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31 marca w GOK-u  zebrała się komisja  
w składzie: Irena Milewska, Emil Milew-
ski, Magda Gałażyn oraz Barbara Wasi-
lewska  - dyrektor  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej, aby ocenić i wybrać 
najlepsze prace wykonane przez dzieci 
i młodzież ze świetlic w Gruszkach, 
Strzelcowiźnie, Dalnym Lesie oraz Pła-
skiej. 

Wybór był naprawdę trudny i po na-
radzie postanowiono nie przyznawać 
pierwszych miejsc, a wyróżnić po 4 prace 
z każdej grupy wiekowej. W grupie młod-
szej wyróżnienia otrzymały Aneta Jejer, 
Sandra Macierzyńska, Zofia Ciężkowska, 
Ola Gołaszewska. 

W grupie starszej wyróżniono prace 
Martyny Jatkowskiej, Magdy Herma-
niuk, Agaty Borowskiej i Krzysztofa 
Chaleckiego. 

Pozostałe dzieci otrzymały dyplomy za 
udział w konkursie i drobne upominki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za wzię-
cie udziału  i włożony trud w przygotowa-
nie prac konkursowych i zapraszamy do 
udziału w kolejnych konkursach.
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14 kwietnia 2010 roku (w środę)  
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła 
się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Dariusz Ciężkowski, 
zaś radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. 

Radni uczcili śmierć Pary Prezydenc-
kiej i Wszystkich tragicznie zmarłych  
w katastrofie samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem minutą ciszy.

Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski,  
a w imieniu Rady Gminy Przewodniczący 
Dariusz Ciężkowski i wiceprzewodniczą-
ca Lilianna Polkowska złożyli podzię-
kowania za ofiarną posługę kapłańską  
i długoletnie piastowanie funkcji Kustosza 
Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej  
księdzu prałatowi Zygmuntowi Kopiczko, 
który kończy posługę kapłańską i prze-
chodzi na emeryturę. Ksiądz Zygmunt jak 
zwykł czynić na pożegnanie podzielił się 
z radnymi refleksją na temat kolei życia. 
DZIĘKUJEMY KSIĘŻE PRAŁACIE!

Przyjęto protokół z poprzedniej XXVI 
sesji. Informację o wydanych decyzjach w 
roku 2009 przedstawił Wiesław Gołaszew-
ski – Wójt Gminy Płaska. 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII/189/10  
w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy, gdzie radni po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
Płaska za 2009 rok, postanowili w jedno-
myślnym głosowaniu udzielić absolutorium 
Wójtowi Gminy Płaska z tego tytułu. 

   Podjęto Uchwałę Nr XXVII/190/10   
w sprawie  przystąpienia do Związku 
Komunalnego Biebrza i przyjęcia jego 
statutu. Gmina Płaska przystąpiła do 
Związku Komunalnego Biebrza  wpi-
sanego do Rejestru związków międzyg-
minnych pod poz. 231 z data 22 listopada 
2001r.,  przyjęła Statut Związku Komu-
nalnego Biebrza oraz jego dotychczasowe 
zmiany. Reprezentantami Gminy Płaska   
w Związku Komunalnym Biebrza są Wójt 
Gminy – Wiesław Gołaszewski, Radny 
Gminy – Kulikowski Edward i Sekretarz 
Gminy – Dariusz Górski.

    Podjęto Uchwałę Nr XXVII/191/10  w 
sprawie zatwierdzenia zmiany Planu odno-
wy miejscowości Płaska, w której zatwier-
dzono zmianę  – strony tytułowej planu 
oraz rozdziału IV „IV. Arkusz Planowania 
– Opis planowanych do realizacji zadań”, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/133/09 
Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. 
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
miejscowości Płaska.

    Podjęto Uchwałę Nr XXVII/192/10  
w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu 

odnowy miejscowości Rubcowo, w której 
zatwierdzono zmianę – strony tytułowej 
planu oraz rozdziału IX „IX. Arkusz pla-
nowanych przedsięwzięć”, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XXV/180/10 Rady Gminy 
Płaska z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości 
Rubcowo.

    Uchwałą Nr XXVII/193/10  w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Płaska do-
konano sprostowań literalnych w uchwale 
Nr XX/155/09 Rady Gminy Płaska z dnia 
30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska.

    Podjęto Uchwałę Nr XXVII/194/10  
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska. W wyniku stwierdzenia zgodności 
zmiany miejscowego planu  zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Płaska, 
o której mowa w ust. 2 z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska uchwalonym uchwałą Nr III/25/98 
Rady Gminy w Płaskiej z dnia 30 grudnia 
1998 roku, z późn. uchwalono zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska uchwalo-
nego uchwałą Nr XII/67/04 Rady Gminy 
Płaska z dnia 8 czerwca 2004 roku (Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 
1312, z późn. zmianą), w zakresie działki 
nr 127 i części działki nr 266/1 w obrębie 
geodezyjnym  Serwy.

    Podjęto Uchwałę Nr XXVII/195/10  
zmieniającą uchwałę Nr II/11/02  Rady 
Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie określenia zasad zbywania, naby-
wania, zamiany i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz 
określenia pierwszeństwa w nabywaniu 
lokali mieszkalnych ich najemcom lub 
dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z dnia 4 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 101) i 
zobowiązano Wójta Gminy do informo-
wania mieszkańców o zamiarze zbycia, 
nabycia, zamiany i obciążania nierucho-
mości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

Podjęto Uchwałę XXVII/196/10 w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 
2010 rok, w której postanowiono: dokonać 
zmian w planie wydatków na kwotę 30.000 
zł, Budżet po dokonanych zmianach wyno-
si: dochody ogółem 11.398.512 zł., w tym: 
bieżące w wysokości 6.932.512 zł, mająt-
kowe w wysokości 4.466.000 zł.. Wydatki  
ogółem 15.276.912 zł, w tym: bieżące w 
wysokości 6.647.912 zł.,  majątkowe w 
wysokości 8.629.000 zł.; deficyt budżetu 
gminy w wysokości 3.878.400 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 
w kwocie 3.878.400 zł, na spłatę kredytów 
z lat ubiegłych w wysokości 518.607 
zł planowany jest kredyt w wysokości 
421.600 zł. oraz wolne środki na rachunku 
budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 
97.007 zł; Ustalono limity zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych 
na: sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu w kwocie 1.500.000 zł; sfinan-
sowanie planowanego deficytu budżetu 
w kwocie 3.878.400 zł; spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zacią-
gniętych pożyczek i kredytów  w kwocie 
421.600 zł.;  wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 4.763.663 zł.  

