
Redaktor naczelny: Jerzy Buzon, Współpraca: Maciej Zdancewicz, Małgorzata Ciężkowska, Barbara Wasilewska, 
Anna Jadeszko, Agata Pomichter, Jan Bagiński.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

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

Pearl Harbor oraz gwiazda wieczoru – zespół DAAB.
 Po występie Orkiestry Dni Naszych, która obchodziła dwu-

dziestolecie istnienia, Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski 
złożył członkom zespołu najlepsze życzenia, życząc dalszych 
sukcesów na scenie muzycznej oraz wręczył pamiątkowy upo-
minek.

 Festiwal swoja obecnością zaszczycili Marszałek wojewódz-
twa podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Zastępca Mera 
Łoździei Valdas Mikelionis z Litwy.

Organizatorzy festiwalu serdecznie dziękują wszystkim, 

Festiwal Rock Szanty Serwy’ 2011   Ciąg dalszy ze str. 11

którzy włączyli się w pomoc w przy-
gotowanie imprezy, w tym szczególnie 
- Panu Marszałkowi Województwa 
Podlaskiego za dofi nansowanie festi-
walu, pracownikom Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej, OSP Płaska, OSP Dalny Las 
oraz Panu Grzegorzowi Łapczyńskie-
mu za obsługę artystyczną i techniczną 
imprezy.

Dziękujemy również sponsorom: MPPB 
J.W. ŚLEPSK oraz Nadleśnictwu Płaska  
i Nadleśnictwu Szczebra, którzy włączyli 
się fi nansowo we wsparcie festiwalu.

J .N.
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31 sierpnia 2011 roku (w środę) w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej odby-
ła się VIII sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Przewodniczący Rady 
Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji.

Przyjęto protokół z poprzedniej VIII 
sesji. Informację o wydanych decyzjach 
w okresie międzysesyjnym  przedstawił 
Wójt Gminy Płaska. 

 Informację o przebiegu wykonania 
budżetu gminy i kształtowaniu się wie-
loletniej prognozy finansowej oraz o 
przebiegu realizacji projektów i progra-
mów ujętych w wykazie przedsięwzięć 
na 2011 r. - za I półrocze 2011 roku 
przedstawiła Skarbnik Gminy – Jadwiga 
Dobrowolska.

Podjęto Uchwałę Nr VIII/47/11 w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Płaska na lata 2011 
– 2027, gdzie wprowadzono zmiany w 
przedsięwzięciach na lata 2011 – 2027: 
- Rozwój Ekoturystyki na pograniczu 
Polsko-Litewskim  - w ramach tego pro-
gramu jest obsługa zarządczo - fi nansowa 
dla budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz wyposażenie budynku 
CIT w oprogramowania i przewodniki 
turystyczne. Koszt zadania 400.000 zł. 
Realizacja programu w latach 2010-2012, 
dofi nansowanie z budżetu Unii Europej-
skiej 85 proc. wartości przedsięwzięcia. 
- Wdrażanie usług elektronicznych dla 
ludności województwa podlaskiego – 
realizowany na obszarze województwa 
podlaskiego. Liderem projektu jest wo-
jewództwo podlaskie oraz 130 partnerów. 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa 
posiadanych i budowa nowych usług 
elektronicznych. Program realizowany w 
latach 2010-2013 - koszt zadania 205.920 
zł. – wkład własny gminy 30.885,30 
zł.; - Przedsięwzięcia majątkowe: Roz-
budowa Infrastruktury Turystycznej 
w Strefie Kanału Augustowskiego. 
Zmiana w wydatkach dotyczy przesu-
nięcia wydatków z 2012 roku na 2011 
rok i zakończenie budowy stadionu i 
Centrum Informacji Turystycznej oraz 
ścieżek rowerowych w 2011 roku. 

Wieloletnia prognoza finansowa na 
lata 2011-2027  – dostosowanie planu 
dochodów i wydatków po zmianach. 
Zwiększenie zadłużenia Gminy Płaska o 
kwotę 200.000,00 zł – z przeznaczeniem 
na prefi nasowanie zadań inwestycyjnych. 

Kredyt zostanie spłacony w 2012 roku 

po otrzymaniu refundacji z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Podjęto Uchwałę Nr VIII/48/11 w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 
2011 rok, w której zwiększono dochody 
budżetu gminy o kwotę 767.000,00 zł. 
i zwiększono wydatki budżetu gminy o 
kwotę 967.000,00 zł. 

Budże t  po  dokonanych  zmia -
nach wynosi:  d o c h o d y  o g ó ł e m 
- 20.000.540,00 zł, w tym: bieżące w 
wysokości 8.337.386,00 zł majątkowe 
w wysokości 11.663.154,00 zł., wydatki 
ogółem 22.559.455,00 zł, w tym: bieżące 
w wysokości 8.061.233,00 zł;  majątkowe 
w wysokości 14.498.222,00 zł. 

Defi cyt budżetu gminy w wysokości 
2 558 915 zł. zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z zaciąganych kre-
dytów i pożyczek, a na spłatę kredytów 
z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085 
zł planowane jest zaciągnięcie kredytu w 
wysokości 1 766 655 zł,  oraz wykorzy-
stanie wolnych środków istniejących na 
rachunku budżetu gminy z tytułu rozli-
czeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 412 430 zł. 

Ustalono łączną kwotę przychodów 
budżetu w wysokości 4.738.000 zł. oraz 
łączną kwotę rozchodów budżetu  w wy-
sokości 2.179.085 zł, plan przychodów i 
kosztów samorządowych zakładów bu-
dżetowych przychody 386 000 zł koszty 
370.519 zł. Określono limity zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych 
na: sfi nansowanie przejściowego defi cytu 
budżetu w kwocie 500.000 zł. sfi nanso-
wanie planowanego defi cytu budżetu  w 
kwocie 2.558.915 zł.  (w tym: na wyprze-
dzające fi nansowanie w kwocie 2.558.915 
zł); spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów w kwocie 1.766.655 zł. Łączną 
kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych 
w roku budżetowym w kwocie 100.000 
zł.. Kwotę wydatków przypadających do 
spłaty w danym roku budżetowym, zgod-
nie z zawartą umową, z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych przez Gminę w 
kwocie 60.000 zł.

