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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Płaskiej organizuje konkurs pt. 
”Gmina Płaska w latach II świa-
towej (1939-1945)”  w dwóch ka-
tegoriach:
−dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej ,,Moja miejscowość 
w II wojnie światowej”- spisane 
relacje na podstawie wywiadu ze 
świadkami.
−uczniowie gimnazjum - ,,Ocalić 

od zapomnienia” - forma pracy może 
być dowolna  ważne, by opracowa-
nie obrazowało losy mieszkańców 
naszej gminy , wydarzenia związane 

z II wojną światową, miejsca i relacje 
związane z Obławą Augustowską. 
Mogą być to opracowane dokumenty, 
listy, zdjęcia lub inne źródła z ko-
mentarzem autora; może być to praca 
historyczna, esej, reportaż, album, 
wywiady, czy też spisane relacje.

Celem konkursu jest rozbudzenie 
zainteresowania historią najbliższe-
go otoczenia, poszerzenie wiedzy 
o dziejach regionu i losach jego 
mieszkańców,  budzenie postawy 
szacunku dla źródeł przekazujących 
wiedzę o tradycjach rodzinnych, re-
gionalnych i uwrażliwienie na ko-

nieczność ich zachowywania. 
Organizator konkursu zwraca się 

z prośbą do mieszkańców naszej 
gminy, którzy pamiętają o wydarze-
niach z okresu II wojny światowej 
o pomoc uczniom, którzy zechcą 
wziąć w nim udział i przybliżyć te 
wydarzenia współczesnemu poko-
leniu. 

Regulamin konkursu jest dostępny 
w GBP w Płaskiej oraz w szkołach.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w kon-
kursie, przewidziane są nagrody dla 
wszystkich jego uczestników.

Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Płaskiej. 
Uczestnikami konkursu mogą być 
wszyscy uczniowie szkół podstawo-
wych  i gimnazjum z gminy Płaska.
Celem konkursu jest:
 rozbudzenie zainteresowania hi-
storią najbliższego otoczenia, 
 poszerzenie wiedzy o dziejach 
regionu i losach jego mieszkańców,
 pogłębienie miłości „własnej małej 
ojczyzny”,
 kształtowanie wrażliwości arty-
stycznej, umiejętności postrzegania 
fotografii  jako plastycznego zapisu 
rzeczywistości,
 uczenie poszukiwania informacji, 
analizy, formułowania wniosków i 
ocen, 
 rozwijanie kultury języka i umie-
jętności prezentacji, 
 budzenie postawy szacunku dla 
źródeł przekazujących wiedzę o tra-
dycjach rodzinnych i regionalnych 
i uwrażliwienie na konieczność ich 
zachowywania,
 pozyskanie bądź zabezpieczenie fo-
tografii i innych wartościowych źródeł  
do dziejów najbliższej okolicy.
 rozbudzanie zainteresowania histo-
rią i tradycją rodziny, gminy, regionu 
i kraju 
 propagowanie wśród uczniów zna-

jomości faktów historycznych z okresu  
II Wojny Światowej, 

ZAKRES TEMATYCZNY:
Konkurs zostanie przeprowadzony w 
dwóch kategoriach:

Kategoria I: Uczniowie klas IV-VI 
szkoły podstawowej  z obszaru gminy 
Płaska.
Kategoria II: Uczniowie Gimnazjum  
w Płaskiej.

FORMA PRAC:
Formy prac konkursowych zależą od 
kategorii wiekowej. Na konkurs należy 
złożyć prace:
Uczniowie klas IV – VI szkół podsta-
wowych  - ,,Moja miejscowość w II 
wojnie światowej”- spisane relacje na 
podstawie wywiadu ze świadkami.
Uczniowie gimnazjum - ,, Ocalić od 
zapomnienia”
Forma pracy może być dowolna waż-
ne, by opracowanie obrazowało losy 
mieszkańców naszej gminy, wyda-
rzenia związane z II wojną światową, 
miejsca i relacje związane z Obławą 
Augustowską. Mogą być to opraco-
wane dokumenty, listy, zdjęcia lub 
inne źródła z komentarzem autora; 
może być to praca historyczna, esej, 
reportaż, album, wywiady, czy też 
spisane relacje. Opracowane prace 

należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 1 grudnia 2009 do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Płaskiej. 
Autorów najciekawszych i najbardziej 
wartościowych pod względem me-
rytorycznych prac czekają nagrody 
rzeczowe i książkowe.  Prace ocenione 
zostaną przez powołaną przez GBP w 
Płaskiej komisję konkursową. Komi-
sja oceni prace uwzględniając przede 
wszystkim: formę i treść, estetykę i 
oryginalność ujęcia tematu, wartość 
merytoryczną. Orzeczenia Komisji są 
ostateczne. Złożone prace przecho-
dzą na własność organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Biorący udział w Konkursie uczest-
nicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
ich danych osobowych przez Organi-
zatora, oraz media zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych, w szcze-
gólności na publikację ich imienia i 
nazwiska, miejscowości zamieszkania, 
wizerunku oraz nazwy szkoły, którą 
reprezentują w związku z ogłoszeniem 
wyników Konkursu.
2. Dokumentację Konkursu po jego 
zakończeniu przechowuje organizator 
przez okres jednego roku.
3. Organizator zastrzega sobie możli-
wość zmiany niniejszego regulaminu.
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Tej Sesji odbytej 8 października 2009 
roku (czwartek) w świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej przewodniczył Dariusz Ciężkow-
ski, zaś radni podjęli podczas jej trwania 
kilka ważnych decyzji. Przyjęto bez uwag 
protokół z XXI sesji. Informację o decy-
zjach w okresie między sesjami przedsta-
wił Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy 
Płaska. Analizę oświadczeń majątkowych 
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

Rada Gminy na tej  sesji zajmowała się 
również dwiema skargami, jakie skierował 
były dyrektor ZSO w Płaskiej Czesław 
Warakomski na działalność Wójta Gminy. 
W swoich skargach skierowanych do woje-
wody podlaskiego zarzucił Wójtowi Gmi-
ny, że bez uzgodnienia z nim zarządził in-
wentaryzację majątku szkoły oraz, że został 
pozbawiony bezprawnie pracy w szkole a 
także, że Wójt naruszył przepisy zatrud-
niając Dariusza Sudyka, jako dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pła-
skiej. Swoje uwagi w tych sprawach przed 
Radą Gminy przedstawili: obecny na sesji 
skarżący, członkowie Komisji Rewizyjnej 
oraz Wójt Gminy. Głos zabierali także inni 
radni. Komisja Rewizyjna nie wskazując 
uchybień ze strony Wójta Gminy, stwier-
dziła, że według opinii członków Komisji 
- część uwag jest zasadna. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że konkurs na 
stanowisko dyrektora ZSO w Płaskiej zo-
stał ogłoszony w maju tego roku zgodnie z 
wymogami prawa. Informacje o konkursie 
zostały ogłoszone w internecie, w BIP-ie, 
prasie regionalnej, powiatowej i gminnej a 
także przekazane do szkół na terenie Gminy 
Płaska. Komisja konkursowa składała się z 
8 osób (3 przedstawicieli wójta, 2 przed-
stawicieli Kuratora Oświaty, 1 przedstawi-
ciel Rady Pedagogicznej, 1 przedstawiciel 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z Au-
gustowa oraz 1 przedstawiciel Rady Ro-
dziców). Do konkursu przystąpiło 2 kandy-
datów: Henryk Sewastynowicz i Dariusz 
Sudyk - nauczyciel z Augustowa. 