 Podjęto Uchwałę Nr XXVII/197/10  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy na 2010 rok i zatwier-
dzono plan pracy Komisji Gospodarczej i 
Spraw Społecznych na ten rok.

(red)

Na XXVII sesji Rady Gminy

Gmina Płaska w związku 
z realizacją projektu nr LT-
PL/083 „Rozwój działań po-
łączonych służb ratownictwa i 
ochrony przeciwpożarowej na 
pograniczu polsko – litewskim”, 
współfinansowanego Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Współpracy Terytorialnej Litwa 
– Polska 2007 – 2013, w mie-
siącu kwietniu 2010 r. zakupiła 
nowy wóz strażacki. W wyniku 
przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego na „Dostawę 
fabrycznie nowego średniego 
samochodu ratowniczo - gaśni-
czego z napędem  4 x 2 na cele 
ochrony przeciwpożarowej dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Płaskiej” wyłoniono 
Wykonawcę zadania – Przed-

siębiorstwo Specjalistyczne 
„Bocar” z Korwinowa, woj. 
śląskie. Cena pojazdu wynosi 
508.250,00 zł, przy czym 85 
procent wynosi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 

W ramach kolejnych zadań 
zaplanowanych do realizacji w 
ramach projektu zorganizowa-
ne zostaną wspólne szkolenia 
teoretyczne i praktyczne dla 
strażaków i ratowników z terenu 
samorządów biorących udział 
w projekcie tj. Administracji 
Samorządu Rejonu Lazdijai, 
Gminy Puńsk, Gminy Krasno-
pol, Administracja Samorządu 
Alytus oraz Gmina Płaska. Zaś 
w okresie wakacyjnym odbędą 
się letnie obozy dla dzieci i 
młodzieży.   

Podstawowym celem w/w pro-
jektu jest zwiększenie efektyw-
ności świadczenia usług ochrony 
przeciwpożarowej  i ratownictwa 
na poziomie samorządowym 
na granicy polsko-litewskiej. 
Cel zostanie osiągnięty poprzez 
rozwój współpracy 6 instytucji 
samorządowych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa. Przygotowanie się 
do reagowania na ekstremalne 
sytuacje i skuteczność ich li-
kwidacji zostanie zwiększona 
po przeprowadzeniu wspólnych 
szkoleń specjalistów oraz wcią-
gając młodych ludzi do działań 
prewencyjnych i zapewniając 
jednakowe standardy wyposa-
żenia.               AJ.

Projekt współfinansowany ze środków: 
Europejska Współpraca Terytorialna
Cel: Współpraca Transgraniczna
Program Litwa - Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
   Sąsiedzi w działaniu 

 

Nowy wóz strażacki 

W dniu 20.04.2010r. Gmina Płaska roz-
strzygnęła przetarg nieograniczony na wy-
konanie robót budowlanych: „Przebudowa 
oraz remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej”. 

W postępowaniu wybrano jako najko-
rzystniejszą ofertę Zakładu Budowlano-
Produkcyjno-Handlowego Krystyna i Bro-

nisław Kotwica spółka jawna. ul. Tytoniowa 
9, 16-300 Augustów, który zaoferował 
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
721.597,19 zł (wartość brutto). 

Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu i wymagania zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia. 

Jest to oferta z najniższą ceną spośród 
ofert niepodlegających odrzuceniu. Zakoń-
czenie robót: do dnia 31.10.2010r.

Przedsięwzięcie realizowane jest  
w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi.                            AJ. 

„Przebudowa oraz remont budynku
 świetlicy wiejskiej w Płaskiej”

* Na ławie oskarżonych Adam P. był opa-
nowany nawet wówczas, kiedy prokurator 
domagał się skazania go na dwadzieścia 
pięć lat pozbawienia wolności. Najbliż-
sze piętnaście lat powinien spędzić w 
więzieniu. Suwalski sąd okręgowy skazał 
młodego białostoczanina za zabójstwo na 
polu biwakowym nad jeziorem Serwy. 
Ofiarą był Grzegorz G., 20-letni student z 
Krakowa. Prokurator i oskarżyciel posił-
kowy uważali, że morderca zasłużył, aby 
w zakładzie karnym spędzić ćwierć wieku. 
Adam P., obecnie 24-letni, ograniczył się 
do kilku zdań. – Wiem, że zabiłem, chociaż 
nie pamiętam, dlaczego i jak się to stało. 
Naprawdę żałuję. To tragedia również dla 
mnie i moich bliskich – zapewniał. 
Na początku maja ub. roku, podczas tzw. 
długiego weekendu, na polu biwakowym 

w Mołowistem nad jeziorem Serwy przy-
padkowo spotkały się dwie grupy młodych 
ludzi – z Krakowa i z Białegostoku. Zawarta 
bezzwłocznie znajomość szybko zamieniła 
się w komitywę. Przybysze wspólnie gril-
lowali, palili ogniska, a przede wszystkim 
raczyli się alkoholem. Przez pierwsze dwa 
dni nie dochodziło do żadnych scysji, o 
czym później zgodnie zapewniali świadko-
wie. Feralna okazała się noc z 2 na 3 maja. 
Tym razem niemal wszyscy byli komplet-
nie pijani. Adam P. uznał, że krakowianie 
obrazili jego kolegę. Wszczął kłótnię i w 
rezultacie został dotkliwie poturbowany. 
Na chwilę odszedł od ogniska. Wrócił ze 
składanym nożem. Zaatakował Grzegorza 
G., bo ten był najbliżej. Zadał przynajm-
niej sześć ciosów – skrupulatnie policzył 
biegły od medycyny sądowej. – Śmiertelna 

