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Dzień Strażaka
 W dniu 03 maja 2007 roku odbyły się Gminne 

Uroczystości z Okazji Dnia Strażaka w Mikaszówce. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 1200 
w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny.

Mszę świętą celebrował Ks. Proboszcz Parafii Mi-
kaszówka Mirosław Mścichowski. We mszy św. uczest-
niczyli strażacy, że wszystkich Jednostek OSP z terenu 
Gminy Płaska wraz z pocztem sztandarowym z Jed-
nostki OSP Dalny Las. Po zakończeniu mszy św. Głos 
zabrał Wójt Gminy Płaska – Wiesław Gołaszewski, 
który w swoim 
w y s t ą p i e n i u 
p r z e d s t a w i ł 
dzieje Konsty-
tucji 3 Maja i 
nawiązał do 
wartości koś-
cielnych i histo-
rycznych zwią-
zanych z Kon-
stytucją oraz pozdrowił wszystkich strażaków z okazji 
święta strażaka, który przypada na dzień 4 maja Pa-
trona strażaków Św. Floriana. Po przemówieniu Wójta 
Gminy wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Gruszkach z przedstawieniem opartym na twórczości 
Papieża Jana Pawła II.

Następnie po zakończonych uroczystościach Koś-
cielnych, strażacy przemaszerowali na Bindugę w Mi-
kaszówce.

Otwarcia Zawodów w Gminnym Sporcie Pożar-
niczym dokonał Prezes Zarządu Oddziały Gminnego 
Związku OSP RP w Płaskiej – Druh Ireneusz Sieńkow-
ski, który powitał wszystkich przybyłych na Gminne 
Uroczystości Dnia Strażaka w Mikaszówce oraz za-
proszonych gości: 

1. Księdza Proboszcza Parafii Mikaszówka – Miro-
sława Mścichowskiego.

2. Wójta Gminy Płaska – Wiesława Gołaszewskiego.
3. Przewodniczącego Rady Gminy Płaska – Dariu-

sza Ciężkowskiego.
4. Delegacje z Litwy.
5. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Pła-

skiej – Wojciecha Sobolewskiego.
6. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej z Grajewa – Andrzeja Sobolewskiego.
7. Komisję sędziowską z Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Augustowie.
W zawodach uczestniczyły następujące Jednostki 

OSP:

1. OSP Płaska.
2. OSP Dalny Las.
3. OSP Mołowiste.
4. OSP Strzelcowizna.
5. OSP Gruszki.
6. OSP Rudawka.
7. Drużyna Kobieca z OSP Mołowiste.
Klasyfikacja przeprowadzonych zawodów przed-

stawia się następująco:
1. Drużyny mężczyzn:

I miejsce – OSP Gruszki.
III miejsce – OSP Dalny Las.
IV miejsce – OSP Płaska.
V miejsce – OSP Strzelcowizna.
VI miejsce – OSP Mołowiste
VII miejsce – OSP Rudawka.

2. Drużyna kobieca:
I miejsce – OSP Mołowiste.

Ponadto w czasie zawodów odbyła się loteria fanto-
wa zorganizowana przez Caritas Mikaszówka.

Nagrody zawodnikom wręczył Wójt Gminy Płaska 
– Wiesław Gołaszewski.

Na zakończenie zawodów organizatorzy zafundo-
wali wszystkim grochówkę.
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WIEŚCI Z GMINY  

Podczas uroczystej sesji w dniu 28 kwietnia 2007 r. 
odbywającej się w Mikaszówce Minister MSWiA – Ja-
rosław Zieliński dokonał wręczenia na ręce Przewod-
niczącego Rady Gminy Dariusza Ciężkowskiego in-
sygni gminy – herbu i flagi. Obrady sesji Rady Gminy 
swoją obecnością  zaszczycili między innymi:  

Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Diecezji 
Ełckiej – Jerzy Mazur; Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski; Marszałek Jarosław Schabieński, Komen-
dant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – Marian 
Pogoda;  Starosta Augustowski Franciszek Wiśniewski; 
Radni powiatu augustowskiego – Czesław Warakom-
ski i Grzegorz Wojdacki; Ksiądz Parafii Mikaszówka 
Mirosław Mścichowski; Ksiądz Parafii Teolin Witold 
Łozowicki; asystent posła Jarosława Zielińskiego – Le-
szek Dec; autor projektu herbu i flagi gminy – Ryszard 
Guz; Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska – Jan Książ-
kowski; Komendant Komendy Powiatowej Straży Po-
żarnej – Marcin Pożarowski; Komendant Komendy 
Powiatowej Policji – Grzegorz Olszewski; Zastępca 
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Płaskiej 
– Wojciech Sobolewski.