Konkurs został nierozstrzygnięty, gdyż 
Komisja Konkursowa nie dopuściła do 
konkursu p. Sudyka (jeden z dokumentów 
był nieaktualny) a Henryk Sewastynowicz 
nie uzyskał wymaganej akceptacji Komi-
sji (co najmniej 4 głosy za). W tej sytuacji 
zgodnie z art. 36a ust 4 i 5 ustawy o sy-
stemie oświaty, organ prowadzący szkołę 
(w tym wypadku - Wójt Gminy) powierzył 
stanowisko dyrektora szkoły osobie przez 
siebie wskazanej. Mając na uwadze, że 
Komisja Konkursowa zaznaczyła,  iż za-
trudnienie pełniącego obowiązki dyrektora 
Szkoły powinno nastąpić na okres 10- mie-

sięcy, Wójt Gminy w dniu 3 sierpnia br. (po 
wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej 
ZSO w Płaskiej) zatrudnił p. Dariusza Su-
dyka na okres 10 miesięcy, jako pełniącego 
obowiązki dyrektora Szkoły. 
Następnie Wójt Gminy odniósł się do spra-
wy inwentaryzacji. Pan Cz. Warakomski, 
pełniący wówczas funkcję Dyrektora ZSO 
w Płaskiej, odmówił współpracy w zakre-
sie przekazywania Szkoły p. Sudykowi. 
W związku z tym Wójt Gminy w dniu 19 
sierpnia br. powołał Komisję Inwentaryza-
cyjną, która pracowała do dnia 31 sierpnia 
br. i jej zadaniem było zinwentaryzowanie 
majątku Szkoły w Płaskiej. Szkoła (wraz z 
majątkiem) powinna bowiem zostać prze-
kazana w dniu upływu kadencji dyrektora 
Warakomskiego tj. 31 sierpnia br. W między-
czasie p. Cz. Warakomski skierował skargę 
na Wójta Gminy do Podlaskiego Kuratora 
Oświaty w Białymstoku. W związku z tą 
skargą po rozmowie z przedstawicielami 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wójt 
Gminy 31 sierpnia br. dokonał zmiany 
w sposobie zatrudnienia p. D. Sudyka i 
obowiązki Dyrektora powierzył na okres 5 
–letniej kadencji w oparciu o art. 36a ust. 4 
ustawy o systemie oświaty. 

Wójt Gminy wyjaśniał sprawę zatrud-
nienia pana Warakomskiego,  który nie 
posiada żadnej umowy o pracę, jako na-
uczyciel szkolny. Odpowiedzialność za to 
ponosi kierownik szkoły, czyli On sam.  To 
spowodowało, że po upływie kadencji Dy-
rektora, tj. dnia 1 września br. nie mógł być 
zatrudniony jako nauczyciel w ZSO Płaska. 
Co więcej nawet gdyby miał taką umowę o 
pracę, to stosunek pracy i tak uległby roz-
wiązaniu na mocy art. 23 ust. 1 pkt 4 Karty 
Nauczyciela z powodu ukończenia 65 lat 
życia.

Rada Gminy po wysłuchaniu wszyst-
kich opinii i wyjaśnień w tej sprawie, od-
rzuciła skargi Czesława Warakomskiego 
jako nieuzasadnione, podkreślając w uza-
sadnieniu, że Wójt Gminy działał zgodnie z 
prawem (Uchwała Nr XXII/162/09).

Podjęto Uchwałę Nr XXII/163/09 w 
sprawie w sprawie realizacji wniosku PO 
IG Program Operacyjny Innowacyjna Go-
spodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz 
zabezpieczeniu wkładu własnego. Wyrażo-
no wolę realizacji i utrzymania wskaźników 
projektu w okresie realizacji i trwałości 
w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 
8. Społeczeństwo Informacyjne – zwięk-
szenie innowacyjności gospodarki, Dzia-
łanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu eInclusion, po przejściu oceny 
merytorycznej i formalnej złożonego wnio-
sku. Celem projektu pod tytułem „Dostęp 
do Internetu szansą na dynamiczny rozwój 
gminy Płaska” jest przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy 
Płaska poprzez zapewnienie niezbędnego 
sprzętu komputerowego i oprogramowania 
oraz dostarczenie Internetu o przepustowo-
ści kanału nie mniejszej niż 144 kb/s. Gru-
pą docelową projektu będą gospodarstwa 
domowe z terenu gminy Płaska spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej i systemu świadczeń 
rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z 
rodzin o trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej, rodziny zastępcze oraz publiczne 
placówki kultury i szkoły. Rada Gminy za-
pewni  wkład własny w okresie realizacji i 
środki na zapewnienie trwałości projektu. 

(red)

Na XXII sesji Rady Gminy Płaska

Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzone w trybie prze-
targu nieograniczonego na: „Termomo-
dernizację budynku ośrodka zdrowia w 
Płaskiej” zostało unieważnione, gdyż 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą Gmina Płaska może przezna-
czyć na sfinansowania zamówienia. 
W październiku 2009r. zostanie przeprowa-
dzony jedynie remont kotłowni w budynku 
zoz (wraz z wymianą pieca centralnego 
ogrzewania), zaś pozostałe prace będą re-
alizowane w przyszłym roku, po kolejnym 
postępowaniu przetargowym. 
W wyniku przeprowadzonego postępo-

wania przetargowego na wykonanie robót 
budowlanych: „Remont budynku świetlicy 
wiejskiej w Dalnym Lesie oraz zago-
spodarowanie terenu wokół budynku”, 
wyłoniono Wykonawcę – firmę Zakład 
Remontowo – Budowlany, Instalacje 
Elektryczne, Sanitarne i C.O. Zefir 
Marian Nowikowski z Raczek. Firma ta 
zaoferowała najniższą cenę: – 144.947,94 
zł (wartość brutto). Przedmiotowe zada-
nie realizowane jest w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój 
wsi”.                       

 A.J.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płaskiej informuje, iż ustawą z dnia z 
dnia 17 października 2008r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 
1456), okres zasiłkowy ustalony został 
na okres od 1 listopada do 31 październi-
ka następnego roku kalendarzowego. W 
związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, 
który rozpoczął się 1 września 2008r., 
został przedłużony do 31 października 
2009r.

Oznacza to, że: decyzje o prawie do 
świadczeń rodzinnych wydane przed 1 
stycznia 2009r., z terminem do 31 sierp-
nia 2009r., winny być przedłużone do 
31 października 2009 r. Zgodnie z art. 
2 ww. ustawy, decyzja o przedłużeniu 
okresu, na jaki przyznaje się świadcze-

nia, powinna zostać wydana z urzędu, nie 
są wymagane: zgoda strony ani złożenie 
przez stronę wniosku w tej sprawie; w 
nowych decyzjach prawo do świadczeń 
ustala się na okres do 31 października 
2009r. 

Prawo do dodatków związanych z 
nauką dziecka ustalane jest odpowiednio 
do obowiązujących dotychczas zasad 
poświadczenia nauki dziecka, uwzględ-
niając zarówno bieżący rok szkolny 
2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, 
październik 2009) przyszłego roku szkol-
nego. W związku z usunięciem, z dniem 
1 stycznia 2009r., ograniczenia terminu 
złożenia wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, wniosek o 
ten dodatek może być złożony w każdym 
czasie przypadającym do końca okresu 

zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w 
roku szkolnym. 

Oznacza to, że w bieżącym okresie 
zasiłkowym, wyjątkowo obejmują-
cym rozpoczęcie dwóch lat szkolnych 
(1 września 2008r. rozpoczął się rok 
szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 
r. rozpocznie się kolejny rok szkolny 
2009/2010), dodatek z tytułu rozpo-
częcia roku szkolnego będzie mógł być 
wypłacony dwa razy – pierwszy raz 
za rok szkolny 2008/2009 (większość 
świadczeniobiorców otrzymała już to 
świadczenie wraz z zasiłkiem rodzinnym 
przyznanym za wrzesień 2008 r. lub w 
późniejszych miesiącach) oraz drugi raz 
- w okresie wrzesień – październik 2009 
r. za rok szkolny 2009/2010r. 

GOPS Płaska

W dniu 18.09.2009r. „Wspomnienia 
św. Stanisława Kostki”, w ZSO w Płaskiej 
odbyła się uroczysta msza święta 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. 
Koncelebrowali ją: ks. prałat Zygmunt 
Kopiczko, ks. Marcin Sieńkowski oraz 
ks. Tomasz Kopiczko, który wygłosił 
katechezę do dzieci i młodzieży na 
temat ich patrona. 

Na pytanie: czy łatwo być świętym?, 
ksiądz Tomasz wykazał, że życie 
Stanisława Kostki było wspinaczką do 
świętości, a zadecydowały o tym takie 
cechy jak: męskość, „świętość, która 
zaraża” i pasja. 

Postać św. Stanisława Kostki uczy 
nas, że wszystko co robimy w życiu, 
należy robić z pasją. Na zakończenie 
mszy św. ks. prałat Zygmunt Kopiczko 
pobłogosławił plecaki uczniów klas 
I, aby ten rok szkolny rozpoczęli 
z łaską Bożą, nauczycielom życzył 
umiejętnego przekazywania tajników 
wiedzy, a rodzicom i opiekunom, 
aby zawsze towarzyszyli dzieciom 
w trudach szkolnych.

L.P.

Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 
2009r. okresu zasiłkowego

Wspomnienie św. Stanisława 
Kostki w ZSO w Płaskiej
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KRYMINAŁKI  GMINNE

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 500 metrów od jeziora Paniewo, 
300 metrów od jeziora Pobojno. Cena 70 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), używane skrzydła drzwiowe, 
bryczka parokonna – 2,5 tys. zł - tel. 087 641 
88 81,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Sprzedam używaną chłodziarko-zamrażarkę 
marki Zanussi wys. 140 cm, szer. 55 cm 
oraz tapczan kol. niebieskiego -rozsuwany 

z poduszkami. Tel. 503 591 730.

