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W dniu 1 grudnia 2014r. odbyła się I 
inauguracyjna Sesja Rady Gminy w lo-
kalu świetlicy wiejskiej w Płaskiej, a jej 
obrady zostały zwołane w celu złożenia 
ślubowania przez radnych  wybranych w 
wyborach przeprowadzonych w dniu 16 
listopada 2014 r. Postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego Nr 35/2014 z dnia 
25 listopada 2014 r. Podczas jej obrad 
15 radnych złożyło ślubowanie, że będą 
obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro gminy i jej mieszkańców. W dniu 1 
grudnia 2014 r. radni podjęli  już pierwsze 
decyzje ustanawiając prezydium rady:

- podjęto uchwałę Nr I/1/14 w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Płaska, gdzie w głosowaniu tajnym wy-
brano Przewodniczącego Rady w osobie 
Pani Alicji Polkowskiej;

- podjęto uchwałę Nr I/2/14 w sprawie  
wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Płaska, gdzie w głosowaniu 
tajnym wybrano dwóch Wiceprzewod-
niczących Rady w osobach radnych: 
Rudzińskiego Jerzego i Demskiego Grze-
gorza Tadeusza.      

W dniu 5 grudnia 2014r. odbyła się 
kolejna II Sesja Rady Gminy, której  
porządek został również ustalony przez 
Komisarza Wyborczego w Suwałkach, 
mająca na celu  złożenie ślubowania przez 
Wójta Gminy. Z-ca Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej Pan Tomasz 
Warakomski dokonał wręczenia zaświad-
czenia o wyborze Wójta Gminy, po czym 
przed Radą Gminy ślubowanie złożył 
wybrany w II turze wyborów w dniu 30 
listopada 2014r. Wójt Gminy – Wiesław 
Gołaszewski.

Również w piątek, 5 grudnia 2014 
roku w świetlicy wiejskiej w obecności 

wszyst kich radnych i zaproszonych Gości 
oraz pracowników Urzę du Gminy odbyła 
się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczyła Alicja Polkowska, 
zaś radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych, i niezbęnych decyzji:

- podjęto Uchwałę Nr III/3/14 w spra-
wie odwołania Skarbnika Gminy Płaska, 
w której  odwołano z dniem 5 grudnia 
2014 r. Panią Jadwigę Dobrowolską ze 
stanowiska Skarbnika Gminy - główne-
go księgowego budżetu Gminy Płaska z 
powodu rozwiązania umowy o pracę w 
Urzędzie Gminy Płaska;

-  podjęto Uchwałę III/4/14  w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy Płaska, w 
wyniku której powołano z dniem 5 grud-
nia 2014r. Panią Katarzynę Olszewską 
na stanowisko Skarbnika Gminy Płaska, 
będącego jednocześnie głównym księgo-
wym budżetu gminy;

- podjęto Uchwałę III/5/14 w sprawie 
powołania Komisji Statutowej Rady 
Gminy. Powołano  Komisję Statutową 

w składzie: Demski Grzegorz Tadeusz; 
Wydra Paweł; Rudziński Jerzy.

Przedmiotem działania Komisji Statu-
towej będzie opracowanie zmian Statutu 
Gminy Płaska wynikających ze zmian 
stanu prawnego;

- podjęto Uchwałę III/6/14 w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Płaska, w skład komisji powoła-
no następujących radnych: Raczkowski 
Antoni; Kuźnicka Dorota;  Lesiecki 
Stanisław;

- podjęto Uchwałę III/7/14 w sprawie 
powołania Komisji Budżetowej Rady 
Gminy Płaska, w skład komisji powołano 
następujących radnych: Okuniewski Jerzy 
Jan; Tarasiewicz Aneta; Demski Grzegorz 
Tadeusz;

- podjęto Uchwałę III/8/14 w sprawie 
powołania Komisji Gospodarczej i Spraw 
Społecznych Rady Gminy Płaska. Do 
składu osobowego komisji powołano 
następujących radnych: Jadeszko An-
drzej; Wydra Paweł; Rudziński Jerzy; 
Tarasiewicz Aneta;  Okuniewski Jerzy 
Jan; Ciężkowski Dariusz; Raczkowski 
Krzysztof; Jatkowski Józef;

- podjęto Uchwałę III/9/14 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2014 – 2028. Radni przyjęli 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Płaska na lata 2014 – 2028 wraz z progno-
zą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 
2014-2028, jak też  wykaz przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2014 – 2028. 
Wójta Gminy upoważniono do zaciąga-
nia zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć oraz do zaciągania zobo-
wiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające 

