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

W dniach 21 – 22 lutego 2011r. w 
Urzędzie Gminy Płaska odbyło się spo-
tkanie partnerskie przedstawicieli Gminy 
Płaska z władzami Samorządu Rejonu 
Grodno oraz Generalnym Dyrektorem 
Unitarnego Przedsiębiorstwa Komunalno 
- Projektowo - Budowlanego „Grodno-
obłudrogbudowa” w Grodnie.  

Podczas spotkania zawarte zostało 
porozumienie partnerskie w sprawie 
realizacji projektu infrastrukturalnego nr 
PBU/0008/10 pt. „Rozwój infrastruktury 
transportowej wokół Kanału Augustow-
skiego” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina 2007-2013. Przedmiotowe po-
rozumienie jest nieodłącznym elementem 
wymaganym przez Instytucję Zarządzają-
cą do zawarcia umowy o dofi nansowanie 
projektu. 

W ramach projektu planowany jest 
remont następujących odcinków dróg: 
po stronie polskiej o łącznej długości 
11,9 km w miejscowościach: Dalny Las; 
Gorczyca - Płaska (Kąty); Gruszki; 
Strzelcowizna; Macharce; Rubcowo; 

Rudawka – Kudrynki; Rygol; Serski 
Las; Serski Las – Dalny Las; Serwy; 
Sucha Rzeczka (Czarny Bród), a po 

stronie białoruskiej obejmować będzie 
ok. 7,4 km na odcinku drogi Sofi jowo-
-Ratycze-Sopoćkinie. 

Termin realizacji projektu wynosi 18
miesięcy od daty podpisania umowy o 
dofi nansowanie. Przewidywany termin 
rozpoczęcia projektu:  III kwartał 2011r. 

Porozumienie partnerskie zawarte

Wybory do IZB ROLNICZYCH - co trzeba wiedzieć!
Wybory do izb rolniczych, które 

zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej 
Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 r. 
zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwiet-
nia 2011 r. 

Podstawę prawną działalności samo-
rządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa 
z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rol-
niczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. 
z późn. zm.). Izby są rolniczym samorzą-
dem zawodowym, działającym na rzecz 
rozwiązywania problemów rolnictwa 
i reprezentującym interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów.

Wybory do walnego zgromadzenia 
Podlaskiej Izby Rolniczej są dwustopnio-
we. W pierwszym etapie z każdej gminy 

wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, 
jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie 
przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci 
wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, 
która - na swym pierwszym posiedzeniu 
- wybiera spośród siebie Przewodniczą-
cego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą 
w skład nowego Walnego Zgromadzenia 
Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze w 
wyborach powszechnego samorządu rol-
niczego mają: członkowie Izby, którymi 
są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy 
podatku dochodowego z działów specjal-
nych produkcji rolnej oraz członkowie 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
posiadających w nich wkłady gruntowe.

Zgłaszanie kandydatów na człon-
ków  rad powiatowych izby rolniczej 
do komisji okręgowych  w urzędach 
gmin, w celu zarejestrowania - naj-
później 14 marca 2011 

Każdy z kandydatów podczas re-
jestracji musi przedstawić listę po-
parcia - co najmniej 50 podpisów , 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz zgłoszenie kandy-
data osobiste lub przez osobę prawną.

Listy poparcia oraz inne załącz-
niki dostępne są w biurze Podlaskiej 
Izby Rolniczej w Augustowie, ul. 
Przemysłowa 6B,  tel.: 509-197-794
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W dniu 14 lutego 2011 roku (w po-
niedziałek) w świetlicy wiejskiej w Pła-
skiej odbyła się IV sesja Rady Gminy, 
której przewodniczył Przewodniczący 
Rady Gminy – Dariusz Ciężkowski, zaś 
radni podjęli podczas jej trwania kilka 
ważnych decyzji. 

Przyjęto Uchwałę Nr IV/20/11 w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Płaska na 
lata 2011 – 2027, w której ustalono pro-
gnozę kwoty długu i spłat zobowiązań 
na lata 2011-2027 oraz określono wykaz 
przedsięwzięć  realizowanych w latach  
2011 – 2027. 

Ponadto upoważniono Wójta Gmi-
ny do zaciągania zobowiązań zwią-
zanych z realizacją przedsięwzięć i 
zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapew-
nienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy, jak również 
do przekazania uprawnień z zakresie 
zaciągania zobowiązań, określonych 
w uchwale kierownikom jednostek 
organizacyjnych  realizujących przed-
sięwzięcia w nim ujęte. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/21/11 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Płaska na rok 2011, gdzie ustalono do-
chody budżetu w wysokości 19.080.000 
zł, z tego: bieżące w wysokości 8 
125 880 zł; majątkowe w wysokości 10 
954 120 zł, wydatki budżetu w wyso-
kości 21 438 915 zł, z tego: bieżące w 
wysokości 7 792 793 zł;  majątkowe w 
wysokości 13 646 122 zł. W budżecie 
gminy utworzono rezerwy: ogólną w 
wysokości - 38.000 zł i celową w wy-
sokości - 22.000 zł, z  przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

Ustalono wykaz zadań na inwestycje 
realizowane w roku 2011 oraz wydatki 
na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszy Spójności 
w wysokości 14.991.737 zł. 

Deficyt budżetu w wysokości 2 
358 915 zł  zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z: zaciąganych 
pożyczek  w wysokości  -  2 358 915 zł; 
(w tym na wyprzedzające fi nansowanie 
w kwocie 2.358.915 zł). 

Limity zobowiązań z tytułu kre-
dytów i pożyczek zaciąganych na: 

sfi nansowanie przejściowego defi cytu 
budżetu - w kwocie 500.000 zł; sfi-
nansowanie planowanego deficytu 
budżetu -  w kwocie 2.358.915 zł; (w 
tym na wyprzedzające fi nansowanie w 
kwocie 2.358.915 zł); spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w 
kwocie 1.766.655 zł. 

