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 Technika układania kompozycji z su-
szu, sposoby wykonywania kwiatów z 
liści klonu, dobór odpowiednich elemen-
tów do bukietów suchych - tego wszyst-
kiego mogli dowiedzieć się uczestnicy 
cyklu szkoleń w ramach projektu „Tu-
rystyka wiejska szansą na lepsze jutro”. 
Naprawdę tak niewiele potrzeba, aby 
ułożyć efektowny stroik z suszonych 
roślin. 

Wszystkie elementy mamy w zasięgu 
ręki, wystarczy trochę wyobraźni i de-
koracja gotowa. Pani Marzena Donat, 
która prowadziła warsztaty, pokazała 
w jaki sposób można wykorzystać do-
stępne wokół nas elementy, począwszy 
od liścia laurowego, szyszek, suchych 
gałęzi, a skończywszy na pięknych ró-
żach z liści klonu, aby stworzyć niepo-
wtarzalne kompozycje. 

Decoupage to XX - wieczne słowo, 
które pochodzi od francuskiego słowa 
decouper, oznaczające - wycinać. Róż-
ne wycinanki papierowe są łączone w 
projektach, przyklejane na pomalowaną 
lub pozłoconą powierzchnię. 

Decoupage umożliwia własnoręczne 

stworzenie pięknej i oryginalnej dekora-
cji, która wygląda jak ręcznie malowana. 
Technika ta polega na efektownym zdo-
bieniu przedmiotów (mebli, skrzynek, 
kasetek, tacek, doniczek, itp.) poprzez 
wydzieranie lub wycinanie elementów 
papierowych (z papierów lub serwetek) 
i naklejanie ich na wybraną powierzch-
nię: drewnianą, metalową, ceramiczną, 
tekturową, plastikową, skórę lub tkani-
nę. 

Do ozdobienia przedmiotów tą tech-
niką potrzebne są zazwyczaj farby akry-
lowe, płaskie miękkie pędzle, klej do 
serwetek, lakier pękający, środki konser-
wujące, lakiery. 

Tej właśnie techniki zdobienia uczyła 
pani Maria Pawlikowska w kolejnym 
dniu zajęć. Z pod jej ręki wychodzą na-
prawdę prawdziwe dzieła sztuki. Zaję-
cia bardzo zainteresowały uczestników 
szkolenia, z których każdy z wielkim 
zapałem tworzył własne dzieło. Można 
ozdobić prawie wszystko – stary czajnik, 
wyblakły talerz, pustą butelkę itp. Ozdo-

bione przedmioty stanowią wspaniałą 
dekorację naszej kuchni czy pokoju . 

Zbliżające się dużymi krokami świę-
ta Bożego Narodzenia zmobilizowały 
w trzecim dniu zajęć do wykonania 
stroików bożonarodzeniowych. Zajęcia 
poprowadziła ponownie pani Marzena 
Donat, która jest pracownikiem kwia-
ciarni. Przy jej pomocy każdy mógł wy-
konać taki stroik. 

Dowiedzieliśmy się również co jest 
modne w tym roku, jakie kolory domi-
nują a czego należy unikać przy two-
rzeniu dekoracji. Jak wykonać choinkę 
z suszonych szyszek a nawet z liści lau-
rowych. W tym roku w wielu domach 
będzie można zobaczyć własnoręcznie 
wykonane stroiki, które będą bardziej 
wartościowe od tych gotowych kupio-
nych w sklepie. 

Kolejne zajęcia odbędą się w styczniu 
2009 r. - warsztaty z rękodzieła i sposo-
by układania żywych kompozycji kwia-
towych.

 (MC)

TURYSTYKA WIEJSKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO
- KOLEJNE ZADANIA

    

Miesięcznik wydawany przez GMinę płaska 

w numerze:

styczeń 2009
cena 1 zł

(w tym 7% VaT)

nr 10
ISSN 1899-2624

wigilie w UG 
i u biskupa ełckiego

na XVi sesji UG

nowa radna gminna 
zaprzysiężona

czas miłości

Jasełka

Tenisowe Grand prix

Mamy lodowisko

zdrożeje (niestety!) prąd

kanał augustowski 
- Mikaszówka (5)

zmiany u strażaków 
w Osp

strażacy województwa 
u nas 

Szczęście nie jest dziełem przypadku, ani darem bogów.
Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.
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23 grudnia  2008 roku w świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej przy wigilijnym 
stole spotkali się Wszyscy pracowni-
cy Urzędu  Gminy i gminnych jedno-
stek organizacyjnych. W spotkaniu 
udział wziął ksiądz prałat Zygmunt 
Kopiczko proboszcz parafii Studzie-
niczna, który poprowadził wigilijną 
modlitwę. Po modlitwie i odczyta-
niu fragmentu Pisma Świętego Pan 
Wiesław Gołaszewski – wójt naszej 

Gminy złożył wszystkim pracowni-
kom świąteczne życzenia. Następ-
nie jak nakazuje staropolski zwyczaj 
wszyscy obecni przy dźwięku kolęd 
składali wzajemne życzenia i łama-
li się opłatkiem. Na stole znalazły 
się typowe potrawy podawane w 
Wigilijną Noc przygotowane przez 
pracowników. Spotkanie upłynęło w 
miłej i niepowtarzalnej, świątecznej 
atmosferze.