Na I, II i III Sesji Rady Gminy
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Ebenezer Scroog, stary ku-
piec, był człowiekiem chciwym, 
znanym ze swego skąpstwa 
i pogardy dla ubogich. Uwa-
żał Święta Bożego Narodzenia 
za stratę czasu i nigdy ich nie 
obchodził. Pewnego razu, po 
powrocie  do domu w Wigilię 
Bożego Narodzenia, nawiedza 
go duch jego wspólnika Jakuba 
Marleya, który ostrzega: jeśli się 
nie zmienisz, po śmierci czeka 
cię wieczna męka! Zjawa zapo-

wiada także odwiedziny trzech 
innych duchów (przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości), 
dzięki którym los starego skąp-
ca może się odmienić. Po tych 
wizytach Scroog ulega wielkiej 
przemianie. Podwyższa pensję 
pracownikowi, opiekuje się jego 
kalekim synkiem, pomaga ro-
dzinie i hucznie obchodzi każde 
Boże Narodzenie.

Jaki morał wypływa ze wzru-
szającej opowieści Karola Dic-
kensa? - Każdy ma szansę na-
prawienia zła i odmiany swojego 
losu! Nigdy nie jest za późno, 
trzeba tylko chcieć. Coroczne 
narodziny Bożego Dzieciątka 
w Betlejemskiej Stajence to 
nieustająca możliwość doko-
nania wewnętrznej przemia-
ny, skruszenia zatwardziałe-
go serca, przebaczenia i po-
wrotu do źródeł. Próbujmy …! 

Mądra Elżbieta podarowała 
nam Wszystkim piękną Modli-
twę do anioła oddechu:

OPOWIEŚĆ  WIGILIJNA

płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- podjęto Uchwałę III/10/14 w sprawie 

zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 
rok, gdzie zmiany polegały na  zwięk-
szeniu planu dochodów budżetowych 
o kwotę 123.526,00 zł., zmniejszeniu 
planu dochodów budżetowych o kwotę 
3.566.986,43 zł. i zwiększeniu planu wy-
datków budżetowych o kwotę 240.207,05 
zł.,  zmniejszeniu planu wydatków 
budżetowych o kwotę 355.667,48 zł. 
Ustalono łączną kwotę przychodów bu-
dżetu gminy w wysokości 3.062.353,00 
zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 
w wysokości 2.475.250,00 zł. Ustalono 
limity zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciąganych na: sfinansowa-
nie przejściowego deficytu budżetu, do 
kwoty 3.000.000,00 zł.,  sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu, do kwoty 
3.062.353,00 zł., wynikającego z zablo-
kowanej przez Wojewodę Podlaskiego 
dotacji z umowy nr LT-PL/107/1VL-1489 
z dnia 2010/05/06 pod nazwą ”Rozwój 
ekoturystyki na pograniczu polsko-li-
tewskim” z przeznaczeniem na: spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów w kwocie 2 475 250,00 
zł.; sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu w kwocie 587.103,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach 
wynosi: dochody budżetu w wysokości: 
11.545.000,00 zł., w tym: bieżące w wyso-
kości 8.729.342,95 zł.; majątkowe w wy-
sokości 2.815.657,05 zł; Wydatki budżetu 
w wysokości: 12.132.103,00 zł, w tym: 
bieżące w wysokości 8.718.700,00 zł., 
majątkowe w wysokości 3.413.403,00 zł. 
Deficyt budżetu w wysokości 587.103,00 
zł. i zostanie pokryty przychodami z kre-
dytu w kwocie 587.103,00 zł.;

- podjęto Uchwałę III/11/14 w sprawie 
ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady 
Gminy. Przewodniczącemu przyznano 
zryczałtowaną miesięczną dietę za pełnie-
nie obowiązków Przewodniczącego Rady 
Gminy w wysokości 1000,00 zł.          

- podjęto Uchwałę III/12/14 w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych i 
sołtysów uczestniczących w posiedzeniach 
Rady Gminy i jej organów. Uchwalono 
zryczałtowane diety miesięczne dla Wice-
przewodniczącym Rady Gminy i Przewod-
niczącym Komisji Stałych Rady Gminy 
Płaska w wysokości 400 zł., zaś pozosta-
łym Radnym ustalono dietę za faktyczny 
każdorazowy udział w posiedzeniach Rady 
i jej organów oraz za udział w koniecznych 
czynnościach wynikających z pełnienia 
mandatu radnego w wysokości 250 zł. 

Sołtysom przyznano dietę za faktyczny 
każdorazowy udział w posiedzeniach Rady 
i jej organów w wysokości 200 zł.

- podjęto Uchwałę III/13/14 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Płaska, gdzie przyznano Wójtowi Gminy 
wynagrodzenie miesięcznie w wysokości: 
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 
5. 500,-zł.; dodatek funkcyjny w kwocie – 
2.000,-zł.; dodatek specjalny w wysokości 
20 % wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego w wysokości 1.500,-zł.