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji 
udzielanych w roku budżetowym w 
kwocie 100.000 zł. Kwotę wydatków 
przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową, 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo-
nych przez Gminę w kwocie 60.000 zł. 

Ustalono dochody w kwocie 70.000 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki w kwocie 65.000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym 
programie profi laktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych; wydatki w 
kwocie 5.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii; środki 
pochodzące z opłaty produktowej w 
kwocie 1.000 zł na realizację zadań 
związanych z czystością na terenie 
gminy; dochody w kwocie 2.000 zł i 
wydatki w kwocie 2.000 zł związane 
z realizacją zadań określonych ustawą 
Prawo ochrony środowiska. 

Plan przychodów i kosztów samo-
rządowych zakładów budżetowych: 
przychody - 386.000 zł, koszty - 386.000 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH
MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA LOKAL

Sucha Rzeczka 01. 03. 2011 17 : 00 mieszkanie Sołtysa

Dalny Las 
Serwy 
Serski Las

02. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Dalnym Lesie

Płaska, Gorczyca 03. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Płaskiej

Mołowiste 04. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Mołowistem

Macharce 07. 03. 2011 17 : 00 mieszkanie sołtysa w Macharcach

Podmacharce 08. 03. 2011 17 : 00
mieszkanie Sołtysa
w Podmacharcach

Strzelcowizna 09. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Strzelcowiźnie

Mikaszówka 10. 03. 2011 17 : 00 mieszkanie Sołtysa w Mikaszówce

Rygol, Muły 11. 03. 2011 17 : 00 mieszkanie Sołtysa w Rygoli

Rubcowo 14. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Rubcowie

Gruszki 15. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Gruszkach

Rudawka 16. 03. 2011 17 : 00 świetlica wiejska w Rudawce

Na IV sesji Rady Gminy Płaska
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Po raz drugi w czasie ferii zimowych, 
w dniach 24.01- 30.01.2011 roku Urząd 
Gminy Płaska zorganizował wyjazd dla 
dzieci i młodzieży naszej gminy na obóz 
do Stasiówki, miejscowości położonej w 
Gminie Dębica. Wyjazd został zorgani-
zowany dzięki nawiązanej współpracy 
między Gminą Płaska  a Gminą Dębica.  

Uczestnicy wyjazdu zatrzymali się w 
szkole w Stasiówce. Najpierw zwiedzili 
miejscowość i jej okolice. 

W pierwszych dniach pobytu w górach 
pogoda nie pozwalała uczestnikom na ko-
rzystanie z gminnego stoku. Opiekunowie 
nie pozwolili jednak nudzić się uczniom. 
Zorganizowali wyjazd na kryte lodowisko 
do Dębicy, wyjazd do kina na fi lm kome-
diowy „Zemsta futrzaków”. 

Odbyła się też jednodniowa wyciecz-
ka do Wieliczki i Wadowic, w czasie 
której uczestnicy zwiedzili kopalnię soli, a 
w Wadowicach spacerowali śladami Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 

Gdy uczniowie pozostawali na terenie 
szkoły, mieli zorganizowany czas na sali 
gimnastycznej. Brali udział w zajęciach 
integracyjnych i sportowych. Dominowa-
ły gry zespołowe: koszykówka i halowa 
piłka nożna. Była też możliwość gry w 
tenisa stołowego.

Jednak największym zainteresowa-
niem cieszyła się gra „piłkarzyki”, którą 
do dyspozycji uczniów specjalnie wypo-

życzył dyrektor szkoły od 
OSP Stasiówka. 

Gdy poprawiły się wa-
runki narciarskie, wszyscy 
udali się na stok narciar-
ski, gdzie uczyli się jeź-
dzić na nartach. Zdol-
niejsi uczniowie szybko 
pojęli technikę jazdy i już 
następnego dnia  każdy 
cieszył się ze swoich suk-
cesów na stoku. Niezapo-
mniane wrażenia i ilość 
zaliczonych upadków na 

długo pozostaną w pamięci. 
W czasie przejazdu na stok w jednej 

z miejscowości pasażerowie autokaru 
ujrzeli na drodze leżącego człowieka, 
który dostał ataku padaczki. Opiekunowie 
Kinga Macierzyńska i Dariusz Wołyniec 
udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali 
karetkę pogotowia. Dla młodzieży była 
to lekcja poglądowa udzielania pierwszej 
pomocy. 

Punktem kulminacyjnym wyjazdu 
była „zielona noc” i wieczór ją poprzedza-
jący. Wszyscy poprzebierani i umalowani 
wspólnie bawili się na sali gimnastycznej. 
Wyczerpani i zadowoleni wychowanko-
wie stwierdzili, że jeżeli będzie to możli-
we zawitają tu także w następnym roku.

Uczestnicy obozu są bardzo wdzięczni 
Panu Wójtowi Gminy Płaska Wiesławo-
wi Gołaszewskiemu oraz opiekunom za 
organizację tego wyjazdu, natomiast Panu 
Wójtowi Gminy Dębica Stanisławowi 
Rokoszowi za wspaniałe przyjęcie. 

Latem  czekamy na rewizytę młodzie-
ży z Gminy Dębica.

D. S.

Ferie zimowe 2011
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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 
jeziora 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. 

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są 
ujeżdżone, doskonale nadają się pod siodło i do 
zaprzęgu. 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:jadeszko@
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 200 m 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 zatrudni: ku-
charki, pomoce kuchenne, kelnerki. Zgłoszenia 
osobiste lub: kom. 503 064 200, e-mail: invest@
investnord.pl

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

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 działki budowlane z prawem zabudo-
wy o wielkości 1500 mkw i 1200 mkw, położone w 
pobliżu Kanału Augustowskiego, w miejscowości 
Kudrynki, cena do uzgodnienia. tel. 87 641 76 
35, 785627913.

