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Realizowany przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Płaskiej w partnerstwie 
z Ochotniczą Straż Pożarną w Płaskiej 
projekt dobiegł końca. W okresie od 1 
sierpnia 2008 roku do 30 kwietnia 2009 
roku - 45 osób z terenu naszej gminy 
uczestniczyło w bogatym programie 
zajęć. 

Projekt realizowany był w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia 
kompetencji w regionie, Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich. 

Ogólny koszt całego projektu wyniósł 
49.965,00 zł .W 100 % sfinansowany był 
w ramach dotacji ze środków unijnych . 
4.500,00 zł. przeznaczone zostało na za-
kup zastawy stołowej i drobnego sprzętu 
kuchennego i AGD, które pozostaną na 
wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej w Pła-
skiej, służąc naszym mieszkańcom. Po-
zostałe fundusze przeznaczone 
zostały na przygotowanie mate-
riałów promocyjnych, zakup ar-
tykułów na warsztaty rękodzieła 
i kulinarne, wynagrodzenia osób 
prowadzących poszczególne za-
jęcia. Pieniądze zostały wydane 
zgodnie z planowanym we wnio-
sku budżetem.       W  r a m a c h 
projektu zostało przeprowadzone  
dwudniowe szkolenie z ZASAD  
UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY oraz RATOWNI-
CTWA WODNEGO  dla członków OSP  
z jednostek w Płaskiej, Dalnym Lesie 
i Gruszkach.  

Pozostałe zadania skierowane były 
głównie do osób prowadzących dzia-
łalność agroturystyczną bądź zamierza-
jących taką rozpocząć. Zorganizowany 
został jednodniowy wyjazd do Gospo-
darstwa Agroturystycznego w Szarej-
kach. Prowadzone były zajęcia z zasad 
zdrowego żywienia, estetyki nakrywania 

stołu, kultywowania tradycji regionalnej, 
warsztaty rękodzieła i kulinarne oraz 
krótki kurs obsługi komputera. W sumie 
110 godzin zajęć praktycznych i teore-
tycznych. 

Uczestnicy projektu otrzymali zaświad-
czenia ukończenia szkolenia. Wszystkie 
szkolenia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i w ankietach wypełnianych 
przez uczestników uzyskały wysokie 
oceny. Jak wynika z ankiet dużo osób 

wyraziło chęć uczestnictwa w innych 
tego typu zajęciach i kursach. 

Zdobyte umiejętności i wiedza na pew-
no przydadzą się w prowadzeniu działal-
ności agroturystycznej. Mamy nadzieję, 
że zachęci to też wiele osób do podjęcia 
takiej działalności lub innej związanej 
z turystyką. 

Podsumowując całość projektu w imie-
niu wszystkich uczestników dziękujemy  
za współpracę i pomoc w jego realizacji: 
Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Płaskiej, Prezesowi OSP Pła-
ska, pracownikom Urzędu Gminy Płaska 
oraz Wiesławowi Ciężkowskiemu za 
sesje zdjęciowe, na których udokumento-
wał nasze poczynania.

Wójt Gminy Płaska składa serdecz-
ne podziękowania dla pomysłodawców 
i organizatorów projektu  za włożony 
wkład  i realizację  przedsięwzięcia,  jak  
też wszystkim osobom  biorącym  udział 
w projekcie. Oby tak dalej!                  

M.C.

PROJEKT „TURYSTYKA WIEJSKA SZANSĄ
NA LEPSZE JUTRO” ZAKOŃCZONY! 

Bieganie to nasza pasja 
- zmaganie się z dystansem, 
czasem, własną słabością 
- to wyzwania, którym chce-
my sprostać. Kwietne Biegi 
- sztafeta dla wszystkich 
chętnych, którzy chcą pod-
jąć to wyzwanie, być może 
najdłuższa i najliczniejsza 
sztafeta świata.

Kwietny Bieg jest obywa-
telskim wyrazem hołdu dla 
dokonań Ojca Świętego Jana 
Pawła II na rzecz niepodle-
głości Polski. 

Czas i miejsce trwania Bie-
gu nawiązują bezpośrednio 
do pierwszej pielgrzymki Pa-

pieża-Polaka do Ojczyzny w 
czerwcu 1979 roku. Wydarze-
nie to zapoczątkowało proces 
duchowego odrodzenia Pola-
ków. Bieg jest wysiłkiem, jest 
takim wyrażeniem prawdy o 
człowieku i o ziemi, które 
sporo kosztuje, a zarazem 
uprzytamnia, że zmiana ob-
licza „tej ziemi” także musi 
kosztować, posiada bowiem 
swoją wartość. Składnikiem 
Kwietnego Biegu jest zatem 
praca i kultura. Jest on wyra-
zem pewnego sposobu życia. 
Tak wynika to z doświadczeń 
i świadectw biegaczy, którzy 
podjęli go w poprzednich la-

tach, i tak wynika to z samej 
natury rzeczy. 

Jest formą upamiętnienia 
tego, co zostało nam dane 
i zadane w roku 1979.  Jest 

przypomnieniem, że jesteśmy 
wezwani do zmiany oblicza 
tej ziemi we współpracy ze 
sobą i z Duchem Świętym.  
I że mamy to czynić poprzez 
pracę i kulturę, poprzez wysi-
łek i piękno, poprzez odwagę 
bycia mocnymi mocą wiary, 
nadziei, miłości.
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Turystyka szansą…  
- zakończenie

Swoich 736 przedstawicieli – euro-
deputowanych, w 27 państwach Unii 
Europejskiej 7 czerwca będzie mogło 
wybrać ponad 375 milionów uprawnio-
nych do głosowania – czyli, w naszym 
kraju  obywatele, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 18 lat. 

Kadencja  europosła trwa 5 lat, 
a w naszym kraju wybierzemy Ich pięć-
dziesiąt  – w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli i w Strasburgu  ogółem za-
siadać będzie 736 europarlamentarzy-
stów, których zadaniem będzie repre-
zentowanie 492 milionów obywateli 
Unii Europejskiej. 

PE jest jedynym organem Unii Euro-
pejskiej wybieranym w wyborach bez-
pośrednich, a eurodeputowani zasia-

dają w nim według przynależności do 
jednego z siedmiu ogólnoeuropejskich 
ugrupowań politycznych. 

W PE obowiązują, podobnie jak w Ko-
misji Europejskiej i w Radzie Europy 
obowiązują wszystkie oficjalne języ-
ki państw członkowskich – w trakcie 
posiedzeń Parlamentu każdy z posłów 
może jednak przemawiać w języku oj-
czystym, a te są tłumaczone na wszyst-
kie inne języki europejskie. 

W tegorocznych wyborach miesz-
kańcy Gminy Płaska wybierać będą 
europoslów z list kandydatów okręgu 
obejmującego województwa: warmiń-
sko-mazurskie i podlaskie. 

…zatem GŁOSUJMY!
(A)

Wybory do PE – 7 czerwca 2009r.

Głosować nie tylko wypada, ale TRZEBA!

Dystans = 3530 km Kwietny Bieg 2009 wystartuje 26 maja 2009 o godzinie 17:00 ze Sta-
rego Sącza. Sztafeta w 15 dni obiegnie Polskę i 10 czerwca zakończy się w Starym Sączu.   
W tym samym czasie biegacze  w Krakowie pokonają 1000 okrążeń krakowskich Błoń.

Harmonogram biegu w 2009 r.
przebiegającego przez teren gminy

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w corocznym „Kwietnym biegu”. Osoby zaintereso-
wane powinny zgłosić  się do Gminnego Komitetu Organiza-
cyjnego celem dokonania stosownej rejestracji.

Gminny Koordynator - Sewastynowicz Henryk
e-mail: zsoplaska@op.pl, tel. 87 641 8726, 505 860 676

2009-05-31 07:35:00 Wołkusz 2009-05-31 07:35:00 0.0
2009-05-31 07:35:00 Rudawka 2009-05-31 08:22:00 8.3
2009-05-31 08:22:00 Kudrynki 2009-05-31 08:30:00 1.4
2009-05-31 08:30:00 Muły 2009-05-31 08:57:00 4.8
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Projekt „ISO 9001 w admi-
nistracji samorządowej Pol-
ski Wschodniej” jest realizo-
wany przez Stowarzyszenie 
„Euroregion Niemen” w part-
nerstwie ze Stowarzyszeniem 
Samorządów Euroregionu 
Bug oraz Stowarzyszeniem 
Euroregion Karpacki Polska 
na obszarze województw: 
podlaskiego, warmińsko-ma-
zurskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego. Okres realizacji 
projektu: 1 kwietnia 2009r. 
- 30 września 2010r. Celem 
projektu jest usprawnienie 
zarządzania w administracji 
samorządów województw 
objętych wsparciem poprzez 
wdrożenie systemu zarządza-
nia jakością ISO 9001. Bene-
ficjentami projektu są: 

Województwo Podlaskie: 
20 samorządów: Samorząd 
Województwa Podlaskiego; 
Powiaty: łomżyński, sej-
neński, suwalski; Miasta i 
Gminy: Czarna Białostocka, 
Dąbrowa Białostocka, Łapy, 
Knyszyn, Grajewo, Rajgród; 
Gminy: Jeleniewo, Rutka 
– Tartak, Przerośl, Puńsk, 

Krasnopol, Płaska, Kolno, 
Nowinka,  Śniadowo. Woje-
wództwo lubelskie - 7 samo-
rządów; 

województwo warmińsko-
mazurskie - 5 samorządów; 
województwo podkarpackie 
- 12 samorządów.

Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet 5 Dobre Zarządzanie, 
Poddziałanie 5.2.1 Moder-
nizacja zarządzania w admi-
nistracji samorządowej. Bu-
dżet projektu wynosi łącznie 
2353631,97 zł., przy czym 
wkład budżetu UE i krajowe-
go wyniesie 97,5 %, wkład 
własny beneficjentów to 2,5 
% (58840,80 zł.) pokryty  
zostanie wpłatami pieniężny-
mi. Podział wkładu własnego 
nastąpi proporcjonalnie do 
wielkości urzędu mierzonej 
ilością zatrudnionych.

Normę ISO 9001 może 
wdrożyć każde przedsiębior-
stwo i każda organizacja, bez 

względu na to, czy zajmuje 
się produkcją, usługami, czy 
handlem. Dlatego też, obok 
przedsiębiorców po certyfi-
kat ISO sięgają także urzędy, 
instytucje, szpitale i szkoły. 
Nie ma znaczenia również 
wielkość firmy - do wymagań 
normy ISO 9001 mogą do-
stosować się kilkutysięczne 
wielooddziałowe korporacje, 
małe rodzinne firmy, a nawet 
osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność 
gospodarczą.

Do najczęściej wymienia-
nych korzyści wprowadze-
nia normy ISO 9001 należą: 
pozytywne postrzeganie firmy 
przez klientów jako stabilnej 
na rynku; uporządkowanie 

dokumentacji wewnętrznej; 
podniesienie jakości pracy; 
wzrost satysfakcji klientów; 
przewaga konkurencyjna; 
wzrost prestiżu firmy i jej 
usług/produktów zarówno w 
oczach jej obecnych, jak i po-
tencjalnych klientów; ogra-
niczenie liczby reklamacji; 
lepszy dostęp do rynku krajo-
wego i zagranicznego; wzrost 
zysku wywołany obniżką 
kosztów własnych na skutek 
poprawy jakości.

 Certyfikacji zgodnie z nor-
mą ISO 9001 dokona Polska 
Izba Handlu Zagranicznego 
Certyfikacja sp. z o.o. wybra-
na w drodze zamówień pub-
licznych.

MZ

Celem konsultacji jest pozyskanie opi-
nii grup społecznych, użytkowników wód 
w zakresie „Projektu planu gospodarowa-
nia wodami na obszarze dorzecza”. Ze-
brane uwagi oraz wyniki konsultacji będą 
stanowiły podstawę do podjęcia decyzji 
w zakresie planowanych prac, zmierza-
jących do poprawy stanu wód w Polsce 
do 2015r. Działania te będą miały bez-
pośredni wpływ na wypracowanie zasad 
gospodarowania wodami, stan zasobów 
wodnych oraz warunki rozwoju społecz-
no-gospodarczego całego kraju. 

Plany gospodarowania wodami zosta-
ły opracowane na podstawie „Harmono-
gramu i programu prac związanych ze 
sporządzaniem planów gospodarowania 
wodami dla obszarów dorzeczy wraz z 
zestawieniem działań, które należy wpro-
wadzić w drodze konsultacji”, który był 
poddany konsultacjom od 22 grudnia 
2006 r. do 22 czerwca 2007 r. Kolejnym 
dokumentem stanowiącym podstawę do 

opracowania planów gospodarowania 
wodami, był „Przegląd istotnych proble-
mów gospodarki wodnej określonych dla 
danego obszaru dorzecza”, który przed-
stawiano opinii publicznej od 22 grudnia 
2007 do 22 czerwca 2008r. Ostatnim eta-
pem w procesie planistycznym jest opra-
cowanie planów gospodarowania wodami 
dla obszarów dorzeczy w całym kraju. 

Przy tej okazji zapraszamy Państwa 
do udziału w III turze konsultacji spo-
łecznych poświęconej „Projektowi planu 
gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza”, która trwa od 22 grudnia 2008 r. 
do 22 czerwca 2009 r.! 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie an-
kiety dostępnej na stronie internetowej 
RZGW w Warszawie http://www.rzgw.
warszawa.pl/kons.html. Więcej informacji 
na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
dostępnych jest na stronie internetowej: 
http://www.rdw.org.pl. RZGW w Warsza-
wie jest jednostką budżetową, utworzoną 

dla realizacji zadań z zakresu gospodaro-
wania wodami, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 18.07.2001r. 

Prawo wodne oraz innych przepisów 
szczególnych. Zasięg terytorialny dzia-
łania Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie obejmuje 1/3 
terytorium Polski. Pod względem hy-
drograficznym obszar ten należy w ca-
łości do zlewiska Morza Bałtyckiego i 
obejmuje znajdujące się na terytorium 
Polski dorzecza Wisły Środkowej oraz 
Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarftu. Po-
wierzchnia Regionu Wodnego Środkowej 
Wisły wynosi 111 470 km2. Obszar ten 
zamieszkuje ok. 14 mln mieszkańców.

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
ul. Zarzecze 13B 
03-194 Warszawa 
tel.: (022) 587-02-11 
fax: (022) 587-02-04 
http://www.rzgw.warszawa.pl

Będzie ISO 9001 w Urzędzie Gminy Płaska

III tura konsultacji społecznych, w ramach wdrażania prawa unijnego 
– Ramowej Dyrektywy Wodnej

…zawitała rozpoczęciem wielu 
atrakcyjnych zdarzeń. 30 kwietnia w 
świetlicy wiejskiej odbyły się warszta-
ty plastyczne. Dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne, m.in. kolorowały i wy-
klejały motylki z baloników, tworzyły 
różne postacie z plasteliny i bibuły. 
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, 
każda miała swój niepowtarzalny styl, 
co świadczy o pomysłowości i zdolno-
ści dzieci. 

…Na szkolnym boisku 2 maja odbył 
się mecz piłki siatkowej. W zawodach 
brały udział dzieci i młodzież szkol-
na. Mecze były bardzo wyrównane, a 
rywalizacja sportowa odbywała się na 
niezłym poziomie. 

…W sobotę 9 maja odbyła się akcja 
sprzątania terenu Strzelcowizny, pod-
czas której dzieci z wielkim zaangażo-
waniem zbierały śmieci. Mówiono na 

temat zasad utrzymania i przestrzega-
nia porządku na terenie gminy. Dzięki 
tej akcji dzieci doświadczyły pozytyw-
nych wrażeń i pozyskały dodatkową 
wiedzę, iż należy dbać o środowisko 

naturalne i chronić je poprzez utyliza-
cję śmieci oraz odpadów. 

Dlatego  dbajmy o czystość naszej 
okolicy…

A.O.

…Niemcy przyszli do 
naszej wsi i zakwaterowali 
się 17 października 1939 r. 
Ludzie chodzili po wsi jak 
strute, chociaż nie była bieda 
ani  niedostatek, ale kochali 
swoją Ojczyznę -rozmawiali 
między sobą, że znowu Pol-
ska popadła w straszną nie-
wolę. 

Brat Zygmunt został nad-
liczbowym,  ja też, tak że 
wszyscy trzej zostaliśmy 
w domu. Na początku wrześ-
nia brat Zygmunt otrzymał 
rozkaz od porucznika Praczy-
ka, aby stawić się ze swoim 
oddziałem w Grodnie trzy-
mać wartę na mostach. Jak 
armia czerwona zaczęła zaj-
mować tereny aż pod Grodno 
otrzymał rozkaz wycofać się 
i rozpuścić swój oddział. 

