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Wójt Gminy Płaska ogłasza konkurs na stanowisko 
 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej z siedzibą w Płaskiej

1. Kandydaci przystępujący do konkursu, 
winni spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe magi-
sterskie;

2. posiadać co najmniej trzyletni staż pracy; 
3. posiadać znajomość przepisów praw-

nych dotyczących funkcjonowania i 
finansowania instytucji kultury min.: 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, ustawy   o bez-
pieczeństwie imprez masowych, ustawy 
o fi nansach publicznych, ustawy prawo 
zamówień publicznych, ustawy o samo-
rządzie gminnym;

4. posiadać biegłą znajomość jednego z 
języków obcych: angielskiego lub nie-
mieckiego; 

5. posiadać doświadczenie zawodowe w 
zakresie prowadzenia i organizowania 
działalności kulturalnej;

6. posiadać wiedzę w zakresie pozyskiwa-
nia środków fi nansowych pozabudżeto-
wych oraz doświadczenie w organizo-
waniu współpracy z zagranicą;  

7. posiadać umiejętność organizacji pracy i 
kierowania zasobami ludzkimi;

8. brak skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe; 

9. brak karania  zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z  dyspono-
waniem środkami publicznymi;

2. Wymagania dodatkowe: 
1. preferowane wykształcenie wyższe o 

kierunku: kulturoznawstwo, pedagogika 
kulturalno – oświatowa, animacja kultu-

ry, zarządzanie i marketing.
2. umiejętności organizatorskie – mile 

widziane doświadczenie na stanowisku 
kierowniczym,

3. doświadczenie w pracy z grupami arty-
stycznymi, młodzieżowymi itp.,

4. wiedza i doświadczenie z zakresu po-
zyskiwania pozabudżetowych środków  
fi nansowych.

3. Podstawowy zakres zadań wykonywa-
nych na stanowisku:

1. organizowanie   i prowadzenie działalno-
ści kulturalnej na terenie gminy.

2. realizacja zadań statutowych Gminnego 
Ośrodka Kultury,

3. pełnienie funkcji pracodawcy wobec 
pracowników GOK,

4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny wraz z życiorysem,
2. kopia dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie i kwalifi kacje 
(dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),  

3. kopia świadectw pracy lub zaświadczeń 
dokumentujących wymagany staż pracy, 

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie,

5. koncepcja pracy, funkcjonowania i 
rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej, 

6. oświadczenie o niekaralności za umyśl-
ne  przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe oraz o braku zakazu pełnie-
nia funkcji kierowniczych związanych 
z  dysponowaniem środkami publicz-
nymi,

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji.

                   
5. Kandydaci mogą uzyskać informację na 
temat warunków organizacyjno-finanso-
wych działalności GOK Płaska w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Płaskiej, Osobą do kon-
taktu w tym zakresie jest p. Anna Jadeszko, 
tel. (87) 6439061.

6. Oferty z wymaganymi dokumentami na-
leży składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy 
Płaska ,  w  zamkniętych kopertach z  poda-
niem imienia i nazwiska, adresu  i numeru 
telefonu składającego ofertę - do dnia 10 
sierpnia 2012r.  do godziny 10.00. 
Na kopercie powinien być umieszczony 
napis „Nabór na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej”. 
Oferta może być dostarczona osobiście lub 
drogą pocztową. Oferty, które wpłyną do 
urzędu po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

7. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert 
i zakończenia postępowania konkursowego 
do  dnia  15.08.2012r. 

8. Regulamin konkursu dostępny w Biulety-
nie Informacji Publicznej w zakładce Nabór 
na wolne stanowiska pracy.

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

W dniu 11.07.2012r. Wójt Gminy Płaska 
podpisał umowę o dofi nansowanie projektu 
„Rozbudowa infrastruktury transportowej 
wokół Kanału Augustowskiego” realizowa-
nego w partnerstwie z  Samorządem Rejonu 
Grodno Unitarnym oraz Przedsiębiorstwem 
Komunalno- Projektowo-Remontowo-Bu-
dowlanym „Grodnoobłdorstroj” w Grodnie, 
w ramach Programu Polska-Białoruś-
-Ukraina 2007-2013. 

Całkowity koszt projektu (dla wszyst-
kich partnerów) wynosi 1 652 575,66 
EURO, w tym wysokość dofi nansowania 
ze środków  Unii Europejskiej na kwotę 
1 368 993,68 EURO (82,84%). 

Program zakłada możliwość fi nanso-

wania projektu w formie zaliczkowania. 
Okres realizacji projektu wynosi 18 
miesięcy od dnia podpisania umowy o 
dofi nansowanie. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną 
działania inwestycyjne: przebudowa drogi 
H-6049 Racicze – Ginowicze - Polne Boha-
tyry (BY), przebudowa układu komunika-
cyjnego 12 dróg lokalnych na terenie Gminy 
Płaska o łącznej długości 10.379,30 mb (tj.: 
Dalny Las w km 0+000 – km 0+832,95; 
Gruszki w km 0+010 – km 0+336,78 i  km 
0+341,83 – km 0+844,61; Macharce w km 
0+000 – km 0+940,28; Macharce (II) w km 
0+000 – km 0+120,00; Gorczyca – Płaska – 
Kąty w km 0+000 – km 1+387,81; Rubcowo 

w km 0+000 – km 1+363,01; Rudawka w 
km 0+000 – km 0+827,70; Rygol w km 
0+000 – km 1+123,80; Serski Las w km 
0+000 – km 1+181,77; Serski Las – Dalny 
Las w km 0+000 – km 0+682,13; Serwy w 
km 0+100 – km 0+590,29; Sucha Rzeczka 
w km 0+000 – km 0+600 km). 

