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Niecodzienną uroczystość obchodzi-
liśmy29 października 2010 r.       Z rąk 
Wójta Gminy – Wiesława Gołaszew-
skiego Państwo Romualda i Jerzy Waj-
dzik w otoczeniu Dzieci,  Najbliższej 
Rodziny i Znajomych, ze wzruszeniem 
odebrali medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” - przyznane przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego.

Kiedy ponad pięćdziesiąt lat temu, 
dokładnie 22 stycznia 1960 roku stali 
na ślubnym kobiercu, to przysięgali 
Sobie – miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską.

”Każde z Was Szanowni Jubilaci 
przeszedł własną drogę życia, wspólnie 
z drugą osobą, cieszył się sukcesami i 
smucił się niepowodzeniami… wykaza-
liście się jednak Państwo niezbędnym w 
życiu każdego człowieka hartem ducha i 
za to należą się Wam słowa największego 
uznania i szacunku” – mówił do Jubila-

tów wójt Wiesław Gołaszewski.
Pani Romualda jest rodowitą miesz-

kanką naszej gminy, urodziła się w 
Płaskiej, tu poznała przyszłego męża 
Jerzego i tu cały czas mieszka.

Pan Jerzy, urodził się w miejscowości 
Jastrzębie k/Radomia, następnie za-
mieszkiwał razem z ojcem w miejsco-
wości Pogorzelec k/Sejn, a po zawarciu 
małżeństwa zamieszkał w Płaskiej .

Państwo Wajdzik wspólnie wychowali 
troje dzieci, dwóch synów i córkę. Do-
czekali się 5 wnuków i 1 prawnuka. 

Były kwiaty i życzenia dalszych, do-
brych i szczęśliwych lat życia. Z okazji 
tak pięknego Jubileuszu Dostojnym 
Jubilatom składamy serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym. Do tych życzeń dołącza się 
również redakcja „Głosu Płaskiej”.

Przeżyli ze sobą szczęśliwie 
PÓŁ WIEKU!
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Od tej przedostatniej, listopadowej niedzieli 2010 roku 
może zależeć wiele w naszym, również Gminnym Życiu. 
Konkretniej – następne cztery lata.21 listopada powinniśmy 
pójść do urn by wybrać wójta Gminy Płaska, radnych gminy, 
i ”swoich” ludzi do Rady Powiatu Augustowskiego. Mamy 
tych GŁOSÓW w Naszej Gminie 2.119! 

WÓJT i RADNI samorządu gminnego WIELE MOGĄ. 
Naprawdę, lecz tylko wtedy gdy IM się chce. Widać to 
zresztą po pozytywnych działaniach obecnego Wójta i 
Radnych w ostatniej, czteroletniej kadencji. Oczywiście 
także i w poprzednich kadencjach, choć rozmach działań 
był nie taki oczywisty... 

Z kolei doświadczenia lat poprzednich  wyraźnie poka-
zały, iż do rady i na „stanowiska” trafiło wiele osób przy-
padkowych, nie przygotowanych do rządzenia, nierzadko 
frywolnie traktujących swoje obowiązki, by nie powiedzieć 
„balangowiczów”, co dla NIEKTÓRYCH zakończyło się, 
jak z pewnością pamiętamy krótkim rządzeniem, choć w 
innej gminie… 

Możemy jednak wybrać LUDZI GODNYCH, MĄ-
DRYCH i ODDANYCH – każdy NASZ GŁOS jest prze-
cież w stanie tak uczynić. 

Zachęcam by, wziąć udział w glosowaniu i oczywiście 
dokonać świadomego wyboru. Przedtem przyjrzeć się temu, 
co kto np. z kandydatów na wójta gminy, czy radnego w 
swoim życiu osiągnął, sprawdzić co chce uczynić w przy-
padku WYBORU dla wspólnego dobra, czyli dla NASZEJ 
GMINY PŁASKA. 

Raz na cztery lata możemy to skwapliwie uczynić i 
podejść do wyborów rzetelnie i rozważnie, by potem nie 
narzekać, że dokonaliśmy złego wyboru. Stawka jest bardzo 
wysoka! 

Nie braliśmy, jako „Głos Płaskiej” udziału w żadnych 
politycznych przepychankach, od pojawiających się 
w ostatnim okresie plotek zdecydowanie stroniliśmy, 
lecz z całą stanowczością podkreślamy, iż  Gminie 
Płaska potrzebni są po prostu LUDZIE ponad podzia-
łami, którzy dbać będą przede wszystkim o interesy 
Wszystkich Mieszkańców, bez względu na polityczne 
zapatrywania. 

Z tablic, słupów na terenie naszych wsi krzyczały i krzy-
czą do nas (i na nas!) slogany wyborcze, sypały się ulotki z 
podobiznami – marzących o samorządowych karierach. 

Ale nie na twarze zerkające z plakatów patrzeć trzeba, 
lecz na to, jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić ich 
posiadacze – przede wszystkim zaś na to, co zyska dzięki 
Jego, ICH wygranych NASZA GMINA…? 

W 9. okręgach wyborczych o 15. mandatów do Rady Gmi-
ny walczyć będzie 40. kandydatów na radnych. Głosować 
będziemy w dwóch lokalach wyborczych w: świetlicy w 
Płaskiej i w świetlicy w Gruszkach. Życzymy Wszystkim 
powodzenia!

W tych jesiennych wyborach 2010 roku zanosi się na 
ostry bój. Poszczególne ugrupowania zwarły szeregi. Każdy 
chce zdobyć władzę i …każdy ma na to nadzieję. Zatem 
pamiętajcie, przy którym nazwisku postawić krzyżyk! 

Bo tak naprawdę w tym głosowaniu chodzi o OSO-
BY!

Jerzy Buzon

WYBORY…WYBORY…
Wśród kandydatów na stanowisko Wójta Gminy 

Płaska znajdują się trzy nazwiska (prezentujemy je 
w porządku alfabetycznym):

3. Wysocki Bogdan Antoni  57 l. wykształcenie wyższe 
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA NASZA 
MAŁA OJCZYZNA” - Netta Folwark, nie należy do partii 
politycznej. 

1. Gołaszewski Wiesław  48 l. wykształcenie wyższe - KO-
MITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z 
PRZYSZŁOŚCIĄ” - Gorczyca, nie należy do partii politycz-
nej.   

2. Wojdacki Grzegorz  62 l. – wykształcenie wyższe - KOMI-
TET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA PŁASKA DOBRO 
WSPÓLNE” - Podmacharce, nie należy do partii politycznej.   
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Trzy miesiące temu rozpoczęto re-
alizację projektu pod nazwą: „Gminne 
Centrum Turystyczno-Sportowe” w Pła-
skiej. Inwestycja ta napotykała na wiele 
przeciwności w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Miała być prowadzona wspólnie z 
miastem Augustów jako projekt: „Za-
gospodarowanie turystyczne strefy 
Kanału Augustowskiego”. 

Okazało się jednak, że nie będzie 
można jej zrealizować w taki sposób. 15 
sierpnia tego roku udało się rozdzielić 
projekt i aktualnie Gmina Płaska przy-
stąpiła do jego realizacji samodzielnie 
pod nazwą: „Zagospodarowanie tury-
styczne Kanału Augustowskiego na te-
renie Gminy Płaska”. Projekt przeszedł 
pozytywnie ocenę i uzyskał akceptację 
Zarządu Województwa. Oznacza to, że 
uzyskaliśmy na tą inwestycję ok. 5,2 mln 
złotych dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (dofinansowanie ok. 75 
proc, ). Wcześniej pojawiły się proble-
my z uzyskaniem pozwoleń na budowę 
ze strony Starosty Augustowskiego. Na 
szczęście z wszystkimi tymi problema-
mi poradziły sobie władze Gminy. Nie 
wiemy natomiast jak potoczą się losy 
części inwestycji w mieście Augustów, 
ale „trzymamy za nich kciuki”.

W zakres inwestycji wchodzi między 
innymi Centrum Informacji Turystycz-
nej (to ten budynek budowany najbliżej 
szkoły), stadion z boiskiem do piłki noż-
nej i bieżnią, boisko do siatkówki i kort 
tenisowy, trybuny a pod nimi szatnie, 
siłownia, sauna a wszystko z zapleczem 
sanitarnym. Wokół budynków, przy 
szkole, również przy dawnym posterun-
ku policji będą parkingi samochodowe 
(ok. 40 miejsc parkingowych). 

Prace przebiegają sprawnie i plano-
wo. Do końca roku, jak pogoda pozwo-

li, wykonawca zamknie budynek CIT-u 
pod więźbę dachową. Zakończenie całe-
go zadania przewidziane jest na koniec 
przyszłego 2011 roku. Wyłaniające się z 
ziemi fundamenty a teraz i nowe mury, 
wskazują, ze będą to obiekty o ładnej 
architekturze. Wraz z wyremontowany-
mi budynkami  gminnymi, nową apteką, 
sklepami, szkołą i parkingami powstaje 
nowe oblicze centrum  Gminy, które bę-
dzie przyciągać turystów. 

