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10 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej obchodził 10 rocznicę 
nadania szkole im. Jana Pawła II. Wybór 
patrona nie był przypadkowy. Ojciec 
Święty był związany z naszą płaszczań-
ską ziemią, odwiedził ją jako młody 
ksiądz a póżniej jako papież. Właśnie na 
naszych ziemiach uczył nas, jak możemy 
korzystać z piękna przyrody. Przykład dał 
nam osobiście, odpoczywając w aktywny 
sposób.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Płaska - Wiesław 
Gołaszewski, komendant placówki Straży 
Granicznej w Płaskiej - Krzysztof Pam-
puch, nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska 
w Żylinach - Leszek Skubis, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach - Bo-
żena Baranowska. 

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się 
mszą św. w kaplicy  w Płaskiej celebro-
waną przez ks. proboszcza Wojciecha 

Jabłońskiego, który podczas kazania 
przypomniał młodzieży przesłanie Pa-
pieża skierowane do nich: ,,Musicie od 
siebie wymagać, newet gdyby inni od was 
nie wymagali”. 

Wymowne  były niesione dary przez 
dzieci i młodzież w postaci 10 róż koloru 
papieskiego symbolizujące 10 rocznicę 
nadania imienia szkole oraz trzy wiązanki 
w kolorze: niebieskim – symbol Maryjno-
ści, żółtym i białym – kolory papieskie, a 
także chleb i winogrona.

Dalsze obchody miały miejsce w szko-
le. Gości powitał dyrektor szkoły, pan 
Dariusz Sudyk, a następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. Młodzież zaprezento-
wała montaż słowno- muzyczny, który 
był lekcją historii tego, co działo się w 
ciągu 10 lat oraz uświadomieniem sobie, 
jak szkoła kontynuowała naukę swego 
patrona Jana Pawła II. 

Po obiedzie odbyły się rozgrywki spor-
towo - rekreacyjne, w których zmagali się 
uczniowie poszczególnych klas. Dzień ten 
zostanie na długo w naszej pamięci.

 LP.

18 czerwca 2010r.  w Augustowie odbył 
się XVII Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Dzieci i Młodzieży Regionu Augu-
stowskiego „Taneczne Prezentacje”. 

Grupa ze Szkoły Podstawowej w 
Gruszkach oraz zespół taneczny L∏8 
MINI działający w świetlicy wiejskiej w 
Płaskiej pod opieką Kingi Macierzyń-
skiej oraz Małgorzaty Ciężkowskiej za-
prezentowały swoje talenty taneczne na 
prawdziwej scenie. Dzieci ze Szkoły w 
Gruszkach po raz pierwszy wystąpiły 
przed tak wielką publicznością, wcze-
śniej  prezentowały się tylko na korytarzu 
swojej szkoły. 

Grupa L∏8 MINI  występowała 
wprawdzie  przed większą widownią, ale 
widok prawdziwej sceny wprawił ich w 
lekkie przerażenie i tremę. Występy były 
dla dzieciaków prawdziwym przeżyciem 
i wyzwaniem. Pomimo ogromnej tremy  

obydwie grupy dały wspaniałe  popisy 
taneczne, które zostały nagrodzone grom-
kimi brawami widowni. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 
upominki i dyplom. Od września zostaną 
wznowione treningi grupy L∏8 MINI. 

Zachęcamy rodziców dzieci w wieku od 
5 do 12 lat do zapisu swoich pociech do 
zespołu. O terminie pierwszego spotkania 
poinformujemy w numerze sierpniowym 
„Głosu Płaskiej”.

MC

ŚWIĘTO SZKOŁY
10 rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II

Taneczne prezentacje na „wielkiej scenie”
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16 czerwca 2010 roku (w środę) 
w świetlicy wiejskiej w Strzelcowiźnie 
odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady 
Gminy, której przewodniczył Dariusz 
Ciężkowski, zaś radni podjęli podczas 
jej trwania kilka ważnych decyzji. 

Przyjęto protokół z poprzedniej 
XXVII sesji. Informację o wydanych 
decyzjach w okresie międzysesyjnym  
przedstawił Wiesław Gołaszewski 
– Wójt Gminy Płaska. 

P o d j ę t o  U c h w a ł ę  N r 
XXVIII/198/10  w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Płaska 
na 2010 rok, w której posta-
nowiono: zwiększono docho-
dy budżetu gminy o kwotę 
365.740,-zł., zwiększono wy-
datki budżetu gminy o kwotę  
3.340,-zł. Budżet po dokona-
nych zmianach wynosi: dochody 
ogółem 11.779.120,- zł., w tym:  bieżące 
w wysokości 7.018.720,-zł. i majątkowe 
w wysokości 4.760.400,-zł. Wydatki 
ogółem 15.295.120,-zł., w tym: bieżące 
w wysokości 6.758.120,-zł. i majątkowe 
w wysokości 8.537.000,-zł. Przyjęto 
deficyt budżetu gminy w wysokości 
3.516.000,-zł., który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zacią-
ganych kredytów i pożyczek w kwocie 
3.516.000,-zł., na spłatę kredytów z lat 
ubiegłych w wysokości 518.607,- zł. 
planowany jest kredyt w wysokości 
421.600,- zł oraz wolne środki na ra-
chunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 97.007,- zł.. Ustalono 

wydatki na programy i projekty re-
alizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w wysokości 8.958.5235,-
zł.  Łączną kwotę przychodów budżetu 
w wysokości 4.034.607,-zł. oraz łączną 
kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 
518.607,-zł. Ustalono limity zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek zaciąga-
nych na:  sfinansowanie przejściowego 
deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,-
zł. i sfinansowanie planowanego defi-
cytu budżetu w kwocie 3.516.000,-zł., 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek 
i kredytów  w kwocie 421.600,-zł., 
wyprzedzające finansowanie działań fi-
nansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 8.387.000,-zł..  

P o d j ę t o  U c h w a ł ę  N r 
XXVIII/199/10 w sprawie 
zmiany granic okręgów wy-
borczych w Gminie Płaska, 

gdzie w wyniku zmian demograficz-
nych gminy dokonano zmiany granic 
okręgów wyborczych w Gminie Płaska 
określonych uchwałą Nr XXIV/163/06 
Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 
2006r. w sprawie zmiany granic okrę-
gów wyborczych w Gminie Płaska, 
ustalenia ich numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2006 r. Nr 196 poz. 1756). 

  Podjęto Uchwałę Nr XXVIII/200/10 
w sprawie zmian w statucie Sołectwa 
Płaska. Zmiana statutu  SOŁECTWA 
PŁASKA polegała na określeniu granic 
sołectwa po wcześniejszych konsulta-
cjach z mieszkańcami. Teren działania 
Sołectwa obejmuje miejscowości: 
Płaska i  Perkuć. Podjęto Uchwałę Nr 
XXVIII/201/10 w sprawie zmian w sta-
tucie Sołectwa Podmacharce. Zmiana 
statutu  SOŁECTWA PODMACHAR-
CE polegała na określeniu granic sołec-
twa po wcześniejszych konsultacjach 
z mieszkańcami. Teren działania Sołec-
twa obejmuje miejscowości: Podma-
charce, Gajówka Podmacharce. Podjęto 
Uchwałę Nr XXVIII/202/10 w sprawie 
zmian w podziale Gminy Płaska na stałe 
obwody głosowania.

Dokonano zmian w podziale Gminy 
Płaska na stałe obwody głosowania, 
ustalone uchwałą Nr XXIII/155/06 Rady 
Gminy Płaska z dnia 30 marca 2006 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów 

Na XXVIII sesji Rady Gminy

Nr
okręgu Granice okręgu

Liczba
 mieszkańców

w okręgu

Liczba radnych
wybieranych 

w okręgu
1 Płaska 435 3
2 Gorczyca 192 1
3 Dalny Las, Serski Las, Serwy,

Sucha Rzeczka 638 4
4 Strzelcowizna 250 1
5 Mołowiste 161 1
6 Macharce, Podmacharce 125 1
7 Gruszki, Rubcowo 383 2
8 Rudawka 171 1
9 Rygol, Mikaszówka 242 1

PODZIAŁ GMINY PŁASKA NA OKRĘGI WYBORCZE 

Liczba mieszkańców gminy 
wg. stanu na dzień 31.12.2009r.  -  2597
Liczba wybieranych radnych  -    15
Norma przedstawicielstwa  -    173,13

Niecodzienną uroczystość obchodzi-
liśmy w maju 2010r. Mieszkanka Ru-
dawki Pani Helena Hańczyc obchodziła 
bowiem setną rocznicę urodzin. 

