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1 grudnia 2010 roku (w środę) w świe-
tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się I i 
II - sesje Rady Gminy, rozpoczynające 
VI kadencję Rady. Obradom I sesji prze-
wodniczył Radny-Senior  Józef Jatkow-
ski, który przyjął ślubowanie Radnych i 
stwierdził prawomocność obrad. 

Najważniejszym punktem w obradach 
był wybór Przewodniczącego Rady, 
wybieranego w głosowaniu tajnym. Po 
wysunięciu kandydatur, przygotowaniu 
kart i poinformowaniu radnych przez 
Komisję Skrutacyjną o sposobie głoso-
wania przystąpiono do tajnego głosowa-
nia. Komisja Skrutacyjna ustaliła, iż w 
wyniku tajnego głosowania wymaganą 
liczbę głosów uzyskał i Przewodniczą-
cym Rady Gminy VI kadencji został – 
radny Dariusz Ciężkowski (Uchwała Nr 
I/1/10).

Radny-Senior Józef Jatkowski gratu-
lując wyboru - zamknął I sesję inaugura-
cyjną Rady Gminy Płaska. 

II sesja Rady Gminy Płaska odbyła się 
w lokalu świetlicy wiejskiej w Płaskiej, a 
obradom  sesji przewodniczył już nowo-
wybrany Przewodniczący Rady Gminy 
– Dariusz Ciężkowski, zaś radni podjęli 
podczas jej trwania ważne decyzje. 

Na początku sesji radni przyjęli ślubo-

wanie Wójta Gminy - Wiesława Goła-
szewskiego.

Podjęto Uchwałę Nr I/2/10 sprawie  
wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Płaska, a w wyniku głosowania 
tajnego zostali wybrani do pełnienia tej 
funkcji radni -Stanisław Sobolewski i 
Stanisław Dobrowolski.

Podjęto Uchwałę Nr I/3/10 w sprawie  
powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Płaska, w skład której powoła-
no radnych: Reginę Stasiak, Czesława 
Ślużyńskiego i Marka Citkowskiego.

Podjęto Uchwałę Nr I/4/10 w spra-
wie  powołania Komisji Budżetowej 
Rady Gminy Płaska, do której wybrano 
radnych: Alicję Polkowską, Tadeusza 
Abryckiego i Bogumiłę Hermaniuk.

Podjęto Uchwałę Nr I/5/10 w spra-
wie  powołania Komisji Gospodarczej 
i Spraw Społecznych Rady   Gmi-
ny Płaska, do której zostali powołani 
radni: Piotr Tomasz Miezio, Edward 
Kulikowski,  Leszek Marian Skubis, 
Stanisław Dobrowolski, Jarosław Har-
muszkiewicz, Józef Jatkowski, Marek 
Kazimierz Juszkiewicz, Stanisław So-
bolewski.           

Podjęto Uchwałę Nr I/6/10 w sprawie 
ustalenia wysokości diety dla Przewod-

niczącego Rady Gminy, pozostawiając ją 
na dotychczas obowiązującym poziomie 
tj. w wysokości 100 proc, minimalnego 
wynagrodzenia.

Podjęto Uchwałę Nr I/7/10 w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych i 
sołtysów  uczestniczących w posiedze-
niach Rady Gminy i jej organów -  odno-
towano niewielki wzrost stawek. 

Uchwalono zryczałtowane diety mie-
sięczne przysługujące wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy i przewodniczącym 
Komisji Stałych Rady Gminy Płaska w 
wysokości 400 zł.  Pozostałym radnym 
ustalono dietę za faktyczny, każdorazo-
wy udział w posiedzeniach Rady i jej 
organów oraz za udział w koniecznych 
czynnościach wynikających z pełnienia 
mandatu radnego w wysokości 250 zł. 
Sołtysom przysługuje dieta za faktycz-
ny każdorazowy udział w posiedzeniach 
Rady i jej organów w wysokości 200 zł. 
Podjęto Uchwałę Nr I/8/10 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Płaska.

Wszystkie decyzje podjęte na I i II se-
sji Rady Gminy Płaska zostały podjęte 
wymaganą większością głosów w nie-
jednomyślnych głosowaniach.

red.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom gminy Płaska za udział w wyborach w dniu 21 listopada 
2010r., a szczególne podziękowania kieruję do Wyborców, którzy obdarzyli  moją osobę zaufaniem i oddali 
na mnie swój głos. 

Wynik wyborów jest świadectwem , iż zauważone zostały zmiany, jakie nastąpiły w okresie sprawowania 
przeze mnie zaszczytnej, ale i zobowiązującej funkcji. 

Jest  również wyzwaniem , zobowiązaniem i jednocześnie motywacją  do dalszej wytężonej pracy dla 
dobra gminy Płaska i Jej Mieszkańców. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję – NIE ZAWIODĘ!
Wójt Gminy – Wiesław Gołaszewski .

Na I inauguracyjnej i II sesji Rady Gminy



 3

listopad/grudzień 2010 r.

W dniu 10 listopada 2010 roku (pią-
tek) w świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady 
Gminy, która kończyła V kadencję rady, 
przewodniczył jej Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś rad-
ni podjęli podczas jej trwania ostatnie 
decyzje. Przyjęto protokół z poprzedniej 
XXX sesji. 

Informację z działalności inwestycyjnej 
z upływającej kadencji przedstawił Wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski a kilka 
słów do radnych wypowiedzieli zapro-
szeni na sesję  Goście: Bogdan Dyjuk 
- dyrektor Augustowskiego Centrum 
Edukacyjnego, wicepprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Podlaskiego i 
ppłk Krzysztof Pampuch  - Komendant 
Placówki Straży Granicznej w Płaskiej.

Podjęto Uchwałę Nr XXXI/211/10 w 
sprawie nabycia nieruchomości nieza-
budowanej położonej w miejscowości  
Mołowiste. Rada Gminy wyraziła zgodę 

na nabycie na rzecz Gminy Płaska udzia-
łów, stanowiących całość lub część nie-
zabudowanej nieruchomości, położonej 
w miejscowości Mołowiste.

Podjęto Uchwałę Nr XXXI/212/10 w 
sprawie określenia gminnych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty, które 
gromadzą dochody określone w uchwa-
le na wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzania planu fi-
nansowego dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w 
tym planie oraz ich zatwierdzania.

W myśl uchwały taką jednostką jest 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, jako 
jednostka budżetowa prowadząca dzia-
łalność określoną w ustawie z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty 
( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.), która gromadzi dochody na 
wydzielonym rachunku. 

Podsumowując minioną kadencję 
sprawozdanie z działalności Rady Gminy 
z okresu kadencji przedstawił Przewod-
niczący Rady Gminy Dariusz Ciężkow-
ski  przypominając Radzie ważniejsze 
decyzje podjęte w okresie 2006r. - 2010r. 

Nie obyło się również bez podziękowań 
za zgodność w podejmowanych, nieraz 
trudnych decyzjach i życzeń o powodze-
nie w reelekcji.    red.