 Sprzedam używaną przetrząsaczo-zgrabiarkę 
5-gwiazdową, 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. 695 361 127

Sprzedam działki budowlane z prawem zabu-
dowy o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo 
uzbrojona) i 4500 mkw, położone w miejscowości 
Płaska ul. 3-Maja. Nieruchomości położone 
przy lesie w pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału 
Augustowskiego, cena do uzgodnienia. tel. 607 
764 107.

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

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastrono-

micznych, zabudowań gospodarczych, altan. 
Kryjemy dachy już od 42 lat. Prace wykonujemy 
szybko, solidnie i tanio. tel. 663-201-446

 Altanki ogrodowe z kręconego drzewa leśnego. 
tel. 783-828-866

Budujemy domy z bali, szkieletowe, sauny, banie 
ruskie, altany ogrodowe. Ponadto wykonujemy 
wykończenia domów drewnianych, renowację-
starych obiektów drewnianych, więźby dachowe. 
tel. 607-924-718

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

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

 Sprzedam działkę bez prawa zabudowy o 
powierzchni 0,31 ha w okolicy miejscowości 
Rudawka, przy drodze do Lubinowa, nieru-
chomość położona w sąsiedztwie lasu. Cena do 
uzgodnienia. tel. 601 082 024

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

Sprzedam 2 tapczany jednoosobowe w bardzo 
dobrym stanie, m. Dalny Las  tel. 609 146 608.

W każdy piątek w Świetlicy Wiejskiej w Strzelcowiźnie
 o godzinie 1630 odbywają się zajęcia aerobiku, które prowadzi 
Pani Krystyna Tym. Serdecznie zapraszam. Anna Obuchowska

Przekaż 1% podatku dla Związku  OSP RP!
Zarząd  Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej 

Polskiej  kieruje prośbę do wszystkich identyfi kujących się ze 
Związkiem przede wszystkim strażaków ochotników , działaczy 
oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP 
RP o wspólne zaangażowanie się w kampanię  „ 1 % podatku dla 
Związku OSP RP „

Zachęcamy  głównie strażaków ochotników, mających bezpo-
średni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania 
ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2011. Wspólnym 
wysiłkiem możemy zgromadzić dodatkowe środki fi nansowe.

Rozliczając podatek za 2010 rok , możemy wesprzeć swoją jed-
nostkę.

Przypomnijmy  -  1% to jedna setna części podatku dochodowe-
go od osób fi zycznych , którą podatnik może przekazać wybranej 
przez siebie jednostce.

Jeśli sam nie wskażesz , komu przekazać 1 % podatku , nikt nie 
zrobi tego za ciebie. Twój 1 % trafi  do budżetu państwa.

 Nasza kampania potrzebuje niewiele, trochę chęci i czasu oraz 
umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o możli-
wości  przekazania 1 % na rzecz Związku OSP RP.

1 % - to pomoc , która nic nie kosztuje darczyńcę.
Odpisując  1 % od swojego podatku w rocznym zeznaniu podat-

kowym wystarczy:
--  We  „ wniosku o przekazanie 1 % podatku należnego na 

rzecz Organizacji Pożytku Publicznego OPP „, który znajduje się 
na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko numer  KRS   
(związku OSP RP lub  jednostki OSP wpisanej do rejestru  Or-
ganizacji Pożytku Publicznego –OPP – do którego wpisana jest 
tylko jednostka OSP Dalny Las – KRS 0000060158) 

-  w części  „ Informacje uzupełniające” , wpisać  „ Cel szczegó-
łowy 1 % „ tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny  adres.   

Przekazując  swój 1 % dla Związku  OSP RP to my mamy możli-
wość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpła-
ta na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze 
, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydu-
jemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednost-
kę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, 
z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę.

Informacje w sprawie „1 % podatku dla Związku OSP RP „ 
można pozyskać na stronie   WWW.zosprp.pl   w  jednostce  OSP  
lub Urzędzie Gminy. Wzór:
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zł, plan dochodów i wydatków dla wy-
odrębnionego rachunku dochodów 
oświatowych jednostek budżetowych: 
dochody - 85.000 zł; wydatki - 85.000 zł. 

Podjęto Uchwałę Nr IV/22/11 w 
sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 
i rad sołeckich, w której  zarządzono 
przeprowadzenie wyborów sołtysów 
i rad sołeckich we wszystkich sołec-
twach gminy Płaska.     

Podjęto Uchwałę Nr IV/23/11 w 
sprawie nie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego w 
budżecie gminy na 2012r.

Podjęto Uchwałę Nr IV/24/11 w 
sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjono-
wania. 

W celu realizacji zadań wynika-
jących z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie na terenie gminy 
Płaska Wójt Gminy w drodze Zarządze-
nia powołuje Zespół Interdyscyplinarny, 
który działa na podstawie obowiązują-
cych przepisów prawa w szczególności 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zespół 
działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Płaskiej, który zapewnia 
jego obsługę organizacyjno – technicz-
ną. Członkiem Zespołu zostaje osoba 
upoważniona przez instytucje i pod-
mioty, o których mowa w art. 9a ust.3 
i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Członek Zespołu działa do czasu odwo-
łania. Odwołanie członka Zespołu nastę-
puje po cofnięciu upoważnienia przez 
instytucje i podmioty, o których mowa 
w art. 9a ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Odwołanie członka 
Zespołu może nastąpić również w dro-
dze głosowania członków Zespołu, na 
wniosek zgłoszony przynajmniej przez 
jednego członka Zespołu. Posiedzenia 
Zespołu odbywają się nie rzadziej niż 
raz na trzy miesiące w pomieszczeniach 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej, a także w innych miejscach 
umożliwiających jego przeprowadze-
nie. O ile sytuacja rodziny wymaga, 
Zespół może stworzyć grupę roboczą 
zajmującą się rozwiązaniem problemu 
w rodzinie w indywidualnym przy-
padku.  Członkowie Zespołu oraz grup 
roboczych mogą przetwarzać dane osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób 
stosujących przemoc w rodzinie bez 
zgody i wiedzy tych osób, w zakresie 
określonym ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z zachowaniem 
poufności i w związku z realizacją zadań 
określonych tą ustawą.  Dokumentację 
Zespołu przechowuje się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej Płaskiej.