Ponadto w ramach projektu oprócz 
inwestycji po stronie polskiej i białoruskiej 
przewidziane są również takie działania jak 
warsztaty strategiczne, opracowanie strate-
gii rozwoju transportu zrównoważonego ze 
środowiskiem pogranicza oraz konferencja 
„Transport zrównoważony wokół Kanału 
Augustowskiego”.

(A)

Umowa o dofinansowanie podpisana
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Bezpieczne wakacje 

Stypendia szkolne

Pomoc fi nansowa 
na zakup podręczników

Zakończenie roku szkolnego
W Dalnym Lesie

Dni Rodziny

Przyjaciele Ziemi i Książki

Zielona Szkoła

Sukcesy uczniów ZSO
w Płaskiej

Rozczarowani

CIT zaprasza

Ogłoszenia drobne

W numerze:

W rankingu gazety „Rzeczpospolitej” Gmina Płaska zajęła 3 miejsce w kraju spośród 
gmin wiejskich pod względem wykorzystania funduszy unijnych.  Ranking obejmował przy-
chody z UE w 2011r. (zł/osoba) z podpisanych przez samorządy umów o dofi nansowanie. 

Samorząd został uhonorowany ze względu na dobre wyniki fi nansowe oraz dbanie o 
rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców. (czytaj str. 2,3)

Jeśli nie to…
Zapraszamy – Wójt, Rada Gminy 

i GOŚCINNI Mieszkańcy!

Nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej ZAPRASZA!

GMINA PŁASKA LIDEREM!

Czy już odkryliście uroki Gminy PŁASKA?
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CIT w Płaskiej już działa
i serdecznie ZAPRASZA!

Działa już Gminne Centrum Tury-
styczno-Sportowe w Płaskiej, w któ-
rego skład wchodzi budynek Centrum 
Informacji Turystycznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz budynek trybun 
zewnętrznych z zapleczem rekreacyjno 
- sportowych i  zespół boisk sporto-
wych. 

Centrum Informacji Turystycznej 
zlokalizowane na parterze nowocze-
snego obiektu. W okresie wakacji tj. 
w czasie największego nasilenia ruchu 
turystycznego czynne będzie również w 
godzinach popołudniowych. 

Centrum służyć będzie pomocą i in-
formacjami dotyczącymi terenu Gminy 

Płaska i okolic. Turyści mają do dyspo-
zycji broszury i foldery informacyjne 
z bazą turystyczną gminy oraz mapy. 

Osoby, gospodarstwa agroturystycz-
ne oraz przedsiębiorstwa świadczące 
usługi w branży turystycznej mogą 
zostawić tu swoje materiały reklamowe 
tj. broszury z ofertą, ulotki, wizytówki.

W rankingu gazety „Rzeczpospolitej” 
Gmina Płaska zajęła 3. miejsce w kraju 
spośród gmin wiejskich pod względem 
wykorzystania funduszy unijnych.  
Ranking obejmował przychody z UE w 
2011r. (zł/osoba) z podpisanych przez 
samorządy umów o dofi nansowanie. 

Samorząd został uhonorowany ze 
względu na dobre wyniki finansowe 
oraz dbanie o rozwój i podnoszenie 
jakości życia mieszkańców. W rankingu 
„Rz” wyróżniono tych, którzy najlepiej 
wykorzystali pieniądze unijne oraz są 
najbardziej innowacyjni. 

I to właśnie Gmina Płaska w 2011r. 
jest w czołówce gmin wiejskich, które 
najskuteczniej pozyskiwały fundusze 
unijne. W spotkaniu najlepszych samo-
rządowców z całego kraju wyróżnienia 
wręczał prof. Jerzy Buzek, były prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego. 
Laureatom gratulowała Elżbieta Bień-
kowska - minister rozwoju regionalne-
go. Finaliści zestawienia „Rz”, w tym 
Gmina Płaska zostali wyróżnieni za 
dobre fi nanse oraz pomysł na rozwój, 
jako przykład dla innych.

(A) 

Gmina Płaska na 3 
miejscu w Polsce!
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   Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej , wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności, gdy w rodzinie występuje : 
bezrobocie , niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodziet-
ność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także 
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

    Miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia uprawnionego 
do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może być większa niż kwota 351,00 
zł. netto. ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
Dz.U. 2009 Nr. 175 poz. 1362 ).
Ponadto warunkiem przyznania sty-
pendium jest zamieszkanie na terenie 
gminy Płaska.
    Stypendium nie przysługuje:
• uczniowi klasy zerowej,

• uczniowi, który otrzymuje inne 
stypendium ze środków publicznych 
Stypendium szkolne jest przyzna-
wane na wniosek:

• rodziców/ opiekuna prawnego nie-
pełnoletniego ucznia

• pełnoletniego ucznia.
Wnioski należy składać w Urzędzie 
Gminy Płaska  na stanowisku ds. obsługi 
fi nansowej oraz świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych ( pokój nr. 7) do 15 
września 2012 r. 

