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W związku z zakończeniem 
realizacji rzeczowej i finansowej 
projektu „Rozwój infrastruktury 
transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego”, realizowanego 
przez Gminę Płaska w partner-
stwie z Samorządem Rejonu 
Grodno oraz Przedsiębiorstwem 
„Grodnoobłudrogbudowa” (BY) 
zatwierdzony został końcowy ra-
port finansowy wraz z wnioskiem 
o płatność. Z końcem sierpnia 
2015 r. Gmina Płaska otrzymała 

ostatnią transzę dofinansowania w 
kwocie 156.266,51 EUR ze środków 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013. 

W ramach projektu przebudowany 
został układ komunikacyjny 12 dróg 
na terenie Gminy Płaska, zaś po stronie 
białoruskiej Samorząd Rejonu Grodno 
wykonał inwestycję przebudowy drogi 
Racicze – Ginowicze – Polne Boha-
tyry. W projekcie wybudowanych 
zostało łącznie 17,64 km dróg po obu 
stronach granicy, w tym 10,38 km na 
terenie Gminy Płaska oraz 7,26 km w 
Rejonie Grodzieńskim. Łączny koszt 
projektu wyniósł 1.650.699,57 EUR, 

zaś dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w wysokości 1.367.439,52 EUR 
(82,84 %), z czego Gmina Płaska otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 753.003,66 EUR 
(ok. 3,2 mln. zł), a Partner z Białorusi kwotę 
614.435,86 EUR. 

Podczas spotkań roboczych partnerzy 
projektu wyrazili chęć realizacji kolejnych 
przedsięwzięć i realizacji wspólnych projek-
tów przy wsparciu ze środków nowej per-
spektywy finansowej Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020. 

A.J. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z art. 39 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w 
ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Płaska w dniu 23 
czerwca 2015 r. uchwały Nr VIII/60/15 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości 
Płaska.

Przedmiotem projektu planu będzie 
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych, 
stanowiących działkę o nr ewid. 323/11 i 
część działki o nr ewid. 323/12 położonych 
w miejscowości Płaska, pod zabudowę 
jednorodzinną, pensjonatową, letniskową 
i usługową.

W ramach opracowania sporządzona 
zostanie prognoza oddziaływania na śro-
dowisko.

Wnioski do ww. zmiany planu, pro-

gnozy i postępowania w tej sprawie można 
wnosić w terminie do 07.10.2015 r. w 
formie:

pisemnej (adres: Urząd Gminy Płaska, 
16-326 Płaska 53),

ustnej - do protokołu (w siedzibie 
Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, pokój 
1),drogą elektroniczną (adres e-mail: bu-
downictwo.plaska@home.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz 
przedmiot wniosku. Złożone wnioski zo-
staną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pła-
ska w trakcie sporządzania projektu planu.

Wójt Gminy Płaska

OGłOszenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości płaska.

Projekt przebudowy  
dróg rozliczony
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Aniśmy się obejrzeli, a tu już po 
sezonie i czas wracać do normalnych 
obowiązków. Tegoroczne lato było 
dość nietypowe. Niezła pogoda w 
czerwcu, zimny lipiec i upalny sier-
pień. Czyżby to zapowiedź nieodwra-
calnych zmian, nie tylko klimatycz-
nych? Zobaczymy, jesień zapowiada 
się bardzo ciekawie.

W bieżącym numerze publikujemy 
pierwszą rozmowę z Wójtem Gminy 
Płaska w nowej kadencji samorządu. 

Ważnym wydarzeniem w życiu 
Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Studzienicznej jest objęcie funkcji 
proboszcza przez ks. Arkadiusza Pie-
tuszewskiego. Sanktuarium Matki Bo-
skiej Studzieniczańskiej jest nie tylko 
znanym miejscem kultu religijnego, 
ale celem wielu pielgrzymek z kraju 
i zagranicy. W niniejszym wydaniu 

prezentujemy sylwetkę ks. Arkadiusza 
i krótki wywiad.

Sezon turystyczny, pomimo ano-
malii pogodowych, można uznać 
za udany. Centrum Informacji Tury-
stycznej i obiekty Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej odwiedziło ponad 
1000 osób! To rekord i dowód na to, 
że ta inwestycja, kt óra jest wizytówka 
naszej Gminy, była potrzebna. Goście, 
szczególnie obcokrajowcy, nie czują 
się zagubieni. Pierwsze kroki kierują 
właśnie do CIT, gdzie mogą otrzymać 
niezbędne informacje dotyczące 
naszego regionu, zaopatrzyć się w 
mapki i przewodniki. W bieżącym 
numerze dokonaliśmy wstępnego 
podsumowania ruchu turystycznego 
2015.

Mijający sezon nie był tak obfity w 
wydarzenia artystyczne jak poprzedni 
(brak możliwości ubiegania się o 
środki zewnętrzne), ale udało się zor-
ganizować znakomity koncert z okazji 
jubileuszu XXX-lecia działalności 
kultowego zespołu szantowego ,,Me-
chanicy Shanty’’. Impreza odbyła się 1 
sierpnia na stadionie przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej. Gośćmi 
,,Szkota’’ i jego przyjaciół był również 
rewelacyjny zespół a’cappella ,,Tona-
m&Synowie’’. Publiczność dopisała 
pomimo przeraźliwego zimna. W 
połowie sierpnia na plaży gminnej w 
Paniewie odbył się po raz pierwszy 
Festyn Charytatywny pt. ,,Mój pies 
jest wyjątkowy’’. To cenna inicjatywa 
rodzinna, która uświadamia o ko-

nieczności opieki nad zwierzętami.
Dzięki znakomitej współpracy 

strażaków gminy Płaska z Wojewódz-
kim Zarządem Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Białymstoku byliśmy 
gospodarzami  XIII Wojewódzkiego 
Konkursu Kronik OSP. Wojewódz-
ki zjazd kronikarzy OSP odbył się 
w Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej, a 
głównym organizatorem przeglądu 
była niezastąpiona druhna Dyrektor 
Lucyna Golonko. Oprócz samego 
Konkursu uczestnicy spotkania mieli 
okazję podziwiać uroki gminy Płaska, 
a nawet odbyć wycieczkę na Litwę do 
Druskiennik. Ogromne podziękowa-
nia należą się Gminnemu Zarządowi 
OSP w Płaskiej, a w szczególności 
druhom Janowi Szymczykowi i Hen-
rykowi Jeziorskiemu.