Pomimo to, że taki wróg 
zapanował nad nami zna-
lazł się ktoś, że odważył się 
na współpracę z Niemcami. 
W tym czasie stało u nas 
wojsko niemieckie tabory. 
Za jakiś tydzień przycho-
dzi Niemiec feitfebel star-
szy już człowiek, dużo po 
czterdziestce umiał mówić 

po polsku, pochodził z Prus 
Wschodnich nazwisko jego 
Piwko widocznie był Po-
lakiem i to dobrym, i mówi 
tak do brata: ”Ja wiem, że ty 
byłeś komendantem strzel-
ców i masz karabiny, oddaj 
dobrowolnie ja jako oficer 
gwarantuję, że tobie nic nie 
będzie jeżeli sam dobrowol-
nie oddasz”. 

Ja i brat mieliśmy schowa-
ne te karabiny dość daleko 
w lesie. Umówili się, że ju-
tro rano przyjedzie Piwko po 
karabiny. Pojechali my z bra-
tem koniem i przywieźli 10 
sztuk, a 5 zostawili w lesie 
naoliwione i owinięte w bre-
zent. Na jutro przyjechał nie-
miec samochodem wziął te 
karabiny i mówi tak, że po-
winien stąd wyjechać bo jak 
przyjdą hitlerowcy mogą się 
zabrać do obozu.  

Prawdę mówił, bo jak 
przyszli hitlerowcy to roz-
strzelali instruktora Ludwi-
ka Bielenicę z Rudawki. 
Brat wyjechał pod Sejny na 
opuszczone gospodarstwo 
i zabrał z sobą brata Edwar-
da. Ja zapisałem się na stałe-

go robotnika leśnego, norma 
była mała, więc dawałem 
radę utrzymać gospodarstwo 
i stałego robotnika. 

Nawiązałem współpracę 
z partyzantką, donosiłem 
im wszystkie wiadomo-
ści, co się dzieje w okolicy 
i gdzie się obracają Niem-
cy i dostarczałem żywność. 
Raz wiozłem mąkę na chleb 
dla partyzantów od brata od 
Sejn. Na wierzch worków 
naładowałem siana i słomy, 
spotkał patrol niemiecki ka-
zali zwalić to siano, czy nie 
wiozę zboża , ale ja pokaza-
łem kartę  stałego robotnika 
mówię, że jutro rano muszę 

stawić się do pracy, puścili 
bo był podpis i pieczęć forst-
majstra. 

Po naradzie z bratem Zyg-
muntem oddałem te 5 karabi-
nów, co zostały po strzelcach 
dla partyzantów w każdej 
ważniejszej sprawie to radzi-
łem się u brata Zygmunta. Po 
naradzie z Zygmuntem we 
wrześniu 1943 roku wstą-
piłem do Armii Krajowej, 
w obozie Żwirki złożyłem 
przysięgę i otrzymałem PS 
”Jałowiec”. Te karabiny 
przyjął podporucznik Waluś 
Stanisław ps.”Lis”. 

Zaszedł wypadek, że pod-
porucznik St. Waluś został 
posieczony prochem, pękł 
granat przy nim, był tylko 
w koszuli. Koniecznie po-
trzebny był lekarz - niegłębo-
ko, ale był w nim odłamek. 

Dostałem zadanie przy-
wieźć lekarza z Sopoćkiń, 
małego miasteczko odległe-
go od nas 14 kilometrów. 
Uradzili tak… pod pozorem 
do chorej matki pojadę do 
pana lekarza Jasiewicza do 
Sopoćkiń…                 (cdn).

Jan Bagiński

Zapiski z Ostaszkowa (2)

Wiosna w Strzelcowiźnie… 
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*Prawo jazdy stracił 37-letni mieszka-
niec gminy, który w piątek, 17 kwietnia 
2009r. późnym wieczorem w gorczycy 
spowodował kolizję drogową. Kierowane 
przez niego reno clio zjechało na pobocze 
drogi, zsunęło się z przydrożnej skarpy i 
przewróciło się. Mieszkańcy Gorczycy 
postawili je na nogi, zaalarmowali poli-
cjantów a ci wyciągnęli z auta kierowcę, 
trzymającego się kurczowo kierownicy. 
Dlaczego? Delikwent był na takim 
„gazie”, że było to jego jedyne „opar-

cie”…nie miał nawet siły by dmuchnąć w 
balonik. Bezpieczną noc spędził w izbie 
wytrzeźwień.

* Do tragicznego zdarzenia doszło w 
nocy z soboty na niedzielę – 2/3 maja 
2009r. na prywatnej posesji W.R. w  
miejscowości Mołowiste. Dotychczasowe 
policyjne ustalenia wskazują, że pomię-
dzy wypoczywającymi tam młodymi 
ludźmi doszło do potyczki słownej, a 
następnie szarpaniny. Gdy 23- letniemu 
białostoczaninowi Adamowi P. zabrakło 
argumentów słownych sięgnął po nóż, 
którym kilkakrotnie uderzył 20- letniego 
mieszkańca Krakowa Grzegorza G. w 
okolice klatki piersiowej. Po mimo trwa-

jącej ponad godzinę reanimacji turysta 
z Krakowa zmarł w szpitalu. Sprawca 
najbliższe try miesiące spędzi za kratka-
mi. Alkomat wykazał w jego organizmie 
blisko 1,8 promila alkoholu.

*Niechlubnym rekordzistą policyjnej 
akcji „Bezpieczny weekend” przeprowa-
dzonej w dniach 1-3 maja 2009r.  okazał 
się 34-letni mężczyzna skontrolowany w 
Dalnym Lesie. Ten pan miał 3,7 prom. 
alkoholu (!) w wydychanym powietrzu 
i ciągnikiem wracał z libacji do…domu. 
To się nazywa mieć fantazję. Przed wojną 
słynny generał Wieniawa-Długoszewski 
wjechał na koniu do warszawskiej „Adrii”, 
ale i nasz kawalerzysta nie gorszy!

KRYMINAŁKI 
GMINNE

Informacja
Informuje się mieszkańców Gminy Płaska, że zostaną 
wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wście-
klizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej pla-
nowanej w terminie 19.05 do 24.05.2009 r. Celem sku-
tecznego zwalczania wścieklizny u lisów - drogą zrzutów 
z samolotu, zostaną wyłożone na terenie województwa 
podlaskiego przynęty ze szczepionką.

Ogłoszenie
Urząd Gminy Płaska uprzejmie infprmuje, iż szacowaniem i wypła-
caniem odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, rysie 
w gospodarstwach rolnych są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowska w Białymstoku. Informacje dotyczące wypłaty 
ww. odszkadowań można użyskać na stronie internetowej:www.rdos.
ue w poradniku klienta. Druki wniosków o odszkodowanie dostępne są 
również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6.

• W dniu 06.04.br.- jednostka OSP Gruszki 
zabezpieczała w swojej miejscowości  lądowi-
sko  dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z 
Suwałk, który przyleciał po osobę chorą .

• W dniu 12.04.br- jednostka OSP Dalny Las 
i Płaska gasiły suchą trawę i opady na wysypi-
sku śmieci w miejsc. Serwy. Przypuszczalna 
przyczyna zdarzenia: zaprószenie ognia przez 
osoby nieznane. Spaleniu ulegał sucha trawa na 
powierzchni ok. 1000 m2.

• W dniu 17.04.br.- jednostka OSP Płaska 
wspólnie z JRG Augustów uczestniczyła w za-
bezpieczeniu miejscowego zagrożenia (wypadek 
drogowy z udziałem samochodu osobowego Re-
nault Clio) w miejsc. Gorczyca. Opis zdarzenia: 
Zastęp OSP przybył na miejsce zdarzenia wraz 
z karetką pogotowia , samochód osobowy  znaj-
dował się na boku na drodze szutrowej, w pojeź-
dzie znajdował się kierujący (podróżował sam). 
Działania zastępu OSP polegały na postawieniu 
pojazdu na kola, następnie udzielono pomocy 
załodze pogotowia ratunkowego i umieszczono 
poszkodowanego (przytomny z potłuczeniami) 
w karetce pogotowia .Stwierdzono iż z  pojazdu 
nie wyciekały płyny eksploatacyjne , następnie 
zabezpieczono miejsce zdarzenia do czasu przy-
bycia policji. Przypuszczalna przyczyna zda-
rzenia: niedostosowanie prędkości do warunków 
drogowych uderzenie w płot, a następnie prze-
wrócenie na bok samochodu osobowego.

• W dniu 23.04.br- jednostka OSP Strzelcowi-
zna w swojej miejscowości gasiła pożar ściółki 
leśnej na powierzchni ok. 0,3 ha.

