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Albert Einstein, najbardziej roz-
poznawalny naukowiec w dziejach 
współczesnego świata, dwukrotny 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki (twórca Teorii Względności) 
wprowadził pojęcie tzw. ,,Czasoprze-
strzeni’’. Najkrócej ujmując udowod-
niał, że otaczający nasz świat nie jest 
trójwymiarowy (czyli mówiąc językiem 
współczesnym 3D), lecz czterowy-
miarowy (4D)! Czwartą osią (oprócz 
długości, szerokości i wysokości czyli 
X,Y,Z) jest magiczny CZAS! 

Aby wytłumaczyć obrazowo pojęcie 
,,Czasoprzestrzeni’’ stworzył ,,Teorię 
Płaszczaków’’.

Płaszczaki to takie małe stworki, 
które ,,żyją’’ na płaszczyźnie i mają 
tylko dwa wymiary. 

Świat wokół nich wydaje się zupeł-
nie nieskończony i całkowicie płaski 
(do czasów wypraw Krzysztofa Kolum-
ba również ludziom wydawało się, że 
Ziemia jest płaska!). Któregoś pięknego 
dnia postanowiły jednak (podobnie jak 
ciekawski Kolumb) pójść prosto przed 
siebie i szukać nowych, nieodkrytych 
miejsc. Jakież było ich zdziwienie, 
kiedy po paru dniach wędrówki wróciły 
ponownie do tego samego miejsca! Naj-
tęższe ,,płaszczańskie’’ głowy starały 
się wyjaśnić ten fenomen. Wytłumacze-

nia były dwa: albo wyprawa zboczyła 
z drogi i zatoczyła krąg, albo żyjemy 
na kuli!  A  to oznacza, że nie jesteśmy 
wcale ,,płascy’’ tylko trójwymiarowi! 
Podobnie Einstein udowodnił, że wszel-
kie zdarzenia w naszym świecie zacho-
dzą w czterech wymiarach (X,Y,Z,T)!

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ 
Gmina Płaska (wbrew swojej nazwie) 
jest fascynująca i WIELOWYMIARO-
WA: bogactwem przyrody, gospodarno-
ścią i gościnnością mieszkańców. 

 To miejsce magiczne (,,amazing’’ 
jak mówią amerykanie), niewiarygod-
ne, jeden z najpiękniejszych  zakątków 
nie tylko w Polsce, ale też na świecie! 
Mieszkać tu i pracować to naprawdę 
zaszczyt.

Każda społeczność lokalna ma rów-
nież swoje problemy. Ważne jest, aby 
rozwiązywać je dla dla dobra ogółu. 
Trzeba szukać bardziej tego co łączy, 
niż dzieli. Tylko wspólny wysiłek w 
pokonywaniu trudności może przynieść 
spodziewany efekt. Naczelną zasadą 
w pracy na rzecz wspólnoty powinna 
stać się stara rzymska maksyma: ,,Po 
pierwsze nie szkodzić!’’ Czym prędzej 
to zrozumiemy, tym szybciej zakończy-
my spory i niesnaski.

Wojciech Krzywiński
Redaktor Naczelny

WIELOWYMIAROWA PŁASKA
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O przeszłości, teraźniejszości i wyzwaniach przyszłości 
z Wójtem Gminy Płaska Wiesławem Gołaszewskim 

rozmawia Wojciech Krzywiński

- Panie Wójcie, jak Pan ocenia przebieg 
realizacji inwestycji w Gminie Płaska?

- Wbrew opinii niechętnych Naszej Gmi-
nie i mojej osobie ludziom, realizacja 
inwestycji przebiega bardzo dobrze. W 
lipcu br. zakończyła się budowa sieci 
internetowej w gminie Płaska. Dwie-
ście rodzin, szkoły i świetlice wiejskie 
mają dostęp do bezpłatnego internetu 
o prędkości 1 Mb/s. Całość inwestycji 
(łącznie z częścią budowaną dla Woje-
wody Podlaskiego) kosztowała ok. 5,6 
mln złotych, z czego wkład gminy Płaska 
wyniósł ok.  0,7 mln złotych. Pozostałą 
kwotę, to jest ok.  4,9 mln zł ,  gmina 
Płaska pozyskała z zewnątrz w postaci 
dotacji.  Przed nami jeszcze ,,bitwa’’ 
o udostępnienie  wspomnianej sieci 
wszystkim mieszkańcom oraz przyby-
szom osiadłym na terenie naszej gminy. 

- Na czym polegają trudności z udostęp-
nieniem sieci internetowej wszystkim 
mieszkańcom?