Podjęto Uchwałę Nr VIII/49/11 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011 – 2016. Założenia gminne-
go systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie to: Zapewnienie osobom 
doznającym przemocy bezpieczeństwa 

i profesjonalnej pomocy. Za przemoc za-
wsze odpowiedzialny jest sprawca; Nikt 
nie ma prawa stosować przemocy wobec 
drugiego człowieka; Zrozumienie reakcji 
ofi ary; Zmniejszenie i zatrzymanie zjawi-
ska przemocy. Głównym celem lokalnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie jest: ograniczenie rozmiarów 
zjawiska przemocy w rodzinie, podnie-
sienie skuteczności interwencji wobec 
przemocy, integracja działań instytucji 
wobec problemu przemocy w rodzinie, 
rozwój wiedzy i umiejętności reagowania 
wobec przemocy, podniesienie poziomu 
świadomości społecznej na temat proble-
mu przemocy w rodzinie. 

Podjęto Uchwałę Nr VIII/50/11w 
sprawie opinii wniosku o uznanie lasów 
za ochronne. Nadleśnictwo Głęboki Bród 
w dniu 11 lipca 2011 r. wystąpiło z wnio-
skiem o uznanie lasów za ochronne poło-
żonych na terenie gminy Płaska, będących 
w zarządzie Nadleśnictwa Głęboki Bród. 
Na podstawie art.16 ust.2 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 
r. Nr 12, poz.59)  Rada Gminy powinna 
wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia otrzymania wystąpienia o jej 
wyrażenie. Wyrażenie opinii dotyczy la-
sów wymienionych w wykazie (Oddział: 
332)  stanowiącym załącznik do wniosku 
Nadleśnictwa Głęboki Bród. Sposób 
uznawania lasów jako ochronne określa 
art.15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach, natomiast szczegółowe zasady 
i tryb uznawania lasów za ochronne oraz 
szczegółowe zasady prowadzenia w nich 
gospodarki leśnej określa Rozporządzenie 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 
1992 r. Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz.337). 

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała  
wniosek Nadleśnictwa Głęboki Bród o 
numerze 7024 - 01/11 w sprawie uznania 
powierzchni 3,10 ha lasów za ochronne, 
które zostały określone w szczegółowych 
wykazach dołączonych do wniosku. 

Podjęto Uchwałę Nr VIII/51/11 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy. Rada Gminy po 
rozpatrzeniu skargi Pana Sławomira B., 
która w dniu 29 lipca 2011r. wpłynęła do 
Rady Gminy Płaska, w części stanowiącej 
zażalenie na bezczynność Wójta Gminy 
Płaska w sprawach: wniosku o rozgra-
niczenie nieruchomości oraz wniosku o 
skierowanie do hospicjum Pani Gabrieli S.  
postanowiła uznać skargę za bezzasadną.

red.
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 Jak co roku w pierwszy weekend 
sierpnia miała miejsce kolejna 8. edycja 
Festiwalu Rock Szanty Serwy, na plaży 
gminnej w Serwach. Dzięki staraniom or-
ganizatora – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej oraz Urzędu Gminy Płaska, 
przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
województwa podlaskiego, impreza po 
raz kolejny odniosła wielki sukces.

Bez zbędnej skromności można ją okre-
ślić mianem jednego z największych fe-
stiwali w regionie. Rzesze ludzi przybyły 
nad piękne Serwy specjalnie na Festiwal. 

Oczywiście festiwal nie odniósł by 
takiego sukcesu bez wspaniałej publicz-
ności - mieszkańców gminy i powiatu, 
turystów oraz fanów muzyki szantowej i 
rockowej z całego kraju jak i zagranicy.

Patronat medialny Polskiego Radia 
Białystok , TVP Białystok, Gazety 
Współczesnej oraz portali infoPodla-
skie, Strefa Imprez i Moje Miasto Su-
wałki niewątpliwie przyczyniły się do 
tak dużego zainteresowania imprezą. W 
trakcie festiwalu zagrało 14 zespołów.

Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął 

się, jak w latach poprzednich, występami 
zespołów konkursowych. 

 W tegorocznym konkursie wzięły udział 
zespoły Szot-Gun i Klucz od Kilwatera. 
Decyzją Jury, któremu przewodniczył 
znany muzyk-gitarzysta Janusz „Yanina” 
Iwański pierwsze miejsce zajął zespół 
Klucz od Kilwatera. Nagrodę główną 
w postaci sesji nagraniowej w radiowym 
studiu ufundowało Radio Białystok. 

 Piątkowy koncert rozpoczął się o godz. 
17:00. Dla licznie przybyłej publiczności 
zagrały zespoły Molly Malones, Szan-
tana, Zejman&Garkumpel, Załoga Dr 
Bryga, Jelonek i Kuśka Brothers.

 Drugi dzień festiwalu rozpoczął się 
Festynem Ludowym. Od godziny 14:00 
do 17:00 na plaży gminnej w Serwach 
można było skosztować przysmaków 
kuchni regionalnej, zapoznać się z regio-
nalnym rękodzielnictwem oraz kulturą i 
folklorem. W trakcie festynu przygrywał 
zespół KRYŽKELÉ z Litwy i lokalny 
zespół KTM z Płaskiej.