okazała się rana kłuta klatki piersiowej 
– podsumował. – Doszło do uszkodzenia 
płuca i serca. Grzegorz G. żył jeszcze 
kilkanaście minut. Był przytomny, kiedy 
na polu biwakowym pojawiły się policja 
i pogotowie ratunkowe. Pomoc lekarska 
okazała się jednak spóźniona. W śledztwie 
i w trakcie procesu nie znaleziono żadnego 
motywu zbrodni. Po prostu, było za dużo 
alkoholu. Sąd uznał, że wystarczy kara 15 
lat pozbawienia wolności, bo oskarżony nie 
jest osobą zdemoralizowaną. Wyrok nie jest 
prawomocny.
*W kwietniu płonęły niestety lasy – w 
Gorczycy ogień strawił około 0,8 ha po-
szycia w młodniku sosnowym i na rolnych 
nieużytkach. We wtorek 13 kwietnia do-
szło do pożaru w budynku mieszkalnym 
w Mołowistem – dzięki sprawnej akcji 
gaśniczej strażaków z OSP Płaska, Dalny 
Las i JRG Augustów uratowano budynek 
mieszkalny.

KRYMINAŁK I  GMINNE
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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 uzgodnie-
nia).tel. 87 6418881,e-mail:jadeszko@poczta.
onet.pl. 

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

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich dachów, 
daszków, altanek gontem lub wiórem - tel. 513 
477 856. 

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 parokon-
na – 2,5 tys. zł tel. 87 641 88 81,e-mail:jadesz-
ko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miej-
scowości Rudawka o powierzchni 3000 mkw. 
Działka graniczy z lasem, położona w bliskim 
sąsiedztwie Kanału Augustowskiego, w odle-
głości 200m od przejścia granicznego. Cena do 
uzgodnienia - tel. 695 365 127.

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

Ośrodek PROSERWY w Serwach sprzeda agre-
gat prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, 
rok produkcji 1967r. – tel.  kom. 503 064 200. 

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 łódkę plastikową, niezatapialną, mało 
używaną o wymiarach 1,40 x 2,90. Cena 1000 
zł, tel. 600 569 233. 

Sprzedam działkę budowlaną z prawem zabu-
dowy o wielkości 1500 mkw, położoną w po-
bliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowości 
Kudrynki, cena do uzgodnienia - tel. 513 477 
856.

Sprzedam używany wóz na kołach gumowych,  
dwudziestka. Gruszki, tel. 693 354 502.

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

Sprzedam grunt w miejscowości Rudawka o 
powierzchni 1,5 - 2,0 ha, możliwość zakupu 
nieruchomości łącznie z częścią lasu. Cena do 
uzgodnienia - tel. 695 365 127.

Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowo-

ści Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia - tel. 607 
764 107.

Sprzedam działki z prawem zabudowy o po-
wierzchni  1046 mkw i 1045 mkw, położone w 
miejscowości Gorczyca. Nieruchomości znaj-
dują się w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia - tel. 668 
301 799.

Sprzedam telewizor Panasonic. Cena do uzgod-
nienia - tel. 510 263 228.

Sprzedam tapczan-półkę oraz kanapę wypo-
czynkową rozsuwaną w kolorze zielono-brązo-
wym. Cena do uzgodnienia - tel. 87 641 87 15 
po 16.

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, zabudowań gospodarczych, altan. Kryje-
my 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.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Biuro Powiatowe w Augustowie
16-300 Augustów, ul Przemysłowa 6

tel. 087 643 59 22, fax. 087 643 69 33

WNIOSKI O PRZYZNANIE  
PŁATNOŚCI NA 2010 ROK

PRZYJMOWANE BĘDĄ 
W DNIACH 10-14, 17 MAJA br.

w godzinach od 6.00 do 22.00

natomiast w sobotę 15 MAJA br.
od godziny 8:00 do 16:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pła-
skiej informuje o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z dnia 5 marca 2010 r. 

W świetle nowych przepisów dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka (tzw. „becikowe”) przysługują rodzi-
cowi dziecka po przedstawieniu zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, co najmniej 
jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez 
lekarza ginekologa lub położną.

Rodzice, którzy nie otrzymali dodatku z 
tytułu urodzenia dziecka lub „becikowego” 
z powodu braku zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego pozostawanie kobiety pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży mają prawo złożyć wniosek o wypłatę 
tych świadczeń w terminie 6 miesięcy od wej-
ścia w życie w/w ustawy.

Ustawa ta obowiązuje do 31 grudnia 2011r. 
Po tym dniu powróci przepis nakazujący ko-
biecie pozostawanie pod opieką lekarską od 10 
tygodnia ciąży.

GOPS PŁASKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
„BECIKOWEGO”

W dniu 12 kwietnia 2010r. o godzinie 
12:00 w Zespole Szkól Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II w Płaskiej odbył 
się uroczysty apel poświęcony ofiarom 
katastrofy prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem.

Tragicznie zmarłym hołd oddali wszy-
scy nauczyciele i uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, Wójt Gminy 
Płaska Wiesław Gołaszewski i pracow-
nicy Urzędu Gminy, ks. kustosz Sank-
tuarium Maryjnego w Studzienicznej 
Zygmunt Kopiczko, gen. dyw. Józef  
Klimowicz, Komendant Placówki Straży 
Granicznej w Płaskiej oraz Wojciech 
Fortuna - złoty medalista olimpijski z 
Sapporo. 

Ta szczególna dla nas chwila rozpo-
częła się od odśpiewania hymnu. Była 
minuta ciszy. Dyrektor ZSO przypomniał 
uczniom, jak ważne jest, aby godnie 

uczcić pamięć osób poległych. Ucznio-
wie ZSO zapalili znicze przy wyczytywa-
nych nazwiskach ofiar katastrofy. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
została wyłożona Księga Kondolencyj-
na w której mogą dokonywać wpisów 
z kondolencjami Wszyscy Mieszkańcy 
oraz Goście Gminy Płaska. 