Kolejną inwestycją w ramach tego 
projektu jest ścieżka rowerowo-narciar-
ska wzdłuż Kanału Augustowskiego. Jej 
trasa, z trzema dojściami do najładniej-
szych punktów widokowo-rekreacyj-
nych nad Kanałem i jeziorami, będzie 
wiodła od Szkoły aż przez śluzę Panie-
wo nad jezioro Krzywe. W pasie obok 
asfaltu powstanie potrzebny utwardzony 
ciąg rowerowo-pieszy. Wykonawca (fir-
ma z Augustowa) już wykonał pomiary 
geodezyjne i oznaczył przebieg trasy na 
odcinku przy Kanale.

Trzecia część projektu (budowa trzech 
plaż: binduga Jazy, binduga Paniewo 
oraz nad Serwami w Mołowistem) ruszy 
dopiero wiosną 2011 roku. Nie wszyscy 
pewnie wiedzą, że Gmina ma podpisane 
umowy dzierżawy tych plaż od Nadle-
śnictwa na okres 10 lat.

Cała inwestycja jest przepięknie ze-
stawionym pomysłem na zauroczenie 
turystów pobytem w Gminie Płaska. A 
przecież z turystyki i z turystów chcemy 
w tej Gminie żyć.

Możliwości do podejmowania dzia-
łań wpływających na rozwój obszarów 
takich jak nasza Gmina stwarza przyna-
leżność do Unii Europejskiej, z progra-
mów której środki finansowe pochodzą 
i które wkrótce nie będą osiągalne. Za-
przepaszczenie takich możliwości bę-
dzie niemożliwe do odrobienia. Wszak 

„kto stoi w miejscu – ten się cofa”.
Myślę, że budować trzeba też dlatego, 

że brak inwestycji to brak perspektyw, 
zwłaszcza dla młodych ludzi, których 
chcemy zatrzymać w naszej Gminie i 
przekazać w ich ręce kontynuację na-
szych planów i zamierzeń. Odpowiedź 
„komu budujemy?”, zawarta jest w na-
pisie wyrytym na kamiennym obelisku 
pochodzącym z 1939 roku, stojącym 
przed świetlicą w Strzelcowiźnie: „DLA 
MŁODZIEŻY”.

I z tym poglądem trudno się nie 
zgodzić.

Budować też musimy dla tych, którzy 
tu przyjeżdżają, budują coraz ładniejsze 
domy i lokując tu swój kapitał chcą, 
oprócz podziwu dla piękna przyrody, 
korzystać z ładnie przygotowanego za-
plecza technicznego i kulturalnego. To 
wszystko jest powodem, dla którego na-
leży inwestować w budowę oczyszczal-
ni, sieci internetowej, ścieżek, zaplecza 
turystycznego itd.

Od 35 lat jestem wraz z rodziną 
mieszkańcem tej ziemi i nie są mi obce 
sprawy i problemy tutejszej społeczno-
ści. Funkcja Inspektora Nadzoru nad 
zadaniami inwestycyjnymi prowadzo-
nymi w Gminie Płaska pozwala mi na 
zdobycie nie tylko nowych doświad-
czeń, ale też na lepsze poznanie ludzi i 
ich problemów.

inż. Jerzy Rudziński

Informacje Inspektora 
o prowadzonych budowach

i kanalizacyjna do wymiany. Szczególne 
wątpliwości budziło położenie dachu na 
niekorowanych krokwiach i jętkach. Skutek 
był taki, że więźbę trzeba było wymienić i 
wzmocnić. Ponadto blacha pokrywająca 
dach  była podziurawiona, źle wbijanymi 
a obecnie skorodowanymi gwoźdźmi  
i wyglądała jak „nocne niebo usiane 
gwiazdami”.  Blacha porozchodziła się na 
zamkach, dlatego wszędzie było widoczne 
przez dach niebo.  Poszycie dachu trzeba 

było wymienić. Wykonawca, który wygrał 
przetarg na adaptację budynku, po zapozna-
niu się ze stanem faktycznym, stwierdził: 
„tym powinien zająć się prokurator”. Na 
szczęście udało się doprowadzić prace do 
szczęśliwego finału. 

Chcę podziękować za ogromną cierpli-
wość i fachowe podejście Panu Wójtowi i 
Pracownikom Gminy, za profesjonalizm 
Wykonawcy i Jego Pracownikom. 

Budynek świetlicy po remoncie dyspono-
wał będzie 6 ładnymi pokojami dla turystów 

(na piętrze). Również na piętrze zostały 
umieszczone: sala komputerowa i świetlica 
na spotkania. Obie sale bardzo nowoczesne 
i bardzo ładne. Na parterze  jest obszerna i 
nowoczesna sala konferencyjna na ok. 150 
osób. Na parterze znajduje się też zaplecze 
kuchenne i 3 toalety. W świetlicy będzie 
można organizować wesela, konferencje i 
inne uroczystości lokalne. Cała inwestycja 
jest dofinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości ok. 470 tys. złotych. 

inż. Jerzy Rudziński

Ciąg dalszy ze str. 14
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Budowanie jest moim zawodem i pasją, 
a posiadane uprawnienia oraz bogate do-
świadczenie w dziedzinie budownictwa 
pozwoliły mi po przejściu na emeryturę 
na prowadzenie samodzielnej działalności 
gospodarczej. W jej ramach wykonuję 
projekty, prowadzę i nadzoruję budowy 
a także służę radą wszystkim, który tego 
potrzebują. 

Z ramienia Gminy Płaska nadzoruję 
prowadzone aktualnie budowy i remonty. 
W tym roku wykonane zostały remonty 
budynków świetlic wiejskich w Dalnym 
Lesie,  Strzelcowiźnie i Płaskiej oraz ocie-
plenie budynku  i remont dachu na  Ośrodku  
Zdrowia. W dalszych planach jest budowa 
świetlicy w Mołowistym.

W każdej z tych inwestycji natrafiamy 
na nieprzewidziane komplikacje i kłopoty 
związane ze stanem technicznym remon-

towanych obiektów. Szczególne problemy 
napotkaliśmy (myślę tu również o wy-
konawcy prac) przy remoncie i adaptacji 
świetlicy w Płaskiej. Jak to możliwe, że 
budowany zaledwie 15 lat temu budynek, 
wymaga tak gruntownych remontów i 
przebudowy? Budynek został co prawda 4 
lata temu ocieplony styropianem, ale to co 
odkrył wykonawca remontujący budynek, 
to wyrazić mogły tylko najbardziej soczy-
ste słowa w języku budowlańców. Ściany 
szczytowe budynku były wymurowane w 
pojedyńczą cegłę, trzeba je było rozebrać i 
na nowo postawić (ściany groziły zawale-
niem). Komin postawiony bez ław funda-
mentowych groził również zawaleniem, 
trzeba go było rozebrać i postawić nowy. 
Posadzki wylane bez izolacji. Strop wylany 
niechlujnie, krzywo i ugięty. Skutkiem  tak 
źle wylanego stropu, przy montażu nowych 

drzwi do garażu OSP, wykonawca musiał 
podkuwać  strop i opuszczać mocowanie 
drzwi. Instalacje elektryczne, wodociągowe 

W dniu 3 listopada br. w gabinecie  
wójta Gminy Wiesława Gołaszewskie-
go podpisana została umowa na budowę 
sieci internetowej w gminie Płaska. 
Wykonawcą (wyłonionym w przetargu) 
jest firma Netbud z Olsztyna.  Budowa 
sieci  kosztować będzie 4,01 mln złotych.  
Gmina Płaska uzyskała dofinansowanie 
na budowę sieci w wysokości ok. 3,8 mln 
złotych z programu POIG 8.3.  

Jak powiedział Zdzisław Karwowski, 
wiceprezes firmy, za kilka miesięcy Gmi-
na Płaska będzie dysponowała najbardziej 
nowoczesną siecią internetową w Polsce. 
Podkreślił też, że tylko upór i determinacja 
w chęci zbudowania tej sieci przyniosła 
efekt jakim jest przystąpienie do budo-
wy.  Sieć będzie zbudowana w systemie 
GPON, co oznacza, że będzie to system 
pasywny nie wymagający zasilania na 
sieci a tylko u odbiorcy. Sieć będzie wy-
konana w technologii światłowodu pod-
wieszanego na słupach energetycznych  
a niektóre jej odcinki będą przebiegały 
pod ziemią. Tam gdzie nie będzie można 
połączyć sieci po słupach energetycznych 
sieć będzie realizowana drogą radiową. 

Na spotkaniu była obecna pani Alicja 
Jurkiewicz, przedstawiciel Wojewody 
Podlaskiego Macieja Żywno, który 
podpisując niedawno, umowę z Wójtem 
Gminy Płaska - zobowiązał się współfi-
nansować budowę części sieci interneto-

wej z Płaskiej do Kurzyńca  na kwotę ok. 
1,3 mln złotych. 

