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Sprawy z „prowokatorem”
i wykonawcą przydomowych
oczyszczalni zakończone!
Dnia 29 stycznia 2018 roku Sad
Apelacyjny w Białymstoku I Wydział
Cywilny wydał wyrok w II instancji
w sprawach z wzajemnych powództw p.
Wojciecha Babińskiego i spółki „Aquatech” przeciwko Gminie Płaska oraz
powództwa Gminy Płaska przeciwko W.
Babińskiemu i spółce „Aquatech”.
Sprawy zakończyły się sukcesem
Gminy Płaska. Po trwających ponad 5 lat
procesach, Gmina dysponuje już prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego.
Ale trochę szczegółów.
Gdy po „prowokacji” wobec Wójta
Gminy we wrześniu 2011 roku, Wojciech
Babiński –wykonawca budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Płaska, złożył w Urzędzie Gminy Płaska
dwie faktury, jedna na kwotę ok. 1,5 mln
złotych i drugie żądanie na kwotę ok. 0,6
mln złotych za wykonane przydomowe
oczyszczalnie ścieków, nikt nie domyślał
się, że przedsiębiorca ten mógł nieuczciwie wykonać swoja pracę. Dodatkowo
w czasie przymusowej nieobecności
Wójta Gminy, przedsiębiorca Wojciech
Babiński, wykorzystując nieudolność
ówczesnego zastępcy Wójta oraz pani
Skarbnik Gminy Płaska, doprowadził
do unieważnienia umowy na roboty
budowlane i zażądał z tego tytułu kary
umownej 400 tys. zł od Gminy Płaska.
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski, po powrocie do pracy, odmówił
zapłacenia zarówno faktur jak i kary
umownej. Pan Babiński pozwał więc
Gminę Płaska o zapłatę tych kwot.
Gmina przystąpiła do inwentaryzacji i oceny poprawności wybudowanych oczyszczalni ścieków.
W sytuacji bardzo skomplikowa-
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nej, bo w tym czasie Wojewoda Podlaski
zaatakował Gminę, że z naruszeniem
prawa budowlanego Gmina wybudowała
wszystkie oczyszczalnie, pracownicy
Urzędu Gminy Płaska przystąpili do
żmudnych prac inwentaryzacyjnych,
oceny stanu prawnego wybudowanych
oczyszczalni oraz ocen eksperckich
technologii wybudowania oczyszczalni.
Wójt Gminy Płaska, już w kilka
miesięcy po pozwie W. Babińskiego
wniósł pozew przeciwny o pomniejszenie wartości zapłaty za wybudowane
oczyszczalnie, o kwotę szkód i napraw
związanych z wybudowanymi oczyszczalniami.
Początkowo powództwo Gminy
opiewało na kwotę ok. 4,5 mln złotych,
jednak po wyroku Sądu Okręgowego
w Wilnie na Litwie, który uchylił niekorzystne rozstrzygnięcia w sprawie
kary wnioskowanej przez Wojewodę
Podlaskiego (oczyszczalnie okazały się
być wykonane zgodnie z prawem budowlanym) Gmina Płaska zmniejszyła powództwo do kwoty ok. 2,5 mln złotych.
Już Sąd Okręgowy w Suwałkach Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 10 marca
2017 roku oddalił w całości powództwo
Wojciecha Babińskiego i spółki „Aquatech” w całości co do pierwszej faktury
tzn. ok. 1,5 mln zł oraz co do drugiej
płatności ok. 0,6 mln złotych. Sąd Okręgowy w Suwałkach prawie w całości tzn.
w kwocie około 2,5 mln złotych uznał
za zasadne żądanie Gminy Płaska o pomniejszenie kwoty zapłaty za
wybudowane oczyszczalnie. Sąd Okręgowy zasądził
jedynie od Gminy Płaska na
rzecz W. Babińskiego karę
umowną za
odstąpienie
od umowy
w wyniku
nieudzielenia gwarancji
zapłaty
w wysokości
400 tys.
złotych.
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Po drugiej instancji, (apelację złożył
zarówno Babiński jak i Gmina Płaska),
Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w zakresie
oddalenia powództwa Wojciecha Babińskiego w całości w zakresie kwoty
zarówno pk. 1,5 mln zł jak i ok. 0,6 mln
zł a także zmniejszył karę umowną z 400
tys. do 133 tys. złotych.
Po kompensacje i pomniejszeniu
płatności Gminy Płaska, w oparciu o prawomocne wyroki Sadów Okręgowego
w Suwałkach i Apelacyjnego w Białymstoku, Wojciech Babiński musi oddać
Gminie Płaska dodatkowo kwotę ok. 838
tys. złotych. Gmina Płaska oczywiście
nic nie jest dłużna W. Babi niskiemu jak
i spółce „Aquatech”.
W ten sposób zakończył się ponad pięcioletni proces. Ostatni proces
w sprawach związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ten proces pokazał jednoznacznie, że
to co miało być „uczciwe” i ten który
miał być „uczciwym” przedsiębiorcą
okazał się zwykłym cwanym, żądnym
zysku za wszelką cenę, człowiekiem.
Człowiekiem nie cofającym się przed
niczym (nawet fałszywym oskarżeniem
o żądanie łapówki drugiej osoby) w celu
realizacji założonego wcześniej nieuczciwego zysku.
Szczere podziękowanie należy się
w tym miejscu wszystkim tym mieszkańcom Gminy Płaska, którzy nie ulegli
presji pomówień i oszczerczych ataków
na moją osobę i pozwolili kierować
Gminą Płaska w tym minionym okresie.
To postawa mieszkańców, którzy obdarzyli zaufaniem moją osobę dała szansę
na szczęśliwe zakończenie tych spraw.
Podziękowania należą się też radcy prawnemu Andrzejowi Chmieleckiemu, który
mądrze prowadził te procesy, Radzie
Gminy wraz z Przewodniczącą Alicją
Polkowską oraz wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy Płaska za ich ogromny
wkład w inwentaryzację i wyjaśnianie
technologicznych wad wybudowanych
oczyszczalni ścieków.
Z pozdrowieniem
Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska
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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
– dlaczego 1 marca?
Święto to zostało ustanowione na
mocy Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.,
jednak nie wyjaśnia ona dlaczego akurat
1 marca. Otóż tego dnia w 1951 roku
w więzieniu mokotowskim wykonano
wyrok śmierci na siedmiu członkach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość.
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
(używana była również forma „Wolność
i Niepodległość”, pełna nazwa: Ruch
Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność
i Niezawisłość”) była to polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości
rozwiązanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę
organizacyjną, kadry, majątek, a także
częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów
WiN. (źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia)
„Żołnierze Niezłomni” utworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – będące antykomunistycznym, niepodległościowym

ruchem partyzanckim, stawiający opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi
im służbami w Polsce. Łukasz Ciepliński,
Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam
Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol
Chmiel, Józef Rzepka – po rozbiciu III
Komendy WiN-u to właśnie oni powołali
w styczniu 1947 r. kontynuację największej organizacji podziemnej. Zajęli się
działalnością wywiadowczą i propagandową. Wszyscy zostali aresztowani przez
UB i poddani brutalnemu śledztwu. Przez
komunistyczny sąd zostali skazani na karę
śmierci. Wyrok wykonano tzw. metodą
katyńską, czyli strzałem w potylicę, 1
marca 1951 r.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia nowego święta podjął w 2010
roku nie żyjący już prezydent Lech
Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do
projektu ustawy głosiło, że ustanowienie
święta:
„jest wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej

i przywiązania do tradycji patriotycznych,
za krew przelaną w obronie Ojczyzny
(…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu
licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na
rzecz idei niepodległościowej pozwoliły
na kontynuację oporu na długie lata.”
Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekt ustawy został przekazany
jego następcy prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który podtrzymał
projekt, ale uchwalenie nowego święta
przeciągało się. O uchwalenie ustawy
apelowała w grudniu 2010 roku Fundacja
„Polska się Upomni”.
Inicjatorom powstania święta zależało
szczególnie na ustanowieniu go przed 1
marca 2011 roku, aby pierwszymi obchodami uczcić 60. rocznicę zamordowania
dowództwa WiN. Tak też Ustawa z dnia 3
lutego 2011 r ustanowiła Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętem
państwowym obchodzonym corocznie
1 marca. Nie jest to jednak dzień wolny
od pracy.
Paulina Krauze

CHOINKA NOWOROCZNA W ZSO
W PŁASKIEJ
Karnawał to czas radości i rozrywki.
Świetną ku temu okazją jest, niewątpliwie,
zabawa choinkowa, która w naszej szkole
odbyła się 20 stycznia 2018r. Uczniowie
zasłużyli na bal karnawałowy i dobrą
zabawę po ciężkiej pracy w I semestrze.
Wspólna zabawa odbyła się w dwóch
częściach. Rano bawili się najmłodsi
wychowankowie wspólnie z rodzicami
i swoimi wychowawczyniami pod kierunkiem pań animatorek z ,, Kids Club
Augustów”, które przygotowały wspaniałą
zabawę z różnymi konkursami i zabawami
np. kręcenie talerzami, dmuchanie baniek,
przechodzenie pod liną, ląd-woda itp. Po
południu, czyli od godziny 14.00 bawiła
się starsza młodzież przy muzyce DJ-ów.
Największą jednak radość sprawiły
dzieciom prezenty od Mikołaja. Fundatorem tej miłej niespodzianki był Ruch Po-

mocników Matki Kościoła z Choszczówki
koło Warszawy, z którym nasza szkoła
utrzymuje przyjacielską współpracę. Gości powitała Dyrekcja naszej szkoły oraz
Wójt Gminy Płaska, serdecznie dziękując
za okazaną przyjaźń, ciepło i trud włożony w zorganizowanie i przygotowanie
dzieciom paczek. Przewodnicząca Rady
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Rodziców w podziękowaniu wręczyła
gościom słodki podarunek- sękacza.
W trakcie zabawy dzieci mogły skorzystać ze smacznego poczęstunku, przygotowanego w klasach przez rodziców.
Impreza naprawdę była udana i wszystkich
wprawiła w dobry nastrój.
L. P.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W ZSO W PŁASKIEJ

Babcie i Dziadkowie to osoby, które w życiu każdego dziecka odgrywają
bardzo ważną rolę, bo kto pocieszy,
przytuli, u kogo są najwspanialsze
wakacje i święta?
Dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze obchodów święta Babci
i Dziadka. Są to najpiękniejsze dni,
w których obdarzani są szczególnymi
dowodami miłości.
W tym roku bardzo licznie przybyli

Dziadkowie na uroczystość dla nich
przygotowaną 19 stycznia. Obecnością
swą zaszczycił także Wójt Gminy Płaska pan Wiesław Gołaszewski.
Uroczystość rozpoczął dyrektor
szkoły Dariusz Sudyk, który serdecznie przywitał przybyłych gości, życzył
wszystkim Babciom oraz Dziadkom
samych pięknych chwil w życiu i tego,
aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Dzieci z klas O- III zaprezento-

wały program artystyczny. Były dwie
inscenizacje- klasa III przedstawiła
,,Zielonego Kapturka”, a klasa II baśń
,,Szewczyk Dratewka”. Oprócz tego
były deklamowane wiersze, śpiewane
piosenki oraz tańce. Wszyscy dziadkowie z dumą z dumą patrzyli na swoje
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją
miłość i szacunek oraz podziękować
za cierpliwość, zrozumienie i opiekę,
a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków.
Wzruszenie dostojnych gości było
ogromne, a ukradkiem wycierane łzy
świadczyły o miłości i zadowoleniu
z ukochanych wnuków, którzy obdarowali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami
,,słodkimi kwiatkami” oraz laurkami.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas,
którego opiekunką jest pani Marta
Romańczuk, służyli swoją pomocą
częstując gości gorącą herbatą i kawą
oraz słodyczami.
To był naprawdę wyjątkowy dzień,
pełen radości i dumy. Szczęśliwe
i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały, jak ważne
są takie spotkania.
L.P.

Gabinet Stomatologiczny
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
Informujemy iż otwarty jest Gabinet Stomatologiczny w Płaskiej
Pani Dentystka Joanna Pokusa
Ma podpisana umowę w ramach NFZ (na ubezpieczenie).
Przyjmuje:
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 8.00 – 15. 00
Sobota 7.00 – 11.00
Rejestracja w ramach NFZ w godzinach pracy gabinetu,
osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 608 021 509
Rejestracja z numerem PESEL
4
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Wiadomości sportowe

Młodsi piłkarze i tenisiści stołowi
nie odpuszczają i pełni zaangażowania
uczestniczą w turniejach i meczach. W
ferie zimowe piłkarze nożni rozegrali

dwa mecze z obozem sportowym województwa mazowieckiego. Pierwszy mecz
wygrali z wynikiem 12:2, a w rewanżu
5:4. Jaś i Staś Krutul grali w turnieju

wojewódzkim żaków. Staś wygrał, a Jaś
był drugi. Obaj zakwalifikowali się do
turnieju ogólnopolskiego. Gratulacje dla
chłopców!
Jan Bagiński

Drodzy rodzice – oddając elektrośmieci
wspieracie szkołę!
W tym roku szkolnym szkoła przystąpiła do Akcji
„szkole pomagamy i Świat oczyszczamy”
Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród
dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami.
Termin Akcji – 26.02.2018r. do 16.03.2018r.
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej; Płaska 56
W akcji nie ma przegranych – zyskuje każda szkoła.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bony wymienne
na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem
jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również
firmy i instytucje, które chcą oddać do utylizacji sprzęt przeznaczony do likwidacji, a tym samym zwiększyć szanse szkoły na ciekawe nagrody.

Zbieramy zużyte:

•
•
•
•
•
•
•

komputery
akumulatory
baterie
grzejniki
telefony
radia
kosiarki, piły

•
•
•
•
•
•
•

monitory
lodówki
żelazka
odkurzacze
drukarki
pilarki
kable

•
•
•
•
•
•
•

klawiatury
kuchenki
cartrige
tonery
klimatyzatory
telewizory
itp.

Operator Akcji: Green Office Ecologic Spółka z o. o.
Siedziba Spółki- Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4, Oddział Spółki – Łomazy 21-532,
ul. Spółdzielcza 6c. Kontakt telefoniczny: 514 048 815, 669 482 511
e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co
www.dzieci – zbieraja- elektrosmieci.pl
styczeń - luty 2018 r.
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Ferie w Gruszkach
Podczas tegorocznych zimowych ferii
dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach
zorganizowanych w Swietlicy i biblotece
w Gruszkach. Program zajęć obejmował
turnieje sprawnościowe, zręcznościowe,
zajęcia plastyczne, filmowe, warsztaty
kulinarne.Zajęcia trwały przez dwa tygodnie i codziennie dzieciom zapewniano
aż 4 godziny zabawy.
Rozpoczęliśmy warsztatami rękodzieła. Dzieci wykonywały słoikowe
lampiony,które mogly podarowac bliskiej
osobie.Następnie tego dnia odbyła się
lekcja bibloteczna połączona z zajęciami
plastycznymi”poznjemy bajki z morałem
i tworzymy do nich ilustracje”pt „Mój
przyjaciel”.Kolejny dzień to był filmowy
poranek i warsztaty kulinarne „zdrowe
owocowe koktajle”.Obejrzeliśmy film
pt „Minionki” i „Tupcio Chrupcio”,czas
umilił gorący popcorn. Następnego dnia
dzieci brały udział w zajęciach kulinarnych-przrządzały parówki w cieście
francuskim ,był również konkurs o Francji dzieciaki wykazały się dużą wiedzą.
Dodatkowo tego dnia był czas na psoty,

figle i żarty oraz własnoręcze wykonanie
dwóch gier planszowych.
W kolejnym dniu dzieci upiekły
kruche ciasteczka z przepisu z książek
kulinarnych znajdujących się w biblotece, które ze smakiem zjadły pod koniec
spotkania .Bardzo ciekawym elementem
stroju dla dzieci na bal karnawałowy są
maski dlatego kolejny dzień upłynął na
własnoręcznym wykonaniu maski karnawałowej, piękne kolorowe-pomysłow
nie brakowało.,zostały wykorzystane na

balu karnawałowym , który odbył się
na zakończenie ferii. wszystkie te zajęcia dostarczały dzieciom wiele radości
i zadowolenia.Wszyscy uczestniczący
w zajęciach mieli zapewnione przekąski
oraz slodki poczęstunek a przedewszystkim mogli miło i bezpiecznie spędzić
czas wolny od zajęć szkolnych. Serdeczne
podziękowania p.Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Katarzynie Jadeszko za
wsparcie oraz sfinansowanie wydatków.
Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

Ferie w Mołowistym

Ferie zimowe w świetlicy wiejskiej
w Mołowistym rozpoczęły się od zajęć
plastycznych. Dzieci z naszej gminy rozwijały swoje zdolności plastyczne malując
przepiękne witraże na oknach świetlicy.
-Dzień 2: dzieci robiły lampiony
wykorzystując przy tym odpady recykling-owe, drugą częścią zajęć było przygotowywanie sałatki owocowej-bomba
witaminowa
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-Dzień 3: Trzeci dzień upłynął mam
na produkcji zapachowych świeczek,zajęcia bardzo czasochłonne więc przerwy
w produkcji umilaliśmy czas pociechom
grą w kalambury.
-Dzień 4: Czwartego dnia nasi najmłodsi mieszkańcy gminy zamienili się
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w małych architektów. Wyczarowali
miasteczko,również z odpadów recykling-owych i tu wyobraźni nie było końca...my
dorośli możemy im tylko pozazdrościć.
-Dzień 5: Mino nie sprzyjającej pogody wybraliśmy się na ognisko. Humor
wszystkim dopisywał a dodatkowo drogę
na ognisko rozświetlały lampiony i własnoręcznie wykonane świeczki.
-Dzień 6: Kolejnymi zajęciami,które
cieszyły się dużym powodzeniem była
produkcja piankoliny,piasku kinetycznego
i glutów(kolorowa plastelina)
-Dzień 7: Siódmego dnia dzieci przygotowały sobie podwieczorek, zrobiły
kanapeczki i udekorowały babeczki po
czym nastąpiła degustacja.
- Dzień 8: Gry planszowe i zabawy
ruchowe, pingpong.
-Dzień 9: W przedostatni dzień ferii
dzieci pomagały udekorować salę na bal
karnawałowy
-Dzień 10: Ostatniego dnia ferii odbył
się bal,dzieci chętnie poprzebierały się.
Każde dziecko zostało nagrodzone za
pomysł i wykonanie stroju.
Z wielkim żalem pożegnaliśmy się ze
sobą i feriami... Mówiąc sobie
DO ZOBACZENIA!!!

Głos Płaskiej

AKTYWNE FERIE W ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W PŁASKIEJ
Kolejny raz pogoda spłatała nam figla
i zimowe ferie znowu były mokre i „ nie
zimowe”.
Aby wypełnić czas wolny naszych
pociech świetlica w Płaskiej przygotowała zajęcia o zróżnicowanej tematyce.
Wybraliśmy się na wycieczkę do
Placówki Straży Granicznej w Płaskiej.
Funkcjonariusze SG oprowadzili nas
po obiekcie pokazując sprzęt na którym
pracują i opowiedzieli o swojej pracy.
Chętni mogli nawet posiedzieć w celi
więziennej .
Zajęcia plastyczne z „zimnej porcelany” i masy solnej wyjawiły talenty
naszych dzieci . Stworzyły piękne
świeczniki i obrazy z kotami. Uczestnicy zajęć na dzień zamienili się również
w małych kucharzy. Piekli pyszne ciasteczka i bułki .
Młodzieżowa drużyna Pożarnicza
przy OSP Płaska przygotowała krótki
pokaz z pierwszej pomocy, opowiedziała
jak się zachować w chwili zagrożenia,
kogo powiadomić. Dopełnieniem tych
zajęć była wycieczka do Państwowej
Straży Pożarnej JRG Augustów. Zawodowi strażacy opowiedzieli o swojej

pracy pokazali sprzęt i samochody jakimi
dysponują i jadą ratować ludzkie życie
i dobytek.
Na zakończenie dnia wszyscy zjedli
pyszną pizzę i odwiedzili schronisko dla
zwierząt gdzie każdy mógł wyprowadzić
czworonoga na spacer.
Małgorzata Ciężkowska

Ferie w Dalnym Lesie
Od dnia 22.01.2018r. rozpoczęliśmy
ferie zimowe w świetlicy wiejskiej w Dalnym Lesie. Staraliśmy się zapewnić dobrą
zabawę dzieciakom jak również i rodzicom.
Pierwszego dnia zorganizowane były zaba-

wy integracyjne, w tym zabawa na śniegu,
a następnie zajęcia plastyczne. Robiliśmy
również zwierzątka ze skarpet i masy solnej. Bardzo atrakcyjne okazały się zajęcia
robienia ozdób metodą „decoupage”. Ferie

styczeń - luty 2018 r.

zakończyły się ogniskiem i pieczeniem
kiełbasek, które ufundował nam GOK
w Płaskiej. Myślę, że dzieci będą mile
wspominać wspólnie spędzony czas.
H.K.
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Walentynki w Gruszkach
Dzieci mogły samodzielnie wykonać
i upiec pyyyyyyyyyyszne,, Walentynkowe ciasteczka’’. Przygotowywały ciasto,
wałkowały, wycinały, kleiły i zdobiły.
A wszystko po to- żeby później schrupać
własne dzieło lub podarować dla najbliższych .
Bożena Rodziwicz-Wasilczyk

Wigilia w Gruszkach
Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek
z naszymi tradycjami. W tej wyjątkowej
atmosferze Świetlica wiejska w Gruszkach zorganizowała spotkanie Wigilijne, które odbyło się 17 grudnia. Takie
spotkania stają się tradycją w Świetlicy
i mamy nadzieję, że w grudniu 2018 roku
zobaczymy się ponownie. Licznie przybyli zaproszeni goście oraz osoby pomagające przygotować spotkanie. Atmosfera
świąteczna udzieliła się wszystkim. Były
wzajemne życzenia, łamanie się opłatkiem oraz kolędy Zaproszonym gościom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, by spotkanie było niezapomnianym
i wzniosłym przeżyciem - BARDZO
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Biblioteka zaprasza
Gminna Biblioteka Publiczna
w Płaskiej (Centrum Informacji
Turystycznej, I piętro) zaprasza do
korzystania z zasobów biblioteki.
W placówce dostępny jest księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy (
do sprawdzenia w katalogu online
na stronie internetowej biblioteki),
czasopisma tj. prasa codzienna i poradniki oraz księgozbiór regionalny.
W czytelni udostępniamy stanowiska
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komputerowe z bezpłatnym dostępem
do internetu wraz z możliwością
drukowania, a także umożliwiamy
skanowanie i kserowanie materiałów
bibliotecznych. Biblioteka czynna od
poniedziałku do piątku w godzina
od 7:30 do 15:30. Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor GBP
Barbara Wasilewska

Głos Płaskiej

Nocny Bieg Powstańca
W dniu 27 stycznia odbyła się pierwsza edycja Nocnego Biegu Powstańca,
który odbył się w celu uczczenia 155
rocznicy Powstania Styczniowego na
naszych terenach. Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Woda
Las z Płaskiej, Urząd Gminy Płaska wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz
Nadleśnictwo Płaska i Augustów.
W sobotnich zawodach udział wzięło
blisko 70 zwolenników biegania, którzy
chętnie oddali się swojej pasji biegania
i równocześnie oddali hołd bohaterom
Powstania Styczniowego.
Zawodnicy wystartowali z Koziego Rynku, gdzie znajduje się pomnik
upamiętniający powstańców poległych
w bitwie z wojskiem carskim. Natomiast
ich celem był Stadion Sportowy w Płaskiej. Długość trasy wynosiła około 17
kilometrów.
Sobotnia rywalizacja odbywała
się w kilku kategoriach wiekowych
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każ-

na biegaczy czekał obiad oraz ognisko z kiełbaskami i grzanym piwem.
Wszyscy, którzy wzięli udział w tym
przedsięwzięciu, bardzo pozytywnie
komentowali pomysł biegu.
dej kategorii otrzymali pamiątkowe
puchary. Tradycyjnie puchary trafiły
też do najmłodszego oraz najstarszego
uczestnika imprezy. Imprezę sędziowali
Agnieszka Kuźma, Ryszard Olszewski
oraz Mateusz Niedźwiedzki. Na mecie

Wszystkim organizatorom w szczególności Stowarzyszeniu Woda Las,
Urzędowi Gminy Płaska, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Płaskiej i jego
pracownikom należą się gratulacje za
ogromny wkład włożony w przygotowanie biegu.

MOGIŁA WOJENNA 1939 r
W niedzielę 24. września 1939. na
drodze pomiędzy Mikaszówka a Płaska
grupa polskich żołnierzy wracających
z Grodna (które padło 2 dni wcześniej)
została rozjechana przez radziecki czołg
(prawdopodobnie BT-7) z grupy pancernej
mjr Czuwakina wydzielonej ze składu
sowieckiej 2 Brygady Pancernej. Według
robionej kwerendy czołgiem tym dowodził
(lub był kierowcą) mieszkaniec Grodna
nijaki Baran.
Bilans tego morderstwa (bo tak należy
to zakwalifikować) był następujący: dwóch
żołnierzy poniosło śmierć na miejscu, jeden ciężko ranny zmarł wieczorem i było
kilku lekko rannych, którzy się wyleczyli
i poszli dalej.
Zabitych i ciężko rannego przywiózł
wozem Olszewski mieszkający nad Pobojnym (tam gdzie dziś mieszka Jadeszko),
następnie zabici zostali pochowani tam
gdzie dziś znajduje się mogiła-pomnik
a ciężko ranny został przetransportowany
na podwórko Antoniego Łebskiego w Płaskiej gdzie zmarł wieczorem. Z relacji
świadka: ”(...) tego dnia 24 pod wieczór
dowiedzieliśmy się ze bolszewicy czołgiem przed wioska rozjechali 6 żołnierzy
polskich, napotkali ich bezbronnych i czołgista kazał im iść środkiem drogi i puścił

na nich czołg. To te co po bokach byli to
uciekli. Dwóch roztarte byli . Ja widziałam
wiózł ich sąsiad na słomie i słoma byli
przykryte, tylko krew kapała na ziemie.
Pochowali ich w przy małym lasku. Trzech
innych przywieźli do nas ,jeden miał
urwana nogę a ciało z uda było zsunięte
i powalane piaskiem.......on umarł i został
pochowany razem z tamtymi. Nazywał się
Paweł Herman i mieszkał koło Poznania.”
Dokumenty zabitych wziął sołtys
Biedulewicz ale jego dom spalił się
podczas wojny. Były tam jeszcze inne
rzeczy (zegarek i papierośnica), które jak
wspomina w Krajobrazach w artykule
Ireneusza Sewastianowicza nieżyjący już

styczeń - luty 2018 r.

dziś Konstanty Hańczuk widział u kogoś
we wsi (nie powiedział u kogo).
Stowarzyszenie Woda Las chce odrestaurować tę mogiłę i umieścić na niej
prawdę o tamtym wydarzeniu jak również
zidentyfikować tam pochowanych.
Pawła Hermana już prawie zidentyfikowaliśmy, o pozostałych nic nie wiemy,
dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców może ktoś posiada jakieś wiadomości na ten temat. Prosimy o kontakt na
mail: wodalas@tlen.pl lub telefon: 691
281 708.
Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. Z góry dziękujemy!
Tolek Kuźma -sekretarz SWL
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Płaska, dnia 28.02.2018 r.

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla 23 obszarów w miejscowości Płaska.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr
XXI/157/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.
1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23
obszarów w miejscowości Płaska.
Projekt planu dotyczy następujących
obszarów:
Płaska, dnia 28.02.2018 r.

Obszar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Działki ewidencyjne
wyznaczające obszar
1
14/1, 15, 357/1
21/2
29/4
30, 31
36
38
65/9
72/2, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/11
77
93, 94
86/28, 86/29, 86/30, 88/3, część działki
88/4, 89/24, 90/3, 90/4, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 154, 155, 156, 162/3,
163, 162/7, 162/8, 164/1, część działki 348
118
130
143/1, 143/2
145
152/7, 152/22
168/1, 168/2
177
269/2
266/7, 266/9, 266/11, 266/12, 450/2
322/7, 322/11, 323/10, 323/11, 323/13
330/2, 334/2, 338, 339, 340, 342

Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01,
w godzinach pracy Urzędu;
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w Urzędzie Gminy
Płaska lub drogą pocztową na adres: Urząd
Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 22.03.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane
jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy
wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia
Gminy Płaska, które jest publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Płaska.
				
Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla działki o nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Płaska Uchwały Nr XX/145/17
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Płaska dla działki o nr ew. 206
z obrębu ew. Rubcowo.
Jednocześnie na podstawie art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu
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informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla działki o nr ew. 206 z obrębu ewid.
Rubcowo.
Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01,
w godzinach pracy Urzędu;
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w Urzędzie Gminy
Płaska lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,

styczeń - luty 2018 r.

w terminie do dnia 22.03.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane
jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy
wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia
Gminy Płaska, które jest publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.
Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Głos Płaskiej

Płaska, dnia 28.02.2018 r.

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 11 obszarów w miejscowości Dalny Las.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały
Nr XXI/157/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Płaska dla 11 obszarów w miejscowości Dalny Las.
Jednocześnie na podstawie art. 39
ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Płaska, dnia 28.02.2018 r.

Gminy Płaska dla 11 obszarów w miejscowości Dalny Las.
Projekt planu dotyczy następujących
obszarów:
Działki ewidencyjne
wyznaczające obszar

Obszar
1

44

2

40/6, 40/7

3

26

4

86/9, 86/21, 86/22

5

82/30

6

część działki 79/4, część działki
79/5, część działki 80/1, 81/3, 81/4,
81/5, 82/4, 82/6, 82/7, część działki
82/8, 82/9, 83/2, 83/10, 83/12,
83/13, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8,
84/9, część działki 84/11, 86/3,
86/5, 86/7, część działki 159, część
działki 160

7

77/4

8

76/10, 76/11

9

74

10

67/3

11

142/7, 142/11

Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01,
w godzinach pracy Urzędu;
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w Urzędzie Gminy
Płaska lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53,
w terminie do dnia 22.03.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane
jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy
wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia
Gminy Płaska, które jest publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.
					
Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Serski Las.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Płaska Uchwały Nr XX/144/17 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla 7 obszarów w miejscowości Serski Las.
Jednocześnie na podstawie art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu

do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla
7 obszarów w miejscowości Serski Las.
Projekt planu dotyczy następujących
obszarów:
Obszar
1
2
3
4
5
6
7

Działki ewidencyjne
wyznaczające obszar
2/2, 2/15, 3/3, 3/5, 3/7, 3/8, 31, 34
35/1, 35/2
1/5, 1/32
3/1
1/9, 1/20
10/2, 11
40/8

Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01,
w godzinach pracy Urzędu;
składać wnioski do wyżej wymienio-

styczeń - luty 2018 r.

nego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w Urzędzie Gminy
Płaska lub drogą pocztową na adres: Urząd
Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 22.03.2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane
jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy
wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia
Gminy Płaska, które jest publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.
Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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Płaska, dnia 28.02.2018 r.

Głos Płaskiej

OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska
dla działek o nr ewid. 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21 i 37/22 z obrębu ewid. Serwy.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy

z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawia-

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

damiam o podjęciu przez Radę Gminy

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

Płaska Uchwały Nr XXI/158/17 z dnia

U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1

12 czerwca 2017 r. w sprawie przystą-

ustawy z dnia 3 października 2008 r.

pienia do sporządzania miejscowego

o udostępnianiu informacji o środowisku

planu zagospodarowania przestrzennego

i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Gminy Płaska dla działek o nr ewid.

w ochronie środowiska oraz o ocenach

37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21

oddziaływania na środowisko (Dz. U.

i 37/22 z obrębu ewid. Serwy.

Jednocześnie na podstawie art.
39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Płaska dla działek o nr ewid.
37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21
i 37/22 z obrębu ewid. Serwy.
Zainteresowani mogą:
zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01,
w godzinach pracy Urzędu;
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski
należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Płaska lub drogą pocztową na
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie do dnia 22.03.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej,
z oznaczeniem obiektu lub obszaru,
którego dotyczy wniosek.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Rozpatrzenie następuje w formie
Zarządzenia Gminy Płaska, które jest
publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.
Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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