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W piątek, 27 czerwca 2008 roku w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej, z udzia-
łem radnych i wójta gminy Wiesława 
Gołaszewskiego oraz zaproszonych go-
ści -  odbyła się XIII sesja zwyczajna 
Rady Gminy Płaska, którą poprowadził  
jej przewodniczący Dariusz Ciężkow-
ski, w asyście swoich zastępców. Po 
przyjęciu porządku obrad i protokółu z 
obrad z poprzedniej sesji, radni przyjęli 
do wiadomości informację wójta gminy 
o podjętych przezeń decyzjach w okresie 
między kolejnymi sesjami. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 
2008r., w tym m.in.: zwiększono plan 
dochodów i wydatków budżetowych 
jednocześnie o 138.000 zł, z tytułu – do-
chodów z najmu, użytkowania wieczy-
stego i zbycia nieruchomości (15.000 zł); 
wpłaty mieszkańców na zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego zgod-
nie ze złożonymi wnioskami (89.540 zł); 
rezerwy subwencji oświatowej (10.260 
zł); darowizny na festiwal :”Szanty w 
Serwach” (20.000 zł) a także darowizny 
na OSP Gruszki, sprzedaży miesięczni-
ka „Głos Płaskiej” (2.000 zł), czy opłaty 
produktowej (200 zł). 

Uchwalono zmniejszenie wydatków 

z tytułu: zadania inwestycyjnego roz-
budowy infrastruktury w strefie Kanału 
Augustowskiego o kwotę 100.000 zł. 
Zwiększono wydatki z tytułu: budo-
wy dróg gminnych o kwotę 48.500 zł; 
bieżącego utrzymania dróg gminnych 
– 14.000 zł; budowy gminnego centrum 
ruchu drogowego – 5.200 zł; remontu 
w SP w Płaskiej – 10.260 zł; kosztów 
utrzymania mieszkańców gminy Płaska 
w Domu Pomocy Społecznej (7.500 zł); 
sporządzenia dokumentacji na świetlice 
wiejskie (30.000 zł) i innych mniejszych 
wydatków. 

Uaktualniono także wykaz zadań 
inwestycyjnych i środków na ich rea-
lizację, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
tej uchwały (Nr XIII/91/08 z dnia 27 
czerwca 2008r.), a po wprowadzonych 
zmianach budżet gminy na ten rok w 
sferze dochodów wynosi 8.065.134 zł a 
wydatków – 8.155.740 zł (wydatki bie-
żące wyniosą – 5.373.040 zł a wydatki 
majątkowe – 2.782.700 zł). Źródłem 
pokrycia planowanego deficytu budżeto-
wego w wysokości 90.606 zł będą przy-
chody z zaciągniętego kredytu, zaś pozo-
stające wolne środki na rachunku gminy 
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w wysokości 135.286 zł 

zostaną przeznaczone na spłatę kredytów 
zaciągniętych w latach ubiegłych.

Najważniejsze zadania inwestycyj-
ne Najważniejsze zadania inwestycyjne 
gminy w tym roku to: złożenie wniosku 
o modernizację świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej, rozbudowa infrastruktury tury-
stycznej w strefie Kanału Augustowskie-
go (łączny koszt inwestycji szacuje się 
na 6.900.000 zł – w tym roku przewiduje 
się wykonanie dokumentacji; budowa 
Gminnego Centrum Ruchu Drogowego, 
drogi powiatowej Gorczyca – Srzelco-
wizna (wkład własny gminy w przed-
sięwzięcie – 364.000 zł), utwardzanie 
nawierzchni dróg gminnych (153.500 
zł) i minioczyszczalnie przyzagrodowe 
(wartość ogółem – 3.600.000 zł. - w 
2008 roku zostanie złożony wniosek do 
Programu Polska – Litwa na wykonanie 
dokumentacji). 

Kolejną uchwałę radni podjęli w 
sprawie określenia środków z budżetu 
Gminy Płaska planowanych na realizację 
programów operacyjnych w roku budże-
towym 2009 i w latach 2010-2011 (szcze-
góły zawiera załącznik do tej uchwały).

-Radni podjęli bardzo ważną uchwa-
łę w sprawie przyjęcia „Programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Płaska na lata 2008 – 2032” - 
powiedział „Głosowi Płaskiej” Wiesław 
Gołaszewski, wójt gminy – ten program 
jest realizacją zadań wynikających z Pla-
nu Gospodarki Odpadami naszej gminy, 
przyjętego uchwałą nr XXIII/113/05 z 9 
czerwca 2005 roku. W naszych planach 
zaplanowaliśmy w latach 2013 – 2032 
wykonanie programu wspomagającego    
wymianę pokryć dachowych zawiera-
jących azbest. Wkrótce przystąpimy do 
sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego naszej gminy, a przed-
miotem zmiany studium, tego zatwier-
dzonego uchwałą Nr XII/76/99 Rady 
Gminy Płaska z 29 grudnia 1999 roku 
będzie wyznaczenie terenów pod zabu-
dowę mieszkaniowa jednorodzinną, za-
grodową, rekreacji indywidualnej, usłu-
gową, usług turystycznych z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i obsługą ko-

Ważne decyzje
 – zaczyna się rozwój gminy…

Na XIII sesji Rady Gminy Płaska

Promowali uroki puszczańskich 
okolic. Reprezentantów gminy Płaska 
nie zabrakło niedawno na festynie, któ-
ry zorganizowano na stołecznym Pla-
cu Teatralnym. W Warszawie pojawili 
się głównie właściciele gospodarstw 
agroturystycznych. Występowali jako 
reprezentacja gmin woj. podlaskiego. 
Przedstawiciele Płaskiej narzekali, że 
ich stoisko ulokowano na peryferiach 
Placu Teatralnego. Nie wszyscy wrócili 
zadowoleni. Wielu narzekało, że zabra-
kło odpowiednich informacji o festynie. 
- Osobiście nie byłem - mówił Wiesław 
Gołaszewski, wójt Płaskiej. - Ale, rze-
czywiście, słyszałem sporo krytycznych 
ocen. Nasze stoisko znalazło się gdzieś 
na peryferiach placu i zaglądali tam 
raczej tylko przypadkowi przechodnie. 
Szkoda, że tak się stało, ale to już wina 
organizatorów. 