Na XXXI sesji Rady Gminy

W dniach 23 i 24 listopada 2010 roku, 
odbyło się posiedzenie Komitetu Moni-
torującego Programu Polska-Białoruś-
-Ukraina. Komitet, który obradował w 
Białowieży, składa się z przedstawicieli 
trzech państw: Polski, Ukrainy oraz Bia-
łorusi a także przedstawicieli Komisji 
Europejskiej. Głównym celem obrad 
Komitetu było wyłonienie projektów, 
które otrzymają dofinansowanie z Pro-
gramu Polska-Białoruś-Ukraina. Nabór 
wniosków odbywał się przez trzy miesiące 
do dnia 25 luty 2010 roku. Z wszystkich 
państw złożono 307 wniosków. Gmina 
Płaska razem z Raispołkomen w Grodnie 
(Białoruś) też złożyła wniosek o nazwie 
„Rozwój infrastruktury transportowej 
wokół Kanału Augustowskiego”. Po 
dziewięciu miesiącach oczekiwania, kilka 
dni temu, na początku grudnia do Urzędu 
Gminy w Płaskiej dotarła wiadomość 
z Sekreteriatu Technicznego Programu 
Polska-Białoruś-Ukraina w Warszawie, że 
projekt  Gminy Płaska oraz Raispołkomu 
w Grodnie otrzymał dofinansowanie. 
Gmina Płaska znalazła się wśród 21 
wnioskodawców z ponad 300, których 
projekty zostały zatwierdzone do finan-
sowania.  Zatwierdzenie projektu w tak 
ogromnej konkurencji, jest wyjątkowym 
wyróżnieniem dla Gminy Płaska i osób, 

które przygotowywały ten projekt.
Projekt  „Rozwój infrastruktury trans-

portowej wokół Kanału Augustowskie-
go”, jak się zapewne wszyscy domyślają, 
dotyczy asfaltowania 12 odcinków dróg 
gminnych na terenie Gminy Płaska oraz 
jednego odcinka drogowego po stronie 
Białoruskiej. Łączna wartość projektu to 
kwota 1,8 mln EURO w tym kwota do-
finansowania to 1,5 mln EURO. Projekt 
powinien być zrealizowany najpóżniej w 
okresie 18 miesięcy. Łączna długość dróg 
gminnych po stronie Gminy Płaska to 
około 12,5 km oraz po stronie Białoruskiej 
ok. 7,2 km.

Ogłoszenie przetargów na wykonanie 
inwestycji będzie mogło nastapić dopiero 
po podpisaniu umowy przez Wójta Gminy 
Płaska z Programem Polska-Białoruś-
-Ukraina. Gmina Płaska jest partnerem 
wiodącym tego projektu. Czekaja nas 
teraz 2-3 miesięczne negocjacje z Se-
kretariatem Technicznym Programu, nad 
treścią umowy i załączników.

Przy tej okazji warto przypomnieć, jak 
to niektórzy kandydaci na radnych lub 
nawet wójta Gminy, w ostatnich wybo-
rach narzekali, jak to bezmyślnie postąpił 
Wójt Gołaszewski, że nie ubiegał się o 
środki z tak zwanych „schetynówek” na 
budowę dróg. Dzisiaj zapewne chcą o tym 

zapomnieć i udawać, że nic takiego z ich 
strony nie było powiedziane. Krótkie więc 
porównanie ile kosztuje Gminę dofinanso-
wanie budowy dróg w ramach projektu z 
Białorusią oraz w ramach „schetynówek”. 
Otóż cała inwestycja kosztować będzie 
około (szacunki) 4,0 mln zł.  W przypad-
ku Programu Polska-Białoruś-Ukraina 
udział własny Gminy wyniesie ok. 600 
tys. zł, natomiast w przypadku gdybyśmy 
chcieli realizacji inwestycję z tak zwanych 
„schetynówek” udział własny wyniósłby 
ok. 2 mln zł. Różnica wynosi ok. 1,4 mln 
zł na korzyść projektu w ramach Progra-
mu Polska-Białoruś-Ukraina. Ta różnica 
to nasz cały wkład własny do projektu 
na  budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  Gdyby nie taki oszczędny sys-
tem przygotowania projektów  w Gminie 
Płaska, nigdy byśmy nie byli w stanie zre-
alizować aż tylu potrzebnych inwestycji 
dla naszych mieszkańców.

Projekt  z Grodnem „Rozwój infra-
struktury transportowej wokół Kanału 
Augustowskiego” to nie tylko budowa 
samych dróg, ale to również budowanie 
kontaktów i rozwijanie dalszej współ-
pracy na pograniczu Polsko-Białoruskim 
w obszarze  Kanału Augustowskiego. 
Program dopiero startuje, więc jeszcze 
wiele przed nami.                      Info.  UG

Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury 
transportowej wokół Kanału Augustowskiego”
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Wybory Wójta 
w Gminie Płaska 

1. Gołaszewski Wiesław
(760) - 57.10 proc.

2. Wojdacki Grzegorz 
(173) - 13.00  proc.

        3. Wysocki Bogdan Antoni
 - (398) - 29.90 proc.

1   Macierzyńska Kinga  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 87
1 Stasiak Regina  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 91
1  Borowski Rafał Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 58
1  Skubis Leszek Marian  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 132
1  Warakomski Tomasz  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 80
1  Citkowski Marek  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 89
2  Miezio Piotr Tomasz  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 55
2  Puczyłowski Radosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 36
3  Ciężkowski Dariusz  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 127
3  Sobolewski Stanisław  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 118
3  Ślużyński Czesław  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 102
3  Hermaniuk Bogumiła KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 127
3  Muraczewski Leszek  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 45
3  Rowiński Michał  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 72
3  Chiliński Stefan  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 24
3  Klejps Maria  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 54
3  Chilińska Agnieszka  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 44
3  Raszkiewicz Marek  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 26
3  Szostak Józef  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 51
4  Polkowska Alicja  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 86
4            Sewastynowicz Ryszard Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 41
4 Sokołowski Ryszard  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 4
5 Abrycki Tadeusz  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 47
5 Wiszniewski Henryk  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 29
5 Makarewicz Szymon  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 19
6 Kulikowski Edward  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   41
6 Salwocki Bogdan  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 24
6 Kuźnicki Krzysztof  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 16
7 Bagiński Jan  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 42
7 Okuniewski Jerzy Jan  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 46
7 Jatkowski Józef  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 93
7 Harmuszkiewicz Jarosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 55
7 Bielenia Mieczysław  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 35
7 Jatkowska Agnieszka  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 28
8 Makowski Antoni  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 29
8 Juszkiewicz Marek Kazimierz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 29
8 Kucharzewski Wojciech KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 17
9 Dobrowolski Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PŁASKA - GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 45
9 Harmuszkiewicz Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA PŁASKA DOBRO WSPÓLNE 31
9 Sawastynowicz Teresa  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PŁASKA NASZA MAŁA OJCZYZNA 43

Dla wyboru Rady utworzono 9 okrę-
gów wyborczych, w których łącznie 
wybierano
15 radnych. Liczba osób uprawnionych 
do głosowania wynosiła 2 141. W wybo-
rach wzięło udział (oddało ważne karty 
do głosowania) 1 336 osób. Frekwencja 
wyborcza wyniosła 62,49%. 
Radnymi Gminy Płaska zostali wy-

brani: Regina Stasiak; Marian Leszek 
Skubis, Marek Citkowski, Tomasz 
Piotr Miezio, Dariusz Ciężkowski, 
Stanisław Sobolewski, Czesław Ślu-
żyński, Bogumiła Hermaniuk, Alicja 
Polkowska, Abrycki Tadeusz, Edward 
Kulikowski, Józef Jatkowski, Jarosław 
Harmuszkiewicz, Marek Kazimierz 
Juszkiewicz i Stanisław Dobrowolski.