Wakacje za nami, czas na naukę! 
Pierwszego września, w 76 rocznice 
wybuchu II Wojny Światowej, w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nastąpiła inauguracja nowego roku 
szkolnego 2015/2016. Po wielu latach 
starań udało się wreszcie uruchomić 
Punkt Przedszkolny w budynku świe-
tlicy wiejskiej w Płaskiej. Cieszymy 
się, że nasze maluchy będą miały 
fachową opiekę na miejscu. Znów 
błysnęli formą nasi tenisiści stołowi i 
to na szczeblu wojewódzkim, reakty-
wowany MUKS działa!

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

JESIEŃ PUKA  
DO NASZYCH DRZWI

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁASKIEJ        

Informuje, że 
zajęcia zUMBy  

odbywać się będą regularnie w każdą:
- środę o godz. 16:30 oraz

- piątek o godz. 15:30.
Od dnia 16 września odbywać się będą również  

zaJęcia Taneczne dLa dzieci
- środy o godz. 15:30



sierpień, wrzesień 2015 r.4

Rozmowa z Wójtem Gminy Płaska
- To pierwszy wywiad dla redakcji „Głosu 
Płaskiej” od rozpoczęcia nowej kadencji 
samorządu. Co nowego czeka nas w naj-
bliższych miesiącach, na co zwróciłby Pan 
uwagę mieszkańcom Gminy i czytelnikom 
Głosu Płaskiej w tej kadencji?
- Miło mi, że mogę podzielić się swoimi 
uwagami z Panem redaktorem oraz czy-
telnikami Głosu Płaskiej. Z całą pewnością 
będzie to inna kadencja od poprzednich. 
Choćby z tej racji, że samorządy są w fazie 
przejściowej w pozyskiwaniu środków z 
Unii Europejskiej. Wszystkie programy, z 
których można było finansować inwesty-
cje, uległy zakończeniu. Rok 2015 będzie 
więc rokiem oczekiwania na uruchomie-
nie nowych możliwości finansowania, w 
tym inwestycji gminnych w przyszłych 
latach. 
- Ale gmina Płaska nie otrzymała jeszcze 
należnej jej refundacji w jednym z kluczo-
wych projektów?
- O tak. Sprawa najważniejsza to odzy-
skanie 3,2 mln złotych (plus odsetki ok. 1 
mln złotych) od Wojewody Podlaskiego. 
Poprzedni Wojewoda Podlaski w sposób 
arogancki i bezprawny zablokował Gmi-
nie Płaska pieniądze z Unii Europejskiej z 
projektu transgranicznego, który Gmina 
Płaska realizowała razem z Rejonem 
Litewskim Lazdijai. Od trzech lat Gmi-
na domaga się wypłacenia należnych 
pieniędzy. W maju skończył się projekt 
„Rozwój ekoturystyki na pograniczu pol-
sko-litewskim” i na początku czerwca tego 
roku wysłałem Wojewodzie Podlaskiemu 
wezwanie do zapłaty w wysokości 3,2 mln 
złotych. W związku z tym, że Wojewoda 
nie zapłacił do dnia dzisiejszego należnej 
kwoty, w dniu 15 lipca 2015 r. został 
złożony pozew do Sądu Okręgowego w 
Białymstoku o zapłatę łącznie ok. 4,2 mln 
złotych Gminie Płaska. 
- Jakie mamy szanse na odzyskanie tych 
pieniędzy?
- Myślę, że można powiedzieć odpowie-
dzialnie, iż Gmina Płaska dysponuje 
wszystkimi atutami w tym procesie, na-
tomiast Wojewoda Podlaski w zasadzie, 
poza władzą polityczną, nie ma tych 
atutów procesowych. Do dnia dzisiejszego 
nawet nie odpowiedział na wezwanie do 
zapłaty oraz na pozew sądowy, chociaż 
pierwsza rozprawa już niedługo, bo 1 
października tego roku.
- Jednak walka z pewnością nie będzie łatwa 
szczególnie, że niektóre media jak chociażby 
,,Gazeta Współczesna’’ jawnie manipulują 
informacjami … 

- To, że walka będzie trudna zdaję sobie 
doskonale sprawę, mało tego odczu-
wam to na własnej skórze. Proszę sobie 
wyobrazić, że 8 czerwca br. Wojewoda 
Podlaski potwierdził odebranie wezwa-
nia do zapłaty 4,2 mln złotych, a już trzy 
dni później otrzymałem wezwanie do 
Prokuratury Okręgowej w Suwałkach 
jako podejrzany w sprawie rzekomego 
złego nadzoru nad inwestycją. Sprawa 
jeszcze bardziej się zaogni, ponieważ prze-
kazałem do Prokuratury Generalnej w 
Warszawie zawiadomienie o działaniach 
byłego Wojewody Podlaskiego i jego 
urzędników, w wyniku których Gmina 
Płaska nie może odzyskać ok. 4,2 mln 
złotych należnych jej pieniędzy. 
- Czy to znaczy, że ktoś próbuje zakneblować 
Panu usta, ewentualnie dać do zrozumienia, 
że ta walka nie ma sensu?
- Dokładnie tak to odbieram. Proszę sobie 
wyobrazić, że przez 4 lata prokuratura nie 
mogła zdefiniować zarzutów w sprawie 
niewłaściwego nadzoru (sprawa toczy się 
od 2011 roku), a gdy (w imieniu Gminy 
Płaska) występuję na drogę sądową 
przeciwko Wojewodzie Podlaskiemu, to 
natychmiast prokuratura przedstawia 
zarzuty mnie i dla równego rachunku 
kilku innym osobom. 
- Przedstawiono też zarzuty inspektorom 
nadzoru, ale przede wszystkim Wojciechowi 
B. przedsiębiorcy z Łomży, który wykonywał 
przydomowe oczyszczalnie ścieków …
- Niby przedstawiono zarzuty tym oso-
bom, ale zrobiono to w sposób tak 
nieudolny, że natychmiast zostaną oni 
uniewinnieni. 
- Na jakiej podstawie wysnuwa Pan takie 
przypuszczenia?
- Dam przykład. Wojciecha B. przed-
siębiorcę z Łomży, który wykonywał 
oczyszczalnie w naszej gminie, prokurator 
oskarżył o to, że nie dawał podsypki ce-
mentowo-żwirowej i dna betonowego pod 
oczyszczalnie przydomowe oraz nie wy-
konał wentylacji wysokiej. Tymczasem z 
dokumentów przetargowych Gminy Pła-
ska wynika, że Gmina nie zamawiała tych 
elementów. Projektant, w uzgodnieniu z 
Gminą Płaska, wyłączył z przetargu te 
elementy by zmniejszyć kosztochłonność 
inwestycji. Projektant uznał, że bez nich 
oczyszczalnie będą działały poprawnie. 
Gmina Płaska nie zamawiała więc ich 
w przetargu na wykonanie oczyszczalni 
ścieków. Potwierdzają to dokumenty 
przetargowe. Wniesienie więc przez 
prokuraturę oskarżenia do sądu z takimi 