Należy podkreślić, iż ustalona dieta 
Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych, 
Sołtysów oraz wynagrodzenie Wójta 
pozostały na obecnie obowiązującym i 
niezmienionym od 2010 r. poziomie. 

W dniu 17 i 18 grudnia 2014r. odbyły 
się pierwsze posiedzenia Komisji Stałych 
Rady Gminy, podczas których dokonano 
między innymi wyborów Przewodniczą-
cych Komisji i ich Zastępców. Przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej został Pan 
Raczkowski Antoni, Przewodniczącym 
Komisji Budżetowej  został Pan Oku-
niewski Jerzy Jan, natomiast Komisji 
Gospodarczej i Spraw Społecznych Prze-
wodniczącym został Pan Jadeszko Andrzej. 
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

red.

Aniele oddechu,
przyfruń bez pośpiechu,
skrzydłem mnie ogarnij.

Myśli rozbiegane,
pozbieraj nad ranem,
niech będzie jak w Narnii.

Przywróć sercu ciszę,
pomóż w niej usłyszeć 
oga pieśń odwieczną.

Niech Alsan prawdziwy,
bez futra i grzywy,
zapatrzy się w wieczność,

i ziemię zdyszaną,
smutną rozedrganą,
przytuli do siebie,
wszelki ból ukoi,
i lęk uspokoi w swym niebie.

Autor: Ewa Stadtmuller
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Boże Narodzenie tuż tuż…

Wigilia w Gruszkach

Czas płynie nieubłaganie. Mimo, 
iż pogoda nie jest świąteczna Boże 
Narodzenie „za pasem”.  Niewątpli-
wie najważniejsze święta religijne w 
roku, obchodzone najuroczyściej obok 
Wielkanocy. Jego tradycje początkowo 
pochodziły z czasów pogańskich, kolej-
ne zwyczaje wprowadzane były przez 
Kościół Katolicki. Wpływ na nie miały 
również zwyczaje ludowe.

We wszystkich domach trwają przy-
gotowania do najważniejszego wieczoru 
w roku – Wigilii Bożego Narodzenia. 
Dawniej w tym dniu dekorowano domy 
snopami zboża symbolizującymi po-
myślność i dostatek, dzisiaj zastąpiły je 
ozdoby i lampki. Nie wszyscy wiedzą, 
że zwyczaj ubierania choinki pojawił 
się w Polsce dopiero w XVIII wieku i 
pochodzi z Niemiec. 

Prawidłowo ucztowanie powinno 
zacząć się po nieszporach, po zapadnię-
ciu zmroku i pojawieniu się pierwszej 
gwiazdki, która symbolizuje Gwiazdę 
Betlejemską zwiastującą narodzenie 
się Jezusa. Według tradycji Kościoła 
Katolickiego kolacja wigilijna powinna 
rozpocząć się modlitwą i czytaniem 
fragmentów Ewangelii Św. Mateusza 
lub Ewangelii Św. Łukasza dotyczących 
narodzin Jezusa. Wszyscy członkowie 
rodziny chętnie siadają przy stole na-
krytym białym obrusem, pod którym 
powinny znajdować się wiązki sianka, 
oraz suto zastawionym tradycyjną ilością 

dwunastu potraw. Przy stole nie powinno 
zabraknąć wolnego nakrycia przezna-
czonego dla zbłąkanego wędrowca lub 
niezapowiedzianego gościa, bowiem w 
tym dniu nikt nie powinien być sam!

Najważniejszym elementem wigilii 
jest dzielenie się opłatkiem. Zwyczaj 
ten stanowi odniesienie do Ostatniej 
Wieczerzy, podczas której Jezus dzielił 
się chlebem z uczniami. W trakcie całych 
świąt Bożego Narodzenia nie powinno 
zabraknąć kolęd. Wigilijny wieczór 
kończy się Pasterką – uroczystą mszą 
odprawianą w nocy, upamiętniającą przy-
bycie do Betlejem pasterzy oddających 
hołd nowo narodzonemu Chrystusowi.  

Następnym dniem po wigilii jest Boże 
Narodzenie, a kolejnym (tzw. drugi 

dzień świąt) obchodzimy na pamiątkę 
św. Szczepana, który był pierwszym 
męczennikiem za wiarę chrześcijańską.

Niech w te Święta nie zabraknie w na-
szych domach tradycyjnych obrządków 
upamiętniających najważniejsze wyda-
rzenia w Kościele Katolickim. Niech 
przy świątecznym stole nie zabraknie 
ciepłej rodzinnej atmosfery, i niech to 
będzie dla wszystkich czas wyjątkowy 
i radosny, niosący wytchnienie od co-
dziennych trosk i zmagań. Aby wszystkie 
dni były tak piękne i szczęśliwe jak ten 
wigilijny wieczór a Nowy Rok by przy-
niósł szczęście i pomyślność!