• W dniu 24.04.br- jednostka OSP Grusz-
ki i Płaska brały udział w zdarzeniu:  poża-
ru sadzy w przewodzie kominowym (bu-
dynku mieszkalnego) miejsc. Gruszki.  
Opis zdarzenia: Po przyjeździe na miejsce zda-
rzenia zastępu z OSP Gruszki paliły się sadze 

w kominie. Działania polegały na wygaszeniu 
paleniska w piecu centralnego ogrzewania, na-
stępnie przemieszczono się na dach budyn-
ku w celu założenia sita kominowego. Dalsze 
działania polegały na użyciu gaśnicy prosz-
kowej przez otwór rewizyjny w dolnej części 
komina a następnie wsypywaniu soli kuchen-
nej do szybu przez czapę komina. Właściciel 
w chwili zdarzenia był w miejsc. Augustów.  
W mieszkaniu znajdowała się teściowa właści-
ciela. Po zagaszeniu pożaru przy pomocy wycio-
ra (szczotki metalowej przepychowej) usunięto 
resztki sadzy z przewodu kominowego. Na za-
kończenie działań na miejsce zdarzenia przyje-
chał właściciel, którego pouczono o konieczności 
przeglądu przewodu kominowego przez kominia-
rza (stwierdzono pęknięcia wkładu ceramicznego 
w części czapy komina).

• W dniach 25-26.04.br. w miejsc. Ma-
charce paliła się ściółka w lesie prywatnym.  
W działaniach gaśniczych brały udział jednostki 
OSP: Płaska, Mołowiste, Dalny Las. Opis zdarze-
nia: Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z 
jednostki OSP Mołowiste, który przystąpił do dzia-
łań gaśniczych przy pomocy tłumic i prądu wody  
z samochodu GBA. Następnie dojechały kolejne 
zastępy, które również podały wodę na miejsce 
pożaru. Po ugaszeniu teren pożaru przelano wodą 
i za pomocą ciągnika rolniczego z pługiem wyko-
nano pas przeciwpożarowy. W trakcie działań po-
wiadomiono właściciela o zaistniałym zdarzeniu.  
Przypuszczalna przyczyna zdarzenia:  zapró-
szenie ognia przez osoby nieznane. Spaleniu ule-
gał ściółka leśna na powierzchni ok. 1 hektara.

• W dniu 28.04.br. jednostka OSP Dalny Las 
w miejsc. Serski Las usuwała z drogi powalone 
drzewo. Opis zdarzenia: Po przyjeździe na miej-
sce zdarzenia ok. 1 km od miejsc. Serski Las w 
kierunku miejsc. Augustów zlokalizowano drze-

wo brzozę, które blokowało jeden pas drogi. 
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia następnie przy pomocy pilarki spali-
nowej pocięto drzewo na kawałki i usunięto na 
pobocze drogi. 

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: Silnie 
wiejący wiatr przewrócił drzewo na drogę.

W dniach od. 01.05.2009 r. do 14.05.2009 r. 
odnotowano 4 zdarzenia.

W dniu 07.05.br. w miejsc. Dalny Las gm. 
Płaska miejscowa jednostka OSP udzielała po-
mocy przedmedycznej osobie chorej do czasu 
przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. 

Opis zdarzenia: właściciel budynku (mężczy-
zna lat 61) mieszkający samotnie cierpiący na 
długotrwałą chorobę nie był widziany przez są-
siadów przez dłuższy czas co ich zaniepokoiło. 
Powiadomiono  Naczelnika miejscowej OSP a ten 
PSK Augustów o zaistniałym zdarzeniu. Na miej-
sce działań przybył zadysponowany patrol policji 
, po przeprowadzonym wywiadzie zdecydowano  
o wejściu do budynku. Ratownicy OSP weszli 
przez okno budynku i otworzyli drzwi wejścio-
we zamknięte od środka. Do budynku weszli 
policjanci którzy w jednym z pomieszczeń za-
stali leżącego na podłodze mężczyznę, kontakt 
z nim był bardzo utrudniony. Na miejsce zady-
sponowano pogotowie ratunkowe , do czasu jego 
przybycia mężczyźnie ratownicy OSP podali tlen 
i okryli folią życia. Przybyła na miejsce karetka 
przetransportowała  chorego do SP ZOZ Augu-
stów.

W dniu 03.05.br. jednostka OSP Gruszki gasiła 
pożar ściółki leśnej w swojej miejscowości. Tego 
samego dnia jednostki OSP Dalny Las i Płaska 
gasiły posusz suchej trawy na działce prywatnej.

W dniu 2.05.br. jednostki OSP Płaska i Dalny 
Las gasiły pożar ściółki leśnej w miejsc. Serwy.

 Dyżurny PSK- Waszkiewicz K.

W miesiącu kwietniu na terenie gm. Płaska odnotowano w sumie 8 zdarzeń,
 5 pożarów i 3 miejscowe zagrożenia.

Kwiecień był miesiącem 
niezwykle istotnym dla ucz-
niów klas VI oraz III klas 
gimnazjum. Dnia 02.04.2009 
szóstoklasiści pisali swój 
pierwszy bardzo ważny eg-
zamin. Pytania o charakterze 
testowym sprawdzały głównie 
takie umiejętności jak: czyta-
nie ze zrozumieniem, pisanie, 
logiczne myślenie, umiejęt-
ność korzystania z różnych 
źródeł informacji. 

W opinii  w większości ucz-
niów, egzamin był łatwiejszy 

niż ćwiczenia wykonywane 
na zajęciach przygotowują-
cych do tego egzaminu. 

Uczniowie III klas gim-
nazjum pisali egzamin ze-
wnętrzny w dniach 22-24 
kwietnia. Emocje były ogrom-
ne, szczególnie w momencie 
złamania pieczęci na koper-
cie z testami. Pierwszego 
dnia była część humanistycz-
na obejmująca wiadomości 
i umiejętności z zakresu języ-
ka polskiego, historii, wiedzy 
o społeczeństwie i sztuki. Dru-

giego – część matematyczno 
- przyrodnicza obejmująca 
takie dziedziny jak: matema-
tyka, fizyka, biologia, chemia 
i geografia. Na rozwiązanie 
testu składającego się z zadań 
zamkniętych i otwartych pi-
szący mieli 2 godziny. Trze-
ciego dnia uczniowie pisali 
test z języka angielskiego. 

Mimo, iż młodzież wcześ-
niej systematycznie przygoto-
wywała się na sobotnich zaję-
ciach dodatkowych, stres był 

duży, a zdania na temat stop-
nia trudności były podzielone.

Teraz wszyscy oczekują 
wyników z Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Łomży, 
które w dużym stopniu zade-
cydują o przyjęciu do danej 
szkoły średniej. 

Wszystkim zdającym ży-
czymy osiągnięcia jak najlep-
szych wyników w egzaminie 
i powodzenia w dalszej edu-
kacji!  

L.P.

Gorący czas egzaminów
w ZSO w Płaskiej   

Szacowany w sumie na 36 
mln zł projekt uatrakcyjnienia 
okolic Kanału Augustowskie-

go, przygotowały wspólnie 
samorządy Augustowa i Pła-
skiej. Przewiduje on m.in. wy-

budowanie nowych kąpielisk, 
punktów widokowych, ścieżek 
narciarskich i rowerowych. 

Konserwator  zabytków 
miał tu wiele do powiedzenia, 
bo chodzi o tereny przylega-
jące do najbardziej cennego 
zabytku techniki inżynieryjnej 
w północno-wschodniej Pol-
sce. Opóźnienia w realizacji 
projektu groziły nawet  utratą 
przez gminę części unijnych 
dotacji.

Od kilkudziesięciu dni wójt 
gminy Płaska Waiesław Goła-
szewski dysponuje opinią Kra-
jowego Ośrodka Badań i Do-
kumentacji Zabytków. Wynika 
z niej, przy różnych zastrze-
żeniach, że ścieżka rowerowa 
może powstać. Podpisano też 
umowy z Nadleśnictwem Pła-
ska na dzierżawę bindugi Jazy 
i Paniewo w celu adaptacji  te-
renów  na plaże gminne wraz 
z niezbędną infrastrukturą. W 

najbliższym czasie zostanie za-
warta umowa dzierżawy terenu 
pod plażę gminną w miejsco-
wości Mołowiste. Gwarantuje 
to swobodny i bezpłatny do-
stęp mieszkańcom gminy oraz  
turystom do kąpielisk. Budowa 
infrastruktury ruszy najpraw-
dopodobniej na jesieni tego 
roku lub w okresie wiosennym 
2010 r.                                  (A)

Rowerzyści będą mogli jeździć 
 wzdłuż Kanału Augustowskiego

TOBIE
Las, mech i wrzos
Skrzypienie sosny
Z Tobą mój los
Zimy i wiosny

Droga piaszczysta
Kaczeniec złoty
Rosa perlista
Pochyłe płoty

Czekam na Ciebie
Słyszę Twe imię
W burzy na niebie
W leśnej gęstwinie

Krzysztof Boetzel

Lp. Bieg Dystans Kategoria wiekowa

1. Bieg wspólny 
(dziewczęta i chłopcy) ok. 400 m rocznik 2001 i młodsi

 (kl.”0” i I)

2. Bieg dziewcząt ok. 400 m rocznik 1999 i młodsi
 (kl. II i III)

3. Bieg chłopców ok. 400 m rocznik 1999 i młodsi
 (kl. II i III)

4. Bieg dziewcząt ok. 800 m rocznik 1997 i młodsi
 (kl. IV i V)

5. Bieg chłopców ok. 800 m rocznik 1997 i młodsi
 (kl. IV i V)

6. Bieg dziewcząt ok. 800 m rocznik 1995 i młodsi
 (kl. VI i I gim.)

7. Bieg chłopców ok. 1200 m rocznik 1995 i młodsi
 (kl. VI i I gim.)

8. Bieg dziewcząt ok. 1200 m rocznik 1994 i starsi
(kl. II i III gim.)

9. Bieg chłopców ok. 1600 m rocznik 1994 i starsi
(kl. II i III gim.)

Wszystkich miłośników biegów przełajowych, 
chętnych pokibicować zapraszamy!