Wigilia w Urzędzie

Ordynariusz diecezji ełckiej JE bp 
Jerzy Mazur zaprosił grono dzienni-
karzy lokalnych mediów z Augusto-
wa i z Ełku na spotkanie noworocz-
ne, które odbyło się w poniedziałek 5 
stycznia 2009 roku w kurii biskupiej 
w Ełku przy Placu Katedralnym 1. 
Wszyscy obecni przywitali się kolę-

dą, a po przeczytaniu słów Ewangelii 
Świętej przez dziennikarkę „PA” Jani
nę Osewską, wszyscy zebrani podzie-
lili się opłatkiem – symbolem zgody 
i pojednania z Pasterzem diecezji i 
ze sobą. W krótkim przemówieniu 
ksiądz biskup wezwał do naśladowa-
nia Chrystusa i świadczenia o Nim 

w codziennym życiu(…), zebranym 
dziennikarzom z TV Ełk, Rozmai-
tościom Ełckim, Martyrii, Ełk i My, 
Przeglądu Augustowskiego, Gazecie 
Olsztyńskiej, Radia 5 i „Głosu Pła-
skiej” gratulował i życzył dalszego 
niesienia słów i obrazów prawdy. 

(B)

Na spotkaniu noworocznym u biskupa ełckiego

KARTY
Siedzi nas dwoje przy stoliku
Przed nami karty życia leżą  
Kart kolorowych jest bez liku
Kart, które palcom już nie wierzą

Powycierane, ale barwne
Wyblakłe, słońcem przesiąknięte 
U wszystkich rogi są urwane  
I na połowę wszystkie zgięte

Tak się złamało nasze życie 
Życie, jak wywróżone z kart 
Wcale nie w pluszu, aksamicie 
Lecz twarde życie jak ta gra

Wszystkie atuty miałaś w ręku
Urodę, młodość, kształty cud
Więc ja przegrałem grę zaczętą 
I jestem zimny już jak lód

Nieczuły na Twe tasowanie  
Jak talia, której braki mierzysz
Talia straciła zaufanie 
I już Ci więcej nie uwierzy.

            Krzysztof Boetzel

19 grudnia 2008roku  w świetlicy 
gminnej w Płaskiej odbyło się posie-
dzenie Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa podlaskiego RP. Gościły 
u nas władze wojewódzkie na czele z 
komendantem  wojewódzkim Państwo-
wej Straży Pożarnej w Białymstoku 
mł. brygadierem Janem Gradkow
skim, członkiem Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP nadbrygadie-
rem Bogdanem Kołakowskim, panią 
dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP druhną Lucyną 
Golonko. Byli też prezesi Zarządów 
Powiatowych Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych z całego wojewódz-
twa (łącznie 80 osób). 

Poza tematami związanymi z pracą 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w wo-
jewództwie podlaskim została przed-
stawiona sytuacja Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie naszej gminy Pła-
ska.  

Wójt gminy – Wiesław Gołaszew
ski (prezes zarządu oddziału gminnego 
OSP) przedstawił prezentację poświę-
coną walorom turystycznym i przy-
rodniczym gminy Płaska. Uczestnicy 
spotkania wzięli udział w wycieczce 
nad Kanał Augustowski i do śluzy Ku-
rzyniec (przejście graniczne z Białoru-
sią).Na zakończenie był wspólny obiad 
- dzielono się opłatkiem.

To pierwszy tak autentycznie „żywy” 
przypadek współpracy z Komendą Wo-
jewódzką  Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku, Zarządem Wojewódz-
kim ZOSP RP i Gminą Płaska. 

Nigdy wcześniej władze wojewódz-
kie straży pożarnej w tak szerokim, re-
prezentatywnym Gronie nie zaszczyci-
ły swą obecnością gminy Płaska. 

Jest to o tyle istotne, że obecnie na-
sza gmina ubiega się o dofinansowanie 
zakupu ciężkiego samochodu bojowego 

dla jednostki OSP Dalny Las. To koszt 
ok. 700 tys. zł. 

Bez wsparcia władz wojewódzkich 
inwestycja ta nie ma szans powodzenia. 
Liczymy jednak na ICH niezawodne 
wsparcie.

(red.)

Zarząd Wojewódzki OSP w Płaskiej!

 

Certyfikacja jest procesem, w którym 
trzecia, niezależna strona udziela pi-
semnego zapewnienia, że produkt lub 
usługa spełnia specyficzne wymagania. 
Poddanie się certyfikacji przez podmiot 
prowadzący działalność produkcyjną 
lub usługową z założenia zwiększa jego 
szanse na rynku, wyróżniając go spośród 
innych, oferowanych przez konkuren-
cyjne firmy. Produkt certyfikowany jest 
zwykle droższy, ale chętniej wybierany 
przez świadomego konsumenta, który 
zwraca uwagę na sposób jego wytwo-
rzenia. Najbardziej znane typy certyfi-
kacji obejmują certyfikację środowisko-
wą ISO 14001, certyfikację systemów 
zarządzania jakością ISO 9001, certy-
fikację bezpieczeństwa i higieny pracy 
OHSAS 18001. Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Białymstoku i 
wszystkie jednostki organizacyjne jej 
podlegające, w tym Nadleśnictwo Pła-
ska, poddają się procedurze certyfikacji 
gospodarki leśnej. Na świecie działa 
kilka systemów certyfikacji lasów, do 
największych zaliczają się systemy FSC 
(Forest Stewardship Council) i PEFC 

(The Pan European Forest Certification), 
a w skali Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe przyjęto cer-
tyfikację według standardów FSC.
W siedzibie Urzędu Gminy w Płaskiej 
zostały udostępnione mapy oraz ankiety 
do zgłaszania uwag i wniosków. 
Mapy i ankiety będą wyłożone do piąt-
ku, 16 stycznia 2009 r., a wypełnione 
formularze można przesyłać na adres 
Nadleśnictwa Płaska lub na adres Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku, zgodnie z informacją 
na załączniku.
Jednocześnie należy podkreślić, że 
objęcie lasów kategorią HCVF nie 
ma wpływu na wymiar podatku leśne-
go. Ciężar ten w odniesieniu do lasów 
o szczególnej wartości przyrodniczej 
(HCVF) nie ulega zmianie, tak, jak ma 
to miejsce w przypadku lasów ochron-
nych oraz lasów wchodzących w skład 
rezerwatów przyrody i parków narodo-
wych w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze 
zmianami).

CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ 
w NADLEŚNICTWIE PŁASKA
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Ogłoszenia

Ogłoszenia przyjmujemy:
Telefonicznie 087 6410139; 6439060
w godz. 8.30-15.30
Za pomocą internetu na adres: 
gbp.plaska@home.pl.
Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  
- Płaska 57
Przyjęte ogłoszenia będą publikowane do 
odwołania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści 
lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez podania 
przyczyny.

Kupię domek lub sied-
lisko na terenie gminy 
Płaska.
tel.602 342 208, 
506 137 007

Układanie glazury i 
terakoty, regipsy, wy-
kończenia hydrauliczne.

tel. 665 524 252

Sprzedamy tanio uży-
wane kajaki wymagają-
ce remontu.
Centrum Rekreacyj-
no-Wypoczynkowe 
„PROSERWY”.
tel. 503 064 200

Instytut Rozwoju Wsi i Rol
nictwa Polskiej Akademii Nauk 
pragnie poinformować mieszkań-
ców gminy, że na jej terenie roz-
poczyna badania naukowe zwią-
zane ze społeczno-gospodarczym 
rozwojem gmin objętych „Naturą 
2000”.

Nasi ankieterzy na początku 
2009 roku zgłoszą się do wyloso-
wanych mieszkańców gminy, w 
tym rolników i przedsiębiorców, 
a także członków samorządu, 
przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, z prośbą o udzielenie 
wywiadu.

Prosimy o przychylne ich 
przyjęcie i poświęcenie czasu na 
rozmowę o środowisku przyrod-

niczym, o jakości życia, o dzia-
łalności gospodarczej w gminie. 
Będzie to dla Państwa szansą 
na ciekawą rozmowę. Jej treść, 
uzyskane od Państwa informa-
cje, będą dla nas wartościowe 
pod warunkiem, że szczerze będą 
odzwierciedlać poglądy miesz-
kańców. Nie będą one udostęp-
niane osobom trzecim; zostaną 
wykorzystane tylko do celów na-
ukowych. Staną się podstawą do 
przygotowania raportu na temat 
problemów z jakimi stykają się 
mieszkańcy obszarów wiejskich 
objętych programem „Natura 
2000”.

Prof. dr hab.  
Marek Kłodziński

NAUKOWCY CHCĄ POMÓC 
W PRZYSPIESZENIU ROZWOJU 

NASZEJ GMINY

Szkoła w Gruszkach doczekała się w bieżącym roku lodo-
wiska z prawdziwego zdarzenia. Ochotnicza  Straż Pożarna 
w Gruszkach z inicjatywy naczelnika Waldemara Baranow
skiego, przy wielkim zaangażowaniu strażaków: Radosława 
Walusia, Piotra Walusia, Mariusza Jarocewicza, Mariusza 
Jadeszko, Kazimierza Makara, Wojciecha Baranowskiego 
wylała lodowisko. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gruszkach składają Im 
za to serdeczne podziękowanie.                                

  Samorząd Uczniowski

Mamy
lodowisko

Wśród zatwierdzonych przez URE taryf jest także nowy 
cennik PGE Zakładu Energetycznego w Białymstoku SA. 
Cena za energię elektryczną czynną w grupie G11 - czy
li dla tych odbiorców którzy niezależnie od pory dnia i 
nocy płacą tyle samo, wyniesie 0,2376 zł za kW/h.. Ozna-
cza to wzrost o ponad 4 grosze (czyli 20 proc.) w stosunku 
do cennika jaki ustalono w kwietniu ubiegłego roku. Od-
biory z grupy G12 w ciągu dnia za kW/h - według nowego 
cennika zapłacą 0,2668 zł, a w nocy 0,1726 zł. 

Zgodnie z wyliczeniami URE zatwierdzone nowe cenniki 
energii elektrycznej dla przeciętnego gospodarstwa domo-
wego oznaczać będą wzrost rachunków za prąd o 1012 zł 
miesięcznie. 

Taryfy mogą wejść w życie po 14 dniach od ich opubliko-
wania przez URE, czyli w początkach lutego 2009 r.

Zdrożeje prąd

20 grudnia 2008r. w świet-
licy wiejskiej w Gruszkach 
odbyła się druga kolejna 
wspólna kolacja wigilijna 
dla samotnych. Uczestni-
czyło w niej 31 osób. Wi-
gilię swoją obecnością za-
szczycili: wójt gminy Płaska 
Wiesław Gołszewski i pro-
boszcz parafii Mikaszówka 
ks. kanonik Mirosław Mści
chowski, którzy po powita-

niu i modlitwie podzielili 
się z uczestnikami kolacji 
opłatkiem. Pyszne potrawy 
wigilijne przygotowały pa-
nie: Barbara Jatkowska, 
Bożena Rodziewicz-Wa
silczyk, Teresa Kohenke. 
Przy wspólnie śpiewanych 
kolędach wieczór upłynął 
w miłej i serdecznej atmo-
sferze.

Jan Bagiński

Tradycja podtrzymywana 
jest od 1993 r. - najpierw 
jest szopka wigilijna, zapro-
jektowana i wykonana przez 
strażaków z OSP w Rudaw-
ce.

Jest 24 dzień grudnia, 
mieszkańcy sołectwa Ru-
dawka i okolicznych wsi, 
jak co roku spotykają się o 
godz. 20.00 przy pięknie 
ozdobionej Kapliczce, aby 
mógł rozbrzmieć wspólny, 
chóralny śpiew kolęd. 