 W ramach festynu przeprowadzony zo-
stał konkurs: „Na stanowisko z najlepszy-

mi potrawami kuchni regionalnej”. Pierw-
sze miejsce Jury jednogłośnie przyznało 
stanowisku Szymona Bazylewicza. Dwa 
stanowiska otrzymały wyróżnienia, były 
to stanowiska Małgorzaty Ciężkowskiej  
oraz Martyny i Mateusza Sieńkowskich. 

W trakcie festynu zorganizowano 
szereg zabaw i konkursów z nagrodami 
dla najmłodszych. Dzieci bardzo chętnie 
brały udział we wszystkich konkursach, 
a ich zaangażowanie zostało nagrodzone 
słodkimi i rzeczowymi upominkami. Za-
równo dzieci biorące udział w zabawach, 
jak i dorośli obserwujący ich zmagania 
spędzili miło czas w oczekiwaniu na 
wieczorny koncert.

Sobotni koncert, który rozpoczął się o 
godz. 17:00 cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem. Zarówno piękna pogoda 
jak i znane i lubiane przez wielu zespoły 
pozwoliły przyciągnąć na plażę w Ser-
wach tłumy ludzi. 

 Dla Wspaniałej Publiczności zagrały 
zespoły The Pioruners, Mietek Folk, 
EKT Gdynia, Orkiestra Dni Naszych, 

Dokończenie na str. 12
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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. 

*Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykoń-
czenia hydrauliczne.tel. 665 524 252. 

*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. 

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

*Sprzedam działki budowlane o różnych po-
wierzchniach położone w miejscowości Gruszki i 
okolicach, ceny od uzgodnienia, tel. 508 953 124.

*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.

*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,  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.

*Letnia promocja! Proteza zębowa już od 350 
PL. Ilość ograniczona. Serwy – tel. 510 734 664. 

*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 w wodę, prąd, kanalizację, 
zabudowania towarzyszące, działka częściowo 
zalesiona 0,61 ha w Macharcach, cena do uzgod-
nienia tel.  608 834 237.

*Rzemieślniczy żeliwny piec CO – dla domku 
jednorodzinnego, używany 2 sezony, tanio sprze-
dam, tel. 500672214.

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

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

*Poszukuję opiekunki do 6-miesięcznego dziec-
ka, praca od października, mile widziana osoba 
niepaląca. Tel. 665 352 854

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków 
w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. W ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dofi -
nansowanie mogą uzyskać osoby fi zyczne i fi rmy 
z obszarów wiejskich i małych miast. Wnioski 
będzie można składać przez Oddziały Regionalne 
ARiMR od 26 września do 7 października 2011r.
W ramach działania „Różnicowanie działalności 
nierolniczej” wsparcie na założenie lub rozwój 
działalności gospodarczej mogą uzyskać rolnicy 
lub domownicy rolnika. 
Wnioski o dotacje będzie można składać w Oddzia-
łach Regionalnych ARiMR w dwóch terminach:w 
pierwszym, od 27 września do 14 października 
2011 roku,  wnioski o przyznanie pomocy na 

inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu 
rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego.drugim od 17 października do 4 
listopada 2011 roku, wnioski o pomoc mogą skła-
dać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż 
związane z wytwarzaniem biogazu lub energii 
elektrycznej. 
W ramach dotacji przedsiębiorcy mogą sfi nanso-
wać następujące wydatki:
budowy, przebudowy lub remontu połączonego 
z modernizacją niemieszkalnych obiektów bu-
dowlanych wraz z zakupem instalacji technicz-
nej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów 
szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 
nadbudowy, przebudowy lub remontu połączo-
nego z modernizacją istniejących budynków 
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji tech-
nicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji mate-

riałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
zagospodarowania terenu;
zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposa-
żenia i sprzętu;
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania służącego wsparciu podejmowanej lub 
rozwijanej działalności nierolniczej;
zakupu środków transportu, z wyłączeniem 
zakupu samochodów osobowych przeznaczo-
nych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z 
kierowcą), 
rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasin-
gu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o 
których mowa w pkt 4 i 6.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na 
stronie http://Dofi nansowanieDlaFirm.pl oraz na 
stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich
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1 września 2011 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste 
rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. 

Zainaugurowano go mszą świętą. W 
szkole w Gruszkach Najświętszą Eu-
charystię sprawował proboszcz parafi i 
Mikaszówka ks.  Andrzej Borkowski. 
W Płaskiej mszy świętej przewodniczył 
proboszcz parafii Studzieniczna ks. 
Wojciech Jabłoński. W czasie homilii, 
odnosząc się do Ewangelii o cudownym 
połowie, księża zwrócili uwagę, że 

wysiłki ucznia są owocne tylko wtedy, 
gdy wynikają z wiary w moc Bożą. 
 O godzinie 11.00 wszyscy spotkali się 
w sali gimnastycznej ZSO w Płaskiej. 

Uroczystość rozpoczęto tradycyj-
nie, wejściem pocztu sztandarowego. 
Wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn 
państwowy. Następnie minutą ciszy 
uczczono poległych w czasie II wojny 
światowej.

Uczennice M. Pokropowicz i D. 
Sewastynowicz prowadziły  uroczy-
stość rozpoczęcia roku szkolnego. Na 

wstępie dyrektor szkoły Dariusz Sudyk 
powitał uczniów, nauczycieli, rodziców 
i zaproszonych gości: proboszcza parafi i 
Studzieniczna ks. Wojciecha Jabłoń-
skiego, proboszcza parafi i Mikaszówka 
ks. Andrzeja Borkowskiego, Wójta 
Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskie-
go, Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska 
Leszka Skubisa, Przewodniczącą Rady 
Rodziców Marię Gołaszewską. 

Wszyscy przemawiający  życzyli 
uczniom i nauczycielom sukcesów w 
nauce i pracy. Obiecali służyć radą i 
pomocą.

Na zakończenie głos zabrał dyrektor 
szkoły Dariusz Sudyk, który zapoznał 
zebranych ze zmianami organizacyjnymi 
szkoły. 