Wybory do Rady Gminy Płaska

L is t a  n r  2 - K W  P OL SK I E 
STRONNICTWO LUDOWE
Biedul Stanisław – 18
Jaroszewicz Elżbieta Jadwiga – 5
Karczewski Krzysztof – 5

Lista nr 4- KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP
Jarmusiuk Wiesław – 38
Pietrzak Władysław – 4
Wnukowski Krzysztof – 17
Krysiuk Kamil – 5
Aszurkiewicz Bartłomiej - 3
Giedo Lech – 44

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ
Łukaszewicz Krystyna Elżbie-
ta – 6
Polkowska Lilianna Ewa – 339
Rudziński Jerzy – 66
Burakiewicz Stanisław – 4
Łukaszewicz Mariusz – 4
Górski Dariusz – 126

Lista nr 10 – KWW MAŁA 
OJCZYZNA AUGUSTOWSZ-
CZYZNA
Mikucki Sławomir – 6
Łępicki Lech – 1
Radzinowicz Andrzej – 4
Herman Sebastian – 22

Klejps Jan – 58

Lista nr 11 – KWW AUGU-
STÓW -PROZUMIENIE SA-
MORZADOWE
Ciruk Barbara – 54
Czabańska Barbara Krystyna – 3
Czygier Krzysztof – 1
Ślepski Piotr Krystian - 7

Lista nr  12 – KWW SAMO-
RZĄD ZIEMI AUGUSTOW-
SKIEJ
Juszkiewicz Sławomir Wincen-
ty – 107
Wojdacki Grzegorz – 108

Warakomski Czesław Józef – 118
Saczek Alina – 6

Lista nr 13 – KW KRAJOWA 
PARTIA EMERYTÓW I REN-
CISTÓW
Tkacz Jan Andrzej – 9
Herbszt Jan – 10
Żydanowicz Mirosław - 2
Naumowicz Andrzej – 10

Lista nr 14 – KW NDP- SAMO-
OBRONA LEPPERA
Betko Stanisław – 3
Wojtczak Tadeusz – 2
Sobolewski Jan -1

Okręg wyborczy nr Nazwisko i Imiona     Nazwa komitetu                                                Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata

Wyniki głosowania na kandydatów do rady gminy Płaska

WYBORY DO RADY POWIATU - GMINA PŁASKA
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Zgodnie z zarządzeniem nr 80/10 
Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 
września 2010r. w sprawie organizacji i 
przeprowadzenia Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów w wojewódz-
twie podlaskim odbyły się eliminacje 
szkolne wśród naszych uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum z poszcze-
gólnych przedmiotów. W konkursach w 
szkole podstawowej i gimnazjum mogli 
wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. 
Do etapu rejonowego ze szkoły podsta-
wowej zakwalifikował się uczeń klasy 
VI Jan Milewski, który będzie repre-
zentował nas w konkursie języka angiel-
skiego. Natomiast wśród gimnazjalistów 
do dalszego etapu zakwalifikowali się: 
Łukasz Raczkowski z kl. IIIb (chemia), 
Rafał Gołaszewski kl. IIIa i Magdalena 
Pawłowska kl. IIIa (historia), Marlena 
Kornacka kl. IIb (język angielski). 

Celem konkursów jest rozwijanie 
zainteresowań uczniów i motywowanie 
szkół do podejmowania różnorodnych 
działań w zakresie pracy z uczniem zdol-
nym, pobudzanie do twórczego myślenia 
oraz rozwijanie umiejętności stosowania 
zdobytej wiedzy w praktycznym działa-
niu, pogłębianie wiedzy i umiejętności 
w zakresie wybranego przedmiotu, 
promowanie pracy szkół i nauczycieli, 
wdrażanie uczniów do samokształcenia 
i przygotowanie ich do nauki w szkołach 

wyższego stopnia, promowanie uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Do stopnia 
rejonowego mogą przystąpić uczniowie, 
którzy uzyskali 90% punktów możli-
wych do zdobycia na stopniu szkolnym 
i zostali zakwalifikowani przez Szkolną 
Komisję Konkursową, a ich praca została 
pozytywnie zweryfikowana przez prezy-
dium Rejonowej Komisji Konkursowej. 

Do stopnia wojewódzkiego mogą przy-
stąpić uczniowie, którzy uzyskali 80% 
punktów możliwych do zdobycia na stop-
niu rejonowym i zostali zakwalifikowani 
przez Rejonową Komisję Konkursową, 

a ich praca została pozytywnie zweryfi-
kowana przez prezydium Wojewódzkiej 
Komisji Konkursowej.

Tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który 
przystąpił do stopnia wojewódzkiego 
konkursu. Tytuł laureata otrzymują  
uczniowie, którzy uzyskali 80% punk-
tów możliwych do zdobycia na stopniu 
wojewódzkim i zostali zakwalifikowani 
przez Wojewódzką Komisję Konkurso-
wą. Uczniom, którzy zakwalifikowali się 
do następnego etapu konkursu, życzymy 
powodzenia!

(A. W.)

O konkursach przedmiotowych

Najpierw trochę wróżenia, a 
później już tylko szalone tańce 
na parkiecie – tak w skrócie 
wyglądała tegoroczna zabawa 
andrzejkowa w ZSO w Płaskiej. 
Impreza od dłuższego czasu 
była niezwykle oczekiwana 
zwłaszcza przez młodzież. 24 
listopada w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących był dniem za-
baw andrzejkowych. Najpierw 

bawiły się dzieci z klas 0 – III 
szkoły podstawowej, a po po-
łudniu odbyła się dyskoteka dla 
uczniów klas IV – VI szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. 
Najmłodsi bawili się pod opieką 
pań wychowawczyń. Z wróżb 
uczniowie dowiedzieli się, kim 
będą w przyszłości, kto pierw-
szy wyjdzie za mąż lub ożeni 
się, jakie imię będzie miała 

wybranka serca. Były też tańce, 
w trakcie  których odbył się kon-
kurs z krzesełkami i wybrano 
parę najlepiej tańczącą.

Dyskoteka dla starszych 
uczniów rozpoczęła się o godzi-
nie 15.00. Po męczącym dniu, 
każdy marzył o chwili odpo-
czynku i rozrywki. Całą imprezę 
uświetniły przeboje muzyki 
współczesnej, które puszczali 
nam DJ Marek i Paweł. Przy 
doskonałej muzyce wszyscy 
bawili się naprawdę świetnie. 
Chłopacy, którzy przeważnie 
stoją pod ścianą, pokonali swoją 
nieśmiałość i nieustannie prosili 
dziewczyny do tańca. 

O godzinie 17.00 muzyka uci-
chła, bo przecież tego wieczoru 
nie mogło zabraknąć wróżb 
andrzejkowych. Przygotowali 

je i przeprowadzili ucznio-
wie pracujący w Samorządzie 
Uczniowskim. Każdy mógł 
sobie powróżyć i  sprawdzić, 
co czeka go w przyszłości, czy 
spełnią się jego najskrytsze 
marzenia oraz jak będzie mieć 
na imię  przyszły mąż lub żona.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników imprezy czuwali nauczy-
ciele: p. Grażyna Naumowicz, 
p. Janina Krzyżewska, p. 
Ryszard Romańczuk oraz pan 
dyrektor Dariusz Sudyk. Opie-
kunowie również skorzystali z 
przepowiedni. Wszyscy bawili 
się do godziny 19.00, kiedy to 
część uczniów musiała jechać 
do domu. Pozostali tańczyli 
do 20.00. Niestety wszystko co 
dobre musi się skończyć.

(D. S.)

Na świętego Andrzeja „z wróżby dziewkom nadzieja”
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Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Zie-
mi potrafił udzielać pierwszej pomocy, 
ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!

W Polsce co roku 30 proc. poszkodo-
wanych w wypadkach umiera, ponieważ  
nie udzielono im  pomocy przed dotar-
ciem służb medycznych. Czas dojazdu 
pogotowia ratunkowego do miejsca 
wypadku wynosi około 30- 40 minut. 
Tymczasem decydujące dla życia wielu 
ofiar są pierwsze minuty po wypadku. 
Jeśli ustaje akcja serca, niepodjęcie jej 
na nowo w ciągu 4-5 minut oznacza  
niedotlenienie mózgu i śmierć. W takiej 
sytuacji wezwanie pogotowia nie jest 
wystarczającym rozwiązaniem, ponie-
waż służby ratunkowe nie mają szans 
udzielić w tak krótkim czasie fachowej 
pomocy. Wtedy życie poszkodowanych 
leży w naszych rękach – w rękach osób 
będących świadkami wypadku. Jeżeli 
będziemy wiedzieli, jak postępować i 
zachowamy zimną krew, możemy bardzo 
wiele zdziałać. Niestety, boimy się udzie-
lać pierwszej pomocy i nie potrafimy 
tego robić. Nasz lęk wynika nie tylko 
 z braku umiejętności. Boję się, że nie 
pomogę, ale również obawiam się, że 
zaszkodzę. Przyczyną takiego stanu rze-
czy jest brak odpowiednich szkoleń i tzw. 
„oswojenia” z tematem. Wbrew pozorom 
pierwsza pomoc wcale nie jest takie trud-
na. Każdy może nauczyć się kilku pod-
stawowych zasad jej udzielania. Nawet 

skomplikowanie brzmiąca resuscytacja 
to tylko kilka prostych czynności, a od 
tego, czy ktoś je wykona, może zależeć 
ludzkie życie.

