
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą pełne Radości i skłaniają Państwa 
do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok. 

Życzymy wszystkim zadowolenia 
i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu Spokój i Radość

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem a Nowy Rok 2019  
obdaruje Was Pomyślnością i Szczęściem

Najpiękniejszych Świat 
Bożego Narodzenia  
życzy 

Wójt Wiesław Gołaszewski
Alicja Polkowska – Przewodnicząca Rady
Wraz z pracownikami i Radnymi Gminy Płaska
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I SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się 
pierwsza inauguracyjna sesja nowo wy-
branej Rady Gminy Płaska w wyborach 
przeprowadzonych w dniu  21 paździer-
nika 2018 r. Sesja zwołana została przez 
Komisarza Wyborczego w Suwałkach, 
a  jej  obradom  przewodniczył  Radny 
Senior Tadeusz Jerzy Wasilewski. Prze-

wodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
wręczyła zaświadczenia wybranym rad-
nym oraz Wiesławowi Gołaszewskiemu 
Wójtowi Gminy,  a następnie  radni  oraz 
Wójt złożyli ślubowanie. 

Na sesji w głosowaniu tajnym, doko-
nano wyboru  Przewodniczącego Rady 
w  osobie  Pani Alicji  Polkowskiej  oraz 

Wiceprzewodniczących Rady,  którymi 
zostali  radny Tadeusz  Jerzy Wasilewski 
i radna Aneta Tarasiewicz. 

Nowowybranej Radzie oraz Wójtowi 
Gminy  składamy  serdeczne  gratulacje 
oraz  życzymy  owocnych  działań    na 
rzecz dobra publicznego, rozwoju gminy 
i pomyślności jej mieszkańców.

Komisję Rewizyjna: Okuniewski Je-
rzy Jan - Przewodniczący, Bagiński Jan, 
Tarasiewicz Aneta.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
Jadeszko Andrzej  –  Przewodniczący, 

Abrycka Anna, Okuniewski Jerzy Jan.
Komisja Budżetowa: Kuźnicka Do-

rota  –  Przewodnicząca, Wydra  Piotr, 
Lesiecki Stanisław.

Komisja Gospodarcza  i Spraw Spo-

łecznych: Sławińska Mirosława Teresa – 
Przewodnicząca, Skubis Edyta Agnieszka, 
Ślużyńska Katarzyna, Wasilewski Tadeusz 
Jerzy, Bagiński  Jan, Demski Grzegorz 
Tadeusz, Juszkiewicz Marek Kazimierz.

Ponadto w dniu 4 grudnia br. na II sesji Rady Gminy Płaska powołano Komisje stałe w składzie osobowym:

Informujemy mieszkańców, iż obecnie transmisję wideo z obrad można oglądać poprzez kanał You Tube  
Gminy Płaska pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCBEhmRxC9xq8FJcYnE1SG1A
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mimo iż sklep nie jest duży po-
wierzchniowo to jest w nim duży po-
tencjał handlowy. Pierwsze zmiany 
mają dotyczyć obniżenia cen pieczy-
wa. chleb 0,5kg. jako podstawowy 
produkt ma kosztować 1,89zł.

właściciel zapewnia, iż będą 
wprowadzone do sprzedaży mar-
ki własne sieci „ODIDO” takie jak  
„ARO” „fInELIfE” i „RIObA”. Produkty 
charakteryzują się wysoką jakością 
i niską ceną.

Towar dostarcza hurtownia „mA-
kRO” z białegostoku, która zapewnia 
swoim partnerom minimalnie dwa 
razy w tygodniu dostawy świeżych 
wędlin, mięsa, warzyw i owoców. 

Sklep czynny będzie od ponie-
działu do soboty w godzinach od 
7:00 do 19.00.

wprowadzone są również gazetki 
promocyjne na wybrane towary, któ-
re dają możliwość zakupu w cenach 
dyskontowych.