Ks. prałat Zygmunt Kopiczko podzielił 
się ze wszystkimi swoimi przemyślenia-
mi i refleksjami tej strasznej tragedii, któ-
ra wstrząsnęła całym krajem. W jednej 
chwili straciliśmy głowę państwa, wy-
bitnych parlamentarzystów, dowódców 
sił zbrojnych, szefa narodowego banku, 
rzecznika praw obywatelskich, prezesa 
IPN, ministrów, liderów organizacji 
pozarządowych. 

Z każdym dniem świadomość straty, 
jaką poniosła Polska będzie rosła, tak jak 
ból najbliższych. Ofiary tej katastrofy bę-

dziemy opłakiwać 
bardzo długo. 

M i e s z k a ń c y 
G m i n y  P ł a s k a 
oraz cała Polska 
opłakuje  zmar-
łego Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego i skła-
dają hołd Wszyst-
kim Ofiarom tej 
katastrofy.

HOŁD OFIAROM KATASTROFY

Katyński głos
W promieniach cierpienia i chwały
Spowity katyński las.
Prawdę mroczną ukrywa
Białego świtu brzask.
W białej mgle tego świtu
Błąka się ludzki los,
Tych, co świętej miłości
Przelali w ofierze krew.

Ponad katyńskim lasem
Snuje się ciężar zła,
Z podziemi o pomstę woła
Do niebios katyński dzwon.
O miłosierdzie, modlitwę
Błaga dom ojczysty,
O prawdę, sprawiedliwość
Pokój dusz wieczysty.

O pamięć i tożsamość 
Z głębi sumienia woła,
Aby się spełnić mogła
Niewypełniona wola
Czyśćcowych dusz
By bram rajskiej ojczyzny
Nie pokrył czasu kurz.

O Miłosierdzie Boże…
W strumieniach twoich łask
Ujrzał dzisiaj świat cały
Polskiej ofiary kwiat,
Tych, co na służbie
Jasnej Rzeczpospolitej
Na ołtarzu ojczyzny
Złożyli swoje życie.

Ze Zmartwychwstałym Panem
W kwietniowy poranka brzask
Czwórkami, prosto do nieba
Wznoszą się ponad ten las.
 Na ich czele prezydent
Zamknąwszy historii krąg
Katyńskiej listy kontyngent
Prowadzi przed Boga tron.

Kwiecień 2010
Zofia Hańczyc
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Każdego roku wraz z nadejściem wiosny roz-
poczyna się sezon wypalania traw. Na łąkach, 
nieużytkach, w przydrożnych rowach i na 
miedzach pojawiają się niszczące płomienie. 
Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla 
środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektó-
rych obiektów budowlanych.
Wypalanie traw przynosi niepowetowane 
straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka 
temperatura powstająca podczas wypalania 
powoduje nadmierne nagrzewanie się gór-
nych warstw gleby, z czym wiąże się dez-
aktywizacja biologiczna. Giną liczne drob-
noustroje glebowe uczestniczące w procesie 
rozkładu i mineralizacji materii organicznej. 
Wiele zwierząt, nie mając możliwości uciecz-
ki pali się żywcem. Zniszczeniu ulegają tzw. 
naturalne miodowniki dla pszczół. Giną 
owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, 
ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, a także 
mieszkańcy podziemnych nor: krety, nornice 
oraz inne zwierzęta.
Zniszczenie fauny i flory powoduje zachwia-
nie tak istotnej w przyrodzie równowagi 

ekologicznej. Naruszeniu ulega struktura 
gruzełkowata gleby, wskutek czego zmniej-
szeniu ulega zdolność retencji wodnej gleby, 
zmniejsza się porowatość gleb. Niemożliwe 
staje się właściwe napowietrzanie gleby, 
stąd zachodzą w niej niekorzystne dla wszel-
kich procesów biochemicznych zjawiska 
(procesy tlenowe przechodzą wówczas w 
beztlenowe),
Wypalanie traw pozbawia glebę możliwo-
ści wzbogacania w materię organiczną i 
oczyszczania z herbicydów i pestycydów. 
Do atmosfery emitowane są szkodliwe dymy 
nasycone : dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem 
vvęgla, węglowodorami aromatycznymi, w 
tym o działaniu rakotwórczym, co wzmaga 
tzw. efekt cieplarniany , powoduje anomalia 
pogodowe, intensyfikuje występowanie cho-
rób oczu. skóry itp.
Wypalanie traw często kończy się niekon-
trolowanym rozprzestrzenianiem ognia. 
Chociaż po zimie gleba jest wilgotna, to wy-
schnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi 
wiatrami powodują, że ogień dociera nieraz, 

wbrew intencjom podpalaczy, do zabudowań 
gospodarskich i obszarów leśnych oraz do 
terenów o szczególnie cennych walorach 
przyrodniczych (parków narodowych i 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ob-
szarów chronionego krajobrazu i użytków 
ekologicznych).
Corocznie w Polsce w trakcie takich pożarów 
ginie od kilku do kilkunastu osób. Gęsty dym 
ścielący się na drogach ogranicza widocz-
ność, stając się przyczyną kolizji i wypadków 
samochodowych. Wszystko to prowadzi do 
wielu strat materialnych, a także osobistych 
tragedii.
Pamiętać również należy, że siły i środki stra-
ży pożarnej uczestniczące w gaszeniu poża-
rów traw mogą być w tym samym momencie 
bardziej potrzebne w innym miejscu.
Pamiętajmy!
Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a przywró-
cenie właściwego stanu powierzchni ziemi 
jest skomplikowane i wymaga często pracy 
wielu pokoleń leśników i rolników.
AUGUSTOWSCY   STRAŻACY