Agroturystyka stanowi jedną z 

głównych szans Płaskiej i okolic na 
przyszłość. Coraz więcej osób decyduje 
się na taką formę działalności. Dla nie-
których, jest to sposób na życie.

Jest ścieżką wielotematyczną. Jej au-
torzy – Nadleśnictwo Szczebra - propo-
nują, bowiem bogatą tematykę z zakresu 
zarówno drzewostanów, zwierząt, pta-
ków, jak i budowli i gospodarki leśnej, 
które można zrealizować na poszczegól-
nych stanowiskach, wskazując przy tym 
na wybrane zjawiska i walory przyrod-
nicze krajobrazu. Ścieżka zlokalizowana 
jest na terenie leśnym na krańcu miejsco-
wości Serwy, a bierze swój początek od 
Ośrodka Sportów Wodnych „Chris”. 

Trasa ma kształt pętli o długości 
niespełna 1,5 km, na której umieszczo-
nych jest 26 tablic dydaktycznych o 
tematyce przyrodniczej i botanicznej. 
Czas jej przejścia wynosi ok. 40 minut. 
Ponadto przy trasie umieszczone zosta-

ły informacyjne budowle leśne, celem 
zwiększenia jej wartości rekreacyjnej 
i poznawczej. Częściowo przebiega 
ona nad brzegiem jeziora Serwy, gdzie 
oprócz bogatej szaty roślinnej, można 
podziwiać jedno z najczystszych w Pol-
sce jezior, jak również zaobserwować 
ruchy przyrody. 

Na trasie tej wyznaczone są stanowi-
ska („przystanki”), usytuowane w miej-
scach bogatych pod względem treści 
przyrodniczych, ukazujące - przykłado-
wo: formy rzeźby terenu, budowę pod-
łoża, pomniki przyrody nieożywionej, 
zespoły roślinne, zróżnicowanie roślin 
w zależności od siedliska, osobliwości 
flory lokalnej - w tym gatunki rzadkie 
- zagrożone czy chronione, pomniko-
we drzewa, przedstawicieli fauny, trasy 
migracji zwierząt i ślady ich żerowania 
w terenie, różnorodności gatunkowej i 
wiele innych. 

Zapraszamy na relaksujący spacer 
leśną trasą, podczas którego mamy moż-
liwość  bliższego poznania przepięknej 
przyrody Puszczy Augustowskiej i jej 
unikatowych dzieł.

(inf. wł.)

Ścieżka edukacyjno
– przyrodnicza Serwy

Powędrujmy pięknymi szlakami (2)

Już lato, czekamy na turystów
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W myśl ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku 
rolnik jest obowiązany zawrzeć ubezpie-
czenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego jak również do za-
warcia umowy ubezpieczenia OC rolników 
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 
Obowiązek ubezpieczenia budynków po-
wstaje z dniem pokrycia budynku dachem 
natomiast ubezpieczenie OC rolników w 
dniu objęcia w posiadanie  gospodarstwa 
rolnego. Promocyjną ofertę przygotowała 
firma PZU. 

Przy  zawieraniu nowego ubezpiecze-
nia domu na przykładową sumę ubezpie-
czenia 100 000 zł składka  roczna wynosi 
100zł. Z tytułu ubezpieczenia budynków 
rolniczych przysługuje odszkodowanie 
za szkody powstałe na skutek zdarzeń 
losowych w postaci: ognia, huraganu, po-
wodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, 
gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, 
eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, 
lawiny lub upadku statku powietrznego. 

Z ubezpieczenia OC rolników przysłu-
guje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba 
pozostająca z nim we wspólnym gospo-
darstwie domowym lub osoba pracująca 
w gospodarstwie rolnika są obowiązani 
do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, 
której następstwem jest śmierć, uszkodze-
nie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie mienia.  Ist-
nieje też możliwość zawarcia dobrowol-
nych ubezpieczeń rolnych. Jedną z takich 
ofert jest ubezpieczenie mienia ruchome-
go w gospodarstwie rolnym. Przedmiotem 
tego ubezpieczenia jest sprzęt rolniczy, 
ziemiopłody, materiały i zapasy, zwierzęta 
gospodarskie, ruchomości domowe oraz 
stałe elementy mieszkania. 

Podstawowym zakresem ubezpiecze-
nia objęte są szkody powstałe wskutek 

zdarzeń losowych w postaci: ognia, hu-
raganu, powodzi, podtopienia, deszczu 
nawalnego, gradu, opadów śniegu, ude-
rzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, tąpnięcia, upadku statku 
powietrznego oraz utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia  ubezpieczonych przed-
miotów w następstwie akcji ratowniczej 
w związku z wystąpieniem zdarzeń lo-
sowych jak również zwierząt gospodar-
skich od porażenia prądem elektrycznym. 
       Kolejnym wariantem ubezpieczeń są 
dotowane ubezpieczenia upraw rolnych. 
Tym ubezpieczeniem można objąć: zbo-
ża, kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, 
buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa 
gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, 
truskawki, rośliny strączkowe. Ubezpie-
czeniem objęte są znajdujące się na tery-
torium RP uprawy wskazane w polisie, od 
ryzyka wystąpienia szkód spowodowa-
nych przez: huragan, powódź, deszcz na-
walny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, suszę, ujemne skutki przezimo-
wania oraz przymrozki wiosenne. Obo-
wiązek ubezpieczenia upraw wchodzi w 
życie od 1 lipca 2008 roku. Rolnik płaci 
jedynie 50 proc. składki, a drugie 50 proc. 
dotowane jest z budżetu państwa. PZU  
S.A. jest przygotowane na zawie-
ranie w/w umów ubezpieczenia.  
       PZU oferuje również produkt „PZU 
DOM PLUS”. Przedmiotem ubezpiecze-
nia są znajdujące się na terytorium RP 
budynki mieszkalne (w tym również w 
stadium budowy), budynki niemieszkalne 
(w tym również w stadium budowy),  bu-
dowle, obiekty specjalistyczne, wyposaże-
nie posesji, lokale mieszkalne, ruchomości 
domowe i stałe elementy oraz nagrobki 
cmentarne. 