MISTRZOSTWA  
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W PŁASKIEJ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 16.05.2009 r.



4

maj 2009 r.

 9

maj 2009 r.

W Szkole Podstawowej połączyli-
śmy oba święta. Postawiliśmy sobie 
następujące cele: rozbudzanie troski o 
otaczającą nas przyrodę, propagowanie 
treści ekologicznych; kształcenie umie-
jętności recytatorskich i aktorskich; 
rozpowszechnianie języka angielskie-
go; pobudzanie wyobraźni dziecięcej; 
integrowanie społeczności szkolnej, 
wspólna zabawa. 

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie kla-
sy V pod kierunkiem wychowawczyni, 
pani Agaty Pomichter, przygotowali 
inscenizację pt. „Narada ssaków”, ob-
fitującą w treści ekologiczne. Następnie 
klasa VI zaprezentowała nowoczesną 
wersję „Czerwonego Kapturka” w ję-
zyku angielskim, opracowaną wraz z 
panią Urszulą Pietrewicz. Na tym za-
kończyła się pierwsza część imprezy. 

Druga jej odsłona dotyczyła Dnia 
Książki i przybrała formę konkursową, 
a tegoroczne hasło brzmiało: 

„Bez nich by literatura
Była smutna i ponura”
Na wstępie uczennice klasy VI przed-

stawiły treść katalońskiej legendy zwią-

zanej z genezą Dnia Książki, następnie 
dokonały otwarcia konkursu recytator-
skiego poprzez przybliżenie sylwetek 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima 
– twórców, których wierszyki  dzieci 
wybrały do recytacji.  Część konkur-
sową rozpoczął najmłodszy uczestnik, 
uczeń oddziału przedszkolnego Kac-
per Jasiński. Do konkursu przystąpiło 
dwudziestu uczniów. Komisja wyłoniła 
zwycięzców: I miejsce – Szymon Boł-
tralik (kl. VI), II miejsce – Patrycja 
Kawa i Natalia Kozielska (kl. VI), III 

miejsce – Martyna Jatkowska (kl.V). 
Na zakończenie zostały wręczone 

dyplomy i nagrody. Został również 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. 
„Portret Ani z Zielonego Wzgórza”. 
Nad przebiegiem konkursu czuwały 
Panie Joanna Szebiotko  i Katarzyna 
Ślużyńska. 

Za ufundowanie nagród dziękujemy 
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Gruszkach i Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Płaskiej.

K.Ś.

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny 
rozpoczyna się sezon wypalania traw. Na łą-
kach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i 
na miedzach pojawiają się niszczące płomie-
nie. Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno 
dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i nie-
których 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 owa-
dy i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich 
gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, a także miesz-
kańcy podziemnych nor: krety, normice oraz 
inne zwierzęta.

Zniszczenie fauny i flory powoduje za-
chwianie tak istotnej w przyrodzie równowa-
gi 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 wszelkich 
procesów biochemicznych zjawiska (procesy 
tlenowe przechodzą wówczas w beztleno-
we).

Wypalanie traw pozbawia glebę możli-
wości wzbogacania w materię organiczną i 
oczyszczania z herbicydów i pestycydów. 
Do atmosfery emitowane są szkodliwe dymy 
nasycone : dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem 
węgla, 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 nie-
kontrolowanym 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 zabudo-
wań gospodarskich i obszarów leśnych oraz 
do terenów o szczególnie cennych walorach 
przyrodniczych (parków narodowych i krajo-
brazowych, rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu i użytków ekolo-

gicznych).
Corocznie w Polsce w trakcie takich po-

żarów ginie od kilku do kilkunastu osób. 
Gęsty dym ścielący się na drogach ograni-
cza widoczność, 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 
straży pożarnej uczestniczące w gaszeniu po-
żarów traw mogą być w tym samym momen-
cie bardziej potrzebne w innym miejscu.

Pamiętajmy!
Wypalanie traw nie użyźnia gleby, 

a przywrócenie właściwego stanu po-
wierzchni ziemi jest skomplikowane wy-
maga często pracy wielu pokoleń leśników 
i rolników.

AUGUSTOWSCY STRAŻACY

Dnia 22 kwietnia, co roku obchodzimy Dzień Ziemi, 
23 kwietnia  - Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich

NIE WYPALAJ TRAW !

Dlaczego świętujemy rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja? Czym właściwie była 
ona dla osiemnastowiecznej 
Polski? Jak doszło do uchwale-
nia tejże ustawy? Odpowiedzi 
na te pytania uczniowi szkoły 
podstawowej sprawiają nie 
lada kłopot. Zwłaszcza dzie-
ciom z klas najmłodszych 
bardzo trudno jest zrozumieć 
historyczne zawiłości. Aby 
dotrzeć do najmniejszego od-
biorcy, sprawić, by choć w 
części zrozumiał, dlaczego 
dzień 3 maja w kalendarzu 
jest tak wyraźny, postanowi-
liśmy akademię rocznicową 
poprowadzić w jak najprostszy, 
najbardziej przystępny spo-
sób. Opracowaniem przebiegu 
uroczystości zajęła się klasa 
VI wraz z wychowawczynią. 
Przygotowaliśmy dwie scenki, 
połączone w całość przy po-
mocy narratora. W pierwszej 
scence opowiedzieliśmy o 
tym, jak doszło do I rozbioru 
Polski. 

R. Jestem Rosja. Jestem 
potężnym państwem, zajmuję 
wiele ziem, ale kusi mnie, żeby 
mieć więcej. Chcę mieć kawa-
łek Polski dla siebie.

A. Jestem Austria. Jestem 
dużym cesarstwem, ale bardzo 
podoba mi się Kraków. Chcę 
go mieć!

P. Jestem dość młodym pań-
stwem i dlatego ciągle mam 
apetyt na nowe ziemie. Króle-
stwo polskie to łakomy kąsek. 
też chcę kawałek!

R: Podejdźcie tu bliżej. Mam 
plan.

A: nie ma mowy, chcesz 
wywołać wojnę!!!

R: Nie!!! Nie, naprawdę ani 
na Prusy, ani na Austrię.

P: Nie wierzymy ci.
R: Oh! naprawdę obiecuję 

wam pokój i duże zyski.
P i A: No dobrze.
R: Czy przyglądaliście się 

ostatnio Rzeczpospolitej? Wi-
dzieliście ile ma ziemi? A 
jakie bogactwa! a jakie piękne 

miasta!
A: Taaak! Kraków bardzo mi 

się podoba!
R: No właśnie. Każde z nas 

ma ochotę na kawałek Polski. 
Weźmy sobie, co?

P: Ale jak? Przecież polski 
król i sejm się nie zgodzą.

A: Mam pomysł. Damy 
łapówki komu trzeba i powie-
my, że tak będzie lepiej dla 
Polaków.

R: Tak, tak. Zwołajmy to 
ich zebranie – chyba sejm się 
nazywa i powiedzmy, żeby 
nam dali 

co chcemy, po kawałku, bo 
inaczej…

P: …bo inaczej zabierzemy 
cały kraj. Polska zniknie z map 
Europy. Zawołajmy Polskę.

A: A jak będzie się bronić?
R: Nie będzie, przecież nie 

ma wojska, hi, hi, hi!
(wołają Polskę)
P: Zawołaliśmy cię tutaj, 

droga sąsiadko…
A: Mamy dla ciebie propo-

zycję…
R: Raczej żądamy…
P: Donieśli nam przekupieni 

przez nas szpiedzy, że ciągle 
się kłócicie o błahe sprawy – a 
gdzie dwóch się bije, tam trzeci 
korzysta. Ja chcę Gdańsk, Ol-
sztyn i wszystkie ziemie aż do 
Bydgoszczy.