W dniu 28 kwietnia 2007 r. Rada Gminy nadała 
sztandar gminie Płaska. Jego Ekscelencja ks. Biskup 
Ordynariusz Diecezji Ełckiej – Jerzy Mazur dokonał 
jego poświęcenia. Uroczystego przekazania sztandaru 
Wójtowi Gminy – Wiesławowi Gołaszewskiemu do-
konał Minister MSWiA – Jarosław Zieliński. 

Rada Gminy Płaska 
nadaje Sztandar Gminie Płaska

jako najcenniejszy symbol Gminy Płaska do reprezen-
towania na wszystkich uroczystościach gminnych i 
państwowych.

                              Przewodniczący Rady Gminy 
                                     Dariusz Ciężkowski

HERB 
I FLAGA GMINY
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RADA GMINY 
W DNIU 04 KWIETNIA 2007 R. 
PODCZAS V SESJI ZWYCZAJNEJ PODJĘ-
ŁA NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

 
– uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy za 2006 rok.
Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wy-

konania budżetu gminy Płaska za 2006 rok, postana-
wia udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płaska z 
tego tytułu.

 
– uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/157/06 

Rady Gminy  Płaska w sprawie wynagradzania pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Płaska.

Zaakceptowano ustalone wartości jednego punktu 
dla potrzeb ustalenia wysokości miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrud-
nionych w jednostkach organizacyjnych gminy Pła-
ska, według wyszczególnienia (tabela poniżej):

– uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidło-
wego wydatkowania środków wekslem in blanco  
realizacji projektów na dotacje rozwojowe dla szkół 
zakwalifikowanych w ramach projektu „Akademia 
Jutra”.

 Upoważniono Wójta Gminy Płaska do ustanowie-
nia zabezpieczenia prawidłowej realizacji wymienio-
nych umów na realizację projektu ,,Akademia Jutra” 
dla szkół z terenu gminy Płaska  na ogólną kwotę w 
kwocie 236.000,- zł. realizowanego w ramach SPO 
RZL 2006-2006, w formie weksla „In blanco” Gminy 
Płaska na zasadach określonych w umowie i deklaracji 
do weksla.

 
– uchwałę w sprawie realizacji obowiązków wy-

nikających z  ustawy z dnia 18  października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  oraz treści 
tych dokumentów.

Upoważniono Przewodniczącego Rady Gminy do 
powiadomienia sekretarza gminy oraz skarbnika gmi-
ny o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyj-
nego, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia 
powiadomienia, oraz poinformowania o skutku nie-

dopełnienia tego obowiązku, jak również przekaza-
nia oświadczeń lustracyjnych sekretarza gminy oraz 
skarbnika gminy niezwłocznie do Biura Lustracyjne-
go Instytutu Pamięci Narodowej.

RADA GMINY 
W DNIU 28 KWIETNIA 2007 R. 
PODCZAS UROCZYSTEJ VI SESJI USTA-
NOWIŁA HERB, FLAGĘ I PIECZĘCI GMI-
NY PŁASKA.

Aby mieszkańcy mogli zapoznać się z symboliką 
herbu i flagi, jak również ich znaczeniem publiku-
jemy niniejszą uchwałę w całości:

UCHWAŁA NR VI/35/07 
RADY GMINY PŁASKA

z dnia  28 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gmi-

ny Płaska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz.1759, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) 
oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o 
odznaczeniach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 ze 
zmianami z 1998 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. 
Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 
1353) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji He-
raldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Ustanawia się herb, flagę i pieczęcie Gminy Płaska.