Stypendia szkolne
Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591, z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 
1281, z 2012r. poz. 567) oraz § 3 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 czerwca 2012r. w sprawie szczegó-
łowych  warunków udzielania pomocy 
fi nansowej uczniom na zakup podręcz-
ników (Dz. U. poz. 706) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 10 września 2012r. 
termin składania wniosków do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2012/2013.
§ 2. Pomoc w formie zakupu podręczni-
ków udzielana jest na wniosek rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców 
zastępczych), a także nauczyciela, pra-
cownika socjalnego lub innej osoby, za 
zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych.

§ 3. Zobowiązuję dyrektora szkoły do 
sporządzenia listy uczniów uprawnio-
nych do otrzymania pomocy, o której 
mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. 
(Dz. U. poz. 706) oraz przekazania jej 
do Wójta Gminy Płaska do dnia 14 

września 2012r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza 
się dyrektorowi szkoły.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie nr 128/12  wójta gminy płaska z dnia 17  lipca 2012 r.

Świadczenia emerytalno – rentowe

1.   emerytura i renta podstawowa

2.   dodatek pielęgnacyjny

3.   dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

4.   dodatek kombatancki

5.   dodatek z tytułu tajnego nauczania

6.   dodatek kompensacyjny

7.   dodatek dla sieroty zupełnej

8.   świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby 

      wojskowej, nie więcej niż 

9.   świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

10. ryczałt energetyczny

11. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat

- do 29 lutego 2012 r.

- po 29 lutego 2012 r.

12. zasiłek pogrzebowy

13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie 

       lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno- rentowego:

         70%

       130%  

799 zł 18 gr

195 zł 67 gr

293 zł 51 gr

195 zł 67 gr

195 zł 67 gr

 29 zł 35 gr

367 zł 79 gr

195 zł 67 gr

195 zł 67 gr

 157 zł 67 gr

 

2.822 zł 66 gr

2.974 zł 69 gr

4.000 zł 00 gr

2.552 zł 30 gr

4.740 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 

chorobowego i macierzyńskiego
od 27.07.2012 r.

1.  zasiłek chorobowy za 1 dzień 

2.  zasiłek macierzyński

3.  jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

     10 zł 00 gr 

3.196 zł 72 gr

   650 zł 00 gr
                                    

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń
 z ubezpieczenia społecznego rolników
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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 je-
ziora Pobojno. Cena 70 zł/mkw (do uzgodnienia), 
tel. 87 6418881, e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

*Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są ujeż-
dżone, doskonale nadają się pod siodło i do za-
przęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
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 miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim są-
siedztwie Kanału Augustowskiego, w odległości 
200 m od przejścia granicznego. Cena do uzgod-
nienia, tel. 695 365 127.

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

*Hotel ALBATROS  w Serwach zatrudni: ku-
charkę, pomoc  kuchenną, kelnerkę oraz sprzą-
taczkę-pokojową. CV proszę składać w recepcji 
hotelu lub e-mail: rekrutacja@albatroshotel.pl

*Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Gruszki i 
okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 518 376 918.

*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 używaną przetrząsaczo -zgrabiarkę 
5gwiazdową, Gruszki, tel. 693 354 502.

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

*Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o po-
wierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu nieru-
chomości łącznie z częścią lasu. Cena do uzgod-
nienia, 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 znajdują 
się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augu-
stowskiego, cena do uzgodnienia, tel. 668 301 
799.

*Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kryjemy 
dachy
 już od 42 lat. Prace wykonujemy szybko, solidnie 
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 wyko-
nujemy wykończenia domów drewnianych, re-
nowację starych obiektów drewnianych, więźby 
dachowe, tel. 607-924-718.

*Sprzedam pół domu 70 m² z działką 1200 m² i 
garażem w Gruszkach, gm. Płaska. Tel. 87 641 75 
98 i 514 391 704.

*Usługi remontowo-budowlane w szerokim za-
kresie. Tel. 510 449 029.

*Sprzedam działkę bez prawa zabudowy  o po-
wierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości Ru-
dawka, przy drodze do Lubinowa, nieruchomość 
położona w sąsiedztwie lasu. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 601 082 024.

*Ośrodek Sportów Wodnych CHRIS w Serwach, 
zatrudni kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, 
konserwatorów  i stróża.  Zgłoszenia CV i listu 
motywacyjnego, prosimy przesyłać na adres e-
-mail  serwy5@wp.pl.

*Świadczymy usługi w zakresie: kompleksowe 
krycie dachów, wykonywanie szalunków, ukła-
danie podłóg i boazerii, stawianie ogrodzeń, 
budowa obiektów ogrodowych, wykonywanie 
drewnianych zabawek ogrodowych – DACH 
LED Usługi remontowo – budowlane – tel. 608 
522 202, 661 049 450, 87 641 89 34.

*Sprzedam działkę z domkiem (koło Gib) pow. 
0,1744 ha, odległość od jeziora 1,5 km, tel. 
691967936, 607764728.
 
*Sprzedam mieszkanie w Sejnach ul. Zawadz-
kiego, parter, pow. 48 m2, tel. 691967936, 
607764728.