Podjęto Uchwałę Nr IV/25/11 uchy-
lającą uchwałę w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Płaskiej do 
załatwiania indywidualnych spraw z za-
kresu administracji publicznej, w której 
uchyla się Uchwałę Nr XV/119/08 Rady 

Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. 
w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej do załatwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji 
publicznej. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334, 
poz. 3596) przy podejmowaniu działań 
uregulowanych ustawą z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, 
z 2008r. Nr 134, poz. 850) wobec dłuż-
ników alimentacyjnych.

Podjęto Uchwałę Nr IV/26/11 w 
sprawie w sprawie zawiadomienia o 
zamiarze przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej w Gruszkach, która wszczyna 
procedurę związaną z przekształceniem 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach, któ-
ra z dniem 1 września 2011r., wejdzie 
w skład struktury Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Płaskiej. Przyczyną 
zmian organizacji szkoły jest bardzo 
mała liczba uczniów, powodująca wy-
soki wzrost kosztów utrzymania szkoły 
jako samodzielnej placówki. Uchwałę 
opiniuje Kurator Oświaty. 

 W wyniku wprowadzonej zmiany 
organizacyjnej, a właściwie połączenia 
szkół w ten sposób, że szkoła podsta-
wowa w Gruszkach będzie fi lią Szkoły 
Podstawowej w Płaskiej.  Zmiany umoż-
liwiłyby  bardziej efektywną gospodarkę 
etatami pedagogicznymi i oszczędności 
administracyjne oraz zapewniłyby  
uczniom SP Gruszki pełny dostęp do 
bazy i wyposażenia ZSO w Płaskiej. 
Uprościło to by również organizację 
zastępstw i zajęć lekcyjnych oraz popra-
wiło system opieki nad dziećmi. Bardzo 
mała liczba uczniów powoduje wysoki 
wzrost kosztów utrzymania szkoły jako 
samodzielnej placówki - koszt kształce-
nia jednego ucznia w SP Gruszki wynosi 
13.835,22 zł przy subwencji 7.294,23 
zł na jednego ucznia.Podjęto Uchwałę 
Nr IV/27/11 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Gospodarczej i 
Spraw Społecznych Rady Gminy Płaska 
na 2011 rok.

Podjęto Uchwałę Nr IV/28/11 w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy, gdzie Rada Gminy 
po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha 
Raczkowskiego z dnia 17 grudnia 
2010r. na działalność Wójta Gminy Pła-
ska w zakresie wykluczenia skarżącego 
z postępowania dotyczącego składo-
wania odpadów oraz wycinki drzew na 
sąsiedniej nieruchomości, postanowiła 
uznać skargę za bezzasadną.          

             red.
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W I semestrze tego roku szkolnego Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej 
realizował zadania zawarte w Planie Pracy 
Szkoły na rok szkolny 2010/11. 

Zgodnie z założeniami planu realizo-
wano zadania dydaktyczne w obszarach 
takich jak: osiąganie wysokich wyników 
nauczania, wypracowanie systemu moty-
wującego uczniów do nauki, doskonalenie 
czytania ze zrozumieniem i wykorzysty-
wania wiedzy w praktyce, różnicowanie 
wymagań i zadań w pracy na lekcji, spraw-
dzianach, pracach klasowych. 

Więcej uwagi poświęcono pracy z 
uczniami zdolnymi oraz mającymi trud-
ności w nauce. Zorganizowano zespoły 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
dla uczniów zdolnych w ramach godzin 
wynikających z art.42 realizowanego pro-
jektu edukacyjnego „Mały Archimedes”, 
którego głównym celem było rozwijanie 
kluczowych kompetencji uczniów w za-
kresie matematyki, fi zyki, chemii, biologii, 
geografii oraz przedsiębiorczości jako 
elementu wiedzy o społeczeństwie. 

Ukierunkowano zainteresowania mło-
dzieży na różne dziedziny wiedzy poprzez 
przeprowadzenie różnych konkursów na 
różnych szczeblach. Uczniowie szkoły 
mogli wykazać się wiedzą w konkursach 
przedmiotowych, konkursie języka an-
gielskiego „TEST OXFORD PLUS” kon-
kursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
konkursie wiedzy o Józefi e Piłsudskim, 
konkursie organizowanym przez KRUS w 
Augustowie - „BHP w rolnictwie”, szkol-
nym konkursie ortografi cznym. 

Po raz pierwszy w szkole przeprowa-
dzono konkurs plastyczny „Bezpieczny 
Internet” w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Bezpiecznego Inter-
netu, którego celem było uświadomienie 
zagrożeń tkwiących w Internecie i wypra-
cowanie zasad bezpiecznego poruszania 
się w sieci. Młodzież wzięła udział w 
Przeglądzie Piosenki Religijnej – So-
kółka 2010 oraz Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży Powiatu 
Augustowskiego.

W ramach zadań wychowawczych 
zorganizowano uroczystości: 71 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i agresji 
sowieckiej na Polskę, Dzień Papieski, 
apel z okazji rocznicy Odzyskania Nie-
podległości, w trakcie których kształto-
wano postawy obywatelskie i patriotyczne 
dzieci i  młodzieży. Rozwijano postawy 

samorządności wśród młodzieży poprzez 
organizację apeli i imprez szkolnych: ślu-
bowanie, otrzęsiny, andrzejki, mikołajki, 
jasełka, Wigilia szkolna, choinka, Dzień 
Babci i Dziadka, Walentynki. Uczniowie 
szkoły wzięli aktywny udział w akcji 
„Sprzątanie Świata”.