Dyrekcja i Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Płaskiej

W niedzielą 21 grudnia w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach odbyła się corocz-
na wspólna wigilia mieszkańców wsi. 
Zaszczycili nas swoją obecnością ks. Pro-
boszcz Andrzej Borkowski, wójt Gminy 
Płaska p. Wiesław Gołaszewski, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Płaskiej p. Dariusz Sudyk.

Koncert kolęd przygotowała i wraz z 
chórem wykonała nasza parafialna or-
ganistka Natalia Kozielska. Serdecznie 
dziękujemy!

W nastroju wigilijno – świątecznym 
i w atmosferze życzliwości mieszkańcy 
wsi spędzili miły, wspólny wieczór. Jak 
karze nasza polska tradycja na wigilijnym 
stole było dwanaście potraw, które zostały 
przygotowane przez samych uczestników, 
a produkty zakupiono dzięki życzliwości 
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Wigilia w Mołowistym

Dawne ozdoby choinkowe na Ziemi Augustowskiej

We wtorek 9 grudnia 2014 roku w 
Szkole Podstawowej w Gruszkach od-
były się zajęcia prowadzone przez panią 
Teresę Nakonieczko, emerytowaną na-
uczycielkę, na których dowiedzieliśmy 
się jak dawniej, ponad 50 lat temu wy-
glądały święta Bożego Narodzenia i jak 
zdobiono choinki. Zajęcia obejmowały 

pokaz dawnych ozdób oraz naukę ich 
wykonywania. Uczniowie chętnie two-
rzyli: pawie oczka, łańcuchy ze słomy i 
bibuł, Mikołaje z wydmuszek, aniołki z 
bibułki, żółwiki ze skorupek orzechów 
włoskich, malowali farbą szyszki oraz 
lukrowali pierniki. Samodzielnie wykona-
nymi ozdobami udekorowaliśmy choinkę 
szkolną. Dla uczniów była to cenna lekcja 
regionalizmu. Dziękujemy również naszej 
bibliotekarce pani Joannie Szebiotko, 
która znalazła nam taką „regionalną” 
twórczynię oraz za pomoc w zajęciach.

A.Pomichter

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej p. Wojciecha Krzywińskiego.

Licznie przybyli mieszkańcy i przedsta-
wiciele władz życzyli sobie wszystkiego 
dobrego i abyśmy spotkali się za rok.

Jan Bagiński

W niedzielę, 21 grudnia br., w Świe-
tlicy Wiejskiej w Mołowistym odbyło 
się  spotkanie wigilijne mieszkańców 
wsi. W uroczystości wzięli udział: ks. 
Wojciech Jabłoński, Kustosz Sanktu-
arium Maryjnego w Studzienicznej, 
Wojciech Krzywiński Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Płaskiej oraz 

Antoni Raczkowski reprezentujący Radę 
Gminy Płaska. Honory domu pełniła P. 
Wiesława Wiszniewska, która przygoto-
wała wystrój sali oraz wigilijne potrawy. 
Na początku spotkania ks. Wojciech 
przeczytał fragment Ewangelii według 
św. Mateusza, złożył życzenia świątecz-
no – noworoczne oraz pobłogosławił 

dary znajdujące się na wigilijnym stole. 
Rozległy się dźwięki tradycyjnej kolędy 
,,Wśród nocnej ciszy’’. Następnie za-
proszeni goście podzielili się opłatkiem 
i zasiedli do symbolicznej wieczerzy 
wigilijnej. Podczas spotkania panowała 
miła, rodzinna atmosfera. Była to pierw-
sza tego typu wiejska wigilia i mamy 
nadzieję, że stanie się ona tradycją w 
Mołowistym.

W.K.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy w ZSO

Konkurs Kalendarz Adwentowy

W dniach 15-19 grudnia 2014 r. w 
ZSO w Płaskiej odbył się Kiermasz Bo-
żonarodzeniowy zorganizowany przez 
panią Annę Abrycką i panią Małgorzatę 
Sudyk. Uczniowie na przerwach na 
korytarzu przy wejściu do szkoły sprze-
dawali różne ozdoby bożonarodzeniowe 
i kartki świąteczne. Wszystkie drobiazgi 
zostały wykonane przez uczniów pod-
czas różnych zajęć szkolnych. Ucznio-
wie sprzedawali bombki, choinki, stro-
iki na drzwi, aniołki, kartki świąteczne 
i kominy/szale na szyję.  Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Anna Abrycka

W ZSO w Płaskiej odbył się konkurs „Mój Kalendarz Adwentowy” zorganizo-
wany przez p. Annę Abrycką. Forma pracy była dowolna. Uczniowie wykonali 9 
kalendarzy. 