- Sieć, zgodnie z projektem, ma obsługi-
wać grupę docelową tj. 200 najbiedniej-
szych rodzin w gminie Płaska. Rodziny 
te zostały wskazane przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . 
Istnieje jednak możliwość, by udostępnić 
sieć internetową również pozostałym 

mieszkańcom gminy . Jeżeli uzyskam 
zgodę Władzy Zarządzającej Progra-
mem POIG 8.3 , to już w przyszłym 
roku wszyscy użytkownicy będą mogli 
korzystać z dobrodziejstw bezpłatnego 
internetu.

- Do niedawana internet pracował 
bardzo wolno.  Jak to się stało, że teraz 
prędkość znacznie wzrosła?

- W maju sieć internetowa praktycznie 
jeszcze nie działała. Były przeprowa-
dzane tylko testy na bardzo małych 
prędkościach.  Jednak wielu moich prze-
ciwników, wyjątkowo złośliwych ludzi ( 
niestety są wśród nich również radni na-
szej gminy), rozpowszechniało ,,plotki’’, 
że tak właśnie  działa internet „Wójta”. 
Dzisiaj nie mają odwagi uderzyć się w 
pierś i powiedzieć, że celowo  wprowa-
dzali w błąd mieszkańców gminy.

- Na jakim etapie przebiega realizacja 
projektu „Turystyczne zagospodarowa-
nie Kanału Augustowskiego”?

- Większość prac została zakończona. 
Oddaliśmy do użytku nowoczesny 
stadion z trybunami, płytą boiska, tar-
tanową bieżnią, szatniami, kortem do 
tenisa. Zbudowany został bardzo ładny 
i nowoczesny budynek Centrum Infor-

macji Turystycznej i Gminnego Ośrodka 
Kultury, który już funkcjonuje. Oddana 
też została do użytku, przepięknie 
wkomponowana w otoczenie, ścieżka 
rowerowa nad Kanałem Augustowskim. 
Całość inwestycji kosztowała ok. 5,9 
mln złotych. Gmina opłaciła już wszyst-
kie rachunki. Pierwszą transzę dotacji, 
ok. 1,6 mln złotych, już dostaliśmy, 
natomiast drugą, w wysokości  ok. 2,9 
mln złotych, spodziewamy się otrzymać 
w najbliższych dniach. 

- Czy to oznacza zamknięcie projektu?

- Przed nami jeszcze budowa trzech plaż 
gminnych: w Jazach,  Mołowistym oraz 
nad jeziorem Paniewo. 

- Jeszcze do niedawna Przewodniczą-
cy Rady Gminy i Pana adwersarze 
twierdzili, że nie będą budowane plaże 
gminne. Taką informację, podczas Pana 
nieobecności, przekazali nawet Mar-
szałkowi Województwa Podlaskiego...

- Gdyby rzeczywiście tak się stało, to 
prawdopodobnie utracilibyśmy całą 
dotację na projekt.  Oznaczało by to, że 
to co już zostało wybudowane ( koszt 
ok. 5,9 mln zł )musielibyśmy sfi nanso-
wać wyłącznie z własnych środków, a 
przecież jest w tym dotacja ok. 4,5 mln 
złotych. Budowa  plaż pozwoli nam 
zamknąć i rozliczyć cały projekt. Pełna 
dotacja zamknie się więc kwotą ok. 5,3 
mln złotych.  

- Na początku były problemy z rozpo-
częciem budowy plaż. Czy już zostały 
rozwiązane?

- Od maja do sierpnia tego roku  odbyły 
się dwa przetargi na ich budowę. Oba 
nie zostały jednak rozstrzygnięte, ponie-
waż ceny za wykonanie robót były zbyt 
wysokie. Zwróciłem się do  Marszałka 
Województwa o przedłużenie terminu 
realizacji projektu do lipca 2013 roku i 
po kilku tygodniach negocjacji  udało się 
uzyskać zgodę. 

- Niedawno odbył się kolejny przetarg. 
Czy tym razem zakończył się sukcesem?

- Na początku października  został 
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pomyślnie rozstrzygnięty przetarg na 
budowę wspomnianych plaż. Zwycię-
żyła fi rma z ofertą za 1,09 mln złotych, 
która może być przyjęta przez gminę 
Płaska. Okazało się po raz kolejny, że 
warto spokojnie negocjować i szukać 
rozwiązania problemu, a nie działać na 
szkodę gminy.

- Nie uciekniemy od najbardziej bole-
snego tematu - przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Co dalej z tym projek-
tem?

- Zacznę od bardzo pomyślnej informa-
cji. W dniu 4 października br. uzyska-
łem zgodę Komitetu Monitorującego 
Program Polska-Litwa na przedłużenie 
realizacji projektu na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w gminie 
Płaska  o rok , to jest do września 2013 
roku. Zadanie było wyjątkowo trudne.  
Zarządzający Gminą, podczas mojej 
nieobecności, ówczesny mój zastępca 
Dariusz Górski również ubiegał się o 
taką zgodę i jej nie uzyskał. 