Potem wspólne dzie-
lenie się opłatkiem – jest 
to czas życzeń i okazja do 

przeprosin oraz pojednań,  
a następnie pasterka w zabyt-
kowej Kaplicy w Rudawce, 
celebrowana przez ks. kano-
nika Mirosława Mścichow-
skiego. 

I w końcu nadchodzi dłu-
go oczekiwana chwila przez 
najmłodszych – spośród 
ciemnego i cicho szumią-
cego lasu wyłania się postać 
z pochodnią, obładowana 
prezentami, a właściwie z 
wózkiem prezentów– nad-
chodzi ulubieniec dzieci - 
Święty Mikołaj. 

Wszyscy gromadzą się 

przy żłobku i wspólnym 
ognisku, dzieci by dostać 

upragnione i wymarzone 
prezenty, dorośli – aby jesz-
cze bardziej poczuć powsta-
łą wspólną więź, owianą 
magią tej niezwykłej nocy. 

Tak obchodzona wigilia w 
Rudawce przyciąga co roku 
coraz większą liczbę miesz-
kańców okolicznych wsi 
jak i osób przyjezdnych do 
Gminy Płaska.

Wieczór wigilijny

W Rudawce jak co roku



4

styczeń 2009 r.

 9

styczeń 2009 r.

Minął najpiękniejszy czas 
w roku liturgicznym – czas 
Bożego Narodzenia, czas re-
alizacji wielkich dzieł Cari-
tas, czas objawienia się Boga  
w ludzkich uczynkach miło-
sierdzia. To czas ważny dla 
naszej kultury chrześcijańskiej 
zbudowanej na zasadzie miło-
ści bliźniego. 

Jak my mieszkańcy wschod-
nich kresów możemy realizo-
wać te tradycje dzielenia się 
miłością, kiedy sami jesteśmy 
potrzebującymi? Jak powie-
dzieć uczniom z ubogich ro-
dzin, że właśnie w kontaktach 
z innymi ludźmi mogą otrzy-
mać wiele pod warunkiem, że 
sami z siebie coś ofiarują? A 
mogą ofiarować wiele: życz-
liwość, obdarowanie wzajem-
nym przebaczeniem, radością 
i nadzieję, która nie zawodzi. 

Szkoła to nie tylko miej
sce edukacji, zdobywania 
wiedzy, to miejsce, gdzie 

w różnych okolicznościach 
spotyka się wielu ludzi, wiele 
osobowości, to miejsce, gdzie 
dokonuje się dobro, praw
dziwa miłość – na wzór mi
łości Chrystusowej.

Ten rok szkolny obfitował  
w takie wydarzenia. Dzieci 
spotkały się z biskupem w cza-
sie wizytacji duszpasterskiej, 
kiedy to przeżywały radość 
i doświadczenie dzieł miłosier-
dzia płynących z Jego naucza-
nia, ale z drugiej strony to one 
obdarowały go szczerością i 
odczuciem, że są prawdziwy-
mi uczniami Chrystusa. 

Powstało Szkolne Koło 
Caritas. Należą do niego ucz-
niowie różnych klas a pośred-
nio społeczność całej szkoły 
włączona została w to dzieło. 
Od początku roku szkolnego 
przeprowadzonych zostało na 
terenie naszej placówki kilka 
akcje charytatywnych. Spo-
śród nich dwie loterie fanto-
we z okazji Dnia Papieskiego  
i Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieci Dzieciom pozyskały 
kwotę 150 złotych, która prze-
kazana została na konto Cari-
tas Diecezji Ełckiej. 

Wigilia szkolna dla osób 
starszych i samotnych jest 

jedną z akcji Koła Caritas  
w naszej szkole. Tradycyjnie 
już przygotowane zostały ja-
sełka, dzielenie się opłatkiem,  
i skromny poczęstunek, by ta 
część naszej społeczności nie 
czuła się zapomnianą przez 
młode pokolenie, by mogli 
kolejny raz poczuć moc Bożej 
Miłości.

Drugie wigilijne spotkanie 
zgromadziło wszystkich ucz-
niów szkoły, przedstawicieli 
miejscowych władz: pana 
Sekretarza Gminy,  Radnych 
oraz panią Wizytator z Kura-
torium Oświaty. 

Jasełka pod tytułem ,,Pro
stujcie ścieżki Pańskie” były 
przedstawieniem ewangelicz-
nej prawdy o Bożym Narodze-
niu i przybliżeniem atmosfery 
wydarzeń sprzed ponad dwu 
tysięcy lat. Czy jasełkowy 
król Herod dał wyobrażenie 

tym, którzy sprawują wła-
dzę również w naszej gminie, 
że zazdrość, okrucieństwo  
w utrzymaniu żelaznej dyscy-
pliny, absolutyzm mogą przy-
nieść więcej złego niż dobra? 
A w naszej szkole na przekór 
temu wszystkiemu, co dzieje 
się w świecie dało się odczuć 
troskę i zaangażowanie o los 
każdego ucznia, wzajemną 
życzliwość i obdarowanie mi-
łością. 

Niech radość tych spotkań 
trwa w sercach nas wszystkich 
przez cały rok, niech najmłod-
si mają pewność, że są naszym 
,,oczkiem w głowie” a starsi, że 
są i będą skarbcem mądrości 
życiowej, z którego możemy 
czerpać wiedzę. 

Niech dzieła Caritas trwa-
ją we wzajemnych relacjach 
ludzkich tu i teraz.