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Kalendarz Adwentowy autorstwa Jana Kajetana Bołtralik i Damiana 

Kubryń kl. IV
II miejsce – Kalendarz Adwentowy autorstwa Mileny Szymańskiej kl. V
III miejsce – Kalendarz Adwentowy Jakuba Milewskiego kl. III
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Maraton Pisania Listów w ZSO

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE W GRUSZKACH
W piątek 5 grudnia w BIBLIOTECE 

w Gruszkach został rozstrzygnięty MI-
KOŁAJKOWY KONKURS pt. ,,LIST 
DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ‘’.

W konkursie udział wzięła liczna grupa 
uczniów, za co dziękuję. Pisząc listy wy-
kazali się: pomysłowością, kreatywnością 
i humorem. Dzieciaki w listach pamięta-
ły, o tym, że trzeba nie tylko prosić ale też  
dziękować i cieszyć się nawet z małego 
prezentu, z dobrego słowa. Pamiętały   
o innych osobach, i o tym, żeby Mikołaj 
dotarł do każdego dziecka i, że święta 
spędzone z rodziną to bardzo duży pre-
zent. Do listu każde dziecko wykonało 
ozdobną kopertę z ciekawym adresem 
Mikołaja.

Prezentów w tegoroczne Mikołajki nie 
brakowało. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni, a komisja w składzie: Pani 
Agata Pomichter, Pani Kasia Ślużyńska 
i sam Mikołaj z ulicy  Śniegowej 6 wy-
różnili: za poprawną formę listu, ciekawy 
pomysł i estetykę koperty z adresatem 
następujące osoby: Jarek Jadeszko kl. 
V, Wiktoria Wasilczyk kl. V, Izabela 
Zaniewska kl. III Szymon Pawłoski kl. 
VI, Kajetan Bołtralik kl.III , Kuba Mi-
lewski kl. III.

Dnia 11 grudnia 2014 
r. uczniowie klas gimna-
zjalnych ZSO w Płaskiej i 
uczniowie Szkoły Filialnej 
w Gruszkach uczestniczyli 
w Maratonie Pisania Listów, 
tzw. Amnesty International. 
Jest to międzynarodowa 
organizacja pozarządowa, 
której celem jest zapobie-
ganie naruszeniom praw 
człowieka poprzez wszelkie 
pokojowe akcje obywatel-
skie – od organizowania 
pisania listów do rządów 
krajów łamiących te prawa, 
poprzez publiczne rozgła-
szanie informacji o takich 
naruszeniach, po realną 
pomoc finansową i prawną 
poszkodowanym osobom. 
Akcja w naszej szkole została zorgani-
zowana przez panią Małgorzatę Sudyk 
i panią Annę Abrycką przy współpracy 
z II LO w Augustowie. Tegoroczny 
maraton poświęcony został Liu Ping 
z Chin, aktywistce walczącej o  prze-

strzeganie praw człowieka i skazanej 
na 6,5 roku więzienia. Naszym celem 
było zebranie jak największej ilości 
listów napisanych przez uczniów i na-
uczycieli własnoręcznie oraz pokaza-
nie, że los ludzi niesłusznie więzionych 

w innych krajach, którzy walczyli o 
przestrzeganie praw człowieka, nie jest 
nam obojętny. Miło jest popatrzeć jak 
w młodych ludziach rodzi się wrażli-
wość na krzywdę drugiego człowieka.

Anna Abrycka
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Daleka droga do domu…
- fragmenty poruszającej 

opowieści Sybiraka Szczepa-
na Zyskowskiego. Kolejne w 
następnych wydaniach „Głosu 
Płaskiej”

„Nie zdarzyło się i nie może 
nigdy się zdarzyć, aby ktokol-
wiek w ZSRR był przedmio-
tem prześladowań z powodu 
swojego pochodzenia narodo-
wego” - Stalin, Dzieła, t. XIII, 
Moskwa 1951

Historia zna jednak wiele 
sposobów na prześladowanie 
ludności ze względu na jej na-
rodowość, wyznawaną religię 
czy status społeczny. Obozy 
koncentracyjne, masowe eg-
zekucje, zesłania odzierały z 
człowieczeństwa, godziły w 
podstawowe prawa człowieka. 
Nie inny los spotkał Sybira-
ków, masowo wywożonych w 
mroźne trzewia ZSRR. 

Sybir pochłonął wiele ist-

nień. Setkom tysięcy nie było 
dane wrócić do Ojczyzny. Ci, 
którym się to udało, do dziś 
wspominają upokarzające wa-
runki w jakich przyszło im żyć. 
Dziś, ostatni Sybiracy powoli 
odchodzą, pozostają jednak po 
nich wspomnienia i opowieści 
z nieludzkiej ziemi. Przysiądź-
my na chwilę i poznajmy histo-
rię jednego z nich - Szczepana 
Zyskowskiego, pochodzącego 
z Żarnowa Trzeciego, koło 
Augustowa. W czasie wywózki 
miał 16 lat. Do końca życia nie 
przestawał dziękować Bogu, że 
dane mu było wrócić do nade 
wszystko ukochanej Ojczyzny. 
Dziś miałby 91 lat, zmarł po 
ciężkiej chorobie. Pozostawił 
po sobie nie tylko wspomnie-
nia, ale również wiele cennych 
pamiątek - medale, fotografie 
oraz rzecz wyjątkową i jakże 
cenną - pamiętnik Sybiraka.  