W odniesieniu do lokali mieszkalnych 
PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe 

w następstwie: ognia, piorunu, eksplozji, 
upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, 
powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, 
osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, 
lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia zie-
mi, huku ponaddźwiękowego, przepięcia, 
dewastacji oraz akcji ratowniczej. W od-
niesieniu do ruchomości domowych i sta-
łych elementów jest dodatkowo odpowie-
dzialność za kradzież z włamaniem oraz 
rabunku, w tym również rabunku poza 

miejscem ubezpieczenia. Przedmiotem 
ubezpieczenia w tej ofercie mogą być także 
budynki mieszkalne i lokale mieszkalne, w 
części których prowadzona jest przez ubez-
pieczonego działalność gospodarcza oraz 
sprzęt biurowy który się w nich znajduje. 
        Szeroki wachlarz ofert ubezpieczeń 
PZU S.A. obejmuje również  ubezpie-
czenia dla firm. Kompleksowym ubez-
pieczeniem jest „PZU DORADCA”. 
Przedmiotem tego ubezpieczenia mogą 
być budynki, budowle i lokale, maszyny, 
aparaty i narzędzia, wyposażenie sklepów, 
biur, magazynów jak również środki ob-
rotowe. Zakres odpowiedzialności tego 
ubezpieczenia nie kończy się na ryzyku od 
ognia i innych żywiołów ale obejmuje też 
kradzież z włamaniem i rabunkiem, prze-
pięcia, wandalizm a jako dodatkowe ryzy-
ka możemy też do-ubezpieczyć od aktów 
terroryzmu. To tylko nie które wybrane 
ubezpieczenia jakie ma w swojej ofercie 
PZU S.A. Powyższe produkty zostały opi-
sane bardzo ogólnie i nie szczegółowo.  

W celu uzyskania bliższych informacji 
i poznania innych ubezpieczeń zaprasza-
my do spotkania z Agentem który odpowie 
na wszystkie  państwa pytania z zakresu 
ubezpieczeń PZU S.A. 

Kontakt z Agentem Bogusław Pień-
czykowski tel: 087 644 67 68, tel. kom. 0 
601 369 445.

Ubezpiecz się!

Drużyna „Leśnicy”  z Płaskiej uczest-
niczyła w rozgrywkach IV Ligi woje-
wództwa podlaskiego w tenisie stołowym 
w sezonie 2007/2008. Kierownikiem i 
trenerem drużyny był grający zawodnik 
Zdzisław Omelianiuk. W zespole wy-

stępowali też: Henryk Szeszko, Jan Ba-
giński, Jarosław Dobrzyński, Kamil Mi-
lewski i Andrzej Skowroński. W bardzo 
zaciętych i trudnych pojedynkach było 
więcej porażek ale potrafiliśmy również 
zwyciężać i remisować. Mieliśmy okazję 
grać w takich miejscowościach jak: Czar-
na Białostocka , Sokółka, Białystok, Sta-
rosielce, Jasionówka, Korycin, Kuźnica 
Białostocka, Zabłudów, Wasilków, Łom-
ża. „Leśnicy” z Płaskiej mogła wystąpić 
w IV lidze dzięki wielkiej przychylności 

i pomocy nadleśniczego Nadleśnictwa 
Płaska pana Jana Książkowskiego, za co 
zawodnicy drużyny serdecznie dziękują. 

14 czerwca nasi tenisiści wystąpili w 
Suwałkach w turnieju o mistrzostwo Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku zwyciężając w konkuren-
cji drużynowej, a indywidualnie: drugie 
miejsce zdobył Zdzisław Omelianiuk, 
Jan Bagiński był piąty, dziewiąte miejsce 
zajął Jarosław Dobrzyński, zaś Wojciech 
Harasim - dziesiąte.            Jan Bagiński

LEŚNICY PŁASKA

munikacyjną w obrębie ewidencyjnym Płaskiej i 
Gorczycy – dodał Wiesław Gołaszewski.

Uchwałą nr XIII/99/08 radni zadecydowali o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska, uchwalonego 8 czerwca 2004r., a 
przedmiotem zmiany będzie wyznaczenie terenów 
pod zabudowę  jednorodzinną, zagrodową, rekre-
acji indywidualnej, usługową, usług turystycz-
nych, niezbędnej infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, w tym ścieżki rowerowej, 
zieleni oraz określenie zasad zagospodarowania 
terenów minimalizujących skutki wpływu ustaleń 
planu na środowisko. Uchwałą nr XIII/93/08 rad-
ni postanowili udzielić z budżetu Gminy Płaska 
na 2008 rok pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na 
realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 
1206B Strzelcowizna – Gorczyca” w wysokości 
364.000 zł, a w tej sprawie zostanie zawarta umo-
wa z Powiatem Augustowskim i Gminą Płaska, 
a do jej zawarcia upoważniono wójta gminy Pła-
ska.

Uchwałą nr XIII/94/08 z 27 czerwca 2007 
roku utworzono samorządową instytucję kultury 
– Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej i nadano 
mu statut w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 2 do tejże uchwały. Ustalono opłatę miejscową 
w wysokości 1,50 zł pobieraną na terenie gminy 
Płaska w miejscowościach: Dalny Las, Gorczy-
ca, Gruszki, Macharce, Mikaszówka, Moło-
wiste, Muły, Płaska, Podmacharce, Rubcowo, 
Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelco-
wizna, Sucha Rzeczka - uznanych za posiada-
jące korzystne możliwości klimatyczne, walory 
krajobrazowe  - opłatę taką pobierać będzie się 
w drodze inkasa od osób fizycznych, przebywają-
cych dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, 
szkoleniowych lub turystycznych w wymienio-
nych miejscowościach. 

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej po-
wstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu 
w danej miejscowości, a pobierają opłatę osoby, 
instytucje określone w niniejszej uchwale.

Uchwałą nr XIII/96/08 stwierdzono wygaś-
nięcie mandatu śp. Henryka Wasilewskiego 
– radnego gminy Płaska, wskutek jego śmierci.