W zwiżku ze zmianami organizacyj-
nymi Szkoła Podstawowa w Gruszkach, 
z początkiem tego roku szkolnego stała 
się Filią Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Płaskiej, a jej liderem do 
spraw dydaktycznych i wychowawczych 
została p. Mirosława Sławińska. 

Dyrektor szkoły przypomniał uczniom 
o obowiązujących  zasadach zachowania. 
Przyłączył się do życzeń przedmówców.

Po uroczystości wszyscy uczniowie ro-
zeszli się do klas na spotkania ze swoimi 
wychowawcami.

D. Sewastynowicz

Rok szkolny 2011/2012
 rozpoczęty
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Pani Helena B. w Obławie 
straciła brata Jana Kulbackiego. Chło-
pak  miał  zaledwie 15 lat. Mówi: ,,Nich 
Bóg broni co oni wyprawiali… Brata 
zabrali z domu, przyszli z listą. Jednym 
z głównych dowódców przy zatrzyma-
niu był Jan Szostak. Ojca nie wzięli bo 
miał spuchnięte nogi. Przetrzymywali 
wszystkich na ,,Żydowskiej” w  stodole 
Granackiego, który był sołtysem. Rodzi-
ny nie miały dostępu do bliskich trzy-
manych w stodole. Jana zabrali boso, 
bez marynarki. Matka spakowała w 
torbę jedzenie, buty, marynarkę i poszła 
do stodoły, aby zanieść synowi jedzenie 
i ubranie. Niestety nie wpuścili jej na 

podwórko, z kara-
binami gnali za śluzę. 
W stodole przetrzymy-
wali 19 osób z Płaskiej 
i Gorczycy. Część wy-
puszczono do domów, a 
pozostałych przewieźli  
do Augustowa, a stam-
tąd wieczorem wywieźli 
i ślad po nich zaginął.” 
Jedyną pamiątką, która 
pozostała pani Helenie po zaginionym 
bracie jest zdjęcie.
  Pani Władysława M. i pani 
Janina R.  pamiętają wydarzenia z lip-
ca 1945r. Pani Władysława w Obławie  
straciła szwagra Waleriana Milew-
skiego. Pani Janina doświadczyła za-
trzymania ojca Konstantego Miedzia-
nowskiego. Na  szczęście ojciec wrócił 
do domu. Jako miejsce przetrzymy-
wania wskazują stodołę  u Godlew-
skich. Po Obławie mieszkańcy wsi na 
pamiątkę tego tragicznego wydarzenia 
na podwórku postawili krzyż.  Za-
trzymywali Rosjanie wraz z nimi był 
Jan Szostak z Augustowa. Długo nie  
trzymali, jeżeli uznali, że ktoś nie jest 
,,winny” wypuszczali po kilku dniach. 
Stanisław Milewski wrócił  następnego 
dnia, opowiadał, że mu powiedzieli, 
żeby  szedł do rodziny, bo ma dużą. 

 Pan Jaworowski A. w lipcu 
1945 roku miał zaledwie 13 lat ale pa-

mięta obławę. Był za młody więc nie 
zabrali go do stodoły, jego bracia Piotr, 
Jan i Romek doświadczyli zatrzyma-
nia. Szczęśliwie wszyscy trzej wrócili 
do domu. Opowiada, że wszystkich 
mężczyzn od 14 roku życia zabierali 
i przeprowadzali badania. Areszto-
wań dokonywali Rosjanie, świadkiem 
zatrzymania była cała wieś. Przesłu-
chiwali Rosjanie z pomocą własne-
go  tłumacza. Podczas przesłuchania 

bito. Trzymali dwa, może trzy dni. 
Jedzenie trzeba było donosić, ale 
niechętnie wpuszczali. Rodzina mo-
gła coś podać. Jeżeli   uznali, ze ktoś 
jest niewinny wypuszczali do domu. 
Nie było wśród zaginionych praw-

dziwego partyzanta, który chodził z 
bronią w ręku.  Wielu zginęło dlate-
go, że byli szczerzy i  przyznali się do 
kontaktu z partyzantami. Wiśniewski, 
jako szewc, kiedy przychodzili party-
zanci musiał na poczekaniu naprawiać 
im buty i dlatego Rosjanie uznali go 
winnym. Schorowany  Chodakiewicz 
przyznał się, że partyzanci przyszli do 
jego łaźni wykąpać się, to w niej napa-
lił. Obaj za to ,,przestępstwo” ponieśli 
śmierć. Zatrzymanych przetrzymywa-
no w stodole w Paniewie. 
 W Obławie zginęli Hańczuk Eu-
geniusz, Wiśniewski Władysław, 
Wiśniewski Józef, Chodkiewicz, 
Kulbacki, Dobrowolski, Puczyłowski 
Józef z Gorczycy.  

 Nic nie pomogły pisma wy-
syłane do władz, do dziś nie wiadomo 
gdzie wywieziono i dokonano egzeku-
cji na zaginionych. Nie znane jest, ani 
miejsce kaźni, ani pochówku…

,,Obława Augustowska
– Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…”

Terminy dyżurów 
terapeutycznych 

w Punkcie 
Konsultacyjnym przy 
Urzędzie Płaska w 

2011 roku

19 września
10  października

7 listopada
5 grudnia
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o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodach 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjne-
go i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 9 października 2011 r.:
 Na podstawie  art. 16  § 1, w związku  z art. 61a  § 1 
i art. 61b ustawy z dnia  5 stycznia  2011r. Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 

134, poz.777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) , w związ-
ku z Uchwałą Rady Gminy Płaska Nr XXIII/155/06 z dnia 
30 marca 2006 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania, ustalenia ich  numerów i granic. (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego Nr 122, poz. 1172, z 2010r. Nr 173, poz. 2161) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach 
oraz granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właści-
wych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przy-
stosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

NR OBWODU 
GŁOSOWANIA GRANICA OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Dalny Las, Gorczyca, Gajówka Podmacharce, 
Księży Mostek, Mołowiste, Macharce, Płaska, 
Perkuć, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha 
Rzeczka, Strzelcowizna.