*Sprzedam atrakcyjnie położoną działkę budow-
laną, uzbrojoną z prawem zabudowy mieszkalno-
-jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej o po-
wierzchni 0,2890 ha, położoną w miejscowości 
Płaska w odległości 300 m od jeziora Orle, tel. 87 
5234464, 696712146.

*Dawne siedlisko, dom mieszkalny drewniany 
120 m2, wyposażony woda, prąd, kanalizacja, 
zabudowania towarzysze, działka częściowo za-
lesiona 0,61  ha we Macharce, cena do uzgodnie-
nia, tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec co - dla domku jed-
norodzinnego, używany 2 sezony, tanio sprzedam 
tel. 500672214.

*Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
2000 mkw w miejscowości Gorczyca  z przepięk-
nym widokiem na jezioro Orle, tel. 728  945 125.

*Sprzedamy działkę budowlaną o powierzchni 
62000 mkw w miejscowości Gorczyca, położona 
pomiędzy Kanałem Augustowskim, a drogą Po-
wiatową Gorczyca-Płaska, tel. 87 643 34 81.

*Sprzedam TV 14 cali, małe foteliki w dobrym 
stanie bardzo tanio, małą  lodówkę nową nieuży-
waną 603992531

iż w związku ze zmianą Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 
lipca 2012r.   (Dz. U. z 2012r., poz. 804), z 
dniem 27 lipca 2012r. zostały podwyższone 
jednorazowe odszkodowanie  z tytułu wypad-
ku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej. Nowe kwoty odszkodowań:650 
zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 
doznanego wskutek wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawodowej; także 
za każdy procent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia 
tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów 
procentowych, za każdy procent uszczerbku 

na zdrowiu przewyższający procent, według 
którego ustalone było odszkodowanie; 13.000 
zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do 
samodzielnej egzystencji wskutek wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej; 65.000 zł z tytułu śmiertelnego 
wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony 
jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwięk-
szone o kwotę 13.000 zł na drugiego i każdego 
uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są 
uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/
dzieci/bądź tylko dzieci; 32.500 zł – z tytułu 
śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodo-
wania uprawnieni są tylko inni członkowie 
rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 
13.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania 
na drugiego i każdego następnego uprawnio-

nego; 13.000 zł – z tytułu śmiertelnego wy-
padku, gdy do odszkodowania równocześnie 
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego upraw-
nieni są inni członkowie rodziny, każdemu 
z nich przysługuje ta kwota niezależnie od 
odszkodowania przypadającego małżonkowi 
lub dzieciom.

O wysokości jednorazowego odszkodowa-
nia decyduje data prawomocnego orzeczenia 
lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej 
Kasy. Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje 
się prawomocne po upływie 14 dni od jego 
doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. 
Orzeczenie komisji lekarskiej Kasy jest osta-
teczne, ponieważ nie przysługuje od niego 
odwołanie i staje się prawomocne w dniu 
jego wydania. 

KRUS informuje

 3

czerwiec - sierpień 2012 r.

JAK OCENIALIŚMY GMINY

NAJSKUTECZNIEJ POZYSKUJĄCE FUNDUSZE UE



4

czerwiec - sierpień 2012 r.

 W dniu 5 czerwca 2012r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Płaskiej odbyły się zajęcia z Deutsch 
Wagen Tour.  

Deutsch Wagen Tour jest projektem, 
którego celem jest promowanie nauki 
języka niemieckiego we wszystkich 
szkołach w Polsce. Jego zadaniem jest 
motywowanie uczniów do nauki języka 
naszych zachodnich sąsiadów oraz zain-
spirowanie nauczycieli do zastosowania 
nowoczesnych metod w praktycznej 
nauce języka niemieckiego. 

 Pani lektor Bogumiła Manek z Olsz-
tyna, przyjechała pod mury naszej szkoły 
oznakowanym samochodem, czyli z logo 
Deutsch Wagen Tour, by przeprowadzić z 
uczniami klasy IV zajęcia animacyjne z 
języka niemieckiego.  

Uczniowie byli  bardzo ciekawi, jak 
będzie wyglądała  ta lekcja, ponieważ 
w sali nie było ławek i krzeseł. Mimo 
to klasa była kolorowa i dookoła widać 
było różne pomoce dydaktyczne z języka 
niemieckiego. 

 Nasze spotkanie z Panią Bogusią 
rozpoczęło się od łatwej piosenki, w 
której każdy uczeń mógł się przedsta-
wić i zaśpiewać po niemiecku, co lubi 
robić. Dzięki temu wszyscy szybko się 
poznaliśmy i kolejne gry i zabawy były 
o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze w 
komunikacji. Uczniom bardzo spodobała 
się zabawa z chustą animacyjną, poprzez 
którą uczniowie przypomnieli sobie na-
zwy kolorów i poznali nazwy owoców. 

Zabawa z balonami, na których ucznio-
wie po zatrzymaniu muzyki malowali 

poszczególne części twarzy, które po nie-
miecku mówiła pani lektor była też fajna, 
ponieważ uczniowie, gdy leciała muzyka 
musieli te balony odbijać i żaden nie mógł 
spaść na ziemię. Wszystkie zabawy były 
w ruchu, szybkie i dynamiczne i część z 
nich odbyła się  na zewnątrz, na świeżym 
powietrzu, dlatego uczniowie nawet przez 
chwilę się nie nudzili. 