 (B)

Apel do mieszkańców
gminy Płaska

 Zwracamy się do Wszystkich z prośbą:

Nie zaśmiecajmy gminy, pięknych lasów i jezior
Nie twórzmy w lesie „dzikich wysypisk” 
Przygotujmy się do sortowania odpadów, jak robi to wiele 
bogatszych krajów
Likwidujmy szkodliwy eternit na pokryciach dachowych
Przy zakupach używajmy ekologicznych toreb i opakowań opakowań, 
gdyż świat plastików niedługo nas zasypie
Kupujmy napoje tylko w butelkach zwrotnych - płacimy za to,
co wyrzucamy
Promujmy naszą zdrową żywność
Oszczędzajmy wodę i energię w naszych domach - dla środowiska
i nas samych
Bądźmy przyjaźni Matce Naturze - ona nam się odwdzięczy.

Będzie lepiej?
Czyściej na pewno!

We wtorek, 9 lipca w augu-
stowskim Urzędzie Miasta władze 
samorządowe Augustowa i gminy 
Płaska w osobach: Kazimierza Ko-
żuchowskiego – burmistrza miasta 
Augustowa, Moniki Podziewskiej 
– skarbnika miasta Augustów – Li-
derów Projektu oraz Wiesława Go-
łaszewskiego – wójta gminy Płaska 
i Jadwigi Dobrowolskiej, skarbnika 
gminy Płaska – Partnera -podpisały 
porozumienie w sprawie przygoto-
wania do realizacji Projektu „Roz-
budowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w strefie Kanału Augu-
stowskiego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego wojewódz-
twa podlaskiego na lata 2007-2013.

Strony porozumienia, które bę-

dzie opiewać na realizację tej inwe-
stycji, na niebagatelną sumę ponad 
35 milionów złotych będą partycy-
pować w pokryciu kosztów opraco-
wania wniosku (koniec 2009 roku) 
o dofinansowanie i studium wyko-
nalności oraz raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko (jeżeli taki 
raport będzie wymagany) proporcjo-
nalnie do swoich zakresów projektu, a 
mianowicie: Lider Projektu – 80,83 
proc. a Partner – 19,17 proc.

W ramach inwestycji na terenie 
gminy Płaska powstanie centrum tu-
rystyczne, trasy narciarskie, rowero-
we – to wszystko powinno przyczy-
nić się do zdecydowanego rozwoju 
międzynarodowego ruchu turystycz-
nego.                                        (B)

Porozumienie
podpisane!

wielkie spotkanie zdrowia i Urody
zapraszamy na spotkanie Zeptera 

27 lipca 2008 r. o godz. 16.00 
w świetlicy wiejskiej w płaskiej.

w programie wiele atrakcji i niespodzianek!
Gotowanie bez wody, bez soli, smażenie bez tłuszczu. 

degustacja, porady wizażystów i kosmetyczne. 
atrakcyjne rabaty na produkty Zeptera.

witamy w świecie zdrowia, Jakości i elegancji.

Radny gminy w latach 1994 – 2008
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Czas podsumowań  

kl. I
1. Gołkowski Dawid
2. Jejer Aneta
3. Kuźma Julia
4. Sękałowska Paulina
5. Kazimierczyk Domninika

kl. II
1. Romańczuk Maciek
2. Zubkiewicz Ewelina
3. Szczęsny Mateusz
4. Mołodziejko Wiktoria
5. Żydanowicz Dorota

kl. III
1. Milewski Jan
2. Czuper Daria
3. Citkowska Klaudia
4. Jasnoch Piotr
5. Klejps Aleksandra
6. Skowrońska Anna
7. Ślu żyńska Dominika

kl. IV
1. Woronko Katarzyna
2. Czuper Dominika
3. Hermaniuk  Magdalena
4. Prokopowicz Anna
5. Truszkowska Ewelina
6. Borowska Agata

kl. V
1. Harmuszkiewicz Karolina
2. Sewastynowicz Diana
3. Mołodziejko Przemysław

kl. VI
1. Czuper Karolina
2. Mołodziejko Karolina
3. Jałoszewska Paulina
4. Wasilewska Ewelina
5. Polkowska Paula
6. Gołaszewski Rafał

kl. Ia
1. Gołkowska Diana
2. Gołaszewski Michał
3. Naumowicz Monika
4. Syrowatka Patrycja

kl. IIa
1. Citkowska Ola
2. Milewska Maria

kl. IIIa
1. Sewastynowicz Angela
2. Wierzbicka Magdalena
3. Wiszniewska Marzena
4. Baranowska Danuta
5. Kuprewicz Mateusz
6. Samborska Sylwia

kl. Ib
1. Maliszewski Andrzej
2. Romańczuk Piotr

kl. IIb
1. Puciłowska Agnieszka
2. Wasilewska Dominika
3. Wasilewska Paulina

kl. IIIb
1. Wróblewska Małgorzata
2. Milewski Adrian
3. Łebski Paweł
4. Polkowski Bartek
5. Stasiak Łukasz
6. Pawłowski Adam
7. Suchodolski Kamil

„Dyplom Wzorowego Ucznia” otrzymali uczniowie klas I-III:

„Świadectwo z Wyróżnieniem” w klasach IV-VI otrzymali uczniowie:

       „Świadectwo z Wyróżnieniem” w gimnazjum uzyskali:

20 czerwca br. w ZSO w Płaskiej 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2007/2008. Tradycyjnie dy-
rektor Czesław Warakomski powitał 
gości. W swoim przemówieniu pod-
kreślił, iż zakończenie roku szkolnego 
to moment podsumowania całorocznej 
pracy oraz pogratulował wspaniałych 
osiągnięć. W tym dniu pożegnaliśmy 
także uczniów klas III gimnazjum, 
którzy już we środę 18 czerwca pod-
czas mszy świętej celebrowanej przez 
ks. proboszcza Zygmunta Kopiczko 
dziękowali Bogu za pomyślne ukoń-
czenie gimnazjum, prosząc o błogosła-
wieństwo na dalszy etap nauki.