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

Rysowanie portretów, autoportretów, 
malowanie widoków, pejzaży - tel. 0 603 270 
368. 

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną z prawem 
zabudowy o wielkości 2000 mkw, położoną 
w pobliżu Kanału Augustowskiego, 
w miejscowości Kudrynki, cena do uzgodnienia 
- tel. 087 641 76 35.

Sprzedam używany siewnik zbożowy, siewnik 
do nawozów i rozrzutnik obornika. Gruszki, 
tel. 0 693 354 502

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

*Do augustowskiej policji zgłosiła się na początku października 
br. kobieta z informacją, że nie pamięta gdzie zgubiła (?) swoje 
auto. Pamiętała jednak jego kolor i markę, co ułatwiło policjantom 
zadanie. Okazało się bowiem, że to nie kobieta tylko jej mąż, auta nie 
zgubił tylko porzucił, bo spowodował wypadek i uciekł, a samochód 
zostawił w bocznej uliczce… Niezłe przedstawienie. 

*Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces o brutalne za-
bójstwo i gwałt 29-letniej mieszkanki Augustowa Anety. Na ławie 
oskarżonych zasiedli dwa bracia S. Zbrodni dokonali w nocy z 13 
na 14 października 2008 roku. 

*Na 50 tysięcy złotych oszacowano straty po pożarze domku 
letniskowego w miejscowości Walne, gdzie całkowicie spalił się 
drewniany budynek, należący do mieszkańca Suwałk. Mężczyzna 
zasnął z papierosem. Na szczęście, nic mu się nie stało. Z ogniem 
przez ponad dwie godziny walczyło 16 strażaków. 

*4.10.2009r. o godz. 8:56 dyżurny Powiatowego Stanowiska 
Kierowania w Augustowie otrzymał informację o wpadnięciu 1 
sztuki trzody chlewnej do pomieszczenia piwnicznego przez otwór 
w stropie w miejscowości Macharce, gm. Płaska. Zadysponowa-
no zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Augustowie i 
jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalnym Lesie. Po 
przyjeździe na miejsce zastępów straży dokonano rozpoznania; 
stwierdzono, że przy budynku gospodarczym znajduje się piwnica, 
w której zlokalizowano 1 sztukę trzody chlewnej (świnia ok. 200 
kg). Właściciel poinformował, że zwierzę mogło tam wpaść w 
nocy, nie doznało widocznych obrażeń. Piwnica o wymiarach dł. 
szer. wys.- 3/3/2 m zlokalizowana pod poziomem terenu posiadała 
otwór o wymiarach 60/60 cm. 

(B)

w sprawie zmian zasad przyznania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej 
uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7 i 18 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 
grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654) od 1 listopada 
2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę 
z tyt. urodzenia się dziecka, jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określił w drodze rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświad-
czenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski o usta-
lenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka zostanie złożony przed 1 
listopada 2009r.

KOMUNIKAT 
GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

w PŁASKIEJ

Okres letni jest niestety czasem zwiększonej 
liczby wypadków i wiąże się z większym zapo-
trzebowaniem na cenny czynnik życia - krew. Od 
wielu lat organizowane są akcje krwiodawstwa w 
szkołach, zakładach pracy czy pośród członków 
OSP. 

W naszej gminie z roku na rok przybywa chęt-
nych , którzy chcą wspomóc takie akcje. Członko-
wie OSP ze wszystkich jednostek z terenu Gminy 
Płaska chętnie uczestniczą w akcji oddawania 
krwi. Podejmowanie takich działań jest pokrze-
piające, szczególnie, gdy coraz więcej młodzieży 
angażuje się w tego typu przedsięwzięcia.

                                                           MC

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego według zasad okre-
ślonych w regulaminie stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXXI/362/09 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 
zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych w ramach projektu “Wsparcie 
stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”- Pod-
działanie 9.1.3 POKL 2007 – 2013 (Dz. Urz. Woj. 
Podl. Nr 186, poz. 1985). Stypendium przyznawane 
jest na okres 12 miesięcy w kwocie 300 zł netto 
wypłaconych w jednej transzy. Planowane jest przy-
znanie 198 stypendiów. Wsparciem stypendialnym 
może zostać objęta osoba, która spełnia kryterium 
obowiązkowe, czyli: spełnia kryterium dochodowe 
i kryterium szczególnego uzdolnienia.

Uczeń spełnia kryterium dochodowe, jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrot-
ności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń 
rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach 
rodzinnych (1008 zł netto lub 1166 zł netto gdy w 
rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności). Uczeń spełnia kryterium szczególnego 
uzdolnienia jeżeli: w przypadku ucznia gimnazjum 
jest laureatem lub finalistą przedmiotowego kon-
kursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu między-
narodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku 
szkolnym 2008/2009 oraz uzyskał średnią ocen 
ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,5 na 
zakończenie roku szkolnego 2008/2009. W przy-
padku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który  jest 
laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, 
olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodo-
wym, krajowym lub wojewódzkim w roku szkolnym 
2008/2009 oraz uzyskał średnią ocen ze wszystkich 
przedmiotów co najmniej 4,0 na zakończenie 
roku szkolnego 2008/2009. Urząd Marszałkowski 
ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają 
charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie 
dodatkowych punktów podczas oceny kandydata. 
Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wy-
niki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom 
szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedago-

gicznej. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów 
potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w 
roku szkolnym 2008/2009 składa się w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (ul. 
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) w terminie 
do dnia 30 października 2009 roku, na formularzu 
określonym uchwałą Zarządu Województwa Pod-
laskiego. Do wniosku należy dołączyć: kserokopie 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów 
w nauce za rok szkolny 2008/2009, poświadczone 
przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,  
kserokopię świadectwa za rok szkolny 2008/2009, 
poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z 
oryginałem, Szczegółowe informacje dotyczące za-
sad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku w 
dziale Edukacja:www.wrotapodlasia.pl/pl/eduka-
cja/stypendia/. Wszelkie uwagi i zapytania należy 
kierować do Referatu Edukacji (Departament 
Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, 
III piętro, pokój 307).

Właściciele nieruchomości (…) zwrócili się 
24 marca 1998 roku do Rady Gminy z wnioskiem 
o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy w ten sposób, żeby obszar działki rolnej po-
łożonej we wsi Podmacharce został przeznaczony 
pod zabudowę letniskową i mieszkaniową. Wójt 
Gminy zawiadomił ich o terminie i miejscu posie-
dzenia Rady Gminy jako właściwej w przedmiocie 
rozpatrzenia ich zarzutów. Na posiedzeniu w dniu 
19.09.2002r. uchwałą Nr XXX/267/02 Rada Gminy 
uwzględniła pozytywnie w części zarzut właścicieli 
nieruchomości (...). W toku dalszego postępowania 
wyjaśniającego oraz podejmowanych czynności 
Uchwałą Nr XII/67/04 Rada Gminy w dniu 8 
czerwca 2004r. stwierdziła, że przedmiotem i zakre-
sem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy, dotyczącym przedmiotowej 
działki jest dominujące przeznaczenie użytków 
rolnych i leśnych na potrzeby mieszkaniowe z do-
puszczeniem funkcji usługowej, rekreacyjnej (w tym 
zabudowa letniskowa) i zarzut zgłoszony przez 
właścicieli nieruchomości zasługuje na uwzględnie-
nie, tzn. działka o nr geod. 99/2 przeznaczona jest 
pod zabudowę, i objęta jest konturem 5MN jako 
teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej.  
Sesja odbyła się  24.11.2005r., na której podjęto 
uchwałę Nr XX/134/05 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
miejscowości Podmacharce. W trakcie dalszego 