Etapy pierwszej pomocy: ocena 
sytuacji, zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia, ocena stanu poszkodowanego, 
wezwanie pomocy i udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycznej według 
potrzeby:

 
-999 - Pogotowie Ratunkowe 
-112 - Centrum Powiadamiania 
 Ratunkowego 
-998 - Straż Pożarna 
-997 - Policja 
  
 Treść wezwania pomocy 
1) miejsce zdarzenia, 
2) co się stało, 
3) stan poszkodowanych, 
4) liczba poszkodowanych, 
5) wiek i płeć poszkodowanych, 
6) imię i nazwisko zgłaszającego i 
numer zwrotny, 
7) NIGDY NIE ODKŁADAJ  
PIERWSZY TELEFONU!

Ratować może każdy – dorosły i 
dziecko. Fundacja Jurka Owsiaka 
postawiła na najmłodszych. Od 4 lat 
szkoli nauczycieli klas I-III, aby oni 
z kolei mogli uczyć dzieci udziela-
nia pierwszej pomocy. WOŚP zajmu-
je się również wyposażeniem szkół  
w niezbędne pomoce dydaktyczne: fanto-
my, podręczniki, filmy instruktażowe itp.    
W ubiegłym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa w Gruszkach zgłosiła chęć 
uczestnictwa w programie WOŚP „Ra-
tujemy i uczymy ratować”. 

W październiku b.r. dwie nauczycielki 
– Halina Wijas i Katarzyna Ślużyńska 
wzięły udział w szkoleniu, podczas któ-
rego wyposażono nas wiedzę, umiejęt-
ności i materiały do nauczania pierwszej 
pomocy. W listopadzie rozpoczęliśmy 
prowadzenie zajęć z dziećmi. Programem 
objęci są uczniowie klas I-III (zgodnie 
z założeniami fundacji) oraz klasa IV, 
przygotowująca się do egzaminu na kartę 
rowerową. 

K.Ś.

Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy II a Gimnazjum w Pła-
skiej Przemysław Mołodziejko, Diana 
Sewastynowicz, Agnieszka Wiszniew-
ska wybrali do realizacji projekt edu-
kacyjny, który daje możliwość poznania 

działalności szkoły oraz nabycia umie-
jętności zdobywania i redagowania in-
formacji do lokalnej gazety. Opiekunem 
projektu jest p. Teresa Sewastynowicz. 
Czekamy na młode „zadziorne pióra”!

Sami o swojej Szkole
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Niegdyś wróżby andrzejkowe miały 
charakter wyłącznie matrymonialny i 
przeznaczone były dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem 
andrzejek były katarzynki). Początkowo 
Andrzejki traktowano bardzo poważnie, 

a wróżby odprawiano tylko 
indywidualnie, w odosobnie-
niu; w czasach późniejszych 
przybrały formę zbiorową, or-
ganizowaną w grupach rówie-
śniczych panien na wydaniu, 

zaś współcześnie przekształciły się w 
niezobowiązującą zabawę gromadzącą 
młodzież obojga płci. 

Andrzejki w naszej szkole odbyły 
się w czwartek 25 listopada 2010r. My 
również przygotowaliśmy je w formie 
wróżb poprzeplatanych zabawami. 
Wróżono: z buta, nakłuwano serce, 
aby poznać imię przyszłej sympatii, 
losowano przyszły zawód i to co nas 
czeka w przyszłości, rzucano monetą. Po 
wróżbach była dyskoteka, którą przygo-
towali sami uczniowie. Sprzedawano 
też ciasteczka z wróżbą.

   Opiekun SU: 
 Agata Pomichter

Andrzejki w Szkole
Podstawowej w Gruszkach

28 października w Szkole Podstawowej 
w Gruszkach to po prostu - Halloween. 
Celem imprezy było przybliżenie uczniom 
jednego z najbardziej popularnych świąt 
obchodzonych w krajach anglojęzycznych. 
Angażując się, uczniowie nie tylko poznają 
i rozumieją tradycje innych krajów, ale też 
poszerzają słownictwo wykazując przy 
tym własną inicjatywę. Jednakże uczniowie 
powinni być uświadamiani, iż poznawanie 
tradycji innych krajów nie jest równo-
znaczne z ich przyswajaniem. Dlatego też 
impreza została przeprowadzona w innym 
terminie niż 31 października, to pozwoliło 
uniknąć skojarzeń Halloween z Dniem 
Wszystkich Świętych, a tym samym 
pomogło odeprzeć najczęściej stawiany 
zarzut bezczeszczenia polskich tradycji.

 Imprezę rozpoczęło przedstawienie 
’’Duchy szkoły” przygotowane przez klasę 
piątą. Następnie, na scenie pojawiły się 
wszelkiego rodzaju straszydła i upiory, co 
świadczyło o rozpoczęciu się konkursu 
na najciekawsze przebranie. Uczniowie 
zaprezentowali się znakomicie, a ich po-
mysłowość była zdumiewająca. 

Specjalnie powołana komisja wybrała 
najbardziej oryginalne przebranie. Wy-
bór był trudny, niemniej jednak w wy-
niku burzliwych obrad, jury ostatecznie 
przyznało pierwsze miejsce Michałowi 
Szebiotko, drugie miejsce Darii Trockiej 
i Natalii Bołtralik, na trzecim miejscu był 
Daniel Zakarzecki. 

Nie zabrakło również najbardziej cha-
rakterystycznego elementu Halloween 
- dyń, które imponowały rozmiarami 

i techniką wykonania. Pomysłowość 
uczniów była zdumiewająca. Wielkim 
zainteresowaniem cieszył się konkurs 
na kartkę Halloweenową, uczniowie nie 
zawiedli również w tym przypadku. 

Zostały przyznane równorzędne nagro-
dy -  pierwsze miejsca otrzymały Karolina 
Jatkowska i Daria Trocka; drugie miejsca 
– Laura Makar i Szymon Jatkowski; trze-
cie miejsca – Daniel Zakarzecki i Beata 
Szarkowska. 

Halloween
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 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z 
20 sierpnia 2010 roku, zmieniającego 
rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 roku 
w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) z 
nowym rokiem szkolnym 2010/2011 ru-
szyła realizacja projektów edukacyjnych 
w gimnazjum, do którego przystąpienia 
zobowiązani zostali wszyscy uczniowie, 
realizujący kształcenie na wymienionym 
poziomie edukacyjnym. Zgodnie z art.21a 
w/w Rozporządzenia „…projekt edukacyj-
ny jest zespołowym, planowym działaniem 
uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod”.

Udział ucznia w pracach projektowych 
będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a 
informacja o tym udziale oraz temat projek-
tu będą wpisane na świadectwie ukończe-
nia szkoły. W szczególnie uzasadnionych 
wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić 
ucznia z tego obowiązku – wówczas na 
świadectwie w miejscu przeznaczonym 

na wpisanie tematu projektu znaj-
dzie się wpis: „zwolniona” albo 
„zwolniony”.