       Uroczystość szkolna stała 
się znakomitym momentem dla wy-
różnienia najlepszych uczniów. „Dy-
plom Wzorowego Ucznia” otrzymali 
uczniowie klas I-III: Kilku uczniów 

otrzymało nagrody specjalne. Byli 
to: Patryk Jejer - za najlepszy wy-
nik na sprawdzianie szóstoklasistów, 
Adriana Frąckiewicz – za najlepszy 
wynik na egzaminie gimnazjalnym, 
Paweł Łebski – za najlepszy wynik na 
egzaminie gimnazjalnym, Karolina 
Harmuszkiewicz – za pracę w samo-
rządzie uczniowskim szkoły podsta-
wowej, Angela Sewastynowicz – za 
pracę w samorządzie uczniowskim 
gimnazjum, Karolina Zielińska – naj-
lepsza sportsmenka szkoły podstawo-
wej, Mateusz Sieńkowski – najlepszy 
sportowiec gimnazjum. 

Decyzją dyrektora ZSO w Płaskiej 
za wysokie osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze zostały przyznane 
nagrody następującym nauczycie-
lom: Grażynie Naumowicz, Bogumi-
le Łebskiej, Liliannie Polkowskiej, 
Ewie Wróblewskiej, Teresie Jejer, 
Bronisławie Warakomskiej, Janinie 
Krzyżewskiej. 

Za wysoki wkład pracy i wysokie 
osiągnięcia dydaktyczno – wycho-
wawcze dyrektor przyznał też dodat-
ki motywacyjne nauczycielom: Ewie 
Pużyńskiej, Jolancie Klukowskiej, 
Teresie Sewastynowicz, Marcie Ro-
mańczuk i Ryszardowi Romańczu-
kowi. 

Szczególnie gorąco dyrektor po-
dziękował Rodzicom za trud włożo-
ny w wychowanie dzieci i wyróżnił 
ich listami gratulacyjnymi. Szkoła 
Podstawowa kl.VI : Wiesława i Ma-
rek Citkowscy, Beata Czuper, Anna 
i Stanisław Dobrowolscy, Maria i 
Wiesław Gołaszewscy, Grażyna Ja-
łoszewska, Barbara i Adam Milew-
scy, Dorota i Jarosław Mołodziejko, 
Alicja i Dariusz Polkowscy, Barbara 
i Zbigniew Wasilewscy. Gimnazjum 
klasa III „a” - Celina i Ryszard Ba-
ranowscy, Renata i Dariusz Ciąż-
kowscy, Teresa i Marian Daniło-
wicz, Barbara i Robert Frąckiewicz, 
Ewa i Jerzy Kuprewicz, Marzena i 
Zbigniew Mróz, Alicja i Wiesław 
Myszczyńscy, Małgorzata i Mieczy-
sław Samborscy, Alina i Grzegorz 
Sewastynowicz, Małgorzata i Zbi-
gniew Wierzbiccy, Krystyna i Fa-
bian Wiszniewscy, Alicja i Ryszard 
Wiśniewscy. Klasa  III „b” -  Zbi-

12 czerwca 2008 roku na terenie 
gminy Płaska odbyło się szkolenie 
obronne, którego celem było przygoto-
wanie osób i zespołów zadaniowych do 
działania w czasie podwyższonej goto-
wości obronnej państwa oraz dalsze do-
skonalenie wiedzy i umiejętności tych 
osób , na które nałożono zadania obron-
ne. Szkolenie składało się z dwóch czę-
ści. Część pierwsza przeprowadzona 
została w formie informacji, wykładu, 
pokazu, część druga w formie ćwicze-
nia epizodycznego. 

Tematem ćwiczeń  było praktycz-
ne rozwinięcie punktu dekontamina-
cji ludności. Założenie ćwiczenia: na 
drodze Gruszki – Rudawka  zatrzymuje 
się samochód z którego wysiada trzech 
mężczyzn, przedostają się na teren po-
bliskiej szkoły, wybijają dwie szyby w 
oknach i wrzucają do klasy  dwie paczki 
z nieznaną substancją – biały proszek , 
biały pył który wypełnia całą klasę. W 
szkole zostaje ogłoszony  alarm i roz-
poczyna się ewakuacja. Dyrekcja szkoły 
powiadamia służby ratownicze. Rozpo-

czyna się ewakuacja  szkoły w Grusz-
kach i udzielanie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej poszkodowanym pod-
czas ewakuacji. Po dotarciu służb ra-
towniczych następuje rozwinięcie punk-
tu dekontaminacji ludności i  udzielana 
jest pomoc poszkodowanym.

Podczas podsumowania omówienia 
ćwiczeń ustalono, że punkt dekontami-
nacji spełni swoje zadanie, jeśli będzie 
szybka reakcja od chwili zauważenia 
substancji niebezpiecznej i zawiado-
mienia odpowiednich służb ratowni-
czych.

Obrona cywilna – ważna rzecz!

W związku pozostawianiem i wyrzu-
caniem śmieci na pobliskie przystanki 
autobusowe i kąpieliska gminne, ZGK 
wprowadza worki na śmieci. Worki będą 
dostępne u sołtysów każdej wsi w cenie 
15 zł./1szt, oraz w Urzędzie Gminy Pła-
ska, ZGK w Płaskiej i w Centrum Han-
dlowym “WŁODARCZYK” w Płaskiej.  

Odbiór śmieci w workach z nadru-
kiem Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej będzie się odbywał w każdy 
poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00, po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej tel.:  (0-87) 641 81 35 lub kom. 
506091118. Zgłoszenia są przyjmowane 
do każdego poniedziałku do godz. 8.00.

W lipcu będą przeprowadzane komi-
syjne kontrole poboru legalności wody. 
Obecnie zakład zajmuje się układaniem 
kostki brukowej (układaniem ścieżki 
Ośrodka Ruchu Drogowego w miejsco-
wości Dalny Las). Dokonuje także drob-
nych prac remontowych, montażowych i 
porządkowych. 

Firma Transportowo - Usługowa 

“EKO” z Jeleniewa jednostronnie oświad-
czyła, iż nie będzie odbierała bezpłatnie 
odpadów posegregowanych (w workach: 
szkło, plastik, papier). Jednocześnie Fir-
ma EKO przedstawiła warunki odbioru 
posegregowanych odpadów tj. 4,5 zł., za 
jeden worek odbierany z posesji. 

