
pamięci Jana Pawła II
W pierwszą niedzielę grudnia 

odbyło się uroczyste poświę-
cenie kamienia pamięci Jana Pa-
wła II usytuowanego przy kościele 
parafialnym w Mikaszówce.  Uro-
czystość uświetnił poczet sztanda-
rowy  Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących imienia Jana Pawła II, wła-
dze Gminy i Nadleśnictwa i liczni 
Parafianie. Poświęcenia dokonał 
Proboszcz Parafii i Ksiądz Dziekan 
z Lipska.

Na pierwszej sesji, której przewodniczył Henryk Wasilewski, Radni złożyli przysięgę, że dołożą 
wszelkich starań, aby nasza Gminna Wspólnota rozwijała się jak najlepiej... i będziemy uważnie 
się temu przyglądać.

Wójt 
Wiesław Gołaszewski

Rada Gminy: 
przewodniczący Dariusz 
Ciężkowski, wiceprzewod-
niczący: Krzysztof Betzel, 
członkowie: Dariusz Cha-
lecki, Sławomir Juszkie-
wicz, Edward Kulikowski, 
Magdalena  Mieczkowska, 
Piotr Miezio, Alicja Pol-
kowska, Liliana Polkow-
ska, Grzegorz Sewastyno-
wicz, Czesław Ślużyński, 
Stanisław Sobolewski, Ja-
nusz Truszkowski, Henryk 
Wasilewski, Henryk Wisz-
niewski.
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Wiesław Gołaszewski
WÓJT GMINY PŁASKA

Do Mieszkańców
Decyzją wyborców, mieszkańców Gminy Płaska 

w dniu 4 grudnia 2006 roku, objąłem urząd wójta 
Gminy Płaska. Pragnę bardzo gorąco podziękować 
wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, wy-
bierając na stanowisko Wójta. Jednocześnie zapew-
niam, że uczynię wszystko aby tego zaufania nie 
zawieść i zrealizować podjęte zobowiązania. 

 Troska o poprawę warunków życia mieszkańców oraz 
tworzenie fundamentów rozwoju Gminy Płaska, to główne 
kierunki mojej pracy na stanowisku Wójta gminy. Jednym z 
ważniejszych zadań jest intensyfikacja budowy dróg asfalto-
wych (powiatowych i gminnych) oraz poprawa organizacji 
zimowego utrzymania dróg. Spośród dróg powiatowych na 
pierwsze miejsce wysuwa się sprawa położenia nawierzchni 
na drodze Gorczyca – Strzelcowizna. Inwestycja ta posiada 
już dokumentację techniczną i kosztorys. Na drogi gminne 
w chwili obecnej Gmina Płaska nie posiada dokumentacji 
technicznych. W związku z powyższym w budżecie na rok 
2007 zostanie zarezerwowana kwota pozwalająca sporzą-
dzić co najmniej dwie kompletne dokumentacje. 

Od stycznia 2007 roku rozpocznie działanie Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego można będzie 
zrealizować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z tym niezwłocznie trzeba będzie przystąpić 
do opracowania dokumentów pozwalających na poprawne 
przygotowanie projektu. Inwestycja ta wiąże się z koniecz-
nością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska. Prace nad zmianą planu Rada Gminy roz-
pocznie na przełomie 2006/2007 roku. W Urzędzie Gmi-
ny złożonych jest kilkadziesiąt wniosków o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego. Z mojej strony mogę 
obiecać, że rozszerzę strefę zabudowy tak dalece jak będzie 
to możliwe, pilnując jednocześnie by nie ucierpiało na tym 
środowisko naturalne. 

Na najbliższy okres planuję modernizację hydroforni w 
Płaskiej, Gruszkach i Serskim Lesie. Wszystkie te hydrofor-
nie w okresie letnim nie są w stanie dostarczyć potrzebnej 
ilości wody. Woda z tych ujęć nie jest też najlepszej jakości. 
Kolejny problem związany z eksploatacją hydroforni to 
„ginąca woda”. Negatywnym przykładem jest hydrofornia 
w Płaskiej, która rejestruje zaledwie 30% sprzedaży wody 
pompowanej do wodociągu. Oznacza to, że za pozostałą 
część tj. 70% dostarczanej wody mieszkańcy i turyści nie 
płacą, pobierając tę wodę poza licznikiem.