Sklep partnerSki „odido”jeSt warty polecenia na duże jak i codzienne zakupy

„NIE T YLKO W MIEŚCIE
MOŻE BYĆ TANIO”

Po długich negocjacjach właściciela sklepu 
w Rudawce pana Łukasza tyszkiewicza udało się 
przekształcić sklep firmowy nr 3 na sklep partnerski 
sieci „ODIDO”.

marka „odido” znana jest w Polsce od 2011 roku i cieszy się dużą popularnością wśród klientów. 
Obecnie w Polsce posiada około 2000 sklepów.

jak mówi nam właściciel sklepu pan Łukasz tyszkiewicz:
-Uważam, iż była to moja bardzo dobra decyzja, gdyż  w okolicznych miejscowościach, sąsiadują-

cych z Rudawką, takich jak: Kudrynki, Wołkusz, Osienniki, Mikaszówka mieszka dużo ludzi starszych, 
którzy muszą żyć z niskich emerytur i rent, a nie zawsze mają możliwość dojechać do Augustowa bądź 
Lipska, aby dokonać zakupów w niższych cenach.
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Obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości w Gminie Płaska

11 listopada to ważna data dla Polski. 
Właśnie minęło  100  lat  od wydarzeń, 
dzięki którym  teraz żyjemy w wolnym 
kraju. Kilka pokoleń Polaków żyjących 
pod zaborami walczyło o wolność, dba-
jąc jednocześnie o polską kulturę, polską 
historię,  polski  język.  Im wszystkim 
zawdzięczamy wolność, poczucie dumy 
narodowej, możliwość  pielęgnowania 
tradycji oraz honorowania bohaterów.

Z okazji wielkiego  jubileuszu 100- 
lecia niepodległości Państwa Polskiego 
w dniach 10-11 listopada w naszej spo-
łeczności odbyły  się 2-dniowe  imprezy 
kulturalno - sportowe, których organiza-

torem był Wójt Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski, Szkoła Podstawowa w Pła-
skiej  i GOK W Płaskiej. W obchodach 
wzięli udział mieszkańcy  gminy Płaska, 
zaczynając od najstarszych a kończąc na 
najmłodszych obywatelach.

W sobotę 10 listopada o 10.30 rozpo-
czął się ,,Marszobieg dla Niepodległej”, 
w którym wzięły udział: dzieci, młodzież, 
nauczyciele  oraz Wójt Gminy Płaska. 
Następnie  reprezentanci drużyn  sporto-
wych wsi: Płaska, Strzelcowizna, Sucha 
Rzeczka  rozegrali mecz  piłki  nożnej. 
Zwycięstwo odniosła  drużyna Płaskiej 
otrzymując nagrodę, ufundowaną przez 
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Wójta Gminy Płaska. Najmłodsi  także 
spędzali  czas  na  stadionie  korzystając 
z zabaw na Festynie Rodzinnym. Moż-
na było  spróbować waty cukrowej,  dla 
odważnych i sprytnych była zjeżdżalnia 
i  jazda  na  ,,szalonym  byku”. Oprócz 
tego dzieci uczestniczyły w wielu  róż-
norodnych konkursach. Tuż obok boiska 
,,parowała” kuchnia polowa, przyciągając 
swym zapachem wszystkich chętnych na 
,,wojskową grochówkę” i kiełbaskę.

Natomiast w niedzielę 11  listopada 
obchody rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. w kaplicy w Płaskiej, której przewod-
niczył kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
w Studzienicznej, ks. kanonik Arkadiusz 
Pietuszewski. Liturgię rozpoczęto wpro-
wadzeniem  ,,świecy  niepodległości”, 
symbolizującej wszystkich  tych, którzy 
oddali życie za wolność, a w szczegól-
ności  obrońców  kresów wschodnich 
i  uczestników powstania  sejneńskiego, 
a następnie wprowadzeniem Sztandaru 
Szkoły Podstawowej  im.  Jana Pawła  II 
w Płaskiej,  Sztandaru Gminy  Płaska, 
Sztandaru OSP w Mołowistym.