W grudniu tego roku, a najdalej w 
styczniu przyszłego roku rozpoczną się 
szkolenia w zakresie korzystania z kom-
putera i internetu  dla 200 rodzin objętych 
tzw. „wykluczeniem cyfrowym”  to znaczy 
rodzin o najniższym statusie finansowym 
w Gminie Płaska. Najbiedniejsze rodziny 

otrzymają też bezpłatnie sprzęt kompu-
terowy. 

Projekt finansowany jest w 85 proc. ze 
środków Unii Europejskiej (jest to ok. 3,8 
mln zł) oraz w 15 proc. ze środków Gminy 
(jest to ok. 0,6 mln zł) a także budżetu 
Wojewody (1,3 mln zł).

Informacja Urzędu
 Gminy Płaska

Umowa na budowę 
sieci  internetowej – podpisana!

OKIEM INSPEKTORA NADZORU

Ciąg dalszy na str. 15

W dniu 8 października 2010 roku (piątek) w 
świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie odbyła 
się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji. 
Przyjęto protokół z poprzedniej XXIX sesji. 
Informację o wydanych decyzjach w okresie 
międzysesyjnym przedstawił Wiesław Go-
łaszewski – Wójt Gminy Płaska. 
Podjęto Uchwałę Nr XXX/207/10 w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Płaska na 2010 rok, 
gdzie dokonano zmniejszenia dochodów 
budżetu gminy w o kwotę 1 254 760 zł. i 
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o 
kwotę  1.394 160 zł. 
Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 
dochody ogółem 10 575 546  zł., w tym:  
bieżące w wysokości 7 017 682 zł., mająt-
kowe w wysokości 3 557 864 zł;  wydatki 
ogółem 13 932 146 zł., w tym: bieżące w 
wysokości 6 967 776 zł.,  majątkowe w wy-

sokości 6.964. 370 zł. Deficyt budżetu gminy 
w wysokości 3 356 600 zł zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych 
kredytów i pożyczek w kwocie 3 356 600 zł, 
na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wyso-
kości 518.607 zł. planowany jest kredyt w 
wysokości 421.600 zł oraz wolne środki na 
rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wy-
sokości 97.007 zł. 
Ustalono limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011  
i wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spójności  
w wysokości 7 445 780 zł. 
Łączną kwotę przychodów budżetu usta-
lono w wysokości 3 875 207 zł zaś kwotę 
rozchodów budżetu  w wysokości 518.607 
zł. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
1.000.000 zł.; sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu w kwocie 3.356.600 zł; 
(w tym na wyprzedzające finansowanie w 
kwocie 1.895.552 zł., spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów  w kwocie 421.600 zł. 
Ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji 
udzielanych w roku budżetowym w kwocie 
150.000 zł. Plan dochodów i wydatków w 
łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów 
własnych jednostek  budżetowych: dochody 
- 65.000 zł, wydatki 65.000 zł. 
Udzielono upoważnienia Wójtowi Gminy 
do udzielania w roku budżetowym poręczeń 
i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł. i 
zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 
3.778.200 zł. 
Podjęto Uchwałę Nr XXX/208/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Wojewodą Podlaskim. Porozumienie to 
określi współudział w finansowaniu i reali-
zacji inwestycji polegającej na budowie sieci 
światłowodowej na terenie Gminy Płaska, 
dotyczącej fragmentu sieci na odcinku od 
placówki Straży Granicznej w Płaskiej do 
rzecznego przejścia granicznego w Rudawce 
na Kanale Augustowskim.
Podjęto Uchwałę Nr XXX/209/10 w sprawie 
nabycia nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości  Mołowiste. 
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gmi-
ny Płaska nieruchomości niezabudowanej 
położonej w miejscowości Mołowiste, 
stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 56/1 o 
powierzchni 0,1077 ha – opisaną w Księdze 
Wieczystej Nr 19730, z przeznaczeniem pod 
budowę świetlicy wiejskiej. Cena nierucho-
mości ustalona została w drodze negocjacji 
na kwotę 52 500 zł. 
Podjęto Uchwałę Nr XXX/210/10 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Płaska do przygotowania projektu pn. „Kon-
cepcja rewitalizacji drogi wodnej między 
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem 
Augustowskim na obszarze województw 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. 
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie 
Gminy Płaska do przygotowania projektu 
pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej 
między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi 
a Kanałem Augustowskim na obszarze 
województw podlaskiego i warmińsko-ma-
zurskiego”. 
Szczegółowe zasady współpracy, zakres 
rzeczowy i finansowy zadań realizowanych 
w ramach projektu określi umowa partnerska 
w sprawie przygotowania projektu pn. „Kon-
cepcja rewitalizacji drogi wodnej między 
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem 
Augustowskim na obszarze województw 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

red.

Na XXX sesji Rady Gminy

Załącznik  do Zarządzenia  
 Nr 299/10 Wójta Gminy Płaska 

z dnia 27 października 2010 r.   

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PŁASKA 

z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 

 
o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Płaska oraz 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. 

st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych: 

 
NR OBWODU 

GŁOSOWANIA 
GRANICA OBWODU SIEDZIBA 

OBWODOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ 

 
 
 
1 

 

Dalny Las, Gorczyca, Gajówka Podmacharce, Księży 

Mostek, Mołowiste, Macharce, Płaska, Perkuć, 

Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, 

Strzelcowizna. 

 
Świetlica Wiejska 

w Płaskiej 
16 – 326 Płaska 
tel. 087 6418760 

 
Lokal dostosowany  do 

potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 
 
2 

 

Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kudrynki, 

Kielmin, Lipiny,  Lubinowo, Mikaszówka, Muły, 

Mały Borek, Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, 

Rudawka, Rygol, Tartak, Trzy Kopce. 

 
Świetlica Wiejska 

w Gruszkach 
16 – 326 Płaska 
tel. 0876417666 

 

 
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, w ciągu jednego dnia,   
bez przerwy, między godziną 8 00 a 22 00. 

 
   Wójt Gminy  

Wiesław Gołaszewski 
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1 października 2010r.Szkoła Podstawo-
wa w Gruszkach zorganizowała II Rajd 
Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci. Je-
sienna wyprawa stała się już tradycją naszej 
szkoły, a jej celem jest przede wszystkim 
kształtowanie szacunku dla tradycji i hi-
storii narodowej oraz rozwijanie postawy 
patriotyzmu lokalnego. Młodzi rowerzyści 
pokonali trasę Gruszki – Rudawka – Rygol 
– Mikaszówka – Gruszki. W Rudawce od-
wiedziliśmy osiemnastowieczny cmentarz, 
gdzie znajdują się groby żołnierzy pole-
głych podczas I wojny światowej. Należy 
pamiętać, że nekropolia w Rudawce jest 

też miejscem pochówku żołnierzy niemiec-
kich i radzieckich. Kwatera wojenna ofiar 
krwawych walk z 1915 roku jest, podobnie 
jak cały cmentarz, utrzymana w jak najlep-
szym porządku. O trosce mieszkańców wsi 
świadczą wypalone znicze i kwiaty. My 
również uprzątnęliśmy groby, zapaliliśmy 
znicze i  pamięć zmarłych uczciliśmy 
minutą ciszy. Następnie, eskortowani 
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
udaliśmy się przez Tartak i Rygol do Mi-
kaszówki. Na tutejszym cmentarzu odwie-
dziliśmy groby naszych bliskich zmarłych 
i  żołnierzy poległych w czasie II wojny 

światowej. Uporządkowaliśmy pomnik 
ufundowany przez kombatantów ziemi 
suwalskiej poświęcony pamięci porucznika 
Witolda Pieleckiego ps. Żwirko – do-
wódcy jednego z pierwszych oddziałów 
partyzanckich w Puszczy Augustowskiej. 
Tutaj również godnie uczciliśmy pamięć 
poległych. W rajdzie uczestniczyło 15 
uczniów z klas IV-VI pod opieką p. Agaty 
Pomichter i p. Katarzyny Ślużyńskiej. 
Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom 
Straży Granicznej za pomoc w zorganizo-
waniu wyprawy.

K. Ś.

Mistrz olimpijski w skokach 
narciarskich na dużej skoczni 
w Sapporo w 1972 roku Woj-
ciech Fortuna wystartuje w 
wyborach do sejmiku woje-
wództwa podlaskiego. Miesz-
kający od lat w Gorczycy, w 
gminie Płaska mistrz olimpij-
ski w skokach narciarskich z 
Sapporo (1972) startuje w 
wyborach samorządowych do 
sejmiku województwa podla-
skiego z listy Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej (pozycja na 
liście „3”). Z całą pewnością 
wybór Pana Wojciecha byłby 
dobrym, a skorzystałby na 
tym augustowski sport, szcze-
gólnie zimowy.
 Związany od lat z Suwalsz-
czyzną zapowiada, że jeśli 
zostanie wybrany, będzie 
promować sport. Mistrz olim-
pijski cały czas aktywnie 
uczestniczy w sportowym 
życiu regionu.

SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI…
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”
                                   (Zbigniew Herbert)

Wojciech Fortuna wystartuje w wyborach

W dniu 2 listopada 2010 roku ruszy-
ła budowa przydomowych oczyszczal-
ni ścieków w Gminie Płaska. Pierwsza 
oczyszczalnia została zamontowana 
u Państwa Selwent w miejscowości 
Serski Las. Prezes firmy „Aquatech” sp. 
z o.o. (wykonawca robót)  pan Wojciech 
Babiński przekazał informację, że do 
końca tego roku firma będzie montowa-
ła po 6 oczyszczalni dziennie. W przy-
szłym roku montaż rozpocznie się po 
zimie i montowanych będzie po 8 sztuk 
oczyszczalni dziennie, co oznacza, że 
wszystkie oczyszczalnie zostaną zamon-
towane do września przyszłego roku. 

Pozwolę sobie wyrazić  w tym miej-
scu swoją osobistą satysfakcję, że jako 
wójt  tej Gminy mogłem dotrzymać  
słowa i uruchomić  budowę systemu 
oczyszczalni przydomowych. Oczysz-

czalnie mają dofinansowanie  w wy-
sokości 85 proc., oznacza to, że ponad 
7 mln złotych wpłynie do kasy Gminy 
z Programu Polska –Litwa. 

Wiele osób, zwłaszcza teraz w okresie 
kampanii wyborczej, opowiadało różne 
głupoty, a to że oczysz-
czalni nie będzie albo 
że to lipa itd. Tym, któ-
rzy w te bzdury uwie-
rzyli współczuję, bo je-
żeli minął okres wpłaty 
(30 dni od informacji 
lub podpisania aneksu) 
i mieszkaniec nie do-
konał wpłaty 1100 zł na 
wykonanie przyłącza, 
to zostanie wykreślony 
z listy beneficjentów 
projektu. Lista rezer-

wowa i lista innych chętnych  nie ma-
jących zawartych umów, to ponad 200 
osób. 

Nasza Gmina jest jedyną, wyjątko-
wą gminą w tej części Polski i zasłu-
guje na wyjątkowo ciekawe i nowator-
skie projekty. Tym większa radość, że 
tylko my, Mieszkańcy Gminy Płaska 
będziemy mieli tak nowoczesny i za-
razem bardzo tani w eksploatacji  sys-
tem oczyszczania ścieków. 

Pracownicy  firmy „Aguatech” jak za-
uważyłem bardzo starannie wykonują 
swoją pracę i zawsze po zakończeniu 
robót, będą szkolić domowników  jak 
eksploatować  tą nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków. W tym roku na pewno 
zostaną zakończone montaże oczysz-
czalni w Serskim Lesie, Dalnym Lesie 
i Serwach. 

Roboty montażowe idą szybko, więc  
proszę się zainteresować  u sołtysów 
swoich miejscowości, jaka jest kolej-
ność  wstawiania oczyszczalni, by nie 
było niespodzianek.

Z pozdrowieniami

BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI RUSZYŁA!

W dniu 29 października 2010 w Ho-
telu Branicki w Białymstoku odbyła 
się uroczystość  wręczenia wyróżnienia 
tytułu „Gmina dbająca o finanse miesz-
kańców 2010”. Gmina Płaska została 
wyróżniona tytułem „Gmina dbająca o 
finanse mieszkańców 2010”. Wyróżnie-
nie odebrał Wójt Gminy Wiesław Go-
łaszewski. 

Wręczenie wyróżnień odbyło się 
podczas Konferencji Europejskiego 

Doradcy Samorządowego. Patronat 
nad konferencją  objęło Ministerstwo 
Finansów oraz Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego a patronat honorowy 
przyjął Marszałek Województwa Pod-
laskiego. 

Nagroda została przyznana za odpo-
wiedzialne działania w tym zakresie 
oraz za korzystanie z systemu obiegu 
informacji gospodarczej.

Informacja własna UG Płaska

Wyróżnienie
„Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010”
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 Projekt współfinansowany ze środków:
Europejska Współpraca Terytorialna

Cel: Współpraca Transgraniczna
Program Litwa - Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Sąsiedzi w działaniu

W dniu 21 października 2010 roku 
podpisania została umowa z Wykonawcą 
firmą AQUATECH sp. z o.o. na wykona-
nie zamówienia „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Płaska”. Montaż pierwszej oczyszczalni 
ruszył już w dniu 29.10.2010r. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze postępowania 
przetargowego przeprowadzonego przez 
Gminę Płaska. Całkowity koszt realizacji 
zadania wynosi 7.999.999,96 zł. 

Zadanie budowy 700 sztuk przydomo-
wych oczyszczalni ścieków realizowane 
jest w ramach projektu Nr LT-PL /107 
„Rozwój EKOTURYSTYKI na pograniczu 
polsko – litewskim”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska - Litwa 2007 - 2013.

Dofinansowanie ze środków EFRR wy-
nosi  85 proc. kosztów kwalifikowanych. 

AJ.

Czym jest ISO?   ISO to norma jakości, 
która mówi o tym, że zakład pracy, urząd 
itd. stosuje taki system zarządzania swoimi 
sprawami, nadzoru pracy nad pracownika-
mi, kontaktu z interesantami, prowadzenia 
spraw finansowych, który gwarantuje przej-
rzystość postępowania, organizację pracy 
na poziomie gwarantującym  zadowolenie 
interesantów i nowoczesne systemy kiero-
wania. Czy wszystkie Urzędy Gmin mają 
ISO?  Nie, raczej tylko urzę-
dy w miastach posiadają ta-
kie certyfikaty ISO. Płaska 
od 29 października br. jest  
w gronie kilkunastu gmin, 
które z sukcesem wywal-
czyły certyfikat ISO.

Od 01.04.2009r.  do 
30.09.2010r. Urząd Gminy 
Płaska realizował projekt 
pt: „ISO 9001 w admini-
stracji samorządowej Polski 
Wschodniej” w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem „Euroregion 
Niemen”, Stowarzyszeniem Samorządów 
„Euroregionu Bug” oraz Stowarzysze-
niem „Euroregion Karpacki Polska” na 
obszarze 4 województw: podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i 
podkarpackiego. Celem projektu było 
usprawnienie zarządzania jednostkami w 
administracji samorządów województw 
objętych wsparciem poprzez wdrożenie 
systemu zarządzania jakością ISO 9001. 
Beneficjentami projektu  w obszarze woje-
wództwa podlaskiego było 20 samorządów, 
w też tym Gmina Płaska. 

Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet 5 Dobre Zarządzanie, Poddzia-
łanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej. Budżet 
projektu wyniósł łącznie 2.353.631,97 
zł., przy czym wkład budżetu UE i kra-
jowego stanowił 97,5 %, a wkład własny 

wszystkich beneficjentów 
łącznie to 2,5 % (58.840,80 
zł.) pokryty został wpłatami 
pieniężnymi.

Poprzez wdrożenie, sto-
sowanie wymagań i ciągłe 
doskonalenie systemu zarzą-
dzania jakością ISO 9001, 
Urząd Gminy Płaska zy-
skał możliwość podniesienia 
wzrostu satysfakcji klientów 
z wykonywanych usług, pod-
niesienie jakości pracy w 

urzędzie i usprawnienia warunków pracy 
dla pracowników poprzez uporządkowa-
nie dokumentacji wewnętrznej i wyko-
nywanych procedur administracyjnych, 
większej dostępności poprzez Internet do 
informacji niezbędnych w celu załatwie-
nia sprawy, pozytywnego postrzegania 
Urzędu i Gminy przez klientów, wzrostu 
prestiżu urzędu oraz wykonywanych usług 
na rzecz klientów indywidualnych oraz 
firm i przedsiębiorców obecnych jak i 
potencjalnych wykonujących działalność 
na rynku gospodarczym oraz ograniczenia 
liczby reklamacji.

Dodatkowo od 1 stycznia 2010r. weszła 
w życie ustawa o finansach publicznych, 
która w swoim rozdziale VI określa wy-
magania dotyczące kontroli zarządczej 
i zobowiązuje wszystkie organizacje 
sektora publicznego, w tym oczywiście 
urzędy samorządowe jak Gmina Płaska do 
wdrożenia i przestrzegania tych procedur 
kontrolnych. 

Wdrożony w Urzędzie Gminy Płaska 
system zarządzania jakością w oparciu 
o wymagania zwarte w ISO 9001 jest 
ważnym fundamentem, o ile nie niezbęd-
nym dla skutecznego i konstruktywnego 
realizowania kontroli zarządczej. Dzięki 
już posiadanemu certyfikatowi ISO i wdro-
żonym procedurom wspólne połączenie 
wymagań ISO i przepisów regulujących 
proces kontroli zarządczej prowadzić bę-
dzie do skuteczniejszego i sprawniejszego 
zarządzania Urzędem Gminy Płaska. 

Certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001 
dokona Polska Izba Handlu Zagranicz-
nego Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni, 
która była wybrana zgodnie z przepisami 
ustawy zamówienia publiczne.

Oficjalne zakończenie realizacji pro-
jektu miało miejsce w dniu 29.10.2010r. 
w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion 
Niemen” w Suwałkach, podczas którego 
dokonano uroczystego wręczenia i przeka-
zania dla Urzędu Gminy Płaska certyfikatu 
wdrożenia systemu zarządzania jakością 
ISO 9001. Koordynatorem Projektu ze 
strony Gminy był Dariusz Górski – se-
kretarz.

red.

Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana!

Urząd Gminy Płaska
otrzymał Certyfikat ISO !

Zarząd Województwa pod przewod-
nictwem marszałka Jarosława Dwo-
rzańskiego podjął we wtorek 2 listopa-
da decyzję o skierowaniu do realizacji 
i dofinansowaniu projektu gminy Płaska, 
którego celem jest uatrakcyjnienie tere-
nu w strefie Kanału Augustowskiego. 

Projekt dotyczy rozbudowy infra-
struktury turystycznej w strefie Kanału 
Augustowskiego na terenie tej gminy. 

W naszej Gminie powstanie centrum 
informacji turystycznej, plaże, tereny 
rekreacyjno-sportowe i oświetlona zo-
stanie ścieżka rowerowo-narciarska. 
Projekt ma być realizowany w ciągu 
dwóch lat – aktualnie trwają prace przy 
budowie ścieżek rowerowo-narciarskich 
prowadzących wzdłuż Kanału. Być 
może jeszcze w tym sezonie pojawią się 
tam narciarze.

Projekt ten znajdował się na liście in-
dywidualnych projektów kluczowych, 
współfinansowanych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
(Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności tu-
rystycznej regionu).

Wartość projektu to ponad 7,1 milio-
nów złotych. Dofinansowanie z RPO 
wyniesie ponad 5,1 mln zł. 

(A)

W Gminie Płaska rozpoczęł się w ostat-
nich dniach montaż przydomowych oczysz-
czalni ścieków.  Na pewno cieszą się 
mieszkańcy Serskiego Lasu ale też i z całą 
pewnością inni mieszkańcy Gminy, z tego,  
że mogą zamienić swoje szamba na nowo-
czesne oczyszczalnie ścieków. 

Okazuje się jednak, że mamy i inne 
„szambo”, niemal niezmiennie pojawia-
jące się wraz z kampanią wyborcza do 
samorządu…w szczególności zaś wtedy, 
gdy kandydaci ubiegają się  o stanowisko 
wójta… 

Zdajemy sobie sprawę  (wie o tym pew-
nie już większość mieszkańców), że ranga 
stanowiska wójta Gminy Płaska  w ostat-
nich czterech latach wzrosła i to znacznie! 
Może stało się to za sprawą głośnych już 
nie tylko w województwie ale i w Polsce 
inwestycji, może ogromnych środków 
unijnych, jakie zdobyła Gmina w tych 
ostatnich czterech latach.  

Faktem jest, że niektórzy kandydaci do 
„stołka” Wójta Gminy Płaska, wykazują 
niezwykłą ochotę i w celu objęcia tego 
stanowiska posuwają się do różnych form 
kampanii, pokazując przy okazji  swoją 
niewiedzę i ignorancję. 

Przypadek kandydata Bogdana W., 
który w swojej ulotce wyborczej posłużył 
się wymyśloną przez siebie sytuacją, pi-
sząc: „zamierzam (…) usprawnić finanse 
Gminy, aby zapobiec grożącemu gminie 
bankructwu”(?) - jest  najlepszym przykła-
dem albo totalnej niewiedzy, albo właśnie 
owego wyborczego „szamba”. 

Sytuacja finansowa Gminy Płaska  jest  
bezpieczna i normalna! Gmina ma przyjęty 
budżet, zaopiniowany pozytywnie przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Białym-
stoku. Gmina realizuje inwestycje, spłaca 
pożyczki, otrzymuje dotacje itd.  Aktualne  
zadłużenie Gminy Płaska na dzień 30 
września 2010r. stanowi kwotę  ok 1,6 
mln złotych, w tym na inwestycje unijne 
przypada kwota ok 0,9 mln złotych. 

Sytuacja nie jest nawet jakaś wyjątko-
wa, jest po prostu normalna. Jednak kan-
dydat na wójta Bogdan W. (wcześniej

15 lat wójt w naszej Gminie) najwy-
raźniej nie rozumie, że jeśli prowadzi się 
inwestycje to musi pojawić się zadłużenie. 
Można oczywiście nic nie robić,  albo robić 
niewiele (jak  było to za Jego czasów!), 
sprzedawać działki gminne i w ten sposób 
usprawniać finanse gminne. 

Tylko czy oczyszczalnie ścieków, inter-
net czy inwestycje turystyczne są miesz-
kańcom Naszej Gminy niepotrzebne? 
Jeżeli jednak mieszka się w innej gminie 
i tam wójt zaciąga pożyczki  na rozwój np. 
Gminy Augustów to jest to w porządku…  
a w Gminie Płaska najlepiej inwestycji 
nie realizować.  

Kandydat  na wójta, który przez 15 lat 
piastował to stanowisko, powinien najlepiej 
rozumieć, że rozwój Gminy, jej przyszłość 
- to inwestycje!  Dziennikarze i mieszkańcy 
sąsiednich gmin, stawiają Gminę Płaska 
za przykład wartościowych inwestycji. 
W ostatnich dniach głośno jest o przyzna-
nych Gminie Płaska kolejnych środkach na 
inwestycje turystyczne. Co chciał osiągnąć  
p. Bogdan W.  podając nieprawdziwą in-
formację, że Gminie grozi bankructwo? 
Na pewno nie ma w tym troski o inwestycje 
gminne. Gmina też zbankrutować nie może, 
bo nie pozwalają na to przepisy prawne. 
Sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. 
Gdyby  chodziło o zadłużenie to kandydat 
na wójta powinien pomóc w  oddłużaniu 
Gminy w której mieszka. W tej sytuacji 
chodziło najpewniej o „wylanie pomyj”  na 
urzędującego Wójta Gminy Płaska… 

Ale w tym wyborczym działaniu,  oka-
zuje się, że  jest  metoda. Kiedy w ostatnich 
dniach obecny Wójt  Gminy złożył wniosek 
do Sądu w Suwałkach z żądaniem zaprze-
stania informowania wyborców Gminy, 
w sposób nieprawdziwy, o grożącym rze-
komo Gminie bankructwu, Sąd oddalił ten 
wniosek - uznając, że „Nie można nikomu 

zabronić wyrażania swoich sądów i doko-
nywania ocen, o ile nie naruszają one dóbr 
osobistych innej osoby. Jednakże nawet 
naruszenie dóbr osobistych, o ile nie wy-
czerpuje przesłanek z art. 72 ordynacji, nie 
podlega ochronie”.  Sąd uznał, że p. Bog-
dan W. pisząc że: „zamierza (…) usprawnić 
finanse Gminy, aby zapobiec grożącemu 
gminie bankructwu” nie informuje o za-
istniałych zdarzeniach, faktach a jedynie  
przedstawia jego własną ocenę”. 

Okazuje się, jak widać że można w kam-
panii wyborczej pisać kłamstwa, różne 
bzdury i inne inwektywy - byłyby one 
własną oceną. A tego błotka wyborczego 
ani obowiązujące prawo wyborcze ani 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie 
oczyści. Zastanawiamy się, czy zamiast 
„szamba wyborczego” nie lepiej byłoby 
walczyć np. na argumenty. Niech wy-
borcy sami ocenią,  ile zostało zrobione 
w kadencji  wójta Gołaszewskiego a ile 
w poprzednich kadencjach gdy wójtem  
był Wysoki? 

Czy nie lepiej byłoby dyskutować  w ten 
sposób przedstawiając  wyniki pracy i osią-
gnięcia, zamiast wypisywać  bzdury. Cieka-
we do czego jeszcze posuną się niektórzy 
kandydaci na stanowisko  Wójta Gminy? 

Wartość inwestycji zrealizowanych 
w Gminie Płaska w okresie ostatnich 19 
lat.

Wartość inwestycji zrealizowanych przez 
15 lat rządów p. Wysockiego to kwota ok. 
7,9 mln złotych. Wartość środków unijnych, 
które przez te 15 lat przyznano Gminie to 
kwota ok. 0,2 mln złotych. 

Wartość inwestycji zrealizowanych 
i zakontraktowanych (to jest tych na które 
Gmina otrzymała pieniądze) w okresie 4 lat 
pracy wójta Gołaszewskiego to kwota 25,8 
mln złotych. Wartość  środków unijnych 
które zostały Gminie Płaska w okresie 
ostatnich 4 lat przyznane to kwota ok. 21,9 
mln złotych.