§ 2. 
1. Herb Gminy Tarcza z zieloną tynkturą z „łodzią 

papieską” w górnej jej części (z zachowaniem kolory-
styki herbu papieskiego) – nawiązuje do pobytu (wy-
poczynku) Ojca Świętego na terenie Gminy na Kanale 
Augustowskim, przedzielona w środkowej części tar-
czy falą w kolorze białym (srebrnym) symbolizującą 
kanał Augustowski i tej barwy stylizowana rudnia / 
piec/ do wytopu żelaza, jako że historycznie rodowód 

WIEŚCI Z GMINY  
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postania i rozwoju osad w obecnej gminie opierał się 
o eksploatację tamtejszych rud darniowych – ta figura 
heraldyczna znajduje się w dolnej części tarczy. Wzór 
graficzny herbu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Herb Gminy Płaska umieszcza się na budynkach, 
w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posie-
dzeń należących do Gminy Płaska. 

3. Herb – jako znak rozpoznawczy – umieszczany 
jest w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.

4. Prawo używania herbu Gminy Płaska bez ogra-
niczeń przysługuje jej organom, Urzędowi Gminy Pła-
ska oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.

5. Herb – jako znak rozpoznawczo–własnościowy 
– umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emble-
matach, insygniach i innych symbolach władz samo-
rządowych.

6. Herb – jako znak rozpoznawczo–własnościowy 
– umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta, 
Urzędu Gminy, Przewodniczącego Rady, Rady Gmi-
ny.

7. Użycie herbu przez instytucje nie będące gmin-
nymi jednostkami organizacyjnymi, a także przez or-
ganizacje społeczne i inne osoby prawne, zwłaszcza 
w celach handlowych, reklamowych może nastąpić 
tylko za zgodą Rady Gminy Płaska.

§ 3. 
1. Flaga Gminy Płaska jest ekstrapolacją herbu – 

pośrodku wpisana jest żółta [złota] łódź, z krzyżem 
symbolizującym maszt i dużą literą M – „żagiel”. Łódź 
dziobem skierowana jest w prawą (lewą dla patrzące-
go) stronę, a maszt z „żaglem” jest zwrócony w stronę 
lewą (prawą dla patrzącego), emblemat jest koloru 
żółtego /złotego/ i jest elementem osobistego herbu 
Jana Pawła II. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik 
Nr 2 do uchwały.

2. Flagę Gminy Płaska stanowi płat prostokątny o 
wymiarach: długość – 1 m (100 cm) i  szerokość – 0,74 
m  (74 cm), można też wykonać flagę o 100 % większą 
o wymiarach 2m x 1,44 m; średnica 80 + 120 cm.

3. Flaga jest wywieszana na budynku Urzędu Gmi-

ny Płaska, w czasie obrad Rady Gminy, uroczystości 
gminnych i państwowych oraz podczas oficjalnych wizyt 
władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych.

4. Flaga może być wywieszana także na budynkach 
instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych 
w czasie uroczystości gminnych.

5. Flagę podnosi się na budynkach lub przed bu-
dynkami stanowiącymi siedzibę urzędową organów 
Gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych 
z okazji uroczystości oraz świąt i rocznic państwo-
wych i gminnych, w dniach żałoby narodowej flagę 
gminy opuszcza się do połowy masztu. Wójt gminy 
może zarządzić opuszczenie flagi w innych przypad-
kach, niż żałoba narodowa. 

§ 4. 
Ustanawia się pieczęcie:  
1) pieczęć Gminy Płaska jest okrągła, w otoku z na-

pisem Gmina Płaska, w środku wizerunek herbu Gmi-
ny. Wymiar pieczęci wynosi 35 mm średnicy. 

2) pieczęć Urzędu Gminy Płaska jest okrągła, w 
otoku z napisem Urząd Gminy Płaska, w środku wize-
runek herbu Gminy. Wymiar pieczęci wynosi 35 mm 
średnicy. 

3) pieczęć Wójta Gminy Płaska jest okrągła, w oto-
ku z napisem Wójt Gminy Płaska, w środku wizeru-
nek herbu Gminy. Wymiar pieczęci wynosi 35 mm 
średnicy. 

§ 5. 
1. Pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w 

systemie pieczęci władz samorządowych gminy Pła-
ska.

2. Odciski pieczęci herbowej służą do uwierzytel-
niania szczególnie ważnych i uroczystych dokumen-
tów wydawanych przez władze samorządowe gminy 
Płaska, w tym: uchwały Rady Gminy, dyplomy i no-
minacje oraz umowy międzyregionalne.