NIE WYPALAJ TRAW !
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INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻO-
NE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY 
U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej 2010 r.
Celem skutecznego zwalczania wście-
klizny u lisów - drogą zrzutów z sa-
molotów, zostaną wyłożone na terenie 
województwa podlaskiego przynęty ze 
szczepionką przeciwko wściekliźnie u 
lisów wolno żyjących, w planowanym 
terminie: od 11.05 do 15.05. 2010 r.
• zrzucane przynęty mają kształt stoż-
kowych krążków, koloru brunatnego, 
o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 
cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony 
plastikowy pojemnik z płynną szcze-
pionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, 
pola, łąki Itp, z pominięciem obszarów 
zabudowanych, rzek i zbiorników 
wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć 
przynęt - przynęty, które były dotykane 
przez ludzi są omijane przez lisy,

• szczepionka jest nieszkodliwa dla 
zwierząt domowych i innych zwierząt 
wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przy-
padku dostania się szczepionki znajdu-
jącej się wewnątrz przynęty na błony 
śluzowe względnie na uszkodzony 
naskórek człowieka - należy miejsca te 
gruntownie przemyć wodą z mydłem, a 
następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 
tygodni należy: trzymać psy na uwięzi, 
a koty w zamknięciu.
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W 
SKUTECZNYM PRZEPROWA-
DZENIU AKCJI ZWALCZANIA 
WŚCIEKLIZNY

Podlaski Wojewódzki 
 Lekarz Weterynarii

Dnia 27.03.2010r. odbył się w Świetlicy 
Wiejskiej w Strzelcowiźnie konkurs na 
ozdoby wielkanocne. Dzieci wykonały 
kolorowe pisanki, piękne stroiki, które 
przyozdobią stół świąteczny i palmy 

wielkanocne. Palmy wielkanocne zostały 
zrobione z suchych kwiatów. 
To pierwszy konkurs w nowo wyremon-
towanej świetlicy. Prace dzieci zostały 
nagrodzone i te najlepsze powędrują 

na gminny konkurs wielkanocny do 
Płaskiej. 
Chciałam serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy pomagali w 
zorganizowaniu wszelkich konkursów i 
zajęć w świetlicy. Na szczególną uwagę 
zasługuje pani Krystyna Tym, która w 
dużej mierze pomaga realizować pro-
gram świetlicy. Mam nadzieję, że dzie-
ciom podobały się zajęcia.

AO.

Ozdoby Wielkanocne

Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej w miesiącu kwietniu zajmo-
wał się równaniem dróg gminnych. Od 
21.04.2010 r. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Płaskiej w ramach zawartej 
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Augustowie otrzymał 8 osób na roboty 
publiczne. Całość kosztów zgodnie z 
zatrudnieniem tych osób pokrywa Powia-
towy Urząd Pracy w Augustowie. 
W chwili obecnej trwają prace zagospo-
darowania placu terenu wokół budynku 
Urzędu Gminy. Wykonywane są także 
drobne prace zlecone przez Urząd 
Gminy.   

     E.M.

U Komunalnych 
w Płaskiej
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16 marca 2010r. w Grajewie odbył 
się IV Memoriał im. Andrzeja Grubby 
w tenisie stołowym. Były to eliminacje 
wojewódzkie w  kategorii  drużynowej. 
Drużyna składała się z trzech zawodników 
z różnych kategorii  wiekowych ze szkół 
podstawowych. 

Nasza drużyna grała w składzie: Ka-
tarzyna Woronko –SP w Płaskiej, Piotr 
Zaniewski i Mariusz Zaniewski (obaj SP 
Gruszki). W turnieju uczestniczyły 22 
zespoły a nasza drużyna zajęła 13 miejsce. 
Bardzo miłym akcentem była obecność  
żony Andrzeja Grubby, która rozmawiała  
z dziećmi i przedstawiała cele i możliwo-
ści  fundacji, którą prowadzi. 

Andrzej Grubba urodził się 14 maja  
1958r. w Brzeźnie Wielkim koło Staro-
gardu Gdańskiego. Najlepszy zawodnik 
w historii polskiego tenisa stołowego, 
trzykrotny brązowy medalista mistrzostw 
świata 1989r. w grze pojedynczej, 1985r. 
w turnieju drużynowym, 1987r. w deblu 
z Leszkiem Kucharskim.  Zdobywca 
Pucharu Świata w 1988r. i dwukrotny 

jego finalista, 11-krotny medalista mi-
strzostw Europy (zdobył 4 medale srebrne 
i 7 brązowych). 26-krotny mistrz Polski. 
Trzykrotnie występował na igrzyskach 
olimpijskich. W Seulu  w 1988r. w grze 
pojedynczej dotarł do 1/8 finału, w grze 

deblowej z Leszkiem Kucharskim  zdobył 
6 miejsce. Na ostatnich swoich igrzyskach 
w 1996r. w Atlancie jego partnerem w de-
blu był Lucjan Błaszczyk. Zmarł w 2006 
roku mając zaledwie 48 lat.

   J.B.

IV Memoriał im. Andrzeja Grubby

Reprezentanci naszej Gminy brali udział 
w cyklu turniejów tenisa stołowego o 
Puchar Burmistrza Augustowa. Pięć tur-
niejów, których organizatorem był MOSiR 
Augustów rozegrano od grudnia 2009r. do 
marca 2010r. 

W turniejach grało 8 reprezentantów 
naszej Gminy i należy z zadowoleniem 
podkreślić, że odnieśliśmy duży sukces. 

Pięć statuetek wręczanych przez burmi-
strza  Kazimierza Kożuchowskiego zdo-
bywcom medalowych miejsc  zabraliśmy 
do Gruszek. 

Kategoria  żak: 2. Piotr Zaniewski, 3. 
Daniel Wasilczyk;  młodzik: 3. Mariusz 
Zaniewski; kadet: 3. Konrad Skowroński; 
oldboje: Jan Bagiński – trzecie miejsce.