W związku z tym, iż mieszkańcy 
Gminy nie mieli wcześniej informacji od 
Firmy “EKO”, że nie będą odbierane od-
pady segregowane i zgodnie z harmono-
gramem w miesiącu lipcu wystawili wor-
ki z odpadami przy posesjach, których 
Firma “EKO” z Jeleniewa nie odebrała.

Aby załatwić temat segregowanych 
śmieci Gmina jednorazowo sama zorga-
nizowała zbiórkę odpadów segregowa-
nych w dn. 8-9 lipca, którą przeprowa-
dził Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej na terenie całej Gminy.

Wójt Gminy ani też Urząd nie ma 
żadnego związku z nie wywiązaniem się 
z obowiązku odbioru odpadów segrego-
wanych przez Firmę “EKO” z Jelenie-
wa.

(EM)

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej informuje Przepisy o obowiązkowych ubez-

pieczeniach upraw rolnych weszły w 
życie 1 lipca 2008r. Rolnicy nie muszą 
od razu ubezpieczać swoich upraw, na 
wybór firmy maja jeszcze rok. Zgod-
nie z przepisami każdy gospodarz musi 
ubezpieczyć przynajmniej połowę 
gruntów. Połowa składki zostanie sfi-
nansowana przez państwo. 

Ci, którzy upraw nie ubezpieczą 
będą musieli zapłacić kary – 2 euro 
za każdy hektar. Z tego powodu rol-
nik nie może stracić dopłat bezpośred-
nich! Obowiązkowemu ubezpieczeniu 
podlegają następujące uprawy: zbo-
ża, kukurydza, rzepak, rzepik, rośliny 
strączkowe, truskawki, drzewa i krze-
wy owocowe, chmiel, tytoń, ziemniaki 
oraz buraki cukrowe. 

Ubezpieczyć zaś można się w 
jednym z następujących towarzystw 
ubezpieczeniowych: Państwowy Za-
kład Ubezpieczeń, TUW (z siedzibą w 
Warszawie), Concordia Polska TUW (z 
siedzibą w poznaniu), MTU Moje To-
warzystwo Ubezpieczeń (z siedziba w 
Sopocie).

(b)

Ubezpieczyć uprawy
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Niecodzienną uroczystość obchodzi-
liśmy w czerwcu 2008 roku w Serwach, 
w naszej gminie Płaska. Tam bowiem, 
mieszkająca w Serwach 12 Pani Anna 
Malczewska obchodziła setną roczni-
cę urodzin. Pani Anna urodziła się 21 
czerwca 1908 roku w Strzelcowiźnie 
i potem wyszła za mąż za starszego od 
siebie o cztery lata męża Bronisława 
Makarewicza,  zmarłego w 1986 roku. 
To małżeństwo miało siedmioro dzieci, a 
Nasza Pani Anna doczekała się 23 wnu-
cząt, 42 prawnucząt i 8 praprawnucząt!

W związku z niecodziennym Jubi-
leuszem Zacną Mieszkankę odwiedzili 
przedstawiciele gminnych władz samo-

rządowych, z przewodniczącym Rady 
Gminy Dariuszem Ciężkowskim, wój-
tem gminy Wiesławem Gołaszewskim 
i pracownikiem Urzędu Gminy – Ewą 
Skowrońską z prezentami - pięknym ko-
cem i ręcznikiem, sąsiedzi i oczywiście 
najbliższa Rodzina

Proboszcz parafii ks. prałat Zygmunt 
Kopiczko odprawił z tej niezwykłej oka-
zji uroczystą mszę świętą w intencji sę-
dziwej Pani Anny, były życzenia długich 
lat w zdrowiu od Wszystkich obecnych, 
także list gratulacyjny od premiera rządu 
RP, wiązanki kwiatów, słodycze, urodzi-
nowy tort, szampan.

Na urodzinowym zdjęciu widać jak 

liczna jest Rodzina i Przyjaciele Pani 
Anny której w imieniu redakcji „Głosu 
Płaskiej” życzymy…DWUSTU LAT!

(B) 

 Pani Anna Malczewska obchodziła setne urodziny

W minionym roku szkolnym 
2007/08 uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach odnieśli dużo sukcesów,  
zarówno w nauce jak i w konkursach. 
Tytuł wzorowego ucznia uzyskało 17 
dzieci. Należą do nich : Dominik Boł-
tralik, Klaudia Miedzianowska, Kla-
ra Zdankiewicz, Krzysztof Piekarski, 
Krystian Wasilczyk, Daria Trocka, 
Karolina Maja Jadeszko, Karolina 
Jatkowska, Beata Szarkowska – są to 
uczniowie klas I – III.  

Wśród uczniów klas IV – VI tytuł 
„Wzorowego Ucznia” uzyskali ucznio-
wie, których średnia jest równa 4,75 lub 
wyżej oraz ocena z zachowania wzoro-
wa lub bardzo dobra. Najwyższą średnią 
uzyskał uczeń klasy V Szymon Bołtra-
lik - 5,66, drugie miejsce  Konrad Sko-

wroński - uczeń klasy VI - 5,27, trzecie 
miejsce Marlena Kornacka, uczennica 
klasy V - 5,16, czwarte miejsce Łukasz 
Raczkowski uczeń klasy VI 5,09, piąte 
Agata Julia Jadeszko uczennica klasy 
VI - 5,0, szóste miejsce Ewa Masłow-
ska - klasa IV oraz Wojciech Kupiński 
klasa VI – obaj 4,9, siódme miejsce za-
jęła pod względem osiągnięć dydaktycz-
nych Natalia Kozielska uczennica klasy 
V - 4,83. 

Osiągnięcia uczniów w konkursach 
były bardzo liczne. Szymon Bołtralik 
został laureatem III stopnia konkursu 
międzynarodowego Test Oxford Plus z 
matematyki, uzyskał również 100 punk-
tów na 100 możliwych w konkursie mię-
dzynarodowym Test Oxford Plus języka 
angielskiego. W konkursie z języka an-

gielskiego sukces odnieśli następujący 
uczniowie: Łukasz Jatkowski 92/100 
pkt., Anna Sankiewicz 88/00 pkt., Łu-
kasz Raczkowski 88/100 pkt., Jowita 
Jatkowska  84/100 pkt. 