 Dalsza  część odbyła  się w  szkole. 
W myśl  sentencji  ,,gdzie  słowo  nie 
wystarcza, potrzebna jest muzyka” mło-
dzież  zaprezentowała  koncert muzyki 
klasycznej, a następnie wystąpiła w mon-
tażu słowno-muzycznym pt. ,,Droga do 
wolności”. Śpiew  i muzyka w okresie 
zaborów czy  okupacji  była  symbolem 
jedności i odrębności narodu, a także ma-
nifestacją uczuć. Bardzo licznie zebrani 
goście,  korzystając  z  przygotowanych 
śpiewników  włączyli się do wspólnego 

śpiewania  pieśni  patriotycznych. Na 
udekorowanych symbolami narodowymi 
stołach była kawa, herbata i ciasto.

Uroczystość była okazją do nauki pa-
triotyzmu, okazywania szacunku symbo-
lom narodowym, oddania czci bohaterom.

L. Polkowska
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ZABAWA ANDRZEJKOWA
Ponurą  aurę  listopadową  rozwese-

lają zabawy Andrzejkowe. 17 listopada 
w Świetlicy Wiejskiej w Płaskiej w takiej 
wesołej  imprezie mogły  uczestniczyć 
nasze dzieci . Organizatorem zabawy 
była świetlica wiejska  przy współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną, Gmin-
nym  Ośrodkiem  Kultury  w  Płaskiej 

i  Nadleśnictwem  Płaska  w  Żylinach. 
Były liczne konkursy  związane z przy-
rodą  i  bajkami  i  oczywiście  nagrody, 
gry i zabawy. Słodki poczęstunek umilił 
czas dzieciom jak i rodzicom. Duża nie-
spodzianką była pizza którą  uczestnicy 
spałaszowali z apetytem. 

Dużą pomoc wykazały druhny z Mło-

dzieżowej Drużyny  Pożarniczej  zajęły 
się muzyką i zabawą z dziećmi - bardzo 
dziękujemy druhnom Małgosi Zosi ,Da-
rii, Ali i Gabi.

W  imieniu dzieci  dziękujemy    fun-
datorom    nagród  i  liczymy  na  dalszą 
współpracę.

Małgorzata Ciężkowska 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  i  11 
ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 
1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 
r.  poz.  2081), w  ramach  strategicznej 
oceny  oddziaływania  na  środowisko, 
zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu 
publicznego:

1.  projektu miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy  Płaska  dla  działek  o  nr  ewid. 
48/5, 48/8 z obrębu ewid. Gruszki,

2.  projektu miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla 7 obszarów w miej-
scowości Gorczyca.

Projekty planów miejscowych wraz 
z prognozami oddziaływania na środo-

wisko, wyłożone zostaną w dniach od 
19 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 
r. w siedzibie Urzędu Gminy Płaska w 
Pokoju Nr 01, Płaska 53, w godzinach 
pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 
2019 r. w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy 
Płaska o godz. 1100.

Projekty miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska  wraz  z  prognozami  oddziały-
wania na środowisko będą dostępne na 
stronie internetowej ug-plaska.pbip.pl. 

Z  niezbędną  dokumentacją  spraw 
można zapoznać się w Urzędzie Gmi-
ny Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach 
pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska  oraz  ocenach  oddziaływania 
na środowisko, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projektach planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi  do  projektów  planów  oraz 
wnioski i uwagi do prognoz oddziały-
wania na środowisko należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Płaska, 16-326 
Płaska  53,  w  postaci  elektronicznej 
przesłane  na  adres  plaska@home.pl 
lub ustnie do protokołu, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 23 stycznia 
2019  r.  Uwaga  powinna  zawierać: 
imię  i  nazwisko  lub  nazwę  jednostki 
organizacyjnej,  adres  i  oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem  właściwym  do  rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Płaska. 
Rozpatrzenie nastąpi w terminie 21 dni 
od dnia upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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Mikołajki w Gruszkach

Wiadomości sportowe

15 listopada piłkarze nożni 
reprezentujący  Szkołę  Pod-
stawową w  Płaskiej  im.  Jana 
Pawła  II  uczestniczyli  w  Fi-
nale  Powiatowym Turnieju  „ 
Z  Podwórka  na  Stadion  o  Pu-
char Tymbarku”. W pierwszym 
meczu  nasi  piłkarze  grający 
w kategorii U-12 wygrali  16:0  
z  drużyną  z  Kroszewa  gmina 
Bargłów Kościelny. Drugi mecz 
również zakończył się zwycię-
stwem z wynikiem 4:1 z ekipą 
z  Lipska.  Drużyna  z  Płaskiej 

będzie  reprezentantem  Powiatu 
Augustowskiego w Finale Woje-
wódzkim, który rozegrany będzie 
wiosną w Sokółce,.

