


� GAZETA PŁASKANR   3/2006

Mszę świętą w Kaplicy odprawił ks. Prałat Zygmunt Kopicz-
ko. Jego Homilia była poświęcona wielu problemom dziecięcego 
życia. Szczególna uwagę poświęcił wartością jakie dzieci i mło-
dzież mogą realizować w ramach wspólnoty rodzinnej, koleżeń-
skiej, parafialnej.

Głównym tematem uroczystości była recytacja wierszy uło-
żonych przez uczennice i uczniów wszystkich grup wiekowych.

 Wiersze zostały ocenione przez jury i rezultaty tej oceny 
ogłoszono. W grupie najmłodszych uczniów I miejsce przyzna-
no Agacie Borowskiej. W grupie uczniów klas starszych szkoły 
podstawowej, V –VI klasa 
wyróżniono Paulinę Wsi-
lewską z klasy VI i Klaudię 
Wasilewską z klasy V.

Wśród poetów gim-
nazjalnych zdecydowane 
pierwszeństwo uzyskała 
Iwona Wiszniewska z klasy 
II a. Jej wiersz drukujemy 
obok. 

Nam podobał się wiersz 
Macieja Hermaniuka z kla-
sy VI. Ma mocny rytm i na-
turalną uczniowską poety-
kę i co szczególnie  rzadkie 
w tej pracy jest bezpreten-
sjonalny.

Najmłodsza laureatka

Święto szkoły Kiedy matka syna Karola urodziła
 to najpiękniejszym kwiatem świat obdarzyła.
Jan Paweł II
Żywot miał ciężki, męczący i długi.
Każdego kochał jak brata,
Jego pielgrzymki trwały lata.
Bardzo kochał chore dzieci,
Lecz kogo tak nazwać, jak czas tak szybko leci,
Przebaczył swojemu zabójcy, bandycie,
Który chciał odebrać mu życie.
Był chory, lecz nie chciał narzekać,
Chciał przemawiać w imię Boga, nie zwlekać.
Uznał siostrę Faustynę,
Za bardzo święta dziewczynę.
Kiedy był w Watykanie,
Wszyscy mówili „Szczęść Boże, Janie”,
Więc śpiewano mu „Barkę”, która bardzo mu się podobała
I szczególne miejsce w Jego sercu miała.
Mówiono mu Lolek za lat młodości,
Bardzo lubił przyjmować gości.
Kiedy pierwszy raz Go widziałem
To, że Go więcej nie zobaczę – o tym nie myślałem.
Wtedy nie rozumiałem,
Ze największego Polaka na oczy widziałem.
Bardzo kochał matkę swoją Polskę,
Odwiedził nawet Wielkopolskę.
Teraz patrzy na nas z nieba,
I podpowiada jak bliźniego kochać trzeba.
Wszyscy pamiętamy jak kochał nas
Więc zaśpiewamy Mu „Barkę” jeszcze raz.

Było rozdanie dyplomów za osiągnięcia poetycki. Szczególne wyróżnienie dla najmłodszej laureatki
Były dyplomy za osiągnięcia sportowe. 1 czerwca odbyła się sztafeta po trasie pielgrzymki Jana Pawła II nad Wigry i do Studzie-

nicznej i do śluzy Gorczyca w 2000 roku. Pan dyrektor Henryk Sewastynowicz powiedział, że nasza „zmiana” wypadła bardzo dobrze. 
Nasi przebiegli trasę 15 km w niespełna godzinę. Prawie pół godziny czekali na zmianę przez uczniów Gimnazjum z Gib. 

Dyplomy sportowe Laureaci

Chór szkolny Msza święta
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WIEŚCI Z GMINY  
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ZDARZENIA KRYMINALNE  

INFORMACJA  PRASOWA
dotycząca zdarzeń kryminalnych i drogowych zaistniałych 
na terenie gm. Płaska od dnia 15 kwietnia 2006 roku do 
dnia 22 czerwca 2006 roku.