- Kiedy pojawił się problem z realizacją 
projektu?

- Po zorganizowanej wobec mojej osoby 
prowokacji, związanej z przyjęciem rze-
komej korzyści majątkowej, kierowanie  
Gminą przejął wspomniany Dariusz Gór-
ski. Piętnastego  września ubiegłego roku 
wykonawca oczyszczalni wystąpił do 
Gminy o udzielenie gwarancji termino-
wej zapłaty za pozostałą część inwesty-
cji. Koszt udzielenia tej gwarancji, który 
miała ponieść gmina Płaska, wynosił ok. 
9 tysięcy złotych.  Sprawujący wówczas 
funkcję zastępcy Wójta Dariusz Górski, 
przy pełnej aprobacie Skarbnika Gminy, 
nie udzielił gwarancji fi rmie „Aquatech”  
pomimo, że miał na to ponad 45 dni. 
Osiemnastego listopada ubiegłego 
roku fi rma „Aquatech” odstąpiła więc 
od umowy z winy  Inwestora. Gmina 
Płaska straciła wykonawcę na budowę 
oczyszczalni, a dodatkowo konsorcjum 
Wojciecha Babińskiego naliczyło karę 
umowną w wysokości 400 tysięcy 
złotych. Kilka dni temu   uzyskaliśmy  
informację, że wykonawca wniósł po-
zew do sądu przeciwko gminie Płaska 
o wypłacenie kary umownej w pełnej 
wysokości. Kontrolerzy z Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego przygotowali 
raport, który miał wskazywać, że dotacja 
w wysokości ok. 400 tys. Euro powinna 
być zwrócona do kasy Unii.  Głównym 

powodem zwrotu dotacji miało być to, 
że oczyszczalnie zostały wykonane nie-
zgodnie z dokumentacją. Tyle, że raport, 
wg mojej oceny wykonano nierzetelnie, 
z rażącymi błędami i niezgodnie z wnio-
skami ekspertów zatrudnionymi przez 
Gminę do oceny technologicznej wy-
budowanych oczyszczalni. Wielokrotnie 
w pismach do PUW informowałem o 
moich i ekspertów uwagach. Wnioski 
końcowe mówią o tym, że wszystkie 
oczyszczalnie da się naprawić. 

- Ale kto miałby to naprawiać Gmina czy 
właściciel fi rmy „Aquatech”?

- Już w maju br. skierowałem pierwsze 
wnioski do właściciela firmy „Aqu-
atech”, że stwierdzamy niezgodną 
z dokumentacją zmianę lokalizacji 
oczyszczalni, brak protokołów szczepień 
bakteriami, brak wentylacji wysokiej, 
źle wykonane studnie chłonne  i inne. 
W odpowiedzi p. Babiński stwierdził, 
że nie będzie nic naprawiać i za nic nie 
będzie płacił, bo umowa się rozwiązała 
i to z winy gminy Płaska. Odstawiłem 
na bok ,,życzliwych’’ doradców i wraz 
ze sztabem ludzi zaczęliśmy przygoto-
wywać pozew do sądu przeciwko panu 
Babińskiemu i fi rmie „Aquatech”. 

- I jaki jest tego skutek?

- Na początku  października br. trafi ł do 
Sądu Okręgowego w Suwałkach pozew 
gminy Płaska przeciwko p. Babińskiemu 
i fi rmie „Aquatech”. Nasze roszczenie 
wobec wykonawcy zostało wyliczone na 
kwotę ponad 4,5 mln złotych. Wystąpili-
śmy też o zabezpieczenie roszczenia na 
mieniu fi rmy „Aquatech” oraz mieniu p. 
Babińskiego. 

- Czy z tych pieniędzy, po ewentualnym 
wygraniu sprawy w sądzie, będą napra-
wiane oczyszczalnie?

- Dokładnie tak. Jednakże musimy 
działać dalej. Prawdopodobnie w listo-
padzie br. ogłoszony zostanie przetarg 
na naprawę już wybudowanych  470 
oczyszczalni ścieków.

- A co dalej z projektem?

- I tu kolejna niespodzianka dla naszych 
przeciwników: będziemy strać się koń-
czyć projekt. Zostało nam ok. 3,6 mln 
złotych i do wykonania  230 oczyszczal-
ni przydomowych. Za te pieniądze jest 
szansa znaleźć wykonawcę i zakończyć 
projekt przed wrześniem 2013 roku. 

- Co to oznacza dla Gminy Płaska?

