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Miesięcznik wydawany przez Gminę Płaska

Świetlica wiejska w Płaskiej zapra-
sza Wszystkich - bez względu na wiek 
i wykształcenie do Centrum Kształ-
cenia na Odległość na Wsi. W ramach 
programu CKnOnW świetlica została 
wyposażona w nowoczesną pracownię 
komputerową na 9 stanowisk, fax, dru-
karkę, ksero, skaner. 

Każdy i nie tylko mieszkaniec na-
szej gminy, kto chciałby pogłębiać 
swoją wiedzę może przyjść i skorzystać 
z kursów e-learningowych. Są to bez-
płatne szkolenia prowadzone przez in-
ternet. Każdy uczestnik wyznacza sobie 
czas jaki chce spędzić przed kompute-
rem, ma możliwość wyboru pośród 40 
szkoleń i nie jest zobowiązany do ukoń-
czenia jego, jeśli stwierdzi, że tematyka 
mu nie odpowiada lub jest za trudny. 

Niektóre kursy, jeśli uczestnik wy-
razi taką wolę, mogą zakończyć się eg-
zaminem i wówczas otrzymuje się za-
świadczenie o jego ukończeniu. Wykaz 

aktualnie dostępnych kursów na dzień 
1 czerwca 2008 roku: agent ubez-
pieczeniowy, arkusze kalkulacyjne, 
asystent bankowości, baza danych,  
bezpieczeństwo systemów informa-
cyjnych, biologia, broker ubezpiecze-
niowy, chemia, edukacja zdalna, fizy-
ka, geografia, grafik komputerowy, 
grafika menedżerska i prezentacyjna, 
historia, jak zdobyć i utrzymać pra-
ce, język angielski, język niemiecki, 
język polski, kariera-decyduję planu-
je działam, księgowość, matematyka, 
ocena pracownika, ochrona danych 
osobowych, opiekun osób starszych, 
opiekunka dziecięca domowa, orga-
nizator agrobiznesu, planowanie po-
trzeb, podstawy technik informatycz-
nych, pracownik administracyjny, 
promocja i wsparcie edukacji osób 
niepełnosprawnych, przetwarzanie 
tekstów, rekrutacja, ścieżki kariery, 
sprzedawca, systemy motywacyjne, 

telemarketer, usługi w sieciach infor-
matycznych, użytkowanie kompute-
rów, zarządzanie kadrami, zarządza-
nie projektami.

W świetlicy wiejskiej w Płaskiej 
można skorzystać nie tylko z kompu-
terów i internetu. Zapraszamy rów-
nież do siłowni, oraz na tenisa sto-
łowego. Korzystanie ze sprzętu w 
świetlicy jest bezpłatne i dostępne 
dla  wszystkich nie tylko dla miesz-
kańców, ale również dla turystów  
przebywających na terenie naszej wsi. 
         Świetlica w Płaskiej czynna jest 
codziennie oprócz poniedziałku i środy 
w godzinach od 17:00 do 21:00. Opie-
kunem świetlicy w Płaskiej jest Mał-
gorzata Ciężkowska - kontakt telefo-
niczny 0607 764 107 lub w godz. pracy 
087 641 87 60. Od opiekuna dowiesz 
się więcej na temat kursów e-learnin-
gowych i pracy świetlicy.

(MC)

Oferta naszej świetlicy – skorzystać warto!

17 maja br. reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Gruszkach,  pod opieką 
Katarzyny Ślużyńskiej wzięła udział 
w powiatowym etapie XII edycji kon-
kursu „Nasze Bezpieczeństwo” orga-
nizowanym przez Sekcję Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Augu-
stowie. Drużyna w składzie: Szymon 
Bołtrałik, Łukasz Jatkowski, Natalia 
Kozielska wykazała się dużą wiedzą 
z zakresu prewencji kryminalnej, bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, bez-
pieczeństwa na obszarach wodnych, 
udzielania pierwszej pomocy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środo-
wiska.

Nasi uczniowie odnieśli sukces zaj-
mując trzecie miejsce w rywalizacji z 
dwudziestoma reprezentacjami powiatu 
augustowskiego. Szkoła otrzymała pa-
miątkowy puchar, zaś uczniowie dyplo-
my i odtwarzacze MP4. Brawo!

Nasze bezpieczeństwo
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Bocian poleciał do gniazda z kłaczkiem siana w dziobie. Po co mu to siano, kiedy gniazdo 
dawno wysłane i pisklęta już podrosły? Bocian wylądował na brzegu gniazda. Suchą trawę 
wypuścił z dzioba, rozesłał ją przed dziećmi i dopiero na nią wyrzucił z wola przyniesione 
przysmaki: pędraki, dżdżownice i  żaby. 

Małe czarnodziobe i czarnonogie bocianki nie czekają, aż im rodzice wetkną pokarm do 
gardła. Same biorą go z trawiastej „serwety” i połykają, a czego nie zjedzą, to dokończą ro-
dzice.  W bocianim gnieździe jest zawsze czysto, bo i dzieci pilnują porządku.

Krzysztof Boetzel 

Będzie droga!

Witamy turystów!
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4 czerwca odbyło się seminarium pro-
mujące projekt „Kompleksowe oczyszcze-
nie środowiska naturalnego zlewni rzeki 
Niemen i Kanału Augustowskiego - budo-
wa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Płaska i Samorządu 
Rejonu Lazdijai”. Seminarium zorgani-
zowane zostało przez wójta gminy Płaska 
Wiesława Gołaszewskiego i mera rejonu 
Lazdijai, Artûrasa Margelis, pod honoro-
wym patronatem marszałka województwa 
podlaskiego Jarosława Dworzańskie-
go. Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
przedstawiciele departamentu współpracy 
terytorialnej ministerstwa rozwoju regio-
nalnego, Cezary Cieślukowski, prezes 
„Euroregionu Niemen”,  Bogdan Dyjuk, 
radny sejmiku województwa podlaskiego, 
Adam Sieńko, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku, konsul 
litewski, przedstawiciele wojewody z 
Alytusa oraz ministerstwa spraw we-
wnętrznych Litwy. 

-Chcemy wybudować ponad tysiąc 
przydomowych oczyszczalni ścieków, w 
przygranicznych terenach – powiedział 
Wiesław Gołaszewski. Wszystko po to, 
aby chronić środowisko zlewiska rzeki 
Niemna i okolicznych jezior. W tym celu 
samorządy gminy Płaska i rejonu Łoź-
dziej napisały wspólny projekt i wystąpi-
ły o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Całość ma kosztować 4,5 mln euro. Bez 
udziału środków zewnętrznych, unijnych 
nie zrealizujemy tego ważnego dla naszej 
gminy zadania – gmina nie ma możliwo-
ści skorzystania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego i innych z uwagi 
np. na wysoki dochód na jednego miesz-
kańca. Patrzymy więc realnie, widząc jed-
nak możliwości skorzystania, wspólnie z 
Litwą ze środków Europejskiej Wspólnoty 
Terytorialnej – dodał wójt Gołaszewski.  