• 23 kwietnia funkcjonariusze Państwowej Straży Ryba-
ckiej zatrzymali dwóch mężczyzn, 49-letniego mieszkańca 
Suwałk oraz 46-letniego mieszkańca gm. Płaska, którzy na 
Kanale Augustowskim w okolicach miejscowości Rygol, 
nielegalnie poławiali ryby za pomocą sieci rybackiej,

• W nocy z 25/26 kwietnia, z terenu jednej z posesji w 
miejscowości Macharce skradziono około 9 m3 drewna 
opałowego, będącego własnością mieszkańca Białegosto-
ku,

• 5 maja w miejscowości Mikaszówka policjanci zatrzy-
mali 21-latka z Białegostoku, który kierował samochodem 
osobowym będąc w stanie nietrzeźwości, jak wykazało 
przeprowadzone badanie kierujący samochodem VW Pas-
sat młody mężczyzna miał ponad 0,8 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu,

•  Również 12 maja w miejscowości Dalny Las zatrzyma-
no nietrzeźwego kierowcę samochodu osobowego, okazał 
się nim 42-letni mieszkaniec gm. Giby a przeprowadzone 
badanie pozwoliło na stwierdzenie, że kierujący Fiatem 
126p mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu,

• 22 maja funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej 
zatrzymali 49-letniego mieszkańca gm. Płaska, który przy 
pomocy sieci rybackiej nielegalnie poławiał ryby, w tym 
przypadku do przestępstwa kłusownictwa doszło także na 
Kanale Augustowskim w okolicach miejscowości Rygol,

• Policjanci zatrzymali dwóch młodych mieszkańców 
gm. Płaska, w wieku 18 i 22 lat, którzy w maju włamali się do 
jednego z domków letniskowych w miejscowości Gruszki 
i dokonali kradzieży m.in. trzech telewizorów, dwóch wież 
stereofonicznych, sprzętu komputerowego, odtwarzaczy 
CD oraz odzieży, poza zatrzymaniem sprawców włamania 
policjanci odzyskali również prawie wszystkie skradzione 
z domku przedmioty i urządzenia,

• 18 czerwca na jeziorze Mikaszewo doszło do tragicz-
nego w skutkach zdarzenia, pływający pontonem 23-letni 
mieszkaniec gm. Lipsk wpadł do wody i utonął, okoliczno-
ści oraz przyczyny tej tragedii wyjaśniane są przez Policję,

•  21 czerwca w miejscowości Macharce zatrzymano 44-
letniego mieszkańca gm. Płaska, który kierował rowerem 
będąc w stanie nietrzeźwości, jak wykazało przeprowadzo-
ne badanie rowerzysta miał prawie 2,9 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

APEL 
DO  TURYSTÓW

Rozpoczął się już praktycznie sezon wakacyjny i ur-
lopowy, kiedy to na atrakcyjne turystycznie tereny gmi-
ny Płaska przyjeżdżają rzesze wczasowiczów z całego 
kraju oraz turyści z zagranicy. Odpoczywający w czasie 
wakacji, urlopów i weekendów wczasowicze, a raczej 
przedmioty przez nich posiadane, mogą skusić „ama-
torów cudzej własności”. 

Dlatego też augustowscy policjanci apelują do 
wszystkich osób korzystających z letniego wypoczyn-
ku, aby w należyty sposób zadbali o swoje mienie. Nie 
pozostawiajmy w domkach letniskowych, pokojach ho-
telowych, przyczepach campingowych, samochodach 
lub namiotach portfeli z dokumentami i pieniędzmi. 
Nie pozostawiajmy na widocznych miejscach innych 
wartościowych przedmiotów, takich jak np. telefony 
komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne lub sprzęt 
elektroniczny. Pozostawione na widocznym miejscu, 
bez należytego dozoru i zabezpieczenia, atrakcyjne 
i wartościowe przedmioty łatwo mogą stać się łupem 
przestępcy w myśl powiedzenia, że „okazja czyni zło-
dzieja”. Natomiast w przypadku zaistnienia kradzieży 
lub innego przestępstwa, czy też pojawienia się na 
terenach ośrodków wypoczynkowych lub pól namio-
towych podejrzanie zachowujących się osób, należy 
niezwłocznie powiadomić o tym Policję – tel. 997, tel. 
kom. 112 – gdyż szybka reakcja może przyczynić się do 
udaremnienia przestępstwa albo zatrzymania spraw-
ców i odzyskania skradzionego mienia.

Apelujemy również o zachowanie elementarnych 
zasad ostrożności przy korzystaniu z kąpieli w rzekach 
i jeziorach. Pamiętajmy, że należy kąpać się i pływać 
w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio 
przygotowanych, najlepiej na strzeżonych kąpieliskach 
gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwał będzie 
ratownik. Natomiast pod żadnym pozorem nie należy 
wchodzić do wody lub korzystać ze sprzętu pływające-
go po spożyciu alkoholu. Tylko rozwaga, przezorność, 
duża doza wyobraźni i przewidywanie, że z wodą nie 
ma żartów, może uchronić przed tragicznymi niejedno-
krotnie skutkami braku ostrożności.