Z. Hańczyc

Czas miłości

Stałym punktem kalendarza 
uroczystości szkolnych w ZSO 
w Płaskiej jest wigilia szkol-
na, dlatego w dniu 18.12.2008 
r. uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawcami, rodzicami 
zgromadzili się wokół udeko-
rowanych stroikami stołów. 
Obecnością swą zaszczycili ks. 
proboszcz Zygmunt Kopiczko, 
Wójt Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski oraz Sekretarz 
UG Dariusz Górski i przedsta-
wiciele Placówki Straży Gra-
nicznej w Płaskiej. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor 
szkoły Czesław Warakom
ski składając wszystkim świą-

teczne i noworoczne życzenia. 
Następnie wszyscy podzielili 
się opłatkiem, życząc wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia. W 
świąteczny nastrój wprowadzi-
ło wspólne śpiewanie kolęd. 
Dyrektorzy dokonali podsu-
mowania szkolnego konkursu 
na najpiękniejszą, świątecznie 
udekorowaną klasę. Pierwsze 
miejsce zajęła kl. II a, drugie 
miejsce – kl. I a i trzecie miejsce 
– III a. Zwycięzcom wręczono 

nagrody. Dodatkową niespo-
dzianką było wręczenie przez 
władze gminne każdej klasie 
„Mikołajkowej torby smakoły-
ków”.

W drugiej części uczniowie 
wystąpili w przedstawieniu ja-
sełkowym pod kierunkiem pani 
Marty Romańczuk.

Wigilia szkolna wprowadziła 
wszystkich w radosny, świą-
teczny nastrój.                  

L.P.

Wigilia
w ZSO

JASEŁKA
Dnia 1 stycznia w Ka-

plicy w Strzelcowiźnie 
odbyły się Jasełka Bożo-
narodzeniowe. W przed-
stawieniu brały udział 
dzieci i młodzież. Nasze 
pociechy pilnie chodziły 
na próby, co dało niezły 
efekt końcowy. W sumie 
w przedstawieniu zaan-
gażowanych było siedem-
naścioro dzieci. 

Dziękujmy rodzicom za 
wyrozumiałość i pomoc 
w realizacji tego przed-
stawienia. Mamy nadzie-
ję, że z małych talentów 
wyrosną bardzo wielcy 
aktorzy.

                  (A.O.)

W dniu 11 grudnia 2008 r. obradował 
w pełnym składzie Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Płaskiej, na którym 
omawiano ważne sprawy z życia OSP, 
co znalazło odzwierciedlenie w porządku 
obrad.

Posiedzenie otworzył i prowadził Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
Druh Ireneusz Sieńkowski, który przed-
stawił porządek obrad, do którego nie 
wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie. 
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP druh Jan Szymczyk przed-
stawił sprawozdanie Zarządu za 2008r. 

Ze sprawozdania wynika, że w 2008 r. 
nastąpił dalszy postęp w działaniach Za-
rządu Gminnego, a zwłaszcza w Jednost-
kach OSP. 

W 2008 r. jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Płaska 
wyjeżdżały do akcji gaśniczych, ratowni-
czych i innych zdarzeń - 96 razy. 

Do pożarów budynków gospodarczych 
i mieszkalnych – 6 razy, do wypadków 
drogowych - 8 razy, do pożaru lasu, ściół-
ki, trawy - 3 razy. 

Statystyka wyjazdów poszczególnych 
jednostek przedstawiała się następująco: 
OSP Dalny Las - 38, OSP Płaska - 44, 
OSP Gruszki – 8, OSP Mołowiste - 2, 
OSP Strzelcowizna – 2, OSP Rudawka 
– 4. Odbyło się wiele innych działań pro-
pagandowych i imprez. 

27 lutego 2008r. odbyły się eliminacje 
gminnego konkursu plastycznego pod ha-
słem „112 w trudnej sprawie – nie używaj 
przy zabawie” w którym wzięło udział 
47 uczniów ze szkół podstawowych w 
poszczególnych grupach wiekowych. 14 
marca 2008 roku zostały przeprowadzo-
ne eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, w których uczest-
niczyło 19 uczniów i członków drużyn 
młodzieżowych. Wszyscy uczestnicy obu 
konkursów szczebla gminnego otrzymali 
dyplomy i nagrody. 

W dniu 22 czerwca 2008r odbyły się 
gminne uroczystości z okazji Dnia Stra-
żaka na bindudze w Mikaszówce, połą-
czone z gminnymi zawodami w sporcie 
pożarniczym. W zawodach wzięło udział 
12 drużyn w tym 2 drużyny kobiece z 
OSP Mołowiste i Dalny Las oraz 4 dru-
żyny młodzieżowe - z OSP Gruszki, OSP 
Dalny Las i dwie drużyny z OSP Płaska. 

W działalności operacyjno – szko-
leniowej w miesiącu październiku została 

przeprowadzona, przy współudziale stra-
żaków z Komendy Powiatowej PSP w 
Augustowie kontrola gotowości bojowej 
jednostek OSP.

Wielu druhów – członków poszczegól-
nych OSP brało udział w szkoleniu z 
zakresu działań przeciwpowodziowych 
oraz ratownictwa na wodach, a także z 
zakresu obsługi sprzętu ratowniczego.

Sytuacja finansowa OSP w 2008 r. 
uległa poprawie, bowiem Rada Gminy 
Płaska przeznaczyła w budżecie kwotę 
147.700 zł. na działalność Jednostek OSP 
i przeciwpożarową profilaktykę.

W sprawach organizacyjnych przepro-
wadzono zmiany w Zarządzie i na stano-
wisku prezesa Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP w Płaskiej. Z funkcji 
Prezesa i członka Zarządu Gminnego re-
zygnację złożył druh Ireneusz Sieńkow
ski uzasadniając to przejściem na emery-
turę i stanem zdrowia. 

Zarząd przyjął rezygnację, życząc mu 
dużo zdrowia i pomyślności na emerytu-
rze, dziękując równocześnie za 15 lat kie-
rowania Zarządem. W miejsce Ireneusza 
Sieńkowskiego na członka Zarządu wy-
brano Wiesława Gołaszewskiego.