Dzięki metodzie projektu 
edukacyjnego, uczniowie w 
szczególności uczą się:

• podejmowania decyzji: 
sami wybierają lub doprecy-
zowują temat, problem do roz-
wiązania, sposób działania, źró-
dła informacji itp., zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami i celami projektu; 
• poszukiwania: szukają sposobów zba-
dania i możliwości rozwiązania problemu; 
• przedsiębiorczości i elastyczności: 
wytrwale i w przemyślany sposób dążą 
do realizacji założonego planu pra-
cy; gdy pojawiają się poważne prze-
szkody starają się je przezwyciężyć 
lub modyfikują swoje działanie w wy-
niku dyskusji w grupie i konsultacji  
z nauczycielem prowadzącym projekt. 
• prezentowania swojej pracy in-
nym: przygotowują i przeprowadza-
ją publiczną prezentację projektu. 
• oceniania pracy swojej i innych: 
oceniają swoje wysiłki i ich ostateczny 

efekt (z punktu widzenia „kryteriów suk-
cesu”, określonych wcześniej wspólnie z 
nauczycielem).

Metoda projektu edukacyjnego daje 
możliwość dużej swobody w wyborze 
sposobów działań, zarówno przez 
nauczyciela, jak i zespołu uczniów,  
a podstawowym celem jest kształtowa-
nie u uczniów postaw sprzyjających ich 
dalszemu rozwojowi indywidualnemu 
i społecznemu, takich jak: uczciwość, 
odpowiedzialność, wytrwałość, szacunek 
do siebie i innych, kreatywność, oraz pracy 
zespołowej.

Tematy dostępnych projektów i na-
uczycieli - opiekunów zostały podane do 
wiadomości uczniów i rodziców w szkole 
przez wychowawców klas.                     T.S.

O projektach edukacyjnych 
w Gimnazjum w Płaskiej

„Pierwsze zadanie szkoły polega 
na zaprawianiu dzieci do wspólnego 

działania i wzajemnej pomocy w życiu, 
na zaszczepianiu im poczucia wzajemnej 

zależności i na dopomaganiu im praktycznie 
do stwarzania warunków dla wprowadzania 

w czyn tego nastawienia.” (Jon Dewey)

28 października 2010 roku w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pła-
skiej w bardzo miłej atmosferze odbyła 
się uroczystość ślubowania i pasowania 
uczniów klasy pierwszej. Na uroczy-
stość przybyli zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski, 
Pani Przewodnicząca Rady Rodziców 
ZSO w Płaskiej Maria Gołaszewska 
,Pan dyrektor ZSO w Płaskiej Dariusz 
Sudyk, Rodzice uczniów pierwszej 
klasy, przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego. 

W ich obecności pierwszoklasiści 
zdali swój „pierwszy egzamin”. Ocza-
rowali wszystkich swym odświętnym 
wyglądem, wiedzą i umiejętnościami. 
Następnie złożyli ślubowanie, Dyrektor 
Szkoły dokonał ceremonii pasowania 
na ucznia, wychowawczyni wręczyła 
pamiątkowe dyplomy, a Pan Wójt poda-
rował upominki. Do braci uczniowskiej 
przyjęto 22 dzieci. Na zakończenie 

pan dyrektor serdecznie podziękował 
uczniom, rodzicom i nauczycielom za 
przygotowanie uroczystości. 

Ślubowanie to ogromne przeżycie dla 
uczniów, rodziców i wychowawczyni 
klasy pierwszej. Wszyscy pragną, aby 

uroczystość ta była piękna i na długo 
zapadła w pamięci. Dlatego oprócz 
wspaniałego występu uczniów, przy-
gotowano piękną dekorację i słodki 
poczęstunek .

Teresa Jejer

Pasowanie I klas w ZSO
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Szacunek dla historii i 
dziejów naszego narodu to 
współczesny wyraz patrioty-
zmu – mówił podczas apelu z 
okazji Święta Niepodległości 
dyrektor ZSO w Płaskiej Da-
riusz Sudyk.

Odzyskanie niepodległości 
i zjednoczenie ziem trzech 
zaborów po przeszło 120 
latach niewoli było jednym 
z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski XX wieku. 
11 listopada jest dla Pola-
ków największym świętem 
narodowym. W 1918 roku 
po zakończeniu I wojny świa-
towej Polska odzyskała nie-
podległość. Data 11 listopada 
skłania nas do przypomnienia 
losów Ojczyzny i do szacun-
ku dla tych, którzy podjęli 
wyzwanie historii, potrafili 
wywalczyć, zorganizować i 

wreszcie obronić odrodzone 
państwo. To data-symbol, bo 
wolność zawitała wówczas 
do polskich domów. Od chwili 
wymazania Rzeczypospolitej  
z politycznej mapy Europy Po-
lacy nie zrezygnowali nigdy w 
pełni z walki o niepodległość.                                                                                                                            

10 listopada w ZSO w Pła-
skiej odbył się uroczysty apel 
z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
przygotowany pod kierunkiem 
p. Ewy Wróblewskiej. 

Program poetycko – mu-
zyczny  zatytułowano „Podróż 
przez historię”. Uroczystość 
rozpoczęto odśpiewaniem 
hymnu państwowego.  W pod-
niosłej atmosferze, uczniowie 
klasy szóstej recytowali wier-
sze o powstańczej przeszłości 
Polski. Apel uświetniły pieśni 
patriotyczne w wykonaniu so-

listek M. Hermaniuk, N. Ko-
zielskiej, K. Woronko  oraz 
szkolnego chóru pod opieką 
p. Moniki Jagłowskiej. W ten 
sposób oddaliśmy hołd tym, 
którzy złożyli swoje życie na 
ołtarzu ojczyzny. Młodzież 
z klasy szóstej, występująca 
podczas apelu, przypomnia-
ła, że naród bez historii jest 
martwy! 

Dyrektor ZSO podziękował 
wykonawcom za wspaniałą 
akademię, uczniom za wy-
słuchanie apelu z prawdziwą  
powagą  i  zaangażowaniem.

Na zakończenie uroczysto-

ści podsumowano szkolny 
konkurs wiedzy o Józefie Pił-
sudskim, który przygotowała 
i przeprowadziła p. Ewa Pu-
żyńska. Wśród uczniów gim-
nazjum, którzy wzięli udział w 
konkursie, największą wiedzą 
wykazała się Małgorzata 
Puzio, zajmując I miejsce, na 
II uplasowała się Magdalena 
Pawłowska, (obie są uczen-
nicami klasy Iii), III miejsce 
zajęła Paulina Jałoszewska 
z klasy IIIb. Laureatkom kon-
kursu dyrektor pogratulował i 
wręczył pamiątkowe dyplomy.

                         (D. S.)

Historia - Pani dziejów…

Tajemnice świata fizyki, niu-
anse pracy reaktora atomowego 
„Maria” oraz niesamowite  
zjawiska związane z naturalnym 
promieniowaniem – to wszystko 
na własne oczy mogli odkryć 
uczniowie w Instytucie Pro-
blemów Jądrowych w Świerku 
pod Warszawą. 27 października 
2010r. w ramach projektu edu-
kacyjnego ,,Mały Archimedes” 
uczniowie klas II Gimnazjum 
w Płaskiej wzięli udział w wy-
jeździe laboratoryjnym do In-
stytutu Problemów Jądrowych 
im. A. Sołtana w Świerku pod 
Warszawą. Instytut zajmuje 
się badaniami podstawowymi 
z dziedziny fizyki atomowej 
oraz stosowaniem metod fizyki 
jądrowej i produkcją specjali-

stycznych urządzeń dla rozma-
itych gałęzi nauki i gospodarki. 