Pani Helena urodziła się 28 maja 1910 
roku w Rudawce i można powiedzieć, że 
tam razem z rodziną spędziła całe swoje 
życie.  Maż Apolinary zmarł w 1969 

roku. To małżeństwo miało dwójkę dzie-
ci: syna Henryka i córkę Teresę. 

Pani Helena doczekała się 4 wnucząt 
i 5 prawnucząt. 

W związku z niecodziennym Jubile-
uszem Zacną Mieszkankę odwiedzili 
przedstawiciele gminnych władz samo-
rządowych – Pan Wójt Gminy Wiesław 

Gołaszewski i pracownica Urzędu Gmi-
ny Płaska – Marzenna Mieczkowska 
przekazując życzenia długich lat życia 
w zdrowiu, a także listy gratulacyjne 
od premiera rządu RP Donalda Tuska 
oraz Wojewody Podlaskiego Macieja 
Żywno. 

red.

W czerwcowy dzień druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Płaskiej zawitali 
u dzieciaków z oddziału przedszkolnego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej. Wizyta sprawiła wiele radości 
i satysfakcji maluchom. 

Strażacy zademonstrowali działanie sa-
mochodu strażackiego i znajdującego się 
w nim sprzętu. Dzieci mogły potrzymać 
w ręku  sikawkę z wodą, przymierzyć 
strażacki hełm, przejechać się w wozie 
strażackim na sygnałach jak do prawdzi-

wej akcji. Mali uczniowie dowiedzieli się, 
jak należy zachować się gdy wybuchnie 
pożar, pod jaki numer trzeba zadzwonić 
i co powiedzieć . To jest bardzo ważne, 
aby od najmłodszych lat uczyć dzieci 
prawidłowej reakcji, gdy znajdą się w 
niebezpieczeństwie bo może to komuś 

uratować życie czy zdrowie. 
Mieliśmy w ostatnim czasie takie przy-

kłady w Polsce gdzie rozsądne myślenie 
dziecka przyniosło pozytywne skutki. 
Może kiedyś spośród naszych maluchów 
wyrosną wspaniali ratownicy?

MG.

Strażacy w przedszkolu

Setne Urodziny obchodziła
Pani Helena Hańczyc
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Ogłoszenia drobne
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 uzgodnienia).tel. 87 
6418881,e-mail:jadeszko@poczta.onet.pl. 

Układanie glazury i terakoty, regipsy, wykończe-
nia hydrauliczne - tel. 665 524 252. 

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

Sprzedam konie rasy walijskiej. Konie są ujeż-
dżone, doskonale nadają się pod siodło i do 
zaprzęgu. Cena do 4 000 zł/szt. (do uzgodnienia), 
używane skrzydła drzwiowe, bryczka parokonna 
– 2,5 tys. zł tel. 87 641 88 81,e-mail:jadeszko@
poczta.onet.pl. 

Sprzedam działkę z prawem zabudowy w miejsco-
wości 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. 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 agregat 
prądotwórczy typ EPZ 20 – 3/400 moc 20kV, rok 
produkcji 1967r. – 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 działkę budowlaną z prawem zabudowy 
o wielkości 1500 mkw, położoną w pobliżu Kanału 
Augustowskiego, w miejscowości Kudrynki, cena 
do uzgodnienia - tel. 513 477 856.

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

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

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

Sprzedam działki budowlane z prawem zabudowy 
o powierzchni ok. 1100 mkw (częściowo uzbrojo-

na) i 4500 mkw, położone w miejscowości Płaska 
ul. 3-Maja. Nieruchomości położone przy lesie w 
pobliżu jez. Gorczyckiego i Kanału Augustow-
skiego, 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 Augu-
stowskiego, cena do uzgodnienia - tel. 668 301 
799.

Sprzedam tapczan-półkę oraz kanapę wypoczyn-
kową rozsuwaną w kolorze zielono-brązowym. 
Cena do uzgodnienia - tel. 87 641 87 15 po 16.

Dachy - krycie wiórem: domów mieszkalnych, 
domków letniskowych, obiektów gastronomicz-
nych, 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.

w czerwcu wykonywał wiele prac 
i czynności związanych z prowadzoną 
działalnością statutową, w tym szczegól-
nie zajmował się przygotowaniem do se-
zonu turystycznego terenu plaż gminnych. 
W ramach prac porządkowych i organiza-
cyjnych na terenie tych plaż wykonano: 

malowanie pomostów, wykaszano trawę, 
drobne prace sprzątania terenu po sezonie 
wiosennym. 

Obecny rok obfituje intensywnym 
wzrostem traw i krzaków, przez co ilość 
wykonywanego koszenia jest znacznie 
zwiększona. Miejsca i teren przeznaczony 
do koszenia wymaga częstego koszenia 
traw i krzaków w celu utrzymania właści-
wego i bezpiecznego stanu terenu, w tym 
m.in. w miejscach pamięci poległych 
(mogiłach zmarłych). 

Oprócz w/w zadań Zakład wykonywał 
także: drobne prace remontowe w celu 
odnowienia pomieszczeń w świetlicy 
gminnej w Gruszkach, w tym: malowa-
nie podłogi i ścian w sali komputerowej, 
prace porządkowe na placu wokół terenu 
świetlicy gminnej w Strzelcowiźnie, wy-

kaszanie traw i krzewów, ścinkę części 
żywopłotu oraz inne prace pomocnicze 
i porządkowe na terenie ZSO w Płaskiej, 
cykliczne transporty przewożenia mate-
riałów budowlanych z rozbiórki świetlicy 
gminnej  w Płaskiej do Strzelcowizny, 
odnowienie, poprzez pomalowanie kra-
wężników przy chodniku wzdłuż budyn-
ków: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, 
Szkoły i Zakładu Gospodarki Komunalnej 
oraz dalej, do kaplicy kościelnej w Pła-
skiej, przywozy artykułów spożywczych 
z Banku Żywności w Suwałkach do GOPS 
w Płaskiej, a następnie ich rozwożenie 
po wskazanych miejscowościach, prace 
związane z przygotowaniem i organizacją 
zawodów strażackich w Jazach, drobne 
naprawy wodociągowe w miejscowości 
Płaska.                                             E.M.

Ogłoszenie 
W związku z remontem świetlicy 

Wiejskiej w Płaskiej, pracowania 
komputerowa została przeniesiona 
do pomieszczenia po Posterunku Po-
licji. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do  korzystania z inter-
netu codziennie, oprócz poniedziałku 
i środy, w godzinach 17.00 do 21.00.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 

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.

Szanowni Turyści, Mieszkańcy gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pła-

skiej informuje, iż w sezonie letnim worki 
na śmieci z nadrukiem  można nabyć u 
sołtysów, w sklepach i w ZGK w Płaskiej 
w cenie 15 zł. za worek wraz z wywozem. 
Natomiast po sezonie letnim worki do-
stępne będą tylko w ZGK w Płaskiej. 

Odbiór śmieci w workach z nadru-
kiem Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej będzie odbywał się w każdy 
poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00 po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Płaskiej pod nr telefonu (087) 641 81 35. 

Zgłoszenia są przyjmowane do każdego 
poniedziałku do godz. 8.00.

P r o s i m y  –  d b a j m y  o  c z y -
s t o ś ć ,  s z a n u j m y  ś r o d o w i s k o  
i troszczmy się o otaczającą nas przy-
rodę! 