Ale największy entuzjazm w uczniach 

wzbudziły zabawy z piłką nożną nawiązu-
jące do EURO 2012, w których uczniowie 
poznali nazwy klubów piłkarskich i ich 
główne barwy, słownictwo odnośnie poru-
szania się w terenie i w dwóch drużynach, 
tak jak na stadionie w czasie Euro mogli 
między sobą rywalizować. 

Oczywiście Pani Bogusia miała przy-
gotowane dla obu drużyn bardzo fajne 
nagrody, m.in. koszulki z logo DWT, 
długopisy, plany lekcji, breloczki itp. oraz 
klasa otrzymała piłkę nożną z logo DWT.  

Wszyscy uczniowie z ogromny za-
angażowaniem uczestniczyli w tych 
zajęciach i przyznają, że wszystkie lekcje 
mogłyby tak wyglądać.

  A.A.

Projekt po… niemiecku w ZSO w Płaskiej
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W ramach „Zielonej Szkoły” funkcjona-
riusze SG z placówki w Płaskiej spotkali się 
z uczniami klas IV i V Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Zielonki.

Funkcjonariusze opowiedzieli o służbie 
w Straży Granicznej. Podzielili się swoim 
doświadczeniem oraz zaprezentowali 
sprzęt, którym na co dzień się posługują. 
Młodzieży przybliżono również specyfi kę 
przejścia granicznego Rudawka – Lesnaja, 
położonego na Kanale Augustowskim. 

www.podlaski.strazgraniczna.pl

22 IV – Dzień Ziemi
23 IV – Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich
Społeczność szkoły fi lialnej w Grusz-

kach udowodniła, że obydwa święta 
można  efektownie połączyć. Dnia 25 
kwietnia uczniowie wzięli udział w grze 
szkolnej pod hasłem „Przyjaciele Ziemi 
i Książki”. Podczas porannego apelu 
dzieci zostały zapoznane z  jej zasadami. 
Kapitanowie drużyn (gospodarze klas) 
otrzymali arkusze zaliczeń, następnie 
rozlosowali nazwy dla swoich grup. 
Od tej chwili szkołę opanowały gatunki 
ptaków chronionych w Polsce – zimo-
rodki, bociany, orły, żurawie, jaskółki 

i skowronki. Zadaniem każdej z drużyn 
było zaliczenie następujących konku-
rencji:

Jak zbudowana jest książka?
Czy znasz te lektury?
Ekologicznie…

Konkurs na plakat pod hasłem „dobra 
energia dla wszystkich”

Konkurs recytatorski – wiersze o 
tematyce ekologicznej

Ekoludek 
Nie płosz bociana!
Sztafeta z zakładką.
 Zajęcia odbywały się w kla-

sach, w bibliotece, na szkolnym ko-
rytarzu i na boisku. Zadania z wiedzy 
przeplatały się z konkurencjami arty-
stycznymi i sprawnościowymi. Naszym 
celem, oprócz kształtowania świado-
mości ekologicznej oraz promowania 
czytelnictwa, było również kształcenie 
umiejętności planowania, dysponowa-

nia czasem i pracy w 
grupie.

Finałowa część za-
bawy przyjęła bardziej 
uroczysty charakter. 
Podsumowanie  wy-
ników gry uświetniło 
przedstawienie pt. „Nie 
zabijajcie Ziemi!”w wy-
konaniu uczniów star-
szych klas oraz obec-
ność wiernych przyja-
ciół szkoły – przedsta-
wicieli Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach. 

Na zakończenie dzieci otrzymały 
atrakcyjne nagrody książkowe, ufun-
dowane przez Nadleśnictwo Płaska, 
pamiątkowe dyplomy i zakładki do 
książek.

 K. Ślużyńska

„Zielona 
Szkoła”

PRZYJACIELE ZIEMI I KSIĄŻKI
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 Dzieci i młodzież ze Strzel-
cowizny przygotowały insce-
nizację pt. „Bajka z życzenia-
mi” oraz dwa taneczne układy. 
Dzień ten ma nas uświadomić 
o wielkiej roli Rodziny w 
teraźniejszym świecie. 

Mówi się że tam gdzie ro-
dzina tam jest nasz dom. Mło-

dzi aktorzy otrzymali gorące 
brawa, potem nastąpił skrom-
ny poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że te świę-
to stanie się naszą tradycją. 
Wszystkim Mamom, Tatusiom 
i Dzieciom z okazji ich świąt 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

7 czerwca odbyły 
się „Dni Rodziny” 

Informacje z przetargów
Gmina Płaska dwukrotnie 

przeprowadziła procedurę o 
udzielenie zamówienia pu-
blicznego w formie przetargu 
nieograniczonego na realizację 
zadania „Zagospodarowanie 
3 plaż na terenie Gminy Pła-
ska”, w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2007-2013. Oba postępo-
wania zostały unieważnione 
na mocy art. 93 ust.1 pkt. 
4) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Zamawiający 
unieważnił postępowania o 
udzielenie zamówienia, gdyż 
cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższała kwotę, która 
Gmina mogła przeznaczyć 
na realizację zamówienia. W 
związku z powyższym wystą-
piono do Instytucji Zarządza-
jącej RPOWO o wyrażenie 
zgody na przedłużenie reali-
zacji projektu do 30.06.2013 
r. Aktualnie  Gmina oczekuje 
na aneksowanie umowy o 
dofi nansowanie, celem zreali-
zowania i rozliczenia całości 
inwestycji. 