Głównym zadaniem w zakresie opieki 
nad dziećmi było zapewnienie bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. Realizowano 
więc zagadnienie: bezpieczna droga do i 
ze szkoły. Na terenie szkoły wzmocniono 
opiekę nad uczniami. W czasie przerw 
nauczyciele pełnili dyżury na korytarzach, 
czuwali nad bezpieczeństwem uczniów, 
reagowali na niestosowne zachowanie. 
Przed lekcjami i po lekcjach uczniowie 
spędzali czas na zajęciach świetlicowych, 
prowadzonych w grupach wiekowych. 
Przeprowadzono w większości klas szereg 
lekcji wychowawczych z pedagogami 
szkolnymi, na których zapoznano z kon-
sekwencjami łamania prawa, integrowano 
zespoły klasowe, wpajano nawyki pozy-
tywnych zachowań w różnych sytuacjach. 
Kontynuowano współpracę z GOPS w 
Płaskiej w celu zapewnienia uczniom 
podstawowych przyborów, podręczników, 
dożywiania. 

W ramach projektu „Mały Archime-
des” zakupiono pakiety edukacyjne ma-
tematyka, chemia, biologia, podręczniki i 
zbiory zadań do wszystkich realizowanych 
przedmiotów w programie, notebook, 
kamerę internetową, generator dźwięków 
oraz zestaw do fi zyki. Zakupione pomoce 
ułatwią pracę nauczycieli i uatrakcyjnią 
zajęcia uczniom.

W dalszym ciągu kontynuowana jest 
współpraca z Ruchem Pomocników Matki 

Kościoła  z Choszczówki, dzięki której 
uczniowie otrzymali upominki, a szkoła 
środki czystości.

Pierwszy semestr nauki zakończono 
przed feriami zimowymi. Na posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej zatwierdzono oceny 
z zachowania i wyniki nauczania. 

Wśród uczniów klas I – III 40,74% 
wyróżniło się w nauce i zachowaniu. 
Należą do nich: B. Pużyńska, O. Sewasty-
nowicz, M. Naumowicz, K. Ledniowska, 
K. Czokajło, K. Tarasiewicz, A. Daniło-
wicz, M. Raczkowska, D. Raszkiewicz, 
Z. Tyburek z klasy I; J. Simonienko, K. 
Pużyński, P. Milewska, A. Gołaszewska, 
B. Raczkowski z klasy II; J. Selwent, K. 
Hańczuk, M. Trojanowski, A. Miezio, 
W. Tarasiewicz, P. Szczęsny z klasy III.

       Natomiast w klasach IV – VI szkoły 
podstawowej i w klasach I – III gimnazjum 
bardzo dobre i wzorowe oceny ze sprawo-
wania i średnią ocen powyżej 4,75 uzyskali 
następujący uczniowie: w klasie IV – A. 
Jeje, J. Kuźma, S. Macierzyńska, D. Ka-
zimierczyk, A. Wasilczyk, D. Gołkowski, 
P. Sękałowska; w klasie V - M. Romań-
czuk, W. Mołodziejko,  D. Żydanowicz, 
M. Szczęsny, E. Zubkiewicz; w klasie 
VI - J. A. Milewski, K. Citkowska, K. 
Pawłowski, D. Czuper; w klasie Ia – D. 
Czuper; w klasie Ib – E. Masłowska; w 
klasie IIa - P. Mołodziejko; w klasie  IIb – 
Sz. Bołtralik; w klasie  IIIa - M. Pawłow-
ska, K. Mołodziejko, K. Czuper; w klasie  
IIIb - P. Jałoszewska, P. Citkowska, K. 
Skowroński, J. Jatkowska.

Wszystkim wyróżnionym uczniom 
Rada Pedagogiczna gratuluje, a pozosta-
łym życzy… większego zapału do nauki.

 T. S.

I semestr roku szkolnego 2010/11 
w ZSO w Płaskiej
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 Świetlica  wiejska w 
Gruszkach zorganizowała w 
ferie zimowe gry i zabawy 
dla dzieci mieszkających w 
naszej wsi i okolicach. W 
ramach zajęć odbył się turniej 
tenisa stołowego i gry w war-
caby, dzieci miały możliwość 
popisania się wiedzą poprzez  
rozwiązywanie krzyżówek i 
rebusów. 

Wspólne spotkania uczest-
ników zajęć uatrakcyjniały 
skromne posiłki w formie ka-
napek, ciastek i  herbaty. Gdy 
pogoda była sprzyjająca, wiel-
ką radość sprawiły zabawy na 
śniegu a szczególnie ognisko z 
kiełbaskami i gorąca herbatą. 
Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

B .W.

Ferie zimowe 2011 na wesoło i sportowo
w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach

W grudniu 2010 roku 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Gruszkach uczestniczyli 
w kilku konkursach plastycz-
nych o zasięgu szkolnym, 
powiatowym i regionalnym. 
Najbardziej cieszą nas sukcesy 
odniesione w:

- XII Suwalskim Przeglą-
dzie Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej „Mali przyjaciele 
Marii Konopnickiej” organi-
zowanym przez Regionalny 
Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Suwałkach,

- Bożonarodzeniowym 
Konkurs ie  P las tycznym 
„Anioły nad Augustowem 
2010” organizowanym przez 
Augustowskie Placówki Kul-
tury,

- konkursie organizowa-
nym przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną                              
w Augustowie na „Zakładkę 

do książki promującą niepa-
lenie i zdrowy tryb życia”.

Do konkursu „Mali przyja-
ciele Marii Konopnickiej” z na-
szej szkoły zgłoszono 23 prace. 
Z całego regionu wpłynęło 
ponad 900 prac, na wystawę 
zakwalifikowano 40, w tym 
aż 6 z naszej szkoły. Były to 
prace: Karoliny Jatkowskiej, 
Sandry Jatkowskiej, Darii 
Trockiej, Karoliny Proch-
niewskiej, Adama Milewskie-
go i Mateusza Kozielskiego.