Z.G.K.

głosowania, ustalenia ich  numerów 
i granic (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. Nr 
122, poz. 11172), polegających na:  na 
wyodrębnieniu z obwodu głosowania Nr 
1 miejscowości Mały Borek; na dodaniu 
do obwodu głosowania Nr 2 miejscowo-
ści Mały Borek;  na dodaniu do obwodu 
głosowania Nr 1 miejscowości Gajówka 
Podmacharce. 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII/203/10  
w sprawie procedury uchwalania budże-
tu, rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projek-
towi budżetu, procedury rozpatrywania 
sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok budżetowy i szczegółowości mate-
riałów towarzyszących sprawozdaniu 
oraz zakresu i formy informacji o prze-
biegu wykonania budżetu za I półrocze 
roku budżetowego. Przyjęcie nowej 
procedury i informacji o przebiegu wy-
konania budżetu za I półrocze roku bu-
dżetowego miało na celu dostosowanie 
aktów obowiązujących do znowelizo-
wanej ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. 
o finansach publicznych. 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII/204/10  
w sprawie określenia zasad umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Płaska lub jej jednostkom podległym, w 
której określono zasady umarzania, od-
raczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywil-
noprawnych, przypadających Gminie 
Płaska lub jej jednostkom podległym, 
wobec osób fizycznych, osób prawnych, 

a także jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej dłużnikami.  Należność 
może być umorzona w całości lub w 
części, jeśli: 1) należności nie ściągnię-
to w toku zakończonego postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego; 2) 
nie można ustalić dłużnika lub dłużnik 
zmarł nie pozostawiając spadkobierców; 
3) ściągnięcie należności zagraża egzy-
stencji dłużnika; 4) zachodzi uzasadnio-
ne przypuszczenie, że w postępowaniu 
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i eg-
zekucji tej należności; 5) przemawiają 
za tym uzasadnione względy społeczne 
i gospodarcze.

Umorzenie należności w przypadkach 
określonych w ust. 1 pkt 3 może na-
stąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, 
natomiast w pozostałych przypadkach 

również na wniosek wierzyciela. De-
cyzja o umarzaniu należności musi być 
poprzedzona postępowaniem wyjaśnia-
jącym, które wykaże przynajmniej jedną 
z wymienionych przesłanek umorzenia. 
Umorzenie należności, za którą odpo-
wiada solidarnie więcej niż jeden dłuż-
nik, może nastąpić, gdy przynajmniej 
jedna z okoliczności uzasadniających 
umorzenie, zachodzi co do wszystkich 
dłużników. Do umarzania należności 
uprawniony jest: Wójt Gminy Płaska, 
jeśli kwota należności nie przekracza lub 
jest równa kwocie 10.000,00 zł., Kie-
rownik jednostki organizacyjnej gminy, 
jeśli kwota należności nie przekracza lub 
jest równa kwocie 1.000 zł. Wójt Gminy 
Płaska, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Budżetowej Rady Gminy, jeśli kwota 
przekracza sumę 10 000 zł.

(red)

Nr obwodu 
głosowania

granica obwodu

1

Dalny Las, Gorczyca, Gajówka Podmacharce, Księży 
Mostek, Mołowiste, Macharce, Płaska, Perkuć, 
Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, 
Strzelcowizna.

2

Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kudrynki, Kielmin, 
Lipiny,  Lubinowo, Mikaszówka, Muły, Mały Borek, 
Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, Rudawka, Rygol, 
Tartak, Trzy Kopce.

Podział Gminy Płaska na stałe obwody głosowania po zmianach, przedstawia się 
następująco:

Gimnazjaliści z Płaskiej uzyskali 
najwyższe wyniki z egzaminu zewnętrz-
nego, do ktorego przystapili 27 kwietnia 
do części humanistycznej ,28.kwietnia 
do części matematyczno –przyrodni-
czej i 29 kwietnia  części językowej. 
Średnia w województwie wyniosła 53,9 
pkt. natomiast Gimnazjum w Płaskiej 
uzyskało wynik 60,3 pkt.Bardzo dobrze 
wypadła część humanistyczna gdyż na-
sze gimnazjum osiągnęło wynik 33,6 pkt 
podczas gdy średnia w województwie 
podlaskim wyniosła 29,5 pkt, a  średnia 
powiatu 30,7 pkt. W części matematycz-
no-przyrodniczej również osiągnęliśmy 
satysfakcjonujący wynik 26,7 pkt przy 
średniej województwa podlaskiego 24,4 
pkt i średniej powiatu 25,1 pkt.

Możemy również pochwalić się wyni-
kami sprawdzianu, który 8 kwietnia pisali  
uczniowie klasy szóstej. Osiągnęliśmy 
wynik 26,9 pkt przy średniej wojewódz-
twa podlaskiego 24,8 pkt i średniej po-
wiatu 24,5 pkt.

Takie wyniki zawdzięczamy systema-
tycznej pracy uczniów, a także nauczy-
cieli, którzy pracowali z młodzieżą na 
dodatkowych bnezpłatnych godzinach 
w wolne soboty oraz w ciągu tygodnia.

LP.

Część humanistyczna Część matematyczno 
-przyrodnicza

Gimnazjum w Płaskiej 33,6 pkt 26,7 pkt
Powiat Augustowski 30,7 pkt 25,1 pkt
Wojewodztwo Podlaskie 29,5 pkt 24,4 pkt

Wynik sprawdzianu
Szkoła Podstawowa w Płaskiej 26,9 pkt
Powiat Augustowski 24,5 pkt
Wojewodztwo Podlaskie 24,8 pkt

Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.
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27 czerwca 2010 roku na plaży gminnej 
w Jazach niedaleko Mikaszówki

odbyły się gminne uroczystości z okazji 
„Dnia Strażaka”, a ich organizatorem byli 
- Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Płaskiej oraz Wójt Gminy Pła-
ska – Wiesław Gołaszewski i jednocze-
śnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Płaskiej. 

Była to specjalna edycja zawodów, 
ponieważ pierwszy raz odbyły się mię-
dzynarodowe zawody drużyn sportowo 
pożarniczych (Gmina Płaska, Gmina 
Puńsk, Gmina Krasnopol, Rejon Lazdijai 
(Litwa), miasto Alytus (Litwa). 

Na uroczystości – jak co roku, przybyli 
tłumnie mieszkańcy gminy, turyści i za-
proszeni goście, m.in. brygadier Marek 
Gołębiewski - przedstawiciel Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Ko-
mendant Straży Pożarnej Rejonu Alytus 
– Algirdas Bautronis, Mer Rejonu Laz-
dijai – Arturas Margelis, Komendant 
Powiatowy PSP w Augustowie - Marcin 
Pożarowski, zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Augustowie - Arka-
diusz Prymaka, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie medycyny ratunkowej w Bia-
łymstoku - prof. Jerzy Robert Ładny, dr 
Marzena Wojewódzka – Żelazniakowicz 
- przedstawiciel Podlaskiego Ośrodka Me-
dycyny Ratunkowej w Białymstoku, Wójt 
Gminy Puńsk - Witold Liszkowski, Wójt 
Gminy Krasnopol - Józef Stankiewicz, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska - Le-
szek Skubis, mjr Krzysztof Pampuch 
- Komendant Placówki Straży Granicznej 
w Płaskiej, Mariusz Sidor - Przedstawi-
ciel PZU w Suwałkach, Jolanta Klukow-
ska - przedstawiciel „SKOK-u Stefczyka”, 
Dariusz Ciężkowski – przewodniczący 
Rady Gminy Płaska i komendant Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Płaskiej, oraz radni Gminy Płaska. 

Polową mszę świętą odprawił proboszcz 
parafii Mikaszówka ksiądz Mirosław 
Mścichowski, który w homilii wskazywał 
na trudne zadania, jakie muszą spełniać 
w swojej służbie strażacy z jaką wiedzą 
i opanowaniem muszą podchodzić do 
każdej akcji ratowniczej, co wiąże się 
bezpośrednio ze stałym podnoszeniem 
i doskonaleniem swoich umiejętności. 

Po mszy świętej ks. proboszcz doko-
nał uroczystego poświęcenia nowego 
średniego samochodu strażackiego dla 
jednostki OSP Płaska, zakupionego dzięki 
zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób 
za kwotę 508.250,00 zł brutto. Zakup tego 
samochodu był możliwy dzięki uzyskaniu 
dofinansowania  z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
85 proc. 

