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Gminna Biblioteka Publiczna przy 
współpracy p. Ewy Wróblewskiej

CELE:
• pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży 

o tradycjach Bożonarodzeniowych,
• pobudzanie inwencji twórczej i fan-

tazji,
• podnoszenie umiejętności języko-

wych, artystycznych i estetycznych 
dzieci i młodzieży.
ZASADY  UCZESTNICTWA 
Konkurs adresowany jest do uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum w 
trzech kategoriach wiekowych.

„ Hej kolęda, kolęda ...”

-  dla uczniów klas „O”- III szk. podst.
Konkurs polega na wykonaniu ilu-

stracji do ulubionej kolędy, namalowanej 
farbami plakatowymi lub akwarelą, 
format A4.

„Moje Boże Narodzenie”
 - dla uczniów klas IV – VI szk. podst.
Opowiadanie lub wiersz opisujący 

święta w swoich rodzinach (wigilia, 
pasterka, dni świąteczne, kolędo-
wanie). Długość opowiadania 
minimum jedna strona kart-
ki formatu A4.

„Tradycje Bożona-
rodzeniowe w mojej 
miejscowości”

 - dla uczniów gim-
nazjum.

Przedstawienie tradycji 

Bożonarodzeniowych w formie pre-
zentacji komputerowej.

Prace opatrzone metryczką zawie-
rającą: imię i nazwisko autora, klasę, 
szkołę oraz tytuł pracy należy złożyć 
w terminie do 12 grudnia 2012 r. 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Płaskiej.

Wręczenie nagród nastąpi pod-
czas uroczystości wigilij-

nych w ZSO w Płaskiej.

Nagrodzone prace 
zostaną opublikowane 
w miesięczniku „Głos 
Płaskiej”.

Serdecznie 
zapraszamy!

ŚWIETLICA WIEJSKA W PŁASKIEJŚWIETLICA WIEJSKA W PŁASKIEJ
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA

 ZABAWĘ ZABAWĘ 
SYLWESTROWĄSYLWESTROWĄ

POCZĄTEK  GODZ.  20.00POCZĄTEK  GODZ.  20.00
ZAPISY I WIĘCEJ INFORMACJI ZAPISY I WIĘCEJ INFORMACJI 
POD NR. TEL. 607 764 107POD NR. TEL. 607 764 107
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Dotacje dla fi rm ...

Szkolenie obronne

Bo najważniejsi są ludzie...

II TURNIEJ O PUCHAR 
WÓJTA W PIŁCE SIATKOWEJ 
MĘŻCZYZN

XVII sesja Rady Gminy

Pasowanie na ucznia
i otrzęsiny w gimnazjum

Święto  Niepodległości

Sezon tenisowy rozpoczęty

Przetarg na 
zagospodarowanie 
trzech plaż rozstrzygnięty

Z życia OSP Płaska

Konkurs

W numerze:

Sukcesy sportowe naszej młodzieży
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Dobra wiadomość dla osób, które chcą 
założyć lub rozwinąć własną działalność 
gospodarczą.  Można dostać od 100 tys. 
do 300 tysięcy złotych, w zależności od 
tego ile osób zatrudni fi rma. Wybór branży 
jest szeroki i atrakcyjny: można dofi nan-
sować budowę sali weselnej, kwater pod 
wynajem turystom (agroturystyka), czy 
też zakup maszyn i pojazdów np. przez 
Zakłady Usług Leśnych. Ważne, by fi rma 
znajdowała się na wsi lub w mieście do 5 
tys. mieszkańców. 

Dotacja z Unii może pokryć połowę 
wydatków zaplanowanych na utworzenie 
lub rozwój fi rmy. Jeśli więc na otwarcie 
biznesu potrzebujemy, przykładowo, 400 
tysięcy złotych, to możemy otrzymać 
zwrot połowy tej kwoty czyli około 200 
tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, 
że najpierw trzeba zrealizować inwestycje 
we własnym zakresie lub za pieniądze 
pochodzące z kredytu, a dopiero po jej 

zrealizowaniu Unia zwraca połowę ponie-
sionych kosztów. Dlatego jeśli nie masz 
wystarczających środków własnych lub 
też nie masz możliwości wzięcia kredytu, 
może być Ci bardzo ciężko zrealizować 
inwestycję. Z pewnością dużym ułatwie-
niem jest możliwość uzyskania w tym 
roku zaliczki.