By rozwiązać problem obsługi wodociągu, utrzymania 
czystości w gminie, poboru taksy klimatycznej, nadzoru 
nad plażami gminnymi, w roku 2007 powołany zostanie 
Zakład Komunalny. Będzie to najprawdopodobniej jed-
nostka organizacyjna Gminy. 

Kolejnym pilnym zadaniem jest opracowanie doku-
mentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół 
w Płaskiej. Jest to warunek niezbędny by można było ubie-
gać się o środki z funduszy unijnych na to zadanie.

Aktualnie trwają już prace nad zwiększeniem ilości za-
jęć pozalekcyjnych, głównie sportowych, które będą ofe-
rowane dzieciom i młodzieży na sali sportowej. W szkole 
podstawowej w Gruszkach klasy łączone przejdą na system 
pracy samodzielnych klas. 

Już w przyszłym roku podjęte będą działania w celu 
przygotowania Gminy do realizacji projektu budowania 
dostępu do szerokopasmowego Internetu jak również pro-
jektu modernizacji i poprawy oświetlenia w Gminie. Na 
bieżąco prowadzone będą sprawy poprawy organizacji pra-
cy Urzędu Gminy i GOPS-u. 

Rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
i przyznanie tym jednostkom określonych kwot na cały 
rok budżetowy to jedno z ważniejszych zadań ochrony 
przeciwpożarowej. Inwestycje w tym zakresie uzgadniane 
będą z poszczególnymi jednostkami OSP.

Niezmiernie istotnym zagadnieniem, jest właściwa ko-
munikacja pomiędzy Radą Gminy, Wójtem a mieszkańcami 
Gminy. Pragnę zapewnić, że nie będzie brakowało okazji do  
spotkań, by przekazać sobie wzajemne uwagi.

                                              Wiesław  Gołaszewski 

...po upadku komunizmu, na-
dzieje wielu narodów związały się 
z demokracją. Czym powinna być 
demokracja? ...państwem prawa. 

W tym systemie życie społeczne 
jest regulowane prawem stanowio-
nym przez parlamenty, które spra-
wują władzę ustawodawczą. W tych 
zgromadzeniach są opracowywane 
normy, które regulują postępowa-
nie obywateli w różnych zakresach 
życia społecznego. Państwo prawa 
wypełnia postulat każdej demo-
kracji: tworzenie społeczeństwa 
wolnych obywateli, którzy razem 
wytrwale dążą do dobra wspól-
nego.

...odwołując się do tradycji bi-
blijnej, To Mojżesz wyprowadził 
swoich rodaków z ziemi egipskiej, 
a podczas wędrówki na pustyni stał 
się prawdziwym twórcą państwa 
prawa. W tej działalności Mojże-
sza kluczowym momentem było 

wydarzenie, które rozegrało się u 
podnóża góry Synaj. Tam bowiem 
zostało zawarte przymierze Boga z 
narodem izraelskim, którego pod-
stawą było prawo, jakie Mojżesz 
otrzymał od Boga na Górze. 

Prawo to Dekalog: dziesięć zasad 
postępowania, bez których żadna 
ludzka wspólnota, żaden naród ani 
też społeczność międzynarodowa 
nie może się urzeczywistnić.

Boskie prawo Dekalogu ma moc 
wiążącą jako prawo natury rów-
nież dla tych, którzy nie akceptują 
Objawienia. Nie zabijaj, nie cudzo-
łóż, nie kradnij, nie mów fałszywe-
go świadectwa, czcij ojca i matkę 
swoją... Każde z tych słów kodeksu 
synajskiego bierze w obronę jakieś 
podstawowe dobro życia i współ-
życia ludzkiego. Jeżeli kwestionuje 
się to prawo, współżycie ludzkie 
staje się niemożliwe, a egzystencja 
moralna człowieka zagrożona.