16 wybranych uczniów i 
3 nauczycieli brało udział w 
prowadzonych przez Wydział 
Szkolenia i Doradztwa zaję-
ciach. Składały się one z dwóch 
części. Pierwszą poprowadziła 
mgr Ewa Droste. Opowiedziała 
o różnych promieniowaniach 
magnetycznych: nadfiolecie, 
który nas otacza, falach radio-
wych, świetle widzialnym i 
podczerwieni. Mówiono rów-
nież o trzech rodzajach pro-
mieniowania jonizującego alfa, 
beta i śmiercionośnego gamma 
oraz o ich źródłach. Okazało 
się, że aż 75 proc. promienio-
wania pochodzi z przyrody, a 
tylko 25 proc. z przemysłu. Naj-

większym źródłem jest radon, 
który wydobywa się z gleby.  
Z kolei profesor Dobrzyński 
zapoznał słuchaczy z pracą i 
historią reaktora „Maria”. Opo-
wiedział także o poprzednim 
reaktorze „Ewa”. Co ciekawe 
wszystkie polskie reaktory no-
siły imiona żeńskie, a nazwa 

„Maria” pochodzi od słynnej 
polskiej chemiczki, dwukrotnej 
laureatki nagrody Nobla – Ma-
rii Skłodowskiej-Curie.

Uczniowie mieli możliwość 
wykonania i obserwacji do-
świadczeń w laboratorium oraz 
obejrzenia z zewnątrz reaktora 
„Maria”.             (P. M., Sz. B.)  

Spotkanie z… promieniotwórczością

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pła-
skiej serdecznie dziękuje Panu Komendantowi Gminnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej – Dariuszowi Ciężkow-
skiemu oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Danym Lesie za okazałą pomoc i sprawnie przeprowadzo-
ną akcję odśnieżania dachu sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej w okresie zimowym 
w roku 2010. 

Życzymy wszystkim druhom OSP Dalny Las zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz odwagi przy realizacji zadań 
im powierzonym.

W imieniu całej społeczności szkolnej oraz wszystkich 
pracowników ZSO w Płaskiej podziękowanie składa 

  Dyrektor ZSO w Płaskiej
    Dariusz Sudyk
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W październiku i w początkach listo-
pada Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej wykonywał częściową naprawę 
dróg gminnych poprzez żwirowanie. 
Ogółem na naprawę  uszkodzonych 
miejsc na drogach gminnych wysypano 
28 wywrotek po około 20 ton żwiru każ-
da i wykonano równanie wymaganych 
odcinków tych dróg.

W ostatnich dniach października pra-
cownicy ZGK wykonywali czynności 
związane z uporządkowaniem grobów 
(mogił) z okresu II Wojny Światowej.

04.11.2010r. na ujęciu wodnym w 
miejscowości Serski Las nastąpiła awa-
ria. W celu jej usunięcia, ze względu 
na znaczny ciężar, dźwigiem wyjęto 
pompę głębinową i wymieniono część 

rury łączącej studnię z budynkiem ujęcia 
wody. Ze względu na specjalistyczne i 
dokładne wykonanie naprawy, wystąpiła 
przerwa w dostawie wody do mieszkań, 
za co mieszkańców serdecznie przepra-
szamy, a jednocześnie dziękujemy za 
ich wyrozumiałość z tytułu zaistniałych 
niedogodności. 

W miesiącu listopadzie była wykony-
wana drobna naprawa linii wodociągo-
wej w miejscowości Gruszki i Gorczyca. 
W związku z zakończeniem prac remon-
towych świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
zwożono z miejsc tymczasowego prze-
chowania umeblowania i wyposażenia.

W ramach zadań stałych ZGK prowa-
dzi obsługę kotłowni w budynku Urzędu 
Gminy i Ośrodka Zdrowia w Płaskiej, 

dowozi dzieci i młodzież do szkół oraz 
wykonywanie inne prace zlecone przez 
Urząd Gminy.

Drogi Powiatowe w sezonie zimo-
wym 2010/2011 utrzymuje Starostwo 
Powiatowe w Augustowie

W nadchodzącym sezonie zimowym 
2010-2011 zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie Gminy Płaska 
(odśnieżanie, posypywanie mieszanką 
solno - piaskową) - odpowiadać  i wy-
konywać te prace będzie Powiatowy 
Zarząd Dróg w Augustowie. Ewen-
tualne uwagi i zastrzeżenia dotyczą-
ce wykonywanych prac zimowego 
utrzymania dróg uprzejmie proszę 
kierować do PZD w Augustowie pod 
nr tel. kontakt. (87)-643-49-20.

Komunalni przed zimą 



 11

listopad/grudzień 2010 r.

Lokalna Grupa Działania -” Kanał Au-
gustowski i Rospuda „ oraz Druskininku 
vietos veiklos grupe po stronie Litewskiej 
realizowały  projekt pod nazwą „Bliżej 
ekspresji twórczej i tradycji w regionie 
pogranicza” 

Na terenie Gmin Płaska, Nowinka i 
Augustów przeprowadzone zostały 20 - 
godzinne warsztaty kulinarne a w Gminie 
Nowinka dodatkowo warsztaty plastycz-
no- malarskie dla dzieci i młodzieży. 

W warsztatach wzięlo udział w 70 
osób -  50  z Polski i 20 z Litwy oraz 21 
w tym 6 z Polski na terenie Druskiennik. 
Zajęcia zostały poprzedzone badaniami 
etnografów i zebraniem przez nich starych 
przepisów kulinarnych i wywiadów na te-
mat tradycji kulinarnych wśród starszych 
mieszkańców Gmin. 

Zgromadzone przez etnografów  mate-
riały i dokumentacja z warsztatów zostaną 
zebrane i wydane we wspólnym folderze. 
Ponadto w każdej z gmin na zakończenie 
sesji warsztatowej zorganizowane zostały 
festyny, na których wystąpiły zespoły z 
Polski i Litwy, odbyły się pokazy ręko-
dzieła ludowego, gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży oraz degustacja potraw regio-
nalnych i wspólna zabawa przy muzyce. 

Na terenie Gminy Płaska warsztaty 
pod tytułem „Dary jesieni z pola, lasu i 
ogrodu” odbyły się w dniach 2-5 listopada 
2010 roku. 

Wzięło w nich udział 15 osób z terenu 
naszej gminy i 5 gości z Litwy. 

6 listopada 2010r. zorganizowany został 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej festyn na 
którym  byli Nasi Mieszkańcy.

Zakończenie Projektu 
„Bliżej ekspresji twórczej 

 i tradycji w rejonie Pogranicza”

Jak podawaliśmy w poprzednich nu-
merach naszej gazety Lokalna grupa 
Działania „Kanał Augustowski i Rospuda” 

wspólnie z partnerem Litewskim z Dru-
skiennik realizowała projekt poświęcony 
tradycji kulinarnej i twórczej naszego 
regionu. Na terenie Gminy Nowinka, 
Augustów  i Płaska oraz po stronie Li-
tewskiej w Druskiennikach odbyły się 
20 godzinne warsztaty kulinarne na 
których uczestnicy przygotowywali po-
trawy wg. starych receptur naszych mam 
i babć. Podczas kulinarnych spotkań 
gościliśmy etnografa z Regionalnego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach 
pana  Mirosława Nalaskowskiego,  
który przybliżył nam tradycje kulinarne i 
obrzędowe naszego regionu. 

Potrawy przygotowywane podczas 
warsztatów można było spróbować pod-
czas Festynu, który odbył się 6 listopada 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej i który 
zakończył całość projektu. Festyn był oka-
zją do spotkania się lokalnej ludności, dla 
rękodzielników możliwością do przedsta-
wienia swoich wyrobów. A było naprawdę 
co zobaczyć i kupić - od wyrobów ze 
szkła, kwiatów z papieru, drewnianych 
aniołków i kwiatów po ręcznie wykony-
waną biżuterię i haftowane serwety. 

Dzieci i młodzież mogły podpatrzeć 
jak tka się na krosnach czy miele ziarno 
w żarnach oraz spróbować swoich sił w 
lepieniu z gliny. Zespoły Modry Len z No-
winki i Riabina  z Żarnowa umiliły nam 

wieczór pięknymi piosenkami ludowymi. 

Był występ naszej grupy tanecznej L 8 
mini oraz swój repertuar zaprezentował 
zespól muzyczny z GOK Płaska  - MKT. 
Festyn zakończył się zabawą taneczną, 
na której przy muzyce zespołu AWANS z 
Żarnowa tańce trwały do późnych godzin 
wieczornych. 