Sukcesem zakończył się udział 
uczniów w konkursie „Moja Mała Oj-
czyzna” zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Parafiada. Uczniowie naszej 
szkoły zajęli III miejsce w wojewódz-
twie w swojej grupie wiekowej. Za ten 
sukces grupa uczniów: J. Jadeszko, J. 
Jatkowska, E. Rowińska, W. Kupiń-
ski, K. Skowroński - wyjechali na ko-
lonie w góry. Troje uczniów: Szymon 
Bołtralik, Łukasz Jatkowski, Natalia 
Kozielska zajęli III miejsce w powia-
towym konkursie „Nasze bezpieczeń-
stwo”. Uczniowie otrzymywali nagrody 
i dyplomy za udział w wielu konkursach 
plastycznych organizowanych przez 
różne instytucje.            

B.B.

Nasze sukcesy

gniew Gąsiewski, Bogumiła Łebska, 
Irena i Bogdan Milewscy, Lilianna 
i Andrzej Polkowscy, Małgorzata i 
Zbigniew Pawłowscy, Danuta i Józef 
Sieńkowscy, Regina i Janusz Stasia-
kowie, Jadwiga i Stefan Suchodol-
scy, Alicja i Kazimierz Sztukowscy, 
Ewa i Ireneusz Wróblewscy. 

Wójt Gminy Płaska Wiesław Go-
łaszewski wyróżnił nagrodami rzeczo-
wymi najlepszych uczniów (z najlep-
szą średnią, najlepsi na sprawdzianie 
6-klasistów, egzaminie gimnazjalnym, 
najlepszych sportowców): Aleksandra 
Citkowska – kl. III a 5,47, Małgorza-
ta Wróblewska – kl. III b 5,33, Maria 

Milewska – kl. II a 5,07, Agnieszka 
Puciłowska – kl. II b 5,33, Diana Gał-
kowska – kl. I a 5,19, Piotr Romań-
czuk – kl. I b 4,94, Karolina Czuper 

– kl. VI 5,18, Karolina Harmuszkie-
wicz – kl. V 5,17, Dominika Czuper 
– kl. IV 5,18, Patryk Jejer – najlepszy 
na sprawdzianie 6-klasistów 37 pkt. - 
kl. VI, Paweł Łebski – najlepszy na 
egzaminie gimnazjalistów 91 pkt.- kl. 
IIIb, Adriana Frąckiewicz – najlep-
sza na egzaminie gimnazjalistów 91 
pkt.- kl. IIIa, Mateusz Sieńkowski 
– najlepszy sportowiec -  kl. IIIb.

       Na zakończenie absolwen-
ci szkoły podstawowej i gimnazjum 
złożyli uroczyste przyrzeczenie. Dy-
rektorzy życzyli wszystkim uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły 
spokojnego letniego wypoczynku, 
natomiast absolwentom powodzenia 
w dalszym życiu i realizacji dalszych 
planów.

L.P
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22 czerwca 2008 roku w kościele 
parafialnym w Mikaszówce zebrali się 
druhowie – strażacy sześciu jednostek 
OSP z terenu Gminy Płaska w galowych 
mundurach, a także licznie zgromadzeni 
parafianie i zaproszeni goście: posłowie 
na Sejm RP VI kadencji – Leszek Sta-
nisław Cieślik i Jarosław Zieliński, 
Adam Sieńko, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Wie-
sław Gołaszewski – wójt Gminy Płaska, 
Ireneusz  Sieńkowski – prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku  OSP 
RP, Arkadiusz Prymaka – Zastępca 
Komendanta KPSP Augustów, Dariusz 
Ciężkowski – Przewodniczący Rady 
Gminy Płaska, Komendant Gminny 
OSP, Czesław Warakomski– radny 
Rady Powiatu Augustowskiego, Dyrek-
tor ZSO,  Wojciech Fortuna – mistrz 
olimpijskich w skokach narciarskich z 
IO w Sapporo ‘1972, Wojciech Sobo-
lewski – zastępca Komendanta Straży 
Granicznej w Płaskiej i Henryk Górski 
– sponsor wozu strażackiego dla OSP 
Rudawka Uroczystą mszę świętą, którą 

odprawił proboszcz parafii Mikaszówka 
ks. Mirosław Mścichowski uświetniły 
dwa sztandary –OSP z Dalnego Lasu i 
Gminy Płaska. 

Podczas homilii nawiązał do trud-
nych zadań, jakie spełniają w swojej 
służbie strażacy, następnie złożył gratu-
lacje z okazji ich święta i życzył wiele 
sukcesów w dalszej służbie, dla dobra 
mieszkańców gminy. Delegacja straża-
ków wręczyła dary na ręce proboszcza. 
Po mszy druhowie poszczególnych OSP 
zebrali się na placu przed kościołem, na 
którym w szeregu ustawione były wozy 
strażackie. Przy licznie zgromadzonych 
wiernych i członków OSP dokonano 
uroczystości poświęcenia wozów stra-
żackich – OSP Płaska po remoncie oraz 
OSP Rudawka, która 
otrzymała samochód 
bojowy w akcie daro-
wizny z firmy ELIDA 
Barbary i Henryka 
Górskich z Warsza-
wy.

Potem strażacy po-

jechali wozami bojowymi na teren byłej 
bindugi nad Kanałem Augustowskim, 
gdzie licznie zebrali się mieszkańcy 
gminy Płaska, turyści i zaproszeni go-
ście, aby obserwować zawody sporto-
wo-pożarnicze. 