Po odegraniu hymnu państwowego 
Wójt Gminy Płaska – Wiesław Gołaszew-
ski, powitał wszystkich zgromadzonych 
i dokonał otwarcia zawodów strażac-
kich. Kolejno wystąpienia swoje mieli 
zaproszeni goście, którzy wyrazili wiele 
ciepłych słów z życzeniami powodzenia 
w rywalizacji konkursowej. Wszyscy 
zebrani mogli obserwować zmagania 
druhen i druhów w różnych ćwiczeniach 
bojowych oraz konkurencjach. 

W zawodach udział wzięło 6 drużyn 
strażackich. Komisji sędziowskiej powo-
łanej przez bryg. Marcina Pożarowskiego 
– komendanta powiatowego PSP w Au-
gustowie, przewodniczył sędzia główny 
kpt. Wojciech Hryń, a służbą medyczną 
kierował lekarz Ośrodka Zdrowia w Pła-
skiej – Jerzy Cieniewicz. 

W wyniku zaciętej rywalizacji kla-
syfikacja drużynowa jednostek OSP w 
poszczególnych konkurencjach przedsta-
wiała się następująco: klasyfikacja gene-
ralna zawodów: drużyna młodzieżowa 
dziewczęca: 1.OSP Gruszki - 117,35; 
2. OSP Płaska - 147,00. Drużyna mło-
dzieżowa chłopięca: 1. OSP Gruszki 
- 109,31; 2.OSP Strzelcowizna - 122,20. 
Drużyna młodzieżowa chłopięca (16 

- 18 lat)- 1. OSP Płaska - 102,54. 
Wyniki drużyn dorosłych przed-
stawiają się następująco: 1. OSP 
Mołowiste z wynikiem 95,46 pkt., 
2. OSP Gruszki (100,54 pkt.), 
3. Dalny Las (101.35 pkt.), 4. 
OSP Płaska(102,32 pkt.), 5.OSP 
Strzelcowizna(115,13 pkt.), 6. OSP 
Rudawka (124,10 pkt.).

Po zakończeniu zawodów gmin-
nych zostały przeprowadzone 
zawody międzygminne, w których 
wzięły udział drużyny z  OSP 

Puńsk, OSP Krasnopol oraz OSP Moło-
wiste i OSP Gruszki. Wśród tych drużyn 
przeprowadzono ćwiczenia bojowe. 

Klasyfikacja przedstawia się następują-
co: 1.OSP Mołowiste (40,12 pkt.) , 2. OSP 
Gruszki (52,56 pkt.), 3.OSP Puńsk (54,42 
pkt.), 4. OSP Krasnopol (63,71 pkt.). 

Po zakończeniu zawodów międzygmin-
nych jednostki straży z rejonu Lazdijai 
i rejonu Alytus zaprezentowały nowo 
nabyte samochody strażackie wraz z wy-
posażeniem. 

Następnie przeprowadzono konkursy: 
przeciąganie samochodu strażackiego na 
czas oraz przeciąganie węża strażackiego 
wypełnionego wodą. 

Jednostki zajęły odpowiednio lokaty: 
przeciąganie samochodu - 1. OSP Dalny 
Las, 2. OSP Strzelcowizna, 3. Drużyna 
z Litwy; przeciąganie węża z wodą - 1. 
OSP Dalny Las, 2. OSP Płaska, 3. Drużyna 
z Litwy. 

Po zakończeniu konkursów odbył się 
pokaz taneczny koni (kadryl) w wyko-
naniu amazonek ze stajni „Konikowo” 
z miejscowości Rachelany. Podczas fe-
stynu wszyscy chętni mogli posmakować 
nieodpłatnie grochówki, a na licznych 
stoiskach zaopatrzyć się  w kulinarne 
smakołyki, domowe jedzenie, wypieki 
oraz napoje i słodycze. 

Ceremonii wręczenia pucharów i dy-
plomów dokonali: wójt gminy – Wiesław 
Gołaszewski (prezes zarządu gminnego 
OSP w Płaskiej), komendant powiatowy 
PSP Augustów( prezes zarządu powia-
towego OSP w Augustowie) - bryg. 

WIWAT STRAŻACKI STAN!
Liczba uprawnionych
w Gminie Płaska: 2242 

Liczba wydanych
kart: 1136 

Frekwencja
wyniosła: 50,67 %

Lp. Imię i nazwisko kandydata
Liczba  

oddanych 
głosów

2. Bronisław Maria Komorowski 518
1. Jarosław Aleksander Kaczyński 409
3. Grzegorz Bernard Napieralski 114
5. Andrzej Zbigniew Lepper 24
4. Waldemar Pawlak 23
7. Andrzej Marian Olechowski 11
8. Marek Jurek 11
6. Janusz Ryszard Korwin-Mikke 9
10. Kornel Andrzej Morawiecki 3
9. Bogusław Zbigniew Ziętek 0

Liczba uprawnionych 1556
Liczba wydanych kart 780
Poszczególni kandydaci na Prezydenta RP 
otrzymali następującą liczbę głosów:
Bronisław Maria Komorowski 349
Jarosław Aleksander Kaczyński 286
Grzegorz Bernard Napieralski 80
Waldemar Pawlak 15
Andrzej Zbigniew Lepper 15
Marek Jurek 8
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 8
Andrzej Marian Olechowski 6
Kornel Andrzej Morawiecki 0
Bogusław Zbigniew Ziętek 0

Liczba uprawnionych 686
Liczba wydanych kart 356
Poszczególni kandydaci na Prezydenta 

RP otrzymali następującą liczbę głosów:
Bronisław Maria Komorowski 169
Jarosław Aleksander Kaczyński 123
Grzegorz Bernard Napieralski 34
Andrzej Zbigniew Lepper 9
Waldemar Pawlak 8
Andrzej Marian Olechowski 5
Marek Jurek 3
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 1
Kornel Andrzej Morawiecki 0
Bogusław Zbigniew Ziętek 0

Wyniki wyborów Prezydenta RP
na terenie Gminy Płaska z dnia 20 czerwca 2010 roku

OKW Nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Płaskiej

Ogółem kandydaci na Prezydenta RP na terenie Gminy Płaska otrzymali następującą 
liczbę głosów:

OKW Nr 2 Świetlica Wiejska w Gruszkach

Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP na terenie 
Gminy Płaska z dnia 4 lipca 2010 roku

Liczba uprawnionych w Gminie Płaska: 2748,   Liczba wydanych kart: 1687,    Frekwencja wyniosła: 61,39 %

Ogółem kandydaci na Prezydenta RP na terenie Gminy Płaska otrzymali następującą liczbę głosów:

Lp. Imię i nazwisko kandydata Liczba oddanych głosów
Liczba głosów:

na kandydata / ważnych
[%]

2. Bronisław Maria Komorowski 986 58,87
1. Jarosław Aleksander Kaczyński 689 41,13

 
OKW Nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

Liczba uprawnionych 1931
Liczba wydanych kart 1189
Poszczególni kandydaci na Prezydenta RP otrzymali następującą liczbę głosów:
Bronisław Maria Komorowski 711
Jarosław Aleksander Kaczyński 467

OKW Nr 2 Świetlica Wiejska w Gruszkach 
Liczba uprawnionych 817
Liczba wydanych kart 498
Poszczególni kandydaci na Prezydenta RP otrzymali następującą liczbę głosów:
Bronisław Maria Komorowski 275
Jarosław Aleksander Kaczyński 222
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26 maja 2010r. w Piątnicy odbył 
się Turniej Tenisa Stołowego z okazji 
Ogólnopolskiej Inauguracji Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Reprezentanci naszej gminy, grający 
pierwszy raz  w barwach MUKS Płaska 
wystąpili w następującym składzie: Kry-
stian  Prochniewski, Piotr  Zaniewski, 
Dominik  Bołtralik, Daniel  Wasilczyk, 
Mariusz  Zaniewski, Maciej Peliksza i 
Adrian Rowiński. 