Pieniądze można wydać na:
• budowę, rozbudowę, remont lokalu
• przebudowę lub remont budynku 

mieszkalnego
• zakup maszyn, urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia
• zakup pojazdu do przewozu więcej 

niż 8 osób, naczepy lub przyczepy. 
• zakup sprzętu komputerowego i 

oprogramowania
• zagospodarowanie terenu
• i inne koszty

Jeśli działalność gospodarcza obejmie 
działalność w branży transportowej, to na 
zakup środków transportu można przezna-
czyć maksymalnie trzy razy więcej niż na 
pozostałe wydatki. Jeśli jednak nie będzie 
to działalność  transportowa, wtedy na 
zakup środka transportu można wydać 
tyle samo co na inne koszty.

Pisząc wniosek o dotację trzeba udo-
wodnić, że biznes będzie opłacalny (biz-
nes plan), czyli musi przynosić dochód, 
a równocześnie być zgodny z prawem. 

Przybliżony termin ogłoszenia naboru 
wniosków to I kwartał 2013r. 

Informacje o dotacjach oraz pomoc 
w przygotowaniu projektu można uzy-
skać od Pana Szymona Mironowicza 
z fi rmy MIR CONSULTING, której 
biuro znajduje się w Suwałkach, ul. 
E. Plater 19/02, Tel. 796790700, www.
mir-consulting.pl

MIR Consulting kancelaria prawno-fi nansowa
ul. Emilii Plater 19 lokal 02, 16-400 Suwałki
tel. +48 796-161-303, e-mail biuro@mir-consulting.pl
www.mir-consulting.pl

Dotacja dla firm w ramach konkursu „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich”

PORĘCZENIE JAKO FORMA  ZABEZPIECZENIA

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

ul. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki tel.  87 566 61 06

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARES” S.A. w Suwałkach posiada w 
swojej strukturze Północny Fundusz 
Poręczeniowy, którego celem  jest 
wspieranie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób rozpoczy-
nających działalność gospodarczą z 

terenu województwa podlaskie-

go, poprzez udzielanie poręczeń 
przedsiębiorcom zaciągających 
kredyty/pożyczki  na fi nansowanie 
działalności gospodarczej.

Dzięki poręczeniu możliwe jest 
uzyskanie kredytu w sytuacji, gdy 
posiadane i proponowane formy 
zabezpieczenia spłaty kredytu/
pożyczki są dla banku niewystarcza-

jące. Jednocześnie poręczenie jest 
szybką i nieskomplikowaną formą 
zabezpieczenia.

Realizując cele Funduszu ARR 
„ARESS” S.A. podpisała umowę o 

współpracy z SBR Bank w Szepie-
towie, w wyniku której Północny 
Fundusz Poręczeniowy udziela porę-
czeń przedsiębiorcom zaciągającym 
kredyty/pożyczki w SBR Bank-u.

Poręczenia dla firm
do 700 000 zł

Warunki udzielania poręczeń:

maksymalna kwota poręczenia wy-
nosi 70% kwoty kredytu/pożyczki 
jednak nie więcej niż 700 000 PLN

maksymalny okres poręczeniowy 
– 60 miesięcy,

prowizja – do 2%  kwoty przyzna-
nego poręczenia, poręczeniem 
może być objęty kredyt/pożyczka 
przeznaczone na finansowanie 

działalność gospodarczej przed-
siębiorcy,
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W dniu 24 października 2012 r. został 
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na 
zagospodarowanie trzech plaż na terenie 
Gminy Płaska w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej w strefi e Kanału Augustowskiego na 
terenie Gminy Płaska”, współfi nansowa-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007 – 2013. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski 
z Ełku, które zaoferowało wykonanie 
przedmiotu zamówienia, za 1.099.652,91 
PLN brutto. Zgodnie z podpisaną umową 
o roboty budowlane, termin zakończenia 

robót nastąpi  nie później niż w dniu 15 
czerwca 2013 r. 