zarzutami spowoduje uniewinnienie tego 
przedsiębiorcy. 
- Prokurator zarzuca Panu brak należytego 
nadzoru nad inwestycją. Jak Pan się do tego 
ustosunkuje?
- Proszę sobie wyobrazić taką sytuację.  
Wykonawca, który wygrał przetarg na 
realizację projektu wielokrotnie, na pi-
śmie, zapewnia Inwestora, że wszystko 
jest budowane zgodnie z dokumentacją 
i sztuką budowlaną. Kierownik budowy 
składa dokumenty do Urzędu Gminy po-
twierdzając, że wszystko buduje uczciwie. 
Projektant na piśmie zapewnia, że wszyst-
ko jest w porządku. Wreszcie inspektorzy 
nadzoru informują, również na piśmie,  
Wójta i Radę Gminy, że inwestycja 
prowadzona jest poprawnie i zgodnie z 
dokumentacją. Mało tego, kontrolerzy 
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku nie wskazują w swoich 
raportach nieprawidłowości.  Czy ja 
osobiście, nie mając wiedzy technicznej, 
byłem w stanie sprawdzić  pracę tych 
osób i jej wyniki? Czy Prezydent Białe-
gostoku ma postawione zarzuty za błędy 
przy budowie stadionu w Białymstoku, 
albo pani Gronkiewicz- Waltz za prawie 
dwukrotnie wyższe koszty budowy metra 
w Warszawie? Przecież to zupełny kosz-
mar.  Była zawarta umowa na budowę z 
wykonawcą. Umowa była wyjątkowo ko-
rzystna dla Gminy Płaska. Przywidywała 
między innymi, że wykonawca ma 7 dni 
na usunięcie nieprawidłowości w wykona-
nych oczyszczalniach oraz kary umowne 
gdyby nie usunął tych nieprawidłowości 
w wysokości 4 tys. złotych dziennie. Pod-
czas mojej przymusowej nieobecności 
w Urzędzie Gminy, ludzie wykonujący 
władzę w Gminie Płaska doprowadzili 
do zerwania tej umowy i to jeszcze z winy 
inwestora. Gmina straciła prawo do kar 
umownych na kwotę ok. 2,5 mln złotych, 
ale prokuratury to nie interesuje. 
- Jakie mogą być konsekwencje tak prowa-
dzonego śledztwa przez prokuraturę?
- Sprawa jest prosta. Niedługo będzie 
można już organizować referendum o 
odwołanie wójta. Organizatorzy refe-
rendum będą musieli wytoczyć jakieś 
nowe argumenty przeciwko mojej osobie. 
Oskarżenie mnie, chociaż fikcyjne, przez 
prokuraturę będzie dla nich argumentem 
do przeprowadzenia referendum. 
- Komu zależało by najbardziej na odwo-
łaniu Pana ze stanowiska Wójta Gminy 
Płaska?
- Oczywiście Wojewodzie Podlaskiemu, 
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SYLWETKA KS. PROBOSZCZA 
 ARKADIUSZA PIETUSZEWSKIEGO

„PO OWOCACH ICH POZNACIE”

który w przypadku odwołania mnie ze 
stanowiska wyznacza swojego komisarza 
w gminie. Komisarz taki urzęduje przez 
kilka miesięcy. Jest to wystarczający okres 
czasu by np. wycofać powództwo Gminy 
przeciwko Wojewodzie. Gmina Płaska 
straciła by wtedy bezpowrotnie należne 
jej 4,2 mln złotych. Drugim wygranym 
byłby Wojciech B. przedsiębiorca z 
Łomży. Mając świadomość, że w Gminie 
Płaska nie ma wójta, czułby się bezkarny.
- Czy gmina wystąpiła z powództwa cywil-
nego o odszkodowanie przeciwko firmie 
,,AQUATECH’’?
 Aktualnie prowadzimy sprawę sądową, 
cywilną przeciwko Wojciechowi B. i jego 
firmie ,,AQUATECH’’ o odszkodowanie 
za źle wykonane oczyszczalnie ścieków. 
Wartość roszczenia to ok. 4 mln złotych. 
W sierpniu Sąd Okręgowy w Suwałkach 
przesłał nam opinie biegłego sądowego 
z Łodzi, który potwierdził słuszność na-
szych żądań. Oczekujemy teraz na termin 
rozprawy. 
- Jak Pan sobie z tym wszystkim radzi?