Chrystus potwierdził Dekalog 
jako podstawę chrześcijańskiej 
moralności.

Syntezą Dekalogu jest przy-
kazanie miłości Boga i bliżniego. 
„Bliżni” ma charakter uniwersalny. 
Miłość do której jest zobowiązany 
chrześcijanin, obejmuje wszystkich 
ludzi, również nieprzyjaciół.

Ten właśnie pochodzący od 
Boga Kodeks moralności, prawo 
zatwierdzone w Starym i Nowym 
Przymierzu, jest nienaruszalną 
podstawą również każdego ludz-
kiego prawodawstwa, a szczególnie 
w ustroju demokratycznym.

Nauczanie Jana Pała II

...o demokracji

Czcząc pamięć Jana Pawła II 
trzeba pamiętać o jego nauczaniu.

Trudniejsze i ważniejsze jest 
wpisanie jego słów w nasze głowy 
i serca. Kiedy już je tam umieścimy 
i.. zrozumiemy je, i zaakceptujemy, 
to trzeba by stały się drogowska-
zem i światłem dla naszej pracy 
i życia.

Jan Paweł II często w swoich 
homiliach zwracał się do nas jako 
do narodu, któremu trzeba przy-
pominać o potrzebie rozwinięcia 
pewnych cnót obywatelskich.

„Potrzebny nam jest (Polakom) 
wzrost zmysłu społecznego” – po-
wiedział Jan Paweł II.

Ten nie dość rozwinięty zmysł 
społeczny jest żródłem nasze-
go zaniedbania cywilizacyjnego. 
Dzisiaj stoimy w okolicznościach 
które stwarzają niebywałe wprost 
możliwości  rozwoju materialnego, 
duchowego. Stopień w jakim sko-
rzystamy z tych możliwości zależy 
właśnie od naszego zmysłu spo-
łecznego. 

Ten zmysł społeczny, to po 
pierwsze – przestrzeganie prawa 

(i przykazań) nie przywłaszczaj 
sobie nie tylko rzeczy cudzej, ale 
i wspólnej – u nas w Gminie krad-
nie się wodę ...i nie widzi się w tym 
nic specjalnie złego. Z Hydrofor-
ni w Płaskiej tylko 30% pobranej 
wody jest opłacone. To nie są nie-
szczelności instalacji, bo w nocy 
licznik stoi. W Gruszkach, Rudaw-
ce, Serskim Lesie te proporcje są 
znacznie lepsze, 60–70% pobranej 
wody jest opłacone. Kradzież wody 
jest okradaniem współmieszkań-
ców. Szanowanie wspólnego dobra 
i pomnażanie go jest cnotą obywa-
telską najwyższej rangi. 

Kochamy Jana Pawła II – okaż-
my to sercem i rozumem, a nie tyl-
ko Kamieniami Pamięci.  

pamięci Jana Pawła II
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W tym roku szkolnym w reali-
zacji procesu wychowania ucznia  
priorytetem stało się wychowa-
nie patriotyczne, o czym głośno 
było w medialnych wypowie-
dziach ministra Romana Gierty-
cha. Dla nas mieszkających z dala 
od wielkiej polityki i centralnych 
wydarzeń atutem w tej sprawie 
stał się fakt postawienia tablicy 
ku pamięci wielkiego Polaka Jana 
Pawła II i związane z jej odsłonię-
ciem uroczystości. 

Na stałe weszły do kalenda   
rza uroczystości szkolnych 

obchody Dnia Papieskiego, dlate-
go w dniu 16 października w koś-
ciele parafialnym w Mikaszówce 
uczniowie Szkoły Podstawowej z 

Gruszek wystawili montaż słowno 
– muzyczny  pt: ,,Ojczyzna, kiedy 
myślę...” z wykorzystaniem utwo-
rów poetów bliskich Janowi Pawło-
wi II oraz jego własnej twórczości, 
a w szczególności fragmentów jego 
homilii. 