Świetlica Wiejska
Płaska 81 M, 16 – 326 Płaska

tel. (87)6418760
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Komisja wyznaczona do głosowania korespon-

dencyjnego.

2

Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kudrynki, 
Kielmin, Lipiny,  Lubinowo, Mikaszówka, Muły, 
Mały Borek, Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, 
Rudawka, Rygol, Tartak, Trzy Kopce.

Świetlica Wiejska
Gruszki 2A, 16 – 326 Płaska

tel. (87) 6417666

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia,
bez przerwy od godziny 7 : 00 do 21 : 00.

Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski

o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 
października 2011r.

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks 
wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.)  podaje się do 
publicznej podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na 
terenie Gminy Płaska przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 
października 2011r.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych :

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska;
świetlica wiejska w miejscowości Gruszki;
świetlica wiejska w miejscowości Dalny Las;
świetlica wiejska w miejscowości Strzelcowizna;
świetlica wiejska w miejscowości Rudawka.

 Miejsca przeznaczone na umieszczenie plakatów Komi-
tetów Wyborczych:

    1) Dalny Las - sołecka tablica ogłoszeń;
    2) Serski Las - sołecka tablica ogłoszeń;
    3) Serwy - sołecka tablica ogłoszeń;
    4) Sucha Rzeczka - sołecka tablica ogłoszeń;
    5) Płaska - sołecka tablica ogłoszeń;
    6) Gorczyca - sołecka tablica ogłoszeń;
    7) Mołowiste - sołecka tablica ogłoszeń;
    8) Podmacharce - sołecka tablica ogłoszeń;
    9) Macharce - sołecka tablica ogłoszeń;
   10) Strzelcowizna - sołecka tablica ogłoszeń;
   11) Mikaszówka - sołecka tablica ogłoszeń;
   12) Rygol - sołecka tablica ogłoszeń;
   13) Rubcowo - sołecka tablica ogłoszeń;
   14) Gruszki - sołecka tablica ogłoszeń;
   15) Rudawka - sołecka tablica ogłoszeń.
  

Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A   G M I N Y   P Ł A S K A
z  d n i a   29  sierpnia  2 0 11r.

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A   G M I N Y   P Ł A S K A
z  dnia   7  września  2011r.

Wyborca  niepełnosprawny o znacznym  lub  umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych  może głosować korespon-
dencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien 

być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gmi-
ny do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 19 września 
2011r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 
Dane teleadresowe: Urząd Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, 
tel. 87 6439080, faks 87 6439081,  e-mail: plaska@home.pl   

Informacja:
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 W dniach 30-31 lipca 20111r. gmina 
Zawady, pow. białostocki gościła kroni-
karzy Ochotniczych Straży Pożarnych 
z województwa podlaskiego. Głównym 
miejscem spotkania kronikarzy była 
miejscowość Strękowa Góra, gdzie 
zostaliśmy zakwaterowani w pięknym 
obiekcie Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej „Brama na Bagna”, który został 
zbudowany przy pomocy środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 W świetlicy tego budynku zostały 
wyłożone kroniki do przeglądu i oceny 
przez Jury, wśród nich kroniki – Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku OSP 
w Płaskiej (3 tomy) i OSP Rudawka 
(2 tomy), obie autorstwa Henryka 
Jeziorskiego oraz kronika OSP Płaska 
autorstwa Grzegorza Pietrzeńca.

W pierwszym dniu gospodarze gminy 
i Jednostki OSP Zawody zapoznali nas z 
pięknymi terenami i ciekawymi obiekta-
mi leżącymi na terenie gminy. 

 Naszym przewodnikiem i doskonałym 
przekazicielem informacji była druhna 
Barbara Targońska, pracownik Urzędu 
Gminy, a zarazem kronikarz miejscowej 
jednostki OSP, która bogato jest wypo-
sażona w sprzęt pożarniczy w tym 2 
samochody bojowe. Posiada także wiele 
pomieszczeń na statutową działalność 
m.in. prowadzone jest mini muzeum 
dorobku OSP. Jednostką kierują prezes 
OSP Jarosław Targoński i naczelnik 
OSP Marek Mężyński. 

 Zwiedzanie okolic gminy rozpoczę-
liśmy od historycznego miejsca znajdu-
jącego się na Górze Strękowej, zwane 
„Polskie Termopile”.  Miejscowość ta 
położona jest u podnóża Piaskowej Góry 
najwyższego wzniesienia kotliny Wizny. 
Z jego szczytu można  podziwiać ma-
lowniczą dolinę Narwi, aż do połączenia 
z Biebrzą. Tu znajdują się ruiny schronu 
bojowego, gdzie 720 polskich żołnierzy 
walczyło z przeszło 42 tysięczną armią 
niemiecką.

 10 września 1939r. kapitan Włady-
sław Raginis zginął wysadzając schron 
w powietrze. Wolał bowiem umrzeć, 
niż oddać się w ręce wroga. Nieopodal 
ruin znajduje się pomnik poświęcony 
pamięci poległych. Następnie zwiedzi-
liśmy piękny zabytkowy kościół drew-
niany z XVIII wieku – zabytek klasy 
0 – w Ciborach-Kołaczki przeniesiony 
z miejscowości Zawady. Duże wrażenie 
na kronikarzach zrobiła Łysa Góra, na 
której umieszczony jest pomnik upa-

miętniający ofi ary mordu dokonanego 
przez hitlerowców na mieszkańcach 
gminy, a na nim umieszczono napis: „Tu 
spoczywa 52 mieszkańców Laskowca i 
Zawad zamordowanych przez niemiec-
kich okupantów 13.VII.1943r – Cześć 
Ich pamięci”.