Uroczyste otwarcie wysta-
wy i wręczenie nagród nastąpi-
ło w dniu 7 grudnia 2010 roku, 
nagrodę zdobyła Karolina 
Jatkowska.

Do konkursu „Anioły nad 
Augustowem 2010” z naszej 
szkoły zgłoszono 8 prac. Roz-
strzygnięcie konkursu odbyło 
się dnia 1 grudnia 2010 roku. 
Z rejonu powiatu napłynęło 

140 prac,  w różnych techni-
kach plastycznych : ceramika, 
papieroplastyka, masa sol-
na, wykonane z materiałów 
tekstylnych i innych technik 
mieszanych. Jury nagrodziło 
prace wyróżniające się po-
mysłowością i oryginalnością 
przedstawienia postaci anioła, 
nagrodzono 55prac. Z naszej 
szkoły nagrody rzeczowe i 
otrzymali: Mateusz Kozielski, 
Oskar Wasilczyk, Natalia 
Bołtralik, Daria Trocka.

Z okazji obchodzonego 18 
listopada Światowego Dnia 
Rzucania Palenia i wprowa-
dzenia w Polsce w dniu 15 
listopada palenia w miejscach 
publicznych Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Augustowie ogłosiła kon-
kurs na „Zakładkę do książki 
promującą niepalenie i zdro-
wy tryb życia”. Do konkursu 

przystąpiło 17 uczniów z klas 
IV – VI. Szkolna Komisja 
Konkursowa wybrała z nich 
3 prace: Beaty Szarkowskiej 
oraz Karoliny Jatkowskiej i 
Darii Trockiej, które przesła-
no do organizatora konkursu.

Organizator nagrodzi ł 
wszystkie dostarczone prace.

Agata Pomichter

Plastyczne sukcesy
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 W lutym 2011 roku odbyło się kilka 
turniejów tenisa stołowego, w których 
uczestniczyli reprezentanci naszego 
klubu. W turnieju o Puchar Burmistrza 
Augustowa pierwsze miejsca zajęli: Piotr 
Zaniewski, Karolina Prochniewska 
i Natalia Bołtralik. Drugie miejsce – 
Krystian Prochniewski, a trzecie Daniel 
Wasilczyk.

 W turnieju feryjnym organizowanym 
przez Osiedlowy Dom Kultury w Augu-
stowie wszyscy nasi reprezentanci zajęli 
czołowe miejsca, a na szczególną uwagę 
zasługuje Piotr Zaniewski, który jest 
uczniem III klasy szkoły podstawowej i 
zwyciężył w kategorii szkół podstawo-
wych, w której grali zawodnicy od niego 
starsi o trzy lata!

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wóta Gminy Płaska

 2 lutego 2011 roku odbył się turniej 
tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Płaska dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum. Czołowe lokaty w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zajęli 
uczniowie trenujący w MUKS Płaska - 
Karolina Prochniewska, w kategorii żak, 
Karolina Jatkowska, w kategorii mło-
dzik, Piotr Zaniewski w kategorii żak, 
Daniel Wasilczyk w kategorii młodzik, 
Mariusz Zaniewski w kategorii kadet. 

 Puchary i nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Płaska pana Wiesława Go-
łaszewskiego zwycięzcom wręczyła p. o 
dyrektora GOK w Płaskiej pani Barbara 
Wasilewska.

J .B. 

Będzie to pierwszy spis ludności od czasu przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej i stanowić będzie integralny 
element zaplanowanych na ten okres Spisów Europejskich. 

Dzięki przeprowadzeniu NSP 2011 możliwe będzie 
uzyskanie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demografi czno – społecznej i 
zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach 
i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach po-
działu terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym 
i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do 
pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach 
demografi cznych i społecznych między innymi z uwagi na 
wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej. 

Spisem zostaną objęte:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w 

mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami; 

• osoby niemające miejsca zamieszkania,
• mieszkania i budynki, w których znajdują się miesz-

kania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Spis zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej 
jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne.

Badanie reprezentacyjne będzie przeprowadzone u 
osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania 
zostały wylosowane do badania, natomiast w odniesieniu do 
osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, 
przeprowadzone zostanie badanie pełne. 

Dane zbierane będą w następujący sposób:
• przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe zostaną 

zasilone danymi pochodzącymi z systemów informacyjnych, 
• samopis internetowy (CAII) w dniach – 1 IV – 16 VI, 
• wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów 

statystycznych (CATI) w dniach 8 IV– 30 VI, 
• wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego 

(CAPI) w dniach 8 IV – 30 VI. 
We wszystkich metodach zbierania danych wykorzy-

stywany będzie formularz elektroniczny.
Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich 

przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbie-

rane i gromadzone podczas prac spisowych, są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej.

Wszelkie pytania można zadawać na stronie interneto-
wej www.stat.gov.pl, w części „pytania do GUS”. Odpowiedzi 
udziela również Rzecznik Prasowy Prezesa GUS (spis@stat.
gov.pl; rzecznik@stat.gov.pl).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
odbędzie się w dniach 1.IV – 30.VI.2011r.

MUKS Płaska wygrywa
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22 stycznia 2011 roku od godziny 
10.00 do godziny 19.00 trwała  choinka 
szkolna dla uczniów ZSO w Płaskiej.

Najpierw bawili się uczniowie szkoły 
podstawowej. W trakcie zabawy Samo-
rząd Uczniowski przeprowadził konkurs 
na najciekawsze przebranie. Po obejrze-
niu wszystkich uczestników konkursu 
jury wybrało najciekawsze kostiumy i 
najlepsze ich prezentacje. Tym razem 
wygrały dziewczynki: Oliwia Sewasty-
nowicz kl. I, Ola Gołaszewska kl. II, 
Agnieszka Daniłowicz kl. I. 