Montaż przybliżył postać Karo-
la Wojtyły od dzieciństwa, poprzez 
lata wojenne i drogę kapłańską z 
uwzględnieniem najbardziej wzru-
szających momentów z jego życia 
i ze wskazaniem, jak mocno jego 
osobowość zrosła się z tym wszyst-
kim, co polskie, ojczyste. Ze wzru-
szeniem wsłuchujemy się dziś w 
słowa slogany Ojca Świętego ,,Po-
kój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”, 
,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi.” 

Andrzejkowa Zabawa w Gruszkach
Bawiliśmy się znakomicie  W zabawie pomogli nam Panowie ze Straży 

Granicznej – Adam Wiewiórko i Łukasz Pietrzak, zaproponowali konkurs 
piosenki karaoke. Zabawa polegała na śpiewaniu popularnych piosenek 
z nagranym podkładem muzycznym i przy kasecie Vdeo. Dzieci począt-
kowo onieśmielone, wkrótce rozbawiły się. Chętnych do śpiewania nie 
brakowało, śpiewały również nauczycielki. Do solistów przyłączała się 
widowni.

Ojczyzna, kiedy myślę
Jakże pięknie potrafił mówić 

o Ojczyźnie w swoich homiliach 
podczas pielgrzymek do kraju. 
Przykładem niech będą słowa:

,, Kiedy myślę Ojczyzna wówczas 
wyrażam siebie i zakorzeniam... Oj-
czyzna kiedy myślę – słyszę jeszcze 
dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę 
pszenicy, łącząc się w jeden profil 
z jasnością nieboskłonu.” Czyż nie 
jeden z nas w swoich kontaktach 
z tutejszą jasnością nieboskłonu, 
żyjąc wśród malowniczych lasów, 
pól, srebrzystych rzek i jezior nie 
doświadczył podobnych przeżyć? 
Uczmy się od Ojca Świętego kon-
templacji piękna, zachwytu nad 
chwilą, impresją wschodów i za-
chodów słońca, zasłuchania  nad 
tętnem życia lasu – serca przyrody. 
To nasza Ojczyzna. 

Na skwerku przed Kościołem 
położyliśmy leśny głaz, nie jedyny 
i wyjątkowy, chyba tylko z wielko-
ści, ale taki, jak inne, które licznie 
wyrosły spod ziemi w epoce lodow-
ca po naszej puszczy. Ten jeden stał 
się wybranym, by swoją wielkoś-
cią uczcić Wielkiego Polaka, jego 
mały epizod z Mikaszówki. Mamy 
więc miejsce, mamy okoliczności, 
by uczyć najmłodszych miłości 
do Ojczyzny, uczyć patriotyzmu, 
którego etymologiczne znaczenie 
odchodzi już do lamusa, a które 
w tym roku szkolnym pan  Mini-
ster Oświaty chce odgrzebać spod 
warstwy popiołu i przywrócić do 
życia. W uroczystościach odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej również 
wzięliśmy udział. Uczniowie naszej 
szkoły wystąpili i tym razem, by w 
dalszym ciągu zgłębiać wspaniałą 
postać Ojca Świętego, jego naukę 
i przesłanie dla wszystkich, byśmy 
swoje codzienne zmagania łączyli 
z Chrystusem, jego krzyżem pamię-
tając o tym, że Bóg jest miłością.   

Chociaż nie na go wśród nas, to 
pozostać powinna w naszych ser-
cach jego nauka i życie według niej, 
a będzie to żywym pomnikiem , 
jaki możemy wznieść Ojcu Święte-
mu w naszej parafii. 

Wybraliśmy nowe władze Gminy
W wyborach przeprowadzonych 12 listopada spo-

śród sześciu kandydatów na wójta największą liczbę 
głosów uzyskali; 

Wiesław Gołaszewski – 481, 38,5% wszystkich głosów.
Bogdan Wysocki - 394, 31,49%  wszystkich głosów.
Ten wynik zdecydował o przeprowadzeniu drugiej 

tury wyborów, w której przy znacznej przewadze gło-
sów zwyciężył Pan Wiesław Gołaszewski. Uzyskał on 
732 głosy to jest 56,39% wszystkich głosów ważnych. 
Bogdan Wysocki dotychczasowy wójt uzyskał 566 gło-
sów to jest 43,61%. 