postępowania ustalono, że uchwała intencyjna Nr 
XX/134/05 jest niezgodna ze studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego Gminy, dlatego 
też należy zmienić studium. Z uwagi na wysokie 
koszty wykonania zmiany planu jak i studium, 
uchwały miały być podjęte w I kwartale 2009 roku. 
Wojewódzki Sąd (…) II SA/Bk 66/09, stwierdził 
m.in. nieważność załącznika nr 2 do Uchwały Nr 
XII/67/04 Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2004r. 
w wprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy w zakresie dotyczącym prze-
znaczenia części nieruchomości o nr geodezyjnym 
99/02 położonej we wsi Podmacharce pod „tereny 
istniejących użytków rolnych i leśnych do pozosta-
wienia w dotychczasowym użytkowaniu”, oznaczone 
symbolem 9 RP/RZ/RL, zaskarżony akt w tej części 
nie może być wykonany w całości do czasu upra-
womocnienia się niniejszego wyroku, zasądzenie 
od Rady Gminy  na rzecz skarżących właścicieli 
nieruchomości solidarnie kwotę 540,00 zł tytułem 
zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Powodowie (…), jako strona, która próbowała 
wykazywać, iż jest pokrzywdzona, reprezentujący 
firmę budowlaną (…), wystąpili przeciwko pozwa-
nej – Gminie Płaska, jako stronie, która broni się 
od oskarżenia, z pozwem o zmianę umowy nr (…) 
z dnia 09.02.2004 r. – podwyższenie wysokości 
wynagrodzenia o kwotę 259 969,47 zł (o równo-
wartość 15 % podatku VAT) wraz z odsetkami, 
z tytułu wykonanych robót budowlanych na terenie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących, polegających na 
budowie sali sportowej. W trakcie postępowania sąd 
ustalił, iż w myśl art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczał-
towe, wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, nawet jeżeli w trakcie zawartej 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. W ocenie sądu, o czym świadczą 
względy prawne i dowodowe (zgromadzony mate-
riał dokumentów) firma budowlana (…), pomimo 
spoczywającego na niej obowiązku, nie wykazała 
w żaden sposób, jakie były poniesione przez tą 
firmę budowlaną rzeczywiste koszty inwestycji 
oraz w jakiej wysokości i w odniesieniu do jakich 
pozycji powstała po ich stronie strata finansowa. 
Ponadto istotny jest fakt, że działalność gospodarcza 
prowadzona przez firmę budowlaną w okresie wyko-
nania umowy przyniosła dochody i był wykazywany 
zysk w zeznaniach podatkowych oraz nie wykazano 
zaległości w płatnościach podatkowych. Biorąc pod 
uwagę rozpatrywaną sprawę należy stwierdzić, że 
firma budowlana (…) nie wskazała żadnych mery-
torycznych i formalnych dowodów uzasadniających 
swoje roszczenia, w szczególności nie sprostali 
obowiązkowi wykazania rzeczywistej straty 
finansowej po ich stronie żadnymi dowodami 
w sprawie, w wyniku czego w dniu 07.09.2009 r. 
zapadł wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłoszony przez Sąd Okręgowy (…) I.C. 532/08, 
który oddalił powództwo - jako nie zasadny i za-
rządził od powodów - firmy budowlanej na rzecz 
pozwanej strony - Gminie Płaska kwotę 7.217,00 zł 
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

KREW DAREM ŻYCIA
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Do Turośni Kościelnej zjechali kroni-
karze z Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Na przeglądzie prezentowane były także 
kroniki z terenu Gminy Płaska: Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP w 
Płaskiej i OSP Rudawka autorstwa Hen-
ryka Jeziorskiego oraz OSP w Płaskiej  
autorstwa Grzegorza Pietrzeńca. Przy 
ognisku uczestnicy przeglądu wymieniali 
swoje doświadczenia z działalności OSP 
i pracy kronikarzy, wśród których byli też 
zaproszeni goście. 

W drugim dniu przeglądu uczestnicy 
zwiedzali tereny Gminy Turośni Kościelnej: 
skansen w Ponwigaczu, zlokalizowanym na 
terenie byłego majątku „Howierze”, gdzie 
prezentowane są obiekty dawnego budow-
nictwa na tym terenie, wieś Topilec - 14 
dużych stawów rybnych na 48 hektarach. 
Następnie odbyło się spotkanie z druhami z 
OSP Chodory, która obchodziła w tym roku 
75-lecie. Odbyło się także spotkanie z OSP 

Borowskie Michały. Uroczysty obiad odbył 
się w odrestaurowanym Dworku Rodu Rut-
kowskich Herbu „Bończa”, położonym w 
parku leśnym, w miejscowości Borowskie 
Wypychy. 

Podsumowanie przeglądu kronik prowa-
dziła Dyrektor Przeglądu Biura Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
Pani Lucyna Golonko. Kronikarze z 
uczestniczących OSP oraz goście zapoznali 
się z prezentowanymi kronikami, wymie-
niając między sobą doświadczenia z ich 
opracowania i tworzenia. Na zakończenie 
przeglądu wyróżnionym kronikarzom 
dyplomy i upominki wręczali: prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP w Białymstoku – Jan Gradkowski, 
Wójt Gminy Turośni Kościelna – Andrzej 
Jurczak, komendant gminny OSP – Pa-
weł Kondracki i prezesi OSP z terenu 
Gminy.

       W przeglądzie uczestniczyli Kroni-

karze m.in. z Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP Płaska, OSP Płaska, OSP 
Rudawka, OSP Michałowo, OSP Dobrzy-
niewo Duże, OSP Klepacze, OSP Chodory, 
OSP Turośń Kościelna, OSP Przerośl, OSP 
Krynki, OSP Czarna Białostocka, OSP 
Kleszczele.                   

 Henryk Jeziorski

Akcja „Sprzątanie świata” obejmuje 
obecnie ponad 120 krajów na świecie i za-
początkowana została w Australii, w 1989r. 
Wówczas 40 tysięcy mieszkańców Sydney 
wzięło udział w akcji sprzątania terenów 
portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem 
całą Australię, a liczba jego uczestników,  co 
roku rośnie. 

Do Polski idea „Sprzątania świata” przy-
wędrowała w roku 1994 za sprawą miesz-
kającej w Australii Miry Stanisławskiej 
- Meysztowicz. Uczestniczą w niej dzieci 
i młodzież szkolna, harcerze, członkowie 
organizacji ekologicznych oraz ochotnicy, 

którym przyświeca wspólny cel, jakim jest 
powstrzymanie procesu degradacji środo-
wiska. 

Tereny wokół Gminy Płaska to wyjątkowe 
okolice pod względem przyrodniczym, kra-
jobrazowym i ekologicznym – jest to obszar 
Natura 2000. Dlatego też musimy zwracać 
na to szczególną uwagę  i  troskę. 

W dniu 18 września 2009r. dzieci i mło-
dzież ZSO im. Jana Pawła II w Płaskiej 
wyruszyły na wielkie sprzątanie. 

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach ustaliło 
poszczególnym klasom szkoły tereny do 
sprzątania: uczniowie najmłodszych klas 

zbierali śmiecie przy szkole, natomiast ucz-
niowie gimnazjum w okolicy jezior i Kanału 
Augustowskiego oraz przy drogach: Płaska 
- Żyliny - Sucha Rzeczka – Błyskawica 
oraz Płaska - Mołowiste - Błyskawica. 

Wśród śmieci były różne znaleziska np.: 
opony, felgi, buty, które świadczą o tym, że 
świadomość ekologiczna jeszcze nie dotarła 
do wszystkich. Akcja sprzątania zakończy-
ła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem 
kiełbasek, zorganizowanym przez Nadleś-
nictwo Płaska w Żylinach, za co wszyscy 
serdecznie DZIĘKUJĄ.              

        L.P.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pła-
skiej w miesiącach wrześniu i październiku 
zajmował się częściowym równaniem dróg 
gminnych - żwirowych. Zakład także wy-
sypał 7 wywrotek żwiru w potrzebne miej-
sca, w gminie. Zostały one rozdzielone na 
miejscowości Rygol i Płaska Kąty. Pracow-
nicy Zakładu Komunalnego w poprzednim 
miesiącu dokonali napraw 3 „nawiertek” na 
wodociągu Płaska, w Gorczycy, z których 
wydobywała się woda. Pracę należało 
wykonać szybko, gdyż ubytki wody to wy-
mierna strata finansowa dla budżetu Gminy. 
Na ujęciu wody w Gruszkach przeprowa-
dzono naprawę części głowic ujęcia oraz 
wymianę liczników wody surowej i wody 
uzdatnionej.

Systematycznie na każdym z ujęć są 
przeprowadzane czyszczenia linii wo-
dociągowej, poprzez spuszczanie przez 
konserwatorów wody z hydrantów. Cały 
czas  Zakład dba o estetykę oraz czystość 
na ujęciach wody poprzez: systematyczne 
odnawianie - malowanie rur, urządzeń, 
pomieszczeń, ogrodzeń w porze letniej, 
koszenie traw i krzewów. 