Natomiast uczniowie klasy III przed-
stawili inscenizację baśni pt. „Cali-
neczka”. Ważnym punktem imprezy 
było spotkanie z członkami Ruchu 
Pomocników Matki Kościoła z Chosz-

czówki, którzy tradycyjnie już od kilku 
lat wcielają się w Mikołajów i szczodrze 
obdarowują wszystkich uczniów. 

W imieniu uczniów gości powitała i 
podziękowała za prezenty uczennica

klasy VI Klaudia Citkowska. Na-
tomiast w imieniu rodziców wystąpiła 
Przewodnicząca Rady Rodziców Maria 
Gołaszewska, która podziękowała za 
wspieranie uczniów i szkoły. W dowód 
wdzięczności na ręce przewodniczącej 
fundacji Hanny Gerłowskiej wręczy-
ła wypieki regionalne. Swoje wyrazy 
wdzięczności za współpracę wyraził 
również ks. Wojciech Jabłoński Pro-

boszcz Parafi i Studzieniczna oraz Wójt 
Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski. 

Od godziny 16.00 bawili się ucznio-
wie gimnazjum. Muzyka ucichła tylko 
na chwilę, aby goście z Choszczówki 
mogli wręczyć hojne podarki i przywi-
tać się z uczniami. Rozdanie prezentów 
poprzedzone było mową przewodniczą-
cej naszych gości pani Hanny i byłego 
proboszcza księdza Zygmunta Kopicz-
ko. Po rozdaniu prezentów uczniowie 
udali się do klas na poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Po posiłku 
uczestnicy zabawy kontynuowali tańce. 

Niestety, o 19.00 muzyka musiała 
umilknąć. Uczniowie z żalem opuścili 
szkołę zgodnie deklarując, że choinka 
była udana, ale trwała zbyt krótko.

A.W.

W piątek 21.01.2011 w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej 
odbyła się coroczna uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Dostojnych gości 
– Babcie i Dziadków oraz wójta gminy 
Płaska Wiesława Gołaszewskiego  powi-
tała uczennica klasy II Asia Simonienko. 

Uroczystość została zorganizowana 
przez uczniów klas młodszych pod opie-
ką wychowawczyń. Występ rozpoczęli 
uczniowie klasy III, którzy przedstawili 
baśń pt. ,,Calineczka”. Dzieci z przed-
szkola i klas I - II wystąpiły w montażu 
słowno-muzycznym. 

Słowami wierszy i piosenek wyraziły 
swoją miłość i przywiązanie. 

Podziękowały kochanym Babciom i 
Dziadkom za opiekę. Oprócz tego dzieci 
pokazały swoje umiejętności taneczne. 
Grupa przedszkolna zatańczyła krakowia-
ka i taniec boogie – woogie. 

Goście otrzymali moc życzeń i  wła-

snoręcznie przygotowane upominki. Bab-
cie i Dziadkowie wzruszyli się, a niektórym 
w oku zakręciła się nawet łezka. Na zakoń-
czenie wystąpił dyrektor szkoły Dariusz 
Sudyk, który dołączył się do życzeń złożo-
nych przez dzieci i podziękował Gościom 

za przybycie. Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem. 

Dziadkowie byli dumni ze swoich po-
ciech i na długo utkwi Im w pamięci zaan-
gażowanie wnucząt w upamiętnienie tego 
wspaniałego dnia.                                                  P.M.

Dzień Babci i Dziadka w ZSO Płaska

Choinka szkolna
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26 stycznia br.  odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Straży Granicznej z 
Płaskiej w ramach programu „Bezpieczne 
Ferie”. Program ten prowadzi Komenda 
Wojewódzka Policji w Białymstoku i 
Podlaski oddział Straży Granicznej. U 
nas gościł młodszy chorąży SG Adam 
Wawiórko oraz chorąży SG Krzysztof 

Tomaszewski. Odbył się pokaz mul-
timedialny, na którym przedstawiono 
jak należy zachowywać w różnych 
sytuacjach podczas ferii. Zobaczyliśmy  
także sprzęt zimowy jakim dysponuje 
Straż Graniczna - imponujący.

 25 stycznia i 2 lutego br. zorgani-
zowane zostały ogniska przy których 
piekliśmy kiełbaski, żartowaliśmy i 
bawiliśmy się w różne gry i zabawy. 
Urządziliśmy wyścigi na sankach, 
zjeżdżaliśmy na pobliskiej górce „wy-
bojach”. Dzieci były szczęśliwe mimo, 
że bardzo mroziło.

 27 stycznia i 3 lutego br. odbyły się 
dyskoteki. Dzieci były bardzo rozbry-

kane i chętne do zabawy. Na 
koniec ferii  zorganizowany 
został turniej tenisa stołowe-
go. Poprowadził i sędziował 
go Tomasz Obuchowski . 
Zapisało się osiem osób - 
trzecie miejsce zajął Szy-
mon Gałażyn, drugie miejsce 
Dominik Jejer a pierwsze 
Jakub Obuchowski. Dzieci  
otrzymały dyplomy za udział 
w konkursie. 

AO   

Ferie w Strzelcowiźnie

Zła wiadomość dla pracujących 
emerytów. Część z nich będzie musiała 
zrezygnować z emerytury albo zwolnić 
się z pracy. To efekt obowiązujących od 
1 stycznia przepisów.

Zakaz łączenia emerytury z pracą wy-
myślił resort pracy. Pomysł spodobał się 
ministrowi fi nansów, który już policzył, 
że da to rocznie 700 mln zł oszczędności. 
Ekonomiści wątpią jednak w te liczby. 
Uważają, że budżet, zamiast zyskać, 

straci. Bo emeryci przestaną pracować, 
więc nie będą płacić składek i podatków. 

Na czym polega zmiana przepisów? 
W projekcie resortu pracy w nowelizacji 
ustawy z 17 grudnia 1998r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych pojawił się dodatkowy 
art. 103a: „Prawo do emerytury ulega 
zawieszeniu bez względu na wysokość 
przychodu uzyskiwanego przez emeryta z 
tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez 

uprzedniego rozwiązania stosunku pracy 
z pracodawcą, na rzecz którego wykony-
wał je bezpośrednio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury, ustalonym w decyzji 
organu rentowego”. 