Po podpisaniu aneksu po-
nownie ogłoszony zostanie 
przetarg na zagospodarowanie 
turystyczne trzech plaż na tere-
nie Gminy Płaska tj.  plaży w 
Jazach nad jeziorem Mikasze-

wo,  plaży w Mołowistym nad 
jeziorem Serwy oraz plaży w 
Płaskiej nad jeziorem Paniewo. 
Zakres prac dotyczy budowy 
terenów turystyczno-wypo-
czynkowych, w skład których 
wejdą m.in.: wiaty grillowe, 
śmietniki z obudową, prze-
bieralnie plażowe, ogrodzenia 
drewniane, instalacje nn z 
oświetleniem na słupach, sto-
jaki na rowery, miejsca posto-
jowe, place zabaw dla dzieci, 
budynki sanitariatu, przyłącza 
wodociągowe, pomosty.

W ramach projektu zakoń-
czona została realizacja rze-
czowa:

- Zadania I Budowa Gmin-
nego Centrum Turystyczno-
-Sportowego w Płaskiej wraz z 
infrastrukturą sportową, obiek-
tu trybun zewnętrznych z zaple-
czem rekreacyjno-sportowym, 
gminnego zespołu parkingowe-
go wraz z przebudową wjazdu, 
budowy wewnętrznej drogi 
dojazdowej i ciagów pieszych,

- Zadania II Budowa ścieżki 
rowerowo-narciarskiej wzdłuż 
szlaku Kanału Augustowskie-
go  w Gminie Płaska wraz z 
budową małej architektury 
m.in. ośmioosobowe wiaty z 
siedziskami, wiaty grillowe, 
tablice informacyjne.                                                

A.J.

Rodziny ofi ar Obławy Augustow-
skiej mówią, są rozczarowane wstrze-
mięźliwością polskich władz w roz-
wiązywaniu zagadki śmierci ich naj-
bliższych. W lipcu 1945 roku zaginęły 
i z pewnością zostały zamordowane 
593 osoby i do tej pory nie wiadomo, 
co się z nimi stało. Związek Pamięci 
Ofi ar Obławy Augustowskiej od wielu 
lat stara się zainteresować sprawą tej 
zbrodni najwyższe polskie władze.

Po publikacji książki “Według sce-
nariusza Stalina”  Nikity Pietrowa, w 
której został ujawniony nieznany dotąd 
dokument dotyczący planów rozstrze-
lania schwytanych Polaków, członko-

wie ZPOOA zaczęli mówić o nowej 
nadziei na rozwiązanie tej sprawy. 

Nikt nie ma jednak złudzeń - bez 
decyzji politycznej rosyjskiego rządu 
materiały nie zostaną ujawnione. 

A żeby to się stało, potrzebne są 
działania polskich władz. Krewni 
ofi ar zbrodni katyńskiej odwołali się 
od wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2012 
roku – chcą , by to 17 sędziów Wielkiej 
Izby Trybunału zbadało, czy Rosja 
rzetelnie prowadziła śledztwo. Ewen-
tualny wyrok Wielkiej Izby strasbur-
skiego Trybunału w sprawie zbrodni 
katyńskiej powinien być ostatecznym. 

Życia to OFIAROM nie zwróci…
(A)

Rozczarowani
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By wypoczynek nad wodą był bezpieczny
Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego 

czasu nad wodą. By wpłynąć na zmniej-
szenie liczny nieszczęśliwych wypadków, 
augustowscy policjanci wzięli udział w 
ćwiczeniach i rozpoczęli kampanię infor-
macyjną. Podczas wakacji, w upalne dni 
wypoczywający często szukają ukojenia 
nad wodą. Niejednokrotnie zdarza się, 
że podczas letnich kąpieli zapominają o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Doświadczenia augustowskiej Policji w 
tym zakresie niestety pokazują, że mimo 
wielu porad i apeli, wśród kąpiących, są 
osoby nieodpowiedzialne, które ryzykują 
i kąpią się po spożyciu alkoholu. Funkcjo-
nariusze pełniący służbę na akwenach, w 
ciągu sezonu letniego niemal każdego dnia 
podejmują także interwencje wobec osób 
przeceniających swoje możliwości pływac-
kie. Dlatego już dziś na jeziorze Necko w 
Augustowie, policjanci pełniący służbę na 
akwenach doskonalili swoje umiejętności 
z zakresu ratownictwa wodnego i ćwiczyli 
podejmowanie osób tonących przy po-
mocy rzutki, koła ratunkowego i innych 
dostępnych środków ratowniczych. W za-
jęciach praktycznych wykorzystano także 
policyjną łódź motorową. W związku z 
rozpoczynającym się sezonem letnim mun-
durowi apelują o rozwagę podczas pobytu 
nad wodą i przypominają o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa:

Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych 

czyli tam gdzie jest ratownik 
WOPR.