- Daje szansę na zakończenie projektu 
według założonych wskaźników. To z 
kolei oznacza, że  dotacja  w wysokości  
ok. 7,4 mln złotych nie przepadnie (do 
tej pory uzyskaliśmy  ok. 2 mln złotych). 
Korzystając  z okazji chcę poinformo-
wać mieszkańców  oraz osoby, które 
zamierzają osiedlić się na terenie naszej 
Gminy, że ponownie rozpoczniemy spo-
rządzanie listy chętnych na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  Jest szansa, że 
przetarg na budowę zostanie ogłoszony 
jeszcze w tym roku.

- Na jakim etapie jest projekt ,,drogowy’’ 
z partnerem z Białorusi.

- Wbrew woli organizatorów nieudanego 
referendum, udało się ,,dopiąć’’ projekt 
budowy 12 dróg na terenie gminy Płaska 
oraz po stronie Białoruskiej do szczęśli-
wego fi nału. Umowę na dofi nansowanie 
budowy dróg podpisałem w dniu 11 lipca 
2012 roku.  Gdyby referendum czerw-
cowe  odwołało mnie z funkcji Wójta 
gminy, umowa nie została by podpisana, 
gdyż czas na jej podpisanie upływał z 
dniem 18 lipca br. Otrzymaliśmy już 
pierwsze transzę na budowę dróg w 
kwocie ok. 410 tys. Euro. W projekcie 
tym obowiązuje zasada prefi nansowania 
to znaczy, że otrzymujemy pieniądze 
wcześniej w formie zaliczki i nie musimy 
zaciągać kredytu na fi nansowanie całej 
inwestycji. Czas na wykonanie dróg 
mamy do końca 2013 roku.

- Pana przeciwnicy w Gminie muszą się 
teraz czuć wyjątkowo głupio. Straszyli, 
że wszystkie inwestycje upadną, że trze-
ba będzie oddawać dotacje itp...

- Nie obchodzą mnie ,,mali’’ ludzie, 
którzy do niedawna udawali przyja-
ciół. Nie oczekuję też wdzięczności z 
ich strony. Podjąłem się zadania prze-
obrazić gminę Płaska w nowoczesną i 
atrakcyjną, otwartą na świat,  i to chcę 
dokończyć. Wielu mieszkańców i wielu 
przyjezdnych widzi pozytywne efekty 
mojej pracy. 

- Czego Panu życzyć na przyszłość?

- Spokoju, życzliwości, wyrozumiałości 
i dobrej współpracy z radnymi Gminy 
Płaska.  Tyle mi wystarczy, aby dokoń-
czyć podjęte przedsięwzięcia. 

- Dziękuję za rozmowę.
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25 września 2012 roku (wtorek) w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się 
XVI zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. Przyjęto z uwagami  
protokół z poprzedniej XV sesji. Informa-
cję o decyzjach w okresie między sesjami 
przedstawił Zastępca Wójt – Wojciech 
Krzywiński. 

Podjęto Uchwałę Nr XVI/100/12 w 
sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na 2011 rok, gdzie Rada Gminy 
po zapoznaniu się z sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2011 rok;  
sprawozdaniem finansowym;  opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku;  

informacją o stanie mienia Gminy Pła-
ska; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  
ponownie nie udzieliła Wójtowi Gminy 
Płaska absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2011r. Uprzednio 
podjęta uchwała Nr  XV/91/12 w dniu 
27 czerwca 2012 r. została uchylona w 
całości przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Białymstoku z przyczyn 
proceduralnych.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/101/12 w 
sprawie powołania Komisji Statutowej 
Rady Gminy. Powołana   doraźna Ko-
misja Statutowa w składzie:  Ślużyński 
Czesław; Kulikowski Edward;  Jatkowski 
Józef; Citkowski Marek; Miezio Piotr.  
Przedmiotem działania Komisji Statuto-
wej jest opracowanie zmian do Statutu 
Gminy Płaska postulowanych przez rad-
nych lub wynikających ze zmiany stanu 
prawnego. Komisja Statutowa zakończy 
prace z dniem uchwalenia zmian w Sta-
tucie przez Radę Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XVI/102/12 w 
sprawie zapewnienia obsługi prawnej ra-
dzie gminy. W celu zapewnienia odrębnej 
obsługi prawnej rady gminy i jej organów 
radni wskazali  konieczność zatrudnienia 
radcy prawnego. Zobowiązano Wójta 
Gminy do realizacji powyższego celu.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/103/12 w 
sprawie zmiany zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony. W uchwale 
Rady Gminy Płaska w sprawie zmiany 
określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Podlaskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 
101, z 2004 r. Nr 203, poz. 2843, z 2010 
r. Nr 98, poz. 1466) dokonano zmian: 
§ 2 uchwały otrzymał brzmienie: „§ 2. 
Podstawą do zbycia, nabycia i zamiany 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i 
użytkowych, ich wydzierżawienia lub 
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub na czas nieoznaczony oraz ob-
ciążania nieruchomości służebnościami 
gruntowymi, jest Uchwała Rady Gminy.”; 
§ 3 ust. 1 uchwały otrzymał brzmienie: „§ 
3. 1. 1 Wójt przeznacza nieruchomości i 
lokale mieszkalne do zbycia po wyraże-
niu zgody przez Radę Gminy, stosując 
tryb przetargowy albo bezprzetargowy z 
uwzględnieniem pierwszeństwa przysłu-
gującego z przepisów prawa.”