Pol.: Nie zgadza się!
A: A ja Kraków, koniecz-

nie! I Lwów, i w ogóle całe 
południe.

Pol: To bezprawie!
R: Cicho! Zgódź się.  To 

stracisz tylko tyle. Oddaj po 
dobroci, wtedy ja wezmę tyl-
ko kawałek na wschodzie, a 
zostawimy ci jeszcze ładny 
kawałek kraju.

Pol.: Ratunku, dlaczego nikt 
mnie nie broni? Gdzie moje 
wojsko? Gdzie ci, co kochają 
ojczyznę?!

Dzieci zrozumiały, że nasi 
ówcześni sąsiedzi (Rosja, Au-
stria i Prusy) wcale nie byli 
mili, wydarzenie to wstrząsnęło 
Polakami, więc postanowili oni 

naprawić rządy w państwie, by 
ocalić kraj. O tym opowiedział 
specjalny wysłannik z zaświa-
tów – najważniejsza wtedy 
osoba w państwie – ostatni król 
Polski – Stanisław August Po-
niatowski, na „nadzwyczajnej 
konferencji prasowej”.

Scenka druga
Król: Witam moich podda-

nych, Ja, z Bożej Łaski Król 
Polski, Litwy… Witam panów 
szlachtę i resztę stanów tu 
zgromadzonych. Przybyła tu 
ze mną moja siostra Izabela 
Branicki, bo w gościach tu 
u niej bawię w Białymstoku 
(…) Pieśń, którą tu usłyszałem, 
bardzo mnie wzruszyła!

Dziennikarz I: No właśnie, 
miłościwy królu. Cóż to za 
pieśń?

K.: Jak to? Nie wiecie? Na-
pisano ją na okoliczność wyda-
rzenia w Rzeczpospolitej…

DZ. II: Jakie to było wyda-
rzenie?

K: Uchwalenie pierwszej w 
historii Europy konstytucji.

DZ.III: Oh! Just a moment, 
please. The first constitution 
was in The United States of 
America.

K.: (do Izabelli) Cóż on 
mówi, moja duszko? Wykształ-
cenia mi nie brak, ale lepiej 
znam francuski, niż angielski. 

Izabela Branickia: On twier-
dzi, że król się myli, pierwsza 
była przecież konstytucja Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej.

K.: Co? Król się nigdy nie 
myli! Rzekłem pierwsza w Eu-
ropie. Owszem, 4 lata wcześ-
niej Amerykanie uchwalili 

swoją konstytucję, ale przecież 
to inny kontynent!

DZ. I: Wróćmy do roku 
1791, co wtedy się działo?

K.: Tak. Dokładnie 3 maja 
zakończyły się obrady najdłuż-
szego sejmu jaki pamiętam. 
Nazwano go wielkim, gdyż 
trwał 4 lata. (…) Po kilku go-
dzinach obrad zaprzysięgłem 
konstytucję. (…) Z radości 
panowie nieśli marszałka Sta-
nisława Małachowskiego na 
ramionach aż do Katedry św. 
Jana na nabożeństwo dzięk-
czynne. Powstała wtedy pieśń 
„Witaj majowa jutrzenko”.

DZ. III.: What good did the 
constitution have?

K.: Przetłumacz,  moja dro-
ga. To znowu ten Ameryka-
nin.

I. B.: Pyta, jakie postanowie-
nia służyły naprawie państwa.

K.: Było ich wiele, a najważ-
niejsze to zniesienie liberum 
veto, wolnych elekcji, zwięk-
szenie ilości wojsk, nadano 
wiele praw mieszczanom.

DZ. I.: Czy Wasza Królew-
ska Mość  wie, że na pamiątkę 
tamtego dnia 3 maja obchodzi-
my święto państwowe?

K.: Naprawdę? Tak się cie-
szę! Jednak doceniliście nasze 
starania. (…)

Całość przedstawienia 
uświetniła oprawa muzyczna. 
Wspólne odśpiewanie „Roty” 
(pieśni kandydującej do miana 
hymnu narodowego) na zakoń-
czenie uroczystości wzbudziło 
poczucie więzi i przynależ-
ności narodowej uczestników 
przedstawienia. 

KŚ

Majowe święto w Szkole
Podstawowej w Gruszkach
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Kanał Augustowski  (9)

    Piętnastą - ostatnią ślu-
zą w polskiej części Kanału 
Augustowskiego, jest Ku-
rzyniec. To śluza graniczna, 
między Rzeczpospolitą Pol-
ską, a Republiką Białoru-
ską (była republika ZSRR) 
przebiega osią śluzy i da-
lej osią kanału na długości 
3,5 km. Śluza, która przed 
1939 rokiem stała na drodze 
z Suwałk przez Sopoćkinie 
do Grodna… położona jest 
w pobliżu wsi Rudawka 
(nazwa pochodzi od rudni). 
Budowę śluzy w 1828 roku 
rozpoczął por. inż. Kon-
stanty Jodko, a zakończył 
w roku 1829  ppor. 
inż. Fryderyk Wiel-
horski. 
Położenie: 81,75 kilo-
metr kanału, różnica 
poziomów: 2,98 m, 
długość: 44,6 m, sze-
rokość: 6 m.
Swoją nazwę śluza 
wzięła od wsi Ku-
rzynie, która istniała 
jeszcze przed wojną, 
a obecnie to miejsce 
znajduje się na terytorium 
Białorusi. Oczywiście wieś 
już nie istnieje, a miesz-
kający tam dawniej ludzie 
osiedlili się w Polsce i na 
Białorusi. 
Na kanale bocznym usytu-
owany jest jaz zastawkowy. 
W wyniku zmian układów 
politycznych po II wojnie 

światowej kanał nie spełniał 
swojej roli. Sposób użytko-
wania kanału w obu pań-
stwach (Polska, ZSRR) był 
różny. Praktycznie od 1944 
roku ruch wodny na kanale 
na terenie ZSRR ustał. 
Wrota śluzy zostały rozbite, 
woda płynęła całą szero-
kością koryta. Widok był 

niezwykle przygnębiają-
cy. Część kanału znajdująca 
się na terenie obecnej Bia-
łorusi od śluzy Kurzyniec 
na granicy państwowej do 
śluzy Niemnowo, na ujściu 
do Niemna pozostawał nie-
użytkowany i zachował ce-
chy autentyczności. Jest on 
wpisany do Państwowego 
Spisu Zabytków Republiki 
Białoruś. Brzegi śluzy łączył 
pierwotnie most zwodzony 
z czterema betonowymi słu-
pami (1909r.). 
Na mocy porozumienia 
między Rządem Rzeczpo-
spolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruskiej za-
wartego w Augustowie 8 
marca 2005 roku w sprawie 
rekonstrukcji granicznego 
odcinka Kanału została ona 
poddana remontowi trwa-
jącemu od jesieni 2006 do 
czerwca 2007 roku. 

Turyści mogą korzystać 
z jedynego w województwie 
rzecznego przejścia granicz-
nego. Na Kanale Augustow-
skim otwarte jest osobowe 
przejście graniczne z Biało-
rusią Rudawka – Lesnaja. 
Wcześniej odprawa celna 
i graniczna odbywała się po 
uprzednim powiadomieniu 
służb granicznych. Cieszą 
się z tego faktu nie tylko 
amatorzy spływów kajako-
wych, ale i mieszkańcy przy-
granicznych terenów, którzy 
po stronie białoruskiej mają 
wielu swoich krewnych, 
a także domy rodzinne. 
Od 1 maja funkcjonariusze 
Urzędu Celnego i Straży 
Granicznej pełnią służbę na 
przejściu granicznym w Ru-
dawce codziennie od 7-19. 
Tak będzie do 1 paździer-
nika 2009 roku. Obecnie 
granicę państwa można po-
konać jedynie drogą wodną, 
drobnym sprzętem pływają-
cym. 
Pamiętajmy, że Białoruś nie 
należy do Unii Europejskiej 
i przekroczenie granicy bez 
paszportu, wizy i ubezpie-
czenia nie jest możliwe.

 R. S.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płaskiej informuje, iż w dniach 
15 – 20 maja 2009 roku na Rynku 
Zygmunta Augusta w Augustowie 
będą wykonywane bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku 
50 – 69 lat (dla kobiet do 50 roku życia 
i powyżej 69 roku, odpłatnie w cenie 
60 zł). Badania będą wykonywane 
w godzinach 9.00 – 17.00. Rejestracja 
pod numerami telefonów: (085) 676-
03-32 lub (085) 676-13-22 w godzi-
nach 8.00 – 20.00.  Serdecznie zapra-
szamy zainteresowane osoby.