 25 listopada najmłodszy teni-
sista stołowy „MUKS – Płaska”, 
Cezary  Krzywicki  jako  debiu-
tant,  uczestniczył w  „II Grand-
-Prix” Województwa Podlaskiego 
Skrzatów i Żaków w Suchowoli. 
W  swoim  pierwszym występie 
walczył bardzo dzielnie i zdobył 
V miejsce. 

Jan Bagiński

6 grudnia w godzinach popołudnio-
wych w Świetlicy Wiejskiej  i  biblotece 
odbyły się Mikołajki dla dzieci.

Mikołajki  to  czas  który wprowadza 
wszystkich  w  świąteczną  atmosferę: 
dzieci czekają na przyjście Mikołaja i pre-
zenty, a dorośli wspominają dzieciństwo. 
Jest to szczególnie uroczy i sympatyczny 
dzień obchodzony na cześć wspaniałego 
człowieka  -  Świętego Mikołaja!  Na 
imprezę Mikołajkową  licznie  przybyły 
dzieci .

Po przywitaniu, uczestnicy z wielką 
uwagą wysłuchali wiersza Doroty Gellner 
„Szedł Mikołaj”,   Był też czas na łami-
główki – test wiedzy ,,Co wiemy o Św. 
Mikołaju?” został zdany na 6+!

Najważniejszym momentem  było 
dekorowanie choinki kolorowymi ozdo-
bami które wykonaliśmy własnoręcznie. 
Ubieranie choinek to chyba jedno z naj-
piękniejszych zwyczajów świątecznych, 
który  dzieciom dostarcza wiele  radości 

i dobrej zabawy . Kolejną atrakcją było 
wykonanie bałwana z plastikowych ku-
beczków.Udowodniliśmy , że można zro-
bić go nie tylko ze śniegu. Bałwan Stefan 
nie  roztopi  się mimo gorącej  atmosfery 
panującej w świetlicy.

Był  to mile  spędzony  czas,  o  czym 
świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci.

Mikołajkowy czas przedłużyliśmy na 
kolejny dzień w którym dzieci wypiekały 
i dekorowały świąteczne pierniki.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk
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HIStOrIA pOWStAWANIA OSAd 
W PuSZcZY AuGuStOWSKIEJ cZęść 4

GRUSZKI
Pierwotnie w  tej  okolicy  istniał  tak 

zwany ostęp leśny, czyli miejsce gdzie nie 
wolno było wchodzić ludziom, gdyż była 
to  ostoja  dzikiej  zwierzyny. Wyjątkiem 
byli królewscy osocznicy pilnujący  tych 
rejonów. Tutejszą  rzeczkę  zwano wtedy 
Maleszówką  lub Maliszówką  i  tak  też 
zwano  tutejszy ostęp  leśny- Maliszewski. 
Jest on notowany w rewizji lasów Puszczy 
Perstuńskiej z 1559 roku. Również w latach 
trzydziestych XVII wieku  notowano  tu 
ostęp puszczański. Do pilnowania ostępów 
wyznaczeni  byli  osocznicy,  jednak było 
ich za mało. Na 34 ostępy w Puszczy Gro-
dzińskiej było ich  54. Nie byli oni w stanie 
zapobiec wielkiemu pożarowi, który strawił 
ostęp Maliszewski w 1632 roku. Na północ 
od obecnej wsi Gruszki przy ujściu  rzeki 
Plecinki od Czarnej Hańczy  również był 
ostęp leśny zwany Pieci, notowany od XVII 
wieku,  nazywał  się Pieci,  ponieważ  tak 
zwano ówcześnie tę rzekę.

Pierwszymi jeszcze nie stałymi miesz-
kańcami tych okolic byli właśnie osocznicy, 
którzy wybudowali w okolicy prymitywne 
domy zamieszkiwane okresowo.