Podjęto Uchwałę Nr XVI/104/12 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy. Skarga zawierała 
trzy zarzuty: niewłaściwe wydatkowanie 
Funduszy Unijnych i Gminy, mających 
uzasadnienie w niezgodnym z projek-
tem wykonaniu oczyszczalni; narażenie 
mieszkańców gminy na znaczne straty 
finansowe wynikające z zaniedbania 
obowiązków Wójta jako gospodarza w 
zakresie w/w inwestycji; brak właściwego 
nadzoru budowlanego jako inwestora, 
nad prawidłową realizacją projektu bu-
dowy. Rada Gminy rozpatrzyła skargę 
Pana Krzysztofa Wasilczyk na działal-
ność Wójta Gminy w zakresie działania 
na szkodę Gminy Płaska i uznała ją za 
zasadną.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/105/12 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy. Skargę na działalność Wój-
ta  wniósł Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Ciężkowski. Skarga dotyczyła 
nie wykonywania decyzji Rady Gminy w 
sprawie nieodwołania Skarbnika Gminy, 
zatrudnienia w urzędzie gminy, zakazu 
informowania radnych i przewodniczą-
cego rady o działalności Wójta Gminy, 
podaniu nieprawdy w postępowaniu 
przetargowym, nie przedłożenia radzie 
gminy w terminie sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy za I półrocze 2012 
r. Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi 
Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza 
Ciężkowskiego postanowiła uznać skargę 
za zasadną.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/106/12 
w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Gospodarczej i Spraw Społecz-
nych. W związku z wyborem radnego 
Piotra Tomasza Miezio do składu Komisji 
Rewizyjnej, odwołano radnego ze składu 
Komisji Gospodarczej i Spraw Społecz-
nych Rady Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XVI/107/12 w 
sprawie określenia przystanków komuni-
kacyjnych oraz warunków i zasad korzy-
stania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Płaska. Z przystanków ko-
munikacyjnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Płaska, które stanowią 
własność Gminy Płaska lub są przez nią 
zarządzane mogą korzystać operatorzy 
publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy w ramach wykonywania 
publicznego transportu zbiorowego. Wa-
runkiem korzystania z przystanków jest 
uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie 
z przystanków na terenie Gminy Płaska. 
Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy 
oraz jej utrzymanie w należytym stanie 
technicznym należy do przedsiębiorcy-
(operatora, przewoźnika).Zabrania się 
umieszczania na przystankach plakatów, 
reklam i innych informacji niż te, które 
dotyczą rozkładu jazdy. Korzystanie z 
przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Płaska jest nieodpłatne.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/108/12 
w sprawie zlecenia realizacji zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Zlecono Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Płaskiej realizację zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Podjęto Uchwałę Nr XVI/109/12 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla dzia-
łek o nr ewid. 48/5, 48/8 z obrębu ewid. 
Gruszki.

Podjęto Uchwałę Nr XVI/110/12 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla dzie-
łek o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. 
Rudawka. Przedmiotowy teren zgodnie z 
zapisami zawartymi w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska stanowi 
część obszaru wskazanego jako tereny 
przejścia granicznego. 

red.

Na XVI sesji Rady Gminy
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Wrzesień 2012
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13
3 września 2012 roku rozpoczęliśmy 

nowy rok szkolny mszą w kaplicy w 
Płaskiej, następnie udaliśmy się do ZSO 
w Płaskiej gdzie inauguracji roku szkol-
nego dokonał dyrektor Dariusz Sudyk. 
Potem udaliśmy się do Gruszek. W tym 
roku szkolnym w szkole fi lialnej uczy się 
40 uczniów, szkoła posiada 5 oddziałów, 
klasy I – II są łączone, brak oddziału 
przedszkolnego.

S p r z ą t a n i e  Ś w i a t a  2 0 1 2 
- „KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ…
NIE ŚMIECĘ”

Pod takim hasłem rusza tegoroczna 
akcja „Sprzątanie świata – Polska”. 
Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie 
– lubić, ale tak naprawdę wystarczy sza-
cunek – to on nie pozwala nam wyrzucać 
śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W 
tradycjach indiańskich szacunek oznacza 
szanowanie duchowych sił przyrody i 
troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, 
drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. i 
my zatroszczmy się w tym roku o zanie-
czyszczone przez dzikie wysypiska lasy, 
łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym 
nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta 
a może nawet gwiazdy, ale również my 
- to szansa dla nas na jesienny spacer po 
czystym lesie.

