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Prymas Polski Józef Glemp i przy-
jaciel papieża Jana Pawła II kardynał 
metropolita krakowski Stanisław Dzi-
wisz przewodniczyli uroczystościom 
wyświęcenia szlaku kajakowego z Wi-
gier do sanktuarium w Studzienicznej. 

„Tajemnice Zawierzenia” – taką 
nazwę nosi od 11 sierpnia 2008 roku 
ten Papieski Szlak.  Licząca 140 kilo-
metrów trasa, prowadząca między in-
nymi rzeką Czarną Hańczą i Kanałem 
Augustowskim, związana jest z miej-
scami pobytu Jana Pawła II. Bywał on 
tu zarówno w młodości, jak i później 
- już jako Ojciec Święty. Podczas uro-
czystości na jezioro Wigry zwodowa-
no wierną repliką drewnianego kajaka, 
jakim te wody przemierzał w młodości 
ksiądz Karol Wojtyła. Popłynęli nim 
uczestnicy pierwszego po wyświęce-
niu spływu „Tajemnicą Zawierzenia”. 

Niepowtarzalną okazję spotkania z 
najwyższymi dostojnikami  Polskiego 
Episkopatu mieli mieszkańcy Mika-
szówki, w gminie Płaska. 

W godzinach przedpołudniowych 
11 sierpnia 2008 roku przed kościołem  
pw. św. Marii Magdaleny zebrani licz-
nie parafianie i turyści  w oczekiwaniu 
na dostojników kościelnych  wspomi-
nali te momenty  i te miejsce odwiedził 
kiedyś, jeszcze jako Karol Wojtyła 
– Nasz Papież  Jan Paweł II Wielki. 

Wizyta Prymasa Polski Józefa 
Glempa i kardynała metropolity kra-
kowskiego Stanisława Dziwisza w 

asyście arcybiskupa diecezji warmiń-
sko mazurskiej Wojciecha Ziemby i 
ordynariusza ełckiego Jerzego Mazura 
przypomniały żywy obraz tamtych lat.

Dostojnych Gości chlebem i owo-
cami witał wójt gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski wraz z sekretarzem Gmi-
ny, pracownikami oraz proboszczem  
Ks. Mirosławem Mścichowskim, 
który w wypełnionej szczelnie świąty-
ni przedstawił Wszystkich Gości. 

Niezwykle sympatycznie i ciepło 
przemawiali do wiernych prymas Jó-
zef Glemp i wieloletni sekretarz Jana 
Pawła II – kardynał Stanisław Dzi-
wisz…wspominano Wielkiego Papie-

ża Polaka i mówiono o Jego śladach 
na tej pięknej ziemi w Mikaszówce, 
Gorczycy, w Płaskiej… - W pięknie 
przyrody dostrzegał obecność Boga - 
przypomniał kardynał Dziwisz. - Zna-
ny był też ze swego zamiłowania do 
turystyki. Podróżowanie jego szlakami 
jest więc dobrą okazją do tego, żeby 
przypomnieć sobie jego duchowe prze-
słanie.

Po krótkiej, lecz wymownej wizy-
cie w Mikaszówce większość obec-
nych na uroczystości udała się na 
pokład statku augustowskiej „białej 
floty” – „Serwy”, aby tak, jak pamięt-
nego dnia 9. czerwca 1999 roku popły-
nąć w niezapomniany rejs, jak wtedy, 
gdy na pokładzie tego statku siedział 
najpierw „swojej kabinie”, a potem na 
swojej „białej ławeczce” niezapomnia-
ny Jan Paweł II – Największy Polak 
tych czasów.

(B)

Śladami Jana Pawła II Wielkiego
To tytuł projektu, na którego realizację Gminna Biblioteka 

Publiczna w Płaskiej jako projektodawca otrzyma dofinanso-
wanie w ramach Działania 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich) Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Płaskiej. Głównym celem projektu jest pobudzenie 
aktywności mieszkańców Gminy Płaska na rzecz samoorgani-
zacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowany na rozwój 
edukacji oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz pod-
niesienia świadomości społeczności wiejskiej w zakresie korzy-
ści płynących z wykształcenia , szkoleń, rozwijania umiejętności 
zawodowych innych niż w rolnictwie, podnoszenie kwalifikacji. 
Dodatkowym celem będzie motywacja do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej nierolniczej w dziedzinie agroturystyki, co 
zapewni gospodarstwom rolnym dodatkowe dochody. W ramach 
projektu przewiduje się organizację zajęć teoretycznych i prak-
tycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Umie-
jętności, które zostaną uzyskane podczas planowanych szkoleń 
będą mogły być wykorzystane dla siebie samego – własnego 
rozwoju, jak i na potrzeby pozyskiwania dodatkowego zarobku. 
Szkolenia pomocne będą osobom prowadzącym gospodarstwa 
agroturystyczne do podniesienia atrakcyjności oferowanych 
usług w swoich kwaterach oraz dla osób, które chciałyby roz-
począć działalność agroturystyczną. Forma wsparci w ramach 
projektu skierowana jest do mieszkańców Gminy Płaska, a w 
szczególności do rolników, którzy prowadzą gospodarstwa agro-
turystyczne bądź też planują podjęcie takiej działalności. Przy 
rekrutacji uczestników szkoleń będą brane pod uwagę osoby bez-
robotne, rolnicy, osoby niepełnosprawne, członkowie mniejszo-
ści narodowych, a także osoby zatrudnione w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Tematyka i okres realizacji szkoleń: szko-
lenie z zasad pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego – sier-
pień 2008; wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego 
– wrzesień 2008;  czy zdrowo się odżywiasz? - zasady zdrowego 
żywienia – listopad 2008;  zastosowanie ziół – listopad 2008;  
estetyka nakrywania stołu – listopad 2008, luty 2009. Kultywo-
wanie tradycji regionalnych - ozdoby świąteczne – grudzień 
2008, - luty 2009, - pisanki wielkanocne – luty 2009, - rękodzie-
ło – grudzień 2008, styczeń 2009;  - bukieciarstwo – grudzień 
2008, styczeń 2009. Warsztaty kulinarne - regionalne potrawy 
mięsne – listopad 2008, luty 2009;  - regionalne potrawy jarskie 
- listopad 2008, luty 2009;  - ciasta - listopad 2008, luty 2009.  
Nie bój się komputera - wykorzystanie internetu w promocji 
ofert – październik 2008r. Chętnych, którzy chcą wziąć udział w 
projekcie i uczestniczyć w wymienionych szkoleniach prosimy 
o zgłaszanie się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej ( nr 
tel. 087 641 01 39) lub do Pani Małgorzaty Ciężkowskiej (nr 
tel. 607 764 107) do końca sierpnia. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.

(BW)

Turystyka wiejska szansą na lepsze jutro

Przy Centrum Kształcenia na Od-
ległość na Wsiach, mieszczącym się w 
świetlicy wiejskiej w Płaskiej stworzyła 
się Lokalna Grupa Inicjatywna, której 
celem jest angażowanie się w działania 
na rzecz promocji i rozpowszechniania 
kształcenia ustawicznego na terenie gmi-
ny Płaska oraz wsparcie dla przedsięwzięć 
centrum jako lokalnego inkubatora inicja-
tyw lokalnych w zakresie edukacji – pod-
noszenia wykształcenia i kwalifikacji 
mieszkańców obszarów wiejskich. 

W skład grupy weszli przedstawicie-
le Urzędu Gminy w Płaskiej, pracownicy 
Straży Granicznej w Płaskiej, Nadleśni-
ctwa, nauczyciele, przedstawiciele OSP 
Płaska. 

Projekt Liderzy Inicjatyw Lokalnych 
współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

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

14 lipca 2008 w świetlicy w Płaskiej 
odbyło się pierwsze spotkanie liderów. 
Gośćmi spotkania były panie Dominika 
Lis z firmy ECORYS Polska  oraz   Mał-
gorzata Leśniewska-Gajewska przedsta-
wiciel Fundacji Pomocy Matematykom i 
Informatykom Niesprawnym Ruchowo. 
Panie przedstawiły działalność reprezen-
towanych przez siebie instytucji. Głów-
nym tematem spotkania było to,  w jaki 
sposób wykorzystać możliwości  Centrum 
i znajdujące się w nim komputery. Padło 
kilka propozycji i być może niektóre uda 
się zrealizować przy wspólnej pomocy 
władz lokalnych. 

Obecnie z Centrum korzysta głównie 
młodzież i letnicy. Liczymy że w okresie 
jesienno zimowym starsi mieszkańcy na-
szych wsi  również zawitają w nasze progi 
i zechcą pogłębić swoją wiedzę poprzez 
internetowe kursy , których obecnie jest 
ponad pięćdziesiąt. 

Do korzystania z kursów zaprasza-
my szczególnie osoby poszukujące pra-
cy. Dzięki szkoleniom można pogłębić 
swoja wiedze np. z zasad  księgowości , 
obsługi komputera, bhp, itp. Zdobyta wie-
dza  będzie przydatna w nowej pracy , a 
część kursów można zakończyć egzami-
nem i uzyska zaświadczenie jego ukoń-
czenia.  

Być może w następnym roku uda się 
pozyskać fundusze i zorganizować kurs 
obsługi komputera podstawowy i zaawan-
sowany z instruktorem. Obecnie wiele 
osób dopytuje się o takie szkolenia, gdyż 
jest to pewna bariera, aby móc w pełni ko-
rzystać w pełni z dobrodziejstw techniki 
komputerowej.

MC

Kształcenie ustawiczne w Gminie 

Spotkanie Liderów
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Prawdziwą plagą tegorocznego lata 
są osy i szerszenie. Nie zanotowano na 
szczęście ukąszeń przez te owady, któ-
re dla wielu osób uczulonych na jad, 
może skończyć się tragicznie. Ochot-
nicze Straże w Płaskiej i Dalnym Lesie 
wyjeżdżały bardzo często, aby usuwać 
gniazda nieproszonych gości. OSP Pła-
ska w miesiącu lipcu interweniowała 
co najmniej 15 razy  i usuwała głównie 
gniazda szerszeni.  

Gniazda budują naprawdę wszę-
dzie - na poddaszach, strychach, pod 

okapem, nawet w latrynach i domkach 
dla ptaków. Gdy przez przypadek wle-
ci do naszego pokoju ten nieproszony 
gość dobrze jest mieć w domu środek 
owadobójczy. Nie róbmy gwałtownych 
ruchów, nie opędzajmy się zbyt ener-
gicznie. Po łące nie chodźmy boso, w 
lecie nie perfumujmy intensywnie cia-
ła i starajmy się zamykać pojemniki  z 
żywnością.  

Najważniejsza rada
– NIE USUWAJMY SAMI 

GNIAZD SZERSZENI ANI OS! 
Poprośmy o pomoc Straż Pożarną 

dzwoniąc pod 998 lub 112. Szersze-
nie żywią się sokiem drzew i owoców. 
Wytwarzają silny jad niebezpieczny dla 
człowieka. Groźne w skutkach może 
być ukąszenie osoby uczulonej na jad 
owadów, wtedy potrzebna jest natych-
miastowa interwencja lekarza. Gniazdo 
szerszeni może ważyć nawet kilka ki-
logramów i przebywa w nim do kilku 
tysięcy owadów. 

Proszę sobie wyobrazić atak takich 

rozjuszonych szerszeni, walczących o 
swoje gniazdo. Tak więc może lepiej 
nie ryzykować samotnej walki z owa-
dami i raczej wezwać pomoc.

MC

Szerszenie
- zmorą

tegorocznego lata

W dniach 26-27 lipca 2008 roku 
odbył się VI Wojewódzki Przegląd 
Kronik OSP w Kleszczelach pow. Haj-
nówka. Do przeglądu zgłoszono kroniki 
z 16 jednostek OSP, w tym drużyn mło-
dzieżowych i 2 z Zarządów Oddziałów 
Gminnych Związku OSP. Przegląd połą-
czony był z obchodami Dni Kleszczel i 
był jednym z punktów bogatego progra-
mu z tej okazji.

Głównym punktem było uroczyste 
otwarcie Miejskiego Centrum Turysty-
ki i Kultury w dniu 26 lipca 2008 roku. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał 
zaproszony gość prof. Joannicjusz Na-
zarko –  JM Rektor Politechniki Biało-
stockiej.

W jednej z sal  Centrum wystawio-
no do przeglądu Kroniki Strażackie, a 
uroczystego otwarcia wystawy Kronik 
dokonał burmistrz Kleszczel Aleksan-
der Sielicki. Publiczność zebrana na 
uroczystości obejrzałała wystawę, było 

ogromne zainteresowanie. Zwiedzający 
wyrazili podziw i uznanie dla Kronika-
rzy za prezentowanie pięknie opracowa-
nych kronik.

Na wystawie z terenu Gminy Płaska 
prezentowane były trzy tomy Kroniki 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP, Kronika OSP Rudawka – autorem 
tych Kronik jest Druh Henryk Jeziorski, 
a także Kronika OSP Płaska autorstwa 
Grzegorza Pietrzeńca.

W ciągu dwóch dni kronikarze pod 
czujnym okiem dyrektor biura oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP woje-
wództwa podlaskiego druhny Lucyny 
Golonko mieli możliwość zwiedzania 
i zapoznania się z osiągnięciami miasta 
i gminy Kleszczele, a także miejsco-
wej jednostki OSP, której prezesem jest 
Krzysztof Lange. Mieliśmy możliwość 
gościć w pracowni ludowego artysty 
Sławomira Smyka, który rzeźbi w 
drewnie.                           

Uczestniczący Kronikarze –  autorzy 
Kronik zostali wyróżnieni dyplomami. 
Aktu wręczenia dyplomów i drobnych 
upominków dokonali – komendant po-
wiatowy Państwowej Straży pożarnej 
dh Jarosław Trochimczyk, burmistrz 
Kleszczel  Aleksander Sielicki, przy 
udziale dh Lucyny Golonko. W wyniku 
oceny przeglądu Jury dokonało wyboru 
kilku kronik, które będą prezentowane 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik 
Strażackich we wrześniu. Z terenu gminy 
Płaska to wyróżnienie spotkało kronikę 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP Płaska i będzie ona prezentowana 
na wspomnianym przeglądzie.

Po przeżytych mocnych wrażeniach 
z pobytu w Kleszczelach, opuściliśmy 
tą piękną ziemię, wyruszając do swoich 
miejsc zamieszkania, mile wspominając 
niezwykłą gościnność, jaka nas spotkała 
ze strony gospodarzy.

Kronikarz Henryk  Jeziorski

VI Wojewódzki Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Płaska jako Partner wiodący 
w dniu 10 lipca br. złożyła do Wspólne-
go Sekretariatu Technicznego w Wilnie 
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie 
projektu „Współpraca Gminy Płaska 
(PL) i Samorządu Rejonu Lazdijaji 
(LT)  -  oczyszczenie środowiska natu-
ralnego zlewni rzeki Niemen” w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Litwa – Polska. 

Partner wiodący Gmina Płaska i 
partner – Administracja Samorządu 
Rejonu Lazdijai wspólnie będą reali-
zować projekt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, którego głów-
nym celem jest polepszenie środowi-

ska życia, społecznego i gospodarcze-
go oraz ochrona litewskich i polskich 
zasobów środowiska naturalnego, 
poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń 
zlewni rzeki Niemen. 

W ramach projektu planowana jest 
budowa 700 przydomowych oczysz-
czalni ścieków w Gminie Płaska i 385 
oczyszczalni po stronie litewskiej. Pro-
jekt będzie realizowany w dwóch eta-
pach: 1.Przygotowanie. 2.Inwestycja 
infrastrukturalna. 

Zgodnie z obowiązującymi proce-
durami złożony wniosek aplikacyjny 
dotyczy dofinansowania pierwszego 
etapu tj. przygotowania dokumentacji 

technicznej projektu. Ponadto Gmi-
na Płaska jako Partner przystąpiła do 
projektu „Rozwój działań połączonych 
służb ratownictwa i ochrony przeciw-
pożarowej na pograniczu polsko–litew-
skim”, który również został złożony do 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Litwa – Polska w ramach EWT. Projekt 
realizowany będzie wspólnie z Samo-
rządem Rejonu Lazdijai oraz Gmina-
mi:  Sejny, Puńsk, Krasnopol, Giby. W 
ramach projektu przewiduje się zakup 
samochodów strażackich oraz przepro-
wadzenie wspólnych szkoleń dla człon-
ków ochotniczych straży pożarnych.

A.J.

Projekty w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska

Od 2003 roku współgospodarzem 
dawnej szkoły w Rudawce jest Fundacja 
„Harcerska Wola”. Warszawscy harce-
rze wyremontowali górną kondygnację 
budynku, tworząc tam wygodne miejsca 
noclegowe, zarówno dla grup, jak i tu-
rystów indywidualnych. W oparciu o tę 
bazę prowadzą różnorodną działalność 
społeczną, m.in. zgromadzili kolekcję 
starych sprzętów drewnianych, przygo-
towali wystawę zdjęć pn. „Mieszkańców 
Rudawki portret własny”, wyekspono-
waną obecnie na parterze budynku, ze-
brali wiele informacji na temat historii 
szkoły i innych wydarzeń historycznych, 
związanych z Rudawką. Z myślą o tury-
stach odwiedzających okolicę przygoto-
wali opisy szesnastu tras spacerowych, 
od krótkich, kilkukilometrowych, do 
całodziennych, wiodących po najpięk-
niejszych i najciekawszych miejscach w 
okolicy Rudawki. 

Dla zainteresowanych nawiązaniem 
kontaktu z Fundacją podajemy adres jej 
strony internetowej: www.rudawka.org.
pl. Można również kontaktować się z 
Prezesem Zarządu Fundacji, dh. harcmi-
strzem Jarosławem Pytlakiem, e-mail: 
pytlak@pytlak.com.pl.

 
Jak korzystać z opisów 

tras spacerowych?
            Każdy opis zawiera ogólną 

charakterystykę trasy, dokładną instruk-
cję przejścia, z podanymi w nawiasach 
informacjami o odległości poszczegól-
nych miejsc od punktu wyjścia. Dodat-
kowo każdy opis ilustrowany jest zdję-
ciami, oznaczonymi w odpowiednich 
miejscach odnośnikami liczbowymi.

Przy okazji spacerów zachęcamy do 
zdobywania odznaki PTTK „Turysta-
przyrodnik”. Aby ułatwić to, dla każdej 

trasy podane jest zestawienie punktów, 
które można uzyskać za jej przejście i 
zwiedzenie. Już kilka wycieczek wy-
starczy, aby wypełnić normę na brązowy 
stopień tej odznaki. Więcej informacji na 
temat wymagań i trybu jej zdobywania 
znajduje się na stronie www.pttk.pl.

(inf. wł.)

CUDA NATURY
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W Wołkuszu i okolicach do dzisiaj 
opowiada się o rosyjskim generale, któ-
ry zginął podczas pierwszej wojny świa-
towej, w lasach nieopodal. Po jego ciało 
przyjechała z Rosji generałowa w po-
szóstnej karecie, która długo szukała jego 
grobu, ale w końcu znalazła go i zabrała 
ciało męża do ojczyzny. Pamiątką tego 
wydarzenia jest symboliczny grób gene-
rała, na którym do dzisiaj ludzie stawiają 
znicze...

Podobnie jak większość ludowych 
opowieści i ta ma w sobie ziarno prawdy. 
Zima roku 1915 była dla mieszkańców 
okolicy ciężkim doświadczeniem - zna-
leźli się w środku bitwy, w której atakują-
ce z zachodu i północy armie niemieckie 
- Ósma i Dziesiąta - starły się z broniącą 
tych terenów rosyjską Dziesiątą Armią. 
W obliczu niespodziewanego, podwójne-
go uderzenia Rosjanie załamali się i wy-
cofali, tracąc blisko 60 tys. żołnierzy. W 
obronie odznaczył się rosyjski XX kor-
pus, który bronił się do końca w lasach 
augustowskich, umożliwiając wycofanie 
pozostałych trzech korpusów. W okolicy 
można usłyszeć historie o licznych pa-
miątkach z czasów ofensywy zimowej, 
jak choćby znanym cmentarzu w Rudaw-
ce, nigdy nie odnalezionym skarbie XX 
korpusu rosyjskiego zakopanym w okoli-
cach Markowskiego Mostu, czy właśnie 
grobie generała. Wybierzmy się zatem 
zbadać, czy ten ostatni jest rzeczywistoś-
cią, czy kolejną legendą.

Z Rudawki wyruszamy na południo-
wy wschód, piaszczystą drogą w kierun-
ku Wołkusza. Kręta droga leśna wiedzie 

nas około 6 kilometrów. W 
Wołkuszu przechodzimy 
przez most na Wołkuszan-
ce, zwracając uwagę na 
starą drewnianą kapliczkę 
z figurką świątka po lewej 
stronie drogi przed mo-
stem, po czym skręcamy 
w lewo i drogą wędrujemy 
na północ wzdłuż mean-
drującej rzeki (na rozwid-
leniach wybieramy zawsze 
lewą odnogę drogi). Po 
około 2 km dochodzimy 
do widnego, około 50-let-
niego lasu. Tutaj, po lewej 
stronie, w odległości około 
10 metrów od drogi stronie znajduje się 
cel naszej wycieczki. Kamienny pomnik 
nagrobny ma kształt krzyża, wyrzeźbiony 
tak, by udawał naturalny sosnowy pień z 
wiernie oddanymi kikutami odciętych 
gałązek i szyszkami. Napis na wyższej z 
dwóch tablic znajdujących się na pomni-
ku głosi po rosyjsku:

„W tym miejscu zginął na polu bitwy 
z Niemcami sztabskapitan 29 Brygady 
Artylerii, rodowy szlachcic z guberni 
smoleńskiej, Wiaczesław Aleksandro-
wicz Lewaszew 6 lutego 1915 roku.”.

Więcej informacji dodaje napis 
umieszczony na cokole pomnika:

„Tu, na pozycji, jego ciało pozo-
stało pogrzebane do 26 dnia tego mie-
siąca, kiedy to jego ojciec - dowódca 8 
baterii pospolitego ruszenia, zgodnie z 
ostatnim życzeniem syna poczynionym 
na taką okoliczność, wykopał zwłoki i 

przewiózł je celem pocho-
wania do rodzinnej guberni 
smoleńskiej, gdzie zostały 
pogrzebane na cmentarzu 
przy cerkwi we wsi Korel, 
w jednej mogile z ciałem 
wcześniej zmarłego brata”.

Tak wyjaśnia się histo-
ria „grobu generała” pod 
Wołkuszem Warto przyj-
rzeć się dokładnie pomni-
kowi, zwracając uwagę 
na precyzję wykonania 
kamiennej powierzchni 
wiernie imitującej natu-
ralne drewno, dokładność 
wykonania napisów, ryt ze 

skrzyżowanymi szablami na tylnej stro-
nie pomnika.

O pomniku opowiada się we wsi wie-
le historii - ponoć w okresie międzywo-
jennym ktoś chciał go ukraść. Złodzieje 
odcięli monument od podstawy i prze-
wrócili go na bok, ale miejscowy gajowy 
pokrzyżował ich plany. W latach sześć-
dziesiątych skradziono żelazne ogrodze-
nie, które niegdyś otaczało pomnik, mi-
licja prowadziła w tej sprawie śledztwo, 
jednak nikt nie zna jego skutków. 

Od pomnika możemy wrócić tą samą 
drogą, lub wybrać ciekawszy wariant, 
przekraczając dość płytką w tym miejscu 
rzekę, obok leżącej na przeciwległym 
brzegu gajówki Markowski Most należy 
ruszyć przebiegającym obok czarnym 
szlakiem w prawo (na północny wschód), 
by po około 6 kilometrach powrócić do 
Rudawki…

Z RUDAWKI DO „GROBU GENERAŁA”

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą…”

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Małgorzacie, Marcie i Annie

z powodu śmierci
Kochanego Męża i Ojca

KRZYSZTOFA BOETZELA
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Płaska
i radnego kilku kadencji Rady Gminy Płaska
Wspaniałego Człowieka i Przyjaciela Natury,

Poety, Twórcy i Społecznika

składają
          Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska

          i pracownicy Urzędu Gminy w Płaskiej.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Żonie, Dzieciom i Rodzinie

z powodu śmierci

KRZYSZTOFA BOETZELA
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Płaska

Zacnego i Szlachetnego Człowieka

składają:
Przewodniczący 

oraz Rada Gminy Płaska

„...a kiedy przy ognisku zanucicie sobie
po harcersku, ułańsko i swojsko
stanę cicho za kręgiem, gdzie wiatr iskrę goni
i szepnę w noc sierpniową:
kochałem Was Wszystkich i Polskę.„

Od 13 do 18 lipca 2008r. na swoim 
dorocznym spotkaniu gościli w Rudaw-
ce eksperci ogólnopolskiego programu 
„Zielony Certyfikat”. Program ten, rea-
lizowany od roku 2000 przez Fundację 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w War-
szawie, pod honorowym patronatem mi-
nistra edukacji narodowej oraz ministra 
środowiska, służy wsparciu i certyfika-
cji placówek oświatowych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

Przyznawany znak jakości – „Zielony 
Certyfikat” I i II stopnia, świadczy o za-
angażowaniu szkół, przedszkoli i innych 
placówek w rozwój społeczności lokal-
nej oraz działania na rzecz środowiska 
przyrodniczego. 

Od pięciu lat, zawsze w lipcu, w 
Bazie Terenowej Fundacji „Harcerska 
Wola” w Rudawce spotyka się Rada 
Programu oraz Komisja Certyfikacyjna, 
w skład której wchodzą eksperci z całej 
Polski: z Gdyni, Gniewina k/Wejhero-
wa, Ełku, Torunia, Nebrowa Wielkiego 
k/Grudziądza, Warszawy, Bełchatowa, 
Radomska, Krakowa, Połańca, Rzeszo-
wa, Rudnika n/Sanem i Lublina. 

Tutaj podejmowane są decyzje o 
przyznaniu znaków jakości oraz roz-
patrywane zgłoszenia do programu (co 
roku kilkadziesiąt wniosków). W każ-
dej edycji Zespół Ekspertów Programu 
„Zielony Certyfikat” odwiedza wiele 
przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-
wychowawczych. Podczas każdej wizy-
ty eksperci poznają nie tylko samą pla-
cówkę, ale również społeczność lokalną, 
w której ona funkcjonuje. Zapoznają się 
z działaniami, jakie już wspólnie zrea-
lizowano, oraz z tymi, które placówka 
zamierza zrealizować ubiegając się o 
„Zielony Certyfikat”. 

Przedsięwzięcia bywają różne, od 
modernizacji ogrodów przedszkolnych 
i placów zabaw, po ścieżki dydaktycz-

ne i poważne inwestycje termomoder-
nizacyjne, wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. Od ośmiu lat eksperci od-
wiedzają takie miejsca w Polsce, gdzie 
ludzie chcą działać, wiele osiągnęli i po-
kazują to, z czego są naprawdę dumni. 

O Rudawce wielu mówi - nasze 
miejsce na Ziemi. Również eksper-
ci Programu „Zielony Certyfikat”, za-
uroczeni przyrodą oraz życzliwością 
mieszkańców, zaliczają się do wiernych 
sympatyków tej okolicy. Dni lipcowego 
pobytu w Rudawce, chociaż wypełnione 
pracą, są też wielką przyjemnością, na 
którą wszyscy oczekują przez cały rok.

Honorata Waszkiewicz
Koordynator Programu 

„Zielony Certyfikat”

„Zielony Certyfikat”
 w Rudawce
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Ósmego lipca br. na boisku 
szkolnym w Strzelcowiźnie 
odbył się festyn sportowo- 
rekreacyjny zorganizowany 
przez studentów Kolegium 
Karkonoskiego z Jeleniej Góry 
- kierunek wychowanie fi-
zyczne, którzy odbywali obóz 
wędrowny w formie spływu 
kajakowego na rzece Czarna 
Hańcza. 

W festynie wzięły udział 
dzieci i młodzież ze Strzelco-
wizny. Na zakończenie zostały 
wręczone drobne upominki, 
medale oraz malownicze wi-
dokówki z Karkonoszy. 

Na uwagę zasługuje, kil-
kuletnia współpraca opiekuna 
grupy Pana mgr Jacka Fal-
kenberga z opiekunką Świet-
licy w Strzelcowiźnie Anna 
Obuchowską przy współpra-
cy z Urszulą Gałażyn.

Należy jeszcze wspomnieć, 
że podobne imprezy organizo-
wane były z dziećmi ze Szkół-
ki Pływackiej z Jeleniej Góry 
oraz miejscowej młodzieży.

A.O.

Festyn w Strzelcowiźnie

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Płaskiej zajmował sie układaniem 
kostki polbruku przeznaczonej na 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Dalnym 
Lesie. Zajmuje się także remontem 
Szkoły Podstawowej w Gruszkach, 
malowaniem wewnątrz szkoły (z drob-
nymi naprawami). 

Świadczymy usługi w zakresie od-
bierania śmieci z posesji, po uprzednim 
zakupie worka i zgłoszeniu. Odbiór 
śmieci w workach z nadrukiem Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej 
odbywa się w każdy poniedziałek w 
godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Płaskiej nr: 
(0 – 87) 641 81 35 lub kom. 506091118. 
Zgłoszenia są przyjmowane do każde-
go poniedziałku do godz. 8.00. Worki 
można nabyć w cenie 15 zł. za worek 
w następujących miejscach: u sołty-
sów, w ZGK w Płaskiej, w Urzędzie 
Gminy Płaska lub w Centrum Handlo-
wym “Włodarczyk” w Płaskiej. 

W lipcu dokonano drobnych prac 
remontowych, zajmowano się utrzy-
maniem porządku na terenie Gminy 
Płaska, utrzymaniem czystości na mo-
giłkach, poprzez wykaszanie traw.

Pomagano także w przygotowaniu 
festiwalu “Szanty”. 

W miesiącach lipiec – sierpień Za-
kład będzie pobierać opłatę klimatycz-
ną na polach biwakowych. W sierpniu 
planowane jest skończenie układania 
kostki polbruku oraz skończenie re-
montu Szkoły Podstawowej w Grusz-
kach. 

Od sierpnia Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Płaskiej zatrudnił 
trzech nowych pracowników w ra-
mach organizacji robót publicznych na 
okres czterech miesięcy skierowanych 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Augu-
stowie.  

Kierownik ZGK w Płaskiej
Emil Milewski  

Czym się zajmowaliśmy w lipcu…

...a właściwie trzy kilometry od tej 
miejscowości, na pięknej polanie nad 
Kanałem Augustowskim, zwanej bindu-
gą Lelak. Tutaj, w 1988 roku, my – har-
cerze ze Szczepu 99 Warszawskich Dru-
żyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, 
po raz pierwszy spędziliśmy cztery nie-
zapomniane tygodnie letniego obozu. 
Od tamtej pory rozbijaliśmy namioty 
na Lelaku już dwadzieścia razy. O tym, 
jaka magia tkwi w tym miejscu, niech 
zaświadczy wypowiedź jednego z harce-
rzy, którą zamieścił na forum interneto-
wym Szczepu:

Ile razy ktoś się mnie zapyta, dla-
czego wy co roku jeździcie do tej Mi-
kaszówki? Ile można?! Wy tam przecież 
wszystko znacie, wszędzie byliście?!! 
Odpowiem: takiego klimatu i takich 
ludzi, takiego powietrza, takich wspo-
mnień, takich pięknych wschodów słoń-
ca, takich pięknych podchodów, takie-
go pięknego, nawet deszczowego dnia, 
takich śmiechów, takich różnorodności 
mimo tego samego miejsca, nie ma nikt 
inny na świecie! I choćbyście szukali i 
szukali, nie znajdziecie na Ziemi drugie-
go takiego miejsca, gdzie czas przestaje 
istnieć, nikt się nie martwi o nic, nikogo 
nie interesują pieniądze, kariera, tam po 
prostu żyjemy chwilą, korzystamy z każ-
dej godziny, minuty, sekundy, do końca, 
i choć spędzamy niektóre dni nie robiąc 
niczego, każdy  w głębi duszy się poru-
sza, żyje, oddycha tym miejscem, kocha 
je, i, powtarzam raz jeszcze, nie ma ni-
gdzie tak pięknego miejsca na Ziemi, 
gdzie... 

W miarę upływu czasu nasza dzia-
łalność w okolicach Mikaszówki wykro-
czyła poza tradycyjne formy obozowa-
nia. Począwszy od 1995 roku, za sprawą 
uczestników kolejnych obozów nauko-
wych, wytyczyliśmy szlak dydaktycz-
ny „Bocianisko”, któremu w roku 2000 
nadano imię profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, dr. hab. Andrzeja Bat-
ko. Wiedzie on z Mikaszówki przez Ru-
dawkę, Wołkusz, Bartniki do Rubcowa, 
zataczając łuk o długości blisko 37 km. 
Obudowa dydaktyczna szlaku obejmuje 
11 barwnych, trwałych tablic informa-
cyjnych w terenie, kolorowy folder oraz 
mapę. Przy okazji w pobliskiej wsi Ru-
dawka powstała niewielka ekspozycja 
przyrodniczo-etnograficzna, obejmująca 
zdjęcia, mapy oraz odnalezione w oko-
licy drewniane przedmioty codziennego 
użytku (np. krosna, maselnice, beczki). 

Wiosną 2003 roku, w części drew-
nianego budynku dawnej szkoły w 
Rudawce, założyliśmy harcerską bazę 
terenową. W bazie możemy organizo-
wać zajęcia nie tylko latem, ale przez 
cały rok. Przy okazji zawarliśmy bliższą 
znajomość ze strażnikami granicznymi 
z Płaskiej, którzy spotykają się z nami, 
organizują pokazy sprzętu, a nawet... 
rozgrywają zawody sportowe (które, jak 
dotąd, dwukrotnie wygrali, ale my się 
jeszcze zrewanżujemy!) 

Okolice Mikaszówki i Rudawki są 
dla nas „miejscem magicznym”, do któ-
rego chętnie wracamy, także po zakoń-
czeniu działalności w ZHP. Nierzadko 
owa „magia” rozciąga się również na 
rodziców i znajomych. Z tego powodu 
obozującym towarzyszy co roku coraz 
liczniejsze grono gości. Obozy nauko-
we poszerzyły krąg miłośników okolicy 
również o osoby nie należące do harcer-
stwa. 

W tym roku minęło 20 lat naszego 
obozowania na Bindudze Lelak. Z tej 
okazji pragniemy podziękować wszyst-
kim władzom samorządowym i wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Płaska, którzy 
z niezmienną życzliwością przyjmują 
nas na swojej ziemi. Szczególnie ser-
decznie dziękujemy Panu Nadleśnicze-
mu Janowi Książkowskiemu i innym 
pracownikom Nadleśnictwa Płaska, bez 
których życzliwości nie byłoby naszych 
obozów. Dzięki Wam w tym roku w ra-
mach trzech turnusów Harcerskiej Akcji 
Letniej wypoczywało na bindudze „Le-
lak” ponad 300 zuchów i harcerzy!

 harcmistrz Jarosław Pytlak
wieloletni komendant 

obozów w Mikaszówce

Wszystko zaczęło się w Mikaszówce...

„...Kładę się na rozleniwionej, podmokłej łące, 
Wszędzie dookoła złote słoneczne iskry sadowią się na ziemi,
Wygrzewam się w słońcu minionego popołudnia...” 
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Rock Szanty Festiwal Serwy 2008
W dniach 8-9 sierpnia już po raz 

piąty odbyła się impreza Rock Szanty 
Serwy 2008, której głównym organiza-
torem był Urząd Gminy Płaska. Patro-
nat medialny nad imprezy objęło Radio 
Białystok, TVP Białystok oraz Gazeta 
Współczesna. Pierwszego dnia festiwalu 
wystąpiły takie zespołu konkursowe jak: 
OKAW Sztorm, Twarz Walenia, Nauti-
lus. Nagrodę główną w postaci sesji na-
graniowej w Radiu Białystok otrzymał 
zespół OKAW Sztorm. W koncercie wie-
czornym fani muzyki szantowej zgro-
madzeni na plaży gminnej w Serwach 
mogli posłuchać występu znanych kapel 
tj. Orkiestra Dni Naszych, Pearl Harbor, 
Szantana, Mordewind. 

W sobotę festiwal poprzedziła impre-
za lokalna - festyn ludowy, zorganizo-
wana przez Panią Barbarę Wasilewską 
- dyrektora Biblioteki Publicznej w Pła-
skiej i Urząd Gminy Płaska. W ramach 
festynu odbył się kiermasz ludowy, na 
którym promowane były produkty lo-
kalne, kuchnia regionalna, gospodarstwa 
agroturystyczne, rękodzieło. Imprezie 

towarzyszył występ występ grupy ta-
necznej „LPi8” działającej przy świetlicy 
wiejskiej w Płaskiej, prowadzonej przez 
Panią Kingę Macierzyńską. Podczas fe-
stynu najmłodsi i nie tylko mieli szansę 
zmierzyć się w wielu grach i zabawach. 
Ponadto odbył się konkurs na najlepsze 
danie kuchni regionalnej, którego laure-
atką została Pani Danuta Sieńkowska z 

Płaskiej. A wieczorem kolejne występy 
gwiazd muzyki szantowej. Na scenie nad 
jeziorem Serwy zagrały zespoły: Strefa 
Mocnych Wiatrów, Zejman & Garkum-
pel, Mietek Folk, Ciąg Dalszy Nastąpił, 
Morże Być. 

Festiwal zakończył się pokazem 
sztucznych ogni. Jak co roku impreza 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców gminy, tury-
stów oraz fanów muzyki szantowej. 

Urząd Gminy Płaska – organizator 
imprezy dziękuje sponsorom: KRUS, 
MPPB J.W. ŚLEPSK, Nadleśnictwu 
Płaska, Nadleśnictwu Szczebra, oraz 
Gospodarstwu Gościnnemu „ARIZO-
NA”, Sobolewskiemu S., Ślużyńskiemu 
Cz., Lesieckiemu S. za wsparcie finan-
sowe Festiwalu, strażakom z OSP Dalny 
Las, OSP Płaska, pracownikom Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uświetnienia tegorocz-
nej imprezy.

(J)

Nie jest prawdziwym grzybiarzem 
ten, kto nigdy ich nie zbierał w Puszczy 
Augustowskiej, oczywiście w naszej 
gminie Płaska! Tu brązowy kapelusz 
borowika wychyla się spod mchu, kępy 
trawy a polana usłana jest samymi ry-
dzami! 

W sosnowych zagajnikach „aż roi 
się od maślaków”…jedź przez Moło-
wiste, wzdłuż Serw, aż do Paniewa, 
na …kanie! Dopiero jednak pomiędzy 
Mikaszówką, a Gruszkami poczujemy 
się prawdziwymi grzybiarzami…po-
między wiekowymi świerkami i sosen 
mnóstwem można wybierać - między…
kurkami, podgrzybkami, nietrwałymi 
raczej koźlarzami i oczywiście…praw-
dziwymi prawdziwkami! 

Od Gruszek warto pojechać w kie-
runku Rubcowa – tam las też ładny, a 
grzybów może być zatrzęsienie… 

Na grzyby do nas !

…to dziś najdłuższy w Polsce, bo 
ok. 400 kilometrowy, nizinny szlak jeź-
dziecki rozciągający się od leśniczówki 
Lipniak w Wigierskim Parku Narodo-
wym (na północ od Suwałk) przez Nad-
leśnictwa: Suwałki, Szczebra, Płaska, 
Augustów, Biebrzański Park Narodo-
wy, Nadleśnictwo Rajgród, Nadleśni-
ctwo Ełk i Nadleśnictwo Drygały, po 
jezioro Orzysz. 

Boczne rozgałęzienia docierają do 
tak urokliwych miejsc jak m.in. śluza 
Kurzyniec na polsko-białoruskiej gra-
nicy, czy uroczysko Grzędy w Parku 
Biebrzańskim.

Oznakowany formą zielonego pro-

porczyka. Zawiera kilka pętli i odnóg, 
doprowadzających do stadnin lub do-
brych miejsc na stajnie. W naszym 

powiecie przebiega przez następujące 
obszary: Nadleśnictwo Białobrzegi - 
88 km, Nadleśnictwo Płaska - 52 km, 
Nadleśnictwo Szczebra - 34 km, Nad-
leśnictwo Augustów - 25 km. 

Ostatnio został powiększony o od-
nogi - do lasu Rogowo, do Kopanicy i 
do bazy harcerskiej w Suchej Rzeczce.

(A)

Szlak Konny Puszczy Augustowskiej i Mazur 

Grzybów wystarczy – ZAPRASZAMY! Prawdziwy grzybiarz 
musi odwiedzić naszą gminę Płaska!

(B)