Honorowymi gośćmi na festynie byli: 
pani Elżbieta Pszczoła prezes „Lokalnej 
Grupy Działania Kanał Augustowski i 
Rospuda”, pan Cezary Cieślukowski 
przewodniczący Konwentu Euroregionu 
Niemen, Wójt Gminy Płaska pan Wiesław 
Gołaszewski, przedstawiciele Urzędów 
Gmin i GOK-ów z Nowinki, Augustowa 
i Płaskiej. 

Pani prezes dokonała podsumowania 
całego projektu i podziękowała dla osób 
z Gminy Nowinka, Augustowa (Żarno-
wo) i Gminy Płaska, które brali  udział 
w realizacji zadań projektu za ich pracę i 
zaangażowanie. 

Zadania realizowane podczas projektu 
były doskonałą okazją do przybliżenia 
naszej kultury i tradycji jakże pięknej, 
ale niejednokrotnie zapomnianej oraz do 
wspólnych spotkań i integracji naszych 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że takich 
projektów uda nam się zrealizować wię-
cej.                                                    MC

Promowaliśmy Naszą Gminę Płaska!
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W związku z 100 rocznicą śmierci 
wielkiej poetki Marii Konopnickiej, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Augustowie 
ogłosiła powiatowy konkurs recytatorski 
wierszy Marii Konopnickiej. „Patataj, 
patataj, pojedziemy w cudny kraj”.

Z terenu naszej gminy, do konkursu 
przystąpili uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej w Gruszkach i w Płaskiej. 
Chętnych było wielu, bo któż nie darzy 
sentymentem twórczości wspaniałej 
poetki, która kochała dzieci i przede 
wszystkim dla nich pisała. Najpierw 
odbyły się eliminacje na szczeblu szkół 
podstawowych. 

Recytatorzy byli przygotowywani i 
wspierani przez swoje wychowawczynie: 
Marię Skowrońską i Mirosławę Sławiń-
ską ze szkoły w Gruszkach oraz Teresę 
Jejer, Danutę Szostak i Agatę Wasilewską 
ze szkoły w Płaskiej. 

Laureatami eliminacji szkolnych zosta-
li: Mateusz Kozielski, Natalia Bołtralik i 
Piotr Masłowski ze szkoły podstawowej 
w Gruszkach oraz Oliwia Sewastyno-
wicz, Joanna Simonienko i Jakub Obu-
chowski z ZSO w Płaskiej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-

li nagrody książkowe ufundowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną i jej filię w 
Gruszkach, które zapewniły dojazd zwy-
cięzców  na następny etap do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Augustowie.

22 listopada 2010r. odbył się konkurs 
na szczeblu powiatowym w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Au-
gustowie. Emocji i wrażeń było wiele. 

Osiągnięciami też możemy się pochwalić. 
Mateusz Kozielski -uczeń kl. I szkoły 
podstawowej w Gruszkach zajął III 
miejsce, a Oliwka Sewastynowicz z kl. I 
szkoły podstawowej w Płaskiej otrzymała 
nagrodę jury za wrażliwość artystyczną. 
Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni 
wyróżnieniami. 

(red)

Powiatowy konkurs recytatorski 
wierszy Marii Konopnickiej…
„Patataj, patataj pojedziemy w cudny kraj”

We wrześniu, w Olsztynie odbył się ko-
lejny XVII Ogólnopolski Konkurs Kronik 
i Konkurs na Pamiątki , wspomnienia i 
opracowania „Z dziejów OSP”. 

W finale konkursu wzięło udział 87 kro-
nik w 123 tomach, wśród których znalazła 
się również kronika jednostki OSP  Płaska 
prowadzona przez Grzegorza i Barbarę 
Pietrzeniec. 

Od kilku już lat druh Grzegorz bierze 
udział w wojewódzkich przeglądach Kro-
nik,  a wyjazd na ogólnopolski konkurs 
jest pierwszym, na który został zakwa-
lifikowany.

Mamy nadzieję na kolejne finały i…
wyjazdy Grzegorza.

MC.

Kronika OSP Płaska
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Realizowany projekt o wskazanym 
tytule ma na celu przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu przez techniczne 
zapewnienie dostępu do Internetu dla 
200 gospodarstw domowych, 2 szkół 
publicznych, 4 publicznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i 1 publicz-
nej instytucji kultury, przekazanie i mo-
dernizację komputerów oraz szkolenie 
i kampanię informacyjną, co umożliwi 
efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu z przyczyn materialnych, 
infrastrukturalnych i kompetencyjnych 
zgodnie z wytycznymi POIG 8.3 w 
okresie realizacji i trwałości projektu na 
terenie Gminy Płaska.

Tak jak już informowaliśmy w 
poprzednim numerze, 3 listopada 
2010r. podpisana została umowa na 
budowę sieci internetowej w gminie 
Płaska. Wykonawcą (wyłonionym w 
przetargu) jest firma Netbud z Olsz-
tyna. Inwestycja będzie kosztować  
4 485 461,00 zł., z czego dofinansowanie 
projektu wyniesie 3 812 641,85 zł. (85% 
wydatków kwalifikowanych) przy zaan-
gażowaniu środków własnych gminy w 
wysokości 672 819,15 zł (15%). 

Jeszcze w tym roku zostanie wykonane 
przyłącze telekomunikacyjne w relacji 
Płaska (Placówka Straży Granicznej) 
- rzeczne przejście graniczne Rudaw-
ka-Lesnaja w ramach porozumienia 
pomiędzy Urzędem Gminy Płaska, a 
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim 
w Białymstoku, za cenę uzyskaną w 
przetargu w wysokości 931.000,00 zł 
netto, 204.820,00 podatek VAT 22% = 
1.135.820 zł brutto.

W okresie wczesnej wiosny przyszłe-
go roku ruszy budowa infrastruktury 
światłowodowej na potrzeby projektu: 
sieć światłowodowa doziemna oraz 
napowietrzna na podbudowie infrastruk-
tury energetycznej  wraz  z instalacją 
pasywnych elementów optycznych 
zakończeń i rozgałęzień sieci światłowo-
dowej, budowa i uruchomienie bazowej 
stacji nadawczej WIMAX oraz stacji 
nadawczych WIFI zgodnie z projektem 

wykonawczym.  Zostanie dostarczo-
nych i zainstalowanych 207 urządzeń 
klienckich beneficjentom ostatecznym 
objętych programem. Koszt zadania 
został ustalony również w przetargu za 
cenę 2.360.000,00 zł netto, 519.200,00 
podatek VAT 22% = 2.879.200 zł brutto.

Grupę docelową projektu stanowi 7 
wskazanych przez Urząd Gminy Płaska 
„otwartych” jednostek podległych i 200 
indywidualnych gospodarstw domowych 
wytypowanych przez GOPS. W ramach 
grupy docelowej zgodnie z wytycznymi 
POIG 8.3 znajdują się: 

- Gospodarstwa domowe spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające 
do wsparcia w ramach systemu pomo-
cy społecznej;

- Gospodarstwa domowe spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające 
do wsparcia w ramach systemu świad-
czeń rodzinnych;

- Dzieci i młodzież ucząca się z ro-
dzin w trudnej sytuacji materialnej i 
społecznej uprawniona do uzyskania 
stypendiów socjalnych, typowana do 
uzyskania wsparcia we współpracy 
ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy 
społecznej;

- Osoby niepełnosprawne ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym;

- Rodziny zastępcze.
Przed przystąpieniem wytypowanych 

gospodarstw domowych do udziału 
w projekcie niezbędne jest wyrażenie 
zgody w formie oświadczenia/deklaracji  
na udział w projekcie i uczestnictwo w 
szkoleniach. Lista  wytypowanych go-
spodarstw podlega ciągłej weryfikacji do 
chwili rozpoczęcia prac instalatorskich.