 Po zwiedzeniu okolic gminy w sie-
dzibie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
została otwarta wystawa kronik, którą 
dokonali organizatorzy Konkursu Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP województwa 
podlaskiego generał Bogdan Kołakow-
ski, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP – Lucyna 
Golonko przy udziale zaproszonych 
gości: Zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Białymstoku st. bryg. Andrzeja Uścino-
wicza, Wójta Gminy Zawady Krzyszto-
fa Wądołowskiego. Do konkursu swoje 
kroniki zgłosiło 17 jednostek OSP i 1 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP z województwa podlaskiego m.in. 
OSP Zawady, Klepacze, Płaska, Ru-
dawka, Hermanówka, Zawyki, Przerośl, 
Jasionówka, Kleszczele, Hajnówka, 
Czarna Białostocka, Chodory i  Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP w 
Płaskiej. 

Po otwarciu można było przystąpić do 
przeglądu  Kronik zapoznając się z ich  
treścią zapisów. Trzeba podkreślić, że z 
każdym rokiem widać poprawę w pro-
wadzeniu kronik co do formuły, treści, 
a także szaty grafi cznej. Treść poparta 
jest pięknie wykonanymi artystycznie 
zdjęciami.

 Wieczorem odbyło się  spotkanie 
integracyjne z władzami gminy, człon-
kami OSP Zawady, władzami Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku. 
Wójt Gminy Krzysztof Wądołowski 
przyjął kronikarzy i gości smacznym 
obiadem i tradycyjną „herbatką”. Na 
początku spotkania przepiękny koncert 
dla zebranych dała orkiestra dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Ciechanowca. 
Było to niezwykłe przeżycie artystyczne. 
Przy obiado-kolacji trwała wymiana 
poglądów po zwiedzaniu okolic gminy, 
dzielono się wrażeniami. Aby po ob-
fi tym posiłku nie odkładała się tkanka 
tłuszczowa, zaproszono uczestników do 
tańców, a przygrywał zespół muzyczny 
z Milewa.

W drugim dniu, przystąpiono do 
realizacji zaplanowanego programu 
konkursu. Kronikarze dokonali wymianę 

doświadczeń na polu prowadzenia kro-
nik, co do ich formy i treści. Zwłaszcza 
nowi i młodzi kronikarze byli aktywni 
w tej dyskusji, aby nabyć doświadczenia 
na przyszłość.

Na podsumowaniu Konkursu Kronik 
swoją obecnością zaszczycił Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku st. bryg. Antoni 
Ostrowski, którego powitała w imieniu 
kronikarzy Dyrektor Lucyna Golonko. 
Obecni byli również Wójt Gminy Zawa-
dy Krzysztof Wądołowski, Prezes OSP 
Zawady Jarosław Targoński i Naczelnik 
OSP Marek Mężyński. Druhna Lucyna 
Golonko zaprezentowała Komendantowi 
Wojewódzkiemu poszczególnych kroni-
karzy i jakie reprezentują jednostki OSP.

 Komendant st. bryg. Antoni Ostrow-
ski zabierając głos podkreślił rolę 
kronikarzy w życiu i działalności OSP, 
a zapisy w kronikach będą służyły dla 
przyszłych pokoleń. Następnie zapoznał 
się z treścią poszczególnych kronik, 
wymieniając uwagi z autorem danej 
kroniki. Zabrał także głos Wójt Gminy 
Krzysztof Wądołowski, który wyraził 
zadowolenie z goszczenia na terenie 
gminy kronikarzy, Władze Komendy 
Wojewódzkiej PSP i Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP.

 Finałem podsumowania konkursu 
kronik było wręczenie dyplomów i 
drobnych upominków dla kronikarzy 
przez komendanta st. bryg. Antoniego 
Ostrowskiego i Wójta Gminy Krzysz-
tofa Wądołowskiego. Po wręczeniu dy-
plomów zabrała głos Dyrektor Lucyna 
Golonko informując, że na konkurs za-
kwalifi kowano 6 kronik, w tym Kronikę 
OSP Rudawka.

Na zakończenie życzyła szczęśliwego 
powrotu do miejsc zamieszkania. Trzeba 
przyznać, że rozstano się z żalem.

Henryk Jeziorski

IX Wojewódzki Konkurs Kronik OSP
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Białoruski MSZ może przekazać 
Polsce notę o wejściu w życie umowy 
o małym ruchu granicznym w drugiej 
połowie roku - powiedział rzecznik MSZ 
Białorusi Andrej Sawinych. Rzecznik 
wyjaśnił, że obecnie strona białoruska 
przeprowadza „szereg praktycznych 
przedsięwzięć” w celu stworzenia in-
frastruktury niezbędnej do realizacji 
umowy. Wyraził nadzieję, że stanie się 
to w drugiej połowie roku. 

Wcześniej niezależne media białoru-

skie informowały, że umowę podpisał 
prezydent Aleksandr Łukaszenka, ale 
do wejścia jej w życie potrzebna jest 
wymiana not dyplomatycznych między 
Polską a Białorusią. Mały ruch graniczny 
obejmie pas o szerokości po 30 km - po 
stronie polskiej i białoruskiej - od grani-
cy. Będzie dotyczył osób zamieszkałych 
tam na stałe co najmniej od trzech lat. 

Po wejściu w życie umowy w pasie 
przygranicznym możliwy będzie ruch 
bezwizowy, jedynie na podstawie spe-

cjalnych zezwoleń wydawanych przez 
placówki konsularne obu krajów. 

Po stronie polskiej obejmie gminy i 
miasta województwa lubelskiego, ma-
zowieckiego i podlaskiego zamieszkane 
przez 590 tys. osób, w tym m.in. Białą 
Podlaską, Augustów, Bielsk Podlaski, 
Hajnówkę, Sokółkę, Siemiatycze. Po 
stronie białoruskiej będą to rejony 
wiejskie i miasta, zamieszkane przez 
ok. 1 mln 100 tys. osób, w tym Brześć, 
Grodno, Prużany i Żabinkę.