W dniu 4 grudnia odbyło się zaprzysiężenie Pana 
Wiesława Gołaszewskiego na wójta Gminy Płaska.

O mandat Radnego w 15 osobowej radzie ubiegało 
się  75 kandydatów.

W poszczególnych okręgach wyborczych sytuacja 
wyglądała tak;

1. Płaska, Perkuć, Mały Borek – o 2 mandaty ubie-
gało się 10 kandydatów na których oddano 212 gło-
sów- zwyciężyli; Liliana Polkowska, uzyskała 65 gło-
sów i Krzysztof Betzel – 50 głosów,

2. Gorczyca, Księży Mostek – o 1 mandat ubiega-
ło się 2 kandydatów, na których oddano 71 głosów 
– zwyciężył Piotr Miezio, uzyskał 42 głosy,  

3. Dalny Las, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka – o 4 
mandaty ubiegało się 23 kandydatów na których od-
dano 247 głosów – zwyciężyli; Dariusz Ciężkowski 
uzyskał 97 głosów, Grzegorz Sewastynowicz 55 gło-
sów, Stanisław Sobolewski 53 głosy i Czesław Ślużyń-
ski 42 głosy,

4. Strzelcowizna – o 1 mandat ubiegało się7 kan-
dydatów na których oddano 135 głosów – zwyciężyła 
Alicja Polkowska – uzyskała 50 głosów,

5. Mołowiste – o 1 mandat ubiegało się 4 kandyda-
tów na których oddano 70 głosów – zwyciężył Henryk 
Wiszniewski, który uzyskał 35 głosów.

6. Podmacharce, Macharce – o 1 mandat ubiegało 
się 4 kandydatów na których oddano 76 głosów – zwy-
ciężył Edward Kulikowski uzyskując 44 głosy.

7. Gruszki, Mikaszówka, Jałowy Róg, Jazy – o 2 
mandaty ubiegało się 13 kandydatów na których od-
dano 228 głosów – zwyciężyli;  Henryk Wasilewski  
uzyskał 83 głosy, Magdalena Mieczkowska 61 głosów,

8. Rubcowo, Trzy Kopce, Ostryńskie – o 1 man-
dat ubiegało się 3 kandydatów na których oddano 40 
głosów – zwyciężył Janusz Truszkowski uzyskując 17 
głosów,

9. Rudawka, Kudrynki, Lubinowo, Osienniki – o 1 
mandat ubiegało się 4 kandydatów na których oddano 
91 głosów – zwyciężył Sławomir Juszkiewicz uzysku-
jąc 57 głosów,

10. Rygol, Muły, Kielmin, Lipiny, Tartak – o 1 man-
dat ubiegało się 5 kandydatów na których oddano 71 gło-
sów – zwyciężył Dariusz Chalecki uzyskując 32 głosy.                              

RADNI PODCZAS I INAUGURACYJNEJ 
ZWYCZAJNEJ  SESJI RADY GMINY  PŁASKA 

W DNIU 01 GRUDNIA 2006 R.

PODJĘLI NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

– W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Płaska.

Wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego 
Rady Gminy Płaska w osobie Pana Dariusza Cięż-
kowskiego.

– W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy Płaska.

Wybrano w głosowaniu tajnym Wiceprzewodni-
czących Rady Gminy Płaska w osobach: Pani Lilianny 
Polkowskiej i  Pana Boetzel Krzysztofa.

– W sprawie  wyboru członków Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Płaska.

Wybrano w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Płaska następujących radnych: Kulikowski Edward, 
Mieczkowska Magdalena, Sobolewski Stanisław.

– W sprawie  wyboru członków Komisji Budże-
towej Rady Gminy Płaska.

Wybrano w skład Komisji Budżetowej Rady Gminy 
Płaska następujących radnych: Juszkiewicz Sławomir, 
Polkowska Alicja, Polkowska Lilianna.

– W sprawie wyboru członków Komisji Gospo-
darczej i Spraw Społecznych Rady Gminy Płaska.