 IW.
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13 grudnia 1981 r. polski (?) generał 
wypowiedział wojnę własnemu narodowi. 
O północy z soboty na niedzielę wprowa-
dził bezprawnie ( z naruszeniem nawet 
ówczesnej Konstytucji) na terenie całego 
kraju Stan Wojenny. Była to niczym nie 
uzasadniona reakcja na próbę zrzucenia 
jarzma komunistycznej władzy, zapocząt-
kowana w sierpniu 1980 r. Wydarzenia w 
Stoczni Gdańskiej, strajki w Szczecinie 
i Jastrzębiu wyzwoliły w milionach Po-

laków, skupionych wokół NSZZ ,,Soli-
darność’’, tęsknotę do Wolności. Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza, pod 
wodzą swojego I Sekretarza, postanowiła 
brutalnie przerwać  te niepodległościo-
we dążenia. Stan Wojenny okazał się 
kompletną porażką. Generał Jaruzelski 
tłumaczył po latach, że wprowadzenie sta-
nu wyjątkowego było ,,mniejszym złem’’ 
sugerując nieuchronną interwencję wojsk 
Układu Warszawskiego, w tym Armii 

Czerwonej. Badania Instytucji Pamięci 
Narodowej, analiza protokołów posiedzeń 
Biura Politycznego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego jednoznacznie 
wskazują, że nie planowano zbrojnego 
najazdu na Polskę. Mało tego, niektóre 
źródła podają, że sam Jaruzelski prosił 
o taką interwencję! W ,,nagrodę’’ został 
wybrany w 1989 r. (zaważył 1 głos!) 
Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. 

W dalszej części artykułu przedsta-
wiamy naszym czytelnikom kulisy tych 
dramatycznych wydarzeń.

Wojciech Krzywiński

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego na 
terytorium PRL zapadła tuż po południu 12 grudnia 1981 
roku. Do komend wojewódzkich milicji i dowództw poszcze-
gólnych jednostek wojskowych wysłano rozkazy, nakazując 
uruchomienie dawno przygotowanych procedur. Już wieczo-
rem tego dnia w wielu miejscach obserwować można było 
przemarsze oddziałów wojskowych i milicyjnych. Jeszcze 
przed północą rozpoczęto operację „Azalia”, której celem 
było opanowanie węzłów łączności oraz ośrodków radia i 
telewizji. Po sprawnym wykonaniu tej akcji na miesiąc zamil-
kły telefony. O północy rozpoczęto działania oznaczone kryp-
tonimem „Jodła”, a więc akcję internowania działaczy „So-
lidarności”, opozy-
cjonistów oraz (dla 
„równowagi”) nie-
których przedstawi-
cieli ekipy Gierka. 
Już pierwszego dnia 
stanu wojennego 
internowano blisko 
3,5 tysiąca osób.

W tym samym 
czasie do Warsza-
wy zwożono człon-
ków Rady Państwa, 
którzy mieli zale-
galizować przepro-
wadzany właśnie 
zamach stanu, a tak-
że legitymizować 
pozakonstytucyjne 
ciało, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 
Podsunięte przez wojskowych (bezprawne nawet w świetle 
ówczesnego prawa) dekrety przyjęto przy jednym głosie 
sprzeciwu, należącym do Ryszarda Reiffa, lidera PAX.

Rano 13 grudnia przerażeni Polacy mogli obserwować 
czołgi i wojskowe patrole na ulicach miast, wysłuchać 
przemówienia generała Jaruzelskiego oraz przeczytać wy-
drukowane w Związku Sowieckim obwieszczenie o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Informowało ono o rozlicznych 
ograniczeniach nałożonych na społeczeństwo – m.in. zakazie 
strajków i zgromadzeń, zawieszeniu związków zawodowych 

i większości organizacji społecznych, militaryzacji szeregu 
dziedzin gospodarki narodowej, wprowadzeniu godziny mili-
cyjnej i konieczności posiadania przepustek przy opuszczaniu 
miejsca stałego zamieszkania. W setkach przedsiębiorstw 
i instytucji władzę objęli wyznaczeni przez WRON komi-
sarze wojskowi. W radiu i telewizji pozostawiono jedynie 
po jednym programie, w całym kraju ukazywało się tylko 
kilkanaście gazet.

