ło Polskie Radio Białystok, 
Radio Wnet, TVP Białystok 
oraz „Gazeta Współczesna”. 
W tym roku była to już szó-
sta edycja festiwalu, na którą 
przybyły rzesze mieszkańców 
gminy, turystów oraz fanów 
muzyki szantowej. 

Urok jeziora Serwy, gwiaz-
dy tego popularnego gatunku 
muzycznego na plenerowej 
scenie, bajeczna i niepowta-
rzalna atmosfera wśród wielu 
tysięcy widzów i fanów, efek-
towne fajerwerki na niebie… 
Festiwal szantowy nad Ser-
wami osiągnął swoje apoge-
um! 

Podczas dwudniowej im-
prezy zagrało 14 najpopu-
larniejszych kapel rockowo-
szantowych z terenu całego 
kraju. Imprezę poprowadził 
znany z poprzednich edycji 
- Tomek Lenart „Emeryt”. 
W piątkowy wieczór odbył 

się coroczny festiwalowy 
konkurs, do którego przystą-
piły zespoły: NorFolk, Zało-
ga Dr. Bryga oraz Niezwykle 
Kontrowersyjni.

Nagrodę główną ufundo-
wało Polskie Radio Białystok 
w postaci sesji nagraniowej  
w radiowym studiu. Jury, któ-
remu przewodniczył znany 
polski muzyk jazzowy i ro-
ckowy, gitarzysta, kompozy-
tor, autor tekstów i wokalista, 
współzałożyciel zespołów Tie 
Break, Soyka Yanina, współ-
pracownik Drum Freaks 
i Maanamu - Janusz Yanina 
Iwański, pierwsze miejsce 
przyznało zespołowi Nor-
Folk, gratulujemy. Zespół 
powstał 8 lat temu, muzyka 
zespołu obejmuje szerokopo-
jęty folk-rock z elementami 
rocka progresywnego, punk 
rocka i muzyki celtyckiej, 
teksty piosenek dotyczą tema-
tyki marynistycznej. Nagro-
dą publiczności wyróżniono 
zespół Załoga dr Bryga. 
Zespół powstał w 2005 roku 
w Giżycku z inicjatywy Mi-
chała Brzozowskiego i Do-
minika Kaźmierczaka. Gra 

muzykę szantowo - folkową, 
wzbogaconą elementami in-
nych gatunków muzycznych 
takich jak reggae czy rock. 
W repertuarze posiada utwory 
autorskie oraz znane szantowe 
szlagiery. W pierwszy dzień 
festiwalu w koncercie gwiazd 
zagrali: OKAW Sztorm, 
Mordewind, Morże Być oraz 
największa gwiazda wieczoru 
– Mietek Folk, posiadający 
20-letni dorobek artystyczny, 
jeden z bardziej utytułowa-
nych zespołów tego gatunku 
muzyki, który zaprezentował 
„spektakl” muzyczny z nie-
samowitą oprawą wizualną-
świetlną spełniając tym sa-

mym oczekiwania widzów. 
Drugi dzień festiwalu rozpo-
czął się festynem ludowym, 
który był niezwykle atrakcyj-
nym elementem imprezy. Fe-
styn połączony był z imprezą 
promocyjną Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania 
– Kanał Augustowski i Ro-
spuda”. 

Po południu na plaży w Ser-
wach można było spróbować 
najsmaczniejszych przysma-
ków regionalnej kuchni oraz 
podziwiać rękodzieła twór-
ców ludowych. Podczas fe-
stynu przygrywał zespół A Vi-
sta Band z Suwałk. 

W konkursie na najsmacz-
niejszy produkt regionalny 
zwyciężył Pan Wojciech Ślu-
żyński z Serw, którego placek 
ziemniaczany z nadzieniem 
mięsnym oraz nalewki uzy-
skały najwyższą ocenę jury. 