JB

Sukcesy  w Augustowie

  Dnia 22 kwietnia 2010 roku 
obchodziliśmy w naszej szkole 
w SP Gruszki Dzień Ziemi i 
Dzień Książki. Zgromadzenie 
Ogólne ONZ ustanowiło 2010 
rok Międzynarodowym Rokiem 
Różnorodności Biologicznej, 
dlatego też ogólnopolskie ob-
chody Światowego Dnia Ziemi 
2010 przebiegać będą pod 
hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W 
NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ 
WOKÓŁ NAS. Rok 2010 to rok jubile-
uszowy - świętować będziemy 40 - lecie 
obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20 
- lecie w Polsce. Uczniowie naszej szkoły 
cały rok podejmują działania na rzecz 
ochrony środowiska: zbieramy baterie, 
makulaturę, oszczędzamy wodę i ener-
gię elektryczną, uczestniczymy w akcji 
„Sprzątanie Świata”, a w tym roku bra-
liśmy udział w projekcie „Natura 2000”. 
Współpracujemy z Nadleśnictwem 
Płaska, Klubem Gaja, Organizacją Od-
zysku Reba i Stowarzyszeniem na rzecz 
Ekorozwoju Agro – Group. Tegoroczny 
Dzień Ziemi uczciliśmy poprzez zorgani-
zowanie części literacko – poetyckiej w 
postaci przedstawienia pod tytułem „Nie 
zabijajcie Ziemi!”. W przedstawieniu 
brali udział uczniowie klasy IV, wcześniej  
wykonali oni dekoracje  i gazetkę ścien-
ną promującą Dzień Ziemi. Następnie 
uczniowie klas IV – VI wzięli udział w 
konkursie wiedzy o lesie. 
Najlepsze okazały się uczennice:Daria 
Trocka, Karolina Maja Jadeszko i Ane-
ta Piekarska. Trzy pierwsze miejsca 
nagrodzono koszulkami, a wszystkich 
pozostałych filmami przyrodniczymi i 
książkami. 
Światowy Dzień Książki - pełna nazwa 
„Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich”. Pomysłodawcą Święta Książki 
był wydawca i dziennikarz Vicente Clavel 
Andrés, który w 1923 roku zorganizował 
pierwszy Festiwal Książki Hiszpańskiej.
W naszej szkole dzień ten po raz kolejny 
organizowały Katarzyna Ślużyńska i 

Joanna Szebiotko. Przygo-
towały inscenizację wraz 
z uczniami klasy VI pt.: 
„Królewna na ziarnku gro-
chu”. Przedstawienie bar-
dzo się podobało. Ucznio-
wie mogli też uczestni-
czyć w rozwiązywaniu 
krzyżówki „Czy znasz te 
baśnie?”. Rozstrzygnięto 
też konkurs na fraszkę 
promującą zdrowy tryb 
życia i konkurs plastyczny 
„Moja ulubiona baśń”. W 
konkursie na fraszkę nagrodzono: Karoli-
nę Jatkowską za zdobycie I miejsca, Ewę 
Masłowską za zdobycie II miejsca oraz 
Darię Trocką za zdobycie III miejsca. Wy-
różniono: Klarę Zdankiewicz, Karolinę 
Prochniewską, Klaudię Miedzianowską, 
Martynę Jatkowską i Mariusza Zaniew-
skiego. Dyplomy za udział otrzymali: 
Laura Makar, Bartosz Jadeszko, Beata 
Szarkowska i Adam Walkowski. W kon-
kursie plastycznym nagrodzono: Piotra 
Szarkowskiego i Emilkę Kupińską z klasy 
I, Natalię Bołtralik z klasy II, Szymona 
Jatkowskiego i Klaudię Miedzianowską 
z klasy III, Karolinę Jatkowską i Darię 
Trocką z klasy IV, Beatę Szarkowską z 
klasy V, Anetę Piekarską i Mariusza Za-
niewskiego z klasy VI. Nagrodzono też 
najbardziej aktywnego czytelnika jakim 
okazał się Dominik Bołtralik z klasy III. 
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy.

Agata Pomichter

Dzień Ziemi i Dzień Książki
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   W dniu 20 kwietnia 2010 roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Gruszkach 
brali udział w warsztatach wyjazdowych 
po Puszczy Augustowskiej. 
  Warsztaty prowadziły panie: Lubosza 
Wesołowska i Wiesława Malinowska. 
W zajęciach uczestniczyło 46 uczniów z 
klas 0 – VI (trwały one od 8.00 do 14.30) 
oraz dwóch nauczycieli Halina Wijas i 
Agata Pomichter. Zajęcia odbyły się w 
rezerwacie „Kozi Rynek” i nad jeziorem 
Sajno.
   Rezerwat „Kozi Rynek” utworzono w 
1959 roku w celu zachowania roślinności 
charakterystycznej dla południowej czę-
ści Puszczy Augustowskiej. Nasze zajęcia 
odbywały się na siedlisku 
zwanym grąd, ze świerkiem, 
sosną, dębem, klonem, lipą, 
brzozą i gęstym podszyciem, 
występowały tu też graby. 
   Prowadzące zajęcia panie 
wspomniały na wstępie o 
dwu pomnikach, z czasów II 
wojny światowej i powstania 
styczniowego. Puszcza była 
świadkiem starć Polaków 
z zaborcą i później z hitle-
rowskim najeźdźcą. Była też 
inspiracją dla malarza Artura 
Grottgera (podziwialiśmy reprodukcje 
obrazów) i pisarzy.
   Uczniowie w grupach uzupełniali kar-
ty pracy, na których oznaczali warstwy 
roślinności leśnej, 
rozpoznawali gatun-
ki roślin w poszcze-
gólnych warstwach, 
rozpoznawali gatunki 
drzew, określali cechy 

żurawia, wilka, głuszca i rysia, odczyty-
wali hasło z plątaniny literowej, wyszuki-
wali nazwy zwierząt leśnych w zdaniach. 
Dokonywali również pomiaru grubości 
dębów. Najszybsze grupy nagrodzono 

plakietkami 
przyrodnika, 
naklejkami 
ze zwierzę-
tami  i infor-
matorami z 
Wigierskiego 
Parku Naro-
dowego.
   Następnie 
oglądaliśmy 
pod mikro-

skopem larwy owadów w 
martwym drewnie (otoczone 
próchnem) i kwiaty przy-
laszczki. Stowarzyszenie 
na rzecz Ekorozwoju Agro 
– Group zapewniło wszyst-
kim uczestnikom w czasie 

przerwy posiłek.
   Drugi postój był nad naj-
większym jeziorem augustow-
skim – Sajno. Jest to zbiornik 
wodny ciągnący się podłużną 
rynną o długości około 7 km 
i szerokości około 1100 m, 
powierzchnia jeziora wynosi 