Nasi tenisiści odnieśli wielki sukces 
zdobywając medale i puchary. Oto  miejsca  
naszych zawodników w poszczególnych 
kategoriach: skrzat – 1.Piotr Zaniewski, 
2.Krystian Prochniewski; żak – 1.Daniel 
Wasilczyk, 2.Damian Bołtralik; młodzik 
– 8.Mariusz Zaniewski; kadet – 8-12.Ad-
rian Rowiński i Maciej Peliksza. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów!
JB

MUKS Płaska w blasku złota!
8 czerwca 2010 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Strzelcowiźnie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP w Płaskiej. Główne 
tematy  posiedzenia było: podsumowanie 
przebiegu Kampanii zebrań sprawoz-
dawczych w jednostkach OSP za 2009 
rok; podsumowanie wyników konkursu 
„Młodzież zapobiega pożarom”; infor-
macja dotycząca szkolenia strażaków 
i ratowników w zakresie udzielenia 
kwalifikacji pierwszej pomocy, organizo-
wanego w ramach projektu Litwa-Polska 
oraz sprawy organizacyjne dotyczące 
obchodów Dnia Strażaka i zawodów 
w sporcie pożarniczym. 

Posiedzenie prowadził Wiesław Goła-
szewski Wójt Gminy a zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP, zapoznając zebranych z tematyką 
posiedzenia. Głównym referującym 
powyższych tematów był Sekretarz Za-
rządu Gminnego OSP Jan Szymczyk, 
a także Komendant Gminny OSP Dariusz 
Ciężkowski. 

Zarząd przyjął podsumowanie z prze-
biegu zebrań sprawozdawczych OSP które 
przebiegały sprawnie i zgodnie z przy-
jętym wcześniej harmonogramem. Na 
zebraniach tych poszczególne OSP przy-
jęły plany działalności i plany finansowe 
do realizacji w roku 2010, podejmując 
stosowne uchwały. Zarząd także wysoko 
ocenił podsumowanie przebiegu Kon-
kursu „ Młodzież zapobiega pożarom”, 
a jego zwycięzcy na szczeblu gminnym 
i powiatowym wzięli udział w konkursie 
na szczeblu wojewódzkim, który odbył 
się w Dubiczach Cerkiewnych. 

Na posiedzeniu dużo miejsca poświę-
cono planowanemu szkoleniu strażaków 
i ratowników w zakresie udzielania kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie 
odbyło się w dniach 11-12.06.2010 roku 
i 18-19.06.2010 roku w ramach projektu 
Litwa-Polska i zakończyło się egzaminem 

i uzyskaniem tytułu ratownika zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 19 marca 2007 roku. 

Z terenu Płaskiej w szkoleniu uczest-
niczyło 45 osób w tym po 10 strażaków 
z OSP Gruszki, OSP Dalny Las, OSP 
Płaska i po 5 osób z OSP Mołowiste, 
OSP Rudawka i OSP Strzelcowizna. 

Ustalono i przyjęto ramy organizacyjne 
dotyczące uroczystości obchodów Dnia 
Strażaka oraz zawodów w sporcie pożar-
niczym. Uroczystości i zawody odbyły się 
27 czerwca 2010 roku od godz. 9.00 na 
plaży gminnej „Jazy” nad jeziorem Mika-
szewo – binduga Jazy. Program uroczy-
stości i zawodów był bogaty. W gminnych 
zawodach w sporcie pożarniczym wzięły 
udział drużyny ze wszystkich jednostek 
OSP, a z OSP Płaska , Gruszki i Mołowiste 
także drużyny młodzieżowe. 

Po gminnych zawodach odbyły się za-
wody międzygminne z udziałem drużyn 
z Gminy Płaska, Gminy Puńsk i Gminy 
Krasnopol przy udziale strażaków z Li-
twy. Na wstępie tych uroczystości odpra-
wiona została msza święta celebrowana 
przez proboszcza parafii Mikaszówka. 
Odbyły się także pokazy, konkursy i wy-
stępy. Można było posilić się grochówką, 
a na zakończenie był festyn ludowy i za-
bawa taneczna. 

W posiedzeniu uczestniczyli członko-
wie Zarządu Gminnego, Prezes i Naczelny 
OSP. Z ramienia Powiatowej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej z Augu-
stowa uczestniczył kpt. poż. Grzegorz 
Liszewski, który służył radą, zwłaszcza 
w przygotowaniu strony organizacyjnej 
zawodów w sporcie pożarniczym.

H. J.

Z życia OSP
Marcin Pożarowski, przedstawiciel PZU 
– Mariusz Sidor ( kierownik punktu 
obsługi klienta w Suwałkach) , Jolan-
ta Klukowska – przedstawiciel „Skok-u 
Stefczyka” (placówki w Augustowie) i 
przedstawiciel Rejonu Lazdijaj . 

Sponsorem głównym nagród dla drużyn 
dorosłych było PZU, natomiast sponsorem 
nagród dla członków młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych był „Skok Stefczyka”.

Wójt Gminy podkreślił sprawną orga-
nizację zawodów i ich przebieg, a także 
doskonałą pracę komisji sędziowskiej 
zawodów. Podziękował wszystkim star-
tującym drużynom, gratulacje przekazał 
zwycięskim drużynom i życzył dalszych 
sukcesów. 

Osobne podziękowanie przekazał 
licznie zebranej publiczności za udział 
i gorący doping startującym drużynom. 
Muzyczną oprawę i nagłośnienie za-
wodów zabezpieczał zespół „RAJW” 
z Augustowa, który po zakończonych 
zawodach przygrywał do tańca dla licznie 
zgromadzonej publiczności.
Podczas imprezy uroczyście zostały wrę-
czone zaświadczenia o ukończeniu kursu 
w zakresie pierwszej pomocy i uzyska-
nia tytułu ratownika dla 45 strażaków z 
OSP z terenu Gminy Płaska. Szkolenie 
zostało zrealizowane w ramach projektu 
pt.: „Rozwój działań połączonych służb 
ratownictwa i ochrony przeciwpożaro-
wej na pograniczu polsko – litewskim”, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.  
Przedmiotowe zaświadczenia, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 
kursu w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408),  
zostały wydane  przez Podlaski Ośrodek 
Medycyny Ratunkowej w Białymstoku 
po uzyskaniu pozytywnego końcowego 
wyniku szkolenia.  Strażacy po ukoń-
czeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy uzyskali tytuł RA-
TOWNIKA.

JSz.
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Sąsiedzi w działaniu

Szkolenia strażaków i ratowników 
w Gminie Płaska

W Gminie Płaska, w czerwcu 2010r. 
przeprowadzone zostały szkolenia straża-
ków i ratowników w zakresie udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy w 
ramach projektu Nr LT – PL / 083 “Rozwój 
działań połączonych służb ratownictwa i 
ochrony przeciwpożarowej na pograniczu 
polsko - litewskim”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej  Polska – Litwa 2007 – 2013. 

W szkoleniu przeprowadzonym przez 
Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej 
Wojewódzka i Nammous w Białymstoku 
uczestniczyli strażacy ochotnicy z Gminy 
Płaska – 45 osób, z Gminy 
Puńsk – 12 osób oraz z Gminy 
Krasnopol – 10 osób. 

Strażacy po ukończeniu kur-
su w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy uzyskali ty-
tuł ratownika zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 19 marca 2007r. w sprawie 
kursu w zakresie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy (Dz. U. 
Nr 60, poz. 408).

W trakcie szkolenia strażacy uzyskali 
fachową wiedzę teoretyczną oraz prak-
tyczną z zakresu medycyny ratunkowej 
i systemu zintegrowanego ratownictwa 
medycznego. Podczas zajęć praktycznych 

między innymi przeprowadzone były 
ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach, w tym oceny stanu 
poszkodowanego  i sprawdzenia czynności 
życiowych, oceny sytuacji i zabezpieczenia 

miejsca wypadku, wezwania 
pomocy i udzielenia pomocy 
w przypadku różnego rodzaju 
obrażeń w oczekiwaniu na 
przyjazd wyspecjalizowanej 
jednostki medycznej. 