Oczywiście nie prowadzę tego sam. Razem 
ze mną pracują gminni radni, ci którzy chcą 
współpracować, a jest ich teraz większość. 
Ponadto radca prawny, pracownicy Urzędu 
Gminy, kierownicy jednostek komunal-
nych. Chciałbym im wszystkim w tym 
miejscu podziękować za wyjątkowo 
wartościową i odpowiedzialną postawę 
w tym trudnym okresie.
- Jak Pan ocenia mijający sezon turystyczny 
w naszej Gminie?
Myślę, że był to dobry sezon dla właścicieli 
kwater i pensjonatów oraz osób żyjących 
ze świadczenia usług turystycznych i 
agroturystycznych. Pogoda dopisała, 
szczególnie w sierpniu. Niestety ucierpieli 
na tym rolnicy, głównie z powodu braku 
opadów deszczu, co  spowodowało ogrom-
ną suszę, jakiej nie było od lat. Zbierane 
są aktualnie informacje o stratach nią 
spowodowanych i zostaną niezwłocznie  
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w 
Białymstoku. Czy będą odszkodowania z 
tego tytułu?,  na razie nie wiadomo. 
- Odwiedziło nas w tym roku bardzo wielu 
turystów z kraju i zagranicy. Czy to właści-

wy kierunek rozwoju Gminy, mam na myśli 
turystykę?
Uważam, że warto rozwijać tę formę 
działalności gospodarczej. Z czasem uda 
się nam wydłużyć sezon i dochody z tu-
rystyki będą na tyle duże, że mieszkańcy 
Gminy będą mogli uważać turystykę za 
najważniejszy element ich dochodów i 
podstawę utrzymania.
- Mamy bardzo pozytywne doświadczenia 
ze współpracy z Białorusią. Czy będziemy 
podążać w tym kierunku w przyszłości?
Jest ogromna szansa, że wraz ze zmianą 
władzy w Polsce po wyborach nastąpi też 
zmiana podejścia do współpracy z Biało-
rusią. Mogę tylko powiedzieć, że właśnie 
przekazaliśmy ostatnią transzę ok. 154 tys. 
Euro dla naszego partnera na Białorusi i 
zakończyliśmy z sukcesem realizację pro-
jektu na budowę dróg asfaltowych wokół 
Kanału Augustowskiego. Mam nadzieję, 
że w przyszłości zrealizujemy kolejne z 
korzyścią dla obu stron.
- Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości 
w dalszej pracy.

- Nie żal było opuszczać Kolnicy i Biało-
brzeg, tak po ludzku …
- Jest w wojsku takie powiedzenie: ,,Służ-
ba nie drużba’’. Posługa duszpasterska to 
niewątpliwie służba Bogu i wiernym. Coś 
się kończy, coś nowego zaczyna. Parafia, 
szczególnie tak ważna i rozpoznawalna ze 
względu na Sanktuarium Maryjne, to wielkie 
wyzwanie i odpowiedzialność.
- Objęcie urzędu Proboszcza łączy się z 
najróżniejszymi oczekiwaniami …
- Ponownie posłużę się powszechnie znaną 
myślą: ,,Po owocach ich poznacie’’. Nie 
będę wiele obiecywał, żeby nie zapeszyć, 
ale mam różne ciekawe plany i pomysły …
- Tereny należące do gminy Płaska nie są ks. 
Proboszczowi obce ?
- Absolutnie nie. Co prawda urodziłem się w 

niedalekich Sejnach, ale przez 3 lata miesz-
kałem z rodzicami w Strzelcowiźnie. Do 
Studzienicznej przyjeżdżałem od zawsze, 
najpierw jako młody chłopak, a potem już 
jako ksiądz. Pomagałem ówczesnemu Pro-
boszczowi Ks. Zygmuntowi Kopiczce w 
pracy duszpasterskiej, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym oraz podczas odpustów. 
Ponadto na terenie gminy Płaska zamiesz-
kuje wielu moich krewnych i znajomych.
- Na czym polega wyjątkowość Sanktuarium 
Matki Bożej Studzieniczańskiej, której ksiądz 
jest jednocześnie Kustoszem?
- Sanktuarium w Studzienicznej to ponad 
300 lat historii i tradycji. Wiele wspólnot, jak 
chociażby Wspólnota Ojca Pio czy Grupy 
Odnowy Kościoła chcą tu przybywać na 
dni skupienia. Pielgrzymował tu ,,Prymas 
Tysiąclecia’’ Kard. Stefan Wyszyński, nie 

mówiąc już o ,,słynnej’’ wizycie Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. To wszystko powoduje, 
że Sanktuarium jest bardzo rozpoznawalne 
i popularne. Poza tym jest przepięknie poło-
żone, tak więc przyciąga również turystów. 
W 2008 r. zorganizowałem dla młodzieży z 
Fundacji Papieskiej rajd rowerowy ,,Szla-
kiem Papieskim’’ z Ełku przez Grajewo, 
Studzieniczną, Mikaszówkę, Sejny, aż do 
Wigier, łącznie 172 km. Co roku, 8 czerwca, 
w rocznicę odwiedzin naszej Parafii przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II, organizujemy 
podobny rajd.
- Najpilniejsza potrzeba …
- Stworzyć bazę noclegową i zaplecze dla 
stypendystów Fundacji Papieskiej z całej 
Polski …
- Dziękuję za rozmowę. 
 Wojciech Krzywiński

- data i miejsce urodzenia: 11.01.1971 r.; Sejny
- edukacja: SP Berżniki, LO w Sejnach, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży i Ełku
- prymicja: Święcenia – 15.06.1996 r. w Ełku; Msze Prymicyjne w: Berżnikach, Strzelcowiźnie i Studzienicznej
- posługa: Par. Opatrzności Bożej w Ełku, Par. Jana Chrzciciela w Augustowie, Par. Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Piszu, Kuria Biskupia w Ełku (4 lata), Par. pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Kolnicy
- objęcie urzędu: Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej – 24.08.2015 r.
- Koordynator Diecezjalny Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia’’ (od 12 lat)

ROZMOWA Z KS. ARKADIUSZEM PIETUSZEWSKIM – PROB. PARAFII P.W. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
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PODSUMOWANIE SEZONU TURYSTCZNEGO 
2015 W GMINIE PŁASKA

Tegoroczne lato było dość nietypowe. 
Niezła pogoda w czerwcu, wyjątkowo 
zimny lipiec (temperatura nad ranem nie 
przekraczała 5 stopni Celsjusza!) i upalny 
sierpień z temperaturami powyżej 34 stop-
ni. Pomimo tego turystów nie brakowało i 
trudno było czasami znaleźć wolny pokój. 