522,5 ha, maksymalna głębokość 28 m, 
średnia 10 m, brzegi ma wysokie suche. 
Roślinność wynurzona rzadko przy 
brzegu występuje. Uczniowie brodzili 
w wodzie przy brzegu (wszystkie dzieci 
miały buty gumowe)  i wyszukiwały 
organizmów wodnych. Udało się nam 
wyłowić mięczaki: szczeżuje, żyworód-
ki i zatoczki, larwy ważek, pluskwiaki 
(płoszczyce), obunogi (kiełże). Są to 
organizmy świadczące o czystości wód 
jeziora, wskaźnikowe.
   Organizmy te obserwowaliśmy pod 
mikroskopami i rysowaliśmy. Oznaczy-
liśmy też pH wody, wynosił on około 7. 
Oznacza to wodę miękką, bardzo dobrą.
   Zajęcia były bardzo ciekawe, dostarczy-
ły uczniom wielu interesujących informa-
cji, zwiększyły świadomość w zakresie 
zasobów przyrodniczych, potrzeb i metod 
ochrony środowiska.

Koordynator projektu:  
Agata Pomichter

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO PROJEKTU

„Edukacja – naturalnie!”
Warsztaty wyjazdowe – kwiecień 2010

„Cztery Horyzonty – reorienta-
cja zawodowa osób odchodzących 
z rolnictwa w oparciu o walory 
turystyczne i kulturowe ich miejsca 
zamieszkania” 

Projekt jest kolejną edycją regional-
nego programu wsparcia reorientacji 
zawodowej rolników i domowników. 
Podobnie jak poprzednia edycja za-
kończona dużym sukcesem, projekt 
realizowany jest w partnerstwie z 
Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie. Cztery 
horyzonty to cztery kluczowe kierunki 
reorientacji zawodowej rolników zwią-
zane z potencjałem gminy w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy w 
oparciu o jej walory turystyczne i kul-
turowe. Celem głównym projektu jest 
reorientacja zawodowa 400 rolników 
i domowników z woj. Podlaskiego w 
kierunku zawodów i usług związanych 
z walorami turystycznymi i kulturowy-
mi ich miejsca zamieszkania. 

Charakter wsparcia realizowany 
w projekcie 

W projekcie zaplanowano następu-
jące działania: 

1. PORADNICTWO ZAWODO-
WE IPD – NOWY ZAWÓD (dla 
400 osób) realizowane w formie 
dwugodzinnych sesji indywidualnych 
z doradcą zawodowym w oparciu o 
dostosowane do specyfiki BO Portfo-
lio projektujące Indywidualne Plany 
Działań (IPD) na rzecz zatrudnienia 
poza rolnictwem. 

2. SZKOLENIA ZAWODOWE 
– NOWY ZAWÓD (dla 400 osób). 
W ramach działania przewiduje się 
realizację: 

A. 28 szkoleń grupowych , w tym: 
Szkolenia kulinarne – Kucharz 

regionalny, Pracownik turystyki z 
elementami małej gastronomii, obsługi 
klienta i recepcji 

Szkolenia transportowe – Prawo 
jazdy kat.D,D1,+E, Organizator tury-
styki wiejskiej 

Szkolenia opiekuńcze i rehabilita-
cyjne – Opieka nad osobami starszymi 
z elementami rehabilitacji, Animator 
kulturalny 

Szkolenia budowlane – Robotnik 
ogólnobudowlany ze specjalnością 
– Zdun, Dekarz, Stolarz lub Kowal, 
Aranżacja ogrodów i terenów zie-
lonych 

B. 28 szkoleń indywidualnych w 
specjalnościach: Operator wózków 
widłowych, Operator maszyn ciężkich, 
Spawacz, Instruktor jazdy konnej, Flo-
rystyka, Piekarz, Wędliniarz, Sprzedaż 
internetowa i inne zdiagnozowane w 
trakcie projektu. 

3. WSPARCIE ZATRUDNIENIA 
– REALIZACJA IPD (dla 400 osób) 
realizowane jako dodatkowy dzień 
szkoleniowo-doradczy – wyjazd stu-
dyjny na jeden z czterech Dni Otwar-
tych w Ośrodkach Reorientacji. 

Beneficjenci projektu 
Projekt skierowany jest do 400 rol-

ników i domowników ( w tym 200 ko-
biet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa 
z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (DZ.U. 1991 
nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami), 
posiadających miejsce zamieszkania na 
terenie woj. podlaskiego. 

Zważywszy na metodologię re-
orientacji zawodowej opartej na 
Ośrodkach Reorientacji skupionych 

wokół rozpoznawalnych walorów 
turystycznych i kulturowych oraz na 
Kluczowych Kierunkach Reorientacji 
oferta projektu skierowana zostanie w 
pierwszej kolejności do mieszkańców 
gmin leżących w obszarze 4 Ośrodków 
Reorientacji oraz zainteresowanych 
zmianą zawodów w kierunkach 4 
grup usług szkoleniowych. Położenia 
OR zapewnia równomierny dostęp 
mieszkańców całego województwa do 
oferowanego wsparcia. 

W projekcie może wziąć udział oso-
ba dorosła, która spełnia równocześnie 
następujące warunki: 

1. Posiada miejsce zamieszkania na 
terenie woj. podlaskiego, na terenie 
gmin wiejskich, miejsko wiejskich i 
miejskich do 25 tys. mieszkańców. 