2. Przestrzegaj regulaminu ką-
pieliska na którym przebywasz. 
Stosuj się do uwag i zaleceń 
ratownika. 

3. Nie pływaj w wodzie o 
temperaturze poniżej 14 stopni 
(optymalna temperatura wynosi 
22-25 stopni).

4. Nie skacz rozgrzany do 
wody. Przed wejściem do wody 
ochlap nią klatkę piersiową, szyję, krocze 
i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, 
którego nasz organizm bardzo nie lubi.

5. Nie skacz do wody w miejscach nie-
znanych. Może się to skończyć śmiercią 
lub kalectwem. Absolutnie zabronione są 
w takich miejscach skoki „na główkę”.

6. Nie baw się w przytapianie innych 
osób korzystających z wody, spychanie 
do wody z pomostów, z materacy. Zabawy 
w wodzie powinny być dostosowane do 
Twoich umiejętności pływackich, wyklu-
czające ryzyko i eskalację niebezpiecznych 
zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji 
i wygłupów.

7. Pamiętaj, że materac dmuchany nie 
służy do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło.

8. Nigdy nie pływaj po spożyciu alko-
holu.

9. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj 
uwagę na osoby obok nas. Może się oka-
zać, że ktoś będzie potrzebował Twojej 

pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu po-
móc to uczyń to, ale w granicach swoich 
możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na 
siłach to zawiadom inne osoby.

10. Nie pływaj również bezpośrednio po 
posiłku - zimna woda może doprowadzić 
do bolesnego skurczu żołądka, co może 
ponieść za sobą bardzo poważne konse-
kwencje.

Najczęstszymi przyczynami utonięć 
są:

1. Brawura i przecenianie swoich umie-
jętności pływackich.

2. Pływanie po spożyciu alkoholu, który 
powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi 
i orientacji.

3. Pływanie w miejscach zabronionych.
4. Skoki „na główkę” do wody w nie-

znanym miejscu.
5. Pływanie obok statków, barek i ło-

dzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór 
wodnych. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Suwałkach za-
prasza na szkolenia w ramach projektu 
„Certyfikat SKwP autostradą nowych 
możliwości” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfi nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego”. Ce-
lem głównym projektu jest podniesienie 
kwalifi kacji księgowo-informatycznych 
osób pracujących z woj. podlaskiego i 
dostosowanie ich do oczekiwań rynku 
pracy. Szkolenia  wzbogacone są o warsz-
taty psychologiczne dla kobiet objętych 
wsparciem.
Szkolenia w ramach projektu kierowane 
są do osób pracujących (poza osobami fi -
zycznymi prowadzącymi działalność go-
spodarczą) zamieszkałych w powiatach 
suwalskim, sejneńskim i augustowskim. 

Preferencje w przyjęciu na kursy będą 
miały osoby zamieszkałe w gminach 
wiejskich i/lub  wiejsko – miejskich. 
Jedna osoba może uczestniczyć tylko w 
jednym szkoleniu.
W ramach  projektu osoby zgłaszające się 
na szkolenia  otrzymają: 100%  dofi nan-
sowania z Unii Europejskiej w ramach 
EFS;  materiały szkoleniowe, książki, 

skrypty do wykładów;  zwrot kosztów 
dojazdu (dotyczy osób z terenów wiej-
skich i/lub wiejsko-miejskich),
Osoby zainteresowane udziałem w  
szkoleniach proszone są o wypełnienie 
ankiety rekrutacyjnej  wraz z załączni-
kami (załącznik) i  przesłanie na adres: 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
O/O, ul Utrata 2 B, 16-400 Suwałki, 
fax 87 565 33 44, e-mail: szkolenia@
suwalki.skwp.pl,

Szkolenia  prowadzone  w  Augustowie:
Kurs Ilość edycji Termin

Główny Księgowy 1 maj 2012 – styczeń 2013

Specjalista ds. kadr 2 wrzesień – grudzień 2012
styczeń – kwiecień 2013

Podstawy rachunkowości 2 styczeń – kwiecień 2013

Specjalista ds. rachunkowości 1 kwiecień – listopad 2013

Szkolenia
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 W dniu 29 czerwca br. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej im. Jana 
Pawła II  odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego.  Podczas uroczystości 
rozdania świadectw zostały wręczone 
zostały również nagrody Wójta Gminy 
Płaska dla szczególnie wyróżniających 
się uczniów. 

 Ze Szkoły Filialnej w Gruszkach nagro-
dy otrzymały uczennice klasy VI: Daria 
Trocka (laureatka: II stopnia konkursu 
ogólnopolskiego – przyroda, jęz. polski 
Oxford Polonica Plus, Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, konkursu z 
plastyki na poziomie szkolnym, rejono-
wym i wojewódzkim, Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrody - etap rejonowy i wo-
jewódzki, konkursu z języka angielskiego 
– etap szkolny i rejonowy, konkursu wie-
dzy przeciwpożarowej – etap rejonowy 
i wojewódzki, Kangur Matematyczny 
– wyróżnienie); Karolina Jatkowska (za 
udział w konkursach: Oxford – konkurs 
ogólnopolski przyroda, język polski, Wo-
jewódzki Konkurs z przyrody etap rejono-
wy i wojewódzki, Międzynarodowy kon-

kurs „Kangur Matematyczny 2012”, 20 lat 
Państwowej Straży Pożarnej – I miejsce, 
konkurs wiedzy przeciwpożarowej – etap 
rejonowy i wojewódzki, konkurs z języka 
angielskiego – etap szkolny). 

