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IV SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

           W dniu 28 stycznia 2019 r. 
w sali konferencyjnej budynku GOK 
w Płaskiej odbyła się IV sesja zwyczajna, 
której przewodniczyła Przewodnicząca 
Rady Gminy Alicja Polkowska.               

W trakcie obrad radni podjęli nastę-
pujące uchwały: 

- NR IV/22/19 w sprawie zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych. Ustalono, że miejsca sprzedaży 
i  podawania  napojów  alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprze-
daży na terenie Gminy Płaska nie mogą 
być usytuowane w odległości mniejszej 

niż 30 m od: placówek oświatowo-wy-
chowawczych; kościołów i cmentarzy; 
zakładów opieki zdrowotnej.

- NR IV/23/19 w sprawie powierze-
nia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dolistowie Starym zadania 
Gminy  Płaska w  zakresie  gospodarki 
odpadami  komunalnymi  polegającego 
na  budowie  i  prowadzeniu Międzyg-
minnego Punktu  Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Augustowie 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Płaska umowy wykonawczej na 
świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w zakresie gospodarki 
odpadami  komunalnymi,  niezbędnej 
dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański 
System Gospodarki Odpadami  -  etap 
III - PSZOKI”, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego  Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020.

- NR IV/24/19 w sprawie sprosto-
wania  oczywistej  omyłki  pisarskiej 
w uchwale Nr III/13/18 w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty.

- NR IV/25/19  w  sprawie  zarzą-
dzenia  wyborów  sołtysów  i  rad  so-
łeckich.  Spotkania w  poszczególnych 
sołectwach, na których przeprowadzone 
będą wybory sołtysów planowane są na 
miesiąc marzec br.

- NR IV/26/19 w sprawie funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2020. Rada 

Gminy nie wyraziła zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy Płaska na 2020 rok. W związku 
z niewyodrębnianiem funduszu sołeckie-
go, proponuje się  aby środki te przezna-
czyć na wkład własny do planowanych 
do  realizacji  zadań  inwestycyjnych  na 
terenie gminy.

- NR IV/27/19 w sprawie ustano-
wienia wieloletniego programu osłono-
wego w zakresie dożywiania w Gminie 
Płaska „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata  2019-2023. Celem programu  jest 
ograniczenie  zjawiska  niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących 
się  szczególnie  uzasadnionej  i  trudnej 
sytuacji. Program stanowi element 
polityki  społecznej  gminy w  zakresie 
poprawy poziomu życia rodzin o niskich 
dochodach,  poprawy  stanu  zdrowia 

dzieci  i młodzieży  oraz  kształtowania 
prawidłowych nawyków żywieniowych.

- NR IV/28/19  w sprawie określe-
nia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku oraz świad-
czenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w  ramach  programu 
„Posiłek w  szkole  i w  domu”  na  lata 
2019 – 2023.

- NR IV/29/19  w sprawie podwyż-
szenia kryterium dochodowego upraw-
niającego do  świadczenia  pieniężnego 
w  formie  zasiłku  celowego  na  zakup 
posiłku i żywności w ramach wielolet-
niego  rządowego  programu  „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Podwyższa się do 150% kryterium do-
chodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
w celu udzielenia wsparcia w postaci 
świadczenia  pieniężnego  w  formie 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności osobom objętym wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.

- NR IV/30/19 w sprawie zmian 
w  budżecie  gminy  Płaska  na  2019 
rok.  Zmiany w  budżecie  związane  są 
głównie z realizacją projektu „Budowa 
instalacji OZE w prywatnych budynkach 
mieszkalnych” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. Łączna 
kwota projektu  to 335 030,00 zł., w tym 
dofinansowanie UE – 311 975,50 zł.

   (A.J.)
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ChoINKA SzKolNA w SzKole 
PoDStAwowej w PŁASKIej

oGłoSZEniE SponSorowanE

Jedną  z  najbardziej  oczekiwanych 
imprez w roku szkolnym jest uroczysta 
zabawa choinkowa, która na stałe wpi-
sana jest do kalendarza imprez. W tym 
roku  choinka  odbyła  się  17  lutego. 
Wszyscy uczestnicy zabawy zabrali ze 
sobą  świetne humory  i dali porwać  się 
wesołym rytmom.

Wspólna zabawa odbyła się w dwóch 
częściach,  rano    najmłodsi wychowan-
kowie  bawili  się wspólnie  z  rodzicami 
i  swoimi  wychowawczyniami,  a  po 
południu  starsi  uczniowie  szkoły  pod-
stawowej i gimnazjum. Pani Wodzirej 
z Kids Clubu z Augustowa zorganizowa-
ła najmłodszym wiele ciekawych atrakcji 
np.:  chusta animacyjna, bańki mydlane, 
szarfy,  przechodzenie  pod  liną  i  inne. 
Choinkę uatrakcyjniły również występy 
naszych  uczniów  ,były  tańce,  przed-

stawienie  pt.  ,,Rzepka”. W  przerwach 
zabawy dzieci mogły posilić się przygo-
towanym przez rodziców poczęstunkiem.

Już po  raz 16 mogliśmy gościć na-
szych przyjaciół z Ruchu Pomocników 
Matki Kościoła z Choszczówki, którzy 
obdarowali wszystkich uczniów słodkimi 
upominkami. 

Dyrektor  szkoły  Dariusz  Sudyk 
serdecznie  podziękował  za  wielolet-
nią współpracą,  za  pomoc materialną 
uczniom i szkole. Rada Rodziców 
również wyraziła  swoją   wdzięczność 
,  wręczając  gościom  nasz  regionalny 
wypiek-  sękacze,  a Dyrekcji  i  Radzie 
Pedagogicznej ,,kosze ze słodkościami”.

Choinka  szkolna    była  okazją  do 
wesołej zabawy oraz spotkania się całej 
społeczności szkolnej.

 L. Polkowska
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Druga edycja Nocnego Biegu
Powstańca Styczniowego

Pobiegli  nocą  niczym  powstańcy. 
Mowa o uczestnikach drugiej już edycji 
Nocnego Biegu Powstańca, który odbył 
się w sobotę, 19 stycznia. Organizato-
rami  przedsięwzięcia  podobnie  jak w 
roku  ubiegłym  było  Stowarzyszenie 
Woda – Las wraz z Gminą Płaska.

55 biegaczy wzięło udział w Noc-
nym Biegu  Powstańca  Styczniowego 
w naszej Gminie.

Niemal  17  kilometrów  ośnieżonej 
i  krętej  leśnej  ścieżki  przez  Puszczę 
Augustowską. Taką trasę mieli do po-
konania uczestnicy sobotniego (19.01) 
Nocnego  Bieg  Powstańca  Stycznio-
wego. 

Do gminy Płaska zjechało tego dnia 
55  biegaczy  z  całej  Polski. Wszyscy 
podkreślali, że trasa była wymagająca, 
a mroźna temperatura i leśne ciemności 
dały się im we znaki.

Powstańcy w  okolicach Koziego 
Rynku ukrywali się przez kilka tygodni. 
Miejsce  było  dobre  na  obozowisko, 
ale nie nadawało się do obrony. Polacy 
przegrali  bitwę,  a  walki  w  Puszczy 
Augustowskiej  straciły  później  na  in-
tensywności.

W  sobotnich  zawodach  udział 
wzięło ponad 55miłośników biegania, 
którzy oddali hołd bohaterom Powsta-
nia Styczniowego.

-My jako Stowarzyszenia Woda-Las 
chcemy w swoim regionie propagować 
zdrowy tryb życia i wpisać te imprezy 
sportowe w wydarzenia  historyczne. 
Dlatego  tak  to  jest  powiązane:  wy-
darzenie  historyczne  z  aktywnością 
fizyczną. Tutaj mamy akurat bieg po-
wstańca styczniowego z miejscowości 
Kozi Rynek, gdzie znajduje się mogiła 
powstańcza –zaznaczają organizatorzy. 

Zawodnicy wystartowali  właśnie 
z Koziego Rynku, natomiast ich celem 
był Stadion Orlik w Płaskiej. 

-W związku z ogłoszoną żałobą na-
rodową, postanowiliśmy zrezygnować 
z oprawy muzycznej na mecie i starcie 
biegu oraz wstrzymać się od dodatko-
wych atrakcji, które przewidywaliśmy, 
czyli  grupy  rekonstrukcyjnej,  jazdy 
konnej, konkursów na stadionie dla naj-
młodszych. Zawody odbyły się w stric-
te sportowym charakterze –powiedzieli 
organizatorzy sportowego wydarzenia. 

Długość  trasy wynosiła  około  17 
kilometrów. Uczestnicy  biegu  podob-
nie jak w poprzedniej edycji wybiegli 
z rezerwatu Kozi Rynek, który znajduje 
się w  nadleśnictwie Augustów,  obręb 
Balinka,  Leśnictwo Brzozowe Grądy. 
Stamtąd drogami leśnymi podążyli do 
sąsiedniego  nadleśnictwa  Płaska,  Le-
śnictwo Pobojne. Dalej trasa biegła do 
miejscowości Płaska, przecinała drogę 
asfaltową i prowadziła do ścieżki rowe-
rowej Green Velo, a  stamtąd do mety 
na stadionie Orlik. Na starcie  i mecie 
były zapewnione ciepłe napoje. Drogę 

na  skrzyżowaniach,  starcie  i  mecie 
rozświetlały szwedzkie pochodnie oraz 
tradycyjne ogniska, więc było naprawdę 
bardzo klimatycznie. Poza tym wolon-
tariusze, druhowie z OSP Płaska, służby 
mundurowe Nadleśnictw Płaska i Au-
gustów oraz Straż Graniczna z Płaskiej 
sprawnie czuwali nad bezpieczeństwem 
zawodników. Nie zabrakło też karetki 
i ratowników medycznych. Dodatkowo 
na trasie zamontowano elementy odbla-
skowe  informujące  o  kierunku  biegu, 
dlatego tak ważne były latarki czołowe.

Sobotnia rywalizacja odbywała się 
w  przyjaznej  atmosferze.  Zdobywcy 
trzech  pierwszych miejsc  otrzymali 
pamiątkowe puchary. Tradycyjnie pu-
chary trafiły też do trzech pierwszych 
zawodników z konkretnej kategorii 
wiekowej. 

Na uczestników biegu czekało także 
ognisko z kiełbaskami, ciepła grochów-
ka, grzaniec oraz gorące napoje.

Osoby  z  którymi  rozmawiałam 
i  które  wzięły  udział  w  tym  przed-
sięwzięciu,  bardzo  chwaliły  pomysł 
i organizację biegu.
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-Cała oprawa biegu była zorga-

nizowana na wysokim poziomie, więc 
uczestnictwo w nim sprawiało wielką 
przyjemność. Leśna sceneria była 
bardzo klimatyczna, a poza tym mo-
tywacją do biegu był też fakt, że w ten 
sposób oddawaliśmy hołd powstańcom 
–powiedział mi Artur Kuryło z Augu-
stowskiego Towarzystwa Pływackiego 
z sekcji biegowej. Organizatorem 
przedsięwzięcia  było  Stowarzyszenie 
Woda Las  z  Płaskiej,  natomiast  part-
nerami i organizacjami wspierającymi 
byli Nadleśnictwo Płaska w Żylinach, 
Nadleśnictwo Augustów, Urząd Gminy 
Płaska oraz Centrum Sportu i Rekreacji 
w Augustowie. 

Pierwsi  biegacze  przyjechali  na 
miejsce tuż po południu. Ponieważ za-
wody rozpoczęły się o godz. 16 i trwały 
do  godz.  20,  to  całość  trasy  została 
oznaczona  i  zabezpieczona.  Leśnicy 
z  białostockich  nadleśnictw  przygo-
towali  także  pochodnie,  które  zostały 
ustawione wzdłuż szlaku.

Dzięki  temu  54  biegaczy,  którzy 
podjęli wyzwanie, mogło  bezpiecznie 
pokonać 17 km dystansu. Organizato-
rzy biegu zadbali o szereg akcentów 
historycznych, napoje i ciepły posiłek. 

Ponieważ zawody odbyły się 19 stycz-
nia, to ze względu na żałobę narodową, 
wydarzenie miało  charakter  jedynie 
sportowy, a organizatorzy zrezygnowali 
z wielu atrakcji.

Mimo że bieg rozpoczął się po za-
chodzie słońca, to wszystkim uczestni-
kom udało się go szczęśliwie ukończyć. 
Trasa  przebiegała  przez  urokliwe, 
puszczańskie  ostępy  Puszczy Augu-
stowskiej,  która  jest miejscem wystę-
powania  rzadkich  gatunków,  chętnie 
odwiedzanym przez turystów.

Jednak  156  lat  temu  puszczańskie 
lasy były sceną dramatycznych wyda-
rzeń. Do  dziś w  leśnej  głuszy można 
odnaleźć  porośnięte  mchem  krzyże 
z czasów powstania styczniowego.

Na trasie 17 kilometrów ośnieżonej 
i krętej leśnej ścieżki przez Puszczę Au-
gustowską.  Zdecydowanie  najlepszym 
okazał  się Marcin  Brynda  z  Olecka, 
który wygrał też kat. 18/38 lat. Szósty na 
mecie i trzeci w kat. 18/39 lat był Paweł 
Suchodolski (Olecko)

1. Marcin Brynda 1:02:36
2. Tadeusz Walendykiewicz 1:04:36
3. Paweł Zubkiewicz 1:07:23
4. Daniel Bochenko 1:09:19
5. Wojciech Bielawski 1:10:22
6. Paweł Suchodolski 1:13:03
7. Tomasz Tomaszewski 1:15:43
8. Gerard Rożek 1:15:53
9. Krzysztof Wandzioch 1:16:23
10. Mateusz Zieńcina 1:16:42
11. Grzegorz Truszczyński 1:16:50
12. Artur Kuryło 1:17:03

13. Sławomir Karczewski 1:17:14
14. Joanna Karczewska 1:18:45
15. Radosław Czerwiński 1:19:36
16. Andrzej Dębski 1:21:17
17. Piotr Augustynowicz 1:21:49
18. Jan Sierocki 1:23:14
19. Karol Pachutko 1:23:25
20. Marta Sokołowska 1:24:06

Klasyfikacja open
1 Marcin Brynda Olecko 1:02:36
2 Tadeusz Walendykiewicz

   Suwałki 1:04:36
3 Paweł Zubkiewicz Płaska 1:07:23
4 Daniel Bochenko Jaświty 1:09:19
5 Wojciech Bielawski 
   Sucha Rzeczka 1:10:22
6 Paweł Suchodolski Olecko 1:13:03

Kat 18/38 lat
1 Marcin Brynda Olecko 1:02:36
2 Paweł Zubkiewicz Płaska 1:07:23
3 Paweł Suchodolski Olecko 1:13:03

Wyniki II Nocnego Biegu Powstańca Styczniowego Kozi Rynek – Płaska:
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zIMowe FeRIe w ŚwIetlICY 
wIejSKIej w PŁASKIej

 Tegoroczne Ferie  zimowe upłynęły 
w zimowej aurze. Dzieci mogły skorzy-
stać z ze śniegu i ślizgawki. Nielada atrak-
cją  był  kulig  i  ognisko  zorganizowane 
przy Nadleśnictwie Płaska w Żylinach.
Dzieki uprzejmośći Pana Nadleśniczego 
mogliśmy  skorzystać  z wiaty  na  placu 
Nadleśnictwa.

We wspólpracy  z  Nadleśnictwem 
p.  Ola Masiejczyk  była  gosciem  jed-
nego  dnia  zajęć  feryjnych w  świetlicy. 
P. Ola  przygotowała  zajęcia  o  nowych 
mieszkańcach naszej Puszczy - żubrach. 
Uczestnicy  zajęć mogli  dowiedzieć  się 
wiele ciekawostek o życiu i zwyczajach 
tych zwięrząt. Były tez gry i zabawy zwią-

zane z przyroda. Dzieci upiekły ciastka 
w kształcie zubra. 

Jak zwykle dużym zainteresowaniem 
cieszyły  się  zajęcia  kulinarne,  podczas 
których  dzieci  upiekły  jabłkowe  bulki 
potworki i pizze słoneczko. 

Kolejne ferie za nami a przed dziećmi 
kolejne miesiące nauki.

 Małgorzata Ciężkowska

XII OTWARTY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

o puchar wójta Gminy płaska
3 marca o godz. 13.00

Sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Płaskiej 

Serdecznie zapraszają:
Urząd Gminy w Płaskiej 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
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FErIE ZImoWE
w  ŚwIetlICY w MoŁowIStYM

W pierwszym tygodniu ferii zi-
mowych w  Świetlicy w Mołowistym 
codziennie odbywały się ciekawe  zaję-
cia. Zorganizowane były specjalnie dla  
dzieci, które miały ochotę coś stworzyć, 
bawić się z innymi, śpiewać, malować 
i poznawać się wzajemnie,  posługując 
się rozmową, a nie tabletem czy kom-
puterem. Dzieci integrowały się poprzez 
zabawy grupowe, oraz tworzyły „ dzieła 
sztuki” różnymi technikami plastyczny-
mi. Miały także możliwość zaśpiewania 

swoich  ulubionych  piosenek  przez 
mikrofon, z czego były bardzo zadowo-
lone. Ze wględu na porę roku i potrzebę 
dokarmiania ptactwa, stworzyły piękne 
karmniki  z materiałów do  recyklingu. 
Z  okazji  dnia  babci  i  dziadka,  które 
właśnie w ferie przypadały miały okazję 
zrobić małe upominki, aby obdarować 
swoich dziadków. Chętnie brały udział 
we  wszystkich  zabawach  twórczo  - 
ruchowych. W  przyszłości  chętnie 
przywitamy w Świetlicy w Mołowistym 
więcej  dzieci  chętnych  do  tworzenia 
i zabawy. 

W i a d o m o ś c i  s p o r t o W e
Trzeciego lutego 2019 roku w sali 

sportowej Szkoły Podstawowej  w Pła-

skiej młodzi piłkarze „MUKS-Płaska” 

rozegrali mecz  piłki  nożnej  z  repre-

zentacją Warszawy. Goście z drużyny 

przeciwnej przebywali na obozie 

sportowym na ternie naszej gminy. Po 

bardzo emocjonującym meczu padł wy-

nik 6:6. Remisem zakończyliśmy mecz, 

a więc  gratulacje  naszym  piłkarzom 

„MUKS-Płaska”. 

Jan Bagiński 
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HIStorIA poWStAWANIA oSAD 
w PuSzCzY AuGuStowSKIej CZęść 5

MACHARCE
Osada Macharce  po  raz  pierwszy 

pojawia  się  na mapach  z  1781  roku. 
Była  to wioska  królewska  (potem  rzą-
dowa), należąca do klucza pomorskiego. 
Z ostatnich lat XVIII wieku zachowały się 
szczegółowe dane dotyczące tego klucza 
łącznie z nazwiskami mieszkańców. We-
dług danych z 1786 roku wioska liczyła 3 
włóki i 28 mórg ziemi uprawnej, liczyła 4 
gospodarzy w 1786 roku i 6 6gospodarzy 
sześć lat później. Była to osada rolnicza 
zamieszkała  przez  chłopów. Większość 
z nich odrabiała pańszczyznę. Wyjątkiem 
była jedna rodzina, tak zwana ziemiańska. 
Nie  odrabiała  ona  pańszczyzny-  płaciła 
tylko  czynsz  i  pełniła  różne  funkcje  na 
dworze ( przenoszenie listów, straż dwor-
ska).W 1789roku cała wioska liczyła 29 
mieszkańców. 

Przez  następne  lata Macharce  sta-
nowiły  niewielkie  osiedle  liczące  kilka 
domów, w 1827 roku była to wieś rządowa 
z 7 domami i 31 mieszkańcami. Rozwój 
osady  rozpoczął  się  dopiero w  drugiej 
połowie VIX wieku nazwę zapisano jako 
Macharce alias Makarce. Wieś należała do 
powiaty sejneńskiego i gminy Pokrowsk, 
leżała w parafii Sejny. W 1886 roku liczyła 
34 domy i 200 mieszkańców. 

Do 1918  roku Macharce  i okolicz-
ne miejscowości    należały  do  gminy 
Pokrowsk, jednak w tymże roku w wy-
niku  podziału  powiatu między  Polskę 
i  Litwę  powstała  polska  gmina Giby 
obejmująca większość obszarów dawnej 
gminy Pokrowsk. W 1921 roku w tej wsi 
notowano 19 domów i 90 mieszkańców, 
zatem wioska  liczyła mniej mieszkań-
ców niż jeszcze w końcu XIX stulecia. 
Można  to  tłumaczyć  tym,  że  wioska 
rozpadła się na  dwie części Macharce 
i Podmacharce.

W 1923 roku powstała tutaj jednokla-
sowa szkoła powszechna z 61 uczniami. 
W 1925 roku szkołę przemieniono na dwu 
klasową – liczyła ona ówcześnie 86 dzieci. 
Do wybuchu  II wojny  światowej  liczba 
uczniów doszła  prawie  do  100,  zajęcia 
odbywały się w dwóch salach. Pierwszym 
znanym  nauczycielem  był Władysław 
Rogoza (1925), w latach 1926-1929 uczył 
Józef Nowicki. W latach 1930-1932 An-
toni Żegarski. W ostatnich  latach przed 
wojna uczył Horn oraz jego żona Janina 
z domu Maksymowiczówna.

MOŁOWISTE
Początki tej osady sięgają roku 1513, 

właśnie w tym roku król Zygmunt I na-
dał Sopoćce Steckowiczowi barcie koło 
Jeziora Serwy. Sopoćkowie  zagospoda-
rowali  te  obszary,  założyli więcej  barci 
i w 1559 roku ten obszar zwał się uroczy-
skiem Małowiste,  notowano  tutaj około 
120 barci.   Z  tego  okresu  pochodzi  też 
informacja, iż rusińska rodzina Markowi-
czów posiadała koło uroczyska Małowiste 
swoją łaźnie z piecem. Prawo do korzysta-
nia z barci w tej okolicy posiadała także 
rodzina Makarewiczów. Rewizja Puszczy 
z 1639 roku informuje o istnieniu ostępu 
leśnego  o  nazwie Mulawisty.  Pierwsze 
wzmianki o istnieniu stałej wsi pochodzą 
z  1763  roku  z  ksiąg  parafialnych  Sejn 
i Augustowa.  Jest  również  zaznaczona 
na pruskich mapach z okresu 1795-1806. 

W czasach  pruskich, Księstwa War-
szawskiego  i Królestwa Polskiego, Mo-
łowiste były wsią rządową. Poszczególne 
folwarki,  wsie  i  większe  całości  były 
dzierżawione. Zdarzyło  się,  że wydzie-
lono  niewielkie  działy  dla  zasłużonych 
urzędników.  Na przykład niewielką część 
wsi (kolonię) przed 1826 rokiem otrzymał 
w tej wsi Wincenty Chrapowiecki, geome-
tra z Krasnopola. 

Według  danych  z    1827  roku  była 
to mała osada,  liczyła zaledwie 2 domy 
i 43 mieszkańców. W końcu XIX wieku 
wioska należała do powiatu sejneńskiego, 
gminy Pokrowsk, parafii  Studziennicza, 
odległość 24 wiorst od Sejn. W 1886 roku 
miała już 16 domów i 141 mieszkańców. 
W okresie międzywojennym nazwę wsi 
zapisywano jako Małowiste, w 1921 roku 
było tu 20 domów i 80 mieszkańców.

MIKASZÓWKA
Nazwa wsi pochodzi od nazwy pobli-

skiego jeziora, notowana była już w XV 
wieku. Wschodnia część jeziora należała 
do  plebana  grodzieńskiego,  natomiast 
zachodnia  była  własnością  książęcą, 
a  potem  królewską. W XVI wieku  na 
południe od tej wsi notowano ostęp leśny 
o nazwie Mikoszewo, tak też ówcześnie 
zwano jezioro. 

Jednak osadnictwo w tym rejonie 
rozpoczęło  si  ś dopiero w drugiej poło-
wie XVII stulecia za czasów Konstancji 
Bulterowej,  która między  1661  a1668 
utworzyła Rudę Mikaszewską. Nadała 

ona  przywilej  rudnikowi,  czyli  osobie 
zajmującej  się  pozyskiwaniem  żelaza. 
Właśnie w 1668  roku notuje  się  po  raz 
pierwszy Rudę Mikaszewską.  Pierwszy-
mi  rudnikami  tej wsi byli Skrodzcy i Do-
muradowie. Ruda Mikaszowska należała 
do jednej z bardziej dochodowych rud na 
terenie Puszczy Perstuńskiej. 

W  1695  roku wybuchł  gwałtowny 
konflikt między urzędnikami królewskimi 
a kamedułami co do własności Puszczy 
Perstuńskiej. Doszło wtedy do  licznych 
zbrojnych najazdów na wsi puszczańskie. 
Według  późniejszej  skargi  zakonników 
w  tej miejscowości  najeźdźcy  spalili  
dwa  odryny    (szopy  na  siano), wypili 
beczkę piwa o wartości 6 tynfów, zabrali 
6 żelaznych szyn i 2 tynfy. W kilkanaście 
lat  później wioskę  spotkało  dużo więk-
sze  nieszczęście. W  latach  1710-1711 
roku w tej wsi w wyniku zarazy zmarło 
15  osób. W  następnych  latach  była  to 
niewielka  puszczańska  wioska,  obok 
rolników mieszkali  tu  również  rudnicy. 
W XVIII wieku zwano  ją  jeszcze Ruda 
Mikaszówka. W  ostatnich  latach  tego 
stulecia w Rudzie Mikaszówce istniało 8 
dymów gruntowych z 42 mieszkańcami, 
czyli notowano 8 rolników. Po upadku 
Rzeczpospolitej miejscowość  stała  się 
własnością rządową. W 1827 roku liczyła 
17 domów i 95 mieszkańców. W czasie 
powstania styczniowego w dniu 12 lipca 
1863  roku polskie  siły  powstańcze  sto-
czyły tu potyczkę z wojskami rosyjskimi..

Słownik Geograficzny Królestwa Pol-
skiego z  1885 roku zapisał: Mikaszówka, 
wieś  nad  rzeką Hańczą-czarną,  powiat 
augustowski,  gmina Kuryanki,  parafia 
Teolin, odległość 29 wiorst od Augustowa, 
ma 19 domów, 128 mieszkańców. Rzeka 
Hańcza  od Mikaszówki  stanowi  część 
kanału  augustowskiego  . Wybudowano 
tutaj jedną ze śluz kanału.

Już w 1875 roku biskup Wierzbowski 
proponował  rządowi  utworzenie  parafii 
w Mikaszówce,  jednak dopiero w 1907 
roku powstała miejscowa parafia. W tym 
właśnie czasie wybudowano tutaj drew-
niany,  jednonawowy kościół  o wymia-
rach:  długość  23 metry,  szerokość  6,5 
metra, wysokość  9 metrów, wieże  14 
metrów. W głównym ołtarzu znajduje się 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
zasłaniany obrazem św. Magdaleny. Ołta-
rze boczne są pod wezwaniem św. Józefa 
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i św. Antoniego. Obok kościoła znajduje 
się drewniana dzwonnica o wymiarach 4,2 
na 4,2, wysokość 10 metrów. Do parafii 
należy 12 wiosek w okolicy, należy do niej 
również kaplica w Rudawce. 

W 1921 roku w Mikaszówce były 33 
domy i 200 mieszkańców, wśród nich 7 
osób podało wiarę prawosławną, z nich 
również 7 osób podało narodowość bia-
łoruską, a jedna osoba podała narodowość 
rosyjską.   W  rok  później  powstała  tu 
jednoklasowa szkoła powszechna licząca 
początkowo  35  uczniów.  Szkoła miała 
największą liczbę uczniów w 1924 roku. 
Uczyli tutaj William Mieczysław (1925), 
Władysław Meller  (1929-1930)  i Maria 
Jaroszewiczówna (1933). W okresie mię-
dzywojennym działał tu sklep spożywczy 
należący do K. Kondrackiego.

MUŁY
W  tej  okolicy  istniał  ostęp Muły 

strzeżony  przez  strzelców  rządowych, 
z  czasem wokół  tego  ostępu  powstała 
osada o tej samej nazwie, jest notowana po 
raz pierwszy w 1794 roku. W XIX stuleciu 
była  to maleńka miejscowość. Według 
opisu z 1886 roku była to wieś w gminie 
Pokrowsk i powiecie sejneńskim, parafii 
Teolin.. Miała 3 domy i 32 mieszkańców. 
Podczas spisu powszechnego z 1921 roku 
liczyła już 9 domów i 53 mieszkańców. 

OSIENNIKI
Ta miejscowość została założona do-

piero w XX wieku- nie notują jej źródła 
z  lat  poprzednich. Być może  powstała 
dopiero po 1921 roku, ponieważ spis po-
wszechny z tego właśnie roku nie notuje 
jeszcze tej miejscowości. Dopiero mapa 
wojskowa z  lat dwudziestych informuje 
o  osadzie Osinniki w pobliżu Rudawki  
liczącej 7 domów.

OSTRYŃSKIE
W  pierwszej  połowie  XIX wieku 

powstała  tutaj  leśniczówka,  zapewne 
w miejscu zwanym tak już dawniej (ostęp, 
uroczysko). Można ją odnaleźć na mapie 
z 1839 roku. Według Słownika Geograficz-
nego z końca XIX wieku w składzie gminy 
Kurianka była też osada Ostryniek , lecz 
brakuje dalszych danych. W czasie spisu 
powszechnego z 1921 roku istniała osada 
leśna o nazwie Ostryńskie, która ówcześnie 
liczyła 3 domy i 24 mieszkańców. 

Opracował Leszek Zugaj
Ciąg  dalszy  historii  osadnictwa  na 

terenie  ówczesnej miejscowości  Płaska 
(oraz innych wsi) w kolejnych wydaniach 
Głosu Płaskiej.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy wszystkich chętnych (dzieci, 

młodzież i dorosłych)do gry w piłkę nożną 
halową na salę gimnastyczną w szkole w pła-
skiej w każdą niedzielę od godziny 17:00 do 19:00.

Grają wszyscy którzy przyjdą (dzieci poniżej 10 lat 
tylko z rodzicami).

Tel. kontaktowy 609 314 738

walentynki w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach

Walentynki w  świetlicy  i  bibliotece 
w Gruszkach  upłynęły  pod  patronatem 
Świętego Walentego. Dzieci z zaangażo-
waniem zapoznawali się z tradycją świę-
towania walentynek i chętnie odczytywali 
wyrażenie’’ Kocham Cię’’ w najróżniej-
szych językach świata. Z radością przy-
gotowywali niespodzianki walentynkowe 
z własnoręcznie  zrobionej    ciastoliny, 
którą można było wykorzystać na  różne 
sposoby. Dzieciaki wykonali  serca, każdy 
miał własny pomysł a najważniejsze  to 
że mieli możliwość podarowania kocha-
nym osobom własnoręcznie  ulepionego 
prezentu na Walentynki.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk
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Szkoła Podstawowa w Płaskiej przy-
stąpiła II sem. ubiegłego roku szkolnego 
do  „Narodowego  Programu  Rozwoju 
Czytelnictwa”  dotyczącego wspierania 
w  latach  2016-2020  organów  prowa-
dzących  szkoły w  zakresie  rozwijania 
zainteresowań uczniów przez  promocję 
i wspieranie  czytelnictwa dzieci  i mło-
dzieży. Wniosek, przygotowany wspólnie 
z  organem prowadzącym,  został  pozy-
tywnie  zweryfikowany  i  szkoła  otrzy-
mała znaczną dotację na zakup nowości 
wydawniczych do biblioteki 
szkolnej.  Program był  reali-
zowany do  31 grudnia 2018r.   

Na  początku  przeprowa-
dzono szerokie konsultacje – 
badanie ankietowe skierowa-
ne bezpośrednio do uczniów, 
samorządu  uczniowskiego 
oraz rady rodziców dotyczą-
ce  kwestii  zakupu  książek. 
W trakcie planowania za-
kupów  uwzględniono  tak-
że  potrzeby  i  ograniczenia 
uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Po przeglądzie 
ofert  wydawniczych  księ-
garni,  pod  kątem  cen  oraz  dostępności 
pożądanych tytułów, wybrano najkorzyst-
niejsze  propozycje. Zakupiono  pozycje 
z literatury pięknej i popularnonaukowej 
dla dzieci i młodzieży zgodne z potrzeba-
mi i preferencjami uczniów i wskazaniami 
rodziców. Zakupiono także lektury do klas 
I-III i IV-VIII - zgodne z nową podstawą 
programową. Nowości zakupione z pro-
jektu wypożyczono chętnym uczniom na 
okres wakacyjny. 

     Udział naszej szkoły w Narodowym 

Programie Rozwoju Czytelnictwa przy-
niósł wiele korzyści uczniom, pośrednio 
nauczycielom  i  rodzicom.  Biblioteka 
szkolna wzbogaciła  się  o  924  książki. 
Program    przysłużył  się w  znacznym 
stopniu uaktualnieniu zasobów lekturo-
wych biblioteki, niezbędnych do realizacji 
nowej  podstawy programowej  z  języka 
polskiego. Nastąpił wzrost liczby wypo-
życzonych książek, w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku szk. 2017/18.

Wśród nowych  tytułów znalazły  się 
bogato ilustrowane bajeczki i wierszyki 

dla  najmłodszych,  opowieści 
dla młodszych  dzieci  (teksty 
o  różnym  stopniu  trudności 
czytania) i starszych uczniów 
szkoły podstawowej, ponadto 
książki  z  różnych  dziedzin 
wiedzy  - pozycje  rozwijające 
myślenie,  zainteresowania 
uczniów  oraz  poszerzające 
wiedzę o świecie.

Zakupiono także książki te-
rapeutyczne dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami,  lektury 
z uproszczonym poziomem 

trudności czytania oraz pozycje wzbudza-
jące empatię wobec dzieci wymagających 
szczególnej troski.

W każdej klasie przeprowadzone zo-
stały różne projekty czytelnicze. Ucznio-
wie biorący udział w promocji czytelnic-
twa wykorzystywali w działaniach nowe 
tytuły zakupione w ramach programu. Do 
pracy zaangażowani  zostali  nauczyciele 
klas 5l. i kl.0–III, wychowawcy pozosta-
łych klas oraz nauczyciele języka polskie-
go, przyrody i plastyki. Wygłoszono także 
prelekcję dla rodziców na temat: Wpływ 
czytania  na  rozwój  dzieci  i młodzieży. 
Nauczyciel  bibliotekarz  przedstawił, 
przygotowaną  przez  siebie  sugestywną 
prezentację, zagadnienia omówił na pod-
stawie merytorycznego przygotowania 
i wieloletniego doświadczenia, przedsta-
wił rodzicom przykładowe lektury. 

Harmonogram, regulaminy i scenariu-
sze działań przygotował nauczyciel biblio-
tekarz, który był również koordynatorem 
programu w szkole. 

Edyta Skubis

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa w Szkole Podstawowej

im. jana Pawła II w Płaskiej 
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Żubry z Puszczy Augustowskiej

Drodzy rodzice – oddając elektrośmieci 
wspieracie szkołę!

w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bony wymienne 
na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem 
jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również 
firmy i instytucje, które chcą oddać do utylizacji sprzęt przeznaczony do likwidacji, a tym samym zwięk-
szyć szanse szkoły na ciekawe nagrody.

Zbieramy zużyte:

 Dokładny termin i miejsce zbiórki zostaną podane 
na stronie internetowej szkoły, GOK-u i plakatach.

w tym roku szkolnym szkoła przystąpiła do akcji 
„szkole pomagamy i świat oczyszczamy”

akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród
dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami.

w akcji nie ma przegranych – zyskuje każda szkoła.

•	 komputery    
•	 akumulatory
•	 baterie          
•	 grzejniki
•	 telefony
•	 radia
•	 kosiarki, piły

•	 monitory
•	 lodówki
•	 żelazka
•	 odkurzacze     
•	 drukarki
•	 pilarki
•	 kable

•	 klawiatury
•	 kuchenki 
•	 cartrige
•	 tonery
•	 klimatyzatory
•	 telewizory 
•	 itp.        

Ferie w pełni. Nadleśnictwo Płaska 
i Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej 
zaproponowały dzieciom spotkanie 
z żubrami.

Nadleśnictwo  Płaska  uczestniczy 
w  kompleksowym  projekcie  ochrony 
żubra, prowadzonym przez Lasy Państwo-
we. W ramach projektu w Puszczy Augu-
stowskiej zamieszkało wolnościowe stado 
żubrów. Leśnicy przygotowali garść infor-
macji na temat naszych nowych leśnych 
sąsiadów i podzielili się nimi z dziećmi 
w ramach feryjnych spotkań w Świetlicy 
w Płaskiej. Wiedzę można przyswajać nie 
tylko  słuchając,  ale  również  układając, 
biegając, piekąc i... konsumując!

Spotkanie z żubrem „oko w oko” było 
możliwe  dzięki wspaniałej  dziecięcej 
wyobraźni.  Z  przymkniętymi  oczami 
odbyliśmy podróż  przez  historię  gatun-
ku –  od  czasów  jaskiniowców,  poprzez 
kilkukrotne widmo zagłady żubrów aż po 

chwilę obecną, gdy staraniem wielu ludzi 
– naukowców, przyrodników i leśników, 
żubry  znów  zamieszkują  lasy  różnych 
części  Europy. Dzieci  dowiedziały  się 
co nieco o prowadzonym przez Lasy 
Państwowe projekcie. Z pomocą projek-
towych pomocy dydaktycznych mogliśmy 
spojrzeć na żubra z zewnątrz (Czy żubr 
nosi brodę? Przednia czy tylna racica jest 
większa? Dlaczego?) i do środka (Gdzie 
żubr ma kolano? Jak duży jest mózg żu-
bra? Ile żeber ma żubr?). 

Projekt  zakładał  szereg działań ma-
jących na celu stworzenie odpowiednich 
warunków do bytowania żubrów. Czym 
leśnicy dokarmiają żubry w okresie zimo-
wym? Jak rozkłada się aktywność dobowa 
i  roczna  zwierząt? Co dziś  stanowi  za-
grożenie dla żubrów? Po wzięciu udziału 
w  szeregu  zabaw  ruchowych  dzieciaki 
z Płaskiej doskonale już wiedzą. Wiedzą 
również,  jak  smakuje  własnoręcznie 
upieczony ciasteczkowy żuberek. Pycha!
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Odpady zmieszane 

							25	styczeń;					22		luty;					25		marzec;					26		kwiecień;					13,	27		maj;						8,	24		czerwiec; 						

8,	26	lipiec;		12,	26	sierpień;		9,	25	wrzesień;		19	październik;		25	listopad;		27	grudzień	

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny, Przewięź
 

								28	styczeń;					25		luty;					27		marzec;					27		kwiecień;					17,29		maj;				10	,	28		czerwiec;			 		

13,	27	lipiec;	17,	28	sierpień;	14,	27	wrzesień;	28	październik;	27	listopad;	28	grudzień	

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak 
 
30	styczeń;					27		luty;					29		marzec;			29		kwiecień;					20,31		maj;					15	,	29		czerwiec;										

15,	29	lipiec;	19,	30	sierpień;	16,	30	wrzesień;	30	październik;	29	listopad;	30	grudzień	

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, 
Rubcowo, Lubinowo, Trzy Kopce, Rygol, Jałowy Róg 

 

Odpady segregowane* 
21	styczeń;					18		luty;					19		marzec;					27		kwiecień;					21		maj;					15		czerwiec;																	

16	lipiec;		20	sierpień;		17	wrzesień;		28	październik;		26		listopad;			27	grudzień;	

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny 
 
22	styczeń;					19		luty;					23		marzec;					29		kwiecień;							22		maj;						22		czerwiec;						 								

17	lipiec;		22	sierpień;		18	wrzesień;		29	październik;		28		listopad;			28	grudzień;	

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak 
 
23	styczeń;					20		luty;					29		marzec;					30		kwiecień;							24		maj;						29		czerwiec;															

19	lipiec;		24	sierpień;		20	wrzesień;		30	październik;		29		listopad;			30	grudzień;	

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Lubinowo, Mikaszówka, Muły, Przewięź,  
Rubcowo, Trzy Kopce, Rygol, Jałowy Róg 

 

 
ODPADY WIELOGABARYTOWE** 
na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy pod nr 87 643 90 80 lub MPO Sp. z o.o. Oddział  

w Augustowie, tel. 87 643 70 22. w terminach:     16, 18 marzec;   10, 11 październik 
 

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD*** 
odbiór w świetlicach wiejskich w terminach:     4 marzec;   1 lipiec;   4 listopad    

 