Coraz częściej mówi się w szkołach 
o narastaniu problemu agresji i przemocy 
wśród dzieci i młodzieży. Następuje wy-
raźny wzrost liczby agresywnych zacho-
wań uczniów na terenie szkoły. Nie wia-
domo, dlaczego mamy do czynienia z tak 
znacznym wzrostem aktów przemocy. 
Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano 
tylu przypadków agresji. W szkołach było 
o wiele bezpieczniej.

Co jest przyczyną tak nagłego wzro-
stu brutalizacji życia w szkole? Dla-
czego zdarzają się na terenie szkoły 
pobicia, kradzieże i wymuszenia? Nie-
pokojącym zjawiskiem jest fala prze-
mocy, która wystąpiła w środowisku 
szkolnym. O rozmiarach agresji wiemy 
niewiele, ponieważ uczeń z obawy przed 
powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, 
ośmieszeniem nie zechce o tym komukol-
wiek powiedzieć. Podobną postawę prze-
jawiają niejednokrotnie i sami rodzice, 
nawet jeżeli wiedzą o kłopotach swojego 
dziecka. 

Nauczyciele też często bagatelizują in-
formacje na temat tych zjawisk. Z jednej 
strony narzekają na uczniów, z drugiej zaś 
twierdzą, że to nieprawda, że problem ten 
nie dotyczy uczniów ich klasy czy szko-
ły. Tymczasem przemoc miała i ma miej-
sce w szkole, na terenach przyległych do 
szkoły i na drodze dom-szkoła. 

Przemoc w szkołach występuje w rela-
cji dziecko-dziecko, dziecko-nauczyciel 
oraz nauczyciel-dziecko. Przyczyny tego 
stanu rzeczy leżą po stronie nauczycieli 
i po stronie dzieci.

W społeczności szkolnej występowa-
nie przemocy ułatwia przede wszystkim 
utrzymywanie tabu wobec tematu. Na-
uczyciele patrzą na przemoc i nie reagują, 
rzadko przeciwdziałają powstaniu uczucia 
zagrożenia i lęku u złego ucznia. Często 
okazują niechęć uczniowi sprawiającemu 
kłopoty w szkole, wyśmiewają jego wy-
powiedzi, używają krzywdzących okre-
śleń. Na wywiadówkach piętnują wobec 
innych rodziców. Taki uczeń czuje się 
często skrzywdzony i upokorzony. Budzi 
się wówczas u ucznia postawa agresyw-
na i buntownicza. Bunt manifestuje się 
w formie aroganckich zachowań wobec 
dorosłych, lekceważenie obowiązków 
szkolnych, aspołecznych wybryków itp. 

Odkrycie faktu, że twoje dziecko 
jest ofiarą przemocy ze strony kolegów 
w szkole jest zawsze bolesnym doświad-
czeniem. Możesz czuć w takiej sytuacji 
złość, smutek, bezradność, mieć poczucie 

winy. Nawet jeśli trudno ci w to uwierzyć, 
nie odkładaj sprawy na później, nie myśl, 
że „jakoś to się rozwiąże”, „może to nie 
jest aż tak poważne”. Twoje dziecko cier-
pi i każdy dzień jest dla niego ważny. Mu-
sisz mu pomóc. Musisz wspierać je w tym 
trudnym momencie jego życia, aby nie 
straciło wiary w siebie i ciebie-rodzica.

Wśród dorosłych panuje powszechne 
przekonanie, że najczęściej spotykane 
i najbardziej dotkliwe jest bicie. Tymcza-
sem w szkole pojawiają się różne formy 
przemocy dzieci wobec dzieci:

−przemoc fizyczna (bicie, kopanie, 
popychanie, niszczenie rzeczy, plucie, za-
mykanie w pomieszczeniach);

−przemoc słowna (przezywanie, wy-
śmiewanie, poniżanie, grożenie, obgady-
wanie, szantażowanie);

−przemoc bez słów i kontaktu fizycz-
nego (miny, wrogie gesty, izolowanie, 
manipulowanie związkami).

Jeśli dziecko powie ci, że jest wyśmie-
wane w klasie – nie bagatelizuj tego. Dla 
niego może to stanowić większy problem 
niż pojedyncza bójka. Wszystko zależy 
od wrażliwości dziecka oraz sposobu, 
w jaki zachowują się sprawcy. Przemoc 
mogą stosować uczniowie z tej samej kla-
sy (w pojedynkę lub całą grupą) oraz ucz-
niowie z innych klas. Dziewczynki także 
są sprawczyniami przemocy. Ich działania 
są bardziej zakamuflowane niż działania 
chłopców. Rzadziej używają przemocy 
fizycznej, częściej obgadują i manipulują 
związkami. Przemoc, która trwa dłuż-
szy czas nazywa się znęcaniem. 

Co może robić rodzic, aby jego dzie-
cko nie stało się ani ofiarą, ani agreso-
rem? Przede wszystkim należy uważnie 
obserwować dziecko – to rodzic zna je 
najlepiej i pierwszy może dostrzec nawet 
najmniejsze zmiany w jego zachowaniu. 
Istnieje też lista rzeczy, na które należy 
szczególnie zwracać uwagę. Warto każde 
niepokojące wydarzenie notować – po-
zwoli to ocenić ich częstotliwość: jedno-
razowy ból brzucha nic nie znaczy, ale je-
śli dziecko skarży się nań regularnie (np. 
w dniu zajęć na basenie), może to być 
wyraźna wskazówka dla rodziców. 

Jeśli obawiasz się, że twoje dziecko sta-
ło się ofiarą przemocy w szkole, przede 
wszystkim spróbuj z nim porozmawiać 
o tym wprost. Taka rozmowa pomoże ci 
ustalić, jak groźna jest sytuacja i podjąć 
odpowiednie kroki. Dziecko może bać się 
mówić na ten temat, dlatego niezwykle 
ważna jest twoja delikatność.

PAMIĘTAJ
Żadne dziecko nie jest winne temu, że 

stało się ofiarą przemocy
Każdy ma prawo być wrażliwym, 

słabszym, bezbronnym.
W wielu przypadkach dzieci ze szkoły 

podstawowej lub gimnazjum nie są w sta-
nie same przeciwstawić się powtarzającym 
się atakom przemocy. Wtedy niezbędna 
jest twoja interwencja.

By skutecznie zapobiegać przemocy 
muszą współpracować ze sobą nauczy-
ciele, wychowawcy, pedagog, psycholog 
szkolny, jak i rodzice. W walkę z przemocą 
powinna zostać włączona również sama 
młodzież. Temu celowi może służyć cykl 
lekcji wychowawczych przeprowadzonych 
przez wychowawców klas. Pozwoli to na: 
uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych, 
wzmocnienie pozytywnych uczuć, zmia-
nę tych odczuć na efektywne interwencje 
w konkretnych sytuacjach. 

Problem przemocy w środowisku szkol-
nym i rówieśniczym jest tak stary jak sama 
szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały 
się – i ciągle zmieniają- jej uwarunkowa-
nia i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo 
trudna do przewidzenia, uniemożliwia 
wprowadzenie uniwersalnych metod zapo-
biegania przemocy, brutalności i zwalcza-
nia jej w społeczności uczniowskiej.

GOPS w Płaskiej
Jeśli byłaś/byłeś ofiarą, bądź świadkiem 
przemocy zgłoś się do instytucji, w któ-

rych uzyskasz pomoc:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Płaskiej, tel. (0-87) 641 81 18
Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-

lemów Alkoholowych w Płaskiej, 
tel. (0-87) 641 81 18

Niebieska Linia (ogólnopolski telefon 
zaufania), tel. 0801120002

Posterunek Policji w Płaskiej, tel.  997.

DOŚWIADCZYŁAŚ/EŚ PRZEMOCY? (4)
Agresja w szkole
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W kwietniu 2009 roku Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Płaskiej zatrudnił 7 osób 
i w maju 1 osobę. Osoby te są zatrudnione 
w ramach robót publicznych z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Augustowie. W kwietniu Za-
kład zajmował się naprawą dróg żwirowych 
gminnych - w postaci częściowego żwiro-
wania, równania i profilowania. Na drogi 
gminne zostało rozplantowane 1010 m3 
żwiru (tj. 101 wywrotek). Dokonano także 
remontu klatki schodowej w budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Płaskiej. Obecnie trwa remont 
gabinetu dentystycznego w tymże budynku. 