2. Jest rolnikiem, przez co rozu-
mie się pełnoletnią osobę fizyczną, 
zamieszkującą i prowadzącą na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osobiście i na własny rachunek, dzia-
łalność rolniczą w pozostającym w jej 
posiadaniu gospodarstwie rolnym, w 
tym również w ramach grupy produ-
centów rolnych, a także osobę, która 
przeznaczyła grunty prowadzonego 
przez siebie gospodarstwa rolnego do 
zalesienia; 

3. Bądź też jest domownikiem, 
przez co rozumie się osobę bliską 
rolnikowi, która: 

ukończyła 16 lat, 
pozostaje z rolnikiem we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub zamiesz-
kuje na terenie jego gospodarstwa 
rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

stale pracuje w tym gospodarstwie 
rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy. 

Rekrutacja do projektu 
1. Rekrutacja do projektu rozpocz-

nie się 4 stycznia 2010 r. i będzie trwała 
do 31 sierpnia 2010 r. Informacja o 

zakończeniu rekrutacji zostanie opubli-
kowana na stronie internetowej www.
bfkk.pl i www.odr.pl. 

2. Rekrutacja będzie realizowana 
poprzez Powiatowe Zespoły Doradz-
twa Rolniczego działające w powiatach 
województwa podlaskiego, w biurach 
Lidera i Partnera projektu oraz w 
urzędach gmin współpracujących w 
czterech OR. 

3. Rekrutacja do projektu będzie 
odbywała się poprzez złożenie Karty 
Zgłoszeniowej w jednej z poniższych 
lokalizacji, gdzie dostępne będą doku-
menty rekrutacyjne: 

W biurze Lidera Projektu: Biało-
stocka Fundacja Kształcenia Kadr, 
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, 
85 653 77 00 

W biurze Partnera Projektu: Pod-
laski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, 
86 275 89 27 

W urzędach gmin współpracujących 
w Ciechanowcu, Michałowie, Płaskiej 
i Puńsku 

W Powiatowych Zespołach Doradz-
twa Rolniczego w Wysokiem Mazo-
wieckiem, Białymstoku, Augustowie 
i Sejnach oraz pozostałych powiatach 
województwa podlaskiego 

4. Dodatkowo karta zgłoszeniowa w 
formie elektronicznej dostępna będzie 
na stronach internetowych Lidera i 
Partnera projektu: www.bfkk.pl i www.
odr.pl. Kartę pobraną ze strony interne-
towej należy wydrukować, wypełnić 
i podpisać tak jak karty papierowe i 
złożyć w jednej z lokalizacji wymie-
nionych § 4 pkt. 3. Karty zgłoszeniowe 
złożone w formie elektronicznej nie 
będą brane pod uwagę przy kwalifika-
cji uczestników szkoleń. 

5. Zgłoszenie do projektu możliwe 
jest również poprzez kontakt telefo-
niczny beneficjenta z biurem projektu 

zgodnie z informacjami zawartymi 
w § 4 pkt. 3. Osoby zgłaszające się 
telefonicznie wpisywane będą na listy 
rezerwowe. Zgłoszenia telefoniczne 
traktowane będą jako wiążące w 
momencie, gdy kandydat dostarczy 
wypełnioną Kartę Zgłoszeniową. 

Kwalifikacja uczestników szkoleń 
1. Kwalifikacja uczestników do pro-

jektu będzie się odbywała na podstawie 
złożonych przez beneficjentów Kart 
Zgłoszeniowych. 

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta 
do projektu będą decydować następu-
jące kryteria: 

Kryteria formalne 
Poprawne i kompletne wypełnienie 

Karty Zgłoszeniowej; 
Kryteria zawarte w § 3 niniejszego 

regulaminu określające profil bene-
ficjenta; 

3. W przypadku konieczności do-
konania selekcji kandydatów spełnia-
jących kryteria określone w § 5 punkt 
2 niniejszego regulaminu o kwalifikacji 
beneficjentów na poszczególne szkole-
nia decydować będą dodatkowe kryte-
ria w następującej kolejności: 

o Płeć beneficjenta przy zachowaniu 
udziału 50% kobiet w projekcie 

o Miejsce zamieszkania (prefe-
rowane są osoby z gmin leżących w 
obrębie OR) 

o Wielkość gospodarstwa rolnego 
(preferowane są gospodarstwa o mniej-
szej powierzchni) 

4. Jeżeli w/w kryteria nie pozwolą 
na stworzenie grupy szkoleniowej, 
wnioskodawca zastrzega sobie prawo 
do wyłonienia beneficjentów, spośród 
grupy osób, które zadeklarowały chęć 
uczestnictwa w szkoleniach we wcze-
śniejszych edycjach projektu Nowe 
Horyzonty. 

5. Osoby zainteresowane udziałem 
w szkoleniach indywidualnych zobo-
wiązane są do przedstawienia oferty 
zatrudnienia. 

6. W przypadku zgłoszenia się 
większej liczby osób zainteresowanych 
szkoleniami zostaną utworzone listy 
rezerwowe. 

7. Zgłoszenia przyjmowane drogą 
telefoniczną będą wpisywane na listę 
rezerwową i będą traktowane na równi 
ze zgłoszeniami złożonymi w wersji 
papierowej z zachowaniem zasad § 4 
ust. 5 niniejszego regulaminu. 

8. Osoby, które zostaną zakwali-
fikowane do projektu będą musiały 
przedłożyć aktualne zaświadczenie o 
kwalifikowalności potwierdzające ich 
status na rynku pracy (np. zaświadcze-
nie z KRUS). 

9. Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie, zgłaszające się po 
zakończonej rekrutacji, wpisywane 
będą na listy rezerwowe. W przypadku 
rezygnacji osób znajdujących się w 
utworzonych grupach szkoleniowych, 
Instytucja realizująca Projekt zastrzega 
sobie prawo do wyłonienia beneficjen-
tów z listy rezerwowej. 

Biuro projektu: 
B i a ł o s t o c k a  F u n d a c j a 

     Kształcenia Kadr 
ul. Spółdzielcza 8 
15 – 441 Białystok 
tel. 85 653 77 00 
Biuro Partnera projektu: 
Podlaski Ośrodek Doradztwa 

     Rolniczego w Szepietowie 
18 – 210 Szepietowo 
tel. 86 275 89 27 