Mały ruch graniczny z Białorusią 
do końca roku?

19 września 2011 roku w Świetlicy 
Wiejskiej w Płaskiej odbyło się  uroczyste 
zamknięcie wystawy ,,Obława Augustow-
ska lipiec 1945 r.” przygotowanej przez 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku przy współpracy Wójta 
Gminy Płaska, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płaskiej i Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej. Mieszkańcy gminy 
oraz goście wypoczywający na naszych 
terenach prze ostatnie dwa miesiące mieli 
możliwość zapoznania się z największą 
zbrodnią dokonaną przez Sowietów na 
obywatelach polskich po zakończeniu 
II wojny światowej. Swoją obecnością 
zaszczycili pani Mieczysława Jankowska, 
pan Piotr Jaworowski- osoby, które przeży-

ły zatrzymanie w Obławie Augustowskiej, 
przedstawiciel Nadleśnictwa w Płaskiej 
-pan Miron Zaniewski, dr Jerzy Milewski 
-przedstawiciel Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wygłosił on wykład na temat 

wydarzeń z lipca 1945 r. 
Głos zabrał również dyrek-
tor ZSO w Płaskiej Dariusz 
Sudyk, który przedstawił 
przebieg projektu autor-
stwa Danuty i Zbigniewa 
Kaszlejów ,,Obława Augu-
stowska lipiec 1945- Gdy 
nie ma grobów ocalmy 
pamięć…” realizowane-
go przez młodzież Gim-
nazjum w Płaskiej pod 

kierunkiem nauczycielki historii pani 
Ewy Pużyńskiej. Następnie efekty swojej 
pracy uczniowie przedstawili w formie 
prezentacji multimedialnej. Najważniejszą 
częścią uroczystości było wręczenie medali 

osobom, które doświadczyły zatrzymania 
w Obławie Augustowskiej, oraz  zaan-
gażowanym w odkrywanie historii tych 
traumatycznych wydarzeń. Odznaczono:

Mieczysławę Jankowską,
Piotra Jaworowskiego,
Jerzego Kuźnickiego,
Ks prałata Stanisława Jankowskiego,
Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku,
Podlaskiego Kuratora Oświaty,
Danutę Kaszlej,
Andrzeja Matusiewicza,
Nadleśnictwo Płaska,
Ewę Pużyńską.

Zamknięcia wystawy dokonał zastępca 
Wójta Gminy Płaska pan Dariusz Górski.

EP.

Zamknięcie wystawy
 ,,Obława Augustowska lipiec 1945…”
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W czasie wakacji w ramach realizowa-
nego „Programu rozwijania umiejętności 
uczniów  w zakresie kompetencji kluczo-
wych nauk matematyczno – przyrodniczych 
i przedsiębiorczości – Mały Archimedes”, 
wyróżniający się uczniowie Gimnazjum w 
Płaskiej, wzięli udział w dwóch obozach 
naukowych: matematyczno – fi zycznym  w 
Białymstoku i biologiczno – chemicznym w 
Wigierskim Parku Narodowym a 2 uczniów 
wyjechało na obóz naukowy do Ośrodka 
Badań Jądrowych w Genewie w Szwajcarii.  

W dniach 25.06 – 01.07.2011r.  Szy-
mon Bołtralik z klasy III b oraz Marcin 
Rutkowski z klasy III a uczestniczyli w 
wyjeździe naukowym do Szwajcarii. 

Tak nasi uczniowie wspominają te wy-
jazdy: wycieczka rozpoczęła się wyjazdem 
z Warszawy. Po wyczerpującej podróży 

dotarliśmy w okolice Berlina na nocleg. W 
trakcie podróży, drugiego dnia znaleźliśmy 
czas, by zwiedzić zapierające dech w pier-
siach Muzeum Porsche w Stuttgarcie oraz 
pospacerować po starówce w Strasburgu. 
Trzeciego dnia przekroczyliśmy granicę 
Szwajcarii. Najpierw zwiedziliśmy stolicę 
– Berno, następnie Lozannę, a na koniec 
Genewę. Kolejnego dnia zrealizowaliśmy 
główny cel naszego wyjazdu – odbyliśmy 
zajęcia w CERN w Genewie. Najpierw 
wysłuchaliśmy bardzo interesującego wy-
kładu dotyczącego cząstek elementarnych, 
a potem mieliśmy szansę obserwować 
ośrodek „od kuchni”. CERN to Europejska 
Organizacja Badań Jądrowych, największe 
centrum fi zyki cząstek na świecie. Labora-
torium, powstałe w 1954 r., było jednym 
z pierwszych wspólnych przedsięwzięć 

Europy i stało się wzorem współpracy 
międzynarodowej. Początkowa liczba 12. 
sygnatariuszy konwencji CERN-u wzrosła 
obecnie do 20 państw członkowskich. 

CERN bada, z czego zbudowana jest 
materia i jakie siły ją utrzymują. Labora-
torium pozwala naukowcom korzystać z 
najnowszych urządzeń badawczych. Należą 
do nich akceleratory, które przyspieszają 
maleńkie cząstki do prędkości bliskich 
prędkości światła, i detektory, pozwala-
jące te cząstki obserwować.Po zajęciach 
w CERN przejechaliśmy do francuskiej 
miejscowości Chamonix, gdzie kolejką 
linową dostaliśmy się na Aiguille du Midi, 
skąd mieliśmy okazję oglądać najwyższy 
szczyt naszego kontynentu - Mont Blanc. 
Piąty dzień poświęciliśmy na przejazd do 
Drezna, które zwiedzaliśmy nazajutrz. Po 
przekroczeniu polskiej granicy odbyliśmy 
spacer po Wrocławiu. 