W ramach zagadania wykonane zosta-
nie turystyczne zagospodarowanie:

1) bindugi w Jazach nad jeziorem 
Mikaszewo, w tym  zakup i montaż małej 
architektury, budowa wiaty z siedziskami, 
wiat grillowych, tablicy informacyj-
nej, przebieralni plażowej, wykonanie 
sanitariatów, pomostów drewnianych i 
parkingów,

2) bindugi w Paniewie nad jeziorem 
Paniewo, w tym wykonanie pomostów 
drewnianych, sanitariatów, zakup i 

montaż elementów małej architektury, 
budowa wiaty z siedziskami, wiat gril-
lowych, tablicy informacyjnej, przebie-
ralni plażowej, boiska do piłki plażowej, 
budowa sieci rozdzielczej wodociągowej 
wraz z przyłączem wodociągowym oraz 
przyłącza elektrycznego nN z instalacją 
oświetleniową zewnętrzną,

3) plaża w Mołowistym nad jeziorem 
Serwy, w tym wykonanie pomostu, zakup 
i montaż małej architektury budowa wiaty 
z siedziskami, tablicy informacyjnej, prze-
bieralni plażowej, wykonanie oświetlenia 
terenu.

A.J.

Przetarg na zagospodarowanie trzech 
plaż rozstrzygnięty 

Strażacy OSP Płaska mogą 

pochwalić się odnowionym ga-

rażem w remizie. Dzięki wspar-

ciu finansowym w wysokości 

1300,00 zł przekazanym przez   

Nadleśnictwo Płaska zakupione 

zostały farby na odmalowanie 

pomieszczenia garażowego. 

Wszystkie prace związane z ma-

lowaniem i porządkowaniem po-

mieszczeń zostały wykonane w 

czynie przez druhów  z jednostki.

OSP Płaska pragnie złożyć 

podziękowanie Panu Nad-

l e ś n i c z e m u  L e s z k o w i 

Skubisowi za okazaną pomoc 

fi nansową i oczywiście liczy na 

dalszą współpracę.

Ze strażackim pozdrowie-

niem - druhny i druhowie 

OSP Płaska.

GARAŻ OSP PŁASKA W NOWEJ ODSŁONIE
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Zgodnie z zapowiedzią powra-

camy do dobrej tradycji systema-

tycznego ukazywania się naszego 

gminnego miesięcznika. Obiecałem 

Wam, Drodzy Czytelnicy, że kolej-

ne edycje będą coraz ciekawsze, 

,,żywe’’, zajmujące się rzeczywisty-

mi problemami, ale i radościami 

naszej społeczności.

W kolejnym, 45-tym już, numerze 
,,Głosu Płaskiej’’ informujemy, między 
innymi, o ogłoszonych przetargach, 
realizowanych inwestycjach, sukce-
sach sportowych naszych milusiń-
skich i młodzieży.

Ważne wydarzenia miały miejsce 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących: 
pasowanie na ucznia klasy pierwszej 
i otrzęsiny I klasy gimnazjum oraz 
obchody Święta Niepodległości.

 Dzięki wsparciu Nadleśniczego 
Leszka Skubisa został odnowiony 
garaż w OSP Płaska. Ktoś może po-
wiedzieć, że to nic nadzwyczajnego. 
Nieprawda, każda działalność na 
rzecz społeczności lokalnej jest godna 
podkreślenia i naśladowania. Janek 

Bagiński własnym samochodem wozi 
dzieci i młodzież na treningi, i turnieje 
tenisa stołowego, a nawet opłaca za 
nich wpisowe. Ktoś inny zapyta po co? 
Bo pasja i zaangażowanie to dużo wię-
cej niż sceptycyzm i zimna kalkulacja.

W bieżącym numerze nie zabrak-
nie również informacji fi nansowych 
dotyczących możliwości pozyskania 
środków fi nansowych na otworzenie 
i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Ponadto Gminna Biblioteka 
Publiczna ogłasza piękny Konkurs Bo-
żonarodzeniowy, a      Świetlica Wiejska 
w Płaskiej już ogłasza ,,nabór’’ na Bal 
Sylwestrowy... idą Święta? 

W obiekcie pod trybunami sta-
dionu sportowego otwarta została 
siłownia. Gminny Ośrodek Kultury 
prowadzi nabór do grupy teatralnej, 
wokalno-muzycznej i  tanecznej. 
Można zapisywać się codziennie w bu-
dynku CIT w godzinach 8:00 – 15:00. W 
tym tygodniu rusza ...ZUMBA!

Miłej lektury!

Wojciech Krzywiński

Redaktor Naczelny

W dniu  14.11.2012 r. w Gminie Płaska 
odbyło się szkolenie obronne. Składało się 
ono z części teoretycznej i praktycznej. W 
pierwszej z nich  udział wzięli kierow-
nicy jednostek organizacyjnych Gminy: 
GOK-u, GOPS-u i SZGK, członkowie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, kierownicy jednostek oświato-
wych z terenu Gminy oraz pracownicy 
merytoryczni Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szkolenie miało na celu ugruntowanie 
wiedzy teoretycznej z zakresu 
znajomości zadań obronnych 
realizowanych przez gminę na 
potrzeby Sił Zbrojnych RP  oraz 
zapoznanie  osób funkcyjnych  z 
możliwymi sytuacjami i zagro-
żeniami jakie mogą wystąpić na 
terenie Gminy. Omówione zo-
stały procedury postępowania w 
przypadku wystąpienia różnego 
rodzaju katastrof i klęsk żywioło-
wych. W części praktycznej  prze-
prowadzono ewakuację dzieci ze 
szkoły podstawowej w Gruszkach 
na wypadek pożaru w pomieszczeniu 
kotłowni szkoły.

Po ogłoszeniu alarmu o pożarze (pozo-
rowanym) dokonano sprawnej ewakuacji 
dzieci na pobliskie boisko. Następnie 
powiadomiono PSP w Augustowie – dy-

żurny KP PSP skierował jednostkę OSP 
Gruszki do akcji, która po przybyciu 
na miejsce ugasiła pożar, sprawdziła 
pomieszczenia kotłowni oraz dokonała 
przeszukania szkoły pod kątem obecno-
ści osób w budynku. Po wykonaniu tych 
czynności  druhowie przeprowadzili in-

struktaż dla  młodzieży z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy dla 
osób poszkodowanych w wyniku 
zaczadzenia.  Następnie  młodzież 
zapoznała się ze sprzętem pożar-
niczym znajdującym się na wy-
posażeniu jednostki OSP Gruszki.

Na zakończenie przedstawiciel 
Komendy Powiatowej PSP w Augustowie 
-  kpt. Krzysztof Kiewlak dokonał podsu-
mowania ćwiczeń, omawiając wykonanie 
poszczególnych elementów podczas akcji  
ratowniczej.

J. Sz.

Szkolenie obronne
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31 października 2012 roku (wtorek) 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Dariusz Ciężkow-
ski, zaś radni podjęli podczas jej trwania 
kilka ważnych decyzji. Przyjęto protokół 
z poprzedniej XVI sesji. W obradach sesji 
nie wziął udziału Wójt Gminy oraz  pra-
cownicy urzędu.

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/111/12 w 
sprawie podziału Gminy Płaska na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każ-
dym okręgu wyborczym. Podział Gminy 
Płaska na okręgi wyborcze dokonano w 
wyniku zmian w obowiązujących przepi-
sach, gdyż zgodnie z art. 418 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
Dz.U.2011 Nr 21, poz. 112)  „W każdym 
okręgu wyborczym tworzonym dla wybo-
ru rady w gminie niebędącej miastem na 
prawach powiatu wybiera się 1 radnego.” 
Rady Gminy dokonała podziału Gminy 
Płaska na okręgi wyborcze, ustaliła ich gra-
nice i numery oraz liczbę radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wyborczym, jak 
poniżej.  Do nowych przedterminowych i 
uzupełniających wyborów Rady Gminy 
Płaska przeprowadzonych w trakcie kaden-
cji, w czasie której uchwała weszła w życie, 
stosuje się dotychczasowy podział gminy 
na okręgi wyborcze. Na uchwałę, wybor-

com w liczbie co najmniej 15 przysługuje 
prawo wniesienia skargi do komisarza wy-
borczego, w terminie 5 dni od daty podania 
jej do publicznej wiadomości.

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/112/12 w  
sprawie podziału Gminy Płaska na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych, w której radni ustalili 
dwa obwody głosowania, tak jak miało to 
miejsce do chwili obecnej. Rada Gminy 
nie skorzystała z możliwości wydzielenia 

trzeciego obwodu głosowania, który ma 
swoje uzasadnienie przedewszystkim w 
liczbie wyborców w danym obwodzie. 

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/113/12 w  
sprawie wytypowania kandydata do Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia w Augusto-
wie, gdzie wytypowano do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Augustowie Radne-
go Edwarda Kulikowskiego.

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/114/12 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Związku Komunalnego Biebrza, w któ-
rych określono realizację zadań z zakresu 
utrzymania czystości i porządku w gmi-
nach.

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/115/12 
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu skargi Pana 
Wiesława Gołaszewskiego na uchwałę 
Rady Gminy Płaska Nr XIII/78/12 z dnia 
27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia Wójta Gminy. 

- Podjęto Uchwałę Nr XVII/116/12 
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu skargi Pana 
Wiesława Gołaszewskiego na uchwałę 
Rady Gminy Płaska Nr XV/99/12 z dnia 
27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy. Rada Gmi-
ny upoważniła Przewodniczącego Rady 
do przekazania skarg wraz z odpowie-
dziami na skargi Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu  w Białymstoku oraz 
do występowania w tej sprawie w imieniu 
Rady Gminy Płaska przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Białymsto-
ku.

W dniu 31 października 2012 Rada 
Gminy obradowała w minimalnym 
ośmioosobowym składzie, a po opusz-
czeniu sali obrad przez jednego z radnych 
(brak quorum) obrady przerwano.   

red.

Na XVII sesji Rady Gminy

Nr okręgu  Granice okręgu 

Liczba 

mieszkańców 

w okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1  Sołectwo: Płaska: 1 - 70  214  1 
2  Sołectwo: Płaska 71-do końca  244  1 
3  Sołectwo: Gorczyca  206  1 
4  Sołectwo: Sucha Rzeczka   213   1 
5  Sołectwo: Strzelcowizna  242  1 
6   Sołectwo: Dalny Las  179  1 
7   Sołectwo: Serwy  137  1 
8   Sołectwo: Serski Las  140  1 
9  Sołectwo: Mołowiste  161  1 

10  Sołectwa: Macharce, 
Podmacharce  130  1 

11  Sołectwo: Rubcowo  106   1 
12  Sołectwo: Rudawka  164  1 
13  Sołectwa: Mikaszówka, Rygol  244   1 
14  Sołectwo: Gruszki: 1-60  159  1 

15  Sołectwo: Gruszki:
61 - do końca  121  1 

Nr obwodu 

głosowania 
Granica obwodu 

SIEDZIBA OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ 

1 

Dalny Las, Gajówka, Podmacharce, 
Gorczyca, Księży Mostek, Mołowiste, 

Macharce, Płaska, Perkuć,
Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha 

Rzeczka, Strzelcowizna. 

Świetlica Wiejska 
Płaska 81 M 

16 – 326 Płaska 

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 
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W I Turnieju Zimowego Grand Prix 
Augustowa w Tenisie Stołowym, który 
odbył się 4 listopada br. w Zespole 
Szkół Samorządowych, wzięło udział 
5 reprezentantów MUKS Płaska. Nasi 
reprezentanci spisali się znakomicie i w 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
zajęli następujące miejsca: 

Kategoria żak:
1 miejsce -  Krystian Prochniewski
  
Kategoria młodzik - dziewczęta:
1 miejsce - Klara Zdankiewicz
2 miejsce - Karolina Prochniewska
 
Kategoria  młodzik – chłopcy:
1 miejsce - Piotr Zaniewski

Kategoria kadeci:
4 miejsce - Daniel Wasilczyk

Ważnym podkreślenia jest fakt, że 
nasi zawodnicy startowali też w kate-
goriach wyższych i zajmowali bardzo 
dobre miejsca:

Kategoria kadet:
5 miejsce - Piotr Zaniewski

Kategoria młodzik: 
3 miejsce - Krystian Prochniewski

W kategoriach najmłodszych, to 
jest od klas III szkoły podstawowej 
aż do do gimnazjum, widać przodow-
nictwo Gminy Płaskiej w Powiecie 
Augustowskim. Jest ono efektem pracy, 
który prowadzona jest dzięki wsparciu 

Wójta Gminy Płaska Wiesława Goła-
szewskiego.

W każdy piątek od 09.11.2012 r., o 
godz. 17:00 odbywać się będzie Szkoła 
Tenisa Stołowego w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej.

Cieszymy się, że nasze dzieci i mło-
dzież potrafi ą rywalizować na wysokim 
poziomie z innymi ośrodkami na terenie 
Powiatu Augustowskiego. Niestety są 
osoby, którym nie jest to w smak i pró-
bują podważać sens takiego działania. 
Takie postępowanie jest zupełnie niezro-
zumiałe i wyrządza krzywdę uzdolnionej 
młodzieży.

 Jan Bagiński 

Sezon tenisowy rozpoczęty
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Tradycja szkolna nakazuje, aby pierw-
szoklasiści złożyli ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów. Taka uroczystość 
odbyła się również w tym roku szkolnym. 
25.10.2012 roku w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Płaskiej zebrała się cała społeczność 
szkolna: wszyscy uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. Odświętnie ubrani uczniowie 
klasy pierwszej szkoły podstawowej i 
klasy pierwszej gimnazjum zajęli ho-
norowe miejsce. Wniesiono sztandar 
szkoły i odśpiewano hymn państwowy. 
Uczniowie klas pierwszych ślubowali 
rzetelnie wypełniać obowiązki i dbać o 
dobre imię swojej szkoły, aby sprawiać 
radość rodzicom i w przyszłości dobrze 
służyć ojczyźnie. Następnie dzieci z klasy 
pierwszej szkoły podstawowej w krótkim 

występie artystycznym, recytując wier-
sze i śpiewając piosenkę, opowiedziały 
wszystkim, jak wspaniale być uczniem tej 
klasy. Aktu pasowania na ucznia dokonał 
dyrektor szkoły pan Dariusz Sudyk, 
natomiast dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury pan Wojciech Krzywiński 
w imieniu Wójta Gminy przekazał 
dzieciom cukierki. Otrzymały one też 
pamiątkowe dyplomy. Po wyprowadzeniu 
pocztu sztandarowego uczniowie klasy 

pierwszej gimnazjum przedstawili skecz 
pt. „Wywiadówka” i współczesną wersję 
„Bajki o rybaku i złotej rybce”.

Później pierwszoklasiści ze szkoły 
podstawowej udali się na słodki poczę-
stunek przygotowany im przez rodziców, 
natomiast uczniowie klasy pierwszej 
gimnazjum zostali poddani różnorodnym 
próbom, w czasie których musieli wyka-
zać się pomysłowością, wytrzymałością i 
sprawnością fi zyczną. Wszyscy wybornie 
się bawili. 

Uroczystość została zorganizowana 
we współpracy Samorządu Uczniow-
skiego pod kierunkiem jego opiekuna 
z wychowawczyniami klasy pierwszej 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Nad 
jej sprawnym przebiegiem czuwała 
również wychowawczyni klasy drugiej 
gimnazjum.

E. Wróblewska
Zdjęcia: www.zsoplaska.pl                                        

Pasowanie na ucznia i otrzęsiny klasy I gimnazjum

Dnia 12. 11. 2012 r. o godzinie 1200 ucznio-
wie, nauczyciele i inni pracownicy ZSO                                                                                                                                 
w Płaskiej zebrali się w sali gimnastycz-
nej, aby uczcić 94 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

W obecności pocztu sztandarowego 
szkoły odbyła się uroczysta akademia, 
na którą składał się montaż słowno-mu-
zyczny w wykonaniu uczniów klasy VI 
szkoły podstawowej i uczennic z klasy 
III gimnazjum. Uczniowie przypomnie-
li wydarzenia historyczne związane z 

upadkiem Rzeczypospolitej i walkami o 
niepodległość oraz sławnych Polaków, 
którzy przyczynili się do odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Recytowali 
wiersze mówiące o Polsce i miłości do 
ojczyzny. Zaśpiewali znane pieśni patrio-
tyczne: Rotę, Pierwszą brygadę, Piecho-

tę i Białe róże. Akademię rozpoczął Hymn 
państwowy, a zakończył Hymn szkoły. 

Wyboru tekstów dokonała i występ 
przygotowała pani Ewa Wróblewska.

Wicedyrektor szkoły pani Ewa Pużyń-
ska podkreśliła, że zawsze powinniśmy 
pamiętać o ważnych wydarzeniach z 
naszej przeszłości i czcić tych, którzy 
walczyli, oddali swe życie za ojczyznę lub 
też tworzyli niepodległą Polskę.

    Organizowane z okazji świąt narodo-
wych uroczyste akademie dają dzieciom 
i młodzieży inną niż zwykle, wspaniałą 
lekcję historii.