27 września 2012 roku ruszyliśmy 
sprzątać naszą „Małą Ojczyznę” w 
kierunku Rudawki, Mikaszówki i le-
śniczówki Trzy Kopce i na terenie wsi 
Gruszki.

Akcję pomogło przygotować i prze-
prowadzić Nadleśnictwo Płaska w 
Żylinach, zorganizowało też tradycyjne 
ognisko z kiełbaską. Serdecznie dzię-
kujemy za pomoc w szerzeniu edukacji 
ekologicznej.

Eliminacje szkolne do Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Anioły do 
mnie wysyłaj”

W dniu 25 września 2012 roku p. 
Bogumiła Milewska zorganizowała eli-
minację do szkolnego etapu konkursu 
recytatorskiego. 

Do eliminacji przygotowało się 9 
uczniów. Do dalszego etapu zakwalifi ko-
wali się: Mateusz Kozielski z klasy III i 
Natalia Bołtralik z klasy V.

Dzień Chłopaka 
 Święto obchodzone 30 września przez 

nastolatków w Polsce, popularne wśród 
uczniów i studentów. Dziewczęta w tym 
dniu wręczają chłopcom drobne prezen-
ty.

Dzień ten wypadł w niedzielę, posta-
nowiliśmy więc obchody przenieść na 
poniedziałek - 1 października 2012 Sa-
morząd Uczniowski przygotował krótką 
Inscenizację pt.: „Chłopaki nie płaczą”.

Następnie wszyscy chłopcy naszej 
szkoły dostali upominki. Dzień Chłopaka 
zakończył się dyskoteką i zabawami przy 
muzyce. Nad imprezą czuwał opiekun 
samorządu p. Halina Wijas i wycho-
wawcy klas.

A.P

 Z życia szkoły Filialnej w Gruszkach
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Z życia „Świetlicy w Strzelcowiźnie”

30 sierpnia dzieci
 i młodzież pożegna-
ły wakacje.  Ognisko 
zorganizowaliśmy przy 
byłej szkole 
w Strzelcowiźnie. Pie-
kliśmy kiełbaski, roz-
mawiając o wakacjach, 
chłopacy rozegrali 
mecz w piłkę nożną.  
Było sympatycznie.

4 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Strzel-
cowiźnie odbyła się dyskoteka dla naj-

młodszych. Dzieciaki świetnie się bawiły.

28 sierpnia odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Straży Granicznej z Płaskiej 
w ramach programu „Bezpieczne waka-
cje”. Pogadankę z dziećmi przeprowadzili 
funkcjonariusze SG St. chor. Krzysztofem 
Tomaszewskim i St. chor.  Mariuszem 
Stankiewicz.
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Dnia 26 sierpnia  r. na „Bindudze” nad 
jeziorem Mikaszewo w miejscowości 
Jazy odbyły się gminne zawody spor-
towo-pożarnicze według następującego 
programu:
1. Gminne zawody sportowo-pożarnicze:
a) ćwiczenia bojowe,
b) sztafeta pożarnicza 7x50m z prze-

szkodami,
c) ciągnięcie samochodu pożarniczego
2. Ogłoszenie wyników.
3. Wręczenie nagród dla startujących 

drużyn.
Organizatorem zawodów sportowo-

-pożarniczych był Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Płaskiej, 
Gmina Płaska oraz Wójt Wiesław Go-
łaszewski, który zarazem pełni funkcję 
Prezesa Zarządu Gminnego Związku 
OSP.

W zawodach wzięło udział 5 drużyn 
z jednostek: OSP Gruszki, OSP Moło-
wiste, OSP Płaska, OSP Rudawka i OSP 
Strzelcowizna. Nie zgłosiła się jedynie 
drużyna OSP Dalny Las.

Rozpoczęcie zawodów sportowo-
-pożarniczych poprzedziło losowanie 
kolejności startujących drużyn w po-
szczególnych konkurencjach.

Rywalizację jednostek w zawodach oce-
niała Komisja Sędziowska powołana przez 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Augustowie mł. bryg. 
Jarosława Wendta. Sędzią głównym 
zawodów był Kpt. Roman Roszkowski.

Rywalizacja przebiegała w bardzo 
trudnych warunkach atmosferycznych z 
powodu obfi tych opadów deszczu. Były 
momenty, że zachodziła potrzeba prze-
rwania zawodów. Pomimo tego drużyny 
osiągnęły bardzo dobre wyniki.