Od kilku lat Centrum Informacji 
Turystycznej w Płaskiej prowadzi rejestr 
gości odwiedzających CIT, którzy pragnął 
zasięgnąć informacji o atrakcjach tury-
stycznych naszego regionu, 
zakupić mapy i przewod-
niki, czy też skorzystać z 
obiektów Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Płaskiej (bo-
isko, kort tenisowy, sauna). 
Ponadto od tego sezonu 
działa przy GOK wypoży-
czalnia rowerów.

Centrum Informacji 
Turystycznej cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem osób spędzających 
wczasy na terenie gmi-
ny Płaska i to zarówno z 
Polski,  jaki i zagranicy. 
CIT i obiekty GOK (w 
tym ścieżka rowerowo-
-narciarska) odwiedziło 
ponad 1000 osób (!), w tym ponad 600 
wypełniło ankietę statystyczną. Dowodzi 
to celowości powstania tego nowoczesne-
go obiektu, który jest wizytówką naszej 
gminy. Turyści nie czują się zagubieni 
(szczególnie przybywający z zagranicy) 
i pierwsze kroki kierują właśnie do Cen-
trum Informacji Turystycznej. Tu mogą 
otrzymać niezbędne informacje w języku 

angielskim, niemieckim 
i rosyjskim. Wszyscy 
są pod wrażeniem infra-
struktury turystycznej 
i często podkreślają, iż 
nie spodziewali się, że w 
tak odległej gminie, na 
samym końcu Unii Euro-
pejskiej, funkcjonuje tak 
nowoczesny obiekt. Miło 
to słyszeć z ust naszych 
gości, ponieważ nieraz 
dochodziły  nas słuchy, 

że to była niepotrzebna inwestycja.
Statystyki pokazują, że (podobnie 

jak w latach ubiegłych) najchętniej naszą 
gminę odwiedzają turyści z województw: 
Mazowieckiego (32%), Podlaskiego 
(14%) i Łódzkiego (8%), a więc tych, 
które znajdują się w najbliższej odległo-
ści. Kolejni na liście to goście ze Śląska, 
Pomorza, Wielkopolski oraz Warmii i Ma-

zur (ok. 8%). Wczasowicze z najodleglej-
szych zakątków Polski to przedstawiciele 
województwa Opolskiego i Lubuskiego.  
Od początku lipca do końca sierpnia od-
wiedziło nas  44 cudzoziemców, z tego 
najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (12 
os.), Anglicy i Francuzi (po 14%). Bardzo 
ciekawe i wzruszające było spotkanie z 
ojcem i synem z małej miejscowości na 
granicy niemiecko-francuskiej, którzy 
poszukiwali grobu swojego dziadka, który  
w marcu 1915 r. zginął pod Mikaszówką 
w czasie bitwy pomiędzy wojskami ro-
syjskimi i niemieckimi. Średnia wieku 
gości odwiedzających Centrum Infor-
macji Turystycznej w przypadku kobiet 
wahała się w granicach 35 – 50 lat, zaś 
mężczyzn 40 – 65, co pokazuje, że nasi 
letniacy poszukują w naszym regionie 
ciszy i spokoju.

Paulina Krauze                                                      
     Wojciech Krzywiński

Turyści zagraniczni: 44 osoby
Turyści z Polski: 558 osób 
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WOJEWÓDZTWA mazowieckie - 180 os.

podlaskie - 80 os.

łódzkie - 43 os.

śląskie - 36 os.

pomorskie - 34 os.

wielkopolskie - 33 os.

warmińsko-mazurskie - 32 os.

małopolskie - 29 os.

dolnośląskie - 24 os.

opolskie - 20 os.

lubuskie - 13 os.

lubelskie - 8 os.

kujawsko-pomorskie - 8 os.

podkarpackie - 7 os.

świętokrzyskie - 7 os.

zachodnio-pomorskie - 7 os.

Turyści zagraniczni: 44 osoby 

 

 

 

 

LICZBA TURYSTÓW ŁĄCZNIE: 602 OSOBY 
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KRAJ POCHODZENIA
Niemcy - 12 os. Anglia - 6 os. Francja - 6 os. Litwa - 5 os. Włochy - 4 os.

Czechy - 3 os. Białoruś - 3 os. Szwecja - 2 os. USA - 2 os. Austria - 1 os.

Turyści z polski: 558 osób
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XXX – lecie ZESPOŁU „MECHANICY SHANTY”

Pierwszego sierpnia bieżącego roku  
na stadionie sportowym przy Centrum 
Informacji Turystycznej w Płaskiej odbył 
się wspaniały koncert z okazji Jubileuszu 
XXX-lecia kultowego zespołu szantowe-
go ,,MECHANICY SHANTY’’. Gośćmi 
specjalnymi naszych szacownych Jubi-
latów był nie mniej znany i uwielbiany 
przez publiczność sekstet ,,TONAM 
& SYNOWIE’’, który szczególnie u 
żeńskiej części widowni wywołuje nie-
bywałe emocje -;)! Organizatorem tego 
wydarzenia artystycznego był Gminny 
Ośrodek Kultury w Płaskiej.

Zespół ,,Mechanicy Shanty’’ zało-
żony został w 1985 r. na Harcerskich 
Warsztatach Kultu-
ry Marynistycznej 
w Gdyni. Od same-
go początku zyskał 
wielu entuzjastów i 
błyskawicznie pod-
bił serca miłośników 
piosenki morskiej i 
żeglarskiej. Warto 
nadmienić, że pieśni 
morza dopiero docie-
rały do nas z Anglii, 
Irlandii, Szkocji i 
Stanów Zjednoczo-
nych i nie były zbyt 
znane, a tym samym 
popularne. Można 
więc śmiało powiedzieć, że ,,Mechanicy 
Shanty’’ byli prekursorami tego gatunku 
muzycznego w Polsce. Zadebiutowali na 
Shantisie w Krakowie, występowali wie-
lokrotnie na Bałtyckim Festiwalu Pieśni 
Morskiej w Gdyni, czy też Przeglądzie 
Piosenki Żeglarskiej ,,Wiatrak’’ w Świ-
noujściu. Ich sława rozniosła się szeroko 
poza granice kraju, co zaowocowało wy-
stępami w Finlandii, Holandii, Szwecji, 
Niemczech, a nawet, z wielkim powodze-

niem, w Stanach Zjednoczonych. Trzon 
Zespołu stanowią: legendarny ,,Szkot’’ 
czyli Henryk Czekała, Lech Klupuś, 
Jacek Ledworowski, Michał Karczew-
ski, Andrzej Bernat i Piotr Ruszkowski. 
Do najbardziej znanych i rozpoznawal-
nych przebojów zespołu należą: ,,Dziki 
Włóczęga’’, ,,Żegluj’’, ,,Maui’’, ,,Green 
Horn’’, ,,Słodka Jane’’, ,,Bitwa’’ …