Po odegraniu hymnu państwowe-
go rozpoczęcia zawodów dokonał wójt 
Gminy Płaska – Wiesław Gołaszewski, 
witając Wszystkich zgromadzonych. Do 
zebranych drużyn i publiczności prze-
mówili, wyrażając sporo ciepłych słów 
posłowie na Sejm RP a także Henryk 
Górski - życząc powodzenia w zawo-
dach i pięknej rywalizacji. Za zasługi 
w rozwoju i wspieraniu OSP wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Białymstoku medalami za zasłu-
gi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: 
srebrnymi medalami -  druhowie Wa-
rakomski Czesław – OSP Płaska i Se-
wastynowicz Henryk – OSP Gruszki;  
brązowymi -  Gołaszewski Wiesław 
– OSP Płaska, Mścichowski Mirosław 
– OSP Gruszki, Gałażyn Antoni – OSP 
Strzelcowizna, Abrycki Wojciech 
– OSP Mołowiste, Wiszniewski Prze-
mysław – OSP Mołowiste.  Odznaką 
Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: 
Ciężkowska Małgorzata – OSP Płaska, 
Makarewicz Szymon – OSP Mołowi-
ste, Abrycki Krzysztof –  OSP Moło-

Strażacka Gala w Mikaszówce

wiste, Wasilczyk Łukasz – OSP Strzel-
cowizna, Wasilczyk Zbigniew – OSP 
Strzelcowizna, Wasilczyk Jacek – OSP 
Strzelcowizna, Rutkowski Józef – OSP 
Strzelcowizna, Gałażyn Mariusz – OSP 
Strzelcowizna. 

W zawodach uczestniczyły 9-cio 
osobowe drużyny z poszczególnych 
jednostek OSP. Zawody w sporcie po-
żarniczym odbyły się w dwóch kon-
kurencjach – sztafeta z przeszkodami 
i ćwiczenia bojowe. Nad przebiegiem 
zawodów i ich oceną czuwała komisja 
złożona z Druhów strażaków Powiato-
wej Komendy PSP w Augustowie pod 
dowództwem  kpt. Sławomira Wirkow-
skiego – sędziego głównego. Spikerkę 
sprawnie prowadził kpt. Arkadiusz 
Prymaka. 

Po zaciętej rywalizacji i w przyja-
znej atmosferze w generalnej punktacji 
poszczególne drużyny zajęły następują-
ce miejsca: drużyny męskie - OSP Dal-
ny Las, OSP Mołowiste, OSP Płaska;   
drużyny kobiece - OSP Dalny Las, OSP 
Mołowiste;  drużyny młodzieżowe - 
chłopcy – gr. I (12-16 l) - OSP Gruszki, 
OSP Płaska II, OSP Płaska I;  chłopcy 
– gr. II (16-18 l) - OSP Dalny Las. Zwy-
cięskie drużyny startowały w składzie: 
drużyna męska OSP Dalny Las: Sewa-
stynowicz Grzegorz, Styczyński Jacek, 
Styczyński Krzysztof, Goworowski 
Adrian, Ostrokołowicz Karol, Ostro-
kołowicz Kamil, Kuprewicz Jakub, 
Pichalski Mateusz, Krupiński Grze-
gorz. Drużyna kobieca OSP Dalny Las 
- Ślużyńska Katarzyna, Goworowska 
Iza, Kuprewicz Monika, Gołkowska 
Klaudia, Lesiecka Emilia, Lesiecka 
Monika, Lesiecka Anita, Lesiecka El-
żbieta, Sewastynowicz Angela. Druży-
na młodzieżowa grupa I (12-16 l) OSP 
Gruszki - Baranowski Rafał, Łojew-
ski Łukasz, Peliksza Maciej, Jasiński 
Kamil, Jasiński Marek, Rowiński Ad-
rian, Skowroński Kamil, Zaniewski 
Tomasz. Drużyna młodzieżowa grupa II 
(16-18 l) OSP Dalny Las - Kuprewicz 
Mateusz, Styczyński Maciej, Paulako 
Patryk, Klejps Michał, Goworowski 

Łukasz, Kuprewicz Adam, Ciężkow-
ski Tomasz, Daniłowicz Paweł. Poza 
konkursem zawodów odbył się pokaz 
sprawności bojowej w gaszeniu imitu-
jącego pożaru. W tej konkurencji zwy-
ciężyła jednostka OSP Strzelcowizna. 
Zwycięskim drużynom wręczono pu-
chary ufundowane przez wójta gminy, 
a za zajęcie I, II, III miejsca wręczano 
dyplomy. 

Aktu wręczenia dyplomów doko-
nali: poseł Leszek Cieślik, Ireneusz 
Sieńkowski, Wiesław Gołaszewski, 
bryg. Marcin Pożarowski i Wojciech 
Fortuna. Na zakończenie zawodów 
zabrał głos poseł Leszek Cieślik, który 
złożył gratulacje zwycięskim drużynom 
i życzył dalszych sukcesów w niełatwej 
służbie. 

Życzenia i gratulacje złożyli także 
bryg. Marcin Pożarowski – komendant 
powiatowy KP PSP i Wojciech Fortuna. 
Wójt Gminy Wiesław 
Gołaszewski podkreślił 
sprawną organizację za-
wodów i ich przebiegu, 
a także doskonałą pracę 
Komisji zawodów. Po-
dziękował wszystkim 
startującym drużynom, 
serdecznie podziękował 
zwycięskim drużynom i 
życzył dalszych sukce-
sów. Osobne podzięko-
wanie przekazał licznie 
zebranej publiczności 

za udział w tej pięknej uroczystości i za 
gorący doping. 

Podczas trwania zawodów publicz-
ność mogła się zapoznać ze specjali-
stycznym sprzętem Straży Granicznej, 
służącym do ochrony granicy państwa. 
Podano dla wszystkich chętnych porcję 
grochówki strażackiej. 

Obok placu zawodów ustawiły się 
liczne stragany, w których można było 
się zaopatrzyć w napoje, słodycze i kieł-
baski z grilla. Była także loteria fantowa 
prowadzona przez zespół „ Caritasu”, a 
główną wygraną był rower. 

W przerwie zawodów wystąpił  ze-
spół taneczny dziewcząt z Płaskiej z 
pięknym programem. Muzyczną oprawę 
i nagłośnienie zawodów wykonał zespół 
RAJW z Augustowa, a po zawodach 
przygrywał do tańca dla licznie zgro-
madzonej publiczności, która bawiła się 
znakomicie.                                     (HJ)