W terminie do 9 lipca 2008r. razem z wła-
dzami rejonu Lazdijaj będziemy uczestni-
czyć w konkursie, lub nawet bez konkursu 
o tzw. „Projekt strategiczny”, a o otrzy-
maniu środków decydować będą: mini-
sterstwo rozwoju regionalnego, marszałek 
województwa podlaskiego i władze Euro-
regionu Niemen. Dlatego też zorganizo-
wanie przez nas seminarium pod patrona-
tem marszałka Jarosława Dworzańskiego 
było dużym wyróżnieniem i ważnym obo-
wiązkiem. W gminie Płaska – nie zdarza 
się to przecież często…Myślę, iż podczas 
seminarium przekonaliśmy wszystkich w 
nim uczestniczącym o jego EFEKTYW-
NOŚCI i OPŁACALNOŚCI, także o nowo-
czesności rozwiązań technologicznych i w 
zakresie ochrony środowiska. To sensow-
ny projekt i trafne rozwiązanie problemu 
wielu gospodarstw na terenie naszej gmi-
ny – przekonuje, zaangażowany w sprawę 
wójt. Wiemy jednak, że w tej sprawie nie 
do końca profesjonalnie zachowała się 
strona litewska, która niewiele, albo pra-
wie nic nie zrobiła w kwestii dokumenta-
cji technicznej…czy zatem sprawę należy 
„opóźnić” o przynajmniej pół roku? Li-
czymy jednak, że po odbytym seminarium 
znacznie wzrosła ranga, prestiż i autorytet 

naszej gminy, co będzie ważnym argumen-
tem i niejako „siłą przebicia”, by nasz 
konkretny program został zatwierdzony i 
co najważniejsze zrealizowany, dla dobra 
mieszkańców – zakończył Wiesław Goła-
szewski.

W myśl planów w gminie Płaska w po-
wiecie augustowskim powstanie 700 przy-
domowych oczyszczalni, na terenie Litwy 
385. Koszt budowy jednej oczyszczalni 
wyniesie ponad 10 tys. zł. Dodajmy, że w 
gminie Płaska są duże odległości między 
gospodarstwami i budowanie systemu 
zbiorczego oczyszczania jest nieopłacalne 
i nieefektywne.  - Dlatego budowa przy-
domowych oczyszczalni to odpowiednie 
rozwiązanie - Jarosław Dworzański, 
marszałek województwa podlaskiego, 
który uczestniczył w seminarium poświę-
conym projektowi.

Celem seminarium było przedstawie-
nie założeń oraz popularyzacja wspólnego 
projektu, w ramach którego powstanie po-
nad 1000 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Płaska i rejonu 
Lazdijai. Podczas seminarium zaprezento-
wano projekt w obszarze zgodności z cela-
mi strategicznymi Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Litwa, a także 
przedstawione zostały aspekty finansowe i 
ekonomiczne projektu. Inicjatorzy przed-
sięwzięcia zaprezentowali rozwiązania 
technologiczne budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Cel – jesteśmy 
przekonani został osiągnięty. 

Seminarium zakończone zostało wyjaz-
dem studyjnym po terenie gminy Płaska  
- rejs gondolami, podczas którego zapro-
szeni Goście podziwiali walory przyrod-
nicze Kanału Augustowskiego oraz jezior 
Mikaszewo i Krzywe.                    

    (AJ)

Seminarium promujące zarząd Oddziału Gminnego związku Osp rp oraz wójt Gminy płaska 
ZAPRASZAJĄ 

na gminne uroczystości z okazji

dnia strażaka oraz festyn rodzinny
które odbędą się  22 czerwca 2008 r.

od godz. 12:00 w Mikaszówce

29 maja 2008 r. odbyło się spotkanie młodzieży 
gimnazjum w Płaskiej z poetką, autorką książek dla 
dzieci, bibliotekarką, regionoznawcą, animatorką 
życia literackiego - Józefą Drozdowską. Spotkanie 
odbyło się w świetlicy szkolnej, gdzie przygotowa-
no wystawkę książek napisanych przez zaproszone-
go gościa, a także innych twórców regionalnych.

Po uroczystym powitaniu poetki, uczennice dru-
giej klasy gimnazjum recytowały wiersze regional-
nych poetów, między innymi wiersz „Na śmierć 
oryla” Józefy Drozdowskiej. Jednak najbardziej 
wzruszył gościa wiersz Krystyny Eichler „Na je-
ziorach Augustowa” gdyż, jak wspomniała później 
poetka, z autorką tego wiersza wiążą się miłe wspo-
mnienia z Jej lat młodości. 

Następnie Pani Józefa opowiedziała o swojej 
twórczości, tematyce wierszy, a także czytała włas-
ne utwory - wyjaśniając sytuacje w jakich powstały 
i dla kogo są dedykowane. Poetka przeczytała także 
kilka wierszyków dla dzieci, dla których lubi pisać 
bo są „szczere i trudno je oszukać”. 

Na zakończenie uczniowie zadali gościowi kilka 
pytań i podziękowali za mile i owocnie spędzony 
czas.

Organizatorami spotkania byli: dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Płaskiej Barbara Wasilew-
ska i polonistka Gimnazjum w Płaskiej Lilianna 
Polkowska.

( BW )

Józefa Drozdowska

Na śmierć oryla
Tratwy zbite ze sobą żelaznym drutem
płynęły potulnie jedna za drugą, tracąc do wody
ostatnie swe łzy żywiczne.
Schylały się nad nimi odbicia mijanych sosen,
muskała je od czasu do czasu czapla siwa skrzydłem
i wiatry je poganiały sprzęgnięte jak one żelaznym drutem.

Na pierwszej z nich stał oryl, od dna odbijał się
drągiem na trzy chłopa wyższym od siebie
i śpiewał od wnętrza wody, po której płynęli
od wnętrz skutych sosen, od własnych trzewi.
Wiatry goniły po wodzie, po puszczy pieśń jego strudzoną
i ręce czerwone, w pierścieniach odcisków 
całowały z zachwytu, to z żalem, to z gniewem.

Niebem błękitnym, jak z oleodruku, pierzchały
pierzaste, niczym skrzydła aniołów, chmury.
Czasem zdawało się orylowi, że schodzą one do niego,
że płynie nie wodą, a niebem, a głód z niedojedzenia,
co wierci mu w brzuchu dziurę - 
nirwaną i wstępowaniem do góry.

I bliski był wybawienia się z ciała, co uwierało
przy każdym szarpnięciu drąga, jak nie stworzone na niego.
I wtedy zaczynał weselej śpiewać, śpiewały z nim tratwy
i zafascynowane nimi – śpiewało niebo.
Śpiewały z nim lasy i woda śpiewała, jak nigdy dotąd
i tylko czapla przejęta krzyknęła, gdy się raptownie pośliznął
na kłodzie sosny i w otchłani kanału zniknął.

SPOTKANIE
LITERACKIE
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W maju 2008r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej zajmował się 
cząstkową naprawą wybranych dróg 
gruntowych wykonywanych ręcznie po-
spółką (1200 ton żwiru) na terenie gminy 
Płaska. Dokonał także remontów cząst-
kowych (drobne naprawy, malowanie) 
dwóch przystanków autobusowych w 
miejscowościach Gorczyca i Jazy.  Za-
kład na zlecenie gminy Płaska wykony-
wał drobne prace porządkowe: sprzątanie 
przystanków autobusowych, utrzymanie 
zieleni, poprzez koszenie traw przy bu-
dynku Urzędu Gminy, miejscowych pla-
żach i wybranych mogiłkach, przycinanie 
żywopłotu, utrzymanie porządku wokół 
budynku Urzędu Gminy, częściowe po-
malowanie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia 
w Płaskiej, dostarczanie zawiadomień do 
sołtysów w sprawie legalności poboru 
wody, transport i montaż dwóch znaków 
“Gmina Płaska  - Wita”, uporządkowa-
nie mogiłki w miejscowości Serwy. 