Szkolenie zostało przepro-
wadzone dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska – Litwa 2007 – 2013.

AJ

MAMIE…
Piękne kochanki, niewierne żony
uschną jak kwiaty spalone słońcem.
W ogrodzie serca, żarem trawionym,
odnajdziesz Matkę – zioło kojące…
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Nasze spotkanie z Karpaczem rozpo-
częło się od pieszego zdobycia wzgórza, 
gdzie znajdował się nasz pensjonat. Nasi 
kierowcy zrezygnowali z wjazdu auto-
karem…. Nam, sapiąc udało się dotrzeć 
do celu. Widok na Śnieżkę osłodził nam 
te trudy. Dotarliśmy dość późno, więc 
w pierwszy dzień udało się nam jedynie 
obejrzeć Świątynię Wang.

Karpacz – miasto w województwie 
dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. 
Położone na wysokości od 480 do 885 
m n.p.m., u stóp Śnieżki, w dolinie rzeki 
Łomnicy oraz potoków, będących jej 
dopływami. Miasto liczy około 5 tysięcy 
mieszkańców. Osada poszukiwaczy złota 
powstała w XII wieku. Pierwsze zapiski 
o Karpaczu pojawiły 
się w „Księgach Wa-
lońskich” z końcem 
XIV wieku. Płóczki 
po raz pierwszy wy-
mieniono w doku-
mencie z dnia 21 maja 
1418 roku. Podczas 
wojny trzydziestolet-
niej (1618-1648) na 
terenie Karpacza osie-
dlili się uciekinierzy 
religijni z Czech. Po 
wybudowaniu kapli-
cy św. Wawrzyńca na 
Śnieżce (poświęconej 
10 sierpnia 1681 roku 
przez cysterskiego 
opata Bernarda Rosa), 
Karpacz znalazł się na szlaku tzw. turysty-
ki pielgrzymowej. W 1772 roku założono 
szkołę ewangelicką. Poświęcony w dniu 
28 lipca 1844 r. drewniany kościółek 
ewangelicki, sprowadzony z norweskie-
go miasteczka Vang przez króla Prus 
Fryderyka Wilhelma IV, stał się atrakcją 
turystyczną Karpacza – znany obecnie 
jako Świątynia Wang. W związku z na-
pływem turystów w II połowie XIX wieku 
nastąpił rozwój osady: powstały hotele, 
zajazdy i gospody. W Karpaczu Górnym 
w 1914 r. znajdowało się 12 hoteli i 54 
pensjonaty, dysponujące łącznie około 
tysiącem miejsc noclegowych. W 1945 
miejscowość została wcielona do Polski. 
Dotychczasową ludność wysiedlono do 
Niemiec. 

Drugiego dnia postanowiliśmy zdobyć 
Śnieżkę. Część drogi przebyliśmy wycią-
giem na Kopę, a część pieszo. Mieliśmy 
do wyboru kilka szlaków o różnym stop-
niu trudności. Karkonosze położone są 
w Sudetach Zachodnich, stanowiąc ich 

centralną część. 
Najwyższe pasmo 
górskie Sudetów, 
położone na po-
graniczu Czech 
i Polski. Ich naj-
wyższy szczyt to 
Śnieżka (1602 m 
n.p.m.).

O d  p ó ł n o c y 
graniczą z Kotli-
ną Jeleniogórską, 
od północnego 
zachodu poprzez 
Przełęcz Kowar-
ską z Rudawami 

Janowickimi, od wschodu ze Wzgórzami 
Bramy Lubawskiej, od południowego 
wschodu poprzez Przełęcz Lubawską 
z Górami Kruczymi, od południa z Podgó-
rzem Karkonoskim i od zachodu poprzez 
Przełęcz Szklarską z Górami Izerskimi.

Trzeci dzień spędziliśmy na szlakach 
wokół Śnieżki. Dotarliśmy do malowni-
czych form skalnych, zwanych tu skałka-
mi o nazwach Słonecznik i Pielgrzymy. 
Są one interesującym elementem karko-
noskiego krajobrazu

Słonecznik (1423 m) to skałka grani-
towa o wysokości 12 m. Skała nazywana 
jest „Diabelskim Kamieniem”, ponieważ 
jeden z jej filarów przypomina ludzką po-
stać. Ze skałki rozpościera się wspaniały 
widok, m.in na grupę skalną Pielgrzymy, 
która składa się z trzech granitowych skał, 
z których najwyższa ma wysokość 25 m. 
Powstanie tych skał wiąże się z długo-
trwałym wietrzeniem granitów.

Łącznie można wyróżnić co najmniej 

150 grup skalnych i pojedynczych skałek, 
różnej wielkości, kształtu i wysokości 
sięgającej do 25 m. Z racji fantastycznych 
kształtów i związanych z nimi legend, 
skałki przybrały osobliwe nazwy: Owcze 
Skały, Ptasie Gniazda, Końskie Łby, 
Twarożnik, Kukułcze Skały, Borów-
czane Skały, Paciorki, Bażynowe Skały, 
Słonecznik, Kotki i Szwedzkie Skały.

Chociaż szata roślinna Karkonoszy 
została znacznie przekształcona przez 
działalność człowieka, należy do naj-
bogatszych i najcenniejszych w całych 
Sudetach. Góry te, mimo niewielkiej 
wysokości, posiadają wyraźnie ukształ-
towane i zróżnicowane piętra roślinne. 
Ze względu na ostry klimat, położone są 
one nawet o kilkaset metrów niżej niż 
w innych górach wysokich. Przeważnie 
im wyższe piętro, tym lepiej zachowana 
jest pierwotna przyroda, ale w Karko-
noszach szczytowe i grzbietowe partie 
są łatwo dostępne i zostały już znacznie 
przekształcone przez człowieka.

Możemy teraz naszym uczniom przy-
bliżać wiedzę o Karkonoszach.

AP.

Wycieczka nauczycieli w Karkonosze
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Dzięki wieloletniej współpracy i wspie-
raniu nas przez przedstawicieli nadle-
śnictwa możemy uczestniczyć w różnych 
programach i projektach.

Obecnie z ramienia nadleśnictwa opie-
kuje się nami p. Dorota Piechowska. 
Dzięki niej przystąpiliśmy do VI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Czysty las” 
w kategorii „Leśna edukacja” i „Las 
w sztuce”. Bierzemy udział w tym kon-
kursie po raz czwarty.

W tym roku priorytetami tematycznymi 
konkursu były:

- ochrona przyrody przez leśników,
- obszary leśne w europejskiej sieci 

Natura 2000,
- rośliny i zwierzęta chronione w le-

sie.
W ramach tych priorytetów wykonali-

śmy następujące działania:
• wycieczka z p.Dorotą Piechowskąwycieczka z p.Dorotą Piechowską 

mające na celu rozpoznawanie roślin 
chronionych, 

• udział w projekcie „Natura 2000”udział w projekcie „Natura 2000” 
(Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju 
Agro – Group), 

• aktywna współpraca z Organizacjąaktywna współpraca z Organizacją 
Odzysku Reba – zebranie 17 kg baterii

• nawiązanie współpracy z Klubem Gajanawiązanie współpracy z  Klubem Gaja 
– zebranie ponad 400 kg makulatury

• rozwieszenie plakatów promujących 22rozwieszenie plakatów promujących 22 
maja jako Dzień Praw Zwierząt

• konkurs wiedzy o lesie w klasach I – IIIkonkurs wiedzy o lesie w klasach I – III 
i IV – VI

• wykonanie gazetek ściennychwykonanie gazetek ściennych
• różnorakie formy artystyczne o tema-różnorakie formy artystyczne o tema-

tyce leśnej.
W planach już mamy organizację 

„Sprzątania Świata” i nawiązanie współ-
pracy z innymi szkołami z terenu działania 
naszego nadleśnictwa.

AP.