Zakład wykonuje inne prace zlecone 
przez Gminę Płaska i inne podmioty po-
legające m.in. na: uzupełnianiu ubytków 
na powierzchniach asfaltowych na drodze 
Macharce – Strzelcowizna, dokonywaniu 
załadunku do pomieszczeń magazynowych 
zakupionego opału „Eko-Groszku” do 
obsługiwanych kotłowni Urzędu Gminy 

w Płaskiej i Ośrodku Zdrowia w Płaskiej, 
transportu produktów żywnościowych 
z Banku Żywności w Suwałkach i rozwo-
żeniu do poszczególnych miejscowości - do 
sołtysów wiejskich, bieżącym utrzymaniu 
czystości przystanków autobusowych, 
utrzymaniu porządku oraz zieleni przy 
budynkach gminnych, wykonywaniu czyn-
ności obsługowych kotłowni, wykonywaniu 
transportu – dowozu dzieci do szkół autobu-
sem szkolnym, wywozie śmieci i odpadów 
(w workach z logiem ZGK), oraz innych 
prac porządkowo - naprawczych zlecanych 
przez Gminę Płaska. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym mie-
siącu planuje zakończyć prace odkrzaczania 
poboczy dróg powiatowych zleconych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie 
w uzgodnieniu z Gminą Płaska.         E.M.

U „komunalnych”…

„Świat sam sobie nie da rady”
uczestniczyliśmy w akcji sprzątania świata Pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej może być powie-
rzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku 
małżeńskim, które muszą speł-
niać następujące warunki: 

1.Dają rękojmię należytego 
wykonywania zadań rodziny 
zastępczej; 

2.Mają stałe miejsce za-
mieszkania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej; 

3.Korzystają z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich; 

4.Nie są lub nie były pozba-
wione władzy rodzicielskiej, 
nie są ograniczone we władzy 
rodzicielskiej ani też władza 
rodzicielska nie została im 
zawieszona; 

5.Wywiązują się z obo-
wiązku łożenia na utrzymanie 
osoby najbliższej lub innej 
osoby, gdy ciąży na nich taki 
obowiązek z mocy prawa lub 
orzeczenia sądu; 

6.Nie są chore na chorobę 
uniemożliwiającą właściwą 
opiekę nad dzieckiem, co 
zostało stwierdzone zaświad-
czeniem lekarskim; 

7.Mają odpowiednie wa-
runki mieszkaniowe oraz stałe 
źródło utrzymania; 

8.Uzyskały pozytywną opi-
nię ośrodka pomocy społecz-
nej właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania.

Przy wyborze rodziny za-

stępczej dla dziecka bierze się 
pod uwagę:
•osoby spokrewnione lub 

spowinowacone z dzieckiem, 
jeżeli dają gwarancję poprawy 
sytuacji dziecka; 
•przygotowanie kandyda-

tów do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej; 
•odpowiednią różnicę wie-

ku między kandydatami do 
pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej a dzieckiem; 
•poziom rozwoju i spraw-

ności dziecka, wymagania 
w zakresie pomocy profilak-
tyczno- wychowawczej lub 
resocjalizacyjnej oraz możli-
wości zaspokajania potrzeb 
dziecka; 
•zasadę nierozłączania ro-

dzeństwa; 
•w miarę możliwości opinię 

wyrażoną przez dziecko.
Uzyskanie funkcji niespo-

krewnionej z dzieckiem rodzi-
ny zastępczej wymaga: 
•uzyskania pozytywnej opi-

nii ośrodka pomocy społecznej 
właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kan-
dydata do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, wyda-
nej na podstawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego 
przeprowadzanego przez pra-
cownika socjalnego; 
•odbycia rozmów z pedago-

giem i psychologiem lub przej-

ścia badań psychologicznych. 
•odbycia szkolenia oraz 

uzyskania zaświadczenia kwa-
lifikacyjnego; 

Kandydaci, którzy chcą 
stworzyć rodzinę zastępczą 
muszą przejść specjalistyczne 
szkolenie. Szkolenie prowadzi 
się według programów szko-
lenia zatwierdzonych przez 
ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
Zakres programu szkolenia 
dla niespokrewnionych z dzie-
ckiem zawodowych rodzin 
zastępczych uwzględnia spe-
cyfikę zadań opieki i wycho-
wania stojących przed tymi 
rodzinami. Po ukończeniu 
szkolenia i przejściu badań 
psychologicznych kandydaci 
pozytywnie ocenieni przez 
zespół szkolący otrzymują za-
świadczenie kwalifikacyjne.

WNIOSEK RAZEM Z WY-
MAGANYMI ZAŁĄCZNI-
KAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ 
DO SĄDU WŁAŚCIWEGO 
ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA DZIECKA, 
DLA KTÓERGO ZAMIERZA 
SIĘ STWORZYĆ RODZINĘ 
ZASTĘPCZĄ.

Wymogi stawiane  dla peł-
nienia funkcji zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem 
rodziny zastępczej:
•uzyskanie pozytywnej opi-

nii ośrodka pomocy społecz-
nej właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania kan-
dydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, wydanej 
na podstawie rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego; 
•odbycie szkolenia oraz 

uzyskanie zaświadczenia 
kwalifikacyjnego; 
•zawarcie umowy z rodzi-

ną zastępczą przez starostę, 
do której mają zastosowanie 
odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 
16, poz. 93, z późn. zm.6)) 

dotyczące umowy zlecenia. 
 
Zawodowa niespokrewnio-
na z dzieckiem wielodzietna 
lub specjalistyczna rodzina 
zastępcza otrzymuje wyna-
grodzenie z tytułu świad-
czonej opieki i wychowania. 
 
Zawodowa niespokrewniona 
z dzieckiem rodzina zastęp-
cza o charakterze pogotowia 
rodzinnego otrzymuje wyna-
grodzenie z tytułu pozosta-
wania w gotowości przyjęcia 
dziecka lub z tytułu świad-
czonej opieki i wychowania. 
 
Funkcji zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem rodzi-
ny zastępczej nie mogą pełnić 
osoby całkowicie niezdolne 
do pracy.

Rozwiązanie umowy o peł-
nienie funkcji zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem 
rodziny następuje: 
•zgodnie z warunkami usta-

lonymi w tej umowie, a w 
przypadku braku tych usta-
leń rozwiązanie następuje po 
upływie 3 miesięcy od dnia 
wypowiedzenia dokonane-
go na piśmie przez jedną ze 
stron; 
•w przypadku niewywią-

zywania się zawodowej nie-
spokrewnionej z dzieckiem 
rodziny zastępczej z przyję-
tych zadań, starosta zawia-
damia o tym sąd i może roz-
wiązać z tą rodziną umowę 
o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej bez zachowania 
terminu wypowiedzenia. 
 
W przypadku, kiedy następuje 
rozwiązanie umowy zlecenia z 
zawodową niespokrewnioną z 
dzieckiem rodziną zastępczą 
starosta właściwy ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem 
w rodzinie zastępczej ma obo-
wiązek zapewnienia dziecku 
dalszej opieki i wychowania.

GOPS PŁASKA

Jak zostać rodziną zastępczą? (2)

 
Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o odejściu
naszego kolegi i ucznia

Krystiana Wasilczyka
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia  

składają 
koledzy,  koleżanki i Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej w Gruszkach
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Jednostka OSP Płaska należy do IV Kom-
panii Gaśniczej „Suwałki” WOO wchodzą-
cej w skład Podlaskiej Brygady Odwodo-
wej. Co roku organizowane są ćwiczenia 
na różnego rodzaju  obiektach. 

W tym roku ćwiczenia pododdziałów 
odbyły się w Suwałkach. W akcji uczestni-
czyli członkowie OSP  i PSP. Był pozoro-
wany pożar budynków, z którego należało 
wynieść rannych udzielić im pierwszej po-
mocy. Manewry mają na celu podniesienie 
gotowości bojowej, zgranie działań jedno-
stek OSP i PSP. 

Członkowie OSP coraz częściej uczest-
niczą w skomplikowanych akcjach ra-
towniczo- gaśniczych i wykonują zadania 
równie trudne jak ich koledzy ze straży za-
wodowej. Takie spotkania rozwijają umie-
jętności i pozwalają na lepszą organizację 
pracy podczas akcji.

MC

Ćwiczenia pododdziałów Podlaskiej Brygady  Odwodowej 
„Suwałki 2009”

Interwencyjność jednostek OSP z terenu 
gminy Płaska za okres

01.01.2009r. – 30.09.2009r.