Zakład przeprowadził także prace porządko-
we na placu w byłej szkole w Strzelcowiźnie 
(grabienie liści, przycinanie żywopłotu, itp.). 
Zakład  zajmuje się pracami porządkowymi 
na terenie gminy, w ramach zadań własnych 
i zleconymi przez Urząd Gminy Płaska.

Od maja 2009 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej zajmuje się także 
zbiorem i wywozem śmieci. Odbiór śmieci 
w workach z nadrukiem Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej będzie odbywał się 
w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00, 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicz-

nym do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej nr: (0-87) 641 81 35 lub kom. 
506091118. Zgłoszenia są przyjmowane do 
każdego poniedziałku do godz. 8.00. Wor-
ki można nabyć w cenie 15 zł. za worek 
w następujących miejscach: ZGK w Pła-
skiej i Urzędzie Gminy Płaska.  

Osoby, którym kończą się umowy na wy-
wóz śmieci z firmami wywozowymi, nie 
muszą zawierać nowych umów, a  jedynie 
zakupić worki z nadrukiem w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej. Zakup 
takich worków będzie na równi traktowany 
z zawieraniem umów z firmami.                                          

E.M.

Co słychać u „komunalnych”?

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich udzielamy porad mieszkańcom 
Augustowa i okolic.  Porady są bezpłatne, anonimowe, bezstronne, świadczone 

przez specjalistów.
PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Biuro projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Im. Króla Z. Augusta 
Rynek Z. Augusta 27, 16-300 Augustów, tel/fax 087 643 0100 sisg@sisg.org.pl 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.poradnictwo.sisg.org.pl

Udzielamy porad w sprawach:
	mieszkaniowych 
	rodzinnych
	świadczeń i zasiłków
	zatrudnienia i bezrobocia
	dotyczących postępowania w urzędzie
	własności i inne

Doradcy Biura Porad Prawnych i Obywatelskich 
udzielają informacji i porad o: 

	sposobach i możliwościach rozwiązania 
problemów

	przysługujących uprawnieniach
	procedurach załatwienia sprawy
	specjalistycznych instytucjach pomocnych  

w rozwiązaniu problemu

MASZ PROBLEM I POTRZEBUJESZ PORADY?

Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno - Gospodarczych im. Króla Z. Augusta
Rynek Z. Augusta 27, 16-300 Augustów

Wtorek    10.00-13.00 Czwartek 14.00-17.00
Pozostałe Biura Porad Prawnych i Obywatelskich:  Kurianka k/Lipska, Grajewo, Sejny, Sokółka

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 
zabudowy w miejscowości Płaska: -działka 
1500 mkw, -cztery działki po 1000 mkw. 
Działki graniczą z lasem państwowym, 
położone w odległości 500m od jeziora 
Paniewo, 300m od jeziora Pobojno. Cena 
45 zł./mkw (do uzgodnienia). 
tel. 087 6418881, 
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, 
wykończenia hydrauliczne. 
tel. 665 524 252 

Ręczny wyrób gontów, produkcja wiórów, 
sprzedaż, możliwe krycie niewielkich 
dachów, daszków, altanek gontem lub 
wiórem. 
tel. (087) 641 76 35 

Sprzedam 6 koni rasy walijskiej. Konie 
są ujeżdżone, doskonale nadają się pod 
siodło i do zaprzęgu. Cena do 4 000,-zł/
szt. (do uzgodnienia) . 

tel. 087 641 88 81, 
e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl 

Sprzedam używaną chłodziarko-za-
mrażarkę marki Zanussi wys. 140cm, 
szer. 55cm oraz tapczan kol. niebieskiego 
rozsuwany z poduszkami. 
tel. 503 591 730 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy 
w miejscowości Płaska – Żydowskie o 
powierzchni 3150 mkw. Działka posiada 
linię brzegową z jeziorem Gorczyckim. 
Cena do uzgodnienia. 
tel. 087 641 80 76 
e-mail:s.i.lech@post.pl 

Rysowanie portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży. 

tel. 0 603 270 368 

Sprzedamy tanio używane kajaki wy-
magające remontu. Centrum Rekreacyjno-
Wypoczynkowe „PROSERWY”. 
tel. 503 064 200

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

Sprzedam działki budowlane o 
różnych powierzchniach położone w 
miejscowości Gruszki i okolicach, ceny 
od uzgodnienia: 
tel. 508 953 124

Wielki Tydzień poprzedzający Święta Wielka-
nocne jest bardzo bogaty w obrzędy z nim zwią-
zane. Powagi i zadumy dodaje Misterium Męki 
Pańskiej. Chcąc przybliżyć  to wielkie wydarze-
nie naszym mieszkańcom młodzież ze świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej pod bacznym okiem Pań Bo-
gumiły Milewskiej i Małgorzaty Ciężkowskiej 
przygotowała inscenizację Misterium. 

Było to trudne wyzwanie, ale wszyscy stanęli na 
wysokości zadania i udało się poruszyć serca osób 
oglądających. Obserwując przybyłych do Kaplicy 
w Płaskiej, gdzie odbyło się całe przedstawienie, 
można było zobaczyć powagę, skupienie a  w nie-
jednym oku zakręciła się łza 
wzruszenia. 

Przedstawione Miste-
rium spotkało się z dużym 
uznaniem ze strony księdza 
proboszcza Zygmunta Ko-
piczko i uczestniczących w 
przedstawieniu-misterium 
parafian.

MC

Drużyny z Gimnazjum w Pła-
skiej zwyciężyła w eliminacji 
powiatowej ogólnopolskiego 
konkursu wiedzy o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym. Dru-
żyna ze szkoły w Tajnie Starym 
była najlepsza wśród „podsta-
wówek”. O wejście do elimina-
cji wojewódzkich rywalizowa-
ło czternaście drużyn ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów 
funkcjonujących na terenie po-
wiatu augustowskiego. Młodzież 
musiała zaliczyć test oraz egza-
min sprawnościowy. Ten ostatni 
polegał m.in. na jeździe rowerem 
po torze przeszkód oraz udziela-
niu pierwszej pomocy. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody. Gratuluje-
my!

Szczególne podziękowania 
kierujemy pod adresem opiekuna 
młodych rowerzystów – Ryszar-
da Romańczuka.

Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza 
do udziału w projekcie „Moja Firma III 
edycja” osoby przedsiębiorcze, które chcą 
założyć działalność gospodarczą. Celem pro-
jektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw 
tworzących nowe miejsca pracy oraz budowę 
postaw kreatywnych, służących rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Pro-
jekt skierowany jest do: mieszkańców woj. 
podlaskiego, (z wyłączeniem osób, które po-
siadały zarejestrowaną działalność gospodar-
czą lub były członkami spółdzielni w okresie 
1 roku przed przystąpieniem do projektu), w 
szczególności do: osób pozostających bez za-
trudnienia przez okres co najmniej kolejnych 
12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat; kobiet 
(w tym zwłaszcza powracających oraz wcho-
dzących po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wycho-
waniem dzieci); osób do 25 roku życia; osób 
niepełnosprawnych; osób po 45 roku życia; 
osób zamieszkujących w gminach wiejskich 
i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast 
do 25 tys. mieszkańców zamierzających pod-
jąć zatrudnienie w obszarach  niezwiązanych 
z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. 

Priorytetowo będą traktowane osoby 
długotrwale bezrobotne i mieszkańcy te-
renów wiejskich. Etapy realizacji projektu: 
a) wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 50 
osób, b) dotacja inwestycyjna (do 90 proc. 

kosztów kwalifikowanych, przy wkładzie 
własnym Uczestnika Projektu minimum 10 
proc. dotacji -  maksymalnie 30 000,00 PLN) 
dla 40 osób, c) podstawowe wsparcie pomo-
stowe (1.276 zł przez 6 miesięcy) dla 40 osób, 
d) przedłużone wsparcie pomostowe (1.300 
zł przez kolejne 6 miesięcy) dla 20 osób.

Więcej informacji na stronie www.fir.org.
pl oraz w biurze projektu: 

Forum Inicjatyw Rozwojowych 
ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok 
tel. 085 654 58 97

Agencja Poradnictwa Zawodowego nr 
2994

Dokumentacja rekrutacyjna zostanie za-
mieszczona na stronie internetowej www.fir.
org.pl Nabór uczestników odbywać się bę-
dzie w dniach 11-22 maja 2009r.

Projekt realizowany jest w ramach Dzia-
łania 6.2. Wsparcie oraz promocja przed-
siębiorczości  i samozatrudnienia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go.

Sławomira Machowicz
Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok
tel: 085 654 58 97
www.fir.org.pl

Misterium

Rowerem 
po… torze 
przeszkód

Moja Firma – III edycja