Las 
Nasz zielony las, szumi wokół nas.
Zając kica, jeleń ryczy,
Dzięcioł stuka, a kukułka sobie kuka.
Tam jagódka, tu kwiatuszek,
Zaraz zrobię z nich wianuszek.
Wszystko w nim piękne, kolorowe,
Więc szanujmy tę przyrodę.
Piotr Masłowski, klasa II, lat 9

W dniu 21 czerwca 2010 roku wyje-
chaliśmy na szkolną wycieczkę do Zelwy. 
Wspaniałe zajęcia etnograficzne prowadzi 
tam p. Dariusz Piekut. Pomimo tego, 
że dzień był pochmurny bawiliśmy się 
świetnie. 

Najpierw zapoznaliśmy się z ogromnym 
placem zabaw, każdy mógł tu znaleźć 
coś dla siebie: chodzenie na szczudłach, 
huśtawki, miniatury wozów, drewniany 
hamak, wspinanie po kłodzie, itp.

Następnie poznaliśmy kroki dwóch 

tańców ludowych, po czym przeszliśmy 
na zajęcia do repliki chaty wiejskiej z ubie-
głego stulecia. Poznaliśmy tu wyposażenie 
chaty naszych pradziadów: cebry, dwojaki, 
bojki, błonki, bezmian, kijanki, wałkowni-
ce, żelazka na węgiel i dusze. Mogliśmy się 
dowiedzieć jak biegło życie sto lat temu na 
wsi. Nauczyliśmy się też ludowej pieśni. 

Gdy zajęcia w chacie dobiegły końca, 
mogliśmy się nauczyć zajęć w obejściu: 
czerpania wody żurawiem i noszenia jej, 
młócenia zboża cepem oraz piłowania 

drzewa ręczną piłą. Bawiliśmy się też tak 
jak nasi rówieśnicy dawno temu.

Niestety zajęcia dobiegły końcowi 
i pozostało nam tylko posilić się kiełbasą 
z ogniska, która smakowała jak nigdy.

W Zelwie byliśmy po raz trzeci, nigdy tu 
się nie nudzimy, a czas pędzi w zawrotnym 
tempie. Mamy nadzieję, że wrócimy tu 
jeszcze nie raz.                       

                  AP.

Wycieczka do Zelwy  

 

Współpraca z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach 

 

 

Od kilku lat uczniowie Gimnazjum w 
Płaskiej startują (z niemałymi sukcesami) 
w rejonowym konkursie organizowanym 
przez Centrum Edukacji  Nauczycieli w 
Suwałkach, Filię w Augustowie (Biblio-
tekę Pedagogiczną).

W tym roku w XVIII edycji Konkur-
su Literacko-Ekologicznego pt. ,,Rok 
2010 rokiem turystki wodnej: moja wy-
marzona wyprawa kajakiem po wodach 
Suwalszczyzny” udział wzięło 3 uczniów, 
i osiągnęli oni sukces. Laureatką konkursu 
została Magdalena Pawłowska z kl.II a, 
II miejsce zdobyła Julia Jadeszko z kl. 
II b a wyróżnienie - Rafał Gołaszewski 
z kl. II a. 

7 czerwca 2010 roku, w obecności 
burmistrza Augustowa Kazimierza Ko-
żuchowskiego  - sponsora konkursu,  

wręczono dyplomy oraz nagrody w postaci 
pięknych albumów. 

Prace zdobyły słowa uznania jury, które 
dostrzegło talent twórczy, szacunek i umi-

łowanie dla przyrody, zauważyło też posza-
nowanie kultury i tradycji rodzinnych. 

Gratulujemy naszym uczniom !
LP

Literackie sukcesy naszych gimnazjalistów!

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRUSZKACH

8 kwietnia 2010 roku po 
raz 9 przeprowadzono spraw-
dzian dla uczniów kończących 
szkołę podstawową. Celem 
sprawdzianu było sprawdze-
nie, w jakim stopniu uczniowie 
kończący szkołę podstawową 
opanowali umiejętności opi-
sane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych: czytanie, 
pisanie, rozumowanie, ko-
rzystanie z informacji, wyko-
rzystanie wiedzy w praktyce. 
Średni wynik krajowy – 24,56 

p, województwa – 24,8 p, 
gminy – 25,6 p, naszej szko-
ły – 22,63. W naszej szkole 
wszyscy uczniowie przystąpi-
li do testu i pisali test standar-
dowy, 2 uczniów miało prze-
dłużony czas rozwiązywania 
testu z powodu dysleksji.
Największa ilość punktów 32 
p., najniższa 16 p. Pozostałe 
wyniki to: 26 p., 18 p., 17 p., 
20 p., 24 p., 28 p. Uczniowie 
z dysleksją osiągnęli wyniki: 
26 p. i 24 p. 

Tytuł „Wzorowy uczeń” 
otrzymali uczniowie I – III: 

Klasa I: Kacper Jasiński, 
Krystian Raczkowski, Szymon 
Pawłowski, Emilia Kupińska.

Klasa II: Natalia Bołtralik, 
Piotr Masłowski.

Klasa III: Klara Zdankie-
wicz, Klaudia Miedzianow-
ska

Najlepsi uczniowie klas IV 
– VI:

Klasa IV: Daria Trocka 
– 6,0; Karolina Jatkowska 
– 5,55; Karolina Maja Jadesz-
ko – 5,18.

Klasa V: Beata Szarkowska 
– 5,18. 

Klasa VI: Ewa Masłowska 
– 5,17; Mariusz Zaniewski 
– 4,92.

BB.
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W lipcu 1945r. oddziały 
Armii Czerwonej wspomaga-
ne przez Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Milicje 
Obywatelską przeprowadziły 
szeroko zakrojoną akcję pacy-
fikacyjną obejmującą tereny 
Puszczy Augustowskiej i jej 
okolic. Oddziały radzieckie 
przetrząsały lasy i wsie, aresz-
tując podejrzanych o kontakty 
z partyzantką niepodległo-
ściową. Zatrzymano niemal  
2000 osób. Część z nich po 
przesłuchaniach wróciła do 
domu. Około 600 osób zostało 
wywiezionych w nieznanym 
kierunku i wszelki ślad po 
nich zaginął. Po dzień dzi-
siejszy nie wiadomo, gdzie 
znajduje się miejsce ich po-
chówku. 

Grupa 10 uczniów z Gim-
nazjum w Płaskiej w składzie 
: Paulina Jałoszewska,  Pau-
lina Citkowska,  Rafał Goła-
szewski, Mateusz Milewski, 
Konrad Skowroński, Emilia 
Rowińska, Magdalena Paw-
łowska, Hubert Stasiak, 

Julia Jadeszko, Beata Pie-
karska (w trakcie dołączyła 
absolwentka Małgorzata 
Wróblewska) wzięła udział 
w projekcie zorganizowanym 
przez Danutę i Zbigniewa 
Kaszlejów  „Obława Au-
gustowska – lipiec 1945 r. 
– Gdy nie ma grobów ocalmy 
pamięć...”. 

Organizatorzy przeprowa-
dzili w szkole warsztaty na 
których to uczniowie zostali 
zapoznani z zasadami,  jakich  
należy przestrzegać w  rozmo-
wach  ze  świadkami  historii,    
ustalono  sposoby  ich  zapisu, 
wspólnie wypracowano  kwe-
stionariusze  pytań  koniecz-
nych  i  formularze  używane  
do  inwentaryzacji  miejsc 
związanych  z  Obławą  Au-
gustowską. 

Po zdobyciu wiedzy na 
temat obławy młodzież roz-
poczęła pracę nad odkry-
waniem miejsc i wydarzeń 
w najbliższej okolicy zwią-
zanych z tym tragicznym 
wydarzeniem w powojennej 

Polsce.  Opiekę sprawowała 
nauczycielka historii Ewa 
Pużyńska. 