Ruszyła IV Liga Tenisa Stołowego
Terminarz rozgrywek mężczyzn dla województwa podlaskiego w sezonie 2009/2010 – I runda przedstawia się następująco:

Drużyna „Zihart” Leśnicy Płaska występuje w składzie: Leszek Skubis, Zdzisław Omelianiuk, Andrzej Skowroński, Jarosław Do-
brzyński, Tadeusz Omelianiuk, Henryk Szyszko, Jan Bagiński. Sekcja tenisa stołowego uczniowskiego klubu sportowego przy Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Płaskiej zaprasza na zajęcia, które odbywają się we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

IV. Kolejka (26.10 – 01.11) październik/listopad 2009r. 
1 UKS „Rczek Meliorex”Raczki OSiR II Sokółka 30.10 (piątek) 17.00 
2 „Zhart” Leśnicy Płaska UKS „Konar Kora” Korycin 29.10 (czwartek) 18.00 
3 UKS „Znicz” SuraŜ MOKS „Prokorym Team” Białystok 01.11 (niedziela) 13.00 
4 LUKS „Czarni” II Czarna 

Białostocka 
UKS „Jaćwing” Rajgród 28.10 (środa) 18.00 

5 LKS „Pogranicze” Kuźnica 
Białostocka 

UKS „Narew” Microspun Wizna 31.10 (sobota) 11.00 

6 UKS „Sovit” II Białystok pauza   

V. Kolejka (02-08) listopad 2009r. 

VI. Kolejka (16- 22) listopad 2009r. 
1 „Zihart” Leśnicy Płaska UKS „Sovit” II Białystok 19.11 (czwartek) 18.00 
2 UKS „Znicz” SuraŜ OSiR II Sokółka 22.11 (niedziela) 13.00 
3 LUKS „Czarni” II Czarna 

Białostocka 
UKS „Konar Kora” Korycin 18.11 (środa) 18.00 

4 LKS „Pogranicze” Kuźnica 
Białostocka 

MOKS „Prokorym Team” Białystok 21.11 (sobota) 11.00

5 UKS „Narew” Microspun Wizna UKS „Jaćwing” Rajgród 19.11 (czwartek) 16.00 
6 UKS „Raczek Meliorex” Raczki Pauza   

VII. Kolejka (23-29) listopad 2009r. 
1 UKS „Znicz” SuraŜ UKS „Raczek Melorex” Raczki 29.11 (niedziela) 13.00 
2 LUKS „Czarni” II Czarna 

Białostocka 
UKS „Sovit” II Białystok 25.11 (środa) 18.00 

3 LKS „Pogranicze” Kuźnica 
Białostocka 

OSiR II Sokółka 28.11 (sobota) 11.00 

4 UKS „Narew” Microspun Wizna UKS „Konar Kora” Korycin 26.11 (czwartek) 16.00 
5 UKS „Jaćwing” Rajgród MOKS „Prokorym Team” 

Białystok 
29.11 (niedziela) 13.00 

6 „Zihart” Leśnicy Płaska pauza   

1 
UKS „Jaćwing” Rajgród LKS „Pogranicze” Kuźnica   

Białostocka 
08.11 (niedziela) 13.00 

2 MOKS „Prokorym Team” Białystok LUKS „Czarni” II Czarna  
Białostocka 

03.11 (wtorek) 18.00 

3 UKS „Konar Kora” Korycin UKS „Znicz” SuraŜ 03.11 (wtorek) 17.00 
4 OSiR II Sokółka „Zihart” Leśnicy Płaska 03.11 (wtorek) 17.30 
5 UKS „Sovit” II Białystok UKS „Raczek Meliorex” Raczki 06.11 (piątek) 17.00 
6 UKS „Narew” MicrospunWizna pauza   

VIII. Kolejka ( 30.11- 06.12) listopad/grudzień 2009r.

IX. Kolejka (14 – 20) grudzień 2009r. 
1 UKS „Konar Kora” Korycin UKS „Jaćwing” Rajgród 08.12 (wtorek) 17.00 
2 OSiR II Sokółka UKS „Narew” Microspun Wizna 08.12 (wtorek) 17.30 
3 UKS „Sovit” II Białystok LKS „Pogranicze” KuŜnica 

Białostocka 
11.12 (piątek) 17.00 

4 UKS „Raczek Meliorex” Raczki LUKS „Czarni” II Czarna 
Białostocka 

11.12 (piątek) 17.00 

5 „Zihart” Leśnicy Płaska UKS „Znicz” SuraŜ 10.12 (czwartek) 18.00 
6 MOKS „Prokorym Team” Białystok Pauza   

X. Kolejka (14-20) grudzień 2009r. 
1 LUKS „Czarni” II Czarna 

Białostocka 
„Zihart” Leśnicy Płaska 16.12 (środa) 18.00 

2 LKS „Pogranicze” Kuźnica 
Białostocka 

UKS „Raczek Meliorex” Raczki 19.12 (sobota) 11.00 

3 UKS „Narew” Microspun Wizna UKS „Sovit” II Białystok 17.12 (czwartek) 16.00 
4 UKS „Jaćwing” Rajgród OSiR II Sokółka 20.12 (niedziela) 13.00 
5 MOKS „Prokorym Team” Białystok UKS „Konar Kora” Korycin 15.12 (wtorek) 18.00 
6 UKS „Znicz” SuraŜ pauza   

XI. Kolejka ( 04-10) styczeń 2010r. 

1 MOKS „Prokorym Team” Białystok UKS „Narew” Microspun Wizna 01.12 (wtorek) 18.00 
2 UKS „Konar Kora” Korycin LKS „Pogranicze” KuŜnica  

Białostocka 
01.12 (wtorek) 17.00 

3 OSiR II Sokółka LUKS „Czarni” II Czarna  
Białostocka 

02.12 ( środa) 17.30 

4 UKS „Sovit” II Białystok UKS „Znicz” SuraŜ 04.12 (piątek) 17.00 
5 UKS „Raczek Meliorex” Raczki „Zihart” Leśnicy Płaska 04.12 (piątek) 17.00 
6 UKS „Jaćwing” Rajgród pauza   

1 OSiR II Sokółka MOKS „Prokorym Team” Białystok 05.01 (wtorek) 17.30 
2 UKS „Sovit” II Białystok UKS „Jaćwing” Rajgród 08.01 (piątek) 17.00 
3 UKS „Raczek Meliorex” Raczki UKS „Narew” Microspun Wizna 08.01 (piątek) 17.00 
4 „Zihart” Leśnicy Płaska LKS „Pogranicze” KuŜnica  

Białostocka 
07.01 (czwartek) 18.00 

5 UKS „Znicz” SuraŜ LUKS „Czarni” II Czarna  
Białostocka 

10.01 (niedziela) 13.00 

6 UKS „Konar Kora” Korycin pauza   

W siedemdziesiątą rocznicę ataku so-
wietów na nasz kraj społeczność Szkoły 
Podstawowej w Gruszkach godnie uczciła 
pamięć Tych Wszystkich, którzy stawali w 
obronie Ojczyzny w chwilach najcięższej 
próby. 

W towarzystwie zacnych gości: kom-
batanta Pana Romana Chirkowskiego, 
Komendanta Podlaskiej Straży Granicznej 
Placówki w Płaskiej mjr Krzysztofa Pam-
pucha, przedstawicieli Rady Gminy Płaska 
– Panów J. Jatkowskiego i S. Juszkiewicza, 
oddaliśmy hołd poległym bohaterom pod-
czas apelu przy pomniku dedykowanym 
pamięci żołnierzy AK oraz mieszkańcom 
Puszczy Augustowskiej zamordowanym 
w czasie II wojny światowej.          

Z uwagą i wielkim zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy wspomnień Pana Romana 
Charkowskiego pseud. „Lech II” – żołnierza 
AK z oddziału grodzieńskiego. Pan Roman 
urodził się w Grodnie, mieszka obecnie w 
Olsztynie, ale puszczańskie tereny są mu 
bardzo bliskie, tutaj ma przyjaciół i chętnie 
wraca w nasze strony. Pan Roman należał 
do X Oddziału Obwodu Grodzieńskiego 

(szósty inspektorat). 
W 1945 roku żołnierze AK na Litwie 

znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie, 
wielu trafiło do obozów pracy (Workuta). 
Ostatnim ratunkiem było przekroczenie 
granicy i powrót do Polski. Pan Chirkowski 
czterokrotnie przeprowadził zdekonspiro-
wanych AK-owców z Wileńszczyzny m.in. 
do Sokółki.  Podczas wspomnień komba-
tanta usłyszeliśmy m.in.: …maszerowa-
liśmy do Polski. Nielekko nam było, bo 
wiadomo, że trzy linie były między Wilnem, 
a Grodnem, artyleria, czołgi i piechota. 
Trzeba było tak iść, żeby nie trafić… Pro-
wadziłem takimi ścieżkami, które znałem. 
Tak jak ja sobie przypominam, to ponad 
50 ludzi. Szliśmy najprostszą trasą, lasami 
spod Wilna, na Troki, Orany, Marcińkań-
ce… Był 28 lipiec 1945. Naszym celem 
była Supraśl i Puszcza Knyszyńska. Nie 
udało nam się, nie wiem, gdzie był błąd. 
Pięknie przeszliśmy bez szmeru granicę, 
doszliśmy do małej osady tuż za granicą. 
Tam była szkoła wysoka, murowana. 
Dowódca rozkazał, że mamy miejsce 
postoju… Namierzono nas w ten sposób: 

ekipa NKWD  z „ubowcami” czekała w 
szkole na nauczyciela i nas dojrzeli. I taki 
przypadek, przejść ponad 200 km z takim 
trudem, z tyloma niebezpieczeństwami, 
wpaść za granicą. Zginęło jedenastu… 
Oni nas mieli w „podbieraku”. 9 sierpnia 
wywieziono mnie do Mińska, a potem 
przewieziono do Wilna, osądzono mnie 
– dostałem 10 lat ciężkich, przymusowych 
robót, potem z Wilna trafiłem do Workuty. 
Wróciłem do kraju w czterdziestym ósmym 
roku, we wrześniu… 