Kolejność w poszczególnych konku-
rencjach przedstawia się następująco:

Ćwiczenia bojowe
I miejsce - OSP Gruszki z wynikiem 
0:39,22 pkt
II miejsce - OSP Mołowiste z wynikiem 
0:43,87 pkt
III miejsce - OSP Płaska z wynikiem 
0:46,88 pkt
IV miejsce - OSP Strzelcowizna z wyni-
kiem 0:58,06 pkt
V miejsce - OSP Rudawka z wynikiem 
1:27,37 pkt

Sztafeta pożarna 7x50m 
z przeszkodami

I miejsce - OSP Gruszki z wynikiem 
0:56,50 pkt
II miejsce - OSP Płaska z wynikiem 
0:58,94 pkt
III miejsce - OSP Rudawka z wynikiem 
1:00,69 pkt
IV miejsce - OSP Mołowiste z wynikiem 
1:01,69 pkt
V miejsce - OSP Strzelcowizna z wyni-
kiem 1: 02,19 pkt

W klasyfi kacji generalnej zawo-
dów drużyny uplasowały się następu-

jącej kolejności:
I miejsce - OSP Gruszki z wynikiem 
łącznym 0:95,72 pkt
II miejsce - OSP Mołowiste z wynikiem 
łącznym 1:45,56 pkt
III miejsce - OSP Płaska z wynikiem 
łącznym 1:45,82 pkt
IV miejsce - OSP Strzelcowizna z wyni-
kiem łącznym 1:60,25 pkt
V miejsce - OSP Rudawka z wynikiem 
łącznym 2:28,06 pkt.

Zwycięska drużyna startowała 
w składzie:

1. Baranowski Waldemar
2. Baranowski Wojciech
3. Dziedczyk Krzysztof
4. Jarocewicz Mariusz
5. Jatkowski Jerzy
6. Makar Kamil.
7. Rowiński Adrian 
8. Waluś Grzegorz

Po głównych zawodach przeprowadzo-
no dodatkową konkurencję „ciągnięcie 
samochodu strażackiego” na czas. Zwy-
ciężyła w niej jednostka OSP Płaska.

Po zakończeniu rywalizacji odbyła się 
ceremonia rozdania pucharów, dyplomów 
oraz skromnych nagród. Wręczenia doko-
nali: Prezes Zarządu Gminnego Związku 
OSP Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy 
Płaska oraz główni sponsorzy: Bogdan 
Pieńczykowski – przedstawiciel PZU oraz 
Leszek Skubis – Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Płaska.

Wójt Gminy Płaska Wiesław Goła-
szewski zamykając zawody podkreślił 
sprawną organizację przedsięwzięcia, a 
także doskonałą pracę Komisji Sędziow-
skiej. Podziękował wszystkim startu-
jącym drużynom, przekazał gratulacje 
zwycięzcom i życzył dalszych sukcesów 
w ochronie przeciwpożarowej. Osobne 
podziękowania przekazał zebranej pu-
bliczności.

Muzyczną oprawę i nagłośnienie za-
wodów zabezpieczył Gminny Ośrodek 
Kultury dzięki pomocy Karola Puczyłow-
skiego. Nad całością strony organizacyj-
nej czuwał Jan Szymczyk – sekretarz Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku OSP.

Pomimo niesprzyjającej pogody impre-
za strażacka udała się znakomicie! 

Jan Szymczyk

Impreza Strażacka w opadach deszczu
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Już po raz drugi w województwie 
podlaskim, tym razem w Nowogrodzie 
i okolicach, w dniach 8-9 września 
2012r. odbyły się manewry medyczne 
podmiotów tworzących i wspierających 
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. 
W szkoleniu wzięły udział łącznie 33 
drużyny: 16 reprezentujących wszystkie 
komendy PSP szczebla powiatowego oraz 
17 z Ochotniczych Straży Pożarnych, w 
tym OSP Płaska.

Zespoły ćwiczeniowe składały się z 
trzech strażaków. Naszą jednostkę repre-
zentowali: Krzysztof Puczyłowski, Piotr 
Sieńkowski, Kinga Macierzyńska. Jak 
okazało się była to najlepsza drużyna w 
manewrach. Wykazali się wiedzą i prak-
tyką z zakresu ratownictwa oraz niesa-
mowitą pomysłowością w rozwiązywaniu 
trudnych zagadnień.