 Z klasy III „b” Gimnazjum w Płaskiej 
nagrody otrzymali: Szymon Bołtralik za 
wybitne osiągnięcia w nauce ze średnią 

6,0, reprezentowanie szkoły na zewnątrz 
we wszelkiego rodzaju konkursach 
(3-krotny laureat, 4-krotny fi nalista) pracę 
w samorządzie szkolnym i wzorowe za-
chowanie; Natalia Kozielska za bardzo 
wysokie wyniki w nauce (średnia 5,36), 
wzorowe zachowanie, pracę w samo-
rządzie szkolnym, uświetnianie imprez 
szkolnych wspaniałym śpiewem, udział 
w konkursach - fi nalistka Wojewódzkiego 
Konkursu o Myśli Jana Pawła II, laureatka 
Gminnego Konkursu Pożarniczego.

Wszystkim naszym uczniom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dobrego, bezpiecz-
nego letniego wypoczynku. Wesołych 
wakacji!

Zakończenie roku szkolnegoZakończenie roku szkolnego
 2011/12 2011/12

d i 29 b l S kół k 2012” 20 l
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W dniu 02.06.2012 r. w świetlicy 
wiejskiej w Dalnym Lesie odbył się wie-
czorek taneczny z okazji Dnia Dziecka. 
Dzieci i młodzież bawiła się przy muzyce 
z płyt DVD, zaś w przerwie udali się 
na poczęstunek. Wszyscy uczestnicy 
wieczorku bawili się świetnie i wspólnie 
miło spędzili czas.

Kolejne dni w świetlicy wiejskiej w 
Dalnym Lesie były bardzo pracowite i 
owocne, w twórcze pomysły. Dzieci i 
młodzież przygotowywały dekoracje w 
sali świetlicy w związku z trwającymi 
rozgrywkami EURO 2012. Najciekawsze 
z wykonanych przez prac mogą podzi-
wiać wszyscy bywalcy świetlicy.   H .K.

Dzień dziecka w świetlicy w Dalnym Lesie

 Uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Płaskiej od wielu lat biorą 
chętnie udział w szkolnych i międzysz-
kolnych konkursach i olimpiadach.  

Ogromny sukces osiągnęli  nasi 
uczniowie w konkursach przedmioto-
wych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku.  Daria Trocka 
- uczennica klasy VI Szkoły Filialnej 
w Gruszkach została laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
i Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki 
oraz fi nalistką Wojewódzkiego Konkursu 
z Przyrody.  

Szymon Bołtralik - uczeń klasy III 
b Gimnazjum w Płaskiej został laure-
atem Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego i Wojewódzkiego Konkur-
su Biologicznego, Wojewódzkiego 
Konkursu Chemicznego oraz fi nalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Języka An-
gielskiego i Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. 

Laureaci konkursów stopnia woje-
wódzkiego są zwolnieni ze sprawdzianu 

po szkole podstawowej i egzaminu 
gimnazjalnego.

O g ó l n o p o l s k a  O l i m p i a d a 
Olimpusek przeznaczona była dla 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
i polegała na rozwiązaniu zintegrowa-
nego sprawdzianu zróżnicowanego na 
klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała 
elementy edukacji polonistycznej, spo-
łeczno-przyrodniczej i matematycznej. 
W konkursie wzięła udział liczna grupa 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Płaskiej. 

W naszej szkole najlepszą okazała się 
Aleksandra Gołaszewska – uczennica 
kasy III, która na łączną liczbę 210 
punktów uzyskała 180. Zajęła dziewiąte 
miejsce i otrzymała dyplom laureata. 

Odbył się też szkolny etap  IV Ogólno-
polskiej Olimpiady ,,Myśli Jana Pawła 
II: Sprawy mojej Ojczyzny traktuję 
jako moje własne”. Do etapu szkolnego 
przystąpiło 5 uczniów. Troje z nich z naj-
wyższą liczbą punktów zakwalifi kowało 
się do etapu wojewódzkiego, w którym 

IV miejsce zajęła   Natalia Kozielska, 
Jan Milewski – VI miejsce i Klaudia 
Citkowska miejsce IX. 

Przeprowadzono wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Płaskiej III Szkolny Konkurs Orto-
grafi czny „Mistrz ortografi i”. W szkole 
podstawowej najlepszymi okazali się: 
Ewelina Zubkiewicz kl. VI, Paulina 
Sękałowska kl.V, Julia Kuźma kl. 
V, Maciej Romańczuk kl. VI, Dawid 
Gałkowski kl. V.

Wśród gimnazjalistów zwyciężyli: 
Marlena  Kornacka IIIb, Szymon 
Bołtralik IIIb, Ewa Masłowska IIb, 
Klaudia Citkowska kl. I. 

Najlepsi reprezentowali naszą szkołę 
w powiatowym konkursie ortografi cz-
nym, a Szymon Bołtralik zajął w nim 
zaszczytne II miejsce. W jury tego 
konkursu zasiadała m.in. pani Lilianna 
Polkowska.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Diana Sewastynowicz, kl. IIIa

Sukcesy uczniów ZSO w Płaskiej