Zakład świadczy usługi typu: pod-
łączenie wody, wymiana wodomierzy, 
czy też usuwanie awarii na sieci i przyłą-
czach domowych do wodomierza

Numery kontaktowe: tel. (0 – 87) 641 
81 35;  tel. 506 091 118

21 maja 2008r. wydano zarządzenie 
dotyczące określenia dodatkowych opłat 
i usług stosowanych do wodociągów 

zbiorowych na terenie Gminy Płaska, 
według którego:

1) opłata za samowolne naruszenie 
(uszkodzenie) nawiertki (zasuwy)  bez 
wiedzy dostawcy (konserwatora) na sieci 
wodociągowej – 1.000 zł

a) odłączenie odbiorcy od wody na 
zgłoszenie  - 50  zł

b) ponowne włączenie wody dla od-
biorcy na zgłoszenie – 50 zł

2) opłata za samowolne zerwanie lub 
naruszenie (uszkodzenie plomby założo-
nej przez konserwatora wodociągu), na 
jakiejkolwiek części urządzenia odbior-
czego, bądź elementu sieci wodociągo-
wej – 200 zł

3) w przypadku powiadomienia do-
stawcy (konserwatora) o potrzebie     na-
ruszenia (zerwania) plomby na jakiej-
kolwiek części urządzenia odbiorczego     
bądź elementu sieci wodociągowej i po-
nowne założenie plomby – 30 zł.

Opłata według powyższych stawek 
jest płatna na konto Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Płaskiej z określeniem ty-
tułu wpłaty przed zgłaszaną czynnością. 
Określone opłaty nie dotyczą sytuacji, w 
których pobierana jest woda  do celów 
przeciwpożarowych z hydrantów zain-
stalowanych na sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
uprzejmie informuje, iż w myśl art. 28 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 ze zmianami) - kto bez 
uprzedniego zawarcia umowy   pobiera 
wodę z urządzeń wodociągowych podle-
ga karze grzywny do 5.000 zł. 

Karze podlega także ten, kto: uszka-
dza wodomierz główny, zrywa lub 
uszkadza plomby umieszczone na 
wodomierzach, urządzeniach pomia-
rowych lub zaworze odcinającym, a 
także wpływa na zmianę, zatrzymanie 
lub utratę właściwości lub funkcji me-
trologicznych wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego; nie do-
puszcza przedstawiciela przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
do wykonania czynności. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o któ-
rych mowa powyżej następuje na podsta-
wie przepisów Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia.

Termin dobrowolnych zgłoszeń mija 
22 czerwca 2008r. Po w/w terminie w 
przypadku wykrycia nielegalnego pobo-
ru wody będą stosowane sankcje okre-
ślone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków w 
trybie przepisów kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia.

20 maja w Płaskiej odbyło się szko-
lenie, na którym można było dowie-
dzieć się w jaki sposób napisać wniosek 
o dofinansowanie ze środków unijnych 
dla organizacji pozasamorządowych . 
W szkoleniu wzięli udział pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Urzędu Gminy, bibliotek, szkoły, 
oraz opiekunowie świetlic wiejskich i  
OSP. Spotkanie prowadziła Katarzyna 
Bezdziecka z Agencji Rozwoju Regio-
nalnego Ares w Suwałkach, która wyjaś-
niła, na jakie cele można ubiegać się o do-
finansowanie ze środków unijnych, jakie 
najczęściej są popełniane błędy podczas 
pisania i na co szczególnie trzeba zwrócić 
uwagę piszą wniosek. 

Agencja Ares prowadzi bezpłatne 
doradztwo dla osób piszących wnioski 
jak i organizuje szkolenia dla tych osób. 
Obecnie Gminna Biblioteka w Płaskiej ze 
współpracy ze świetlicą wiejską w Pła-
skiej oczekują na rozstrzygnięcie wyni-
ków konkursu. Został złożony wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego w Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) 
z  priorytetu 9.5. Jeżeli wniosek uzyska 
pozytywna opinię wówczas w okresie 
jesienno - zimowym zostaną zorganizo-
wane szkolenia dotyczące agroturystyki, 
zasad zdrowego żywienia połączone z 
praktycznymi warsztatami kulinarny-
mi, zajęcia z rękodzieła itp. Wniosek był 
składany po raz drugi. Do złożenia wnio-
sku przygotowuje się również szkoła w 
Gruszkach, a wniosek ma dotyczyć utwo-
rzenia przedszkola. Osoby zainteresowa-
ne w/w tematem mogą zajrzeć na stronę 
www.pokl.wrotapodlasia.pl. Na stronie 
można znaleźć dokładne informacje do-
tyczące konkursów i opis poszczególnych 
priorytetów oraz dokumentacje. Napisa-
nie takiego wniosku nie jest jednak prostą 
sprawą i złożenie nie jest równoznaczne z 
otrzymaniem dotacji, ale próbować warto 
i nie trzeba zniechęcać się, gdy nie zosta-
nie on przyjęty za pierwszym razem!                             
              (MC)

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej

O unijne dofinansowanie
Podczas XVIII sesji Rady Powiatu do-
konano zmian w budżecie powiatu na 
2008 rok, w tym m.in. w dziale ”Trans-
port i łączność” - zwiększono plan do-
chodów o kwotę 392.000 zł:, z tytułu 
m.in. udzielenia pomocy finansowej 
przez Gminę Płaska na przebudowę 
drogi powiatowej. Zmniejszono rezer-
wę ogólną i celową o kwotę 387.095 zł 
z przeznaczeniem m.in. na: wniesienie 
udziału na realizację zadania inwesty-
cyjnego „Przebudowa drogi powia-
towej Głęboki Bród – Strzelcowizna 
– Gorczyca”. 
My jednak wiemy, że to dzięki uporowi 
Rady Sołeckiej, postawie Mieszkań-
ców Gminy, radnym i Wielu Innym 
– zapadła wreszcie taka decyzja w po-
wiecie i droga będzie. Ogłoszono już 
przetarg przez Powiatowy Zarząd Dróg 
i po podpisaniu odpowiednich umów z 
wykonawcą roboty ruszą i już jesienią 
powinien być położony asfalt na tym 
odcinku.                                            (B)

Będzie droga!

Tamtym skokiem na Okurayamie, 
na odległość aż 111 metrów, podczas 
Igrzysk Olimpijskich 1972 roku w ja-
pońskim Sapporo Wojciech Fortuna 
– przedtem mało znany skoczek z Za-
kopanego zaskarbił sobie niezwykłą 
wdzięczność Polaków, a dla mnie stał 
się swoistym idolem. To był wielki 
skok – skok życia, a jego wykonawca 
zdobył jak do tej pory jedyny złoty me-
dal dla Polski i oczywiście dla siebie! 
Przeszedł do historii polskiego sportu. 
Zostawmy zupełnie na bok jego dzieje 
„poolimpijskie” i nie wkraczajmy „z 
brudnymi butami” w życie człowieka, 
jak to tak niedawno czynili jego ziom-
kowie…Brzydko panowie i…panie! 
Wojciech Fortuna to bardzo sympatycz-
ny  i czynny społecznie Pan, który po 
blisko dziesięcioletnim pobycie w Sta-
nach Zjednoczonych i nieudanej próbie 
zamieszkania w rodzinnym mieście 
wybrał…Gorczycę, w naszej gminie 
Płaska i tu, jak sam mówi znalazł swoją 
spokojną i jakże uroczą życiową przy-
stań. 

To kolejny fantastyczny skok mistrza 
olimpijskiego, a dla nas, mieszkających 
w tych stronach jakże miły i ważny (w 

powiecie augustowskim oprócz Pana 
Wojtka mieszka inny medalista olim-
pijski – kajakarz augustowskiej Sparty 
– Piotr Markiewicz, brązowy meda-
lista olimpijski Igrzysk w Atlancie w 
1996 roku).

…mistrz często uczestniczy w róż-
nych imprezach sportowych, dzieli się 
swoimi sportowymi przeżyciami z mło-
dzieżą. Wspomaga akcje charytatywne 
(przekazał kilka swoich sportowych 
pamiątek – numer startowy z konkur-
su lotów w Planicy, koszulki) – jesz-
cze tak niedawno wspomagał walkę o 
życie  zmarłej niestety siatkarki Agaty 
Mróz…pomaga innym. W ubiegłym 
roku zaszczycił swoją obecnością Mię-
dzynarodowy Konkurs Skoków Nar-
ciarskich na…Netcie i swoją obecność 
zapowiada także w tym roku. Podjął 
czynną działalność w Polskim Związku 
Narciarskim, marzy mu się stworzenie 
w Gorczycy sekcji… narciarstwa biego-
wego, by wrócić do czasów gdy na tere-
nach byłego województwa suwalskiego 

takowe i to niezłe jeśli chodzi o spor-
towe wyniki istniały. Uwielbia łowienie 
ryb, z pasja zbiera grzyby w pobliskiej 
Puszczy Augustowskiej – uroku której, 
już nie chce zamienić na żaden inny. 
Mieszka 17 kilometrów od Augustowa, 
który jest mu coraz bardziej bliższy. Z 
żoną Marią znaleźli wreszcie to, czego 
bezskutecznie szukali w Zakopanem…
Kanał Augustowski, jeziora Serwy, 
Orle, Paniewo, Netta, Czarna Hańcza 
i Marycha zastąpiły Czarny Dunajec, 
Morskie Oko, tatrzańskie siklawy…już 
nie tęskni za Krupówkami. Komentuje 
w radiu, w telewizji skoki narciarskie i 
czyni to rozważnie i fachowo. Martwi 

się jednak co bę-
dzie, gdy Adam 
Małysz zakończy 
karierę. Czy będą 
w naszym kraju 
godni kontynuato-
rzy „Orła z Wisły” 
i Wojciecha Fortu-
ny – olimpijskiego 
mistrza, mieszkają-
cego nad Kanałem 
Augustowskim?

„Nasz” mistrz z 
Gorczycy – Woj-
ciech Fortuna miał 
19 lat gdy zdoby-
wał złoty medal. 
Karierę sportową 
zakończył w 1977 
roku. Społecznej 
działalności wcale 
nie ma zamiaru za-
kończyć!

(B)

Mistrz olimpijski 
mieszka w Gorczycy 
 i…to sobie chwali

Przedstawiamy

To mistrz 
olimpijski -  
człowiek, który 
skutecznie i 
bezinteresow-
nie promuje 
naszą gminę i 
zawsze można 
na niego liczyć. Jest bardzo uczyn-
ny i aktywny społecznie. Jestem 
przekonany, że już wkrótce usłyszy-
my o narciarskiej szkółce Wojcie-
cha Fortuny. Jest bardzo cennym 
nabytkiem i myślę, że wspólnie 
zrobimy jeszcze dużo dobrego…

wiesław Gołaszewski
– wójt gminy Płaska
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7 czerwca 2000 roku był 
dla naszej szkoły dniem 
szczególnym – otrzymała 
ona bowiem imię Jana 
Pawła II, który od tej 
pory patronuje dzieciom 
uczącym się w Płaskiej. To 
wielkie szczęście, mieć za 
Patrona Człowieka, który 
tak szczególnie zapisał się 
na kartach historii nie tylko 
Polski, ale całego świata. 
Chcąc podziękować Bogu 
za tak piękny dar, jakim 
jest dla nas Jan Paweł II 
– opiekun naszej placówki, 
uczniowie i nauczyciele 
postanowili – wzorem 
lat ubiegłych – odbyć 
pielgrzymkę pieszą do 
Sanktuarium Maryjnego w 
Studzienicznej. Odbyła się 
ona 18 maja 2008r. – w 88. 
rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Uczestnikami pielgrzymki byli nie 
tylko uczniowie klas gimnazjalnych, 
choć to właśnie oni przeważali pośród 
pielgrzymów. Wielu uczniów z klas 
szkoły podstawowej także wzięło w niej 
udział – szczególnie miłym akcentem 
był widok najmłodszych wędrowników 
– z klasy drugiej i trzeciej. Opiekę nad 
grupą sprawowali nauczyciele i rodzice. 
Pielgrzymka rozpoczęła się modlitwą 
przy obelisku upamiętniającym wizytę 
Ojca Świętego, który znajduje się przy 
śluzie w Gorczycy. Tam też zaśpiewali-
śmy „Barkę” – ulubioną pieśń Papieża 
– Polaka. W drogę wyruszyliśmy kilka 
minut po siódmej. Maszerując żwawo, 
odmawiając różaniec, szybko dotarli-
śmy do pierwszego przystanku na trasie 
pielgrzymki, a wiec już o 8.30 byli za 
Suchą Rzeczką – na skraju Leśnictwa 
Dębiny. 

Postój był okazją do krótkiego wy-
poczynku i konsumpcji śniadania, 
w które wyposażył się każdy z nas. 
Chwilę później wyruszyliśmy dalej. 
Podczas wędrówki wszyscy trwaliśmy 
na wspólnej modlitwie i śpiewaliśmy 
pieśni religijne. Grupa wyposażona 
była w sprzęt nagłaśniający w postaci 

megafonu plecakowego, więc każdy z 
nas chętny do śpiewu mógł zaprezento-
wać swoje umiejętności wokalne. War-
to zaznaczyć, że zachowywaliśmy się 
w sposób zdyscyplinowany, słuchając 
wszystkich poleceń padających ze stro-
ny opiekunów.

Drugi przystanek, tuż przed Prze-
więzią, miał na celu odpoczynek po 
stosunkowo długim, blisko dziesięcio-
kilometrowym odcinku oraz przygoto-
waniu utworów, które będą śpiewane w 
Sanktuarium. Stąd już tylko kilka chwil 
i… znaleźliśmy się na wyspie w Stu-
dzienicznej.

Kaplica na wyspie – miejsce szcze-
gólnego kultu Maryjnego  była celem 
naszej podróży. O 10.40 uczniowie 
rozpoczęli modlitwę dziękczynną za 
wspaniałego patrona ich szkoły. Pod 
znajdującym się na wyspie pomnikiem, 
upamiętniającym wizytę Papieża – Po-
laka, odśpiewaliśmy Hymn Szkół im. 
Jana Pawła II, do których szczęśliwe-
go grona należy też szkoła w Płaskiej. 
Tutaj, jak w ubiegłych latach zapalili-
śmy znicz i wykonaliśmy pamiątkowe 
zdjęcie. 

Pieśni śpiewaliśmy też tuż przed 
mszą świętą w kościele w Studzinicznej 
–wspomniany Hymn – skomponowany 

w oparciu o melodię „Barki” – usłyszeć 
mogło wielu uczestników nabożeń-
stwa. Punktualnie o 11.00 rozpoczęła 
się msza święta, koncelebrowana przez 
kustosza Sanktuarium Matki Boskiej 
Studzieniczańskiej – księdza prałata 
Zygmunta Kopiczko. Obecność wę-
drowców nie pozostała niezauważona 
– ksiądz kustosz przywitał uczestników 
pielgrzymki i – na koniec mszy- w cie-
płych słowach podziękował za ofiar-
ność i uczestnictwo w nabożeństwie. 
Pielgrzymka dobiegła końca. Rodzice, 
którzy także przybyli na mszę, po niej 
odwieźli dzieci z powrotem do domów.

Musimy dostrzec i podziękować 
Bogu za wspaniałą, słoneczną i ciepłą 
pogodę, w tak ważnym dla wielu z nas 
dniu. Tą wspólną wyprawę, niosącą tak 
szczególne intencje, z pewnością bę-
dziemy długo i mile wspominać.

Uczniowie bardzo pozytywnie wyra-
żali się o organizacji pielgrzymki i jej 
wartościach integracyjnych, podkreśla-
jąc, że w śpiewach i modlitwach każdy 
mógł wziąć udział, czując się jedno-
cześnie istotną częścią grupy. Zapew-
niali też, iż w przyszłych latach również 
bardzo chętnie będą uczestniczyć w ko-
lejnych pielgrzymkach.

Aleksandra Citkowska

Niosąc podziękowania 
za wspaniałego Patrona

Dnia 6 maja w Szkole Podstawowej w 
Gruszkach odbyła się impreza czytelni-
cza pod hasłem: „Książki są okularami, 
przez które oglądamy świat” (Ludwik 
Feuerbach), której celem  było wspiera-
nie czytelnictwa wśród dzieci oraz pro-
pagowanie idei głośnego czytania. 

Naczelnym punktem programu sta-
ło się głośne czytanie fragmentów ulu-
bionych książek przez osoby znane i 
szanowane w środowisku - pani dyrek-
tor, przewodnicząca Rady Rodziców, 
nauczyciel nauczania zintegrowanego. 
Po krótkiej części artystycznej  odbył 
się quiz czytelniczy dla trzech grup 
wiekowych: kl. „0”, I-III i IV-VI oraz 
wręczenie nagród zwycięzcom konkur-
su i  najlepszym czytelnikom. Nagrody 
książkowe za czytelnictwo otrzymali: N. 
Bołtralik i R. Halbowicz (przedszkole), 
K. Miedzianowska (kl. I), K. Jatkow-

ska i D. Trocka (kl. II), L. Makar (kl. 
III), E. Masłowska i A. Piekarska (kl. 
IV), N. Kozielska i P. Kawa (kl. V), J. 
Jatkowska i K. Skowroński (kl. VI) . 
Na zakończenie dzieci wzięły udział 
w zabawie integracyjnej. Impreza ob-
fitowała przede wszystkim w walory 
wychowawcze. Dzieci miały okazję 
odkrywać  wartość literatury w życiu 
człowieka. Wybrane fragmenty tekstów 
przynosiły  dobre wzorce zachowań, 
konkurs czytelniczy zachęcił dzieci do 
sięgnięcia po lubiane książki. Zabawa 
integracyjna pobudzała do uśmiechu i 
rozwijała wyobraźnię. Za wspólne czy-
tanie dziękujemy Pani  Dyrektor, Pani 
Agnieszce Jatkowskiej  oraz Pani Mi-
rosławie Sławińskiej. Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Płaskiej

dziękujemy za ufundowanie nagród 
książkowych.                                   (KŚ)

Tradycją Szkoły Podstawowej w 
Płaskiej stały się już obchodzone jedno-
cześnie Dzień Mamy i Taty. Piosenką 
„Matko moja ja wiem” Tadeusza Woź-
niakowskiego - 27 maja br. rozpoczęła 
się uroczystość w wykonaniu najmłod-
szych dzieci. 

Przedszkolaki oraz dzieci z klasy 
I, II, III zaprezentowały swój program 
artystyczny. Były serdeczne życzenia, 
piękne wiersze i piosenki. Dzieci wrę-
czyły własnoręcznie wykonane upo-
minki, a były to serduszka, koszyczki z 
kwiatkami, serca-igielniki, kwiatuszki z 
cukierkami. Dzieci z I klasy  wręczy-
ły swoim mamom pierwszy napisany 
przez siebie list z podziękowaniem za 
trud włożony w ich wychowanie. Ro-
dzice oglądali popisy swoich pociech 
przy słodkim poczęstunku. Uroczystość 
zakończyła się piosenką „Sto lat”, na-
stępnie dyrektorzy podziękowali rodzi-
com za przybycie.      

Lilianna Polkowska

Od kwietnia do czerwca w całej 
Polsce organizowane są imprezy czy-
telnicze. Szkoły, biblioteki i czytelnie 
starają się jak mogą, aby zachęcić, 
zwłaszcza młodzież, do czytania ksią-
żek. Włączają się do kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”, organizują 
spotkania z pisarzami, konkursy zwią-
zane z czytelnictwem itp. I być może 

dzięki tym wszystkim zabiegom wra-
ca moda na książki. Na szczęście! Ale 
wraca jakąś okrężną drogą, bo dzie-
ci wciąż nie chcą czytać! Na pytane: 
„Jaka jest twoja ulubiona książka?”, 
dziwnym trafem  w odpowiedzi  często 
podają tytuł ostatnio przeczytanej lek-
tury! Smutne, ale prawdziwe. 

Rodzi się pytanie o powód takiego 

stanu rzeczy.  Odpowiedź zna każdy 
z nas – komputer, internet, telewizja. 
Media dostarczają tylu rozrywek! Bez 
żadnego wysiłku mamy z czego się po-
śmiać, czym się wzruszyć… Po pro-
stu – okno na świat, szkoda tylko, 
że jedyne. Bo czy ktoś z nas chciałby 
mieszkać w domu z jednym oknem?

Dobra książka zawsze uczy nas 
czegoś dobrego, pobudza do refleksji 
lub uśmiechu, doskonali język, rozwi-
ja wyobraźnię, przynosi dobre wzorce 
zachowań – życzliwości, uczciwości, 
mądrości, odwagi. Codzienne czytanie 
jest najprostszym i najskuteczniejszym 
treningiem pamięci. Sięgając po książ-
kę, przypominam, o czym czytałem, 
zastanawiam się, co będzie dalej. Bez 
większego wysiłku mogę liczyć na re-
welacyjny efekt. Nasze dzieci bardzo 
dobrze o tym wiedzą. Świetnie opa-
nowały teorię, tylko praktyka jeszcze 
szwankuje. 

A jak jest z nami - dorosłymi? Czy 
moje dziecko widzi czytającą mamę, 
pogrążonego w lekturze tatę? Czy w 
moim domu znajdzie się książka z za-
kładką, czy tylko pilot od telewizora? 

Z tym pytaniem pozostawiam sie-
bie i Ciebie, Drogi Czytelniku, życząc 
nam wszystkim miłej lektury.

Katarzyna  Ślużyńska

CZYTELNIK – TO BRZMI DUMNIE!

Święto Mamy i TatyŚWIĘTO KSIĄŻKI
W GRUSZKACH
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           Miejsce     Punkty
Szymon Bołtralik  19 164
Natalia Kozielska  24 154
Łukasz Raczkowski 25 152
Konrad Skowroński 25 152
Marlena Kornacka 28 146
Ewa Masłowska  30 142
Łukasz Jatkowski  32 138
Paulina Walkowska 32 138
Klaudia Jatkowska 35 132
Weronika Zdankiewicz 35 132
Patrycja Kawa  36 130
Barbara Wydra  38 126
Jakub Raczkowski 41 120
Tomasz Zaniewski 41 120
Ilona Sankiewicz  43 116
Aneta Piekarska  45 112
Patrycja Raczkowska 45 112

„Moja Mała Ojczyzna” 2007/2008 
organizowany przez Stowarzyszenie 
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza 
i objęty honorowym patronatem przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
– zajęliśmy III miejsce w finałach wo-
jewódzkich. Program Wychowania Pa-
triotycznego i Społecznego „Moja Mała 
Ojczyzna” realizowany jest od roku 1989 
przez Zakon Pijarów w ramach Projektu 
„Parafiada Dzieci i Młodzieży”, a następ-
nie od 1992 roku przez Stowarzyszenie 
Parafiada we współpracy z partnerami 
lokalnymi. 

Zdobywane doświadczenie i dobre 
praktyki pozwoliły w 2005 roku sformu-
łować samodzielny program pod tą samą 
nazwą kierowany kolejno przez trzy lata 
do uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów i ponadgimnazjalnych w całej 
Polsce. Łącznie we wszystkich trzech 
edycjach (2005/06, 2006/07, 2007/08) 
obejmujących wszystkie województwa 
uczestniczy 1.585 placówek (szkół), 
które zgłosiły 2.862 reprezentacje, czy-
li w sumie 12.998 uczniów oraz 2.682 
nauczycieli. Celem programu jest inspi-
rowanie dzieci i młodzieży do odkrycia, 
uznania i zaprezentowania „bogactwa” 
cech, zwyczajów, tradycji, miejsc, osób 
i osobliwości tworzących niepowtarzal-
ność ich otoczenia, regionu, czyli „Małej 
Ojczyzny”, a przez to budowanie w nich 
dumy i przywiązania do tradycji i kultury 
społeczności, w której wzrastają. 

Całoroczne współzawodnictwo służy 
pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy 
o swoim regionie, a jego zwieńczeniem 
jest uroczysty Finał Regionalny z udzia-
łem władz samorządowych i edukacyj-
nych. Laureaci są zaproszeni do War-
szawy na Ogólnopolskie Finały podczas 
XX międzynarodowej Parafiady dzieci i 
Młodzieży oraz dwutygodniowe Letnie 
Warsztaty programu „Moja Mała Ojczy-
zna”. Do konkursu przystąpiliśmy we 
wrześniu 2007 roku. Szkołę reprezen-
towali uczniowie klasy VI: Julia Agata 
Jadeszko, Jowita Jatkowska, Emilia 
Rowińska, Wojciech Kupiński i Kon-
rad Skowroński. 

W I etapie konkursu należało wykonać 
przewodnik po swojej gminie. W grudniu 
2007r. otrzymaliśmy dyplomy za udział 
w I etapie, a w styczniu 2008r. okazało 
się, że byliśmy wśród 276 zakwalifiko-
wanych reprezentacji do następnego eta-
pu (sprawdzono 425 prac). Zdobyliśmy 
89 punktów na 100 punktów możliwych 
do uzyskania (średni wynik wyniósł 
68,36 p.).    

W etapie II trwającym od 11 stycznia 
do 7 marca 2008r. zadaniem było przygo-
towanie pracy w formie prezentacji mul-
timedialnej o województwie podlaskim. 
Skład reprezentacji nie uległ zmianie. 
Tak jak w poprzednim etapie podzielili-
śmy zadania i przystąpiliśmy do realiza-
cji projektu. Uczniowie sami wykonali 
zdjęcia i  skorzystali ze zdjęć z wycie-

czek krajoznawczych, które odbyły się 
latem. Pokaz zawierał 30 slajdów i został 
wzbogacony o film. 

Do II etapu przystąpiło 200 szkół, 
zdobyliśmy 88,66p. W kwietniu poin-
formowano nas o wysokim III miejscu w 
województwie i zakwalifikowaniu się do 
uczestnictwa w Letnich Obozach Para-
fiadowych programu „Moja Mała Ojczy-
zna” w Koninkach (w górach) w dniach 
13 – 26 lipca 2008. 

Podsumowując działalność naszej 
szkoły w ramach Akademii Jutra fi-
nansowanego przez  Unię Europejską 
przystąpiliśmy do konkursu „Młody Eu-
ropejczyk 2008” organizowanego przez  
Centrum Edukacji Szkolnej w Warsza-
wie. Konkurs ten adresowany był do ucz-
niów klas IV -VI szkół podstawowych i 
gimnazjów w całej Polsce. Konkurs prze-
prowadzony był 17 marca 2008 roku we 
wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć 
przystąpienia do niego w całej Polsce. 
Uczestnicy konkursu mieli okazję popi-
sania się wiedzą na temat Unii Europej-
skiej na tle kolegów i sprawdzenia się na 
tle kraju. Uczestnicy otrzymali testy wie-
lokrotnego wyboru składającego się z 26 
pytań konkursowych. Maksymalna ilość 
punktów za prawidłowe odpowiedzi wy-
nosiła 202. Do konkursu przystąpiło 4782 
uczniów szkół podstawowych i 6299 
gimnazjalistów. Naszą małą społeczność 
szkolną reprezentowało 17 uczniów. Oto 
lista uczestników i miejsce przez nich za-
jęte w punktacji końcowej:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy „Młody Europejczyk”.

Szkolny organizator konkursu 
„Młody Europejczyk 2008”  

                     Regina Stasiak                                    

KONKURSY i…SUKCESY

8 czerwca w Warszawie na Placu 
Teatralnym odbyła się kolejna impreza 
o charakterze festynowo - wystawowo - 
targowym pod nazwą „Podlaskie Gminy 
Wiejskie w Warszawie”.  Nasza Gmina 
również prezentowała swoją ofertę tu-
rystyczną. Przedstawiciele kilku kwater 
promowali nasz region, przedstawili 
także ofertę innych gospodarstw, które 
zgłosiły chęć zareklamowania się. 

Więcej informacji z wyjazdu w lip-
cowym numerze „Głosu Płaskiej”. Pra-
cownicy Urzędu Gminy informowali 
kwaterodawców o możliwości promo-
wania się, ale znaczna ilość gospodarstw 
nie zgłasza do Urzędu swoich danych, co 
uniemożliwia dostarczenie wiadomości 
o istniejącej promocji, spotkaniach itp. 

Kwaterodawcy obawiają się że zgło-

szenie będzie wiązało się z jakimiś do-
datkowymi opłatami czy podatkami. 
Jest to błędne myślenie, ponieważ nie 
wiąże się to z rejestracją działalności, a 
opłatę miejscową opłaca przebywający 
na wypoczynku turysta i może pobierać 
ją właściciel (po uprzednim podpisaniu 
umowy z Urzędem Gminy), lub osoba 
wytypowana przez Urząd np. sołtys. 
Zgłaszając swoją kwaterę właściciel nie-
ruchomości ma możliwość bezpłatnej 
promocji na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.plaska.pl. Zachęcamy więc 
wszystkich, którzy przyjmują turystów 
lub wynajmują pokoje, aby zgłosili swo-
je kwatery do Urzędu Gminy. Zwiększa-
jąca się liczba obiektów podniesie rangę 
naszej gminy jako gminy turystycznej.

(MC)

Promowanie turystyki 

Do niedawna mała wieś, od 1975 roku administracyjna 
część - ulica Augustowa, w województwie podlaskim, na 
terenie Pojezierza Augustowskiego, nad jeziorem Studzie-
niczne. W Studzienicznej znajduje się zabytkowy kościół 
drewniany ze zdobieniami z poroża dzikich zwierząt, a 
także kaplica, do której prowadzi wąska grobla z 1920r.  

W kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Studzie-
niczańskiej. Obok niej znajduje się studnia, według miej-
scowej legendy zawiera ona „cudowną wodę, która leczy 
choroby”. Od tej właśnie studni pochodzi nazwa jeziora 
oraz miejscowości. Sanktuarium stoi w obrębie dawnych 
wysepek. Znajdowała się tam pustelnia, w której po 1715r. 
(wedle innej wersji przed tą datą) mieszkał mnich, zapew-
ne z pobliskiego klasztoru kamedułów w Wigrach. Potem 
osiadł w tym miejscu inny pustelnik, były oficer polskiego 
wojska Wincenty Murawski (lub Morawski), który za-
słynął w okolicy jako człowiek pobożny oraz jako zielarz. 
Woda z wykopanej przez niego studni na mniejszej z wysp 
(„na grądziku”) pomagała podobno szczególnie w choro-
bach oczu. Początkowo obraz Matki Boskiej wisiał na dę-
bie, w 1770r. Murawski z ofiar zbudował tam kapliczkę. 

Obecna murowana kaplica, stojąca na dębowych 
pniach, pochodzi z 1872r. i jest dziełem Ludwika Jezior-
kowskiego, inżyniera pracującego przy budowie Kanału 
Augustowskiego. W roku 1786r. starosta Stanisław Kar-
wowski zakupił za sto tynfów stary kościółek z Augusto-
wa i z pomocą ludzi postawił na większej wyspie, na czas 

budowy nowego kościoła. Zapoczątkowało to powstanie 
pobliskiej wsi. 

W 1838r. Studzieniczna została filią parafii Szczebra, a 
w 1873r. już samodzielną parafią. Murawski po śmierci w 
1814 roku został pochowany pod ołtarzem, a za ołtarzem 
umieszczono jego portret. Dąb na którym wisiał obraz 
Matki Boskiej ścięli Rosjanie, a sam obraz przeniesiono 
do kaplicy. 

W latach 1975-1998 miejscowość należała administra-
cyjnie do województwa suwalskiego. Podczas przedostat-
niej pielgrzymki do Polski w roku 1999 Studzieniczną 
odwiedził papież Jan Paweł II. 

Na wyspie, obok kaplicy, w miejscu gdzie przypłynął 
statkiem białej floty, wzniesiono pomnik autorstwa Cze-
sława Dźwigaja upamiętniający tę wizytę.

(opr. J.)

W uroczystości Najświętszego Cia-
ła i Krwi Jezusa Chrystusa, nazywanej 
popularnie Bożym Ciałem, wyznajemy 
naszą  wiarę w prawdziwą obecność 
Pana Jezusa w Eucharystii pod postacia-
mi chleba i wina. Powodem powstania 
tego święta było między innymi obja-
wienie belgijskiej zakonnicy Juliannie 

de Retine w 1245 roku. W tym obja-
wieniu Pan Jezus prosił o ustanowienie 
specjalnego święta ku czci Eucharystii. 
W całym Kościele zostało ono wpro-
wadzone przez papieża Urbana IV w 
roku 1264r. Tak więc, już od wieków z 
naszych kościołów wychodzą procesje 
do czterech ołtarzy, przechodzą ulicami 

naszych miast i drogami naszych wsi. 
W ten sposób lud chrześcijański skła-
da publiczne świadectwo swojej żywej 
wiary w obecność Chrystusa i oddaje 
cześć swemu Zbawicielowi.

Przy czterech ołtarzach czytane są 
fragmenty czterech Ewangelii, któ-
re pozwalają nam głębiej zrozumieć, 
czym jest Eucharystia. Śpiew poszcze-
gólnych zwrotek pieśni „Święty Boże” 
nadaje procesji akcent błagalny.

W naszej parafii tradycją jest, iż 
dzieci, które w ubiegłym roku przystą-
piły po raz pierwszy do sakramentu Eu-
charystii, obchodzą pierwszą rocznicę 
Komunii św. i biorą czynny udział w 
procesji. W ten sposób wraz z dorosły-
mi uczą się publicznego wyznawania 
naszej wiary oraz uwielbiania Zbawi-
ciela ukrytego w tak skromnej postaci.

Marta Romańczuk

BOŻE CIAŁO

Studzieniczna
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Witamy „Na Bocianisku”
Szlak dydaktyczny im. prof. Andrzeja Batko.

…Wędrówkę rozpoczynamy w Mikaszówce, idąc polną dro-
gą w kierunku jeziora Ślepego. Mijamy umieszczone na słupie 
gniazdo bociana białego. Ten ptak brodzący stał się inspiracją 
dla nazwy szlaku dydaktycznego. Trasa została oznakowana 
znakami czarnego szlaku turystycznego. Dochodzimy do tabli-
cy nr 1, skąd oglądamy stopniowo zarastające jezioro. Wzdłuż 
szosy do Mikaszówki widać łąki turzycowe i trzęśliscowe oraz 
fragmenty olsów. Jezioro otaczają torfowiska przejściowe, za-
lesione lub bezleśne. Występują rośliny charakterystyczne dla 
torfowisk wysokich. Wracamy na drogę i po kilkunastu me-
trach skręcamy w ścieżkę leśną prowadzącą wzdłuż linii brze-
gowej jeziora. Występuje tu bogata warstwa krzewów, którą 
tworzą głównie: kruszyna pospolita, leszczyna, trzmielina bro-
dawkowata. Można też spotkać roślinę chronioną: wawrzynek 
wilczełyko, usłyszeć lub zobaczyć bobra. Charakter roślinności 
zmienia się. W runie dominuje borówka czernica i jedna z bar-
dziej okazałych naszych paproci - orlica pospolita. 

Dochodzimy do tablicy nr 2. Zbiorowisko nosi nazwę sos-
nowego boru bagiennego. Podłoże stanowi tu gleba torfowa 
wytworzona z głębokich torfów wypełniających dawną, nieckę 
jeziorną. Drzewostan tworzy samosiew sosnowy. Na obrzeżach 
sporadycznie występują pojedyncze egzemplarze brzozy omszo-
nej. W warstwie runa występują krzewinki z rodzaju wrzoso-
watych: bagno zwyczajne (roślina chroniona!), modrzewnica 
zwyczajna, żurawina błotna; mszaki z rodzaju torfowiec oraz 
wełnianka pochwowata. Na kępkach trafiają się rośliny borów: 
borówki (bagienna, brusznica, czernica), siewki drzew (sosna, 
brzoza omszona) oraz torfowce nie znoszące zalewów wody. 
Częstymi bywalcami tych okolic są: żmija zygzakowata, żaba 
trawna, mrówka hurtnica żółta. Idąc dalej ścieżką dochodzimy 
do drogi prowadzącej w kierunku śluzy Sosnówek na Kanale 
Augustowskim, i skręcamy w lewo. Po prawej stronie ścieżki 
mijamy mieszane bory świerkowo-sosnowe. Po obu stronach 
drogi widzimy dostojne, ponad stuletnie sosny i za zabudo-
waniami schodzimy w dół, w kierunku przepustu. Na sosnach 
występują, rzadkie w innych częściach kraju, porosty - bro-

daczki; ich obecność świadczy o bardzo czystym powietrzu w 
tych stronach. Przy śluzie możemy obejrzeć zbiorowisko grą-
żela żółtego (rośliny chronionej), a obok porośnięte porostami 
topole, jesiony, klony, lipy i świerki. 

Idąc groblą, między kanałami mijamy z lewej strony uj-
ście Czarnej Hańczy, za którym przechodzimy przez mostek 
na kanale przepustowym. Teraz trasa wiedzie nad brzegiem 
Czarnej Hańczy. Żyją w niej pospolite dla polskich wód śród-
lądowych mięczaki: ślimaki - błotniarka stawowa, błotniarka 
uszata, zatoczek rogowy, rozdeptka, żyworódka; małże - szcze-
żuja, skójka, racicznica, groszkówka. Na powierzchni wody 
możemy zaobserwować nartniki.  Bywalcami terenów przy-
wodnych są żaby trawne, „zielone” oraz ropuchy szare. Na 
skarpie występują: mydlnica lekarska, żmijowiec zwyczajny, 
szczaw tępolistny, wiesiołek dwuletni, nostrzyk biały, skrzypy: 
polny i łąkowy. Docieramy do pokazowego stanowiska drzew 
liściastych. Drzewostan tworzy tu przede wszystkim świerk, 
ale można spotkać pojedyncze egzemplarze klonu zwyczaj-
nego, lipy, grabu czy dębu szypułkowego. W warstwie krze-
wów pojawia się kalina koralowa i podrosty drzew liściastych. 
Runo ma charakter zielny. Roślinami runa są: gajowiec żółty, 
dąbrówka rozłogowa, skrzyp leśny, narecznica samcza, wietli-
ca samicza. 

Z gatunków chronionych można tu spot-
kać: lilię złotogłów, duże płaty widłaka ja-
łowcowatego oraz wawrzynka wilczełyko. 
Na górze skręcamy w lewo i wchodzimy do 
lasu o zupełnie innym charakterze. Cały bór 
rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Można usły-
szeć i zaobserwować ziębę, kosa, drozda, 
świstunkę, pierwiosnka, rudzika, kukułkę, 
kruka, a także dzięcioły i myszołowa. Za tab-
licą, informacyjną, nr. 4 znajduje się ponad 
stuletnia sosna z dziuplą dzięcioła. Z innych 
zwierząt występujących w tym środowisku 
można również spotkać ropuchę szarą, pa-
dalca, zaskrońca, a także żmiję zygzakowatą. 
Z owadów najczęściej spotykane są mrówki, 
stanowiące kordon sanitarny lasu: rudnica, 
hurtnica czarna i żółta oraz chronione bie-
gacze: fioletowy i skórzasty. 

Docieramy do leśnej drogi z Mikaszówki 
do Kudrynek i skręcamy w lewo… 

(cdn)

Powędrujmy pięknymi szlakami (1)
23 uczniów klasy szóstej Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II poznało wy-
niki sprawdzianu zewnętrznego, który 
pisali na początku kwietnia tego roku. 
Najwyższe noty otrzymali: Patryk Jejer 
- 37 pkt., Karolina Mołodziejko (36), 
Karolina Jałoszewska  (35), Paula Pol-
kowska (35) i Rafał Gołaszewski  (34). 

Szkoła w Płaskiej osiągnęła przeciętny 
wynik 29,13 , ten wskaźnik w kraju wy-
niósł 25,8, a w województwie podlaskim 
– 26,1. 

Nasze osiągnięcie w skali stopniowej 

ocenione zostało jako bardzo wysokie. 
Jako jednostka samorządowa gmina Pła-
ska osiągnęła wynik 29,00 (szkoła Płaska 
i Gruszki) i w relacji wojewódzkiej zajęła 
drugie miejsce. Gmina Krynki, która za-
jęła pierwsze miejsce z notą 29,1 wyprze-
dziła naszą gminę tylko o 0,1 pkt. 

Natomiast w kraju na 2478 jednostek 
samorządowych zajęliśmy siedemnaste 
miejsce,  co jest niewątpliwie dużym suk-
cesem w historii szkoły. Wielce korzyst-
nym faktem jest także to, że nasi ucznio-
wie w porównaniu z innymi szkołami w 

wyższym stopniu opanowali umiejętności 
dotyczące rozumowania i wykorzystania 
wiedzy w praktyce. Te obszary sprawiają 
uczniom największe trudności. 

Podstawą tego sukcesu jest zorganizo-
wanie umiejętnej współpracy rodziców 
ze szkołą, duża ofiarność nauczycieli 
- Ewy Wróblewskiej, Bronisławy Wara-
komskiej, Bogumiły Łebskiej, Ryszarda 
Romańczuka - organizujących dodatko-
we zajęcia w czasie poza lekcyjnym i w 
wolne soboty oraz pozytywna postawa 
samych uczniów.

Wszystkim Uczniom i Kadrze Nauczy-
cielskiej serdecznie gratuluje wójt gminy 
Płaska Wiesław Gołaszewski i…redak-
cja „Głosu Płaskiej”. Tak trzymać!

Czesław Warakomski

ZSO w Płaskiej ma uczniów, któ-
rymi może się szczycić. Szczególne 
gratulacje należą się naszym sportow-
com. 18 maja br. w Suwałkach odbyła 
się Gimnazjada LA Grupy Północ-
nej, na której Mateusz Sieńkowski z 
klasy III b zdobył III miejsce w bie-
gu na 1000 m. uzyskując kwalifikację 
do udziału w finale wojewódzkim. IV 
miejsce zdobył Adam Lauda z kla-
sy II a gimnazjum w biegu na 2000m 
oraz VI miejsce Karolina Zielińska, 
uczennica klasy V szkoły podstawowej 
w biegu an 600 m. 

Sukces osiągnęła Dominika Wa-
silewska z klasy II b gimnazjum 
zdobywając II miejsce w konkursie 
powiatowym pt: „Multimedialny Pro-
jekt Literacki. Fotoreportaż Roku”, 
organizowany przez II LO im. Polonii 
i Polaków na Świecie w Augustowie. 
Wyróżnieniem nagrodzono Marię Mi-
lewską, uczennicę klasy II a gimna-
zjum w X Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim pt: „Ta ziemia od innych 
droższa” za recytację wiersza Krysty-
ny Eichler „Na jeziorach Augustowa”. 
Jan Milewski, uczeń klasy III szkoły 
podstawowej zajął IV miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Matematycznym 
klas I-III szkoły podstawowej „Mistrz 
zadań matematycznych” w Augusto-
wie.    

Cieszymy się, że praca uczniów 
oraz nauczycieli przynosi efekty i daje 
poczucie wartości, oraz możliwość 
spełnienia marzeń.

Lilianna Polkowska 

W dniu poprzedzającym święto naro-
dowe, Konstytucji 3 Maja, została zorga-
nizowana akcja oczyszczania ze śmieci 
„Naszej Małej Ojczyzny”. Jak się okaza-
ło na zbiórkę przybyli w większości naj-
młodsi mieszkańcy wsi. Z radością, gor-
liwością, zapałem i pełną świadomością, 
jakże ważnego zadania, przystąpiliśmy 
razem do działania. Obszarem naszej ak-
cji stała się wieś, i jej okolica. W rezul-
tacie „sprzątnęliśmy” swoje najbliższe 
otoczenie i mamy nadzieję, że z roku na 
rok, śmieci będzie coraz mniej (?), a ta-
kie akcje staną się zbędne. Jesteśmy nie-
zmiernie zasmuceni faktem - jak dużo 
produkujemy śmieci, czasem zupełnie 

nieświadomie i niepotrzebnie. Uwień-
czeniem owego spotkania i całej akcji 
było ognisko, podczas którego młodzież 
upiekła kiełbaski, zaśpiewała piosenki i 
grała w piłkę. Po mile spędzonym cza-
sie, w świetnym nastroju, doskonale do-
tlenieni, rozeszliśmy się do domów.

A.Polkowska         

Sukcesy
naszych uczniów

Wielki sukces Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Płaskiej

Solidarna młodzież

INTERNETOWE CENTRUM
EDUKACYJNO -OŚWIATOWE W GRUSZKACH

W Centrum Edukacyjno –Oświatowym, w dniu 19 czerwca 2008 roku odbę-
dzie się czterogodzinne seminarium przeznaczone dla użytkowników Cen-
trów, chcących założyć własną działalność gospodarczą Celem seminarium 
jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat: „Zastosowanie internetu przy zakła-
daniu własnej działalności gospodarczej”. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
 ZAINTERESOWANYCH!         Jan Bagiński

     Wyniki przeprowadzonego w kwietniu 
sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole 
Podst. w Gruszkach były bardzo dobre. 
Średni wynik szkoły – 28,9 pkt, w kraju 
– 25,8 pkt. Najwyższy wynik w szkole 
– 37 pkt, najniższy – 7 pkt. W zakresie 
badanych umiejętności w poszczegól-
nych obszarach wymagań egzaminacyj-
nych ( czytanie, pisanie, rozumowanie, 

korzystanie z informacji, wykorzysta-
nie wiedzy w praktyce) nasi uczniowie 
również osiągnęli wyższe wyniki niż w 
kraju. Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w gimnazjum. Najwyższe noty otrzy-
mali uczniowie  -  Konrad Skowroński 
(37), Raczkowski Łukasz  (36), Kupiń-
ski Wojciech (35),  Jadeszko Agata Julia 
(31), Jatkowska Jowita (31) 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIOW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GRUSZKACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008