Wiele gratulacji i podziękowań zło-
żono Ireneuszowi Sieńkowskiemu za 
ogromny wysiłek i poświęcenia podczas 
15 lat kierowania Zarządem Gminnym, w 
którym to czasie nastąpiła duża poprawa 
działalności Zarządu i w poszczególnych 
Jednostkach OSP. Gratulacje i podzięko-
wania ustępującemu złożyli: Wójt Gminy 
Płaska – Wiesław Gołaszewski, zastępca 
komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Augustowie – starszy 
kapitan Arkadiusz Prymaka, komen-
dant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej 
i przewodniczący Rady Gminy – Dariusz 
Ciężkowski.

Na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP został zgło-
szony Wiesław Gołaszewski, a Zarząd 
Gminny jednogłośnie wybrał druha Wie-
sława Gołaszewskiego Prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Płaskiej, życząc mu powodzenia w kiero-
waniu Zarządem. 

Na wniosek Komendanta Gminnego 
OSP Dariusza Ciężkowskiego - Zarząd 
przyznał druhowi Ireneuszowi Sieńkow-
skiemu tytuł „Honorowego Prezesa Za
rządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Płaskiej”. 

Następnie ustalono harmonogram ze-
brań sprawozdawczych w Jednostkach 
OSP na 2009 rok:

- OSP Mołowiste - 24 stycznia 2009 r. 
o godz. 18. 00 w świetlicy wiejskiej;

- OSP Rudawka - 25 stycznia 2009 r. 
o godz. 18. 00 w świetlicy wiejskiej w 
Rudawce;

- OSP Strzelcowizna - 31 stycznia 
2009 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiej-
skiej w Strzelcowiźnie;

- OSP Płaska -7 luty 2009 r. o godz. 17 
: 00 w świetlicy wiejskiej w Płaskiej;

- OSP Gruszki -15 luty 2009 r. o 
godz. 18 : 30 w świetlicy wiejskiej w 
Gruszkach.

Ustalono także niezbędne potrzeby i 
zakupy dla Jednostek OSP w 2009 r. Na 
zakończenie Ireneusz Sieńkowski podzię-
kował członkom Zarządu i druhom z  
Jednostek OSP za owocną współpracę, a 
nowemu prezesowi życzył wielu sukce-
sów. 

Prezes Wiesław Gołaszewski podzię-
kował za zaufanie i zapewnił, że będzie 
starać się kierować Zarządem dla dobra 
jednostek OSP i podnoszenia ich gotowo-
ści bojowej na wyższy poziom, a także 
dla dobra społeczności gminy w poprawie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Henryk Jeziorski

Zmiany w Zarządzie Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Płaskiej
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W poniedziałek, 22 grudnia 2008 roku 
w świetlicy wiejskiej odbyła się XVI 
zwyczajna sesja gminnej rady, której 
przewodniczył Dariusz Ciężkowski. 

Wcześniej, 14 grudnia 2008 r. Gminna 
Komisja Wyborcza w Płaskiej stwierdziła, 
iż w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Płaska w okręgu wyborczym Nr 
1 obejmującym jeden mandat została 
zarejestrowana tylko jedna lista kandy-
datów obejmująca 1 kandydata, a mia-
nowicie  Komitet Wyborczy Wyborców 
Wieś Płaska – Kinga Macierzyńska. W 
związku z tym, iż liczba kandydatów była 
równa liczbie mandatów, za wybranych 
na radnych uznaje się zarejestrowanych 
kandydatów. Komisja Wyborcza stwier-
dziła 14 grudnia 2008 roku wybór  pani 
Kingi Macierzyńskiej na radną Rady 
Gminy Płaska. Fakt ten potwierdził komi-
sarz wyborczy w Suwałkach w swym ob-
wieszczeniu ( Dz. Urz. Woj. Podlaskie
go Nr 325, poz. 3483). Radna podczas tej 
sesji  złożyła uroczyste ślubowanie. 

Przyjęto porządek tej sesji oraz bez 
uwag protokół z poprzedniej XV sesji 
rady Gminy Płaska. Informację w zakre-
sie wodociągów gminnych przedstawił 
radnym kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej. Radni uchwa-
lili budżet gminy Płaska na 2009 rok, w 
którym dochody ustalono na 9,206 mln 
zł, a wydatki na poziomie 11,574 mln 
złotych (wydatki inwestycyjne w wyso-
kości 5.934 mln zł zawiera załącznik Nr 
3 do wspomnianej uchwały budżetowej 
– w tym wydatki w wysokości 5,214 mln 
zł, które  określone są w załączniku Nr 4 
a dotyczą one funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w 2009r.).

Deficyt budżetu gminy w wysokości 
2.368 mln zł zostanie pokryty przychoda-
mi z kredytów. Ustalono na kwotę 3,868 
mln zł limit zobowiązań z tytułu kredy-
tów i pożyczek, a wójta gminy upoważ-
niono do zaciągania kredytów i pożyczek 
do wysokości 1.500.000 zł i zaciągania 
zobowiązań m.in. na wieloletnie progra-
my inwestycyjne, na programy i projek-
ty realizowane ze środków UE lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz 
na zadania wynikające z kontraktów wo-
jewódzkich do wysokości określonych w 
załącznikach Nr 3 i Nr 4. Powołano radną 
Kingę Macierzyńską w skład Komisji 
Gospodarczej i Spraw Społecznych, 
którą po zmianie tworzą - Dariusz Chale
cki; Piotr Miezio, Kinga Macierzyńska, 

Grzegorz Sewastynowicz, Stanisław 
Sobolewski, Czesław Ślużyński, Janusz 
Truszkowski i Henryk Wiszniewski. 