Wioskę założono w latach osiemdzie-
siątych XVIII wieku pod nazwą Hruszki, co 
może wskazywać na Rusińskie pochodzenie 
pierwszych  osadników. Należała wraz 
z Rudą Mikaszowską do klucza perstuń-
skiego dóbr królewskich. Na południe od 
niej założono potasznię  i Budę Paniówkę 
(osadę drwali). W 1789 roku w Hruszkach 
notowano 5 dymów (domów) gruntowych, 
2 dymu chałupnicze, w sumie z 35  miesz-
kańcami. Domy gruntowe wskazywały, że 
mieszkali  tu  chłopi  (rolnicy)  z gruntem. 
Chałupnikami byli ubodzy chłopi, którzy 
nie posiadali własnych gruntów.

Kolejny zapis na  temat wsi pochodzi 
z Tabeli Miast i Wsi Królestwa Polskiego 
z 1827  roku,  zapisano  tam  istnienie wsi 
Hruszki. W tym czasie była to już całkiem 
spora miejscowość licząca 13 domów i 78 
mieszkańców. 

W czasie powstania styczniowego 
okolice wsi Gruszki  stały  się miejscem 
jednej z największych bitew powstańczych 
w dawnej guberni augustowskiej. Główną 
rolę w powstaniu pełnił pułkownik Konstan-
ty Ramotowski, pseudonim Wawer. Był to 
pięćdziesięcioletni weteran powstania listo-
padowego, walczył potem we francuskim 
Aligierze. To właśnie on w Łomżyńskiem 

zorganizował nowy oddział i wiosną 1863 
roku przeprawił się do lasów guberni augu-
stowskiej. Na południu tejże guberni zyskał 
dominującą pozycję. Swoją główną siedzibę 
zorganizował (w kwietniu) w Kozim Rynku 
w lasach sztabińskich. Okoliczna  ludność 
zaopatrywała  go w  żywność,  dołączyło 
do niego wielu ochotników. Początkowo 
oddział liczył około 400 ludzi, niestety nie 
byli oni karni a ich uzbrojenie było w złym 
stanie. Oddział  zaczął  się  powiększać  
i z czasem stał się główna siłą powstańczą 
w guberni. Wawer  krążył  po  okolicach 
zadając duże  straty wojskom  rosyjskim. 
W końcu czerwca dysponował już siłą 600 
ludzi. Przeciw niemu Rosjanie zgromadzili 
znaczne wojska. 28 czerwca właśnie pod 
Gruszkami Wawer  pobił  siły  nieprzyja-
cielskie. Niestety w  literaturze  brakuje 
dokładniejszego opisu  tejże bitwy. Wałka 
ta  stała  się  jedną  z  największych bitew 
w augustowskim. Po bitwie Wawer schronił 
się na Kozim Rynku, lecz 29 czerwca jago 
oddział został rozbity – straty oszacowano 
na 1/3  składu osobowego. Warto wspo-
mnieć o mieszkańcach tych okolic, którzy 
pomagali oddziałowi przez kilka miesięcy. 
Mieszkaniec tej wsi, niejaki Zaniewski, był 
poborcą podatków powstańczych i zbierał 
dla powstańców amunicję. 

W  źródłach XIX wiecznych  nazw 
Hruszki  występują  równie  często  jak 
Gruszki. Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego z 1884 roku zapisał: Hruszki  lub 
Gruszki, wieś powiat augustowski, gmina 
Kuryjanka. Leży wśród  lasów puszczy 
augustowskiej,  (…)  liczy 32 domy, 252 
mieszkańców (…). Kolejne lata to szybki 
rozwój miejscowości. 

W okresie między wojennym władze 
rozpoczęły na dużą skalę tworzyć polskie 
szkoły powszechne, które były utrzymy-
wane przez gminy.  Jednak w  tym terenie 
z trudnością organizowano szkoły. Zalud-
nienie było niewielkie, wioski rozrzucone 
na dużych powierzchniach. Na przykład 
w Gruszkach w  latach 1922-1924 orga-
nizowano szkołę  ,  lecz brakowało w niej 
uczniów. Dopiero w 1925  roku powstała 
jednoklasowa szkoła z 44 uczniami. Szko-
ła  istniała  przynajmniej  do  1936  roku, 
liczyła maksymalnie 60 uczniów. Grono 
nauczycielskie tworzyli: Władysława Sko-
czeniówna (1926), Helena Załęska (1927), 
Władysława Dawidowicz  (1925-1931) 
i Stefania Maciaszczykowa (od 1933 roku).