Po wystąpieniach gości uczniowie za-
prezentowali część artystyczną dotyczącą 
wydarzeń historycznych, a pod pomnikiem 
pamięci żołnierzy AK złożone zostały 
kwiaty i zapalone symboliczne znicze. 
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć 
poległych żołnierzy AK oraz mieszkańców 
Puszczy Augustowskiej zamordowanych w 
czasie II wojny światowej. Doświadczenia 
tego dnia z pewnością skłoniły do refleksji 
młode pokolenie, któremu szczęśliwie 
przyszło obecnie żyć w wolnej i niepodle-
głej Ojczyźnie.           

K.Ś.

…Zmierzył gorączkę, wielkie osłabienie 
35 stopni. Zacząłem trochę jeść i nabierać 
sił po kilku dniach, i zacząłem chodzić. 
Długo mnie nie trzymali jak się polepszyło 
odprawili na barak, bo było mało miejsc, a 
wykończonych dużo. 

W końcu sierpnia zorganizowali brygade 
50 ludzi do roboty w małym tartaczku w 
Riazaniu, wyczytali i mnie, musiałem iść, 
bardzo byłem osłabiony. 

Jak idziemy przez miasto do baraku, to 
trzeba dobrze i głośno śpiewać, bo jak nie 
to konwój nie podpisze normy i przepada 
20 dkg chleba, a dzieci rzucają czym mogą 
w nas i krzyczą no szto jobwaszu mać na-
wojowali z nami. 

Jednego dnia rzuciliśmy wcześnie robo-
te, bo nie było desek do składania. Nasze 
rzeczy leżały poza placem, zaczęliśmy się 
szykować do marszu, do obozu, patrze 
przed jednym bloczkiem ogródek a w nim 
ładne ogórki, pooglądałem się nikogo nie 
widać, a konwój dalej koledzy ustawiają 
się w piątki. 

Byliśmy bez obiadu płotek był nie wysoki 
przeskoczyłem wyrwałem kilka ogórków i 
czemprędzej dołączyłem do piątki nie wi-
działem, że ktoś stał na balkonie, a koledzy 
widzieli, za to nikt nie ryzykował brać. Już 

mieliśmy odchodzić patrze idzie w czarnym 
ubrany pan przechodząc koło nas nasz 
konwój sierżant N.K.W.D stał na baczność 
i odsalutował był to KGB, oni mają prawo 
sąd na miejscu. Prosto podchodzi do mnie 
wychodij bolsz warawać nie budiesz. 

Ja byłem ubrany w niemiecki mundur. 
Niedaleko stał rozwalony budynek od 
wojny. Sięgnął do kabury po rewolwer, co 
on chciał zrobić nie wiem. Widząc ja to 
padł na kolana, pocałowałem go w szpic 
buta i powiedziałem izwinite Baryń, my o 
tym wiedzieli jak nas brali na przesłucha-
nie, kto nazywał baryń to prokurator był 
uśmiechnięty, a kto nazywał towarzysz był 
w złym humorze.

Zapytał u mnie. Polak, tak mówie Polak 
zabrał się i poszedł. Ja dołączył do swojej 
piątki, taki byłem wystraszony zaniemogłem 
mówić, koledzy pytają co tobie jest, czemu 
nie śpiewasz, ja stał głuchy i niemy. Zaraz 
był koniec roboty  w tartaczku. Za kilka dni 
wystawili brygade 50 ludzi i ja też, i pognali 
może 5 km w pole. Przygnali na rozstajne 
drogi postawili szereg i pyta konwój: Kto 
chocze iść kartosz ryć, a było bardzo zimno 
już marzła ziemia, nikt nie wychodzi. Nie 
choczecie, tak wybierać budziem. 

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do 

mnie, wybrał 15 do kopania kartofli, a nas 
35 pognał dalej. Zachodzimy pod brame 
patrzymy stoi elewator ogromny i 24 ma-
gazyny długie po 50 metry, były przeważnie 
z pszenicą, a jeden z cukrem. 

Kazali nam ładować cukier na wagony, 
wagony pulmany 40 ton w jeden wagon. 
Worki były po 100 kg. Nosiliśmy po dwóch, 
a słabsze chłopcy po trzech, nasz brygadier 
pilot Lachowski zarządził schować jeden 
worek w taki zakątek, tak ostrożnie po 
jednemu chodzili i jedli całemi garściami 
cukier tak, że za dzień to zjedli 100 kg. 

Troche wzieli po kieszeniach kierownik 
elewatora, to był Żyd zarządził nam dawać 
obiady na stołówce. Nazajutrz każdy z 
nas przyszykował torbe. Lechowski kazał 
wziąść jedną dużą torbę mówił, że będzie 
to dla konwoja. Tak było idąc na obiad, za 
bramę Lechowski wziął pod płaszcz 12 kg 
cukru i dał dla konwoja ten przyjął mówi 
do nas teraz chłopcy bierzemy i my. Gdzie 
kto mógł to brał, kto był w butkach to sypał 
w cholewy w czapki w torby w kieszenie, 
worki myszy przegryzły były porwane to 
znaku nie było. 

Po robocie nasz konwój przyniósł wia-
dro zaprosił magazynierkie była to młoda 
dziewczyna.                                      J.B.
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18 września 2009 roku uczniowie i na-
uczyciele naszej szkoły wybrali się do Pło-
ciczna na wycieczkę Wigierską Kolejką 
Wąskotorową. Historia powstania kolejki 
sięga okresu okupacji niemieckiej w cza-
sie I wojny światowej (1915–1919).

Powstał tu jeden z kilku tartaków zało-
żonych w Puszczy Augustowskiej, a ko-
lejką transportowano drewno do tartaku. 
W okresie międzywojennym (1923–1926) 
nastąpiła rozbudowa trasy kolejki, która 
prowadziła od Płociczna, aż do Zelwy 
i wynosiła 42 km. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku obszar wyrębu zmniejszał się 
i kolejka przestała pełnić swoją funkcję. 
W 1991r. wojewódzki konserwator zabyt-
ków w Suwałkach wpisał kompleks kolej-
ki leśnej do rejestru zabytków, jednak bez 
taboru. Tabor uległ rozproszeniu po 1994 
roku, a tory były rozbierane. W 2000r. 
powstała spółka Wigierska Kolej Wąsko-
torowa, która odbudowała ubytki torów na 
długości 10 km z Płociczna do Krusznika 
i zdobyła niezbędny tabor - lokomotywy. 

Dzięki temu są wykonywane turystycz-
ne przejazdy - wycieczki nad jeziorem 
Wigry pociągiem nazwanym „Węgierek”. 
Prędkość, którą rozwija lokomotywa to 20 
km na godzinę, ale prędkość wycieczko-
wa jest mniejsza. Kształt technologiczny 
kolei, torowisko o prześwicie torów 600 
mm, budynki parowozowni, zakładów na-

prawczych taboru, dyspozytornia, 
mosty, przepusty są niezmienione 
od czasów I wojny światowej. Two-
rzą one zabytkowy zespół komuni-
kacyjny o znaczeniu historycznym. 

Obecnie kolejka jest jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych regionu. 
W czasie wycieczki można obserwować 
urokliwe zakątki leśne nad jeziorem 
Wigry, a w najpiękniejszych miejscach 
przejazdu usytuowane są przystanki: 
Binduga, Bartny Dół, Krusznik, Po-
wały. Przystanki wśród leśnych ostępów 
są z pewnością szczególnym urozmaice-
niem przejazdu. Czas przejazdu, łącznie  
z postojami wynosi 2 godziny i 20 minut. 
Część trasy lokomotywa kolejki pokonuje 
tyłem, co dla uczniów stanowiło dużą 
ciekawostkę. 