3. Odciśnięcie pieczęci herbowej pod dokumentem 
kończy cykl kancelaryjnych prac nad dokumentem, 
jest poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej 
kontroli czystopisu i razem z podpisem Przewodni-
czącego Rady lub Wójta Gminy, jest świadectwem na-
dania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.

4. Pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu 
o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym, tło-
czone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie 
naturalnej.

5. Odciski pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, 
wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny być umiesz-
czane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Podlaskiego.

Drodzy Czytelnicy
Zapewne zauważyliście zmiany w naszej wi-

niecie tytułowej, w której pojawił się herb Gminy 
Płaska. Co prawda, nie jesteśmy organem praso-
wym władz samorządowych, mimo to publiku-
jemy sporo materiałów urzędowych. Wszystkie 
publikowane przez nas teksty dotyczą wszakże 
życia i działalności mieszkańców i władz naszej 
gminy.

Jesteśmy przekonani, że Rada Gminy wyda nam 
odpowiednie zezwolenie na używanie wizerunku 
herbu. Jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to 
nasz jednorazowy eksperyment.

                           red. nacz. Barbara Czabańska
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Mamy pięknie wyposażone dwie plaże.  W Płaskiej nad jeziorem Orle i w Ser-
wach nad jeziorem Serwy. Są toalety, przebieralnie, zadaszone stoły, pomosty. 

Na plaży w Serwach jest piękna wiata z kominkiem i miejscem do grilowania. In-
westycje plażowe wykonała firma Poldren, pracami kierował pan Andrzej Masiewicz.

  Szkoła Podstawowa w Gruszkach, 
Gruszki 60, 16 – 326 Płaska

W ramach projektu „AKADEMIA JUTRA” realizowanego przez Augustowskie Centrum 
Edukacyjne w Augustowie zdobyła dofinansowanie w Sektorowym Programie Opera-
cyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

Numer i nazwa Priorytetu:  II. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Numer i nazwa Działania:
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
Schemat:2.1.a Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem

Nazwa projektu, który realizuje szkoła brzmi: „Z serca puszczy do Europy”
Okres wdrażania projektu przez szkołę: od 01.03.2007 r. do 28.02.2008 r.
Projekt obejmuje uczniów całej szkoły tj. 61

Zakładane rezultaty projektu:
– zorganizowanie w szkole kółek zainteresowań
– osiągnięcie lepszych wyników nauczania poprzez zajęcia wspomagające
– podniesienie poziomu wyników sprawdzianów zewnętrznych – sprawdzian po klasie VI
– nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych
– stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym
– przygotowanie do radzenia sobie w innym środowisku – miejskim, gimnazjum

Rodzaj wsparcia:
Zajęcia wspomagające z przedmiotów
•  język polski -  3 godziny w miesiącu – obejmuje 18 osób
•  matematyka - 3 godziny w miesiącu – obejmuje 18 osób
•  nauczanie zintegrowane:
– „Gry i zabawy edukacyjne”  –  2 godziny w miesiącu – obejmuje 9 osób
– „Z uśmiechem i zabawą po sukces” – 3 godziny w miesiącu – obejmuje 10 osób

Kółka zainteresowań: 
•  krajoznawczo – turystyczne 1 godzinę w miesiącu – obejmuje 10 osób
•  języka angielskiego - 2 godziny  w miesiącu – obejmuje 10 osób
•  teatrzyk szkolny - 2 godziny w miesiącu – obejmuje 15 osób
•  prowadzenie gazetki szkolnej – 1 godzinę w miesiącu – obejmuje 15 osób
•  „Jestem małym obywatelem Europy” – 1 godzinę w miesiącu – obejmuje 9 osób
•  „Z komunikacją na Ty” – 3 godziny  w miesiącu – obejmuje 7 osób

Wycieczki jednodniowe
•   Muzeum Kanału Augustowskiego i Ziemi Augustowskiej – maj
•   Białowieski Park Narodowy – styczeń

Wycieczki wielodniowe
•   Lato – biwak – 2 dni – czerwiec
•   Warszawa – 3 dni – sierpień
•   Planetarium w Olsztynie, Grunwald, Gdańsk i Malbork – wrzesień   
       
Inne 
Wyjazd na salę gimnastyczną w Płaskiej
Wyjazd na pływalnię w Augustowie
Wyjazd z jasełkami do Rudawki

Współpraca ze Strażą Graniczną, 
Nadleśnictwem Płaska, Policją, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą

Plaże już są...