(B)

„Szambko” wyborcze!

Pieniądze na infrastrukturę turystyczną Kanału Augustowskiego
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W tym roku postanowiliśmy uzupełnić 
braki jodu, który jak wiadomo jest pier-
wiastkiem, niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. 
Bierze udział w produkcji hormonów 
tarczycy. Hormony te z kolei regulują 
metabolizm, pracę układu nerwowego, 
mięśniowego oraz krążenia. Polska znaj-
duje się na liście krajów, objętych niedo-
borem jodu. Brakuje go przede wszystkim 
w południowej i wschodniej części kraju. 
Pojechaliśmy więc do Krynicy Morskiej, 
Gdyni i Gdańska.

Krynica Morska – miasto i gmina 
w województwie pomorskim, na 
Mierzei Wiślanej między Bałtykiem 
a Zalewem Wiślanym. Miejscowość 
turystyczna oraz kąpielisko mor-
skie z portem rybacko-jachtowym. 
Obecnie miasto posiada 1339 miesz-
kańców. Krynica Morska jest gminą 
o najmniejszej liczbie mieszkańców 
w Polsce. Miejscowość posiada 
liczne pola biwakowe, kempingi, 
ośrodki wczasowe oraz hotele.  W se-
zonie połączenie statkami żeglugi 
przybrzeżnej z Tolkmickiem, Elblą-
giem i Fromborkiem. W Krynicy space-
rowaliśmy w wietrzną pogodę po plaży, 
wtedy szczególnie dużo jodu znajduje się 
w powietrzu. Zwiedziliśmy tą niewielką 
miejscowość. Atrakcje turystyczne Kry-
nicy to oczywiście morze i plaża, a poza 
sezonem: latarnia morska, jedyna w Pol-
sce ulica Teleekspresu, Wielbłądzi Garb 
– najwyższa wydma na Mierzei Wiślanej 
i ….spacerujące po mieście dziki.

Gdynia – miasto na prawach powiatu 
położone w północnej Polsce, nad Zatoką 
Gdańską wchodzące w skład Trójmiasta 

(wraz z Gdańskiem i Sopotem). Prawa 
miejskie Gdynia uzyskała 10 lutego 1926 r. 
Impulsem do rozwoju miasta była budowa 
portu, który powstał w celu zapewnienia 
Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy 
marynarki wojennej wobec niepewnej sy-
tuacji w Wolnym Mieście Gdańsk. Szybki 
napływ ludności i dynamiczny rozwój 
portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat 
po nadaniu praw miejskich Gdynia ze 
wsi rybackiej przekształciła się w miasto 
zamieszkane przez 127 tys. osób w 1939. 
Obecnie liczy  247 tys. mieszkańców.  
Zwiedziliśmy tu oceanarium i odbyliśmy 

rejs statkiem po zatoce. Następnie udali-
śmy się do Gdańska.

Gdańsk – miasto portowe w Polsce nad 
Morzem Bałtyckim, położone u ujścia 
Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. 
Centrum kulturalne, naukowe i gospodar-
cze, stolica województwa pomorskiego. 
Gdańsk z 456 tys. mieszkańców zajmuje 
szóste miejsce w Polsce pod względem 
liczby ludności. Aglomerację gdańską, 
w skład której oprócz Trójmiasta wchodzą 
między innymi Pruszcz Gdański, Reda, 
Rumia i Wejherowo, zamieszkuje ok. 1 
200 tys. mieszkańców. Jest jednym z naj-
starszych miast Polski, o ponad tysiąclet-
niej historii. Gdańsk posiada wartościowe 
zabytki architektury, działa w nim wiele 
instytucji i placówek kulturalnych, jest 
również miastem królewskim i hanzeatyc-
kim, swego czasu najludniejszym i najbo-
gatszym w Rzeczypospolitej. Pierwsza 
wzmianka o Gdańsku pochodzi z 997 i tę 
datę często przyjmuje się umownie jako 
początek dziejów miasta chociaż już w VII 
była tu osada rybacka. Gdańsk uznawany 
jest za symboliczne miejsce wybuchu II 
wojny światowej oraz początku upadku 
komunizmu w Europie Środkowej. Odby-
liśmy spacer po Gdańskiej Starówce.

Kilkudniowy pobyt nad morzem nie 
wystarczy na zaspokojenie rocznego za-
potrzebowania naszego organizmu w jod. 
Przez cały rok regularnie powinniśmy 
zaopatrywać organizm w ten pierwiastek. 
Pomoże nam w tym spożywanie ryb mor-
skich. Przed wyjazdem zakupiliśmy świeżą 
flądrę i dorsza. Okazało się, ze są to ryby 
o największej zawartości tego pierwiastka 
w 100 gramach produktu: flądra - 190 mi-
krogramów, a dorsz - 120 mikrogramów.

Agata Pomichter

Wycieczka po łyk jodu nad morze

W  dniu 14 września 2010 r.  gmina Pła-
ska podpisała umowę o dofinansowanie 
nr POIG.08.03.00-20-130/09-00 Projektu 
„Dostęp do Internetu  - szansa na dyna-
miczny rozwój Gminy Płaska” o nume-
rze POIG.08.03.00-20-130/091 w ramach 
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – elnclusion” osi prio-
rytetowej 8. „Społeczeństwo  informacyjne 
– zwiększenie innowacyjności gospodar-
ki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007 – 2013 na niebagatelną 
kwotę 4 485 461,00 zł., z czego dofinanso-
wanie projektu wyniesie 3 812 641,85 zł. 
(85 % wydatków kwalifikowanych) przy 
zaangażowaniu środków własnych gmi-
ny w wysokości 672 819,15 zł (15 %). Po 
podpisaniu umowy przystąpiła do realizacji 
projektu i w dniu 21 października 2010 r. 
rozstrzygnięto postępowanie przetargowe 
na realizację zadania „Dostawa i urucho-
mienie systemu na potrzeby projektu „Do-
stęp do Internetu – szansa na dynamiczny 
rozwój Gminy Płaska”.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 za-
dań:

- Zadanie Nr 1: Budowa relacji światło-
wodowej w relacji: Płaska 80A (Placówka 
Straży Granicznej) - rzeczne przejście gra-
niczne Rudawka-Lesnaja w ramach poro-
zumienia pomiędzy Urzędem Gminy Pła-
ska, a Podlaskim Urzędem Wojewódzkim 
w Białymstoku,

- Zadanie Nr 2, na które składają się za-
kresy prac:

A. Budowa infrastruktury światło-
wodowej na potrzeby projektu:

a) Sieć światłowodowa doziemna 
oraz napowietrzna na podbudowie infra-
struktury energetycznej w zakresie opisa-
nym w projekcie technicznym; 

b) Dostawa i instalacja pasywnych 
elementów optycznych zakończeń i rozga-
łęzień sieci światłowodowej

c) Pomiary parametrów optycznych 
oraz wszelkie niezbędne prace towarzyszą-
ce

B. Dostarczenie i instalacja 207 
urządzeń klienckich beneficjatom ostatecz-
nym objętych programem.

a) Dostarczenie, oraz wykonanie 
niezbędnych instalacji i przyłączy dla 181 

zakończeń abonenckich w standardzie 
PON.

b) Dostarczenie, oraz wykonanie 
niezbędnych instalacji i przyłączy dla 26 
zakończeń abonenckich w standardzie WI-
MAX oraz WIFI.

c) Budowa niezbędnych punktów 
pośrednich i uzupełniających umożliwiają-
cych realizację założeń projektowych.

C. Adaptacja i wyposażenie serwe-
rowni oraz centralnego punktu dystrybu-
cyjnego.

a) Dostarczenie i uruchomienie 
centralnej jednostki OLT PON.

b) Dostarczenie i uruchomienie ser-
wera oraz oprogramowania zarządzające-
go siecią typu EMS.

c) Wyposażenie centralnego węzła 
dystrybucyjnego w przełącznice i niezbęd-
ne elementy optyczne zgodnie z projek-
tem. 

D. Budowa i uruchomienie bazo-
wej stacji nadawczej WIMAX oraz stacji 
nadawczych WIFI zgodnie z projektem 
wykonawczym.

E. Przeszkolenie administratorów sys-
temu wskazanych przez zamawiającego 
w zakresie obsługi, konfiguracji i zarzą-
dzania systemem.

F. Wykonanie inwentaryzacji i dokumen-
tacji powykonawczej.

Na przetarg wpłynęły 2 oferty, spośród 
których na realizację zadania wybrano 
ofertę Wykonawcy firmy Nr 1 – NET-
BUD  spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, 10-941 Olsztyn, ul. Ma-
rii Zientary-Malewskiej 57A, która 
zaoferowała wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z warunkami za-
wartymi  w SIWZ i projekcie umowy 
za łączną cenę: 3.291.000,00 zł (wartość 
netto), 724.020,00 zł (podatek VAT), 
4.015.020,00 zł (wartość brutto).  w tym: 

- wykonanie Zadania nr 1 określone-
go w SIWZ za cenę: 931.000,00 zł netto, 
204.820,00 podatek VAT 22%, 1.135.820 
zł brutto;

- wykonanie Zadania Nr 2 określonego 
w SIWZ za cenę: 2.360.000,00 zł netto, 
519.200,00 podatek VAT 22%, 2.879.200 
zł brutto.                                        

      red.