Pierwszy dzień manewrów był po-
święcony praktycznym zdarzeniom 
ratowniczym. Zespoły otrzymały mapę 
z wyznaczonymi dwiema pętlami do 
pokonania. Na każdej z tras strażacy 
napotykali przygotowane trzy symulacje 
zdarzeń medycznych. Na prawidłowy 
przebieg wszystkich akcji ratowniczych 
czujnym okiem spoglądali sędziowie, 
którzy oceniali poprawność, jak i sku-
teczność wykonywanych czynności, a 
także udzielali cennych instrukcji co 
do procedur odpowiednich do danej 
sytuacji. Doskonałym podsumowaniem 
pierwszego dnia zmagań była wieczorna 
symulacja zdarzenia masowego, którego 

założeniem był wypadek autobusu prze-
wożącego 27 osób (z których większość 
została poważnie ranna) oraz samochodu 
osobowego. Były to grupowe ćwiczenia 
PSP. Nasi strażacy tym razem byli pozo-
rantami. Uczestnicy musieli wykazać się 
szeroką wiedzą odnośnie postępowania w 
razie zaistnienia zdarzeń masowych (np. 
segregacja rannych), a także udzielania 
pomocy medycznej.

Dzień drugi obejmował wykłady, pod-
czas których instruktorzy przekazywali 
uczestnikom wiedzę z zakresu procedur 
medycznych obowiązujących w jednost-
kach Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. Nastąpiło także podsu-
mowanie całości szkolenia, wręczenie 
uczestnikom certyfi katów oraz drobnych 
gadżetów. OSP Płaska za uzyskanie naj-
większej liczby punktów otrzymała w 
nagrodę dwa węże i osobiste gratulacje 
od Komendanta Wojewódzkiego PSP w 
Białymstoku. 

Uczestnicy manewrów, jak i sędziowie 
zgodnie przyznali, że taka forma szkole-
nia poprzez rywalizację i praktykę jest 
jednym z najlepszych sposobów przy-
swajania tak trudnej wiedzy medycznej. 
Podczas wypadków komunikacyjnych, 
jak i pożarów, najczęściej pierwszymi 
ratownikami docierającymi na miejsce 
zdarzenia są jednostki ochotniczej straży 
pożarnej. Dlatego musimy pamiętać, aby 
dbać o poziom ich wiedzy i umiejętności, 
bo nigdy nie wiadomo, kto będzie po-
trzebował pomocy. Jak można było przy-
puszczać szkolenie naszych strażaków 
w Serwach i innych miejscach przynosi 
efekty, są najlepsi – gratulacje!!!

Głównym organizatorem manewrów 
była Komenda Wojewódzka PSP w Bia-
łymstoku oraz Komenda Miejska PSP w 
Łomży, natomiast współorganizatorami: 
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Białymstoku, 
Nadleśnictwo Łomża, Nadleśnictwo 
Nowogród, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Białymstoku, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, 
Burmistrz Nowogrodu.

Manewry zostały objęte patronatem 
Marszałka Województwa Podlaskiego.

Kinga Macierzyńska

 OSP Płaska - najlepsi na Podlasiu
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• 19 października br. o godzinie 18-tej 
odbyło się otwarcie sezonu artystycz-
nego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Płaskiej. W starannym przygotowa-
nym spektaklu wzięli udział następują-
cy wykonawcy: Szkoła Tańca „Bajka”, 
Sportowy Klub Tańca Towarzyskie-
go „PROMENADA”, Augustowska 
Flota Śpiewająca A-Q-Q, Zespół Po-
ezji Śpiewanej „Z Przypadku”, „Ma-
zurskie Trio” oraz zespół bluesowy 
Grzegorza Drążka. Koncert spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Gminy Płaska oraz za-
proszonych gości. Po występie odbyło 
się w Kawiarni Artystycznej GOK spo-
tkanie instruktorów z publicznością. 
Szczegółowa relacja z przebiegu im-
prezy w kolejnym wydaniu „Głosu Pła-
skiej”,

• 20 października o godzinie 12-tej 
w sali sportowej ZSO odbył się I Turniej 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Wójta Gminy Płaska. Po zaciętej wal-
ce zwyciężyła drużyna „Skarpa Sejny” 
przed „Old Boys Augustów” i naszym 
zespołem AKS Płaska. Następny tur-
niej przewidziany jest w trzecią sobotę 
listopada, to jest 17.11.2012 r. o godz. 
12-tej.

• 21 października o godzinie 13-tej 
w Bazylice Mniejszej NSPJ w Augusto-
wie odbył się uroczysty koncert po-
święcony pamięci Jana Pawła II. Jed-
nym z współorganizatorów był Wójt 
Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski.

• 25 października o godzinie 17-tej 
w Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej odbę-
dzie się spotkanie poświęcone wy-
korzystaniu kolektorów słonecznych 
w gospodarstwie domowym. Prezen-
tacji dokona � rma PROMAG. Istnieje 
możliwość do� nansowania inwestycji 
z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska lub preferencyjnego kredytu 
bankowego.

Z ostatniej chwili:


