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XXVIII SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 26 września 2018 r. w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Pła-
skiej odbyła się XXVIII sesja zwyczaj-
na, której przewodniczyła Przewodni-
cząca Rady Gminy Alicja Polkowska. 

Na sesji przedstawiono informację 
o realizacji budżetu gminy Płaska za 
I półrocze 2018 r. Wykonanie docho-
dów ogółem wynosi  6.342.698,90  zł 
(plan  12.536.190,74  zł),  co  stanowi 
50,60% wykonania. Wykonanie wy-
datków wynosi 5.587.645,38 zł (plan 
12.116.190,74 zł), co stanowi 46,12% 
wykonania.    Informacja  o  przebiegu 
wykonania  budżetu  za pierwsze pół-
rocze 2018 roku, została pozytywnie 
zaopiniowana przez Regionalną  Izbę 
Obrachunkową w Białymstoku. 

Podczas sesji  radni podjęli nastę-
pujące uchwały:

- Nr XXVIII/221/18  w  sprawie 
zmian w  budżecie  gminy  Płaska  na 
2018 rok. Zmiany w budżecie dotyczą 
zmian w planie dochodów, polegają-
cych na zwiększeniu o kwotę o kwotę 
26 000,00 zł, zmian w planie wydat-
ków,  polegających  na  zwiększeniu 
o kwotę o kwotę 26 000,00 zł, dokona-
nia przeniesień wydatków w działach 
oraz między  działami  na  kwotę  366 
903,00 zł.

-  Nr XXVIII/222/18   w  spra-
wie  przyznania  dotacji  dla  Parafii 
Rzymskokatolickiej  p.w.  św. Marii 
Magdaleny, Mikszówka  17,  16-326 

Płaska wysokości 30.000,00 zł na do-
finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych 
przy zespole sakralnym w Mikaszów-
ce (kościół parafialny p.w. św. Marii 
Magdaleny  i  dzwonnica),  wpisanym 
do rejestru zabytków decyzją Urzędu 
Wojewódzkiego  w  Suwałkach, Wy-
działu Kultury, Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków z dnia 30.08.1985 
roku, znak KL.WKZ 534/427/d/85, Nr 
rejestru 427.

- Nr XXVIII/223/18  w  sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie, w drodze 
zakupu,  nieruchomości  oznaczonej 
działką ewidencyjną Nr 248/23 o pow. 
0,0599 ha  (użytek RVI) oraz działką 
Nr 248/24 o pow. 0,4046 ha  (użytek 
RVI)  i  działką  Nr  248/11  o  pow. 
0,0032  ha  (użytek  RVI),  położonej 
w Płaskiej, przylegających bezpośred-
nio do działki Urzędu Gminy Płaska, 
stanowiącej własność osoby fizycznej, 
zapisanej  w  księdze  wieczystej  Nr 
SU1A/00007858/4,  na  rzecz  Gminy 
Płaska, z przeznaczeniem pod istnieją-
cą wielofunkcyjną ścieżkę rowerowo-
-narciarską i rozbudowę infrastruktury 
gminnej.  

- Nr XXVIII/224/18  w  sprawie 
uchwalenia  Statutu  Gminy  Płaska. 
Zmiany  w  statucie  wynikają  z  ko-
nieczności  dostosowania  zapisów do 
aktualnych przepisów prawa, dotyczą 
między innymi:  

wydłużenia kadencji Rady i Wójta 
z 4 na 5 lat, określenia zasad przepro-
wadzania głosowania nad projektami, 
ustalania wyników głosowania i poda-
wania  ich do publicznej wiadomości 
z uwzględnieniem wymogu równości 
oraz  bezpośredniości głosowania nad 
poszczególnymi projektami, dostoso-
wania statutu do ustawowego wymogu  
powołania przez  rady gminy komisji 
skarg,  wniosków  i  petycji,  określe-
nia  zasad  działania  klubów  radnych, 
spełnienie  wymogu  transmitowania 
i utrwalania obrad rady gminy za po-
mocą  urządzeń  rejestrujących  obraz 
i dźwięk.

- Nr XXVIII/225/18  w  sprawie 
uchwalenia  regulaminu  dostarczania 
wody na terenie gminy Płaska.

- Nr XXVIII/226/18 zmieniającej 
uchwałę w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Płaska, które dotyczą wymogu 
posiadania  pojemników  na  odpady 
zmieszane,  gdyż  odpady  pozosta-
wione do odbioru w workach, często 
były rozrzucane przez psy i zwierzęta 
leśne. W  uchwale  zdefiniowano  od 
nowa pojęcia pojemników i worków. 
Zmiana uchwały uzyskała pozytywną 
opinię  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Augustowie. 

- Nr XXVIII/227/18  w  sprawie 
odwołania    Skarbnika  Gminy  Pani 
Katarzyny Olszewskiej (w związku ze 
złożoną przez nią rezygnacją z pełnio-
nej  funkcji)  oraz Nr XXVIII/228/18 
powołania na Skarbnika Gminy Pani 
Elżbiety Wioletty  Krauze,  która  od 
ponad  roku pełniła  funkcję Zastępcy 
Skarbnika Gminy. 

- Nr XXVIII/229/18  w  sprawie 
zmiany  Statutów  Jednostkom  Po-
mocniczym Gminy  Płaska.  Zgodnie 
z  sugestią  Komisji  Statutowej  oraz 
Komisji Stałych przedłużono  z 4 na 5 
lat kadencję sołtysów i rad sołeckich, 
dostosowując  je  do  kadencji Wójta 
i Rady Gminy. 

(A.J.)
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PoDSUMowANIe KADeNCJI
2014 - 2018

Kończy się kadencja samorządowa 
2014-2018 r. Gdybym miał porównać 
tą kadencję z poprzednią, to na pewno 
zauważalny jest znacznie spokojniejszy 
przebieg zdarzeń z tego okresu czasu 
w porównaniu z poprzednimi latami. 

Był to dobry czas by pozamykać trud-
ne  sprawy  sadowe  i  spory które  targały 
poprzednio wspólnotą Gminną. Zaczęło 
się  od  szczęśliwego wygrania  sprawy 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych Litwy 
i Wojewodą Podlaskim. Sprawa  ta  była 
bardzo  niebezpieczna  dla  finansowej 
sytuacji Gminy. Zadłużenie w tym czasie 
dochodziło do 80%. Choć wiedzieliśmy, 
że mamy  rację w  tym  sporze,  to  nigdy 
nie znane są wyroki sądów. Przegrana za-
mknęła by rozwój Gminy Płaska na wiele 
lat. Widać było też ogromne zacięcie  do 
walki po drugiej stronie  i wsparcie  jakie 
niektórzy polscy urzędnicy udzielali Mi-
nistrowi MSW Litwy w walce z Gminą 
Płaska.  Szczęśliwie  dla  naszej Gminy, 
Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie 
(było  to  już drugie podejście) definityw-
nie  rozstrzygnął  spór na korzyść Gminy 
Płaska. W ten sposób w grudniu 2016 r. 
zakończył  się  jeden  z  najtrudniejszych 
etapów tej kadencji. Efekty wymierne tej 
wygranej  to  :  uchylona  kara finansowa 
500 tys. Euro oraz zwrot należnej Gminie 
dotacji ok. 2,8 mln zł. 

W tym czasie Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Białymstoku (RIO) wszczęła 
wobec  Gminy  procedurę  „programu 
naprawczego”. Gmina została całkowicie 
zblokowana finansowo. Program napraw-
czy  rozpoczął  się w 2016  r.  i wydawało 
się,  że  szybko się nie  skończy,  że długo 
nie osiągniemy bezpiecznych wskaźników 
oczekiwanych przez RIO. Jednak kolejna 
sprawa sądowa z wykonawcą przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, Wojciechem 
B. oraz firmą Aquatech z Łomży, przynio-
sła znowu zmiany na lepsze. Na początku 
2018  r.  Gmina  wygrała  definitywnie 
sprawę  z wykonawcą.  Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku  nie  tylko  zasądził  dla 
Gminy  koszty  napraw  przydomowych 
oczyszczalni  lecz  jeszcze  oddalił  inne 
żądania niesolidnego wykonawcy. W su-
mie wykonawca  poniósł  koszty  całego 
procesu w wysokości ok. 3,8 mln złotych. 

Na początku 2018 zakończył się „program 
naprawczy” i znowu możemy realizować 
inwestycje wg. własnych oczekiwań.

Ubiegająca kadencja to również ciągłe 
zabiegi o poprawę stanu dróg zlokalizowa-
nych na terenie naszej Gminy. Na początku 
kadencji miała miejsce trudna przeprawa 
o naprawę drogi powiatowej na odcinku 
Płaska- Mikaszówka. Wszyscy pamiętają, 
jak tragicznie wyglądała ta droga po ukoń-
czeniu budowy ścieżki rowerowej. Wspól-
ne wysiłki  radnych, mieszkańców oraz 
także mój wkład  zaowocowały  szybkim 
remontem drogi i przejęciem drogi przez 
Województwo.  Pomimo,  że  było wiele 
nieporozumień z tego powodu, chce jed-
nak podziękować władzom województwa 
za przejęcie drogi i za troskę o jej dalsze 
utrzymanie. 

Na początku mijającej  kadencji,  ro-
zegrała  się  bitwa  o  podatek  od  lasów. 
Z punktu widzenia, niezbyt bogatej gminy 
jaką jesteśmy, wpłaty z podatku leśnego są 
bardzo istotne (zalesienie w gminie wynosi 
ok. 82%). Z wpłat podatku leśnego m.in. 
utrzymujemy Szkołę w Płaskiej. Zaliczenie 
prawie 100 % lasów w naszej Gminie do 
lasów ochronnych,  groziło  ogromnymi 
problemami finansowymi,  gdyż  rocznie 
traciliśmy  ok  500  tys.  zł.  Jako władze 
Gminy podjęliśmy (razem z Radą Gminy) 
walkę o wyprostowanie  błędnych decyzji 
z Warszawy. Poprosiliśmy m.in. o wsparcie 
Związek Gmin Rzeczpospolitej,  zostały 
skierowane odpowiednie pisma do Komisji 
wspólnej Samorządu i Rządu w Parlamen-

cie RP itd. Wszystko szczęśliwie wróciło 
do poprzedniego stanu na początku 2016 r.

Ogromnym  sukcesem,  było  prze-
kształcenie przejścia granicznego w Ku-
rzyńcu  (Rudawka)  na  Kanale Augu-
stowskim w przejście pieszo-rowerowe. 
Zabiegałem  o  to  od wielu  lat. Wysiłki 
moje i Rady akceptował Wojewoda Podla-
ski. Zainteresowaliśmy tematem również 
stronę białoruską. Po wielu latach działań 
i rozmów, dwa lata temu przejście zostało 
przekształcone,  co    nadało    temu miej-
scu  zupełnie  nową  jakość.  Ponad  3000 
osób przekracza (aktualnie)  to przejście 
rocznie. To miejsce (przejście graniczne 
w Kurzyńcu) możne  i powinno być za-
lążkiem nowego rozwoju ekonomicznego 
Gminy Płaska.   Dlatego  gdy  działacze 
z Białegostoku, zaczęli mącić w głowach 
mieszkańców  Rudawki,  obietnicami 
mglistymi o remoncie drogi, w zamian za 
oddanie bezpłatne całej granicznej działki 
na której położona jest droga do przejścia 
w Kurzyńcu, trzeba było bronić interesów 
Gminy przed taką grabieżą majątku gmin-
nego. Przejście w Kurzyńcu jest naszym 
światłem na  rozwój  turystyczny Gminy 
i  tworzenie  nowych miejsc  pracy. Nie 
możemy pozwalać, by działacze z innego 
obszaru województwa zawłaszczali nasze 
najcenniejsze  obszary  i  to  jeszcze  za 
darmo. Mam nadzieję, że już za kilka dni 
otrzymamy decyzję Wojewody o wspól-
nym remoncie drogi Rudawka- przejście 
graniczne w Kurzyńcu. Może  to  uzmy-
słowi  troskę  działań moich  i  chytrość 
tych,  którzy  chcieli wykorzystać  trudne 
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położenie (brak środków finansowych na 
samodzielny remont) naszej Gminy.

Kolejne trudne zadania to utrzymanie 
hydroforni gminnych w Płaskiej, Serskim 
Lesie, Strzelcowiźnie, Gruszkach i Rudaw-
ce w dobrej kondycji. Już tylko ilość hydro-
forni pokazuje jak trudne i kosztowne jest 
to  zadanie. Studnie z których czerpiemy 
wodę  do  poszczególnych wodociągów 
były wiercone jeszcze w poprzedniej epoce 
politycznej lub na przełomie zmian poli-
tycznych. Ujęcia wody  są bardzo  różne, 
w zakresie  jakości wody. Mamy studnie 
o bardzo dobrej wodzie i bardzo złej. Przy 
niskiej dochodowości naszych hydroforni 
(wynika to z ilości mieszkańców) nie ma 
możliwości by sfinansować modernizację 
hydroforni  i wykonać  nowe  studnie  ze 
środków własnych Zakładu Gospodarki 
Komunalnej,  który  dba  o  utrzymanie 
hydroforni. Musimy znaleźć źródła finan-
sowania modernizacji  hydroforni  poza 
Gminą  (z Unii Europejskiej  lub  środki 

krajowe). Mogę zapewnić natomiast,   że 
wszędzie  ciągle  na  bieżąco  badana  jest 
czystość i jakość wody. Robią to wyspe-
cjalizowane firmy na zlecenie stacji sani-
tarno-epidemiologicznych. Gmina  sama 
nie bada wody, my za te badania płacimy. 
W każdej hydroforni woda spełnia normy 
do spożycia. Tu należą się podziękowania 
pracownikom Samorządowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, którzy wykonują 
ogromną pracę  by  utrzymać w dobrym 
stanie nasze hydrofornie.

Wyjątkowo cieszę się, że udało się zor-
ganizować wsparcie finansowe na remonty 
Kaplicy Matki Bożej Studzieniczańskiej 
oraz Kościoła Sw. Marii Magdaleny w Mi-
kaszówce. Na remonty obu tych świątyń 

przeznaczone  zostały  środki  z Lokalnej 
Grupy Działania Kanał Augustowski, 
w  której  to  organizacji  przewodniczę 
pracom Rady LGD. Zabytki architektury 
kościelnej,  zdobią  nasz  krajobraz  oraz 
są  żywymi miejscami kultu  religijnego, 
miejscami o wyjątkowym znaczeniu dla 
mieszkańców naszej Gminy. Tym bardziej 
jest mi miło, że właśnie ze środków LGD 
w którym jest Gmina Płaska, zostały wy-
odrębnione środki na wsparcie remontów  
tych świątyń.

Z wielu  innych  obszarów działania 
naszego  samorządu  warto  zauważyć 
wsparcie jakie zostało udzielone z budżetu 
Gminy, Ochotniczym Strażom Pożarnym 
czy wykonanie  dokumentacji  technicz-
nej na budowę 12,5 km dróg gminnych 
oraz dokumentacji na budowę ok. 15 km 
ścieżek rowerowych i chodników. Szkoła 
Podstawowa w  Płaskiej  otrzymała  też 
nowy  system  odwodnienia  oraz  nowy 
system kanalizacji i oczyszczalnię. Punkt 

przedszkolny w Płaskiej został zaopatrzony 
w plac zabaw dla dzieci. 

Były  tez  smutne  wydarzenia,  jak 
chwila gdy dowiedzieliśmy się o tragicznej 
śmierci naszego kolegi i radnego Jurka Ru-
dzińskiego. Był nieocenionym wsparciem 
merytorycznym w rozwiązywaniu różnych 
problemów i wyjątkowym człowiekiem.

Wszystkie wymienione  i  niewymie-
nione,  osiągnięcia  i  sukcesy,  nie byłyby 
możliwe bez  ogromnego wsparcia  oraz 
chęci współpracy ze strony Rady Gminy. 
Tym  samym pragnę  bardzo  serdecznie 
podziękować wszystkim Radnym za nie-
ocenioną pomoc i zaangażowanie w czasie 
mijającej  kadencji.    Efektem  zgodnych 

obrad podczas Sesji były mądre decyzje, 
które w znacznym stopniu przyczyniły się 
do usprawnienia  funkcjonowania Gminy 
oraz osiągania wyznaczonych celów. 

Nieoceniona jest również pomoc oraz 
zaangażowanie mieszkańców. Wiele odby-
tych spotkań, wspólnych rozmów, celnych 
uwag oraz konstruktywnej krytyki prze-
łożyło się na  konkretne działania. Gmina 
Płaska  to przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy tworzą naszą lokalną wspólnotę.  Re-
alizowane inwestycje oraz przedsięwzięcia 
są podejmowane głównie z myślą o miesz-
kańcach. Celem mojej działalności,  jako 
Wójta, jest pochylenie się na podstawowymi 
potrzebami i problemami lokalnej ludności. 
Stąd też większość działań nakierowanych 
jest na podnoszenie jakości życia osób za-
mieszkujących Gminę Płaska. Kierowanie 
środków na poprawę jakości infrastruktury, 
hydrofornii, sprawny serwis przydomowych 
oczyszczalni  ścieków, wspieranie  i  dofi-
nansowywanie działań w zakresie oświaty 
i kultury. To wszystko przedkłada  się na 
poprawę warunków życia nas wszystkich 
oraz naszych najbliższych.   Dlatego  też 
serdeczne podziękowania kieruję do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Płaska.

Gmina nie funkcjonowałaby również, 
bez wsparcia  jednostek organizacyjnych 
którymi są: Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Płaskiej, Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek 
Pomocy  Społecznej, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
a także  Urząd Gminy wraz z kierownikami 
i pracownikami wymienionych jednostek. 
Dziękuję  serdecznie wszystkim pracują-
cym na rzecz Gminy Płaska. Bez wsparcia 
oraz  zaangażowania merytorycznego 
Kierowników  jednostek oraz wszystkich 
pozostałych  pracowników,  nie  byłoby 
możliwe zrealizowanie tego, co wydarzyło 
się w przeciągu mijającej kadencji.

Wysiłki we wszechstronnym organizo-
waniu życia naszej wspólnoty samorządo-
wej zostały zauważone w 2018 roku, przez 
Kapitułę programu „Symbol Polskiej Sa-
morządności 2018”. Gmina Płaska została 
laureatem tegorocznego konkursu i odebrała 
zaszczytne wyróżnienie w dniu 4 paździer-
nika br. na uroczystej gali w Katowicach.

Z pozdrowieniem 
Wiesław Gołaszewski
 Wójt Gminy Płaska
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„Idzie szkrab w wielki świat
– utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w Gminie Płaska” 
W dniu 5 września 2018 r. została za-

warta umowa pomiędzy Województwem 
Podlaskim a Gminą Płaska  na dofinan-
sowanie projektu „Idzie szkrab w wielki 
świat  –  utworzenie  nowych  miejsc 
wychowania przedszkolnego w Gminie 
Płaska” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego  na  lata  2014-2020. Zakres  pro-
jektu zakłada utworzenie nowych miejsc 
wychowania  przedszkolnego  dla  15 
dzieci z terenu Gminy Płaska. Inwestycja 
obejmuje zakup: wyposażenia i montażu 
placu  zabaw wraz  z wykonaniem bez-
piecznej  nawierzchni,  interaktywnego 

„Magicznego Dywanu”, mebli i wyposa-
żenia punktu przedszkolnego, zabawek, 
artykułów plastycznych. Projekt zakłada 
ponadto  finansowanie wynagrodzenia 
personelu zatrudnionego w utworzonym 
punkcie przedszkolnym przez okres od 
01.09.2019 r. do 26.06.2020 r.: 2 nauczy-
cieli (2 etaty), 1 logopeda (1/2 etatu), 1 
pedagog (1/2 etatu), sprzątaczka (1 etat), 
a także zapewnienia wyżywienia dla 15 
dzieci (śniadania, obiad, podwieczorek). 
W budżecie projektu przewidziano także 
sfinansowanie studiów podyplomowych 
dla 1 nauczyciela zatrudnionego w punk-
cie  przedszkolnym. Koszt  projektu  to 

379.625,00 zł,  z  czego dofinansowanie 
EFS  wynosi  322.681,25  zł.  Celem 
projektu  jest: wzrost  upowszechnienia 
edukacji  przedszkolnej  poprzez  utwo-
rzenie  15  nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego na terenie gminy Płaska 
oraz  doskonalenie  umiejętności  i  kwa-
lifikacji  zawodowych  1  nauczyciela 
OWP e terminie do końca czerwca 2020 
r. Przedsięwzięcie jest komplementarne 
do  projektu  relizowanego  w  ramach 
poddziałania  8.2.1.  RPOWP  –  projekt 
„Adaptacja budynku po byłym komisa-
riacie policji na punkt przedszkolny”. 

(A.J.)

Adaptacja budynku po byłym 
komisariacie policji na punkt 

przedszkolny
 W dniu 28 sierpnia 2018 r. została 

zawarta  umowa  pomiędzy Wojewódz-
twem  Podlaskim  a Gminą  Płaska    na 
dofinansowanie  projektu  „Adaptacja 
budynku po byłym komisariacie poli-
cji na punkt przedszkolny” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Podlaskiego  na  lata 
2014-2020. 

W  ramach  podpisanej  przez Wójta 
umowy, gmina będzie mogła zaadopto-
wać budynek po komisariacie policji na 
przedszkole. Projekt polega na przebu-
dowie części budynku, w której mieścił 
się  posterunek  Policji  i  utworzenie 
w  nim  punktu  przedszkolnego  dla  15 
dzieci w wieku 3 i 4 lat. Inwestycja obej-
mie m.in.  adaptację pomieszczeń, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, ter-
momodernizację, zakup pieca i montaż 
przydomowej biologicznej oczyszczalni 

ścieków. Obiekt zostanie dostosowany 
do  potrzeb  osób  z  niepełnosprawno-
ściami. Wartość projektu - 326.385,84 

zł, dofinansowanie - 184.485,04 zł. 
Planowany  termin  wykonania  robót 
budowlanych – koniec czerwca 2019 r.

Podpisanie umowy,  fot. www.wrotapodlasia.pl
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Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019 w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II

W dniu 3 września w naszej szkole 
odbyła się inauguracja roku szkolnego 
2018/2019. Szkoła to wczesne wstawa-
nie, obowiązek, ale przede wszystkim 
zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, 
marzeń.

Uroczystość  rozpoczęła  się mszą 
św. w kaplicy w Płaskiej celebrowaną 
przez ks. Arkadiusza Pietuszewskiego 
i ks. Andrzeja Borkowskiego. Dalsza 
część  odbywała  się    w  szkole.  Na 
wstępie wprowadzono sztandar szkoły 
i  odśpiewano hymn  szkoły. Dyrektor 
szkoły Dariusz Sudyk serdecznie po-
witał gości: Wójta Gminy Płaska Wie-
sława Gołaszewskiego, ks. Proboszcza 
Arkadiusza  Pietuszewskiego  i  ks. 
Proboszcza Andrzeja  Borkowskiego, 
przewodniczącą Rady Gminy  Płaska 
Alicję  Polkowską,  dyrektor  GOK 
Katarzynę  Jadeszko,  z-cę  Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Płaska w Żylinach 
Ścibora  Zawiślaka,  przedstawiciela 
Placówki Straży Granicznej w Płaskiej 
Dariusza Macierzyńskiego,    dzielni-
cowego Arkadiusza  Puczyłowskiego, 
przedstawiciela Rady Rodziców Mał-
gorzatę Ciężkowską.

Dyrektor  szkoły  złożył  życzenia, 
aby nowy rok szkolny obfitował w ra-
dosne chwile, sukcesy i zadowolenie. 
Uczniom życzył , aby nie opusz-
czał ich zapał do nauki, a n-lom 
towarzyszyła  ich pasja  i zawo-
dowa  satysfakcja.  Nadmienił 
również o zmianach w oświacie 
dotyczących egzaminów ósmo-
klasistów  oraz  rekrutacji  do 
szkół ponadpodstawowych. Dla 
części  z  nich  to  bardzo ważny 
rok-  uczniowie  III  klas  gim-
nazjum  zakończą  rok  szkolny 
egzaminem  gimnazjalnym(  to 
ostatni  rocznik  wygaszanych 
gimnazjów- z dniem 31 sierpnia 
2019  roku, w wyniku  reformy 
systemu oświaty z 2017r., gim-
nazja zostaną zlikwidowane).

Początek września  to  rocz-
nica wybuchu II wojny świato-
wej. Z historii wiemy, że dzieci 

polskie nie usiadły w ławkach, 
zamiast dzwonka usłyszały huk 
armat, świst pocisków, wybuchy 
bomb. Nie zapominajmy o tych, 
którzy  79  lat  temu  rozpoczęli 
walkę  w  obronie  Ojczyzny. 
W  związku  z  tym  młodzież 
wystąpiła  w montażu  słowno- 
muzycznym,  przybliżającym 
historię tamtych tragicznych dni. 
Wszyscy  obecni minutą  ciszy 
uczcili pamięć poległych.

Ż y c z y m y   w s z y s t k i m 
Uczniom, Nauczycielom,  Pra-
cownikom, Rodzicom wytrwa-
łości  i  powodzenia  w  nowym 
roku szkolnym!

                                                                                                                           
L.P.
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W ostatnim  tygodniu wakacji    27 
sierpnia piłkarze „MUKS” Płaska” roze-
grali mecz piłki nożnej z rówieśnikami ze 
„Sparty Augustów”, którzy przebywali na 
obozie treningowym w szkole w Płaskiej. 
Mecz  wygrał  „MUKS  Płaska”  10:5. 
W  środę  29  sierpnia  odbył  się  rewanż,  

ten mecz również wygrali młodzi piłkarze 
z Płaskiej 8:6.

Od 10 września 2018r. rozpoczynają 
się  zajęcia  sportowe  „MUKS  Płaska”  
organizowane  przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Płaskiej.  

Piłka nożna – Poniedziałek, Środa 

godz. 17.00
Tenis stołowy – Wtorek, Czwartek
godz. 17.00
Judo – Piątek godz. 17.00
Zapraszamy wszystkich chętnych: 
Piłka nożna i tenis stołowy
klasy   I – V

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Płaskiej

wiadomości Sportowe

11 października w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Płaskiej odbyła 
się  uroczysta  akademia  z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Na uroczystości byli 
nauczyciele, pracownicy szkoły, przedsta-
wiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. 
Uroczystość w naszej  szkole  uświetnili 
swoją  obecnością Wójt Gminy  Płaska 
Wiesław Gołaszewski oraz przewodniczą-
ca Rady Gminy Płaska Alicja Polkowska.

Dzień Edukacji Narodowej  polskie 
święto  oświaty  i  szkolnictwa wyższego 
ustanowiono 27 kwietnia 1792r. Upamięt-
nia rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej,  która  została  utworzona 
z  inicjatywy  króla  Zygmunta Augusta 
Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten 
nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Uczniowie w podzięce za codzienny 
trud  pedagogów przygotowali  zabawny 
występ. W krzywym zwierciadle ukazali 
trudy przekazania uczniom wiedzy i spo-
soby radzenia z niesfornymi podopiecz-
nymi. Wręczyli wszystkim pracownikom 
szkoły drobne upominki.

W tym uroczystym dniu słowa podzię-
kowania i życzenia pracownikom szkoły 
przekazał dyrektor szkoły Dariusz Sudyk, 

a także wyróżnił nauczycieli Nagrodą Dy-
rektora. Następnie Wójt Gminy Płaska po-
dziękował Radzie Pedagogicznej za wkład 
włożony w wychowanie, w profilowanie 
postaw młodzieży  i  kształtowanie mło-
dych umysłów. Na zakończenie przedsta-
wicielka Rady Rodziców złożyła życzenia 
zdrowia,  cierpliwości  i  wytrwałości 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Obchody święta zakończyły się słod-
kim  poczęstunkiem,  przygotowanym 
przez Radę Rodziców.

                                                                                                                                  L.P. 
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200-letnia zabytkowa śluza Swoboda 

otwarta po remoncie
Państwowe  Gospodarstwo Wod-

ne Wody  Polskie  otworzyło w  sobotę 
(13.10.2018r.)    odremontowaną  śluzę 
Swoboda  na  Kanale Augustowskim. 
Koszt prac to  5,1 mln zł. 

„To była ostatnia śluza, która cze-
kała na remont. Na kanale zostaną 
nam do wykonania takie prace jak 
umocnienia brzegów, wymiana palisad, 
a także zabytkowe budynki przy kanale, 
gdzie mieszkają pracownicy obsługujący 
śluzy”  -  powiedział  dyrektor  Regio-
nalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku PGW Wody Polskie Mi-
rosław Markowski.

Śluza Swoboda  jest  siódmą  z  kolei 
śluzą  na Kanale Augustowskim. Wybu-
dowano  ją w  latach  1826  –  1827  pod 
kierunkiem kapitana Korpusu Inżynierów 
Jana Pawła Lelewela. Jej długość wynosi 
45,4m a szerokość 6 m. Poprzez prawie 
kilometrowy odcinek Kanału Augustow-
skiego  (zwanego Kanałem  Swoboda) 
łączy  Jezioro Studzieniczne  z  Jeziorem 
Ślepym. Różnica poziomów między jezio-
rami wynosi 1,7 m. Z jej nazwą wiąże się 
legenda: „Budowniczowie, którzy w tym 
miejscu kopali kanał to byli chłopi pańsz-
czyźniani, którym obiecano, że jeżeli szyb-
ko przekopią kanał to zostaną uwolnienie 
od obowiązków pańszczyźnianych. W tym 
miejscu miało dojść do tego uwolnienia 
stąd nazwa śluzy Swoboda” – mówił Ma-
ciej Ambrosiewicz- historyk, pracownik 
Wigierskiego Parku Narodowego. 

Na śluzę Swoboda przybyły
setki osób

Otwarciu Śluzy Swoboda towarzyszył 
rodzinny piknik edukacyjny „Jesień nad 

Kanałem Augustowskim” 
zorganizowany  przez  Re-
gionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku. Na 
uczestników czekał darmowy 
rejs statkiem z Augustowa na 
śluzę Swoboda (to najdłuższy 
rejs Żeglugi Augustowskiej 

-  120 minut  pięknych  krajobrazów Ka-
nału  i  Puszczy Augustowskiej),  pokazy 
i  stoiska  Służb Ratowniczych,  Parków 
Narodowych, Lasów Państwowych oraz 
występy zespołów.   Biorący udział w pik-
niku mogli dowiedzieć się jak reagować, 
gdy wywróci się kajak, jak nieść pomoc 

sobie  i  innym,  jak bezpiecznie przekro-
czyć  granicę  drogą wodną na  przejściu 
Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustow-
skim czy przejść szybki kurs reanimacji 
i resuscytacji. 

Na najmłodszych uczestników pikni-
ku czekały gry, zabawy, nauka wędkowa-
nia i konkursy z nagrodami. ”Bardzo mi 
się tu podoba, nigdy nie byłem nad wodą 
w lesie, gdzie można było się tak fajnie 
bawić” – powiedział 6-letni Michał. 

Jak na piknik przystało, nie zabrakło 
ogniska z kiełbaskami

Festyn nad Kanałem Augustowskim 
był też okazją do przybliżenia mieszkań-
com i turystom roli Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego „Wody Polskie”, które 
od  1  stycznia  2018  roku  jest  głównym 
podmiotem odpowiedzialnym za gospo-
darkę wodną w kraju.

Przecięcie wstęgi było symbolicznym otwarciem śluzy Swoboda

Stoisko Wód Polskich cieszyło się 
ogromną popularnością

Pokazy ratunkowe odbywały się w wodzie i na 
lądzie



wrzesień - październik 2018 r.10

GłosPłaskiej

HIStoRIA PowStAwANIA oSAD 
w PUSzCzY AUGUStowSKIeJ część 3

W 1863  roku wybuchło  powstanie 
styczniowe  , miały  tu miejsce  liczne 
bitwy  i  potyczki  partyzanckie,  w  po-
bliskim  Kozim  Rynku  miał  swoją 
główną bazę słynny pułkownik Wawer 
( Konstanty Ramotowski). Po powsta-
niu  styczniowym  przeprowadzono 
uwłaszczenie  ziemi  dworskiej  przeka-
zując  ziemię  chłopom. Drugą  reformą 
władz  carskich  było  utworzenie  gmin 
wiejskich.  Powstały  wówczas  po  raz 
pierwszy samorządowe gminy wiejskie. 
Organem uchwałodawczym gminy było 
zebranie  gminne,  na  którym  prawo 
głosu  mieli  gospodarze  posiadający 
co  najmniej  3 morgi  gruntu.  Zebranie 
gminne  wybierało  wójta  i  ławników 
(zarząd gminy). Wójt miał uprawnienia 
policyjno-administracyjne  i  sądowni-
cze. Wójt musiał mieć minimum 25 lat 
i posiadać co najmniej 6 mórg gruntu. 
Na przełomie XIX i XX wieku Płaska 
była  głównie  zamieszkała  przez  rol-
ników    i  robotników  leśnych,  ludność 
w tych okolicach była prawie zupełnie 
polska i katolicka. 

Latem 1914 roku wybuchła I wojna 
światowa,  już w sierpniu  tego właśnie 
roku  nastąpiła  tu  koncentracja  wojsk 
carskich,  które  uderzyły  na  Prusy 
Wschodnie  doznając  tam wielkiej  po-
rażki.  Okolice  Płaskiej  leżały  blisko 
frontu rosyjsko-niemieckiego. W lutym 
1915 roku linia frontu ustabilizowała się 
na  linii  Osowiec-Augustów-Suwałki.  
Dopiero w sierpniu 1915 roku Niemcy 
przełamali front i wyparli Rosjan z Kró-
lestwa  Polskiego.  Nastąpiła  twarda, 
wojskowa  okupacja  niemiecka,  połą-
czona  z  rabunkową  gospodarką  leśną. 
W listopadzie 1918 roku pod patronatem 
niemieckim rozpoczął działalność pol-
ski  samorząd,  który  utworzył  również 
sądownictwo,  policję  i  straż  leśną. Te 
obszary  były  terenem  sporym między 
odradzającymi  się  państwami  Polską 
i  Litwą. Okupacyjne wojska  niemiec-
kie  wywoływały  również  konflikty 
między  tymi  państwami, w 1919  roku 
przekazały władzę w powiecie sejneń-
skim Litwinom,  również w  powiatach 
augustowskim i suwalskim.  Wywołało 

to ostry, również zbrojny konflikt, gdyż 
w tych powiatach dominowała ludność 
polska. Sprawą zajęła się francuska kon-
ferencja pokojowa, która 18 lipca 1919 
roku  wytyczyła  linię  demarkacyjną. 
W sierpniu 1919 roku wybuchło polskie 
powstanie sejneńskie, wojska powstań-
cze we wrześniu  obsadziły  wytyczną 
linię demarkacyjną, która również dziś 
stanowi  granicę  polsko-litewską.  Już 
w lipcu 1920 roku wobec klęsk polskich 
w wojnie z Rosją Radziecką na  te ob-
szary znów wkroczyły wojska litewskie, 
z  którymi  Polacy walczyli  jeszcze we 
wrześniu 1920 roku. Dopiero z końcem 
września  nastąpił  rozejm,  wytyczono 
pas naturalny i w 1923 roku wytyczono 
formalnie granicę między obu państwa-
mi. Stan wrogości trwał na tej granicy 
do II wojny światowej. 

W czasie spisu powszechnego z 1921 
roku w miejscowości Płaska notowano 
64 domy i 3 inne budynki mieszkalne, 
mieszkało tu 368 osób, wśród nich było 
17  Żydów.  Płaska  należała  do  gminy 
Szczebra, jednak to właśnie Płaska była 
ówcześnie  największą miejscowością  
tejże gminy.

Jeszcze za czasów carskich powiat 
augustowski  był  najbardziej  zalesio-
nym powiatem w Królestwie. Również 
w  granicach  II  Rzeczpospolitej  tenże 
powiat  stanowił największy kompleks 
lasów w granicach państwa. Głównym 
bogactwem było drewno. Rosjanie nie 
kupowali  już  drzewa  po  zaniżonych 
cenach, otworzył się rynek krajowy, na 
którym  było wielkie  zapotrzebowanie 
na  drewno  po  zniszczeniach  I  wojny 
światowej. Otworzyły  się  też  granice, 
polskie drewno eksportowano nawet do 
Afryki i Australii. Do czasów wielkiego 
kryzysu wywożono bardzo dużo drew-
na, koleją oraz kanałem augustowskim. 
Rząd polski przykładał duże znaczenie 
do  gospodarki  leśnej,  20%    eksportu 
stanowiło drewno.

W 1922 roku w tej wsi powstała jed-
noklasowa  szkoła powszechna, uczyło 
się w niej 86 uczniów, już rok później 
przemianowano ją na szkołę dwuklaso-
wą-  liczba  uczniów  przekroczyła  100. 

W  następnych  latach  liczba  dzieci  się 
zmniejszała, w 1930 uczyło się tutaj 77 
uczniów, a w 1938- 86 uczniów. Szkoła 
mieściła się w wynajętych budynkach. 

DALNY LAS
W pierwszej połowie XIX wieku wo-

kół wcześniej założonych osad: Serwy, 
Serski Las, Mołowiste i Macharce wy-
tworzyła się spora polana, która ciągle 
się powiększała. W tym czasie powstały 
nowe osiedla rolnicze i osady robotni-
ków leśnych.  Wśród tych nowych osad 
notowano między  innymi Dalny  Las. 
Wioska  powstała  najpewniej w  latach 
czterdziestych XIX stulecia, ponieważ 
mapy  z  1939  roku  jeszcze  jej  nie  po-
kazują. Była  to miejscowość  rządowa, 
która po 1864 roku została uwłaszczona 
i skomasowana. 

Opis  ze  Słownika Geograficznego 
Królestwa  Polskiego  z  1880  roku  in-
formuje,  że miejscowość    Dalny  Las 
dzieliła się na wieś i osadę, leżały one 
w  powiecie  augustowskim  i  gminie 
Szczebro-Olszanka. We  wsi  było  36 
domów  i  248 mieszkańców, natomiast 
w  osadzie  1  dom  i  9  mieszkańców. 
W  czasie  spisu  powszechnego  z  1921 
roku  Dalny  Las  dzielił  się  na  wieś 
i  leśniczówkę,  w  sumie  notowano  26 
domów  i  140 mieszkańców,  wszyscy 
podali  narodowość  polską  i wiarę  ka-
tolicką. 

Już w  1921  roku w miejscowości 
zorganizowano jednoklasową szkołę po-
wszechną z liczbą 110 uczniów. Jednak 
już w następnym roku liczba ta spadła 
o połowę, zapewne z powodu utworze-
nia szkoły w którejś z okolicznych wsi. 
Do 1939 roku liczba dzieci wahała się od 
42 do 62. Pierwszą znaną nauczycielką 
była  tutaj Maria  Ekiertówna  (1925-
1929), po niej nauczycielką była Maria 
Albrechtowa. 

GORCZYCA
Gorczyca należy do  jednej ze  star-

szych miejscowości  na  terenie  gminy. 
W 1668 roku król Jan Kazimierz wydał 
dwa  przywileje  na  „założenie  upustu 
i  nowej  rudni  na  rzecz  Płosce,  wraz 
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z  gruntami  i  sianożęcami”.  Odbiorcą 
tych przywilejów był niejaki Stanisław 
Gorczyca. W dokumentach  to miejsce 
zwano Ruda Polskie, jednak już w krót-
ce przyjęła się nazwa Ruda Gorczyca, 
od  nazwiska  pierwszego  użytkownika 
tych rud.

Stanisław Gorczyca otrzymał przy-
wileje  na  założenie  rudni  od  króla, 
jednak  faktyczną  organizatorką  tego 
przedsięwzięcia była Konstancja z Wo-
dyńskiej  Butlerowa,  ówczesna  dzier-
żawczyni Puszczy Perstuńskiej, w skład 
której wchodziły te obszary. Według J. 
Wiśniewskiego ruda zlokalizowana była 
w  zachodniej  części wsi,  która  zwana 
jest obecnie Starą Rudą. Stanisław Gor-
czyca  otrzymał  przywilej  pozyskania 
rud żelaza, miał też prawo do wykarczo-
wania pewnego obszaru na pola uprawne 
praz użytkowania okolicznych łąk. 

W XVIII wieku powszechnie zwano 
wioskę  Ruda  Gorczyca,  taka  nazwa 
pojawiła  się    na  ówczesnych mapach. 
W końcu tegoż stulecia władze Ekonomi 
Grodzińskiej rozpoczęły akcję porząd-
kowania wsi  puszczańskich.  Chodziło 
o  dokładne wytyczenie  obszarów  le-
śnych, pól i łąk. Mimo akcji zabierania 
osadom łąk śródleśnych, mieszkańcom 
wsi udało się zachować łąki nad Płaską 
i u Królowej Wandy (Wody).

Według dokumentów Ekonomii Gro-
dzińskiej w końcu XVIII wieku utwo-
rzono  tu karczmę. Do  tej pory  istnieje 
tutaj miejsce zwane Jordyga albo ulica 
Żydowska , jest to właśnie pozostałość 
po dawnej karczmie dzierżawionej zwy-
czajowo przez Żydów. Dane z 1792 roku 
przekazują, że w Rudzie Gorczycy było 
pięciu ziemian i trzech kątników. W su-
mie 8 gospodarzy  i 81 mieszkańców.

W połowie XIX wieku w tych oko-
licach  zaprzestano wytopu  rud  żelaza, 
rudnicy albo odeszli stąd, albo zajęli się 
rolnictwem. W związku z tym zmieniła 
się nazwa wsi na Gorczyca. Dodatkowo 
podczas budowy Kanału Augustowskie-
go powstała tu jedna z e śluz. W czasie 
spisu  powszechnego  z  1921  roku we 
wsi notowano 37 domów i 185 miesz-
kańców. Wszyscy  podali  narodowość 
polską i wiarę katolicką .

Opracował Leszek Zugaj
Ciąg  dalszy  historii  osadnictwa  na 

terenie ówczesnej miejscowości Płaska 
(oraz  innych wsi) w  kolejnych wyda-
niach Głosu Płaskiej.

Jesienne atrakcje
w świetlicy w Gruszkach

Jesień to idealna pora na kasztanowe 
zabawy  oraz  robienie  ziemniaczanych 
ludzików. W  październikowy popołu-
dniowy wtorek w Gruszkach Biblioteka 
i  Świetlica Wiejska  zorganizowały 
warsztaty dla dzieci o tematyce jesien-
nej.  Na  owych  zajęciach  do  zabawy 
wykorzystaliśmy materiały  z  drzew: 
kasztany, żołędzie i  jarzębinę. Uczest-
nicy  wykonywali  jesienne  ludziki, 
zwierzątka,  stworki-potworki  według 
własnego pomysłu. Ze skarbów jesieni 
dziewczynki  tworzyły  wspaniała  bi-
żuterie  –  okazało  się,  że  jarzębina  to 
doskonały materiał  na  korale.  Kolej-
ne  zajęcia  poświeciliśmy  na  zabawę 
z  ziemniaczkiem  –  cudaczkiem.  Na 
początku uczestnicy wysłuchali  krótkiej 

bajki  o  ziemniaku,  a  potem  pokazali-
śmy im ile różnorodnych zabaw można 
wymyślić właśnie  z  ziemniakiem,  np. 
rzucanie ziemniakiem do celu ( kosza). 
Zabawa na czas w sadzenie i zbieranie 
ziemniaków,  odgadywanie  zagadek. 
Dzieci  również  popisały  się  dobrą 
znajomością  potraw  z  ziemniaków. 
Niektórzy znali nawet inne nazwy tego 
popularnego warzywa np. pyry – gwara 
poznańska, czy bulwa – język kaszub-
ski.  Potem  powstały  pomysłowe  pie-
czątki i cudaczki zrobione z ziemniaka 
i innych warzyw. Na zakończenie dnia 
wszyscy spotkaliśmy się przy wcześniej 
rozpalonym ognisku ,w którym czekały 
na nas aromatyczne pieczone ziemniaki.

B. Rodziewicz
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