,,TONAM & SYNOWIE’’ to wy-
jątkowy sekstet męski śpiewający a 
cappella pieśni żeglarskie, folkowe, 

czerpiąc również z etnicznych rytmów 
afrykańskich czy muzyki karaibskiej. 
Niesamowita harmonia głosów, wspa-
niałe aranżacje, energia na scenie 
i charyzma powodują, że zespół 
wzbudza zachwyt wśród publiczności. 
Członkami tego ,,boys bandu’’ są: 
Wojciech Zawadzki, Jarosław Darul, 
Michał Czernek, Marcin Murat, Darek 
Wantuch i Wojciech Plewnia.

Koncert Jubileuszowy przyciągnął 
na stadion w Płaskiej setki fanów pio-
senki morskiej i żeglarskiej. Trybuny 
były pełne , mimo że temperatura 
nie przekraczała 8 stopni Celsjusza. 

Publiczność bawiła się świetnie niemal-
że do północy. Impreza nie odbyła by 
się bez wsparcia Lasów Państwowych, 
które były Partnerem Głównym przed-
sięwzięcia (szczególne podziękowania 
kierują do Panów Nadleśniczych: Leszka 
Skubisa i Tadeusza Wasilewskiego) oraz 
Stoczni Jachtowej ,,Ślepsk’’ w Augusto-
wie, której właścicielem jest Pan Józef 
Wiszniewski.

Wojciech Krzywiński
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XIII Wojewódzki Konkurs Kronik
Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniach 17-19 lipca 2015 r. Płaska 

gościła Kronikarzy Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Województwa Podlaskiego.  
Autorzy opracowanych kronik zaprezento-
wali je na wystawie w Świetlicy Wiejskiej 
w Płaskiej.

Trzydniowe spotkanie było zorganizo-
wane przez Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Białymstoku, 
który jednocześnie był pomysłodawcą 
Konkursu. Odpowiedzialnym za przebieg 
spotkania była druhna Lucyna Golonko 
- Dyrektor Zarządu Wykonawczego Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP. 
W organizację spotkania włączony był także 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Płaskiej i Zarząd OSP w Płaskiej.

Po przyjeździe do naszej gminy uczest-
nicy konkursu zostali powitani przez go-
spodarzy gminy i OSP Płaska w osobach:

Grzegorz Mackiewicz – Sekretarz 
Gminy Płaska

Wojciech Krzywiński – Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury 

Jan Szymczyk – Sekretarz Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP 

Krzysztof Puczyłowski – Prezes Zarzą-
du OSP Płaska

Kazimierz Ciężkowski – Naczelnik 
OSP Płaska

Obecny był także mjr Dariusz Macie-
rzyński ze Straży Granicznej w Płaskiej. 
Wśród witających był Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży Pożarnej w 
Białymstoku st.bryg. Antoni Ostrowski.

Po uroczystym powitaniu nastąpiło 
oficjalne otwarcie Konkursu, którego doko-
nała Druhna Lucyna Golonko. W imieniu 
gospodarzy głos zabrał Sekretarz Gminy 
P. Grzegorz Mackiewicz, który powitał 
uczestników Konkursu i życzył miłego po-
bytu w Płaskiej. Dokonał prezentacji Gminy 
Płaska podkreślając walory turystyczne na-
szej małej ojczyzny. Omówił również kilka 
projektów zrealizowanych przy wsparciu 
funduszy z Unii Europejskiej, m.in. budowa 
dróg lokalnych, kompleks sportowy przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej. 
Następnie Druh Jan Szymczyk przedstawił 
stan liczebny jednostek OSP, działających 
na terenie gminy. Przypomnijmy jest ich 6, 
w tym 3 zgrupowane są w systemie KSRG: 
OSP Dalny Las, OSP Gruszki i OSP Płaska.

Druh Henryk Jeziorski przypomniał, 
że kronikarstwo w OSP na terenie gminy 
Płaska zaczęło się w 1994 r i obecnie kroniki 
prowadzone są we wszystkich jednostkach. 
Druh st.bryg. Antoni Ostrowski Komendant 

Wojewódzki PSP w Białymstoku zabierając 
głos oświadczył, że z zadowoleniem przyjął 
zaproszenie na to spotkanie, bo jest przeko-
nany, że praca kronikarzy pozwala zacho-
wać wiedzę o działalności OSP w danej 
miejscowości. Kroniki można uznać jako 
element historii stróżostwa w Polsce. Życzył 
Druhnom miłego i spokojnego pobytu na 
tym pięknym terenie, a spotkania dwustron-

ne niech służą wymianie doświadczeń w 
opracowywaniu kronik. Po powitaniach, za-
poznaniu z dorobkiem gminy i przeglądem 
kronik, gospodarze zaprosili uczestników na 
spotkanie integracyjne przy, a przy okazji 
trwała dyskusja o działalności OSP, a także 
wymiana doświadczeń w opracowywaniu 
kronik. Drugi dzień spotkania (sobota) 
upłyną wyjątkowo atrakcyjnie, bowiem 
dzięki Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP uczestnicy odbyli wycieczkę 
do Druskiennik na Litwie, pięknej miejsco-
wości uzdrowiskowej, zwiedzając wiele 
ciekawych zabytków. Odwiedzono także 
Dom Polonijny, w którego odremontowaniu 
pomógł Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzeci dzień spotkania – niedziela upły-
nął na zwiedzaniu terenu Gminy Płaska, a 
przewodnikiem był Druh Jan Szymczyk 
– sekretarz Zarządu Gminnego OSP, który 
ze znajomością rzeczy oprowadzał uczest-
ników po poszczególnych i ciekawych 
miejscach na terenie gminy opowiadając 
rzeczowo o tych miejscach. Zwiedziliśmy 
m.in.:

-Śluzę Kurzyniec – wodne przejście 
graniczne i piękny zabytkowy most zwo-
dzony,

- elektrownię wodną na rzecz Szlamicy 
w Rygoli,

- śluzę Tartak i Mikaszówka,
- Mikaszówkę – zabytkowy kościół, 

cokół z tablica pamiątkową o pobycie Jana 

Pawła II, włą-
czoną do Szlaku 
Papieskiego,

- Jezioro Mi-
kaszewo z zagospodarowaną plażą i miej-
scami do biwakowania,

- dwupoziomową śluzę Paniewo,
- miejscowe nadleśnictwo – ścieżkę 

edukacyjną i monitoring – obserwacja 
Puszczy na wypadek pożaru.

Po zwiedzaniu terenu Gminy nastąpił 
końcowy etap spotkania kronikarzy, tj. 
podsumowanie Konkursu Kronik, którego 
dokonała Dyrektor Lucyna Golonko, w 
obecności Nadbrygadiera w stanie spoczyn-
ku Bogdana Kołakowskiego – Wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP 
w Białymstoku. Z ramienia gospodarzy 
obecni byli Jan Szymczyk i Krzysztof 
Puczyłowski.

Dyrektor Lucyna Golonko stwierdziła, 
że nastąpił dalszy postęp w opracowywaniu 
Kronik, a najważniejsze, że w konkursie 
prezentowanych jest coraz więcej kronik. 
Co ważne w dużej mierze autorami są 
młodzi druhowie, to cieszy. Nadbrygadier 
Bogdan Kołakowski pogratulował autorom 
kronik pięknego ich prowadzenia i życzył 
dalszych sukcesów.

Następnie wręczono dyplomy dla kro-
nikarzy w uznaniu za ich pracę i działalność 
społeczną. Gospodarze przekazali kroni-
karzom zestaw pamiątek o gminie Płaska. 
Na konkurs zgłoszono 25 kronik OSP z 
terenu Województwa Podlaskiego, w tym: 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Płaskiej, OSP Płaska i OSP Rudawka 
– autorstwa Henryka Jeziorskiego i Grze-
gorza Pietrzeńca, które to kroniki uzyskały 
wyróżnienie. Po podsumowaniu Konkursu 
gospodarze spotkania zaprosili uczestników 
na pożegnalny obiad przygotowany przez 
Druhnę Małgorzatę Ciężkowską znaną ze 
sztuki kulinarnej.

Podczas całego pobytu w Płaskiej 
uczestnicy Konkursu czuli ciepłą atmosferę 
i koleżeńską opiekę ze strony gospodarzy, 
zwłaszcza w osobach Jana Szymczyka, 
Krzysztofa Puczyłowskiego i Kazimierza 
Ciężkowskiego. Przed pożegnaniem Dyrek-
tor Lucyna Golonko serdecznie podzięko-
wała gospodarzom za sprawną organizację 
spotkania i wytworzenie miłej atmosfery. 
Po twarzach uczestników Konkursu widać 
było zadowolenie i satysfakcję. Wyjeżdżali 
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Uczestnik konkursu
Henryk Jeziorski
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Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 
2015/2016 w ZSO w Pła-
skiej rozpoczął się mszą 
św. celebrowaną przez 
naszego nowego pro-
boszcza ks. Arkadiusza 
Pietuszewskiego. Wójt 
Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski wraz z prze-
wodniczącą Rady Gminy 
Alicją Polkowską oraz dyrektorem szkoły   
Dariuszem Sudykiem oficjalnie powitali 
proboszcza, życząc mu błogosławieństwa 
Bożego, mocy Ducha Świętego i opieki 
Matki Bożej Studzieniczańskiej na każdy 
dzień posługi duszpasterskiej.

Dalsza część inauguracyjna odbyła 
się w szkole. Pan dyrektor Dariusz Sudyk 
serdecznie powitał wszystkich przyby-
łych uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły, rodziców a także gości: Wójta 
Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego, 
proboszcza ks. Arkadiusza Pietuszew-
skiego, z-cę komendanta Placówki Straży 
Granicznej w Płaskiej Bogdana Bućko, 
przewodniczącą Rady Gminy Alicję 
Polkowską, dyrektora GOK Wojciecha 
Krzywińskiego oraz przedstawiciela Nad-
leśnictwa Płaska w Żylinach Stanisława 
Harmuszkiewicza.

Szczególnie gorąco powitano przed-
szkolaków oraz pierwszoklasistów, 
którzy rozpoczynają swą przygodę z 
nauką w murach naszej szkoły. Przybyli 
goście wraz z dyrekcją życzyli uczniom 
w nowym roku szkolnym dużo radości i 
przyjemności ze zdobywanej wiedzy. 1 
września przypada 76 rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Wszyscy zebrani 
uczcili minutą ciszy pamięć poległych 

w tym najtragiczniejszym wydarzeniu 
XX wieku.

UCZNIOWIE!
Nie żałujcie sił, aby wykorzystać 

wszystkie swoje możliwości! Udowad-
niajcie, że na wiele Was stać, że umiecie 
pokonywać trudności, że potraficie cie-
szyć się z sukcesów!

Dostrzegajcie wśród tego codziennego 
trudu nawet małe radości, bo to one skła-

dają się na szczęście! 
Niech w trakcie roku szkolnego to-

warzyszy Wam zapał do pracy! Niech 
każdy z Was pamięta, że jest kowalem 
własnego losu!

Życzymy wszystkim Uczniom, Na-
uczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzi-
com wytrwałości i powodzenia w nowym 
roku szkolnym!