„Dostęp do Internetu  - szansa
na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”

 - rozstrzygnięcie przetargu

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład 
opieki zdrowotnej lub personel udzielają-
cy świadczeń zdrowotnych w placówkach 
publicznych lub prywatnych, naruszył 
twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecz-
nika Praw Pacjenta. 
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnychŚwiadczeń zdrowotnych 
2. Informacji o swoim stanie zdrowiaInformacji o swoim stanie zdrowia
3. Zachowania przez osoby udzielająceZachowania przez osoby udzielające 

świadczeń zdrowotnych tajemnicy in-
formacji związanych z leczeniem

4. Wyrażenia zgody albo odmowy naWyrażenia zgody albo odmowy na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

5. Poszanowania intymności i godnościPoszanowania intymności i godności
6. Dokumentacji medycznejDokumentacji medycznej
7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii alboZgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo 

orzeczenia lekarza
8. Poszanowania życia prywatnego iPoszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego
9. Opieki duszpasterskiejOpieki duszpasterskiej
10. Przechowywania rzeczy wartościo-Przechowywania rzeczy wartościo-

wych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone 
zadzwoń: 

Bezpłatna infolinia: 800-190-590   
(czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00)

połączenia z tel. komórkowych (płatne 
wg stawek operatora):

(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielają spe-

cjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz 
prawnicy.

           Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86; 
sekretariat@bpp.gov.pl www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym 
organem administracji rządowej. Został 
powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy 
pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?                                           
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Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przyjmujemy: 
1. Telefonicznie 087 6410139; 6439060 w godz. 8.30-15.30
2. Za pomocą internetu, na adres: gbp.plaska@home.pl. 
3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury - Płaska 57.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści, lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez 
podania przyczyny.

Sprzedam działki uzbrojone z prawem zabudo-
wy w miejscowości Płaska: działka 1500 mkw, 
cztery działki po 1000 mkw. Działki graniczą 
z lasem państwowym, położone w odległości 
500 metrów od jeziora Paniewo, 300 metrów 
od jeziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do 
uzgodnienia).tel. 87 6418881,e-mail:jadeszko@
poczta.onet.pl. 
 
Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykoń-
czenia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i 
do zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgod-
nienia), używane skrzydła drzwiowe, bryczka 
parokonna – 2,5 tys. zł tel. 87 641 88 81,e-mail:
jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w 
miejscowości Rudawka o powierzchni 3000 
mkw. Działka graniczy z lasem, położona w 
bliskim sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, w 
odległości 200 m od przejścia granicznego. Cena 
do uzgodnienia. tel. 695 365 127.

Rysowanie portretów, autoportretów, malowa-
nie widoków, pejzaży. tel. 603 270 368. 

Ośrodek PROSERWY w Serwach zatrudni: ku-
charki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłoszenia 
osobiste lub: kom. 503 064 200, e-mail: invest@
investnord.pl

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda agre-
gat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, 
rok produkcji 1967 r., Tel  kom. 503 064 200. 

Sprzedam działki budowlane o różnych po-

wierzchniach położone w miejscowości Gruszki 
i okolicach, ceny od uzgodnienia, 
tel. 508 953 124.

Sprzedam łódkę plastikową, niezatapialną, 
mało używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. Cena 
1000 zł, tel. 600 569 233. 

Sprzedam działki budowlane z prawem zabudo-
wy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, położone 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejsco-
wości Kudrynki, cena do uzgodnienia. 
tel. 87 641 76 35, 785627913.

Sprzedam używany wóz na kołach gumowych,  
dwudziestka. Gruszki,
 tel. 693 354 502

Przyjmę, kupię każdą ilość ziemi na działkę. 
tel. 512 146 299

Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o 
powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia. tel. 695 361 127

Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowo-
ści Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia. 
tel. 607 764 107.

Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-

wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone w 
miejscowości Gorczyca. Nieruchomości znaj-
dują się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia. 
tel. 668 301 799.

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastrono-
micznych, zabudowań gospodarczych, altan. 
Kryjemy dachy
 już od 42 lat. Prace wykonujemy szybko, solid-
nie i tanio. tel. 663-201-446

Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
tel. 783-828-866

Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, 
banie ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wy-
konujemy wykończenia domów drewnianych, 
renowację
 starych obiektów drewnianych, więźby dacho-
we. tel. 607-924-718

Sprzedam pół domu 70 m˛ z dziaůkŕ 1200 m˛
i garażem w Gruszkach, gm. Płaska. 
tel. 87 641 75 98,  514 391 704.

Usługi remontowo-budowlane w szerokim 
zakresie. tel. 510 449 029

Sprzedam działkę bez prawa zabudowy 
  o powierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości 
Rudawka, przy drodze do Lubinowa, nieru-
chomość położona w sąsiedztwie lasu. Cena do 
uzgodnienia.  tel. 601 082 024

Głównym zadaniem zrealizowanym 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej był kompleksowy remont 
Świetlicy Gminnej w Rubcowie. W 
zakresie tych prac wykonano między 
innymi: drobne prace budowlane przy-
gotowawcze, w tym kucie otworów na 
powiększenie okien, wyrównanie pod-
łoża we wszystkich pomieszczeniach, 
demontaż rampy, wykonanie opaski 
dwóch ścian budynku, drobne prace 
murarsko-tynkarskie, w tym: wyko-
nanie elewacji zewnętrznej tynkiem 
tradycyjnym, wyrównanie ścian wraz 
ze szpachlowaniem, gruntowaniem 
powierzchni i malowanie, układanie 
glazury w kuchni i w łazience, drobne 
prace instalacyjne, w tym: wodno-ka-
nalizacyjne, elektryczne (montaż lamp 
oświetleniowych, włączników, gniaz-
dek), prace montażowe, w tym: montaż 
okien wraz z wykonaniem parapetów, 

montaż umywalki, sedesu, termy, lustra 
w łazience, montaż zlewu i ogrzewa-
cza wody w kuchni, demontaż starych 
drzwi wraz z futrynami i wstawienie 
nowych, montaż kominka wraz z wy-
konaniem obudowy, montaż rynien, 
prace związane z zagospodarowaniem 
terenu, w tym: sadzenie krzewów. 
Rozpoczęto również intensywne prace 
częściowej naprawy dróg gminnych 
poprzez ich żwirowanie i równanie. W 
związku ze zbliżającym się sezonem 
zimowym rozpoczęto także prace do-
tyczące obsługi kotłowni w budynku 
Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w 
Płaskiej. Wykonywano też transport 
żywności dla mieszkańców Gminy 
i dzieci do szkół. Przeprowadzono 
częściowy remont linii wodociągowej 
poprzez wykonanie nawiertak na sieci 
w miejscach uszkodzonych. 

EM.

Kolejny pracowity okres 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

w Płaskiej

Kryminałki
*Paweł B. zasiądzie na ławie oskarżo-
nych z zarzutem zgwałcenia nastolatki, 
w niedzielę 11 lipca 2010 roku na polu 
namiotowym w Serwach. Poszkodowa-
na jest nieletnia w rozumieniu prawa 
i jest mieszkanka powiatu augustow-
skiego, a w Serwach przebywała na wa-
kacjach. Akt oskarżenia w tej sprawie 
trafił już do Sądu rejonowego w Augu-
stowie a oskarżony odpowiadać będzie 
też za wykorzystanie stanu bezradności, 
niemocy i doprowadzenie kobiety do 
stosunku płciowego. Sprawcy grozi do 
12 lat więzienia.

(B)

14 października jest Dniem Eduka-
cji Narodowej, świętem Wszystkich 
pracowników oświaty. Z tej okazji 
odbyła się w naszej szkole uroczystość. 
Uczniowie klasy IV przygotowali część 
artystyczną. Odczytano również list 
biskupa ełckiego Jerzego Mazura 
skierowany do Pani Dyrektor, Nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników 
oświaty.  

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to 
bardzo ważna uroczystość w naszym 
szkolnym kalendarzu imprez. W tym 
roku odbyła się ona 13 października. 
Uczestniczyli w niej Rodzice, ucznio-
wie szkoły, dyrekcja, nauczyciele, 
sekretarz Urzędu Gminy, pracownicy 
szkoły. Przed uro-
czystym ślubowa-
niem i pasowaniem 
na uczniów, dzieci 
musiały przejść kil-
ka prób: próbę mą-
drości, uśmiechu, 
zręczności, rozpo-
znawania przedmio-
tów oraz kolorów. 
Zmagania ich ocenia-
li uczestnicy obecni 
na uroczystości. Po 
zaliczeniu wszystkich 
prób w symboliczny 

sposób poprzez przysięgę i pasowanie 
dużym ołówkiem, zostali przyjęci w 
poczet uczniów swojej szkoły. Stali 
się członkami społeczności szkolnej, 
czyli nie są już tylko dziećmi, ale też 
uczniami tej szkoły. 