Na progu rozpoczynającego się sezonu turystyczne-
go augustowscy policjanci życzą wszystkim wczasowi-
czom oraz mieszkańcom gminy Płaska bardzo dobrej 
pogody, dużo słońca oraz udanego i spokojnego wy-
poczynku.

Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji
asp. szt. Andrzej Murawski  
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Pragnęliśmy tej wizyty jak 
ziemia dżdżu. Wizyty „Na-

szego Papieża”  pozwalały nam na 
zbiorowe przeżywanie uczuć do-
brych. Stawaliśmy się członkami 
narodu wybranego, ogarniętego w 
całym swoim wielomilionowym  
rozmiarze szlachetnym uniesie-
niem. Oczekiwaliśmy, że wielkość 
Jana Pawła w jakiś sposób... cudem 
jakimś z Bożą pomocą czymś lep-
szym nas napełni, i do czegoś lep-
szego powiedzie. Czym to lepsze 
by być miało nikt powiedzieć nie 
umiał. 

Po śmierci  Jan Pawła II zaczęło 
się mówić o pokoleniu jego imie-
nia. Czymś szczególnym, jakąś 
lepszością to pokolenia mało by 
się różnić od poprzednich. Ocze-
kiwaliśmy, że to pokolenie będzie 

trwale wyposażone w te cech, któ-
rych my  nabieraliśmy przejściowo 
w czasie papieskich wizyt. Dalej 
żywimy nadzieje, że ci  urodzeni 
i ukształtowani w czasie pontyfika-
tu „Naszego Papieża”  powiodą nas 
ku totalnej lepszości; staniemy się 
serdeczniejsi, pracowitsi, uczciwsi, 
rozumniejsi. To papieskie pokole-
nie będzie źródłem naszej dumy, 
tak jak dotąd tym źródłem był Jan 
Paweł II. 

Czekaliśmy na wizytę Benedyk-
ta XVI w wielkim uniesieniu duch. 
My i nasze papieskie pokolenie 
potrzebujemy stałego podtrzymy-
wania naszej wiary we własną lep-
szość. Bez tej wiary nie da się żyć, 
bez niej już nic nam nie zostanie 
z naszych wiekowych narodowych 
złudzeń.

Mimo marnej pogody w Warsza-
wie na placu Piłsudzkiego i na kra-
kowskich Błoniach zgromadzili się 
wierni w liczbie znacznie przekra-
czającej oczekiwania organizatorów.

  W Warszawie Papież na po-
czątku swojej homilii przytoczył 
pamiętne słowa Jana Pawła „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi... Tej ziemi!”, a dalej mówił 
nawiązując do czytań z Ewangelii 
wg św. Jana „Jeżeli mnie miłujecie 
będziecie zachowywali moje przy-
kazania. Kto miłuje Chrystusa ten 
prowadzi z nim nieustanny dialog, 
aby poznać jego wolę i gorliwie 
ją pełnić. Kto wierzy i kocha staje 
budowniczym cywilizacji miłości, 
której centrum jest Chrystus”. Za-
kończył słowami: „Niechaj nigdy  
nie zabraknie w Waszych sercach 
miłości do Chrystusa i jego koś-
cioła 

Młodzieży na krakowskich Bło-
niach Benedykt XVI wskazał drogę 
do budowania przyszłości na moc-
nej wierze. Pięknie rozwinął meta-
forę Domu Zbudowanego na Skale. 
Nasza wiara może być tą skałą. 

Kapłanom w Katedrze św. Jana 
przypomniał, że kapłan nie posia-
da autorytetu z racji swego stanu, 
jest tylko instrumentem udziela-
jącym swego życia Chrystusowi. 
Wierni od kapłanów oczekują tyl-
ko jednego, aby byli specjalistami 
od spotkania człowieka z Bogiem. 
Spotkanie z Bogiem może odby-
wać się tylko poprzez autentyczne 
spotkanie z drugim człowiekiem. 
Kapłani mają stwarzać warunki do 
takich autentycznych spotkań ludzi 
ze sobą. Bo jako strażnicy praw-
dziwej wiary mają tworzyć wspól-
noty. Wspólnoty w których ludzie 
nabierają zdolności przekraczania 
własnej samotności. Stwarzać au-
tentyczne wspólnoty parafialne.

 
Zadaniem Kościoła jest być 

wśród ludzi sakramentem ser-
deczności.

 
W wielu relacjach z Papieskiej 

Pielgrzymki jest podkreślana nie-
zwykła skromność Benedykta XVI. 