Praca  nad projektem była 
nowym wyzwaniem, niezwy-
kle interesującym przeżyciem. 
Gimnazjaliści spotkali  się  
z 16 osobami, które pamiętają 
Obławę Augustowską, bo 
same doświadczyły zatrzy-
mania lub były świadkami za-
trzymania osób najbliższych: 
rodziny, sąsiadów, znajomych. 
Opowiedziały one o wydarze-
niach z lipca 1945r. Wszyscy 

byli bardzo życzliwi i chętnie 
dzielili się swoim doświad-
czeniem i wiedzą na temat 
tych traumatycznych wyda-
rzeń. Wsparciem i wiedzą 
dzielili się starsi mieszkańcy 
gminy. W ich oczach widać 
było łzy, słychać załamany 
głos, ale przebijała się też 
nuta radości, że wreszcie ktoś 
interesuje się tym tematem. 
Dzięki postawie rozmówców 
zaangażowanie młodzieży 
rosło z dnia na dzień. Odwie-
dzali kolejne osoby, przepro-
wadzali kolejne wywiady. 
Każda historia była równie 
ciekawa i dostarczała wielu 
nowych informacji. Osoby 
z którymi przeprowadzano 
wywiad opowiadały jak wy-
glądało zatrzymanie, gdzie 
mieściły się stodoły, ile osób 
w nich przetrzymywano, w ja-
kim kierunku przewożono. Na 
podstawie przeprowadzo-
nych wywiadów udało się: 
Udokumentować 6 miejsc 
przetrzymywania osób za-
trzymanych podczas obławy 
w lipcu 1945:  
 Stodoła w Płaskiej 

właścicielami w 1945 byli 
państwo Jakubowscy - odre-
montowana  pozostały jedy-
nie drzwi.
 Stodoła w Płaskiej 

- właścicielami w 1945 byli 

Sukces Gimnazjalistów 
z Płaskiej w projekcie 

„Obława Augustowska - gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…”

Wycieczki szkolne to podstawowa 
forma pracy dydaktyczno- wychowawczej 
i działalności krajoznawczo- turystycznej. 
Ma na celu przede wszystkim wykształ-
cić u młodzieży nawyk racjonalnego i 
pożytecznego spędzania czasu.Turystka 
i krajoznawstwo stwarza sytuację, w któ-
rej młodzież w praktycznym działaniu, 
własnym wysiłkiem zdobywa życiowe 
doświadczenia, wiedzę o kraju i środo-
wisku. 

W maju i czerwcu odbyło się szereg 
wycieczek, w których uczestniczyły 
dzieci zaczynając od najmłodszych aż po 
gimnazjalistów. 24 maja dzieci z klasy II 
oraz oddziału przedszkolnego ZSO były 
na wycieczce w ogrodzie bajek ,,Sowa” 
w Kaletniku. Oglądały tam postacie z 
bajek, ich domki, wejścia do lokomotywy, 
rozwiązywały zagadki literackie. 

Mogły też zaspokoić naturalną potrze-
bę ruchu skacząc na trampolinie, biegając 
i wchodząc po drabinie. Dzieci z kl. I i 
III szkoły podstawowej miały wycieczkę 
do Muzeum Wigier w Starym Folwarku, 
które jest jedną z największych atrakcji 
Suwalszczyzny. Obejrzały tam ekspozy-
cję prezentującą historię nadwigierskiego 

krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowi-
ska i ekosystemy lądowe Wigierskiego 
Parku Narodowego, działalność człowie-
ka oraz historię i dokonania dawnej Stacji 
Hydrobiologicznej na Wigrach. 

Następnie zwiedziły Muzeum Wojska 
w Suwałkach, kończąc wizytę w McDo-
nald’s. Piękno Puszczy Augustowskiej 
podziwiały podczas przejazdu kolejką 
wąskotorową na trasie Płociczno – Krusz-
nik – Płociczno. Uczniowie kl. IV odbyli 
wycieczkę Szlakiem Ginących Zawodów 
k. Białegostoku. We wsi Zamczysko za-
poznali się ze sztuką wyrabiania drewnia-
nych łyżek i warząchwi. W Czarnej Wsi 
Kościelnej poznali wyroby ceramiczne, 
pracę garncarza, pracownię kowalstwa 
ludowego i artystycznego. W Janówce 
dzieci zobaczyły pracę tkaczek, a w So-
kółce odwiedziły pracownię rzeźbiarską. 
Artysta zaprezentował swoje oryginalne 
pomysły np: grabie dla leniwych, grabie 
dla bliżniaków i jedyne chyba w świecie 
grabie, które grabią ,,od siebie”. 

Klasy V i VI uczestniczyły w 4- go-
dzinnym programie ,,wioski indiańskiej” 
w Grabówce, składającym się ze ścieżki 
edukacyjnej i rekreacyjnej. Pierwsza 

polega na prezenyacji kultury Indian, 
ukazuje zwyczaje, ceremonie, filozofię i 
aspekt kulturowy.

Dzieci wzięły udzial w grach i zaba-
wach wywodzących się z kultur indiań-
skich typu: strzelanie z łuku, rzucanie 
lasem, malowanie twarzy, jazda konno. 

11 czerwca starsza młodzież, czyli gim-
nazjaliści byli na jednodniowej wycieczce 
w Warszawie. Zwiedzili Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, poznając historię 63 
dni powstańczej gehenny. Ogromne prze-
życie u młodzieży wzbudziło przejście w 
zupełnej ciemności przez fragment kana-
łów. W 35 stopniowym upale niezwykle 
przyjemny okazał się spacer po parku w 
Łazienkach. Nowością był seans w kinie 
5D Extreme z wrażeniami dotykowymi. 
Doskonałą lekcję historii stolicy przekazał 
przewodnik oprowadzając po Zamku Kró-
lewskim. Humory wszystkim dopisywały 
mimo dokuczliwego upału, a szczególnie 
po „gościnie w McDonald’s”. 

Tegoroczne wyjazdy turystyczne były 
naprawdę różnorodne i z pewnością 
wzbogaciły dzieci w nową wiedzę o śro-
dowisku i kraju. 

L.P.

Podróżujemy i zwiedzamy
– wycieczki szkolne ZSO w Płaskiej

państwo Gramaccy - odre-
montowana.
 Stodoła w Płaskiej 

- w 1945 właścicielem był 
Michał Godlewski - zmie-
niono dach.
Stodoła przy śluzie w Pa-

niewie - zachowała się czę-
ściowo oryginalna.
Po stodole w Gruszkach 

pozostały jedynie fundamen-
ty.
Stodoła w Rygoli - w 1945 

właścicielem był Bolesław 
Tamecki - zmieniono dach. 

Ustalić miejsca przetrzy-
mywania osób : 
we Frąckach: chlewik 

i piwnica należały do Napo-
leona Sztabińskiego, 
 w Augustowie; Dom 

Turka i dom na ulicy Par-
tyzantów, 
w Białowierśniach – sto-

doła należąca do Terleckich, 
w Gibach w chlewiku, 

 Dotrzeć do pamiątek, 
które pozostały rodzinom 
po zaginionych:
zdjęć.
Stworzyć prezentację 

multimedialną i wystawę 
przedstawiającą tematykę 
Obławy Augustowskiej.

23 czerwca w Bazylice 
Mniejszej NSJ w Augustowie 
z udziałem pocztów sztan-
darowych odbyła się Msza  
Święta w intencji Ofiar Ob-
ławy Augustowskiej, a na-
stępnie w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Augustowie 
podsumowanie I etapu reali-
zacji projektu. W uroczysto-
ściach wzięli udział wszyscy 
uczestnicy projektu wraz z 
opiekunką Ewą Pużyńską, 
dyrektorem szkoły Dariu-
szem Sudykiem i Wójtem 
Gminy Płaska Wiesławem 
Gołaszewskim. Podczas uro-
czystości gimnazjaliści zapre-

zentowali sprawozdanie ze 
swojej pracy. 

Uczniów z Płaskiej docenił 
Podlaski Kurator Oświaty 
wręczając puchar dla szko-
ły za aktywną i bogatą w 
materiały źródłowe pracę 
nad projektem. Nagrody 
uczniom i opiekunce ufun-

dował również  Wójt Gminy 
Płaska. Wszyscy deklarują 
potrzebę  kontynuacji prac 
związanych z odkrywaniem 
i poznawaniem tych drama-
tycznych wydarzeń, gdyż 
jesteśmy to winni naszym 
przodkom, którzy zginęli za 
Ojczyznę.                       E.P.