E. Wróblewska 

 Święto  Niepodległości
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W sobotę, 17 listopada br., w sali 
gimnastycznej ZSO w Płaskiej odbył 
się drugi turniej o Puchar Wójta w piłce 
siatkowej mężczyzn. Przypomnijmy: 
inauguracyjna rywalizacja odbyła się  20 
października, a triumfatorem okazała się 
drużyna ,,Skarpy’’ Sejny, która w fi nale 
pokonała ,,Old Boys’’ Augustów w sto-
sunku 2:0 (25:22, 25:21). Trzecie miejsce 
zajęła młoda drużyna AKS Płaska.

Tym razem do turnieju (organizowa-
nego przez GOK), oprócz wspomnianych 
ekip, dołączył zespół złożony z zawod-
ników Straży Granicznej i Nadleśnictwa 
Głęboki Bród.

W pierwszym pojedynku zmierzyły 
się drużyny ,,Skarpy’’ Sejny (rozsta-
wieni z nr 1) z gospodarzami turnieju . 
,,Płaszczańska’’ młodzież, pomna porażki 
sprzed miesiąca, solidnie przygotowy-
wała się do kolejnej edycji turnieju pod 
okiem kapitana Łukasza Pawłowskiego. 
Systematyczne treningi i ciężka praca 
przyniosły wymierne efekty, co zaowoco-
wało dobra grą i zwycięstwem 2:1 (23:25, 
25:19 i 15: 8). W kolejnym meczu zespół 
,,weteranów’’ z Augustowa (turniejowa 
2)  zmierzył się z ,,teamem’’ Strażnica-
-Głęboki Bród. Ponieważ siatkarze 
obu ekip średnią wieku mieli podobną, 
rywalizacja była dość wyrównana i 

stała na wysokim poziomie. Siatkarze, 
nazwijmy to, starszego pokolenia mają 
tę przewagę nad młodzieżą, że są dużo 
lepiej wyszkoleni technicznie i bardziej 
wszechstronni. Młodzież koncentruje 
się głównie na efektownych atakach na 
siatce, zapominając często o poprawnym 
odbiorze, bądź czystej ,,palcówce’’.

Tym razem ,,Old Boys’’ okazali się 
lepsi od ,,mundurowych’’ wygrywając 2:0 
(25:15, 25:16).

Bój o trzecie miejsce stoczyły zespo-
ły z Sejn i połączone SG-GB. Tu również 
nie zabrakło ambicji i woli walki, pomimo 
że ,,Skarpa’’ dzień wcześniej rozegrała 
dwa zacięte pojedynki w Augustowskiej 
Lidze Piłki Siatkowej. Ogranie i konse-
kwencja były wyraźnymi atutami ekipy 
,,znad Marychy’’, która pokonała swoich 
,,branżowych’’ przyjaciół w stosunku 2:0 
(25:14, 25:22).

Słowa uznania dla obu drużyn za 

II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA 
W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
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postawę na parkiecie i pokaz dobrej 
siatkówki.

W wielkim fi nale zmierzyły się nie-
pokonane zespoły z Augustowa i coraz 
lepiej grający gospodarze. Pierwsza par-
tia bardzo wyrównana i żadna z drużyn 
nie mogła uzyskać wyraźnej przewagi. 
Potężna wymiana ,,ciosów’’ po obu stro-
nach siatki, a to za sprawą ataków Ra-
dosława Jejera (AKS Płaska) i Maćka 
Jatkowskiego (Old Boys). W końcówce 
doświadczenie siatkarzy z Grodu nad Net-
tą bierze górę, którzy zwyciężają do 23. 

Podobny przebieg miała druga odsło-
na: punkt za punkt, atak za atak, blok za 
blok. Na boisku zaczyna ,,iskrzyć’’ widać, 
że obu zespołom zależy na zwycięstwie. 
Augustowianie maja nawet w górze piłkę 
meczową, lecz niestety błąd w rozegraniu 
i to miejscowi cieszą się z wgranej do 24. 

Tie-brek również bardzo zacięty ze 
wskazaniem na młodzież. Ostatecznie 
,,Płaszczanie’’ zwyciężają do 12 ...i 
ogromna radość. Potwierdziła się stara 
maksyma, że praca i zaangażowanie 
przynoszą efekty. Ogromne gratulacje 
dla drużyny AKS Płaska, jak również 
pozostałym uczestnikom turnieju.

Następna edycja rozgrywek pla-
nowana jest w trzecią sobotę grudnia 
(15.12.br).

Wojciech Krzywiński
autorzy zdjęć: 

Monika Krupińska 
i Marcin Rutkowski