Na życzenie klientów na trasie można 
zorganizować ognisko. Nasza wycieczka 
rozpoczęła się odkrytymi wagonikami 
o godzinie 10.00. Największe wrażenie 
zrobił na dzieciach przystanek w Bart-
nym Dole, gdzie na drzewie mogliśmy 
zaobserwować pracę bartnika. 

Część drogi przebyliśmy dla uroz-
maicenia w zabudowanym wagoniku. 
Na przystankach mogliśmy odpocząć, 
posilić się przygotowanym prowiantem 
i pobawić się. 

Uprzejmy pan maszynista udzielał 
uczniom odpowiedzi na liczne ich pytania 

dotyczące historii kolejki. Szczególnie 
zainteresowani byli chłopcy. Wycieczka 
zakończyła się zgodnie z rozkładem jazdy 
o godzinie 12.20. Ciekawostką, tej kolej-
ki jest to, że wg punktualnego rozkładu 
odjazdów i przyjazdów można dokładnie 
wyregulować zegarki.

Agata Pomichter

Wycieczka uczniów 
SP w Gruszkach 

do Płociczna
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W głębi prastarej puszczy
Gdzie  ścieżką przedziera się 
Potok cudownej urody
Sklecił chatynkę ubogą
Pewien osocznik młody.
Na straży królewskich lasów
Zdeptał swe młode nogi
Wytyczał leśne dukty
Zwoływał królewskie łowy.
Z wiekiem zatęsknił do ludzi,
Więc znalazł swą ukochaną,
Pod Gruszą dziką, kwitnącą
Ślubował jej miłość gorącą.
Dom jego rósł z wiosny w wiosnę,
Rozbrzmiewał dziatek kwileniem.
Echo niosło wić w puszczę radosną
Do ludzi z zaproszeniem.
Przybyli, więc drwale i cieśle
Kołodziej, dziegciarze, smolarze,
By w sercu zielonej przyrody
Wić gniazda przyszłości swych marzeń.
Tak rosła osada przez wieki
A czas wciąż zmieniał jej dzieje
I tylko gruszy kwitnących
Nie znajdziesz już w Gruszkach zbyt wiele.

Zofia Hańczyc

Tegoroczne hasło przedsięwzięcia brzmiało: 
„Pomagamy Ziemi - codziennie”. Oszczędzaj-
my wodę, nie zużywajmy nadmiernie - nie-
potrzebnie energii elektrycznej, wybierajmy 
transport publiczny dla zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, chodźmy na 
zakupy z własną torbą, segregujmy odpady. W 
tym roku po raz  szesnasty Polska przystąpiła 
do akcji „Sprzątania Świata”. 

Akcja odbyła się tradycyjnie w trzeci 
weekend września. Uroczysta inauguracja 
akcji odbyła się w tym roku w Koszalinie. 
Akcja nie byłaby potrzebna, gdyby nie 
brak ekologicznego myślenia w naszym 
społeczeństwie. 

To z naszych kieszeni płyną pieniądze na 
sprzątanie. Wiemy, jak wyglądają nasze lasy, 
choć wszyscy lubimy korzystać z ich uroków, 

zaśmiecone przez turystów i odwiedzających 
ludzi, oszczędzających na płaceniu za wywóz 
śmieci, są często w tragicznym stanie, powo-
dującym degradację środowiska naturalnego. 

…A las to przecież pochłaniacz dwutlenku 
węgla, stabilizator klimatu, źródło wielu 
surowców, niezbędny w egzystencji czło-
wieka. 

W naszej szkole do akcji przystąpiliśmy w 
poniedziałek, 21 września przy współpracy z 
Nadleśnictwem Płaska w Żylinach. Nadleś-
nictwo było koordynatorem akcji, oferującym 
pomoc w akcji. W akcji brali udział uczniowie 
całej szkoły oraz wszyscy nauczyciele. 

Wszyscy ochoczo przystąpili do działania, 
aby poprawić czystość naszej „Małej Ojczy-
zny”. Sprzątane były tereny wsi Gruszki i 
przydrożny parking przy drodze Mikaszówka 
- Gruszki. 

Po zakończonej akcji sprzątania pracownicy 
Nadleśnictwa tradycyjnie przygotowali nam 
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz podaro-
wali pamiątkowe długopisy. 

Halina Wijas

Sprzątanie Świata 2009 w SP w Gruszkach

14 października 2009r. odbyły 
się uroczystości z okazji 50 – le-
cia istnienia Szkoły Podstawo-
wej w Gruszkach. Uroczystość 
rozpoczęto mszą świętą w koście-
le pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Magdaleny w Mikaszówce, 
którą celebrowali: ks. proboszcz 
Mirosław Mścichowski i ks. pra-
łat Zygmunt Kopiczko. Uczest-
niczyli w niej: dzieci, rodzice, 
nauczyciele i dyrektorzy,  którzy 
niegdyś pracowali w tej szkole, 
obecna kadra pedagogiczna, wójt 
gminy Wiesław Gołaszewski, 
Radni, przedstawiciele Policji i 
Nadleśnictwa. 

W miłej, a wręcz niepowta-
rzalnej atmosferze wspominano 
lata pracy w szkole, uroczystość 
uświetnił występ dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Gruszkach, 
przygotowana izba pamięci i 
wpis do księgi.

Grono Pedagogiczne dzię-
kuje wszystkim, którzy wzięli 
udział w uroczystościach  50 
– lecia szkoły, w tym szczególne 
podziękowania kieruje do Wój-
ta i Rady Gminy Płaska oraz 
księżom za duchowe wsparcie.
Z okazji jubileuszu Szkoły Pod-
stawowej w Gruszkach, Wójt 
Gminy przyznał nagrodę pienięż-
ną Szkole w wysokości 3 tys. zł. 
na zakup kserokopiarki.

Z kart historii: Wieś Gruszki 

(wcześniej Hruszki) powstała w 
1789 roku, jako osada rolnicza 
Liczyła wówczas 35 mieszkań-
ców. Wieś od samego początku 

zamieszkana była przez Polaków. 
Nie było tu szlachty. Najbogat-
szym człowiekiem był Teodor 
Zaniewski. Miał 60 morgów zie-
mi, 3 konie, duże połacie lasu. 

Pierwsza szkoła, 3-klasowa, 
powstała w Gruszkach w 1925 
roku. Mieściła się w domu mają-
cym jedną izbę i sień. W owym 
czasie funkcję nauczycielami 
byli: Wiesława Skoczeniówna 
i Władysław Dawidowicz. Pod 
ich opieką pozostawało 72 ucz-
niów. Dyrektorzy to  - Czesław 
Puczyłowski (do1981), Wła-
dysław Jadeszko (1981-1997), 
Henryk Sewastynowicz (1997-

2005), Bożena Baranowska 
(od 2005). 

Dzień dzisiejszy - Szkoła oferu-
je dodatkowe nieodpłatne zajęcia: 
Gry i zabawy edukacyjne, Koło 
przyjaciół j. angielskiego„Wesoła 
matematyka” gry matematyczne, 
zajęcia komputerowe, Szkolne 
Koło Caritas, zajęcia rekreacyj-
ne. Szkoła posiada pracownię 
komputerową, wydaje gazetkę 
„PINESKA”, mieści się tu filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Płaskiej. Obecnie do Szkoły Pod-
stawowej w Gruszkach uczęszcza 
52 uczniów w 7 oddziałach, w 
tym do oddziału przedszkolnego. 

Obwód szkoły obejmuje wsie: 
Gruszki, Rudawka, Rygol, Mi-
kaszówka, Rubcowo, Osienniki, 
Lubinowo. 

Rada Pedagogiczna liczy 11 
nauczycieli: mgr Bożena Bara-
nowska - matematyka, historia, 
informatyka;  mgr Halina Wijas 
- wychowanie przedszkolne (10); 
mgr Regina Stasiak, wych.kl. I 
(7); mgr Mirosława Sławińska 
- wychowawczyni kl. II (6); 
mgr Maria Skowrońska - wy-
chowawczyni kl. III((9); mgr 
Katarzyna Ślużyńska kl. IV (8) 
język  polski; mgr Kinga Macie-
rzyńska kl. V (4) wychowanie 
fizyczne, świetlica; mgr. Agata 
Pomichter kl. VI (8) –matema-
tyka, sztuka,  przyroda; Justyna 
Hawrylik -  język angielski; mgr 
Teresa Sewastynowicz – język 
rosyjski; mgr Zofia Hańczyc 
– religia.

ŻYCZYMY DALSZYCH 
SUKCESÓW W ŻYCIU 

SZKOŁY!

GRATULUJEMY…