Wybrano w skład Komisji Gospodarczej i Spraw 
Społecznych Rady  Gminy Płaska następujących rad-
nych: Boetzel Krzysztof, Chalecki Dariusz, Miezio 
Piotr, Sewastynowicz Grzegorz, Ślużyński Czesław, 
Truszkowski Janusz, Wasilewski Henryk, Wiszniew-
ski Henryk.           

– W sprawie ustalenia wysokości diety dla Prze-
wodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczącemu Rady Gminy Płaska ustalono 
miesięczną dietę za pełnienie obowiązków Przewod-
niczącego Rady Gminy w wysokości 100 % minimal-
nego wynagrodzenia pracowniczego.

–W sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów 
przejazdu dla radnych i sołtysów uczestniczących w 
posiedzeniach Rady Gminy i jej organów.

Radnym i Sołtysom ustalono diety za faktyczny 
każdorazowy udział w posiedzeniach Rady i jej or-
ganów oraz za udział w koniecznych czynnościach 
wynikających z pełnienia mandatu radnego i funkcji 
sołtysa w wysokości  180, -zł.
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Rozmowa 
z Panem 
Dariuszem Ciężkowskim 
– przewodniczącym 
Rady Gminy

– Mamy Nową Radę, nowego Wójta i nowe lepsze 
perspektywy... jakie?

Dariusz Ciężkowski: – Mamy Wójta, który chce 
i potrafi pracować! Poprzedni właściwie całą swoją 
ostatnią kadencję zmarnował. Nic się nie dało załatwić. 
Nie uzyskaliśmy ani złotówki ze środków Unijnych. 
Nie chcę wyliczać spraw nie załatwionych. Działania 
jakie zostaną podjęte w najbliższych miesiącach najle-
piej pokażą ile można było zrobić – już wcześniej! 

Energia Wójta jest zaraźliwa, ja już jestem nią zara-
żony. Wierzę, że Rada w nowym odmłodzonym skła-
dzie też wykaże wiele zapału w pracy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności.

Musimy naszą Gminę w okresie czterech lat dopro-
wadzić do stanu, który będzie napełniał nas dumą.  Ta 
duma zwieńczy pomyślne przeprowadzenie następu-
jących spraw; 

– Radykalne poprawienie stanu naszych dróg.
– Wybudowanie we wsiach o zwartej zabudowie 

wyodrębnionych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. 
W pierwszej kolejności we wsi Płaska.

– Utworzenie ścieżek rowerowo–narciarskich w 
obrębie naszych cudnych lasów. Liczymy na dogada-
nie się z Dyrekcją Lasów Państwowych i wykorzysta-
nie na ten cel dróg pożarowych.

– Znaczne zwiększenie zajęć sportowych młodzie-
ży szkolnej. Organizacja zawodów sportowych będzie 
jednocześnie promocją naszej Gminy.

– Zwiększenie dochodów gminy – poprzez mię-
dzy innymi zwiększenie podatku od działek rekrea-
cyjnych, większą ściągalność opłaty klimatycznej od 
turystów.

– Generalna poprawa gospodarki wodociągowej 
– pozyskiwanie i sprzedaż wody.

Wiele jeszcze innych, ważnych spraw do załatwie-
nia mógłbym wymienić, ale poprzestanę na tych. Chcę 
zasygnalizować mieszkańcom, że w pełni popieram 
program wyborczy Wójta i dołożę wszelkich starań 
aby został on zrealizowany. Życie przyniesie nowe 
problemy i nowe możliwości. Jestem pewny, że w tej 
kadencji zrobimy dużo dobrego dla Gminy.

W każdą środę między godziną 8, a 11 pełnię dyżur 
w Urzędzie Gminy i zapraszam na spotkanie miesz-
kańców Gminy, którzy mają problemy lub dobre po-
mysły.

Pragnę podziękować osobom, które zaufały mi i od-
dały na mnie swój głos. Zapewniam, że tego zaufania 
nie zawiodę. 

Oto parę przykładów 
zaniedbanego niechlujstwa

Sklepy GS-u też są paskudne, 
dzisiaj już chcemy lepszej architektury!

Niepięknie jest u nas
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