Plaża nad jeziorem Orle – Płaska Kąty

Plaża nad jeziorem Serwy – wieś Serwy
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Mamy pięknie wyposażone dwie plaże.  W Płaskiej nad jeziorem Orle i w Ser-
wach nad jeziorem Serwy. Są toalety, przebieralnie, zadaszone stoły, pomosty. 

Na plaży w Serwach jest piękna wiata z kominkiem i miejscem do grilowania. In-
westycje plażowe wykonała firma Poldren, pracami kierował pan Andrzej Masiewicz.

Projekt „Akademia Jutra”
  Miło mi poinformować, że opracowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pła-
skiej Dwa projekty „Ku dorosłości” dla gimnazjum i „Jesteśmy w Europie” dla szkoły 
podstawowej zyskały wysokie oceny w powiecie augustowskim. Na realizacje tych 
projektów uzyskaliśmy 174 tys. zł ze środków Unijnych.
    

  Projekty dotyczą problemów:

- rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
- zwiększonego dostępu do edukacji- program kształcenia przez całe życie,
- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią, a miastem.
  Tworząc projekty dla szkoły podstawowej i gimnazjum oczekuje się uzyskania nastę-
pujących rezultatów;
1. Wdrożenie programu rozwoju szkoły zwiększającego ofertę edukacyjną.
2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiają-
cych dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji 
i aktywności obywatelskiej.
  
  Realizacja projektów trwać będzie do 29 lutego 2008 roku.

  W projekcie „Ku dorosłości” dla uczniów gimnazjum zaplanowano następujące formy 
zajęć;
1. „Ocalić od zapomnienia” – inwentaryzacja wraz z opisem, pomników przyrody i miejsc 
pamięci historycznej w obrębie kilku kilometrów od Płaskiej. Będzie też przygotowana 
prezentacja multimedialna.
2. Utworzenie zespołów i różnorodnych kół zainteresowań.
3. Wydawanie czasopism szkolnych.
4. Wyposażenie pracowni językowej.
5. Organizacja sześciu wycieczek po Polsce.

  Projekt „Jesteśmy w Europie” przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, zakłada 
następujące formy zajęć;
  
1. Uruchomienie kół zainteresowań: polonistycznego, jęz. Angielskiego, matematycz-
nego, informatycznego, dziennikarskiego, sportowego. 
2. Organizacja festynu majowego” Rodzinne spotkania w Europie”
3. Kanał Augustowski Perłą naszego regionu.
4. Udział w „Festynie Jaćwieskim”
5. Pływać każdy może  - zajęcia sportowe.
6. Organizacja sześciu wycieczek po Polsce.

  Realizacja projektów trwa systematycznie według opracowanych harmonogramów.
  Pragnę podziękować nauczycielom realizującym te projekty, a zwłaszcza paniom 
Teresie Sewstynowicz, Lilinie Polkowskiej, Ewie Pużyńskiej i panu Ryszardowi Romań-
czukowi za pracę przy pisaniu projektów.

Czesław Warakomski
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Płaskiej

Plaże już są...

Plaża nad jeziorem Orle – Płaska Kąty

Plaża nad jeziorem Serwy – wieś Serwy
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Droga 
z Gorczycy do Strzelcowizny

będzie twarda
W Planach Inwestycyjnych Po-

wiatu nasze potrzeby znalazły ni-
kle odzwierciedlenie.

Tylko czterokilometrowy odci-
nek drogi  Strzelcowizna – Gorczy-
ca. Ukończenie budowy tego ka-
wałka drogi przewiduje się w roku 
2007. Jej wartość kosztorysowa 
1660 tys. zł . Dotacje z funduszy 
Unijnych wyniosą 1.237,5 tys. zł.

Nasza 
Straż Graniczna 
najlepsza w Polsce

Młodzież ze Straży Granicznej 
w Płaskiej okazała się znakomity-
mi biegaczami... na nartach. Cho-
ciaż już wiosna, ale nie było okazji 
wcześniej o tym donieść naszym 
czytelnikom. W ramach słynnego 
Biegu Piastów odbyły się pierwsze 
mistrzostwa Straży Granicznej – 
reprezentantów oddziałów z całej 
Polski. W zawodach wzięły udział 
drużyny ze Służb Granicznych z 
Niemiec i Czech.

W rywalizacji świetnie wypad-
li Funkcjonariusze Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Pła-
skiej (zdjęcie obok). W biegu na 10 
km kobiet trzecie miejsce zajęła 
mł. chor. Agnieszka Szlegier. Na 
tym samym dystansie zabłysnęli 
również plut. Paweł Chmielewski 
– zdobywca trzeciego miejsca i mł. 
chor. Konrad Ponganis – czwarte 
miejsce. Ich wyniki były najlep-
szymi wśród zawodników Polskiej 
Straży Granicznej. 

Gratulujemy i zapraszamy do 
popularyzacji biegów narciarskich 
wśród naszej młodzieży.
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Po kilkudziesięciu latach za-
biegania u okupacyjnych 

władz carskich w dniu 27 kwiet-
nia 1907 roku powołano parafię 
Mikaszówka. Mieszkańcy już dwa 
lata wcześniej pobudowali pleba-
nię, a rok później kupili od Pani 
Antoniny Różańskiej działkę o po-
wierzchni jednego morga (za 100 
rubli) z przeznaczeniem pod koś-
ciół. 

W skład parafii weszło 16 miej-
scowości: Brożane, Gruszki, Hań-
cza, Jazy, Mały Borek, Mikaszówka, 
Mościsko, Paniewo, Pańkowskie, 
Perkuć, Pieć, Rygol, Sosnówek, Tar-
tak i Uść. Obecnie niektóre z tych 
miejsc nie są już zamieszkałe.

Do nowo powstałej parafii 
wkrótce dołączyła Strzelcowizna, 
Muły i Dworczysko.

Po drugiej wojnie światowej 
do parafii przyłączono wsie, któ-
re poprzednio należały do parafii 
Teolin. Wieś Teolin znalazła się w 
granicach Związku Radzieckiego, 
który nie dopuszczał swobodnego 
przemieszczania się ludności.

  W parafii obowiązki probosz-
cza  pełniło 18 księży, a jeszcze 
dwóch miało tytuł administrato-
rów. W okresie 1907–1940 parafią 
kierowało dziewięciu księży. Ich 
pobyt w Mikaszówce nie przekra-
czał kilku lat. Po wojnie, czterech 
proboszczów pracowało w Mika-
szówce  po 10 lat. 

Pierwszy z nich – ks. Jakub Kon-
dracki obejmując stanowisko pro-
boszcza w 1945 roku był już czło-
wiekiem chorym i kilka  lat spędził 
na leczeniu. Drugim długoletnim 
proboszczem był ks. Florian Sza-
błowski. Gospodarzem parafii był 
w latach 1956–1966, to właśnie on 
nie chciał przyjąć, w czasie burzy, 
pod swój dach wędrowców. Który-
mi okazali się Biskup Karol Wojtyła  
i wraz z młodzieżą. 

W latach 1975–1985 probosz-
czem był ks. Marian Borkowski. 
Obejmując parafię, pierwszą w swo-

jej kapłańskiej karierze wykazał się 
dużą inicjatywą: skłonił parafian 
do wybudowania nowej okazałej 
plebani, organizował pielgrzymki 
i wycieczki. Parafianie do dzisiaj 
wspominają go z sympatią. W la-
tach 1985–1995 obowiązki pro-
boszcz pełnił ks. Antoni Bednarski. 
Zaznaczył się w pamięci wspólnoty 
parafialnej jako rzetelny gospodarz 
liczący się z Radą Parafialną, inicja-
tor budow „organistówki”.  

„Organistówka” była bardzo 
ważna dla parafin. W niewiele lat 
po wybudowaniu, Kościół został 
wyposażony w organy. Od 1910 
roku  w parafii pracował organista. 
Jego gra uświetniała wszystkie na-
bożne uroczystości. Prowadził też 
chór parafialny.

Sakralna muzyka organowa 
i pieśni, starannie śpiewane przez 
chór były dla parafian źródłem 
wielkiej radości.

Przez czterdzieści lat na orga-
nach grał pan Antoni Krotoszyń-
ski. Uczył religii, śpiewu, prowa-
dził chór parafialny i młodzieżowy. 
Pracę w parafii zaczął w 1948 roku, 

miał wówczas 25 lat. Zmarł 1987 
roku i został pochowany na cmen-
tarzu w Mikaszówce. Przez parę 
następnych lat funkcje organisty 
spełniał Eugeniusz Dziemijaniuk,. 
W połowie lat dziewięćdziesiątych  
zapadł na zdrowiu i zrezygnował 
z pracy. 

Parafianie bardzo chcieli mieć 
własnego organistę. To pragnienie 
motywowało do zbudowania or-
ganistówki. Organistówkę zbudo-
wano, inwestycją kierował ksiądz 
Proboszcz Andrzej Jarząbek. Inwe-
stycję ukończono 2003 roku. Ks. 
A. Jarząbek został przeniesiony do 
parafii w Gołdapi. W organistów-
ce zamieszkał ks. Mirosław Mści-
chowski obecny proboszcz parafii 
Mikaszówka. Organisty parafianie 
nie mają.  Piękna drewniana pleba-
nia służy do celów rekreacyjnych.

                 Barbara Czabańska  

W powyższym tekście korzystano z pracy 
Ks. Wojciecha Guzewicza „Parafia Mika-
szówka  1907-2007” 

100-lecie Parafii Mikaszówka

Dlaczego?
100 lat parafii, 100 lat kościoła. Parafianie budowali ten kościół, remon-

towali, ozdabiali. Z okazji  100-lecia, już od jesieni ubiegłego roku wyko-
naliśmy wiele prac przy Kościele: położyliśmy nowy, wiórowy dach, nowy 
szalunek od strony wschodniej, nowe okna, nowe podłogi. Nasze żony je 
lakierowały. Zebraliśmy pieniądze na nowe ławki i żyrandole.

Dużo pracy, pieniędzy i serca włożyliśmy w naszą świątynię. Przyszedł 
ten uroczysty dzień 28 kwietnia – 100-lecie parafii. Przyjechali dostojni 
goście: Biskup, poprzedni proboszczowie, osoby konsekrowane – pocho-
dzące z naszej parafii. Wszyscy weszli do pięknie przysposobionego, przez 
nas, Kościoła na uroczystą mszę. Nam wchodzić proboszcz zakazał – bo 
miejsca nie starczy....będzie ciasno? 

Przecież można było postawić „stół pański” przed wrotami kościoła. 
Odprawić mszę świętą na oczach wspólnoty parafialnej. Mocnym rytem 
naszej wiary jest wspólnota – komunia. Czuję, że okazano nam ogromne 
lekceważenie. 

                                                                                                 Parafianin

LISTY DO REDAKCJI  
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100-lecie Parafii Mikaszówka Dzień Strażaka



by jedność trwała 

Ks. Witold Łozowicki z Sopoćkiń, między innymi powie-
dział: „....przyjechaliśmy w delegacji 5 osób. Przyjechaliśmy 
po to, by jedność trwała między nami. Przyjechaliśmy, po 
to by być razem z wami. Bo tutaj też jest nasza ojczyzna. 
Przekazujemy gobelin z wizerunkiem Jana Pawła II, utkany 
w Witebsku, tam kiedyś była I Rzeczpospolita.

Kanał nas łączy – spływ kajakowy, 300 osób, ruszy nieba-
wem. Wiara w Boga podstawa odwagi, szukania pojedna-
nia, pomimo ludzkich barier, niech będzie w naszym sercu. 
Szukajmy tego co nas łączy, a nie dzieli. (...) Łączy nas Bóg, 
łączy i Maryja, łączy nas Kanał Augustowski i daj Boże aby 
władze samorządowe odważyły się pierwsze wyciągnąć 
przyjazną dłoń do władz samorządowych grodzieńszczy-
zny, za tym przyjdzie korzyść. (...) 

Dziękuję za gościnność. 
Zapraszam na Grodzieńszczyznę.  Szczęść Boże.”

Dostojni Goście oglądają 
„Perłę Gminy” 
pan Piwkowski, kierownik budowy 
opowiada o pracach przy Kanale.

Pan Wiesław Gołaszewski z żoną Ma-
rią i Dariusz Ciężkowski byli gospoda-
rzami gminnych uroczystości.


