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V SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 29 marca 2019 r. w sali kon-
ferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się V sesja zwyczajna, której prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Polkowska.               W trakcie obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 

- NR V/31/19 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Płaska na lata 2019 – 2027. Zmiana Wie-
loletniej Prognozy Finansowej związana 
była z uaktualnieniem dokumentu na 
koniec kwartału oraz dostosowaniu do 
ostatnich zmian w budżecie.

- NR V/32/19 w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy Płaska na 2019 rok. Zmia-
ny w budżecie dotyczą zmian w planie 
dochodów, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 116 297,00 zł, w związku z czym 
plan wydatków, polega również zwiększe-
niu o kwotę 116 297,00 zł oraz przeniesień 
wydatków w działach oraz między dzia-
łami na kwotę 24 770,00 zł.

- NR V/33/19 w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. Zostały 
naniesione uzupełnienia do Uchwały Nr 
III/15/18 w sprawie obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej podjętej podczas 
III sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 
2018 roku.

- NR V/34/19 w sprawie w przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody 
na terenie gminy Płaska w celu prze-
kazania go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu. Regulamin ten określa 
w szczególności prawa i obowiązki 
przedsiębiorstwa wodociągowego oraz 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń 
wodociągowych.

- NR V/35/19 w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2019 
r. Uchwalenie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Płaska w 2019 roku, wynika z art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt.

- NR V/36/19 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla dzia-
łek o nr ewid. 48/5 i 48/8 z obrębu ewid. 
Gruszki.

- NR V/37/19  w sprawie przyjęcia 
oceny zasobów pomocy społecznej 
Gminy Płaska za rok 2018. Ocena za-

wiera dane statystyczne  zakresu pomocy 
i wypłacanych świadczeń społecznych. 
Materiał ten stanowi także podstawę do 
przygotowania projektu budżetu w tym 
zakresie na rok 2019.

- NR V/38/19  w sprawie utworzenia 
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej. 
Od września 2019 roku tworzy się Punkt 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Płaskiej, zlokalizo-
wany w budynku po byłym Komisariacie 
Policji. Budynek zostanie wyremonto-
wany i dostosowany w ramach projektu 
o dofinansowanie. Do punktu przedszkol-
nego będą uczęszczały dzieci w wieku 
3-4 lat. Będzie on działał od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 
z możliwością przedłużenia w godzinach 
7.30 do 15.30.

(M.B.)
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Ekonomiczna postawa
Już po raz drugi instytucje i miesz-

kańcy naszej gminy odpowiedzieli 
pozytywnie na prośbę o udział w zbiór-
ce elektrośmieci, przywożąc zepsute 
lodówki, pralki, telewizory, komputery, 
monitory itp. Nie działające sprzęty nie 

trafią więc na wysypisko ani do lasu, 
a firma Green Ofice odzyska z nich cenne 
surowce. Dziękujemy za zaangażowanie, 

bo to dobrze gdy wspólnie troszczymy się 
o nasze środowisko. 

B. Łebska

VI SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 31 maja 2019 r. w sali kon-
ferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się VI sesja zwyczajna, której 
przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Alicja Polkowska.               W trak-
cie obrad radni podjęli następujące 
uchwały: 

- NR VI/39/19 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Płaska wotum zaufania.

- NR VI/40/19 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 
2018 rok.

- NR VI/41/19 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018.

- NR VI/42/19 zmieniająca Wielo-
letnią Prognozę Finansową na lata 2019 
– 2027. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej związana była z uaktual-
nieniem dokumentu oraz dostosowa-
niem do ostatnich zmian w budżecie 
wynikających z zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.

- NR VI/43/19 w sprawie zmian 
w budżecie gminy Płaska na 2019 rok. 
Zmiany w budżecie dotyczą zmian 
w planie dochodów, polegających na 
zwiększeniu o kwotę 153 611,50 zł, 
w związku z czym plan wydatków, 
polega również zwiększeniu o kwotę 1 
653 611,50 zł oraz przeniesień wydatków 
w działach oraz między działami na 
kwotę 8 781,00 zł.

- NR VI/44/19 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych i określenia granic ich obwodów 
od dnia 1 września 2019 roku.

- NR VI/45/19 w sprawie wykazu 
kąpielisk zorganizowanych na terenie 
Gminy Płaska na rok 2019. Uchwała 
określa sezon korzystania oraz wykaz 
kąpielisk na terenie Gminy Płaska na 
2019 rok obejmujący kąpielisko „Camp 
Serwy” nad Jeziorem Serwy.

- NR VI/46/19 w sprawie zasad 
odpłatności za umieszczanie reklam na 
mieniu gminy. Uchwała reguluje miejsca 
umieszczania, stawki opłat, zasady płat-
ności oraz powierzchnię reklam. 

- NR VI/47/19 w sprawie w przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody 
na terenie gminy Płaska w celu przeka-
zania go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu. Regulamin ten określa 
w szczególności prawa i obowiązki 
przedsiębiorstwa wodociągowego oraz 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę za pomocą urzą-
dzeń wodociągowych.

- NR VI/48/19 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Płaskiej. Od 
września 2019 roku tworzy się Punkt 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Płaskiej, zlokalizo-

wany w budynku po byłym Komisariacie 
Policji. Budynek został wyremontowany 
i dostosowany w ramach projektu o dofi-
nansowanie. Do punktu przedszkolnego 
będą uczęszczały dzieci w wieku 3-4 
lat. Będzie on działał od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 
z możliwością przedłużenia w godzinach 
7.30 do 15.30.

- NR VI/49/19 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzier-
żawcą której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres powyżej 3 lat.

- NR VI/50/19 w sprawie zmiany 
Uchwały NR XI/80/15 Rady Gminy 
Płaska z dnia 3 grudnia 2015 r w sprawie 
opłaty miejscowej.

- NR VI/51/19 w sprawie uchwalenia 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Gminy Płaska 
na lata 2019-2029.

- NR VI/52/19 w sprawie uzgodnie-
nia przeprowadzenia zabiegów pielęgna-
cyjnych pomnika przyrody.

- NR VI/53/19 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gmi-
ny Płaska z dnia 12 czerwca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla 23 
obszarów w miejscowości Płaska.

   (M.B.)
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Przebudowa drogi gminnej w Rubcowie 

W związku z zakończeniem reali-
zacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
gminnej w Rubcowie”, w dniu 23 maja 
2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowo przebudowanego odcinka drogi 
o długości 0,577 km . Rozbudowę 

i przebudowę drogi na bitumiczną wy-
konała firma P.U.H. KAMPOL Barbara 
Szymczyk z Dąbrowy Białostockiej, 
która w postępowaniu przetargowym 
przedstawiała najkorzystniejszą ofertę. 
Koszt inwestycji to kwota 491 357,04 zł. 

Podczas otwarcia i oddania drogi 
do użytku, poświęcono nowy odciek 
drogi, a w przecięciu wstęgi uczest-
niczyli przedstawiciele Rady Gminy, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
sołectwa.  

„MŁoDzIeż zAPobIeGA
PożARoM”

Jak co roku 20.03.2019r. w Szkole 
Podstawowej w Płaskiej odbyły się 
gminne eliminacje do XLII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. W dwóch kategoriach wiekowych 
startowało 22 osoby.

Pod czujnym okiem jury
w składzie:

1.  Przewodniczacy kpt. psp Karol Kar-
wowski -PSP Augustów
2.  Sekretarz  Jan Szymczyk – Urząd 
Gminy Płaska
3. Członkowie:
Katarzyna Turowska
- Nadlesnictwo Płaska
Monika Grzybowska
-Urząd Gminy Płaska
kpt psp Paweł Bukrajewski
-PSP Augustów

odbył się etap pisemny. Do ścisłego 
finału zakwalifikowało się po 5 osób          
z każdej grupie wiekowej. Konkurso-
wicze odpowiadali tym razem ustnie 
na trzy pytania z zakresu pożarnictwa.

Laureatami  na szczeblu gminnym 
XILII konkursu Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”zostali:

pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce Salwocki Piotr
uczeń klasy Va sp
II miejsce Maja Puczyłowska
uczennica klasy VI sp
III miejsce Natasza Sewastynowicz
klasa Vb sp

 druga kategoria wiekowa:
I miejsce Ciężkowska Zofia
uczennica klasy IIIb gim
II miejsce Daria Raszkiewicz
uczennica klasy IIIa gim
III miejsce Julia Sewastynowicz
klasa VIII sp

Po zakończeniu konkursu zostały 
wręczone nagrody i upominki za udział 
w konkursie, które wręczali: Wójt Gmi-
ny Płaska Wiesław Gołaszewski  oraz 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Roman 
Rogoziński.

Laureaci eliminacji gminnych będą 
reprezentować gminy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych podczas elimi-
nacji powiatowych, które odbędą się 
w dniu 08 kwietnia o godz. 9.00 w PSP 
w Augustowie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w dalszych eliminacjach.

Kinga Macierzyńska
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Turniej tenisa stołowego

otwarcie wystawy

W niedzielę  3 Marca w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Pła-
skiej odbył się XII Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Płaska w tenisie stoło-
wym. Turniej rozegrany został w kate-
gorii Open. Do niedzielnej rywalizacji 
stanęło 20 zawodników z Augustowa, 
Pisanicy, Bełdy, Netty, Białobrzeg, 
Szczebry, Danowskich i Płaskiej. 
W Turnieju najlepszy okazał się Michał 
Bronakowski,  drugie miejsce zdobył 
Tadeusz Omelianiuk, a trzecie Maciej 

Bronakowski. Statuetkę dla najmłod-
szego uczestnika turnieju otrzymał 
Krzywiński Łukasz z Płaskiej, a naj-
aktywniejszym uczestnikiem wybrano 
Mateusza Bronakowskiego.  Sędzią 
głównym był i sprawnie przeprowadził 
zawody p. Zdzisław Omelianuk. 

Jan Bagiński

Miejsce  Imię i Nazwisko

1 Michał Bronakowski
2 Tadeusz Omelianiuk
3 Maciek Bronakowski
4 Jerzy Kasjanowicz
5 Jan Bagiński
6 Henryk Szeszko
7 Jarosław Dobrzyński
8 Stanisław Krutul
9 Karol Szeszko
10 Andrzej Skowroński
11 Jakub Kowalewski
12 Mateusz Bronakowski
13 Jacek Motybel
14 Józef Fiećko
15 Agnieszka Krzywicka
16 Kamil Motulewicz
17 Cezary Krzywicki
18 Łukasz Krzywicki
19 Rafał Krutul
20 Jan Kiciński

Gminny Ośrodek kultury w płaskiej zaprasza na otwarcie wystawy 
malarstwa pana adama milewskiego. Tematyką obrazów jest krajobraz 

okolicznych jezior oraz kanału augustowskiego. 

Data i godzina:   8 czerwca (sobota) 2019r. o godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy!!
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WIoSNA W PuSzczY
Przedwiośnie i wczesna wiosna 

to jeden z najciekawszych okresów 
w roku. Powszechnie mówi się o tym, 
że w kwietniu przyroda budzi się do 
życia… idzie wiosna. Wszyscy jeste-
śmy przyzwyczajeni, że data 21 marca 
uznawany jest za początek wiosny, jej 
pierwszy dzień. Czy faktycznie tak jest? 
Według zjawisk przyrodniczych zdecy-
dowanie nie. 21 marca, czyli równonoc 
nie jest przełamaniem zimy, jest raczej 
datą wyznaczającą bardziej środek niż 
początek wiosny. Gdy myślimy o wio-
śnie, tej pięknej i kwiecistej to z reguły 
w naszej wyobraźni rysuje się maj, ten 
kwiecisty maj. Prawda natomiast jest 
taka, że od połowy maja zaczyna się 
w Polsce przyrodnicze lato, którego 
pełnia przypada na 22 czerwca – czyli 
przesilenie letnie.

Przedwiośnie w Polsce rozpoczyna 
się zdecydowanie wcześniej niż pod 
koniec marca bo już w połowie lutego. 
Wtedy zaczynają kwitnąć pierwsze ro-
śliny, a pierwszymi z nich są leszczyna 
i olsza czarna. Następne w kolejce 
są wierzby, wawrzynek wilczełyko, 
a później jest już tylko więcej i więcej 
kolejnych roślin. W marcu zaczynają 
się pojawiać geofity kontrastujące 
z pustym, nie zazielenionym o tej po-
rze roku dnem lasu lub pełną brązów 
i szarości przestrzenią łąk. Większość 
z nich to rośliny cebulowe lub kłączo-
we które prowadzą wegetację tylko 
wiosną. Wykorzystują wtedy większe 
natężenie światła, gdyż dno lasu nie jest 
jeszcze przesłonięte listowiem, a łąki 

nie są porośnięte bujnymi i wysokimi 
trawami. Wiele osób zna geofity, lubi je, 
zachwyca się nimi, choć pewnie nigdy 
wcześniej nie słyszało o tym iż rośliny 
te właśnie tak są nazywane. W kwietniu 
zaobserwujemy na pewno kwitnącą 
przylaszczkę, podbiał i śnieżyczkę prze-
biśnieg. Za kilka dni pojawi się zawilec 
gajowy oraz zawilec żółty, ziarnopłon 
wiosenny, kokoryczka pusta i pełna, śle-
dziennica skrętolistna, miodunka ćma, 
lepiężnik, czworolist pospolity oraz 
wiosnówka pospolita. Wiele geofitów 
z początkiem lata (czyli już w połowie 
maja) traci liście. Pozostałą część roku 
- lato, jesień i zimę przetrwa w utajonej 
postaci, w formie cebulek lub kłączy 
schowanych w glebie.

Rośliny te widzimy tak naprawdę 
przez bardzo krótki okres w roku, ale 
nie wyobrażamy sobie bez nich nadej-
ścia wiosny. Pojawiają się nagle, można 

by rzec – wybuchają. A kiedy wiosna 
coraz bardziej postępuje i przechodzi 
w lato, po geofitach praktycznie nie 
ma już śladu. Były przez chwilę, ale 
były pierwsze i sprawiły jak co roku, 
że wiosna nie przeszła obok nas nie-
zauważona. Pierwsze kwiaty oznaczają, 
że pojawią się też pierwsze owady. Wy-
budzają się więc motyle i z pewnością 
w leśnych gęstwinach i na otwartych 
polanach nie zabraknie lasolistków 
cytrynków, rusałek pokrzywników, 
pawików, admirałów oraz żałobników.

Marzec i kwiecień, to również czas 
ptaków. Pierwsze z nich pojawiają się 
po zimowej nieobecności już z końcem 
lutego i należą do nich skowronki, żu-
rawie, gęsi, kaczki i czajki. Wszystkie 
te gatunki są migrantami, oznacza to, 
że migrują wiosną i jesienią przez nasz 
kraj. Wiosenne wędrówki ptaków to 
jedne z najbardziej spektakularnych 
wydarzeń w przyrodniczym roku. 
Przez Puszczę Augustowską na północ 
(do Skandynawii i Zachodniej Syberii) 
ciągną setki tysięcy ptaków na okres 
lęgowy, którym jest arktyczne lato. 
Część z nich zostanie po drodze i bę-
dzie się również rozmnażała w okolicy 
puszczy, ale jest to jedynie ułamek 
procenta. Jednym z takich wspaniałych 
symboli nadchodzącej wiosny jest 
widok żurawi. Wielkie klucze żurawi 
przecinające niebo niosą też ze sobą 
ich głośne okrzyki, zwane klangorem 
– jedne z najpiękniejszych dźwięków 
wiosennych. Warto wiedzieć, że żuraw 
w wielu krajach jest symbolem pomyśl-
ności i szczęścia.
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Wiosna w puszczy zaczyna się 

wypełniać głosami i śpiewem ptaków 
już od lutego. Pierwsze odzywają się 
sowy, głównie puszczyk i puchacz, 
które swoimi nawoływaniami informują 
siebie wzajemnie o zajęciu określonego 
terytorium oraz demonstrują przyszłym 
partnerkom i rywalom swoją jakość uję-
tą w sile i natężeniu głosu lub śpiewu. 
Następne w puszczy dają znać o sobie 
sikory (bogatki, modre, czubatki, ubo-
gie, czarnogłowe, sosnówki), kowaliki 
i  dzięcioły, a mamy tych ostatnich 
w Puszczy Augustowskiej dziewięć 
gatunków, czyli prawie wszystkie 
występujące w Polsce. Najbardziej do-
nośne i jednocześnie łatwo zauważalne 
są dzięcioły duże, zielone oraz nasz naj-
większy dzięcioł czarny. W niektórych 

trudniej dostępnych miejscach Puszczy 
Augustowskiej, w rezerwatach, tam 
gdzie nadal zachodzą jeszcze natural-
ne procesy spotkać można dwa inne, 
bardzo rzadkie dzięcioły: dzięcioła 
trójpalczastego i dzięcioła białogrzbie-
tego. Z końcem marca zawitały też do 
puszczańskich wiosek pierwsze bociany 
białe. Pierwsze na gniazda przyleciały 
samce. Dopiero po kilku dniach docie-
rają do nich samice, choć niektórzy pa-
nowie będą musieli czasem poczekać na 
swoje towarzyszki nawet i kilkanaście 
dni. W tym samym czasie zwój okres 
godowy ma również jeden z gatunków 
żab brunatnych, czyli żaba moczarowa, 
gdzie na bardzo krótką chwilę (kilkana-

ście dni) samce przybierają wspaniałe 
błękitne zabarwienie celem zwabienia 
samic i demonstracji swojej jakości.

Kwiecień to wiosna w pełni. Cie-
plejsze dni oraz noce spowodują, 
że do ptasiego towarzystwa dołączą 
kolejne śpiewające ptaki wróblowe, 
czyli pierwiosnek, kos, śpiewak, szpak, 
pokrzewki (gajówka, piegża, kaptur-
ka), świstunka leśna oraz występująca 
w Puszczy Augustowskiej nieduża 
sowa – włochatka. Każdy najbliższy 
dzień w puszczy jest teraz świetnym 
momentem na obserwacje przyrody 
i warto go nie przegapić, bo kolejna 
wiosna przyjdzie dopiero za rok.

Michał Skierczyński, Gruszki
DZICZENIE.PL
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HISToRIA PoWSTAWANIA oSAD 
W PuSzczY AuGuSToWSKIej część 6

PERKUĆ
 W końcu XVII nad jeziorem Krzy-

wym notuje się Rudę Pierkucia, nazwa 
powstała od nazwiska pierwszego rudni-
ka, Pierkucia. Jezioro należało do plebana 
grodzieńskiego. Z czasem ruda upadła, ale 
to miejsce zwano odtąd Perkuć. W czasie 
budowy Kanału Augustowskiego w tym 
rejonie powstała jedna ze śluz, można ją 
odnaleźć na mapie z 1839 roku. W tym 
czasie zapewne ten rejon nie był zamiesz-
kały. Również w końcu XIX wieku te 
miejsce było prawie bezludne. Słownik 
Geograficzny z 1890 roku informuje 
o osadzie o nazwie Perkuć liczącej 1 
dom i 4 mieszkańców. Należała do gminy 
Kurianka i parafii Teolin.

W czasie spisu powszechnego z 1921 
roku istniała osada Peskun. Była niewiel-
ka i spisano łącznie z wsią Mikaszówka, 
trudno więc określić stan jej zaludnienia. 
Więcej informacji można wyczytać 
z mapy z 1927 roku. W tym czasie ist-
niała nadal śluza Perkuć oraz gajówka, 
zaludnienie było podobne jak w końcu 
XIX stulecia, mieszkało tu najwyżej 
kilaka osób. 

PODMACHARCE
Ta wioska powstała w pierwszej po-

łowie XIX wieku jako osada robotników 
leśnych. Początkowo była to część wsi 
Macharce. Słownik Geograficzny z lat 
osiemdziesiątych XIX stulecia wspo-
mina o jednej miejscowości liczącej 34 
domy i 200 mieszkańców. Rozpad na 
dwie mniejsze części, czyli Macharce 
i Podmacharce rozpoczął się na przełomie 
XIX i XX wieku. W 1921 roku w tej wsi 
notowano 24 domy i 127 mieszkańców, 
należała do gminy Giby w powiecie sej-
neńskim. Na mapie z lat dwudziestych 
można zauważyć gajówkę o nazwie 
Macharczyki.

RUBCOWO
Do bojarów grodzieńskich, Wnucz-

ków należały sianożęcia nad Wołókuszą 
koło lasu Rubcow, las ten notowany jest 
już XVI wieku. Również w XVII wieku 

istniały tu tylko lasy. Rewizja Puszczy 
Perstuńskiej z 1639 roku notuje istnienie 
ostępu leśnego o nazwie Rubcow. 

Stałe osadnictwo rozpoczęło się tutaj 
na początku XIX stulecia, w 1827 roku, 
wioska liczyła zaledwie 3 domy i 20 
mieszkańców. Miejscowość należała 
do dóbr Hołynka . W 1864 roku została 
uwłaszczona, jednak do dóbr Hołynka 
należał nadał miejscowy folwark. W 1888 
roku wioska Rubcowo liczyła 7 domów, 
53 mieszkańców i 6 mórg ziemi. Nato-
miast folwark 3 domy, 13 mieszkańców 
i 348 mórg obszaru.

 W 1921 roku Rubcowo nadal 
dzieliło się na wieś i folwark. We wsi było 
10 domów i 72 mieszkańców, w folwarku 
1 dom i 1 mieszkaniec. W okresie między-
wojennym właścicielem dóbr Rubcowo 
liczących 744ha był Leon Gierycz.

RUDAWKA
Opisy Puszczy perstuńskiej z połowy 

XVI wieku informują o istnieniu błota 
o nazwie Rudawe. Na przełomie XVI 
i XVII wieku powstała tu wioska krówska 
zamieszkała przez chłopów. Wieś miała 
obszar 20 włók, jej mieszkańcy odrabiali  
pańszczyznę w folwarkach należących do 
leśniczego z Wołkusza.

Wieś rozwijała się dość dobrze do cza-
sów potopu szwedzkiego i następującej 
po nim wojnie polsko- rosyjskiej, właśnie 
podczas tej ostatniej wioska została złu-
piona przez Rosjan. Na początku XVIII 
wieku szerzyła się na polskich ziemiach 
zaraza (morowe powietrze), według da-
nych podanych przez kamedułów w tej 
wsi przed zarazą żyły cztery rodziny 
(rodzina Konkiela, Bednarza, Kolendy 
i Zdaniuczyka). Po przejściu zarazy 
u Konkiela zmarło 7 osób, przeżyły 2 , 
w rodzinie Bednarzy zmarli wszyscy (8 
osób), w rodzinie Kolendy zmarło 7 osób, 
przeżyły 2, u Jakuba Zdaniuczyka zmarły 
3 osoby i 3 osoby przeżyły. Zatem z 32 
osób przeżyło tylko 7. Taki był stan we 
wszystkich wsiach puszczańskich.

Po 1909 roku król August III Mocny 
w porozumieniu z kamedułami i nuncju-

szem papieskim zawarł traktat o podziale 
Puszczy Perstuńskiej między dobra kró-
lewskie i kamedulskie. Puszcza Perstuń-
ska w większości dostała się pod władzę 
królewską, jednak kameduli zatrzymali 
wioskę Rudawkę oraz Strzelcowiznę 
z pobliskim jeziorem. Wioski zakonne 
były dobrze zarządzane, dbano o rozwój 
miejscowości , tutaj sprowadzano głównie 
chłopów z Białorusi, więc wybudowano 
cerkiew unicką.  

Rudawka sąsiadowała z dobrami 
królewskimi, między mieszkańcami tej 
wsi i okolicznych nieraz dochodziło do 
konfliktów. Tak na przykład było w dniu 
5 sierpnia 1770 roku, gdy podczas kier-
maszu przy lokalnej cerkwi doszło do 
bijatyki między ludźmi ekonomicznymi 
( królewskie ekonomie) i ludźmi zakon-
nymi. Przyczyną był spór o łąki i prawo 
użytkowania sąsiednich lasów. W wyniku 
tej bijatyki (głównie chodziło o pobicie 
Ludwika Borkowskiego mieszkającego za 
Hańczą) w dniu 24 sierpnia 1770 ludzie 
królewscy z bronią palną i kosami napadli 
na chłopów zakonnych koszących siano 
na łące o nazwie Szczepki. Zabrano im 
wozy z końmi, sianem i za jęto łąki. Przez 
kilka następnych dni ludzie zakonni pró-
bowali „odbić” swoja własność. W tym 
czasie dochodziło jeszcze do wielu innych 
tego typu incydentów. Oskarżano się 
wzajemnie o napaści, zabieranie sprzętów, 
nielegalne polowania itp.

Miejscowa świątynia była obiektem 
sporu między łacinnikami (katolikami) 
i  unitami na tle uroczystości św. Anny, 
właśnie pod takim wezwaniem była świą-
tynia. Przedstawiciele obydwu tych grup 
mieszkali w tej miejscowości. W 1815 
roku ustalono, że na odpust w dniu św. 
Anny w nowym stylu (gregoriańskim) 
mszę odprawi ksiądz grekokatolicki. Po 
zniesieniu unii za czasów carskich mszę 
odprawiali tutaj prawosławni, w 1920 
roku obiekt przejęli katolicy. Obecnie 
dawna cerkiew jest kaplicą kościoła 
w Mikaszówce, w ołtarzu znajduje się 
obraz św. Anny.

Rudawka należała do dóbr zakonnych 
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RoWeReM z bIAŁoRuSI Do PolSKI

do końca istnienia Rzeczpospolitej. Wieś 
płaciła czynsz na rzecz zakonu. Jak pa-
miętamy w 1710 i 1711 roku większość 
mieszkańców wymarła. W 1711 roku 
notowano tu zaledwie 3 domy, jednak 
w 1745 roku naliczono już 10 gospo-
darzy, w 1755 roku istniało 6 domów, 
w 1789 7 domów i 48 mieszkańców. 
Władze pruskie po 1795 roku przejęły 
dobra zakonne i Rudawka stała się 
częścią majątku rządowego.  W 1827 
roku miejscowość miała 9 domów i 50 
mieszkańców, a w 1886 roku liczyła 
już 19 domów, 129 mieszkańców i 671 
mórg ziemi. Należała do gminy Kurianki 
i parafii Teolin. W 1922 roku w Rudawce 
zorganizowano jednoklasową szkołę 
powszechną z liczbą 60 uczniów. 

RYGOL  
Rygol ma ciekawą historię ponieważ 

jeszcze na początku XIX wieku rósł tu las. 
Wiele okolicznych miejscowości bierze 
początek od dawnych nazw ostępów, osad 
smolarzy czy rudników. Nazwa Rygol nie 
pojawia się w dawnych zapiskach, brak 
danych o osadach smolarzy czy rudników 
w tym terenie. Nawet w końcu XIX wieku 
ta nazwa nie pojawia się zbyt często. Dość 
szczegółowy Słownik Geograficzny wy-
mienia tą miejscowość w składzie gminy 
Pokrowsk (później Giby). Wioska po-
wstała około 1890 roku, ponieważ z tego 
właśnie roku pochodzi ów zapis. Następne 
lata to gwałtowny rozwój miejscowości, 
wykarczowano tutaj spory kawał lasu. 
Wieś Rygol w 1921 roku należała już do 

dużych osad, notowano 51 domów i 293 
mieszkańców, należała do gminy Giby.

W 1923 roku notowana była tutaj 
jednoklasowa szkoła powszechna z liczbą 
63 uczniów. W następnych latach uczyło 
się tu do 66 uczniów. Nauczycielami byli 
Piotr Duchnowski (1927-1929), Izabela 
Wocalewska (jeden miesiąc w 1930 roku), 
Maria Kuncewiczówna, Stanisław Jarzę-
bowski (1931).

                                                                                                                                        
Opracował Leszek Zugaj

Ciąg dalszy historii osadnictwa na 
terenie ówczesnej miejscowości Płaska 
(oraz innych wsi) w kolejnych wydaniach 
Głosu Płaskiej.

Od 2 czerwca można już oficjalnie 
korzystać ze szlaku turystycznego August 
Velo. Jego uroczystego otwarcia dokonali 
Artur Kosicki, Marszałek Województwa 
Podlaskiego i Władimir Krawcow, Prze-
wodniczący Grodzieńskiego Obwodowe-
go Komitetu Wykonawczego.

To ważne wydarzenie dla partnerów, 
ponieważ August Velo jest kolejnym 
wspólnym produk-
tem turystycznym 
o charakterze trans-
granicznym. Spo-
tkanie włodarzy obu 
regionów stało się 
też okazją do pod-
pisania dokumentu 
dotyczącego kierun-
ków dwustronnej 
współpracy.

Na dwóch kół-
kach dojedziemy na 
Białoruś

Otwarcie szlaku 
miało miejsce w Dą-
brówce na Białorusi, 
gdzie spotkały się obie delegacje – polska 
i białoruska.

− Cieszy mnie fakt otwarcia nowej 
trasy rowerowej – symbolicznego dla obu 
stron szlaku, biegnącego w strefie Kanału 
Augustowskiego – mówił podczas spotka-
nia z przedstawicielami władz obwodu 
grodzieńskiego, marszałek Artur Kosicki. 
– Wszystkie nasze działania podnoszące 

jego atrakcyjność są niezwykle cenne, bo 
w ślad za nimi będzie rosło zainteresowa-
nie turystów, a to ma swój ekonomiczny 
wymiar i przysporzyć może terenom 
przygranicznym nowych miejsc pracy, 
co bezpośrednio wpłynie na poziom życia 
mieszkańców naszych regionów. 

Natomiast przewodniczący Władimir 
Krawcow podkreślił, że August Velo to 
trasa, otwierająca możliwości dla obu 

krajów i pozwalająca ludziom lepiej się 
poznać.

Szlak August Velo, biegnący od 
miejscowości Mikaszówka (Polska) do 
Grodna, został wytyczony i oznakowany 
w ramach projektu „Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w turystyce poprzez 
rozbudowę infrastruktury obwodu gro-
dzieńskiego”, realizowanego przez Zwią-

zek Gmin Wiejskich Województwa Pod-
laskiego we współpracy z Departamentem 
Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwo-
dowego Komitetu Wykonawczego. 

Inicjatywę wsparło Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. Projekt ten ma 
na celu rozwój przedsiębiorczości w tury-
styce poprzez poprawę infrastruktury bia-
łoruskiej części Kanału Augustowskiego. 

A w jego ramach reali-
zowane są też wspólne 
działania, promujące 
Kanał Augustowski – 
transgraniczny szlak 
wodny, łączący oba 
kraje.

Ale August Velo 
to dopiero pierwszy 
etap rozwoju tego typu 
infrastruktury na pol-
sko – białoruskim po-
graniczu. W planach 
jest kolejna inwestycja 
– polski odcinek Au-
gust Velo od przejścia 

granicznego w Rudawce 
do Mikaszówki, gdzie połączy się z Green 
Velo i szlak rowerowy Białowieża Velo, 
który będzie jego przedłużeniem z Grodna 
do Białowieży.

Artykuł pochodzi ze strony: http://
augustow.naszemiasto.pl
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25 maja 2019 roku do miejscowości 
Płaska, przybyli biegacze na III Półmaraton 
Kanału Augustowskiego. Impreza składała 
się z dwóch różnych biegów: półmaratonu 
zwanego biegiem Retmana oraz biegu na 
dystansie 10 km zwanego biegiem Flisaka. 
Trasa biegu przebiega przez Puszczę Augu-
stowską, wzdłuż Kanału Augustowskiego 
pomiędzy śluzami Gorczyca i Mikaszówka. 
Przed startem, Organizatorzy zorganizowali, 
także bieg najmłodszym biegaczom. Dzieci 
tego dnia miały możliwość spróbowania 
swoich sił w biegu Flisaczka na stadionie.
oich sił w biegu Flisaczka na stadionie.

Słowa uznania i gratulacje kierujemy 
do Tomasza Tomaszewskiego, Karola 

Wysockiego i Artura Wielgat, którzy dziś 
reprezentowali Augustowskie Stowarzysze-
nie Kulturalno-Społeczne, a w szczególny 
sposób bijemy brawo Karolowi, który zajął: 
I miejsce w klasyfikacji wiekowej w biegu: 
K/M (rocznik 2001 - 1981) i zdobył puchar 
w biegu Flisaka.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu 
Woda Las oraz Gminie Płaska za profesjo-
nalne przygotowanie ciekawego wydarzenia 
sportowego, promującego  aktywny styl 
życia.

Wszystkim biegaczom, gratulujemy 
wyników i zaangażowania w popularyzację 
biegania.
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Dzień Kobiet w Gruszkach

Warsztaty Wielkanocne w Gruszkach

W dniu 07.03.2019 w Świetlicy 
Wiejskiej w Gruszkach odbyły się ob-
chody Dnia Kobiet. Na uroczystości 
nie mogło zabraknąć licznie przybyłych 
mieszkanek wsi oraz zaproszonych gości 
.Wspólne spotkanie rozpoczęto od życzeń 

przygotowanych na tę okoliczność przez 
dzieci ze świetlicy w Gruszkach. Miłym 
akcentem uroczystości były symboliczne 
kwiaty ,które wręczały dzieci . W głów-
nym pomieszczeniu czekały kawa ,ciasto 
i przede wszystkim miła atmosfera .Takie 

spotkania jak to z okazji Dnia Kobiet to 
doskonała okazja do integracji .Zapro-
szone Panie były usatysfakcjonowane 
przygotowana uroczystością.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

Święta Wielkanocne są bardzo rado-
snym czasem na który z utęsknieniem 
czekają dzieci jak i dorośli .Są to święta 
rodzinne pełne radości i zwyczajów ,które 
trzeba przekazywać młodym pokoleniom. 
Kilka dni przed świętami Świetlica 
Wiejska i Biblioteka w Gruszkach zorga-
nizowały dzieciom warsztaty kulinarno-
-plastyczne .Podczas zajęć mieli okazję 
porozmawiać o zwyczajach ,tradycjach 
i potrawach związanych z nadchodzący-
mi świętami . Rozwijali swoje zdolności 
plastyczne, manualne i kreatywność, 
wykonując różnego rodzaju ozdoby 
wielkanocne. Pomysłowość i kreatyw-
ność w wykonaniu swoich prac nie miała 
końca, co widoczne jest w końcowym 
efekcie. Jednak to nie koniec ich przy-
gody z warsztatami gdyż kolejnego dnia 
zorganizowaliśmy zabawę koszyczkową 
na świeżym powietrzu. Polegała ona na 
szukaniu przez dzieci dobrze ukrytych 
w ogrodzie jajeczek czekoladowych. 
Znalezione jaja dzieci wkładały do 
własnoręcznie zrobionych kolorowych 
koszyczków. Czas tych warsztatów i za-
bawy upłynął w miłej przedświątecznej 
atmosferze.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk



GłosPłaskiej

Redaktor naczelny: Katarzyna Jadeszko, Sekretarz redakcji: Paulina Krauze, Współpraca:  Jan Szymczyk, Antoni 
Kuźma, Anna Jadeszko, Jan Bagiński, Lilianna Polkowska.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

Dwumiesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57aGłosPłaskiej

  

 

   OGŁOSZENIE 
 

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP oraz Wójt Gminy Płaska  

Z  A  P  R  A  S  Z  A J Ą  

na gminne uroczystości z okazji 

Dnia Strażaka 
które odbędą się w dniu 

 

30 czerwca 2019 roku o godz.12 : 00 

miejscowości Jazy k/Mikaszówki 
          Program uroczystości : 

1. Msza św. / kościół w Mikaszówce- 12:00/ 

2. Gminne zawody sportowo- pożarnicze/Jazy – 13:00/ 

3. Pokazy, konkursy  

4.  Podanie grochówki strażackiej  / koncert. 

                            

 Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy ! ! !                                                                          
 
                                                                                        