Pierwsze strajki wybuchły już w niedzielę 13 grudnia 1981 
roku, jednak prawdziwa ich fala zaczęła się rozlewać dopiero 
następnego dnia. 14 grudnia strajkowało już kilkaset zakła-

dów w całym kraju, 
część protestów mia-
ła jednak charakter 
krótkotrwały – od-
powiednie wrażenie 
wywierała grożąca 
surowymi konse-
kwencjami propa-
ganda, brakowało 
wielu związkowych 
liderów, uwięzionych 
pierwszej nocy stanu 
wojennego. Mimo to 
opór systematycz-
nie narastał, w wielu 
miastach odtwarzano 
rozbite internowania-
mi struktury regio-
nalne, organizowano 
siatki łączności, druk 

ulotek, gazetek itp. W Gdańsku utworzono Krajowy Komitet 
Strajkowy.

Punktem przełomowym okazała się krwawa pacyfikacja 
przez jednostki ZOMO kopalni „Wujek” w Katowicach, 
podczas której zabito sześciu górników, a trzech dalszych 
zmarło w wyniku odniesionych ran. Masakra ta odniosła 
skutek, osłabiając wolę oporu. Większość strajków wygasła 
lub spacyfikowano je jeszcze przed świętami, najdłużej 
wytrwali górnicy strajkujący pod ziemią w kopalni „Piast”, 
którzy zakończyli swój protest dopiero 28 grudnia.

żródło: www.13grudnia81.pl

33 lata temu…
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Dnia 10 grudnia 2014 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
uczniowie uczestniczyli w Warsztatach 
Parkour zorganizowanych przez panią 
Annę Abrycką. Profesjonaliści ze Sto-
warzyszenia Klub Sportowy „Parkour 
Białystok” wprowadzali naszą młodzież 
gimnazjalną w tajniki tego ekstremal-
nego sportu. Nasi goście występowali 
w programie „Mam talent” i doszli do 
półfinału, czym zyskali duże uznanie u 
naszych uczniów. W warsztatach brały 
udział wszystkie klasy gimnazjalne. Całe 
spotkanie rozpoczęło się od rozgrzewki, 
potem uczniowie kolejno pokonywali 
różne stacje od fikołków poprzez skoki 
przez skrzynię, aż po fikołki ze skokiem ze 
skoczni i saltem oraz skakanie z niedużej 

wysokości na drabinki. Kolejne ćwiczenia 
były o stopień trudniejsze i pokazywały, 
jak można sprawnie panować nad swoim 
ciałem. Uczniowie ćwiczyli z ogromnym 
zapałem i każdy nowy element wykona-
ny prawidłowo powodował uśmiech na 
ich twarzy. Widać było frajdę i dumę w 
oczach młodzieży. Spotkanie zakończyło 
się pokazem naszych gości, dzięki czemu 
młodzież mogła zobaczyć na żywo, jak 
wygląda prawdziwy profesjonalny Parko-
ur i co moż-
na osiągnąć 
p o p r z e z 
ciężką pracę. 
Celem tego 
s p o t k a n i a 
było pokaza- nie młodym 

ludziom, jak 
fajnie i bez 
w i e l k i c h 
n a k ł a d ó w 
można spę-
dzać wolny 
czas robiąc 

coś dla siebie. Parkour to nie tylko szybkie 
przemieszczanie się po różnych przeszko-
dach miasta, to nie tylko skakanie i salta, 
ale również psychiczne pokonywanie stra-
chu i lęku przed wykonywaniem różnych 
niebezpiecznych manewrów. 

Anna Abrycka

Pierwszy turniej z cyklu Zimowe 
Grand Prix Augustowa w Tenisie Stoło-
wym odbył się w niedzielę 14 grudnia. 
Spotkali się miłośnicy tenisa stołowego 
w różnym wieku, żeby sprawdzić swoje 
umiejętności.

Niedzielny turniej był jednym z trzech, 
które zostaną rozegrane w ramach Zimo-
wego Grand Prix Augustowa, w którym 
uczestnicy zbierają punkty do klasyfikacji 
generalnej.

Reprezentanci gminy Płaska zdobyli  
następujące wyniki:

Kategoria Młodzik:
II miejsce - Krystian Prochniewski
Kategoria Kadet:

II miejsce - Piotr Zaniewski
V miejsce - Daniel Wasilczyk
Kategoria Weteran:
III miejsce - Jan Bagiński.

Sekcja Tenisa Stołowego MUKS Płaska 
zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia, 
które odbywają się w każdy czwartek w 
godz. 17:00 – 19:00 w sali gimnastycznej 
ZSO w Płaskiej.