Ówczesne szkoły mieściły się głownie 
w wynajętych budynkach, w  wynajętych 
pokojach mieszkali też nauczyciele. W 1926 
roku tylko kilkanaście szkół w powiecie au-
gustowskim dysponowało własnymi budyn-
kami. Warto dodać, że między 1926 a 1930 
rokiem wybudowano szkołę w Gruszkach, 
która stanowiła jeden z niewielu budynków 
szkolnych w powiecie augustowskim. 

HANUS
Hanus  jest bardzo młodą miejscowo-

ścią, dopiero na mapach z lat dwudziestych 
XX wieku można zauważyć miejsce zwane 
Uroczysko Hanus.

JAŁOWY RÓG
Już w XVIII wieku notuje  się  ostęp 

leśny zwany Jałowym Rogiem strzeżony 
przez królewskich strzelców. Lasy pokry-
wały ten obszar aż prawie do końca XIX 
stulecia. Dopiero  z 1882  roku pochodzi 
pierwszy zapis o istnieniu tutaj osady li-
czącej zaledwie 1 dom  i 2 mieszkańców. 
W okresie międzywojennym była  tu  le-
śniczówka, w 1921 roku liczyła 1 dom i 7 
mieszkańców. Należała do gminy Kurianka. 

JAZY 
Początki tej osady można odnaleźć na 

mapie Królestwa Polskiego z 1839  roku, 
zaznaczono tam w miejscu obecnej osady 
kilka  zabudowań nazwanych Pos.(teru-
nek) Leśniczówka Mikuszowska. Słownik 
Geograficzny z 1882 roku informuje: Jazy 
– osada, powiat augustowski, gmina Ku-
ryanka, parafia Teolin, (…), ma 2 domy, 8 
mieszkańców. Według spisu powszechnego 
z 1921  roku w gminie Kurjanka  istniała 
osada leśna o nazwie Jazy, liczyła 4 domy 
i 19 mieszkańców.

KIELMIN
Ta miejscowość  prawdopodobnie 

powstała  jako osada  robotników  leśnych, 
na mapie z  lat  trzydziestych XIX wieku 
w miejscu Kielmina można  zauważyć 
miejsce zwane Osada Hańcza. Była to ma-
leńka osada, Słownik Geograficzny z 1882 
roku zapisał Kielmin- osada leśna, gmina 
Pokrowska, parafia Teolin, ma 1 dom. 6 
mieszkańcow.

W  1921  roku miejscowość  leżała 
w gminie Giby (powiat Sejny), istniała tu 
leśniczówka o nazwie Kielmin, mieszkało 
w niej 17 osób w trzech domach.
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KSIĘŻY MOSTEK
Według  j. Wiśniewskiego pierwotnie 

mieszkała  tu  grupa  strażników  leśnych, 
smolarzy. Na mapach z okresu międzywo-
jennego notuje się tutaj gajówkę o nazwie 
Księży Mostek.

KUDRYNKI
Kudrynki  powstały  zapewne w cza-

sach  budowy Kanału Augustowskiego, 
wybudowano tutaj jedną ze śluz i założono 
niewielką  osadę.  Jest  ona widoczna  na 
mapie z 1839 roku. Wedłóg danych z 1884 
roku wioska należała do gminy Kurianka, 
liczyła 3 domy i 48 mieszkańców. W 1921 
roku w Kudrynkach  istniały  zaledwie 4 
domy, mieszkało w nich 39 mieszkańców. 

LIPINY 
Lipiny były zamieszkałe  już w XVIII 

wieku. Świadczy o tym sprawa z 1770 roku, 
gdy mieszkańcy Rudawki pobili Ludwika 
Borkowskiego mieszkającego właśnie 
w  tym miejscu. Borkowski mieszkał  na 
ziemi  królewskiej,  natomiast Rudawka 
należała do kamedułów z Wigier.