Uchwałą nr XVI/126/08 radni ustalili 
od 1 stycznia 2009 roku wynagrodze-
nie wójtowi gminy Płaska Wiesławowi 
Gołaszewskiemu w wysokości 8.239 
zł miesięcznie brutto, zaś uchwałą Nr 
XVI/125/08 uchwalono regulamin wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Płaska.

Zatwierdzono plany pracy: Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Ko-
misji Gospodarczej i Spraw Społecznych 
na 2009 rok, podjęto również Uchwałę 
nr XVI/ 08 w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości 500 tys. złotych na sfinan-
sowanie przygotowania dokumentacji 
projektu „Rozbudowa infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału 
Augustowskiego”, ujętego w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2011, 
na którego realizację Gmina Płaska ubie-
gać się będzie o znaczące dofinansowanie 
z funduszy UE. Uchwalono również plan 
pracy rady Gminy na 2009 rok

Obrady XVI sesji Rady Gminy, swoją 
obecnością zaszczycił ksiądz prałat - ku-
stosz parafii Studzieniczna Zygmunt Ko-
piczko. Udzielił On duchowego wspar-
cia Radzie Gminy, Sołtysom i władzom 
gminy w pracy, w podejmowaniu odpo-
wiedzialnych i właściwych decyzji, zło-
żył życzenia świąteczne i noworoczne. 
Tradycyjnie radni, sołtysi i zaproszeni 
goście podzielili się opłatkiem. Na tym 
obrady zakończono.   

(B)

Na XVI sesji Rady Gminy Płaska

ZARZĄDZENIE NR 154/09 WÓJTA GMINY PŁASKA
Z DNIA 7 STYCZNIA 2009 R.

w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich na terenie gminy Płaska.

1. Zwracam się z wnioskiem do sołtysów z terenu gminy Płaska o zwołanie 
zebrań wiejskich w terminach określonych w ustalonym harmonogramie.      

2. Tematyką zebrań będzie zapoznanie mieszkańców gminy z budżetem na 
2009r. i omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gminy oraz 
problematyką sołectwa.       

3. Powiadomienie mieszkańców sołectwa o miejscu i terminie zebrania  odbę-
dzie się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

W dniu 13 grudnia 2008 r. 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcącym w 
Płaskiej odbył się kolejny Tur-
niej Grand Prix w tenisie stoło-
wym sezonu 2008/2009. 

Po dwóch turniejach czoło-
we miejsca zajmują: Dziew-
częta  Szkoły Podstawowe kl. 
V – VI  1. Zielińska Karolina 
62 pkt., 2. Woronko Kata
rzyna 62 pkt., 3. Harmusz
kiewicz Karolina 58 pkt., 
4. Woronko Anna 54 pkt. 
Dziewczęta  Gimnazjum - 1. 

Wasilewska Paulina 62 pkt., 
2. Puciłowska Agnieszka 61 
pkt., 3. Dobrowolska Ewa 59 
pkt., 4. Kozłowska Monika 
28 pkt. Chłopcy Szkoły Podsta-
wowe kl. IV - 1. Kuźma Kon
rad 61 pkt., 2. Okuniewski 
Patryk 60 pkt., 3. Wasilczyk 
Daniel 59 pkt., 4. Romańczuk 
Maciej 56 pkt. Chłopcy Szko-
ły  Podstawowe kl. V  VI -1. 
Zaniewski Tomasz 61 pkt., 2. 
Puczyłowski Miłosz 60 pkt., 
3. Zaniewski Mariusz 59 pkt., 
4. Sudnik Sebastian 57 pkt. 

Chłopcy Gimnazjum
1. Jejer Radosław 64 pkt., 

2. Jasiński Marek 58 pkt., 3. 
Raszkiewicz Marcin 56 pkt., 
4. Żeromski Konrad 54 pkt., 
5. Raczkiewicz Patryk 54 
pkt. 

Organizatorzy i sędziowie: 
Kinga Macierzyńska, Jan 
Bagiński, Zdzisław Omelia
niuk. Patronat honorowy objął  
Wiesław Gołaszewski - Wójt 
gminy Płaska.

(BJ)

II Otwarty Turniej Grand Prix w tenisie stołowym
sezonu 2008/2009

Otwarty Turniej GRAND PRIX
Gminy Płaska w tenisie stołowym

Turniej  28 stycznia (środa) 9.30

FINAŁ turnieju - 3 luty (wtorek) godz. 9.30

Sala Gimnastyczna ZSO Płaska

Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Płaskiej

Mistrzostwa Gminy Płaska 
w tenisie stołowym dorosłych

25  stycznia (niedziela) godz. 16.00
Świetlica w Płaskiej
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W pierwszy dzień świąt Bożego Naro-
dzenia – 25 grudnia 2008 roku Państwo 
Anna i Stefan Polkowscy ze Strzelco-
wizny obchodzili rocznicę wspólnego 
pożycia małżeńskiego Złote Gody”. 
Jubilaci uroczystość spędzili w gronie 

najbliższej rodziny: dzieci oraz wnu-
ków. 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu Do
stojnym Jubilatom składamy serdeczne 
życzenia długich lat życia w zdrowiu i 
szczęściu rodzinnym.                    (red)

Są pewne problemy z su-
walskim konserwatorem 
zabytków Stanisławem Tu
midajewiczem w sprawie 
realizacji projektu uatrak-
cyjnienia Kanału Augustow-
skiego w okolicach Płaskiej, 
przygotowanego wspólnie 
z samorządem Augustowa, 
którego szacunkowy koszt 
wynosi 36 mln zł. Projekt 
zakłada m.in. wybudowanie 
nowych kąpielisk, punk-
tów widokowych, ścieżek 
narciarskich i rowerowych. 
Konserwator ma tu jednak 
wiele do powiedzenia, bo 
chodzi o tereny przylegają-
ce do najbardziej cennego 
zabytku techniki inżynieryj-
nej w północno-wschodniej 
Polsce. 