O co chodzi? Jeżeli osoba, która dziś 
pobiera emeryturę i wciąż pracuje na eta-
cie w swoim zakładzie pracy (z którego 
nigdy się nie zwolniła), będzie chciała 
nadal dostawać świadczenie, teraz będzie 
musiała się zwolnić.                           (A)

Emerytura czy etat – trzeba wybrać?
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Walentynki mają w Polsce około 19 
letnią tradycję. Święto Zakochanych za-
częto powszechnie obchodzić w Europie, 
a szczególnie w Anglii, w średniowieczu. 
W połowie lutego na Wyspach Brytyj-
skich ptaki zaczynają łączyć się w pary, 
co sprzyja romantycznym wyznaniom. 
Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza za-
chowana kartka walentynkowa, która jest 
przechowywana w Muzeum Brytyjskim. 
W 1415 roku Karol, książę Orleanu wysłał 
ją do swojej żony. Pierwsze drukowane 
walentynki pojawiły się pod koniec XVII 
wieku. Zawierały one wiersze i rymowane 
życzenia, ozdobione amorkami, ptaszkami 
i serduszkami. Na skalę masową kartki 
walentynkowe zaczęła produkować Ame-
rykanka Esther Howland na początku XIX 
wieku. Pod koniec XX wieku modne stały 

się miłosne anonse w prasie, jak również 
pocztówki elektroniczne, wysyłane maso-
wo w Internecie. Ostatnio przebojem stały 
się walentynkowe sms-y z życzeniami i 
obrazkami. 

   Walentynki w naszej szkole Samo-
rząd Uczniowski zaplanował już przed 
feriami. Uczniowie w ferie zimowe 
wykonali Skrzynkę Walentynkową, do 
której listy można było wrzucać już od 
7 lutego. Nauczyciel języka angielskiego 
Urszula Pietrewicz przygotowała szkolny 
konkurs na Serduszko Walentynkowe. 
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 
w dniu Szkolnych Walentynek. Napłynęło 
12 prac. Wszystkie prace były na wyso-
kim poziomie. Trudno było rozstrzygnąć 
konkurs. Nagrodzono następujące osoby:

I miejsce zdobyła Daria Trocka z klasy 

V za wykonanie serca z piernika,
II miejsce przyznano Karolinie Jat-

kowskiej z klasy V i Agnieszce Szarkow-
skiej z klasy III,

III miejsce zdobyły Klara Zdankiewicz  
z klasy IV i Sara Sawastynowicz z klasy V.

Zabawa przy muzyce odbyła się 
na świetlicy szkolnej i trwała od 13.00 
do 14.30. Przewodnicząca SU Beata 
Szarkowska z klasy VI przebrała się za 
listonosza i rozdawała kartki i listy wa-
lentynkowe. SU wcześniej przygotował i 
rozdał wszystkim uczniom i nauczycielom 
serduszka z numerkami. Listonosz w prze-
rwie między tańcami losował numerek, 
któremu odpowiadała słodka niespodzian-
ka. Taka forma zabawy bardzo spodobała 
się uczniom.    

Opiekun SU: Agata Pomichter

WALENTYNKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GRUSZKACH

Awarię przydomowych oczyszczalni należ 
zgłaszać w następujący sposób :
1. Wypełnić formularz, który należy ode-
brać osobiście w Urzędzie Gminy.
2. Kopię zgłoszenia należy wysłać (dane 
podane w nagłówku formularza) :
 - faksem na numer telefonu: 86-218-03-29,
- e-mailem na adres: serwis oczyszczalni@
gmail.com
- pocztą na adres: 
Oryginał zgłoszenia należy przekazać 
pracownikowi Urzędu Gminy, zostanie 
on odebrany przez pracownika naszej 
fi rmy .
 3. Po otrzymaniu poprawnie wypełnio-
nego formularza pracownik naszej fi rmy 
skontaktuje się z osobą zgłaszającą awa-
rię w celu ustalenia terminu przyjazdu 
serwisanta.

W trakcie wizyty serwisant stwierdza 
zasadność zgłoszenia usterki. Jeżeli 
stwierdzi, iż zgłoszona awaria była spo-
wodowana brakiem znajomości obsługi 
oczyszczalni przydomowej koszty serwi-
su pokrywa osoba zgłaszająca awarię. 
Na koszty serwisu składa się dojazd 
do klienta oraz wymiana lub regulacja 
uszkodzonych elementów oczyszczalni. 
Niżej wymienione ceny dotyczą także 
napraw pogwarancyjnych .

Koszt dojazdu do klienta :
 - do 100 km od siedziby fi rmy – 200 PLN,
 - do 200 km od siedziby fi rmy – 300 PLN,
 - do 300 km od siedziby fi rmy – 500 PLN.

Koszt innych napraw, wymiany podze-
społów oraz przeglądów serwisowych: 

 - pompa ścieku oczyszczonego – 1000 
PLN,
 - pompa ścieku surowego – 1500 PLN,
 - sprężarka membranowa (80) – 750 PLN,
 - sprężarka membranowa (100) – 1000 
PLN,
 - sprężarka membranowa (120) – 1500 
PLN,
 - rozdzielacz powietrza – 120 PLN.
Inne, nie wyszczególnione w zestawieniu, 
naprawy oraz czynności serwisowe zostaną 
wycenione w trakcie wizyty serwisanta i 
przedstawione osobie zgłaszającej usterkę.
Jeżeli usterka zostanie zgłoszona w 
okresie gwarancyjnym i wynika z nie-
prawidłowego montażu oczyszczalni, 
lub wad ukrytych, koszt serwisu pokryje 
wykonawca lub producent przydomowej 
oczyszczalni ścieków .

Ogólne zasady serwisowania oczyszczalni przydomowych