Lipiny  były  niewielką  leśniczówką 
w dobrach królewskich  i  następnie  rzą-
dowych.  Słownik Geograficzny  z  1882 
zapisał, że miejscowość należała do gminy 
Pokrowsk, miała jeden dom i 4 mieszkań-
ców. Leśniczówka Lipiny w 1921  roku 
liczyła 2 domy i 6 mieszkańców, należała 
do gminy Giby.

LUBINOWO
Na mapie z lat trzydziestych XIX wieku 

można odnaleźć niewielką osadę z  leśni-
czówką nazwaną Posada Lipiny. Miał  tu 
siedzibę nadleśniczy, któremu podlegały 
inne  leśniczówki w  tym  rejonie. Według 
danych ze Słownika Geograficznego Króle-
stwa Polskiego z 1882 roku była to całkiem 
spora osada licząca 9 domów i 44 miesz-
kańców. Zwano ją Lipinami, współczesna 
nazwa pojawiła się  później. Według spisu 
powszechnego z 1921 roku istniało tu nad-
leśnictwo o nazwie Lubinowo, liczyło ono 
4 domy i 16 mieszkańców. Osada należała 
do gminy Kurianka. Znajdowała się  tutaj 
siedziba nadleśnictwa o nazwie Balińskie.

MAŁY BOREK
W czasie spisu powszechnego z 1921 

roku ujęto również leśniczówkę o nazwie 
Mały Borek w gminie Kurianka. Liczyła 2 
domy i 11 mieszkańców.

Opracował Leszek Zugaj
Ciąg  dalszy  historii  osadnictwa  na 

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

Mikołajkowe pierniczki

Andrzejki w Gruszkach

W świetlicy w Strzelcowiźnie w nie-
dzielne  popołudnie  zapachniało  pierni-
kowo.

 Dzieci z zapałem wzięły się do wał-
kowania  ciasta  i  foremkami wyciskały 
różne  świąteczne  figurki.  Największą 

frajdą było ozdabianie już upieczonych, 
pięknie  pachnących  pierników  z  dużą 
dozą humoru, żartów i śmiechu.

Efekt końcowy: smaczny, piękny i ko-
lorowy. Swoje arcydzieła dzieci zabrały 
by pochwalić się rodzicom.

29.11.2018 r w świetlicy i bibliotece  
w Gruszkach odbyła się  zabawa andrzej-
kowa. W tym dniu dzieci mogły poszerzyć 
swoją wiedzę na  temat zwyczajów  tego 
święta. Następnie rozpoczęła się impreza 
w magicznym  nastroju,  gdzie  oprócz 
dobrej zabawy przy muzyce wróżyliśmy 
sobie:  układaliśmy  buciki,rzucaliśmy 

monetą  do  wody,przepowiadaliśmy 
przyszłość.Nasze  „Andrzejki”  były  peł-
ne  radości,  swobody  i  niespodzianek. 
Wszyscy  uczestnicy  byli  uśmiechnięci 
i zadowoleni.Po andrzejkowych zabawach 
i tańcach przyszedł czas na małe słodkości 
dla wszystkich dzieci.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk
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przebieg zawodów ii nocny Biegu powstańca Styczniowego
19 styczeń 2019 r. 

godz. 10.00 – 14.00 – wydawanie pakietów startowych
godz. 14.00 – zbiórka zawodników (omówienie trasy i zasad bezpieczeństwa)
godz. 14.20 – wyjazd zawodników autokarem na start.
godz. 16.00 – start pierwszego zawodnika (może być przesunięty do pół godziny).
godz. 19.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
godz. 19.30 – 21.00  -  pożegnalne ognisko z kiełbaskami i zakończenie imprezy.
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dodatkowe inForMacje:
tel. 261-347-357, www.suwalki.wku.wp.mil.pl,

 www.twitter.com/wku_suwalki, www.facebook.com/suwalkiwku/

miejscowość: ...............................................................................
Data:................................................................................................

wnioSek o powoŁanie do terytorialnej SŁuzBy wojSkowej

Ja, niżej podpisany (-na), (imię i nazwisko, imię ojca):..............................................................................................................................................................
Urodzony (-na) (data i miejsce urodzenia, numer PESEL):.................................................................................................................................................................
Zamieszkały (-ła) (dokładny adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu):.........................................................................................................................
(dokładny adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu):....................................................................................................................................................

Zwracam się do wojskowego komendanta Uzupełnień w (nazwa właściwego WKU):.........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

o powołanie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do terytorialnej służby wojskowej na okres:............................................. 

Wojska Obrony Terytorialnej  (WOT)  to 
nowy rodzaj Sił Zbrojnych, tworzony między 
innymi na  terenie Suwalszczyzny. Od ponad 
roku w Suwałkach  funkcjonuje 12 batalion 
lekkiej  piechoty.  Służą w nim mieszkańcy 
naszego regionu, którym dobro Ojczyzny nie 
jest pojęciem obcym. Dwukrotnie składali przy-
sięgę wojskową w Suwałkach, w Augustowie 
i w Sejnach w lutym br. Przed osobami, które 
chcą podjąć wyzwanie, nabyć nowe umiejętno-
ści i spełnić się w roli obrońcy swojego regionu 
pojawiają  się  niepowtarzalne możliwości. 
Terytorialna  służba wojskowa  to  ogromny 
zaszczyt,  ale  i możliwości. Nie koliduje ona 
z wykonywaną dotychczas pracą zawodową, 
czy nauką. Mogą ją pełnić mężczyźni i kobiety. 
Umożliwia ona  (po  trzech  latach pełnienia) 
powołanie – na zasadach pierwszeństwa   do 
służby kandydackiej w uczelniach wojskowych 

lub zawodowej służby wojskowej. Zapewnia 
także dodatkowe uposażenie - 91,20 zł za 
każdy dzień ćwiczenia, do tego nie mniej 
niż 320 zł za gotowość do służby. Jeżeli 
przyjmiemy odbycie minimum 2 dni ćwiczeń 
w miesiącu (weekendowych) to należność za 
miesiąc wyniesie 500 zł netto.  

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Su-
wałkach  informuje,  że  ochotnicy  cały  czas 
mogą  składać wnioski  o  powołanie  do  te-
rytorialnej  służby wojskowej w  suwalskim 
batalionie obrony terytorialnej. W celu złożenia 
wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Suwałkach  przy ul. 
Wojska Polskiego  21a. Najbliższe  terminy 
szkoleń dla osób, które zakwalifikują  się do 
terytorialnej  służby wojskowej  przypadają 
w ferie zimowe  w 2019 roku:

1. Osoby bez złożonej przysięgi woj-
skowej i przeszkolenia wojskowego (np. 
uczniowie): Szkolenie podstawowe (16-dnio-
we – 19.01 - 03.02.2019 r.).

2 Żołnierze rezerwy po złożonej przysię-
dze i odbytym przeszkoleniu      wojskowym: 
Szkolenie wyrównawcze  (8-dniowe – 27.01 
- 03.02.2019 r.)

Po odbytym szkoleniu ochotnicy będą 
pełnić służbę weekendową – 2 dni w mie-
siącu.

Wymagania dla kandydatów do WOT: 
obywatelstwo  polskie,  zdolność  fizyczna 
i psychiczna, wiek ukończone 18 do 63 lat, nie-
karalność za przestępstwa umyślne, posiadanie 
wykształcenia co najmniej gimnazjalnego (lub 
ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej). 

ZAPRASZAMY.

Uzasadnienie wniosku* :
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
do wniosku załączam:
1) odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
2) kopie dowodu osobistego, po okazaniu oryginału;
3) inne dokumenty: 
                                                                                                                                                ………………………………….
                    (podpis wnioskodawcy)

* W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać fakt pełnienia w przeszłości służby wojskowej, wykształcenie przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
uczestnictwo w organizacjach proobronnych (jakich, od kiedy, stopień w hierarchii organizacji), stopień sprawności fizycznej (wzrost, waga, obwód w pasie, osiągnięcia sportowe).

wStąp do wojSk oBrony terytorialne j