Następnego dnia oglądaliśmy Panoramę 
Racławicką - unikatowy obraz, związany 
z kulturą masową XIX wieku. Ogromne 
malowidło olejne o wymiarach 15x120 m 
przedstawia najważniejszą w powstaniu 
kościuszkowskim, zwycięską dla Polaków 
bitwę pod Racławicami. Dzieło Jana Styki 
i Wojciecha Kossaka, zostało wykonane w 
1894 we Lwowie, gdzie eksponowano je 
do wybuchu II wojny światowej. W czasie 
wojny obraz został częściowo zniszczony, 
ale po długiej konserwacji we Wrocła-
wiu wrócił do dawnej świetności. Nasza 
wycieczka zakończyła się tak samo jak 
rozpoczęła – w Warszawie, gdzie czekali 
na nas rodzice.

Sz. Bołtralik kl. IIIb

W dniach 04-07. 07.2011 roku Natalia 
Kozielska z klasy IIIb uczestniczyła w 
obozie naukowym matematyczno -  fi zycz-
nym organizowanym przez Uniwersytet w 
Białymstoku.

Wakacje z „Małym   
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Zajęcia odbywały się na terenie Uni-
wersytetu. Były bardzo interesujące i 
zrozumiałe, bo przekaz dostosowano do 
poziomu gimnazjalistów. Na każdym z 
trzech spotkań naukowych mieliśmy moż-
liwość sprawdzenia swoich umiejętności 
i nowo nabytej wiedzy, poprzez udział w 
ciekawych doświadczeniach – poczyna-
jąc od wykrywania widm, wyznaczania 
gęstości wody, przyspieszenia ziemskiego 
i współczynnika sprężystości, kończąc na 
eksperymentach dotyczących kalorymetrii. 

Oprócz nauki zapewniono nam też wiele 
rekreacyjnych atrakcji. Byliśmy w kinie, 
parku dinozaurów. Jeździliśmy  na wy-
cieczkę do Białowieży. Nawiązałam wiele 
nowych znajomości, które mam zamiar 
podtrzymywać w przyszłości.

N. Kozielska kl. IIIb
               
W sierpniu 2011 roku zorganizowano na 

terenie Wigierskiego Parku Narodowego 
obóz naukowy, który łączył się z różnorod-
nymi zajęciami poznawczymi i badawczy-
mi. Miały one na celu rozwijać umiejętności 
i zainteresowania gimnazjalistów w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrodniczych, jak 
również podnieść umiejętność wyjaśniania 
zjawisk przyrodniczych, wyciągania wnio-
sków, logicznego myślenia oraz dostrzega-
nia problemów oraz ich rozwiązywania. 

Uczestniczki obozu (Diana Sewasty-
nowicz i Magdalena Pokropowicz z kl. 
IIIa) zostały zakwaterowane wraz z innymi 
uczestnikami w „Pensjonacie Wigierskim” 
w Mikołajewie.

W trakcie pobytu mieliśmy okazję zwie-
dzić wystawę przyrodniczą „Nad Wigrami”. 
Uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej w 
postaci projekcji fi lmu „Zwierzęta WPN-
-u” (bezkręgowce, ryby, ptaki, bobry).
Podczas lekcji muzealnej opiekun obozu 
przygotowała gimnazjalistom na podstawie 
fi lmu pytania konkursowe, by umożliwić 
uczestnikom obozu wykazanie się zdobytą 
wiedzą. 

W siedzibie  WPN-u w Krzywem zorga-
nizowano uczniom  warsztaty ceramiczne, 
przybliżające ginące dziś zawody. Młodzież 
z wielkim entuzjazmem lepiła ręcznie i 
na kole garncarskim własnego pomysłu 
dzbanuszki z gliny, które po wyschnięciu 
chciała zabrać do domów. 

Jeden dzień poświęciliśmy na zwiedza-
nie ciekawych miejsc Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego. Inny natomiast na zajęcia 
kulinarne gotowania kartaczy w gospodar-
stwie agroturystycznym w miejscowości 
Tartak. 

Dzięki tym zajęciom młodzież pocho-
dząca spoza terenu Suwalszczyzny poznała 
nasze tradycyjne danie regionalne, czyli 
kartacze. Odwiedziliśmy również miejsce, 
gdzie Ojciec Święty - Jan Paweł II podczas 
swojej pielgrzymki po Suwalszczyźnie 
odwiedził państwa Milewskich. 

Poznawaliśmy Wigierski Park Narodo-
wy, pokonując go na rowerach. Byliśmy 
również nad jeziorem Hańcza i rzeką 
Czarna Hańcza. 

Obóz nie mógł odbyć się bez zabawy, 
więc mieliśmy czas na gry towarzyskie, 

zajęcia sportowe, rozgrywki piłki siatko-
wej, dyskotekę, ognisko, rejs statkiem po 
Jeziorze Wigierskim, jeździliśmy kolejką 
wąskotorową.

Uczestnicy obozu wzbogacili swoją 
wiedzę biologiczną. Dzięki licznym wy-
cieczkom i spacerom krajoznawczym 
wszyscy mogli podziwiać piękno tego 
malowniczego miejsca.  

 M. Pokropowicz, D. Sewastynowicz 
kl. IIIa

P.S. Korzystając z okazji, chcielibyśmy 
serdecznie podziękować dla biura pro-
jektu „Mały Archimedes”, dyrektorowi 
ZSO w Płaskiej, nauczycielom, opieku-
nom oraz Wszystkim Osobom, dzięki 
którym to wspaniałe przedsięwzięcie 
doszło do skutku. 

Jesteśmy pewni, że wrażenia jakich do-
świadczyliśmy, będziemy mile wspominać 
do końca życia.

Sz. B., N. K., D.S.,M.P.

  Archimedesem”