Jan Bagiński

Parkour w ZSO

Grand Prix Tenisa Stołowego w Augustowie
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Miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57a

Gminny Ośrodek kultury w pła-
skiej informuje, że po raz kolejny 
ruszyły zajęcia taneczne zUMBy, 
prowadzone nie zmiennie przez 
instruktorkę panią katherinę ko-
chanowską. 

katharina kochanowska – Sylwetka 
instruktora tańca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Płaskiej
Tancerka, choreograf,  instruktorka 
prowadząca  zajęcia z Zumba Fitness,  
Bollywood fitness , Powerfit  for men  
oraz  Free dance .    Od lat związana 
z Ełckim Teatrem Tańca, w którym 
wystąpiła miedzy innymi w spekta-
klach tj. „ Musicale, Musicale „  „Podróż 
Sentymentalna”  i „Orfeusz „
Przez rok występowała w Anglii z 
hinduską grupą tańcząc Bollywood 
, dzięki czemu miała okazję zagrać 
w jednym z indyjskich teledysków. 
Ułożyła  choreografię dla zespołu 
muzycznego  „Beside Logic” oraz 

wystąpiła na jednym z ich koncertów. 
Przez długi czas szkoliła się w „ Pine-
apple  Dance Studio „ w Londynie .  
Udzielała się jako statysta w Musicalu,  
którego pomysłodawcą jest Tymon 
Tymański i ułożyła do niego jedną z 
choreografii. 
Niepoprawna optymistka , pasjo-
natka tańca i aktorstwa . Taniec to jej 
sposób na życie.
Na swoich zajęciach zaraża radością 
do życia i miłością do tańca . Sprawia,  
że  każdy nabiera pewności siebie. 
Uważa, że piękno tańca kryje się w 
jego różnorodności, dlatego bierze 
udział w wielu warsztatach  o od-
miennych  stylach. Uczyli ją, miedzy 
innymi:  Jakub 
Lewandowski, 
Gabriel Fran-
cisco  i Louise 
Frank . Bierze 
także udział  w warsztatach aktor-
skich i nadal pogłębia swoją wiedzę.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje 
prośbę do wszystkich identyfikujących się ze 
Związkiem o wspólne zaangażowanie w kam-
panię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”. 
Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków 
ochotników, działaczy oraz członków współ-
działających i sympatyków Związku OSP RP. 
Początek nowego roku 2015 to czas rozliczania 
przychodów podlegające opodatkowaniu, które 
nie są z podatku zwolnione pozyskanych w 
2014 rok. Jak co roku jest to okazja dla nas 
wszystkich do wsparcia Związku OSP RP 
poprzez odpis 1% podatku dochodowego w 
rocznych zeznaniach podatkowych jak:  PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Środ-
ki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku 
OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki 
głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, 
więc przekonać podatników, że każda złotówka 
ma znaczenie. Mamy nadzieję, że nasze wspól-
ne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne 
korzyści w postaci zwiększonych wpływów 
na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki 
którym będziemy mogli realizować cenne 
działania z zakresu ochrony przeciwpożaro-

wej. Do propagowania kampanii w roku 2015, 
zachęcamy wszystkich strażaków ochotników, 
a głównie tych mających bezpośredni kontakt 
z podatnikami mieszkającymi na terenie dzia-
łania swoich jednostek. Przypomnijmy, że w 
przypadku Związku  1% to jedna setna części 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 
którą podatnik może przekazać wskazanej przez 
siebie jednostce.  1% jest wskazaniem dla Urzę-
du Skarbowego, który 1% naszego podatku 
przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku 
przekaże do budżetu państwa to znaczy, że 
1% podatku, który i tak płacimy, przekazany 
będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu. 
1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec 
budżetu jak również nie zmniejszy kwoty 
ewentualnego zwrotu podatku. Tak naprawdę 
nie zyskamy nic – ale też nic nie stracimy – a 
możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo 
trafią pieniądze z naszych podatków. Zysk nasz 
jest więc bardziej moralny.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje 
darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od do-
chodów, które uzyskaliśmy w 2014 roku 
w zeznaniu podatkowym wpiszemy:1)  

we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OR-
GANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
(OPP)”, który znajduje się na końcu każdego 
zeznania 

Rocznego numer KRS:0000116212. UWA-
GA!   Nie można pomylić się w numerze KRS, 
pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.2)  w 
części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, 
wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%”.tj.- nazwę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP 
oraz jej dokładny adres włącznie z kodem 
pocztowym. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy 
przekaże w terminie od maja do lipca 2015 
roku kwotę  wskazaną we wniosku na rachunek 
bankowy Związku OSP RP.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 
2015 zgodnie z regulaminem „1% podatku na 
rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotni-
czym Strażom Pożarnym i innym jednostkom 
na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez 
podatnika celem szczegółowym za pośred-
nictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich 
ZOSP RP.

1% podatku na rzecz Związku OSP RP w roku 2015 za rok 2014
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KRS: 0000116212    „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”