Panu konserwatorowi nie 
spodobał się pomysł zbu-
dowania w Płaskiej odcinka 
ścieżki rowerowej, bezpo-
średnio sąsiadującej z kana-
łem. 

- To 1026 metrów. Po-
czątkowo nie zgłaszał za-
strzeżeń. Później jednak 
oznajmił, że żadnego pol-
bruku tu nie będzie. Zgodzi 
się wyłącznie na tradycyjną 
nawierzchnię utwardzaną – 
mówi Wiesław Gołaszew
ski, wójt gminy Płaska. Nie-
spodzianki jednak na tym się 
nie skończyły. Tumidajewicz 
oznajmił, że ścieżka rowero-
wa nie może biec po koronie 

kanału. Należy odtworzyć 
dawną drogę przylegającą 
do wody, którą chodzili bur-
łacy holujący tratwy. - Po-
noć taka istniała, chociaż 
nikt tego nie udokumentował 
- denerwuje się wójt.  Wtedy 
usłyszałem, że powinno się 
na koszt gminy przeprowa-
dzić badania archeologicz-
ne i ustalić, którędy chodzili 
burłacy. Oczywiście, że tego 
nie zrobimy, bo nie stać nas 

finansowo na takie przed-
sięwzięcie, a i czasu na 
przygotowanie potrzebnej 
dokumentacji nie zostało za 
wiele. Konserwator wie… 
lepiej (naprawdę?). 

- A może położyć kocie 
łby, na których rowery po-
łamią koła? Może położyć 
żwir, a przy ścieżce niech 
stoją dawni burłacy, albo 
Pawlak z Kargulem w sier-
mięgach?                        (A)

Nie mogą przepaść pieniądze na ten projekt

Pół wieku razem

współczesna.pl

Kanał Augustowski  (5)

Mikaszówka – jedenasta 
śluza na Kanale Augustow-
skim ( licząc od strony Bie-
brzy). Wybudowana w roku 
1828 przez   por. inż. Woj-
ciecha Korczakowskiego. 

Położona na 69 km. Ka-
nału. Różnica poziomów 
między Mikaszówką, a „sta-
wem” Sosnówek wynosi 
2,44 m. Długość podobna 
do innych śluz – 43, 31 m, 
szerokość – ok. 6 m. Wrota 
tej śluzy są drewniane. Mi-
kaszówkę i sąsiadującą z nią 
wieś Rygol najlepiej znają 
kajakarze, jako że stanowią 
one ważny punkt na trasie 
spływu Czarną Hańczą. 

Właśnie w tej okolicy 
Hańcza łączy się z Kanałem 
Augustowskim. W Mika-
szówce prze-
biega przez ka-
nał kajakowy 
szlak papieski 
„ Ta j e m n i c e 
Światła”. Tu-
taj przebywał 
Karol Woj
tyła – Papież 
Jan Paweł II, 
co upamiętnia 
pomnik wybu-
dowany w pobliżu kościoła 
parafialnego.

Początki wsi sięgają po-
łowy XVII wieku. Powstała 
ona z rudni prowadzonej do 
1826 roku przez mazowie-
ckie rody Domaradów i 
Skrodzkich. Rudnia została 
rozebrana z powodu budowy 
śluzy Kanału Augustowskie-
go. Nazwa wsi ma związek 
z pobliskim jeziorem Mika-
szewo. Ludność, która tu 
osiadła zajmowała się wy-
rębem lasu i spławem drew-
na, a także bednarką. Na 
przełomie XIX i XX wieku 
działał tu zakład odlewniczy

Pięknie wpasowały się w 
krajobraz budynki miesz-
kalne i gospodarcze obsługi, 
zachowujące dawne wzory. 
Niektóre tylko pochodzą z 

XIX wieku. Koszarka mu-
rowana w Tartaku ma cha-
rakter empirowego dworku. 
Nawiązuje do jej kształtu 
drewniany domek dawnego 
zarządu portu w Augusto-
wie, obecnie siedziba Dzia-
łu Historii Kanału Muzeum 
Ziemi Augustowskiej. Oba 
ozdobione są charaktery-
stycznymi gankami w po-
staci trójkątnych portyków 
opartych na dwóch kolum-
nach. Naśladują je najnow-
sze budynki z końca lat sie-
demdziesiątych ubiegłego 
wieku ( Paniewo, Rygol, 
Przewięź). 

Przykładem eklektycznej 
„rosyjskoimperialnej” ar-
chitektury z początku XX 
wieku są murowane strażni-
cówki i nadzorcówki w Mi-

kaszówce, jak i w Dąbrów-
ce, Kurkulu i Niemnowie 
(Białoruś), oraz tzw. pałacyk 
służby wodnej, siedziba nad-
zoru w Augustowie (z ok. 
1903 r.) z charakterystyczną 
prostopadłościenną wieżą 
obserwacyjną. 

Wyjątkowo udanym tren-
dem są zbudowane w końcu 
lat czterdziestych, wg wcześ-
niejszego wzorca z 1921 
roku, nawiązujące do stylu 
zakopiańskiego drewniane 
domki operatorów śluz m.in. 
Gorczycy, Perkuciu, Sos-

nówku, Kudrynkach. Do 
narodowego stylu „ neobaro
ku” z lat międzywojennych 
można zaliczyć murowane, 
przysadziste strażnicówki  
w Suchej Rzeczce i w Augu-
stowie. W najbliższej strefie 
Kanału znajdowały się mły-
ny wodne. 

Niestety, na terenie naszej 
gminy ich nie było. Zniknęły 
również z naszego krajobra-
zu mosty zwodzone. Ostatni 
w Mikaszówce działał do 
1962 roku.

(R.S)