Ponadto przyznano wyróż-
nienie rodzeństwu Sieńkow-
skich z Paniewa za przepyszne 
soczewiaki oraz Panu Szymo-
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nowi Bazylewiczowi z Serw 
za kartacze i księżycówkę. 
Zaś wieczorem nad jeziorem 
Serwy rozpoczęły się koncer-
ty kolejnych gwiazd muzyki 
rock-szantowej, zagrali: Ciąg 
Dalszy Nastąpił, Szantana, 
Orkiestra Dni Naszych, 
Strefa Mocnych Wiatrów, 
zespół który powstał w 2004 
roku w Warszawie, założony 
przez wokalistę i autora teks-
tów Dariusza „Grzywę” Wo-
łosewicza, jest przedstawicie-
lem marynistycznego rocka, 
tekstowo nawiązującego do 
pieśni morza, zachowując 
przy tym rockowe brzmienie 

oraz The Pioruners, który po-
wstał w Białymstoku w 1990 
r., a pierwszy raz wystąpił na 
VI Festiwalu Piosenki Żeglar-
skiej „Kopyść 90” mający 
największe doświadczenie 
i dorobek muzyczny wśród 
tych zespołów. W koncercie 
wieczornym wśród gwiazd 
szantowych niespodziankę 
swoim występem sprawił Ja-
nusz „Yanina” Iwański, któ-
ry zagrał dla publiczności trzy 
utwory ze swojego repertuaru 
muzycznego. 

- Nasz festiwal jest nie tylko 
okazją do posłuchania znako-
mitej muzyki i dobrej zabawy 
– służy także promocji na-
szej uroczej gminy – powie-
dział Wiesław Gołaszewski 
– Wójt Gminy Płaska. -Ży-
jemy w cudownym miejscu, 
mamy wspaniałe miejsca do 

wypoczynku na łonie nieska-
żonej jeszcze niczym natury. 
Tylko u nas możecie Państwo 
corocznie przeżyć niezwykłą 
przygodę… zakończył Wójt 
Gminy.

-To jest zawsze cudowne 
przeżycie, ten festiwal to baj-
ka – powiedział „Głosowi 
Płaskiej” Jurek Kobyliński 

– wielokrotny uczestnik szan-
tów w Płaskiej  z grupą „Or-
kiestra Dni Naszych” i lider 
zespołu Duchy”, który napisał 
piękną piosenkę „Mikaszów-
ka”. 

Punktualnie o godz. 2200 
rozpoczął się 14 minutowy 
niesamowity pokaz sztucz-
nych ogni, który był podkre-
śleniem szczególnej atmosfery 
festiwalu i niezapomnianym 
wydarzeniem. 

Z festiwalu zorganizowane-
go w roku bieżącym dostępne 
są nagrania video na stronie 
internetowej Radia Wnet: 
www.radiownet.pl i Urzę-
du Gminy Płaska: www.
plaska.pl. Główny wysiłek 
finansowy związany z reali-

zacją Festiwalu Rock Szanty 
Serwy 2009 poniosła Gmina 
Płaska, a wśród gości, którzy 
odwiedzili nasz festiwal byli 
m. in. Wójt Gminy Dębica – 
Stanisław Rokosz, Burmistrz 
Miasta Augustów – Kazimierz 
Kożuchowski i inni. 

Wójt Gminy Płaska – Wie-
sław Gołaszewski składa 
serdeczne podziękowania 
sponsorom: Urzędowi Mar-
szałkowskiemu w Białym-
stoku, MPPB J.W. ŚLEPSK, 
Nadleśnictwu Płaska, Nad-
leśnictwu Szczebra, Nadleś-
nictwu Augustów, Bankowi 
Spółdzielczemu w Bargłowie 
Kościelnym oraz Gospodar-
stwu Gościnnemu „Arizona”, 
właścicielom prywatnych 
kwater agroturystycznych: 
Annie Jadeszko, Wiesławie 
i Antoniemu Raczkowskim, 
Halinie Malczewskiej, Elżbie-
cie i Jerzemu Dobrowolskim 
oraz Reginie i Czesławowi 
Ślużyńskim  za pomoc w bez-
płatnym zorganizowaniu po-
bytu zespołów muzycznych, 
w tym Pani Maryli Gołaszew-
skiej oraz stacji radiowej Ra-
dio WNET za aktywny udział 
w tegorocznym Festiwalu 
Rock Szanty Serwy 2009.

A.J.