Ślubowanie złożyli i zostali  pasowani 
na uczniów: Jarosław Jadeszko, Mate-
usz Kozielski, Kinga Kucharzewska, 
Szymon Obuchowski, Patryk Racz-
kowski, Milena Szymańska, Oskar 
Wasilczyk, Wiktoria Wasilczyk, 
Sebastian Wijas, Karol Zakarzecki.   
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, gratulacje oraz upominki. Na 
zakończenie wszyscy udali się na słodki 

poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.

Wspólne przygo-
towanie uroczystości 
przyczyniło się do in-
tegracji zespołu kla-
sowego, zaś nauczy-
cielowi dało możli-
wość poznania dzieci 
w różnych sytuacjach 
zadaniowych. Fakt 
obecności rodziców, 
uczniów klas starszych 
i ich wychowawców 
oraz przedstawiciela 
Urzędu Gminy nadał 
wyjątkowe znaczenie 
tej uroczystości. Udział 

rodziców w imprezach klasowych i 
szkolnych ma ogromne znaczenie, 
ponieważ pozwala na ich wspólne prze-
żywanie, co wzbogaca więzi pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, a ponadto rodzice 
mają możliwość obserwować własne 
dziecko na tle zespołu i bardziej obiek-
tywnie je oceniać. 

Uroczystość dostarczyła dzieciom mi-
łych wrażeń i zadowolenia. Spotkania  
i rozmowy z rodzicami sprzyjają współ-
pracy i dobrej atmosferze. Ważne jest 
też to, by rodzice i wychowawca poznali 
nawzajem swoje oczekiwania. 

Maria Skowrońska

Dzień Edukacji Narodowej 
oraz ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów Szkoły Podstawowej w Gruszkach 

Edukacja
Stare księgi dawnych wróżek, 
Dzisiaj między bajki włóż.
Teraz postęp, no i wiedza,
Otwiera nam wiele dróg.

Edukacja, to podstawa,
Gdyż techniki nadszedł czas.
Samoloty i wieżowce,
Już nie dziwią wcale nas.

Jeżeli chcesz żyć w nowym 
świecie,
Wchłaniaj wiedzę, ile sił.
Mamy wybór w edukacji,
Abyś chętny tylko był!

Jadwiga Jatkowska
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Od wielu lat udzielamy pomocy 
różnym fundacjom. Jesteśmy ciągle 
otwarci na pomoc innym, dlatego po-
stanowiliśmy pomóc powodzianom z 
południa Polski. Samorząd Uczniow-
ski wraz ze Szkolnym Kołem Caritas 
prowadzonym przez Zofię Hańczyc, 
postanowił zorganizować w naszej 
szkole kiermasz. 

Od 6 do 24 września prowadzono w 
szkole zbiórkę zabawek, książek, arty-
kułów piśmienniczych. W tym czasie 
przygotowaliśmy rzeczy na sprzedaż. 
Do akcji chętnie włączyli się uczniowie 
jak i nauczyciele – nasi darczyńcy. 

O akcji poinformowaliśmy poprzez 
ogłoszenie na gazetce samorządu i w 
szkolnej gazetce „Pineska”. Następnie 

od 27 do 30 września, przeprowadzo-
no kiermasz. Zebraliśmy 205 złotych. 
Zdobyte pieniądze postanowiliśmy 
przekazać dla „Caritas” w Ełku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli nam w akcji, zarówno ofiarodaw-
com jak i kupującym.

Opiekun Samorządu Szkolnego 
Agata Pomichter

Od września 2010r. wznowiła trenin-
gi sekcja tenisa stołowego Międzysz-
kolnego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego w Płaskiej. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu we  wtorki i 
w czwartki w godzinach 17.00-19.00. 

Opiekunowie Jan Bagiński i Zdzisław 
Omelaniuk zapraszają wszystkich 
chętnych do sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Płaskiej. 

17 października 2010r. graliśmy w 

I Wojewódzkim Turnieju Kwalifika-
cyjnym żaków i skrzatów w Kolnie w 
składzie: Natalia Bołtralik, Karolina 
Prochniewska, Klara Zdankiewicz, 
Dominik Bołtralik, Krystian Proch-
niewski i Piotr Zaniewski. 

Rozpoczęła rozgrywki IV liga tenisa 
stołowego w której występuje drużyna 
MUKS Leśnicy Płaska. Gramy w Gru-
pie Zachodniej wraz z: KOKiS Kolno, 
UKS „Piątka” Łomża,  UKS „Jaćwing” 
Rajgród, UKS II Białobrzegi, UKS Pło-
mień Dobrzyniewo Duże, AZS PWSiP 
II Łomża. 

Pierwszy mecz nasza drużyna ro-
zegrała 14 października wygrywając 
10:3 z UKSTS „Płomień” Dobrzyniewo 
Duże, a zwycięskie punkty zdobyli: 
Omelaniuk Tadeusz - 3,5 pkt, Bagiński 
Jan - 2,5 pkt, Skowroński Andrzej - 2 
pkt, Dobrzyński Jarosław – 1,5 pkt, 
Omelaniuk Zdzisław – 0,5 pkt.

 J.B.   

Wielkie granie rozpoczęte

Kiermasz szkolny na rzecz powodzian

W dniu 30 sierpnia 2010r. Gmina Pła-
ska uzyskała wpis do rejestru jednostek 
samorządu terytorialnego, wykonują-
cych działalność w zakresie telekomu-
nikacji - prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
W myśl ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-
komunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 

675), jednostki samorządu terytorialne-
go mogą prowadzić własną działalność 
telekomunikacyjną i dostarczać szeroko-
pasmowy Internet tam, gdzie nie opłaca 
się to prywatnym firmom, gdzie istnieje 
popyt lub gdzie jest konieczność prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

Gmina Płaska będzie mogła nie tylko 
budować czy eksploatować sieci teleko-

munikacyjne, lecz także świadczyć usłu-
gi z wykorzystaniem posiadanej infra-
struktury telekomunikacyjnej na rzecz 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
bądź użytkowników końcowych. Przy 
spełnieniu pewnych warunków, gmina 
będzie mogła dostarczać mieszkańcom 
Internet po obniżonych cenach lub na-
wet za darmo.                                    red.

Gmina Płaska operatorem 
telekomunikacyjnym

17 czerwca 2010 odeszła od nas Pani 
Leonarda Bielenica, osoba bliska 
gospodarzom Bazy Terenowej Fun-
dacji „Harcerska Wola” w Rudawce 
– harcerzom i uczniom z warszaw-
skiego Zespołu Szkół Społecznych na 
Bemowie. 

W ciągu lat wielokrotnie spotykali-
śmy się z panią Leonardą. Wraz z mę-
żem, Panem Aleksandrem, opowiadała 
nam o przeszłości tej okolicy. 
Podpowiadała, gdzie zbie-
rać grzyby, jak przyrządzić 
kartacze. Dzieliła się z nami 
ciekawymi wiadomościami, 
które pomogły nam poznać 
i polubić Rudawkę. 

Najstarsi spośród nas z no-
stalgią wspominają pewien 
lipcowy dzień 1997 roku, 
kiedy to Pani Leonarda po-
wiodła wyprawę do swojego 
rodzinnego domu w Starych 
Bohaterach. Już wówczas 
był on ruiną, pełną jednakże 
fascynujących „skarbów”: 
naczyń i narzędzi, drewnia-
nych i metalowych, które 
przez lata służyły jego mieszkańcom. 

Plon owej wyprawy, starannie od-
nowiony i opisany, w lipcu 2009 roku 
został udostępniony zwiedzającym 
na werandzie budynku dawnej szkoły 

w Rudawce, w postaci małej izby re-
gionalnej. Można tutaj obejrzeć niemal 
kompletny zestaw narzędzi do obróbki 
lnu oraz inne, zabytkowe już przedmio-
ty codziennego użytku.

Stworzenie ekspozycji nie byłoby 

możliwe bez wskazówek 
i informacji, które przeka-
zała uczestnikom letnich 
warsztatów przyrodniczych 
Pani Leonarda. Na pamiątkę 
tamtego lata pozostał krótki 
film, na którym opisuje ona 
sposób, w jaki używano kro-
sien i innych narzędzi służą-
cych do obróbki lnu. Kadry 
z filmu stanowią ilustrację 
tego artykułu.

W dowód wdzięczno-
ści za pomoc i wieloletnią 

przyjaźń postanowiliśmy poświęcić 
izbę regionalną w Rudawce pamięci 
ofiarodawczyni jej eksponatów, Pani 
Leonardy Bielenicowej. 

Maciej Czyż i Jarosław Pytlak

Izba regionalna – na pamiątkę
 


