
maj - czerwiec 2018 r.  

IS
S

N
 1

8
9

9
-2

6
8

4

  

XXVI I XXVII  
SESJA RADY GMINY

GMINA PŁASKA  
LAUREATEM KONKURSU

GMINNE UROczySTOścI 
z OKAzjI DNIA STRAżAKA

zAKOńczENIE  
ROKU SzKOLNEGO

HISTORIA POwSTAwANIA 
OSAD w PUSzczy 
AUGUSTOwSKIEj cz.2

II PóŁMARATON KANAŁU 
AUGUSTOwSKIEGO

w numerze:

GłosPłaskiejm i e s i ę c z n i k  w y d a w a n y  p r z e z  G m i n ę  p ł a s k a

nr 78   cena 1,50 zł  (w tym 8% VaT)

GOK ZAPRASZA 

nA KOnceRt



maj - czerwiec 2018 r.2

GłosPłaskiej

XXVI I XXVII SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 21 maja 2018 r. w sali kon-
ferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się XXVI sesja zwyczajna, której 
przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Alicja Polkowska. 

Na sesji przedstawione zostały spra-
wozdania za 2017 rok z działalności gmin-
nych jednostek organizacyjnych.  

Podczas sesji Rada Gminy zatwierdzi-
ła sprawozdanie finansowego za 2017 r. 
(Uchwała Nr XXVI/197/18) oraz udzie-
liła Wójtowi Gminy Płaska absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 
(Uchwała Nr XXVI/198/18).

Planowane dochody gminy zostały 
wykonane w  wysokości 99,59 %, plan do-
chodów bieżących zrealizowano w 99,60 
%, dochody majątkowe zrealizowano na 
poziomie 97,55 %. 

Plan wydatków wykonano w 97,68%, 
przy czym plan wydatków bieżących zre-
alizowano w 97,57%, wydatki majątkowe 
wykonano w 99,77%. Zadłużenie Gminy 
z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 
31 grudnia 2017 roku wyniosło 4 367 
655,00 zł., z tego pożyczka z budżetu pań-
stwa 1 550 000,00 zł. W 2017 r. nastąpiły 
spłaty kredytów w wysokości 2 581 000 zł., 
natomiast odsetki wpłacone z tytułu zacią-
gniętych kredytów wyniosły 163 446, 72 zł. 
Wydatków niezgodnych z planem budżetu 
nie stwierdzono. Przekroczeń wydatków 
ponad plan nie stwierdzono. 

W trakcie obrad radni podjęli następu-
jące uchwały: 

- Nr XXVI/199/18 zmieniająca Wielo-
letnią Prognozę Finansową Gminy Płaska 
na lata 2018 – 2027. Zmiana WPF zwią-
zana jest przede wszystkim z cofnięciem 
korekty dokonanej na poprzedniej sesji 
oraz aktualizacją dochodów i wydatków 
budżetu o kwotę 523 913,00 zł,  w związ-
ku z projektami, które będą realizowane 
przez Gminę Płaska w 2018 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 tj.: „Adaptacja budynku po byłym 
komisariacie policji na punkt przedszkol-
ny” - uzupełnianie deficytów w zakresie 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
- dofinansowanie 201 232,00 zł oraz „Idzie 
szkrab w wielki świat” - utworzenie no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego 
w Gminie Płaska - dotacja 322 681,00 zł.

- Nr XXVI/200/18 w sprawie zmian 
w budżecie gminy Płaska na 2018 rok. 

Zmiany w budżecie dotyczą: zmian 
w planie dochodów, polegających na 
zwiększeniu o kwotę 523 913,00 zł oraz  
zmian w planie wydatków, polegających 
na zwiększeniu o kwotę 704 913,00 zł.

- Nr XXVI/201/18 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi 
Augustowskiemu. Uchwała dotyczy udzie-
lenia Powiatowi Augustowskiemu pomocy 
finansowej w wysokości 100.000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
„Remont drogi powiatowej nr 1234 B 
Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. 
Nr 664” na terenie gminy Płaska. 

- Nr XXVI/202/18 w sprawie wykazu 
kąpielisk zorganizowanych na terenie 
Gminy Płaska na rok 2018. Do rejestru 
kąpielisk na 2018 ro na terenie gminy 
Płaska wpisano kąpielisko strzeżone, 
prowadzone przez Chris Turystyka i Re-
kreacja Magdalena Alchimowicz.

- Nr XXVI/203/18 w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych. 

- Nr XXVI/204/18 w sprawie mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy. 

- Nr XXVI/205/18 w sprawie oceny 
zasobów pomocy społecznej Gminy Płaska 
za rok 2017. Ocena zawiera dane staty-
styczne  zakresu pomocy i wypłacanych 
świadczeń społecznych. Materiał ten sta-
nowi podstawę do przygotowania projektu 
budżetu w tym zakresie na kolejny rok.  

- Nr XXVI/206/18 w sprawie okre-
ślenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i zwrotu 
zasiłku celowego na ekonomiczne usamo-
dzielnienie. 

- Nr XXVI/207/18 w sprawie określe-
nia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej realizowane w zakre-
sie zadań własnych gminy. 

- Nr XXVI/208/18 w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

- Nr XXVI/209/18 w sprawie wyraże-
nia zgody na dzierżawę części nierucho-
mości oraz odstąpienia od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Płaska. Dzierżawa dotyczy części 
nieruchomości gruntowych z przeznacze-
niem pod umieszczenie bezobsługowej 
stacji wypożyczania rowerów o powierzch-
ni 33 m2 z nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Płaska:

- o numerze geodezyjnym 249/10 
o powierzchni 0,8256 ha położnej w miej-
scowości Płaska, obręb Płaska;

- o numerze geodezyjnym 71 o po-
wierzchni 0,52 ha położnej w miejscowości 
Rudawka, obręb Rudawka.

- Nr XXVI/210/18 w sprawie przystą-
pienia Gminy Płaska do Stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Strefa 
Kanału Augustowskiego”. Zgodnie ze Sta-
tutem Stowarzyszenia Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Lokalna Organizacja Tury-
styczna – Strefa Kanału Augustowskiego”  
głównym celem jego działania jest promo-
cja obszarów i obiektów turystycznych 
położonych w strefie Kanału Augustow-
skiego.  Cel ten jest wspólny z zadaniami 
własnymi Gminy Płaska i członkostwo 
w Stowarzyszeniu będzie istotnie wzmac-
niało działania w przedmiotowym kie-
runku. Dodatkowo, uczestnictwo Gminy 
w stowarzyszeniu takim jak Lokalna 
Organizacja Turystyczna daje możliwość 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
działania promocyjne i rozwój turystyki 
niedostępnych bezpośrednio dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie 
w formie lokalnej organizacji turystycznej 
daje możliwość współpracy trójsektoro-
wej, czyli samorząd-NGO-przedsiębiorcy 
w zakresie rozwoju turystyki na obszarze 
działania, co jest istotne z punktu widzenia 
gminy Płaska.

-  Nr XXVI/211/18 w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Wójta Gminy Pła-
ska w zakresie przygotowania obchodów 
jubileuszu 200-lecia rozpoczęcia budowy 
Kanału Augustowskiego. Za datę uczczenia 
200-letniej rocznicy rozpoczęcia budowy 
kanału należy uznać datę, kiedy Gen. Igna-
cy Prądzyński przybył do Augustowa tj. 
w dniu 15 czerwca 1823 r. Jego pierwszym 
zadaniem był objazd terenów od Biebrzy  
do Niemna, ustawienie odpowiednich zna-
ków sygnałowych i wyrąb drzew na trasie 
przyszłego kanału. To on opracował projekt 
Kanału Augustowskiego i kierował jego 
budową. Można więc przyjąć symbolicznie 
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GMINA PŁASKA
LAUREATEM 
KONKURSU 

„LIDER WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ”
7 czerwca br. 

odbył się Kongres 
Samorządów Polski 
i Litwy zorganizo-
wany przez  Stowa-
rzyszenie „Eurore-
gion Niemen” oraz 
Biuro Euroregionu 
Niemen w Mariam-
polu we współpracy 
z Samorządem Wo-
jewództwa Podla-
skiego oraz Związ-
kiem Gmin Wiej-
skich Województwa 
Podlaskiego. Samo-
rządowcy z Polski 
i Litwy debatowali 
w Suwałkach o 20 
latach dotychcza-
sowej współpracy. 
Kongres zorgani-
zowano aby podsu-
mować współpracę 
i omówić bieżące 
wyzwania. Na prze-
strzeni ostatnich lat 
polskie i litewskie 
samorządy wielo-
krotnie  wspólnie 
sięgały po unijne 
pieniądze. 

Gmina Płaska od 
2007 r. współpracuje z  Samorządem 
Lazdijai. W ramach partnerstwa Gmina 
Płaska zrealizowała kilka projektów, 
w ramach których między innymi 
wybudowane zostały przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zakupiono sa-
mochód strażacki oraz przeprowadzono 
szkolenia udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, wykonano mapy 
i przewodniki turystyczne, zorgani-
zowano  wydarzenia kulturalne (kon-
certy), oznakowano trasy turystyczne  
oraz wyposażano Centrum Informacji 
Turystycznej w Płaskiej (zakup mebli, 
serwera, komputerów wraz oprogramo-

waniem, a także montaż zewnętrznego 
terminala informacji turystycznej). 
Łączna wartość uzyskanego dofinaso-
wania to ok. 2 mln 200 tys. euro. 

Gmina Płaska wśród samorządów 
do 5 tys. mieszkańców uzyskała tytuł 
Wicelidera Współpracy Transgranicz-
nej w kategorii Ochrona środowiska.

Dziękujemy naszym partnerom 
z Liwy za wspólne działania na rzecz 
rozwijania przyjaznych stosunków 
i stałych wymian doświadczeń oraz 
współdziałania w realizacji wspólnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, dofi-
nansowanych ze środków UE. 

(A.J.)

datę 15 czerwca 1823 jako dzień rozpoczę-
cia budowy kanału Augustowskiego.  

Dalsze losy związane z eksploatacją 
i rozwojem Kanału Augustowskiego za-
leżą od zaangażowania w rozwój strefy 
Kanału Augustowskiego tj. w rozwój 
otuliny w którą wkomponowany  jest ten 
niesamowity zabytek, jakim jest kanał. 
Otulina, która stanowi strefę Kanału 
Augustowskiego powinna zachęcać do 
przyjazdu, do odwiedzania tego miejsca, 
ułatwiać komunikację, stwarzać dogodne 
warunki dla rekreacji i wypoczynku w tym 
miejscu. Kanał jest pomnikiem historii 
łączącym kulturę przygraniczna ziem po-
łożonych na Podlasiu z terenami obwodu 
grodzieńskiego na Białorusi.

200 –letnia rocznica budowy kanału, 
która przypada w 2023 roku to dobry 
moment na zintensyfikowanie wspólnych 
działań w celu dalszego podnoszenia rangi 
zabytku i strefy Kanału Augustowskiego.

- Nr XXVI/212/18 w sprawie określe-
nia zasad udzielania dotacji na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków. 

 
 
Na XXVII sesji w dniu 26 czerwca 

2018 r. Rada Gminy podjęła następujące 
uchwały:

- Nr XXVII/213/18 w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.

- Nr XXVII/214/18 w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia Wójta Gminy Płaska.

- Nr XXVII/215/18 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Płaska dla 
działki o nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo.

- Nr XXVII/216/18 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska dla dział-
ki o nr ewid.285/2 z obrębu ewid. Gruszki.

- Nr XXVII/217/18 w sprawie odstą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla działek o nr ewid. 37/16, 37/17, 
37/18, 37/19, 37/20, 37/21 i 37/22 z obrębu 
ewid. Serwy.

- Nr XXVII/218/18 w sprawie rozpa-
trzenia skargi na działania Wójta Gminy 
Płaska.

- Nr XXVII/219/18 w sprawie przy-
jęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody na terenie gminy Płaska w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu.

- Nr XXVII/220/18 w sprawie od-
stępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych.

(A.J.)
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Gminne Uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka

W niedzielę 24.06.2018r na bindudze 
n/jez  Mikaszewo w m. Jazy odbyły się 
uroczystości gminne Dnia Strażaka wg 
programu:
1. Msza Św  w kościele w Mikaszówce
2. Gminne zawody sportowo-pożarnicze
3.Pokazy, konkursy
4.Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród 
5 .Podanie grochówki strażackiej dla 
wszystkich chętnych

Prowadzący spikerkę  przedstawił 
program uroczystości i poprosił o zabra-
nie głosu Wójta Gminy a zarazem Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego związku 
OSP Wiesława Gołaszewskiego, który 
otwierając uroczystości w tym zawody 
sportowo-pożarnicze powitał przybyłych 
druhów z jednostek OSP oraz przybyłych 
gości. Wśród gości byli : V-ce Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Po-
seł na Sejm Pan Jarosław Zieliński, Z-ca 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Bia-
łymstoku St.brygadier Andrzej Sobolew-
ski oraz V-ce Prezes Zarzadu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP w Białymstoku 
Dh Zdzisław Czakis, Z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Augustowie St.kpt. 
Krzysztof Kiewlak .

 Po powitaniu nastąpiło wręczenie 
odznak dla członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Następnie 

Swój występ dała Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta działająca przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Lipsku.

Zgodnie ze scenariuszem rozpoczę-
ły się zawody sportowo-pożarniczych 
w dwóch konkurencjach: sztafeta pożar-
nicza 7x 50m oraz ćwiczenia bojowe. Do 
zawodów swoje drużyny zgłosiły : druży-
ny męskie dorosłych-OSP Gruszki, OSP 
Mołowiste, OSP Płaska,  OSP Dalny las , 
OSP Strzelcowizna i OSP Rudawka. Dru-
żyny młodzieżowe: dziewcząt i chłopców  
wystąpiły z OSP Płaska  oraz wystąpiła 
drużyna kobieca z OSP  Płaska . 

Zawody rozpoczęły drużyny młodzie-
żowe wg regulaminu dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.

W przerwie wystąpiła grupa dziecięca 
w układzie tanecznym – w choreografii 
„KOTY”- pod kierownictwem Pani Ka-
thariny Kochanowskiej. 

Następnie przeprowadzono    konku-
rencję „sztafetę pożarniczą” dla drużyn 
dorosłych. 

Następnie przeprowadzono konku-
rencję tzw. „ćwiczenie bojowe” wśród 
mężczyzn i kobiet.

Po konkurencji „ ćwiczenie bojowe” 
dla dorosłych  wystąpiły artystycznie 
członkinie Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w układzie „ Strażacka Zumba”.

W ostatecznej  klasyfikacji tj.:
sztafeta  + ćwiczenie bojowe -  drużyn 
dorosłych przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Mołowiste
- 1 min 39 sek 45set.
II miejsce-  OSP  Gruszki
- 1 min 46sek 02 set
III miejsce – OSP Strzelcowizna
-  1 min 49sek 07 set
IV miejsce – OSP Płaska
- 1 min 49 sek 97 set
V miejsce -  OSP Dalny Las
- 1 min 52 sek 87 set
VI miejsce – OSP Rudawka
-  2 min 00 sek 26 set

Drużyna kobieca uzyskała czas – 2 
min 33 sek 47 set

Drużyna młodzieżowa dziewczęca 
uzyskała czas – 2 min 29 sek

Drużyna młodzieżowa chłopców  
uzyskała   czas -  2 min 11 sek 

Nad przebiegiem  zawodów i pra-
widłowością uzyskiwanych wyników  
czuwała komisja sędziowska powołana 
przez Komendanta Powiatowego PSP 
w Augustowie  bryg. Leszka Krzyżew-
skiego pod przewodnictwem asp. Krzysz-
tofa Zielonka .

Podczas zawodów zostały przepro-
wadzone konkursy przez przedstawicieli 
Nadleśnictwa Płaska w Żylinach, które 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
a zarazem udziałem w nich przez przybyłą 
młodzież i dzieci  . W trakcie zawodów 
zaprezentowała się Straż Graniczna 
z Placówki z Płaskiej ze swoim sprzętem .

Sponsorami uroczystości i nagród dla 
uczestników zawodów byli:

- Wójt Gminy Płaska,   Firma  Ma-
ximus Broker sp.z o.o. z siedzibą w To-
runiu.

Pomimo deszczowej pogody na 
zakończenie  zawodów Wójt Gminy 
Wiesław Gołaszewski podziękował 
s t a r tu j ącym d rużynom,  komis j i 
sędziowskiej, gratulacje przekazał 
zwycięskim drużynom i życzył dalszych 
sukcesów w rozwoju strażactwa ochot-
niczego i zaprosił  do miłego wspólnego 
spędzenia  czasu.

J. Sz
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Zakończenie roku szkolnego  
2017/ 2018 w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Płaskiej

22 czerwca odbyła się w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej 
uroczystość zakończenia zajęć dydak-
tycznych w roku szkolnym 2017/2018. 
Dla uczniów trzecich klas gimnazjum 
było to pożegnanie ze szkołą.

Dzień ten rozpoczęliśmy mszą św. 
w kaplicy w Płaskiej, celebrowaną 
przez ks. Arkadiusza Pietuszewskiego 
i ks. Andrzeja Borkowskiego. Dzieci 
i młodzież podziękowały za całoroczną 
pracę. Dalsza część odbyła się w szkole.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, 
głos zabrał dyrektor szkoły Dariusz Su-
dyk, który serdecznie powitał uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz zaproszonych gości. Swą 
obecnością zaszczycili: Wójt Gminy 
Płaska Wiesław Gołaszewski, ks. Pro-
boszcz Parafii Studzieniczna Arkadiusz 
Pietuszewski, ks. Proboszcz Parafii Mi-
kaszówka Andrzej Borkowski, komen-
dant Placówki SG w Płaskiej Andrzej 
Mielziuk, przedstawiciel Nadleśnictwa 
Płaska w Zylinach, przewodnicząca 
Rady Gminy Płaska Alicja Polkowska, 

dyrektor GOK w Płaskiej Katarzyna Ja-
deszko, przedstawiciel Rady Rodziców, 
przedstawiciel OSP w Płaskiej. Dyrektor 
szkoły podziękował uczniom i nauczy-
cielom za wysiłek włożony w proces 
dydaktyczny, podkreślił tez wysokie 
wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

Zaproszonym gościom wręczył  
podziękowania za owocną współpracę 
ze szkołą.

Na początku wyróżniono uczniów 
klas I-III, po nich nagrodzono uczniów 
klas IV- VII i uczniów klas II i III gimna-
zjum.  Specjalne nagrody rzeczowe dla 
najlepszych , którzy szczególnie wyróż-
nili się wynikami w nauce, wzorowym 
zachowaniem, aktywną pracą na rzecz 
szkoły i godnym jej reprezentowaniem 
ufundował Wójt Gminy Płaska.

Nie można było zapomnieć o naj-
ważniejszych osobach w życiu uczniów- 
rodzicach, którzy swoim poświęceniem 
przyczynili się  do sukcesów swoich 
dzieci. Rodzicom wręczono podzięko-
wania oraz listy gratulacyjne tym, którzy 
angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Absolwenci gimnazjum zostali 
wyróżnieni przez Wójta Gminy Płaska 
kotylionami z okazji 100- rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę 
a następnie złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Uczniowie klas III gimnazjum pod-
czas nieoficjalnej uroczystości w dniu 
19 czerwca złożyli podziękowania 
gronu nauczycielskiemu i wszystkim 
pracownikom szkoły za trud i poświe-
cenie w kształcenie naszej młodzieży. 
Natomiast koledzy i koleżanki z II klas 
gimnazjum ciepłymi słowami i skrom-
nymi pamiątkami ich pożegnali.

Po ceremonii zakończenia roku 
szkolnego 2017/2018 uczniowie udali 
się do swoich sal na ostatnie przedwaka-
cyjne spotkanie. Na forum klasy otrzy-
mali z rąk wychowawców świadectwa.

Absolwentom gimnazjum życzymy 
powodzenia w podejmowaniu życio-
wych decyzji a wszystkim- wspaniałego 
i bezpiecznego wypoczynku podczas 
wakacji!!!

 L.P.
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HISTORIA POWSTAWANIA OSAD 
W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ część 2

 Po 1709 roku król August III 
Mocny w porozumieniu z kamedułami 
i nuncjuszem papieskim zawarł traktat 
o podziale puszcz między dobra królew-
skie i kamedulskie. Puszcza Perstuńska 
w większości dostała się pod władzę 
królewską, jednak kameduli zatrzyma-
li wioskę Rudawkę i Strzelcowizna, 
do nich należały też niektóre jeziora; 
Chilinki, Puste. Własnością króla były 
jeziora: Serwy, Kolno, Heret i Muły. 

W 1765 roku całą Ekonomię Gro-
dzieńską objął w dzierżawę Antoni 
Tyzenhaus, podskarbi nadworny litew-
ski. Nowy administrator zreformował 
całą strukturę zarządu, wprowadził 
finansową i ekonomiczną kontrolę go-
spodarki. Rozbudował administrację, 
zatrudnił wielu fachowców. Za jego 
czasów pomierzono grunty użytkowane 
przez mieszkańców puszcz, spisano ich 
dokładnie. Badano nawet, co wysiewa 
chłop i obliczono inwentarz. Wpro-
wadzono nowe obowiązki (czynsze 
i daniny) od chłopów i osoczników. Za 
czasów Tyzenhausa skolonizowano wie-
le nowych obszarów. Puszcze dzieliły 
się na gubernie a te na klucze, na czele 
klucza stał ekonom. Okolice Płaskiej 
należały do guberni szczeberskiej.

Nowe władze narzuciły bezwzględ-
ny nakaz pańszczyzny dla wszystkich 
mieszkańców. Płacono też czynsz 
i zmuszono do szarwarków. Płacono 
podatki od wszystkiego, nawet od 
zbierania w lesie grzybów i orzechów. 
Początkowo dochody Ekonomii Gro-
dzieńskiej wzrosły aż pięciokrotnie, 
jednak później zaczęły spadać. W 1780 
król odebrał przywilej dzierżawny 
Tyzenhausowi i przekazał dzierżawę 
Franciszkowi Rzewuskiemu, marszał-
kowi nadwornemu koronnemu. Nowy 
zarządca zwolnił mieszkańców od wielu 
uciążliwych danin i powinności. W 1783 
roku administrację przejął królewski 
bratanek Stanisław Poniatowski. Za jego 
czasów znowu wrócono do dzierżawie-
nia kluczy różnym szlachcicom, jednak 
ściśle kontrolowała ich administracja 
z Grodna.

Według wykazu z 1786 roku w Smol-
nicy Płaska istniało jedno gospodarstwo 
rolnicze płacące czynsz, pozostali 

mieszkańcy to byli smolnicy (zapewne 
tylko jedna rodzina), w całej osadzie 
notowano zaledwie 6 osób. Jednak od 
tego roku zaczyna się ta osada zmieniać 
w rolniczą. W 1792 roku było tu już 9 
rolników użytkujących 4 włóki ziemi, 
przybyło też mieszkańców do 34 osób. 
Zatem lata 1786-1792 to szybki rozwój 
osady, mimo że przybyło tu tylko 28 
mieszkańców.

    Na przełomie XVIII i XIX wieku 
okolice Płaskiej były głównym centrum 
pieców smolnych. Jeszcze w 1785 roku 
notowano 14 pieców smolnych, na ma-
pach pruskich notuje się ich mniej, ale 
wszystkie istniały właśnie w tej okolicy. 
Do tej pory można odnaleźć miejsca, 
które powstały właśnie od miejsc wy-
robu smoły i dziegciu. Są to Piecowy 
Róg nad jeziorem Serwy, Pieczysko 
koło Mołowistego, Pieckowa Biel koło 
Księżego Mostku, Las Piecek koło je-
ziora Mikaszewo, Las Piecek koło wsi 
Gruszki. Od wypalania dziegciu pocho-
dzą Dziekciarka koło Dalnego Lasu, 
Dziekciarka koło Gruszek itp.

    Okupacja pruska trwała do czerw-
ca 1807 roku, w tymże roku przeszły 
tędy walczące wojska francusko-pol-
skie i rosyjskie. W styczniu 1813 roku 
nastąpiła okupacja rosyjska. Rosjanie 
zadomowili się tutaj na ponad 100 lat. 
W 1815 roku powstało Królestwo Pol-
skie pod berłem cara.

Powstało wtedy województwo augu-
stowskie (z siedzibą w Suwałkach, gdyż 
w Augustowie nie było odpowiedniego 
budynku), podzielone na obwody, a te 
na powiaty. Te okolice należały do 
obwodu augustowskiego, który dzielił 
się na powiaty dąbrowski, sejneński 
i biebrzański.

W okresie między  1815 a 1830 
rokiem Plaska była niewielką osadą 
smolarsko-rolniczą. W 1827 roku w tej 
wsi notowano zaledwie 12 domów i 76 
mieszkańców. 

Najważniejszym wydarzeniem w hi-
storii tych okolic było wybudowanie 
Kanału Augustowskiego. Już w XVI 
wieku podejmowano próby budowy 
kanałów w tym rejonie, aby ułatwić 
transport soli. Pierwszym, który zapro-
ponował połączenie Narwi i Niemna był 

Andrzej Maksymilian Fredro, kasztelan 
podolski, który zaapelował do sejmu 
w 1660 roku o wybudowanie takiego 
kanału. Jednak dopiero po utworzeniu 
Królestwa Polskiego w 1815 roku na-
stąpiły sprzyjające warunki do budowy 
takiego kanału. Polska nie miała ówcze-
śnie dostępu do morza, ujścia spławnych 
rzek należały do Prus, z którymi Rosja 
i Polska prowadziły spory celne. Spra-
wami gospodarczymi i finansowymi 
zarządzali w Polsce Stanisław Staszic 
i Ksawery Drucki Lubecki, ludzie 
oświeceni, którzy rozpoczęli na wiel-
ką skalę rozwój przemysłu Królestwa 
Polskiego.

Po upadku powstania listopadowego 
województwo augustowskie przemiano-
wano na gubernię augustowską. Stałą 
obecność miały tu wojska rosyjskie 
w garnizonach w Augustowie, Suwał-
kach i Sejnach.

Jeszcze w pierwszej połowie XIX 
wieku w puszczach rządowych i lasach 
prywatnych wytwarzano jak dawniej 
smołę i wypalano węgiel drzewny dla 
warsztatów kowalskich i ślusarskich. 
Na początku drugiej połowy wieku 
produkcja smoły i węgla drzewnego 
zaczęła spadać. Prawie zupełnie zanikło 
bartnictwo. Upadły rudy i smolarnie. 
Dawne osady przemysłowe zmieniły się 
w ubogie wsie rolnicze. Jednak rozpo-
częto w nich osiedlać  sążniarzy ( czyli 
robotników leśnych), drwali używanych 
do rąbania drzewa w lasach rządowych. 
Dodatkowo stare urządzenia rudnicze 
zaczęto wykorzystywać jako młyny, 
ożywiło to wsie puszczańskie.

Płaska zaczęła się lepiej rozwijać po 
wybudowaniu Kanału Augustowskiego, 
obok smolarni powstały też liczne go-
spodarstwa rolne. W latach 1827-1887 
nastąpił szybki rozwój tej rządowej 
miejscowości. Liczba domów wzrosła 
w tym czasie (od 1827 roku) prawie 
czterokrotnie, osiągając w 1887 roku 
stan 42 domów i 269 mieszkańców.

Opracował Leszek Zugaj
Ciąg dalszy historii osadnictwa na 

terenie ówczesnej miejscowości Płaska 
(oraz innych wsi) w kolejnych wyda-
niach Głosu Płaskiej.
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Pierwsze sukcesy sekcji JUDO! 

„POLSKA NIEPODLEGŁA”
- 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Działająca od jesieni 2017 roku przy 
naszej szkole sekcja JUDO odnosi pierw-
sze sukcesy w zawodach.

Nasi młodzi zawodnicy w ostatnim 
czasie uczestniczyli w zawodach JUDO 
. Na początek wybraliśmy się do Suwałk 
na lokalne zawody, gdzie zdobyliśmy 
pierwsze doświadczenia w walkach oraz 
dla większości pierwsze w życiu medale.
Miesiąc później 28 kwietnia z wielką 
tremą (moją przede wszystkim) wyru-
szyliśmy na podbój Ełku gdzie rozegrane 
były „ OTWARTE MISTRZOSTWA WO-

JEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZUR-
SKIEGO W JUDO - MASURIA CUP” .                                                                                                                                      
W mistrzostwach wzięło udział ponad 
300 zawodników od 8 do 18 lat z pięciu 
krajów – Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy 
i oczywiści Polski.

Nasze dzieciaki dzielnie walczyły ze 
swoimi rówieśnikami z Grodna, Kowna, 
Kaliningradu, Olsztyna, Białegostoku 
czy Ełku, wszelkie braki techniczne 
nadrabiając niesamowitym sercem do 
walki i zawziętością. Dzięki tym cechom 
charakteru, oprócz siniaków i na szczęście 
drobnych kontuzji wróciliśmy z tarczą, 
workiem nagród i medali a ja osobiście 
z wileką dumą ze swoich uczniów.

Medale w swoich kategoriach 
wiekowych i wagowych wywalczyli: 

Maja Puczyłowska – złoto
Natasza Sewastynowicz – złoto
Aleksandra Karecka – srebro
Michalina Klukowska – srebro
Krzysztof Tarasiewicz – srebro
Marlena Raczkowska – srebro

Małgosia Raczkowska – srebro
Bartosz Raczkowski – srebro.
                                                                             

Szymon Raczkowski - trener

PS Zapraszam wszystkich chętnych 
niezależnie od wieku na treningi Judo  
w sali gimnastycznej w każdy piątek 
o 17.00, może Ty lub Twoje dziecko 
zostanie sportowcem”. Szczególnie, iż 
został ufundowany nowy komplet mat do 
treningów judo przez Pana wójta Gminy 
Płaska.

 ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNE-
GO KONKURSU POETYCKIEGO 
z okazji odzyskania przez Polskę nie-
podległości pn. „POLSKA NIEPODLE-
GŁA” nad którym patronat sprawowali 
Pan wójt Gminy Płaska wraz z prze-
wodniczącą Rady Gminy Płaska Alicją 
Polkowską.

Organizatorem Gminnego Konkursu 
Poetyckiego i Plastycznego  “POLSKA 
NIEPODLEGŁĄ”- 100 LECIE OD-
ZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI był 
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej. 
Cele Konkursu Poetyckiego z okazji 
jubileuszu odzyskania przez Polskę 
niepodległości:
• pogłębianie patriotycznych postaw 

uczniów; 
• wyrabianie poczucia dumy narodo-

wej, radości z bycia Polakiem;
• kształtowanie poczucia świadomości 

narodowej i szacunku wobec własne-
go państwa; 

• wyrabianie poszanowania dla symboli 
i świąt narodowych;

• poszerzenie wiedzy uczniów na temat 
historycznego i współczesnego rozu-

mienia patriotyzmu;
• pogłębianie wiedzy na temat historii 

Polski, ważnych wydarzeń i postaci 
historycznych;

• doskonalenie umiejętności  popraw-
nego i sprawnego pisania w języku 
polskim;

• pielęgnowanie świąt i obrzędów, 
związanych z polską tradycją i folk-
lorem;

• ukazanie uroku legend polskich;
• uwrażliwianie na piękno przyrody 

ojczystej;
• rozwijanie twórczego zaangażowania 

uczniów
 Przedmiotem konkursu było na-

pisanie wiersza lub stworzenie pracy 
plastycznej o tematyce patriotycznej 

z okazji jubileuszu odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Laureatami konkursów zostali:

W KONKURSIE POETYCKIM:
I miejsce zajął Mateusz Kozielski  
z  klasy II a Gimnazjum wiersz „ Niepo-
kój Duszy Polaka”, 
II miejsce  zajęła  Aleksandra Goła-
szewska  - III b Gimnazjum „To moja 
Rzeczypospolita”.

W KONKURSIE PLASTYCZNYM:
I miejsce zajęła Natalka Naumowicz 
kl IV b,
II miejsce Laura Mańko kl. V,
III miejsce – Eliza Lenczewska kl. IV b

Wyróżnienia otrzymali również:

Klaudia Polkowska kl. IVa, Franciszek 
Salwocki kl.V, Aleksandra Karecka 
kl. IV b oraz Oliwia Jasińska kl. IV b.

Wszystkim serdecznie  
Gratulujemy!!!
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II Półmaraton Kanału Augustowskiego 
26 maja 2018 roku w miejscowości 

Płaska odbyła się druga edycja Półma-
ratonu Kanału Augustowskiego. Impreza 
ponownie cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem i udział w niej wzięło 
ponad 80 sportowców z całej Polski.

Trasa przebiegała przez malowniczą 
Puszczę Augustowską, wzdłuż Kanału 
Augustowskiego pomiędzy śluzami 
Gorczyca i Mikaszówka.

Impreza składała się z dwóch różnych 
biegów: półmaratonu zwanego biegiem 
Retmana oraz biegu na dystansie 10 km 
zwanego biegiem Flisaka.

Trasa biegu Retmana miała swój 
początek na stadionie sportowym po-
przez ścieżka rowerowo-narciarska nad 
jeziorami Orle (droga utwardzona), 
wzdłuż jeziora Paniewo i Krzywe do 
śluzy Perkuć -rezerwat Perkuć między  
jeziorami Mikaszewo i Krzywe – Jazy 
(drogi leśne), ścieżkę rowerowa do wsi 
Mikaszówka (utwardzona) - leśne dróżki 
północnego brzegu jeziora Mikaszewo 
-śluza Perkuć - północny brzeg jeziora 
Krzywe - pole namiotowe nad jeziorem 
Paniewo (drogi leśne)- plaża nad jezio-
rem Orle (asfalt) - przez mostek nad 
Kanałem Augustowskim- stadion gdzie 
znajduje się meta (szutry) – dystans 21 
km 097,5 m.

Trasa biegu Flisaka: start stadion 
sportowy - ścieżka rowerowo-narciarska 
nad jeziorami Orle (droga utwardzona), 
Paniewo i Krzywe do śluzy Perkuć, śluza 
Perkuć - północny brzeg jeziora Krzywe 
-pole namiotowe nad jeziorem Paniewo 
(drogi leśne)- plaża nad jeziorem Orle 
(asfalt) - przez mostek nad Kanałem 

Augustowskim- stadion gdzie znajduje 
się meta (szutry)- dystans 10000 m.

Impreza jest poświęcona ludziom 
trudniącym się spławem drewna na kanale 
Augustowskim - flisakom. Programem 
obejmuje dwa biegi: Półmaraton Kanału 
Augustowskiego, nazwanego biegiem 
Retmana (dystans 21,097m) oraz Bieg 
Flisaka na dystansie 9,2 km - dla tych 
słabiej przygotowanych kondycyjnie

Biegi odbywają się w malowniczej 
okolicy pomiędzy śluzami Gorczyca i Mi-
kaszówka. Trasy są dość trudne, z kilkoma 
podbiegami, ale za to zostały przepro-
wadzone przez sam 
środek Puszczy 
Augustowskiej le-
śnymi ścieżkami, 

w większości szlakiem pieszym oraz od-
cinkami szlaku rowerowego Green Velo. 
Mają swój niepowtarzalny urok. 

Leśne ścieżki nad samym brzegiem 
jeziora, mostek pułkownika Dowgirda 
z Czarnych Chmur, śluza Perkuć uznawa-
na za najpiękniej położona śluzę w Pol-
sce, rezerwat Perkuć, jezioro Mikaszewo 
uznane przez Melchiora Wańkowicza za 
najładniej położone w Polsce, Mikaszów-
kę – ulubiony kościółek papieża Jana 
Pawła 2 (amatora spływów Czarną Hań-
cza i kanałem Augustowskim). Do tego 
leśne biwaki położone nad Mikaszewem, 
szutrowe drogi i mało asfaltu… i nie-

skazitelnie czy-
ste powietrze 
Zielonych Płuc 
Polski. Jednym 
słowem piękno 
i zdrowie.. 

I m p r e z ę 
jes t  organi -
z o w a n a  k u 
pamięci ludzi 
Kanału Augu-
s towskiego , 
trudniących się 

spławem drewna -  flisaków lub oryli. 
Retman był szefem grupy flisaków. Za 
swoim retmanem jak za hetmanem. 

Serdecznie gratulujemy Stowarzysze-
niu Woda Las oraz Gminie Plaska i Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury w  Płaskiej za 
profesjonalne przygotowanie ciekawego 
wydarzenia sportowego, promującego  
aktywny styl życia . Wszystkim biega-
czom, gratulujemy wyników i zaangażo-
wania w popularyzację biegania.  
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ZAJĘCIA kulinarne dla dzieci 

MAŁE GWIAZDY

Zajecia kulinarne  organizowane 
w świetlicy wiejskiej w Płaskiej cieszyły 
sie dużym zainteresowaniem i zaango-
żowaniem dzieci. Uczestnicy puszczali 
swoje wodze fantazji i ujawniali orginalne 
talenty kulinarne. Słodkie ciasteczka, ser-
duszka na dzień ojca albo pizze wyglądały 
naprawde orginalnie i niepowtarzalnie.

Katherina Kochanowska prowadzi-
ła od od kilku lat zajęcia taneczne dla 
dzieci. Dziewczynki występowały  już 
w GOK i świetlicy wiejskiej w Płaskiej, 
ale w tym roku miały możliwość wystą-
pienia na większej scenie w Kinie Iskra 
w Augustowie w”prawdziwym „spektaklu 
pt. „Oswoić własne demony „Kornelia 

Zubkiewicz, Paulina Ślepska, Patrycja 
Ślepska, Amelia Abrycka, Maja Trusz-
kowska, Zuzia Korenkiewicz, Lena Cięż-
kowska, Oliwia Czokajło to nasze małe 
artystki które zagrały w spektaklu wraz 
z tancerkami z Kalinowa i Augustowa. 
Prawdziwa scena duża widownia to było 
wielkie przeżycie dla naszych dziewczy-

nek. W spektaklu wystąpiła również star-
sza koleżanka Karolina Ledniowska która 
od kilku lat tańczy w zespole Katheriny. 

Oprócz występu na dużej scenie małe 
tancerki pokazały swoje umiejętności 
umilając czas uczestnikom Gminnych 
Zawodów Strażackich w Jazach Wielkie 
brawa i prosimy o więcej

Wiadomości sportowe
Prowadzący działalność w trzech 

sekcjach MUKS Płaska (tenis stołowy, 
piłka nożna, i judo) trenuje i odnosi 
sukcesy. Tenisiści stołowi wygrywają 
mistrzostwa województwa i startują 

w Mistrzostwach Polski. 17 czerwca od-
były się Mistrzostwa Polski w kategorii 
Żak, w których brali udział zawodnicy 
MUKS Płaska. Zajęli oni miejsce w po-
łowie stawki.

2 i 3 czerwca grali w Pisanicy w tur-
nieju o puchar wójta Gminy Kalinowo 
i zajęli dwa pierwsze miejsca.

Jan Bagiński
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Afrykański pomór świń (ASF) to 
szybko szerząca się choroba wirusowa, 
na którą podatne są świnie domowe oraz 
dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie 
wirusem ASF, w związku z czym choroba 
ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia 
i życia.

Występowanie ASF wśród dzików 
może stanowić zagrożenie dla trzody 
chlewnej.

Wirus ASF może przez długi czas 
utrzymywać się w zwłokach padłych 
dzików, z tego powodu powinny być one 
usuwane ze środowiska. 

Cel: określenie sposobu postępowa-
nia przez osoby, które znajdą martwego 
dzika. 

Celem akcji informacyjnej jest wspar-
cie działań, zmierzających do eliminacji 
wirusa poprzez usuwanie ze środowiska 
martwych dzików, potencjalnie zakażo-
nych ASF.

Ścisłe przestrzeganie tych wytycz-
nych ma na celu zminimalizowanie 
ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia 
się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia 
ASF do gospodarstw, w których utrzymy-
wane są świnie. 

Przez „dziki padłe” należy rozumieć 
zwłoki dzików w dowolnym stadium 
rozkładu, w tym również kości dzików. 

Jednakże, w przypadku znalezienia 
zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji 
drogowych (w pasie drogowym lub 
w pobliżu), informację taką należy rów-
nież zgłosić do właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znale-
zieniu padłego dzika:

odpowiednie oznakowanie miejsca 
znalezienia zwłok dzika np. za pomocą 
taśmy rozpiętej na pniach drzew na wy-
sokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/
patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej 
identyfikacji miejsca znalezienia padłego 
dzika; 

powstrzymanie się od dotykania 
zwłok dzika i pozostawienie ich w miej-
scu znalezienia;

zgłoszenie faktu i miejsca znale-
zienia padłego dzika do właściwego 
miejscowo powiatowego lekarza we-
terynarii: w trakcie zgłoszenia należy 
podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, 
np. charakterystyczne punkty orienta-
cyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym 
numer telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych w danym miejscu zwłok 
dzików, ewentualnie stan zwłok padłych 
dzików (stan ewentualnego rozkładu, 
wyłącznie kości);

w czasie działań nie wolno pozosta-
wiać żadnych odpadków żywnościo-
wych w lesie;

należy pamiętać, iż zgodnie z rozpo-
rządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie 
środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń  na obszarach o największym 
zagrożeniu ASF, osobom mającym 
kontakt z dzikami nakazuje się sto-
sowanie środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, w tym 
odkażanie rąk i obuwia; 

należy przestrzegać zasady, że oso-
ba, która znalazła padłego dzika, a tym 
samym mogła mieć kontakt z wirusem 
ASF, przez 72 godziny po znalezieniu 
padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, 
w których utrzymywane są świnie i nie 
wykonywała czynności związanych 
z obsługą świń;

dodatkowo należy pamiętać iż, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem na ob-
szarach objętych restrykcjami w związku 
z ASF zakazuje się wnoszenia i wwo-
żenia na teren gospodarstwa, w któ-
rym są utrzymywane świnie, zwłok 
dzików, tusz dzików, części dzików 
i produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pochodzących z dzików 
oraz materiałów i przedmiotów, które 
mogły zostać skażone wirusem ASF.

Opracowano w Głównym 
Inspektoracie Weterynarii. 

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– 
Główny Lekarz Weterynarii.

Zarząd Województwa Podla-
skiego na wniosek Radnych Sejmiku 
Województwa Podlaskiego powołał 
Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, 
który realizuje zadania z zakresu 
promocji pszczelarstwa wśród 
lokalnej społeczności i w całym 
regionie, wspierania tradycyjnej 
gospodarki pasiecznej, powszech-
nej edukacji rolników stosujących 
środki ochrony roślin, zachęcania do 
uprawy roślin oraz nasadzeń drzew 
i krzewów przyczyniających się do 
poprawy pożytków pszczelich.

Jednym z postulatów Członków 
Społecznego Zespołu ds. Pszcze-
larstwa jest współpraca szeroko 

pojętego środowiska działającego 
na rzecz pszczelarstwa oraz opra-
cowanie wspólnego stanowiska 
w kluczowych kwestiach.

Bardzo istotne jest rozpo-
wszechnienie informacji o szko-
dliwości stosowania oprysków 
w czasie oblotu pszczół. W związku 
z tym, w ramach akcji edukacyjnej 
kierowanej do rolników stosują-
cych środki ochrony roślin, prze-
kazujemy podstawowe zasady do 
przestrzegania przy stosowaniu 
zabiegów ochrony roślin.

W załączeniu plakat zawierający 
podstawowe zasady  jakie należy 
stosować dokonując opryski roślin.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

RATUJ PSZCZOŁY
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„Jagodowa Wioska”

Wakacje to czas słońca, wypoczyn-
ku i radości. Prawdziwy wypoczynek 
to nie tylko leniuchowanie dzieciaków 
w domach ale także okres aktywności. 5 
lipca Świetlica wiejska wraz z Biblioteką 
w Gruszkach zorganizowały dzieciakom 
biwak pod hasłem "Jagodowa Wioska".
Pogoda dopisała, dzieki czemu dzieci 
i młodzież miło i aktywnie spędziły czas 
na łonie natury. Były gry i zabawy,spacer 
do lasu na jagody ,gdzie póżniej wspólnie 

były zrobione jagodzianki, oraz koktajle 
jagodowe. Dzieci wykonały makietę 
z plasteliny, każdy ulepił to co zaob-
serwował w lesie. W pobliżu świetlicy 
roztawiliśmy namioty. Wieczorem miło 
spędziliśmy czas przy ognisku,słuchając 
bajek między innymi "na Jagody" i śpie-
wając piosenki-ulubiona to idziemy na 
jagody. Oczywiście nie odbyło się bez 
przygód.Dzieci pełne radosnych wrażeń 
i wspomnień wróciły do domu.
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