Papież powiedział nam
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„Rozmyślam”
Biały żagiel mojego pióra, to kolejna próba życia.
Nadal dostrzegam złudny błękit w przeoranych chmurach.
Trzeba mi było czasu na przemyślenia.
Czym jest życie bez Ciebie?
Wciąż potykam się o miejsce, którego nie ma Wciąż czekam na okruszek 
szczęścia.
Jak to dobrze, że los nam splótł na moment drogi,
Że wspólnie mogliśmy się pokłonić
Studzieniczańskiej Pani.
Dla Ciebie był łabędzi taniec,
Dla Ciebie przejrzysta struna jeziora
I perkoz u progu przystani oswojony...
Nie odchodź proszę!
Noc odpływa,
A wraz z nią nurkuje z chmur w głębie księżyc...
Nie wiem, ile czasu pozostało,
Nie wiem, o co prosi mnie dzwon,
Coraz nam ogień gaśnie.
W sercu boli po Tobie niegasnąca blizna. 
Brzoza z bielutką szatą,
Sosna w żałobnej zadumie,
Świerk, już nie na miejscu – w przedwczesnej świżnie
Przypatruje się zemdlonym trzcinom.
Pamiętasz te chwile pod leśnym inspiratorem?
Te wężowiska korzeni, paproć nad głową,
Pnie omszałe, pachnące zielone spirale...
Teraz niebo oszczędne, wie, że nie wrócisz...
Iskra nenufaru w cień się przerodziła, torfowiska milczą...
Próbuje zedrzeć ciszę westchnieniem,
jedynie daleki księżyc podkreśla tamten obraz nadmiarem urody.
Pochylam głowę, padam na kolana, oczy zamykam
I rozmyślam nad piątą świata stroną.
Myśl spada na głębie jak niepokój.
Księżyc odkrywa we mnie nieszczęśliwe dziecko...
Przecież Pani Niebieska była świadkiem tej klęski wczorajszej wiosny.
Cóż za wielka strata!
Widzisz – srebrna błyskawica, kratery kropel i ich dramatyczny taniec.
Czy to rozpacz, tęsknota, żal nieutulony, a może wielka radość życia.
Balansuję na mrocznych głębinach i wiem doskonale, 
Że w godzinę słońca, czas pozrywa sznury, kotwicę wchłonie...
Wszyscy czekamy,
Czasem słychać krzyk czajki triumfalny,
Lecz nadal jest złudny błękit w przeoranych chmurach.
Tyś u brzegów królewskiego Miasta... i czekasz...
Ja dopłynę do moje przystani,
Dopłynę, lecz jeszcze nie wiem kiedy.
Człowiek to iskra, która musi zgasnąć.
                                               
                                   Iwona Wiszniewska  kl. II „a”
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Gdy znajdziemy się w niebezpieczeństwie z pomocą pospieszą nam  nie tylko dzielni mężczyźni, ale również Wspaniałe Kobiety. 
Panie Katarzyna Ślużyńska i Renata Ciężkowska są kwalifikowanymi strażniczkami.       Foto D. Ciężkowski

Na Placu Zamkowym w War-
szawie (w ramach promocji woje-
wództwa podlaskiego)  4 czerwca 
uroki naszej Gminy reklamowała 
niewielka gromadka przedstawi-
cieli naszych agroturystycznych 
przedsiębiorców. Było siedem osób 
i Wójt.  Przy naszym stoisku stali; 
Małgorzata Ciężkowska, Kazimierz 
ciężkowski,Iwona Karpińska, Ali-
cja Sztukowska, Jadwiga Ciężkow-
ska i Państwo Hanna i Krzysztof 
Puczyłowscy.

W zeszłym roku też pod wodzą 
Pani Hanny Puczyłowskiej odby-
ła się prezentacja naszych atrakcji. 
Wówczas odbyło się wielkie czę-

stowanie naszymi przysmakami i 
małe sprzedawanie. W tym roku 
odwrotnie, było małe częstowanie, 
a duże sprzedawanie.

Pokazywano i sprzedawano; 
sękacze pani Daniłowskiej z Ser-
skiego Lasu, paszteciki, soczewiaki, 
bliny, pyszny smalczyk w pojemni-
kach. Był wielki wybór ryb w occie; 
liny, szczupaki, płocie. Rozdawano 
wizytówki gospodarstw agrotury-
stycznych, foldery Gminy Płaska z 
pięknym zdjęciem (z lotu ptaka) 
jeziora Krzywe. Cały zapas przy-
smaków sprzedano znacznie przed 
końcem jarmarku. W przyszłym 
roku Panie planują zabrać większe 

kosze przysmaków na sprzedaż. 
Pani Hania mówi – jakie to 

dziwne, wszyscy narzekają na brak 
pieniędzy, ale mimo dużego nama-
wiania na  ten wyjazd, zaintereso-
wanie było niewielkie. Jaka szkoda, 
że tak mało nam się chce.

Uczestnicy wyjazdu na Promo-
cyjne Targi Turystyczne składają 
w tym miejscu Serdeczne podzię-
kowanie Wójtowi Gminy Krasno-
pol za zabranie ich do autobusu, 
którym jechali Krasnopolanie do 
Warszawy. 

UROKI NASZEJ GMINY
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Powstaje Nowa ścieżka rowerowa o nazwie

    TRASA ROWEROWA ŁĄCZNIKOWA
„SUCHA  RZECZKA  –  PŁASKA  –  MIKASZÓWKA”

Znaki będą w kolorze czarnym i napisie R –1. Długość szlaku 15,8 km.

Początek na moście w Żylinach wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku Płaskiej. Łączy się tu z międzyna-
rodowym szlakiem EURO VELO R – 11.

Szlak przebiega ulicą Żydowską i skręca w prawo przez Płaską Centralną aż do Paniewa. Skręca w lewo, 
w drogę leśną prowadzącą do śluzy Perkuć. Szlak biegnie nad jeziorem Krzywym, wchodzi na teren rezer-
watu Perkuć i tu nie ma oznakowań – na terenie rezerwatu nie wolno. 

Dalej prowadzi przez most drewniany między jeziorami Krzywe i Kruglak. Przy domu śluzowego szlak 
skręca w prawo w kierunku Jazów. Dalej drogą żwirową wzdłuż jeziora Mikaszewo i na skrzyżowaniu 
skręca w stronę Mikaszówki. W Mikaszówce szlak łączy się z Podlaskim Szlakiem Bocianim – rowerowym 
oznakowanym  R – 3.

Trwały postęp 
w sprawie śmieci....
Od 15 czerwca do 15 września  pod niżej wymienio-

nymi adresami postawiono na koszt Gminy 14 dużych 
pojemników na śmiecie:

– Cmentarz Mikaszówka – jeden duży pojemnik
– Śluza Mikaszówka –  jeden 100 l. pojemnik
– Przystanek PKS Mikaszówka – dwa 100 l. pojemniki
– Przystanek PKS Urząd Gminy Płaska – jeden 100 l. poj. 
– Plaża Płaska – jeden duży pojemnik
– Śluza Paniewo – jeden 100l. pojemnik
– Przystanek szkolny Macharce – dwa 100 l. pojemniki 
– Świetlica wiejska Dalny Las – dwa 100 l. pojemniki
– Przystanek PKS Serwy – jeden 100 l. pojemnik 
– Sucha Rzeczka przy Upuście - jeden 100 l. pojemnik
Są wystawione pojemniki – to wspaniale. Trzeba je bę-

dzie często opróżniać! ...i zobaczymy jak to teraz będzie ze 
śmieciami. Gdzie one się będą walać?

W tym obskurnym budyneczku przed laty była świet-
lica. Jakiś czas temu zaczęto go remontować, aby znowu 
była świetlica. Prace przerwano, bo....... jakieś nieporozu-
mienia temu towarzyszyły. I teraz stoi – przygnębiająca 
rudera. Wyraziste świadectwo naszego braku gospodar-
ności, poczucia ładu i sensu.

Z tego się nie da już nigdy zrobić sensownej  świetlicy. 
To należy usunąć, aby nie szpeciło widoku na jezioro Mi-
kaszówo.  (Ob.)

Świetlica w Mikaszówce...

Pan Henryk Wasilewski - radny i sołtys z Gruszek 
zmobilizował obywatelską młodzież i starannie wy-
sprzątali przystanek PKS-u w Gruszkach. Wywieźli 
wiele taczek piachu i zielska i ....jest czysto. Wielkie 
słowa uznania za dobrą inicjatywę społeczną.

Dobre Czyny
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Rekonstrukcja – Budowanie Śluzy w Wołkuszku i otoczenia oraz mostu zwodzonego w Kurzyńcu jest 
w całej pełni. Może nie w lipcu, ale jesienią wszyscy popłyniemy do Niemna. A nad Niemnem... zobaczymy jak jest pięknie.

Widok ogólny na Kurzyniec

Powstaje nowa Śluza Wołkuszek

W Rudawce obok 
sklepu – Państwo 
Kozielscy otworzyli  

BAR  POD 
SŁOWIKIEM 

Wśród zieleni 
w chłodnym cieniu 
i z chłodnym piwem 
w ręku dobrze będzie 
posiedzieć.