Osoby te otrzymają nieodpłatnie w 
użyczenie sprzęt teleinformatyczny 
w postaci zestawu komputerowego 
(komputer, monitor, peryferia, opro-
gramowanie). Realizacja zamówienia 
nastąpi  w II  kwartale 2011r. Będą 
również zobowiązane do udziału w  
bezpłatnych szkoleniach w zakresie 

korzystania z komputera i Internetu 
– realizacja II – III kw. 2011. Zostanie 
im zapewniony przez gminę również 
nieodpłatnie przez okres 5 lat od mo-
mentu zakończenia projektu dostęp 
do szerokopasmowego Internetu i 
utrzymany będzie portal www przy-
jazny osobom niepełnosprawnym i 
zawierający e-learning. 

80 zestawów komputerowych i 7 
drukarek sieciowych zostanie przeka-
zanych 7 podległym jednostkom orga-
nizacyjnym: 2 szkołom publicznym, 4 
publicznym placówkom opiekuńczo-
-wychowawczym i 1 publicznej insty-
tucji kultury położonych na obszarze 
gminy. Placówki pełnią kluczową rolę 
w procesie edukacyjnym dzieci z terenu 
Gminy Płaska. Ich informatyzacja bez-
pośrednio wpisuje się w wytyczne POIG 
8.3 i przyczynia się do przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu. 

Wytypowane gospodarstwa domowe, 
które będą zobowiązane zgłosić naj-
prawdopodobniej w I kw. 2011 akces 
przystąpienia do projektu zostaną włą-
czone do sieci bezpośrednio przy pomocy 
infrastruktury światłowodowej na pod-
budowie infrastruktury energetycznej, 
natomiast z konieczności dotarcia do 
pozostałych beneficjatów, do których 
nie ma możliwości doprowadzenia 
kabli optycznych lub jest to znacznie 
utrudnione wybudowany zostanie do-
stępowy system radiowy do zasobów 
sieci w technologii WiMax, oraz lokal-
ne punkty dostępowe w standardzie 
WLAN 802.11a. 

Zbudowanie przyłączy kablowych do 
miejscowości które nie są objęte spójną 
siecią energetyczną lub są zasilane z 
innych rejonów energetycznych wymu-
siło częściowe zastosowanie technologii 
radiowej. System radiowy jest uzupełnie-
niem zarówno szkieletu sieci jak i punk-
tów abonenckich. System WiMax ma 
za zadanie uzupełnienie projektowanej 
szkieletowej sieci światłowodowej PON, 
a system WiFi uzupełnia sieć abonencką 
rozdzielczą.                            red.

Dostęp do Internetu – szansa 
na dynamiczny rozwój gminy Płaska

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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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-ma-
il: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 za-
budowy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, 
położone w pobliżu Kanału Augustowskiego, w 
miejscowości 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

Powiatowe Stanowisko Kierowania 
w Augustowie otrzymało zgłoszenie o 
pożarze budynku mieszkalnego w m. 
Sucha Rzeczka, gmina Płaska. Na miejsce 
zdarzenia zadysponowano dwa zastępy 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Płaskiej i 
Dalnego Lasu oraz jeden zastęp z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie. 
Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że w budynku mieszkalnym panuje 
silne zadymienie, mieszkańcy budynku 
znajdują się na zewnątrz budynku, nie ma 
osób poszkodowanych. 

Strażacy zabezpieczeni w aparaty 
ochrony dróg oddechowych wyposażeni 
w linię gaśniczą szybkiego natarcia udali 
się na rozpoznanie do wnętrza budynku. 
Wewnątrz  paliła się szafa ubraniowa w 
jednym z pomieszczeń przyległa do ko-
mina. Pożar został wcześniej przygaszony 
przez domowników, którzy podjęli działa-
nia gaśnicze przy pomocy wiadra z wodą. 

Strażacy wynieśli na zewnątrz tlące się 
ubrania i szafę, oddymili pomieszczenia, 
wygasili palenisko w piecu C.O. W celu 
stłumienia pożaru komina do przewodu 
kominowego wsypano sól. Akcja trwała 
ponad godzinę. Uratowane mienie: bu-
dynek mieszkalny o wartości około 150 

tys. zł. Szacunkowa wartość strat: 30 tys. 
zł. Prawdopodobna przyczyna powstania 
pożaru: zapalenie się sadzy w przewodzie 
kominowym i nieprawidłowe zabezpie-
czenie przewodu kominowego co spowo-
dowało pożar w jednym z pomieszczeń.

Arkadiusz Prymaka

OSP w akcji!
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20 listopada 2010r. odbyły się mi-
strzostwa powiatu augustowskiego w pił-
ce ręcznej chłopców Gimnazjum. Repre-
zentował nas zespół w składzie: K. Bo-
narski, J. Ciemny, P. Jejer, D. Kozłowski,   
Ł. Milewski, M. Milewski, P. Mróz, , 
M. Puczyłowski, J. Raczkowski, T. Za-
niewski. Nasi chłopcy zajęli IV miejsce.

21 listopada 2010r. w sali sportowej 
w ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich odbyły się mistrzostwa powiatu w 
piłce ręcznej dziewcząt. Reprezentacja  

naszego gimnazjum w składzie:  P. Ja-
łoszewska, J. Jatkowska, K. Jatkowska, 
M. Kozłowska, E. Lauda, A. Paulako,  
M .  P o k r o p o w i c z ,  P.  P o l k o w -
ska, P. Raczkowska, E. Rowińska, 
D. Sewastynowicz, E. Wasilewska,  
W. Zdankiewicz, K. Zielińska zajęła 
trzecie miejsce.

4 grudnia 2010r. w Augustowie w 
hali sportowej I LO odbyły się mistrzo-
stwa powiatu w koszkówce dziewcząt. 

Nasze dziewczęta w składzie: K. Czy-
żyńska, P. Jałoszewska, J. Jatkowska, 
P. Kawa, M. Kozłowska, A. Paulako, 
M. Pokropowicz P. Polkowska, E. 
Rowińska,   D. Sewastynowicz,  E. 
Wasilewska,  K. Zielińska, zajęły dru-
gie miejsce, zostając wicemistrzyniami 
powiatu augustowskiego. Podopieczne 
Dariusza Sudyka zakwalifikowały się 
do półfinałów mistrzostw województwa 
podlaskiego. 

 (A. W.)

Na  sportowo w ZSO

Drużyna MUKS „Leśnicy” Płaska ro-
zegrała cztery kolejki spotkań w IV lidze 
tenisa stołowego . Wygrała z UKS „Ja-
ćwing” Rajgród, zremisowała dwa mecze 
z UKS  II Białobrzegi  i z UKS „Piątka” 
Łomża. Po czterech kolejkach MUKS 
„Leśnicy” Płaska zajmują III miejsce w 
grupie zachodniej rozgrywek IV Ligi.  

J.B.

Nasi grają…
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Miesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57

DOTACJA NA NOWĄ FIRMĘ
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza wszystkie KOBIETY Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, które chcą 
uzyskać dotację inwestycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej do udziału  w  projekcie „Kobieta Przedsiębiorcza”.  

Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet z terenu województwa podlaskiego
 oraz promocja i budowa postaw kreatywnych, które posłużą rozwojowi przedsiębiorczości.

W projekcie proponujemy: 
blok szkoleniowo-doradczy, 
dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max 30 000 zł/os.),
wsparcie pomostowe (1000 zł miesięcznie/os.).

REKRUTACJA od 15 grudnia do 31 grudnia 2010r.!!!
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: www.kobietaprzedsiebiorcza.eu, www.fir.org.pl
Biuro projektu: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, III p., lok.10 15-077 Białystok tel. 85 664-21-68, 
info3@fir.org.pl Agencja Zatrudnienia nr 5972
                                                 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Projekt realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczość i samozatrudnienia  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                                                                                         