Jeszcze jesteśmy w lesie
i leżymy na plaży…
Pozwól przed pierwszą lekcją-
powspominać, pomarzyć.
A za chwilę nad książką
pochylimy znów głowy…
Bo już słońce przez okno
Świeci blaskiem wrześniowym.

L P                                                                                                                                   
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Otwarcie Punktu Przedszkolnego 
w Gminie Płaska  

Festyn charytatywny w Paniewie

Dnia 1 września 2015 roku swoją dzia-
łalność rozpoczął  Punkt Przedszkolny 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
z siedzibą  w Świetlicy Wiejskiej w 
Płaskiej. Uczęszczają do niego dzieci w 
wieku 3-4 lata. Wychowawcą grupy jest 
p. Mirosława Sławińska, której w opiece 
nad maluchami pomaga p. Aneta Tarasie-
wicz.     

To pierwszy rok w przedszkolu dla 
18 dzieci z grupy „Tropiciele”. Mimo, 
że rozłąka z rodzicami bywa niekiedy 
bardzo trudna, można dostrzec wielkie 
zmiany w postaci uśmiechu maluszków.  
Na początku pobytu 
w przedszkolu dzieci 
poznawały nową salę, 
łazienki oraz budynek i 
otoczenie przedszkola. 
Mali przedszkolacy 
chętnie bawią się kloc-
kami i zabawkami w 
różnych kącikach za-
interesowań oraz coraz 
aktywniej włączają się 
do wspólnych zajęć.

M.S.

   W dniu 16.08.15 na plaży Paniewo 
odbył się festyn pod hasłem: „Mój Pies 
jest Wyjątkowy”. W zabawie wzięło 
udział 14 piesków. Większość z nich 
właściciele przygarnęli ze schronisk, ale 
były też i psiaki z rodowodem. Pierwsze 
miejsce zdobyła sunia o imieniu Bella, 
która do swych właścicieli trafiła jako 
szczeniak, drugie miejsce zajął psiak 
znaleziony w kartonie, w lesie, gdzie 
nie miał szans na przeżycie, natomiast 
trzecie wywalczył pies mieszkający w  
naszej gminie - owczarek Alex.  
   W trakcje imprezy można było czwo-
ronogi zaszczepić, ,,zachipować’’ oraz 
umówić się na sterylizację lub kastrację, 
a także przygarnąć  psa ze schroniska. 
Jeden z psiaków - Smerfetka znalazła 
dom, a kilka zostało zarezerwowanych. 
BRAWO!
  Były też liczne konkursy i zabawy z 
nagrodami dla dzieci i dorosłych. Można 
było obejrzeć sprzęt Straży Granicznej z 
Płaskiej oraz OSP Płaska, za co serdecz-
nie dziękujemy! 

 Organizatorzy serdecznie dziękują GOK 
w Płaskiej, Kawiarence Sucharkowo, 
wszystkim sponsorom, darczyńcom, 
wolontariuszom oraz tym, którzy wzię-

li udział w zabawie. To dzięki Wam 
wszystkim impreza się udała. Mamy na-
dzieję, że za rok spotkamy się ponownie.

M.B.
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DUŻY SUKCES TENISISTÓW

Z DZIAŁALNOŚCI MUKS W PŁASKIEJ

 W Dobrzyniewie Dużym odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Podla-
skiego w tenisie stołowym w kategorii 
Skrzat i Żak. Bardzo duży sukces 
odnieśli młodzi zawodnicy Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Płaskiej. W kategorii 
Skrzat drugie miejsce zdobył Staś Kru-
tul, ósmy był Jaś Krutul, a dwunaste 
miejsce zdobył Maciej Wilczyński. 
W klasyfikacji drużynowej MUKS 
Płaska zajął drugie miejsce w woje-
wództwie. W nagrodę za doskonałe 
wyniki Płaska będzie gospodarzem I 
Turnieju kwalifikacyjnego Skrzatów 
i Żaków Województwa Podlaskiego, 
który odbędzie się 19.09.2015 r. w 
sali ZSO.

Jan Bagiński

Zarząd Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w  Pła-
skiej wspólnie ze stanicą wodną w 
JAŁOWYM  RÓGU zorganizował 
rajd samochodami terenowymi dla 
naszych młodych sportowców.  Odbył 
się on 24 sierpnia 2015 r. Uczestnicy 

mieli okazję przejazdu samochodami 
terenowymi w ekstremalnych warun-
kach, co wywoływało sporo emocji i 
podnosiło poziom adrenaliny.  Ostat-
nim etapem wyprawy były odwiedziny 
na plaży w Jazach i kąpiel w jeziorze 
Mikaszewo. Na koniec podano lody i 

podsumowano imprezę. Wszyscy nie 
kryli zadowolenia i oczekują w przy-
szłości następnych wrażeń. Serdeczne 
podziękowania Piotrowi, Tomkowi i 
Sławkowi za znakomitą organizację 
rajdu .

Jan Bagiński
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W pokoju gościnnym w świetlicy wiejskiej w Płaskiej zamiesz-
kał ciekawy człowiek – Pan  Marcin Sznajder . Z zawodu elektronik, 
ale większość swojej pracy związał z zespołami filmowymi, 
gdzie pracował jako kaskader, konsultant ds. kaskaderów, II 
reżyser FP oraz operator zdjęć specjalnych i podwodnych.

Na początku lat osiemdziesiątych podczas kręcenia scen do 
filmu „Śpiewy po rosie” P. Marcin zafascynował się pięknem 
przyrody Puszczy Augustowskiej. Od tamtej pory był częstym 
gościem Studzienicznej a śp. Ksiądz kanonik Mieczysław 
Daniłowicz stał się jego ojcem duchowym.

Jego kolejną pasją stała się fotografia  przyrody i zjawisk 
z nią związanych. Zdjęcia które zostały zrobione ręką pana 
Marcina można obejrzeć w świetlicy wiejskiej w Płaskiej. 

Pan Sznajder przekazał również swoje zdjęcia na sprzedaż a 
pieniążki uzyskane z aukcji chce przeznaczyć na wyposażenie 
nowo powstałego przedszkola i na świetlicę wiejska w Płaskiej .

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych

Wystawa w Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej


