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,,Krok po kroku, krok po kroczku, 
najpiękniejsze w całym roczku idą 
Święta … ‘’. Nie, nie… nie są to słowa 
żadnej kolędy, ale refren kultowej 
już serii piosenek ,,O Karpiu’’ Ra-
diowej Trójki. Rzeczywiście, co by 
nie powiedzieć, na Święta Bożego 
Narodzenia czekamy wszyscy. Wiele 
się wydarzyło w ciągu ostatniego 
roku i to zarówno w skali ,,makro’’, 
jak i ,,mikro’’. Pierwszego grudnia br. 
minął rok od zaprzysiężenia nowej 
Rady Gminy, a 5 grudnia rok od zło-
żenia ślubowania przez Wójta Gminy 
Płaska.  W maju br. odbyły się wybory 
prezydenckie, w wyniku których 6 
sierpnia Prezydent  Andrzej Duda 
rozpoczął urzędowanie na Krakow-
skim Przedmieściu. Był to początek 
politycznego ,,trzęsienia ziemi’’. 25 
października Polacy poszli do urn 
wybierać swoich przedstawicieli do 

Sejmu i Senatu. Po raz pierwszy w 
historii po 1989 r. większość parla-
mentarną uzyskało jedno ugrupo-
wanie Zjednoczonej Prawicy, które 
powołało nowy rząd z Beatą Szydło 
na czele. Po 8 latach dominacji koali-
cja PO – PSL musiała oddać władzę. 
Niestety, ostatnie wydarzenia poka-
zują, że jest to dość bolesna lekcja 
i nie wszystkie siły mogą się z tym 
pogodzić. Mamy nadzieję, że okres 
świąteczny wpłynie na opamiętanie.

Zimy na razie nie widać i prognozy 
mówią, że w Wigilię Bożego Naro-
dzenia śniegu raczej nie będzie. To 
trochę smutno, bo przydomowe 
świerki, które coraz częściej przy-
ozdabiamy lampkami,  piękniej 
prezentują się w białej poświacie. Z 
drugiej strony kierowcy mają łatwiej, 
a i zwierzęta w Puszczy Augustow-
skiej nie głodują. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie dobiega końca inwestycja 
,,Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo’’, który łączy ścieżki rowerowe 
5 województw tzw. ,,ściany wschod-
niej’’. Projekt co do idei słuszny, budzi 
również wiele kontrowersji. Wynika 
to głównie z lokalizacji przebiegu 
tras, a w przypadku naszej Gminy 
umiejscowienia jej wzdłuż poważ-
nie zniszczonej drogi powiatowej. 
Miejmy nadzieję, że doprowadzi 
to w niedalekiej przyszłości to dłu-
go oczekiwanego remontu. Przy 
Centrum Informacji Turystycznej 
powstało profesjonalne Miejsce 
Obsługi Rowerzystów (MOR).

Mądra Elżbieta podarowała nam w 
ubiegłym roku piękny wiersz na te 
wyjątkowe Święta. Nie zapomniała o 
nas i tym razem. Życząc Naszym Czy-
telnikom miłych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwe-
go Nowego Roku, dedykujemy Wam 
piękną Modlitwę do Anioła Mądrości:

Modlitwa do anioła mądrości

Przybądź mi na pomoc,
aniele mądrości,
ratuj, gdy niepokój
w sercu moim gości,
gdy własna głupota
uczy mnie pokory,
a po kątach straszą
bezradności zmory.
Przyleć i rzuć światło
na mą biedną drogę,
niech wiem, że bez Boga
nic zrobić nie mogę,
co by dobre było
i sens jakiś miało.
Przymnóż mi mądrości,
bo wciąż mi jej mało…

Wiersz pochodzi z książki pt.: 
„Niechaj Cię strzegą dobre anioły” 
autorstwa ewy stadtmuller 

zapraszam do miłej lektury!
redaktor naczelny 

wojciech krzywiński

iDĄ  ŚWiĘTA …

W grudniu tego roku kończy się 
projekt „Kraszewski komputery dla 
bibliotek” realizowany przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Płaskiej. 
W ramach projektu zakupiono trzy 
komputery umożliwiając użytkow-
nikom biblioteki szerszy dostęp do 
internetu, a także wprowadzono 
księgozbiory biblioteki głównej i 
jej filii  do bazy katalogowej online. 
Od stycznia 2016 roku poprzez stronę 
internetową Gminy Płaska w zakładce 
Gminnej Biblioteki Publicznej będzie 
możne wejść do katalogu bibliotek, 
przejrzeć jego zawartość, a nawet 
dokonać zamówienia i rezerwacji 

niedostępnej w danej chwili  książki.
W związku z wprowadzeniem 

elektronicznej rejestracji czytelni-
ków, korzystających z usług biblio-
teki,  prosimy o zabranie ze sobą 
dowodu osobistego w celu uzupeł-
nienia danych osobowych czytelni-
ka, szczególnie nr PESEL, który jest 
również niezbędny przy rejestracji 
czytelników niepełnoletnich. 

Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania ze zbiorów naszych bibliotek 
i życzymy naszym obecnym i przy-
szłym czytelnikom zdrowych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia.

                                                                                                          B.W.

Realizacja projektu: 
„Kraszewski komputery dla bibliotek”
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Na XI sesji Rady Gminy Płaska
W dniu 3 grudnia 2015r. w świetlicy 

wiejskiej w Płaskiej odbyła się XI sesja 
Rady Gminy, której przewodniczyła 
Przewodnicząca Rady Gminy – Alicja 
Polkowska, zaś radni podjęli podczas jej 
trwania kilka ważnych decyzji:

- podjęto Uchwałę Nr XI/76/15 w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Płaska na lata 
2016- 2028 wraz z prognozą kwoty długu 
i spłat zobowiązań na lata 2016-2028 oraz 
określono wykaz przedsięwzięć realizo-
wanych w latach 2016 – 2028.

- podjęto Uchwałę Nr XI/77/15 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Pła-
ska na rok 2016, gdzie ustalono   dochody 
budżetu w wysokości 8 480 000,00 zł, z 
tego: bieżące w wysokości 8 480 000,00 
zł.; majątkowe w wysokości 0,00 zł., 
wydatki budżetu w wysokości 8 124 
000,00 zł., z tego: - bieżące w wysokości 
8 124 000,00 zł.; majątkowe w wysokości 
0,00 zł. W budżecie utworzono rezerwy: 
ogólną w wysokości - 50 000,00 zł. i  
celową w wysokości -110 500,00 zł. z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń w jednostkach 
oświatowych w kwocie - 88 000,00 zł. 
i zarządzanie kryzysowe w kwocie - 22 
500,00 zł. 

Nadwyżka budżetu w wysokości 
356 000,00 zł. zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów w kwocie 356 000,00 
zł. Ustalono łączną kwotę przychodów 
budżetu w wysokości 4 340 000,00 zł. 
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 
w wysokości 4 696 000,00 zł. Przyjęto 
limity zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciąganych na: sfinansowa-
nie przejściowego deficytu budżetu - w 
kwocie 400 000,00 zł.; spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią-
gniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 
4 340 000,00 zł. Ustalono dochody w 
kwocie 62 000,00 zł. z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz wydatki w kwocie 57 000,00 
zł. na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych. 
Ustalono wydatki w kwocie 5 000,00 zł. 
na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie przeciwdziałania narko-
manii, dochody w kwocie 1 500,00 zł. i 
wydatki w kwocie 1 500,00 zł. związane 
z realizacją zadań określonych ustawą 
Prawo ochrony środowiska. Ustalono 
dochody w kwocie 300 000,00 zł. z ty-

tułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które przeznacza się na 
pokrycie kosztów systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi określonych 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

- podjęto Uchwałę Nr XI/78/15 w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, które poza  
przypadkiem określonym w 1c,  pozo-
stały na obecnym poziomie i wynoszą 
odpowiednio: 

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,88 zł. od 1 m² 
powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowy-
mi płynącymi jezior  i zbiorników sztucz-
nych – 4,58 zł. od 1 ha powierzchni,\

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,39 
zł. od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych ob-
szarem rewitalizacji, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz.U. poz.1777) i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmu-
jącym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,00 zł. od 1 m² 
powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł. od 1 m² 

powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
22,82 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,68 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,63 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 4,22 zł. od 1 
m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków pozostałych, które w 
pozwoleniu na budowę zostały określone 
jako budynki letniskowe, budynki rekre-
acji indywidualnej, dla których stawka 
wynosi  – 7,66 zł. od 1 m² powierzchni 
użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 
3 i ust. 3-7.

- podjęto Uchwałę Nr XI/79/15 w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej z budżetu państwa. Radni posta-
nowili zaciągnąć w 2016 roku pożyczkę 
długoterminową z budżetu państwa w 
kwocie 4.340.000,00 zł  Pożyczka ta 
przeznaczona będzie na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań w wysokości 
4.340.000,00 zł., a jej spłata wraz z od-
setkami nastąpi w latach 2018- 2028 z 
dochodów własnych Gminy Płaska.

- podjęto Uchwałę Nr XI/80/15 w 
sprawie opłaty miejscowej, w której 
ustalono opłatę miejscową pobieraną na 
terenie gminy Płaska w miejscowościach: 
Dalny Las, Gajówka Podmacharce, Gor-
czyca, Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, 
Kielmin, Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, 
Macharce, Mały Borek, Mikaszówka, 
Mołowiste, Muły, Osienniki, Ostryńskie, 
Perkuć, Płaska, Podmacharce, Rubcowo, 
Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, 
Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Tartak, 
Trzy Kopce, uznanych za posiadające 
korzystne możliwości klimatyczne, wa-
lory krajobrazowe oraz warunki umoż-
liwiające pobyt w tych celach. Opłatę 
miejscową pobiera się od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub 
turystycznych w/w miejscowościach. 
Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł. 
za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłatę 
miejscową pobierają osoby fizyczne, oso-
by prawne i jednostki organizacyjne nie-
mające osobowości prawnej, prowadzące 
ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanato-
ria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące 
domy letniskowe, pola namiotowe, cam-
pingi itp. od osób fizycznych przebywają-
cych na terenie gminy dłużej niż dobę w 
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celach wypoczynkowych, szkoleniowych 
lub turystycznych. Inkasentom opłaty 
miejscowej przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 20% zainkasowanych i 
terminowo odprowadzonych opłat.

Wprowadzono obowiązek prowadze-
nia przez inkasentów opłaty miejscowej 
ewidencji osób, o których mowa w art.17 
ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych, zobowią-
zanych do uiszczenia opłaty miejscowej. 
Ewidencja powinna zawierać: - imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania oso-
by zobowiązanej do uiszczania opłaty; 
liczbę dni, za które opłata jest pobierana; 
właściwą stawkę opłaty za każdą rozpo-
czętą dobę pobytu; łączną kwotę opłaty 
miejscowej pobraną za cały okres pobytu 
od danej osoby.

- podjęto Uchwałę Nr XI/81/15 w 
sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 
drogi powiatowej 1209B Przewięź – 
Rudawka i 1234 B Gruszki – Rubcowo, 
w którym Rada Gminy Płaska wniosła 
o niezwłoczną realizację prac remonto-
wych przez Powiat Augustowski drogi 
powiatowej 1209 B Przewięź – Rudawka 
na odcinku Płaska – Mikaszówka i 1234 
B Gruszki - Rubcowo. Stanowisko wraz 
z uzasadnieniem przekazano Staroście 
Powiatu i Radzie Powiatu w Augustowie 
oraz Marszałkowi Województwa i Woje-
wodzie Podlaskiemu.

- podjęto Uchwałę Nr XI/82/15 w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę - od dnia 1 stycz-
nia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
gospodarstwa domowe jak i podmioty 
gospodarcze zapłacą za 1 m3 dostar-
czonej wody  3,00 zł/m3 brutto. Opłata 
abonamentowa dla obu grup odbiorców 
nie ulega zmianie i  wynosi 2,00 zł./mc.

- podjęto Uchwałę Nr XI/83/15 w 
sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych, 
które musiały zostać dostosowane w 
związku ze zmianą ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, ustawy o podatku 
rolnym i ustawy o podatku leśnym. 

- podjęto Uchwałę Nr XI/84/15 w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych.  
Stawki podatku od środków transporto-
wych obowiązujących na terenie gminy 
nie uległy zmianom w stosunku do 
obecnie obowiązujących i przedstawiają 
się następująco:

1) od samochodu ciężarowego, o 
którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o masie 
całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącz-
nie – 590,00 zł.,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 
– 912,00 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 
019,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o 
którym mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych wg za-
łącznika nr 1 do w/w uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i bala-
stowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 
644,00 zł.,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 
– 1 019,00zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 
191,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i bala-
stowego, o którym mowa w art.8 pkt. 4 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
wg załącznika nr 2 do w/w uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których 
mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych z   działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 537,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których 
mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, z wyjątkiem  związa-
nych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego wg 
załącznika nr 3 do w/w uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w 
art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca – 1 532,00 zł.,
b) równej lub większej niż 22 miejsca 

– 1 969,00zł.
- podjęto Uchwałę Nr XI/85/15 w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Płaska Nr II/14/02 z dnia 19 grudnia 2002 
roku w sprawie opłaty targowej.

- podjęto Uchwałę Nr XI/86/15 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2016 rok. 
Program definiuje zagadnienia  oraz 
zagrożenia związane z nadużywaniem 
alkoholu i ustala na rok 2016 kierunki 
działań zmierzających do poprawy sy-
tuacji tym zakresie poprzez zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu; udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, w 
szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych pro-
gramach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych; wspomaganie 
działalności instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych; podejmowa-
nie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publiczne-
go; wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej, zasady 
wynagradzania Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz sposoby realizacji programu i jego 
finansowanie.

- podjęto Uchwałę Nr XI/87/15  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Płaska dla działki 
o nr ewid. 81/3 z obrębu ewid. Mikaszów-
ka. Obszar obejmujący działkę o numerze 
ewidencyjnym 81/3 w miejscowości 
Mikaszówka, zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska położony 
jest w ramach terenów: 3MN - tereny 
istniejącej plebanii i zabudowy miesz-
kalnej jednorodzinnej; 15RP/RZ – teren 
istniejących użytków rolnych i leśnych, 
do pozostawienia w dotychczasowym 
użytkowaniu z zakazem budowy jakich-
kolwiek obiektów kubaturowych. Potrze-
ba sporządzenia planu jest konsekwencją 
wniosku złożonego przez właściciela 
nieruchomości, wynikającego z chęci 
wykorzystania całości rezerwy terenowej 
przewidzianej w Studium pod zabudowę 
mieszkaniową.

- podjęto Uchwałę Nr XI/88/15  
w sprawie wskazania przedstawiciela 
Gminy Płaska do składu osobowego Po-
wiatowej Rady Rynku Pracy Augustowie, 
w której radni wskazali Pana Wiesława 
Gołaszewskiego – Wójta Gminy Płaska 
do składu osobowego Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Augustowie na lata 2016 
– 2019.

Rada Gminy dziękuje Panu Marcino-
wi Sznajderowi za wystrój Świetlicy Wiej-
skiej w Płaskiej, umieszczone w niej obrazy  
i fotografie oraz pracę na rzecz Punktu 
Przedszkolnego w Płaskiej.                      

red.
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Stanowisko Rady Gminy w sprawie drogi  
powiatowej 1209B Przewięź – Rudawka  

i 1234B Gruszki – Rubcowo
W dniu 3 grudnia 2015 r. Rada Gminy 

Płaska przyjęła stanowisko w sprawie dro-
gi powiatowej 1209B Przewięź – Rudawka 
i 1234 B Gruszki – Rubcowo, w którym 
wnosi o niezwłoczną realizację prac re-
montowych przez Powiat Augustowski 
drogi powiatowej 1209 B Przewięź – Ru-
dawka na odcinku Płaska – Mikaszówka 
i 1234 B Gruszki -  Rubcowo. Stanowisko 
wraz z uzasadnieniem zostało przekazane 
Staroście Powiatu i Radzie Powiatu w Au-
gustowie oraz przedłożone Marszałkowi 
Województwa i Wojewodzie Podlaskiemu.

Stanowisko Rady Gminy zostało 
uzasadnione:

Droga powiatowa 1209 B Przewięź 
– Rudawka na odcinku Płaska – Mika-
szówka i 1234 B Gruszki – Rubcowo 
jest najważniejszym i jedynym szlakiem 
komunikacyjnym gminy Płaska. Po wy-
budowaniu ścieżki rowerowej droga ta na 
odcinku Płaska-Mikaszówka znalazła się 
w tragicznym stanie technicznym. Nastą-
piło pogorszenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na tym odcinku powodujące 
utrudnienie swobodnego wyminięcia się 
dwóch pojazdów, nie mówiąc już o wy-
minięciu się samochodów ciężarowych.

Nadchodzący okres zimowy dodatko-
wo spotęguje to niebezpieczeństwo, a za-
montowany wysoki krawężnik przyczyni 
się bezpośrednio do zwiększenia liczby 
wypadków i kolizji drogowych. Obecny 
stan techniczny drogi stwarza realne 
niebezpieczeństwo i powoduje poważne 
utrudnienia w ruchu drogowym dla wszyst-
kich uczestników ruchu.

Pomimo wcześniejszych sygnałów 
ze strony Mieszkańców, Rady Gminy 
i Wójta o ciągle pogarszającym się stanie 
drogi i dewastacji jej nawierzchni, Powiat 
Augustowski nie podjął żadnych działań 
w tym zakresie. Starostwo Powiatowe 
w Augustowie od kilkunastu lat zaniechało 
prac modernizacyjnych nawierzchni dróg 
powiatowych na terenie gminy Płaska, 
ograniczając się jedynie do łatania dziur, 
które po opadach atmosferycznych i mro-
zie, i tak wracają ze zdwojoną siłą do stanu 
sprzed ich wypełnienia.

Fatalny stan drogi powiatowej 1209 B 
Przewięź – Rudawka na odcinku Płaska – 
Mikaszówka, drogi 1234 B Gruszki – Rub-
cowo w postaci nawracających licznych 

i głębokich ubytków, spękań, przełamań 
i sfałdowania nawierzchni, a w tej chwili 
również poprzez wybudowanie ścieżki 
rowerowej w pasie drogi i oddzieleniu jej 
od jezdni wysokim krawężnikiem, stwarza 
realne zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego.

Gmina Płaska realizuje program na-
prawczy finansów gminy i w przyszłym 
roku tj. 2016 nie jest w stanie udzielić 
pomocy finansowej Powiatowi Augustow-
skiemu na poprawę stanu dróg powiato-
wych na terenie gminy. Żadne połowiczne 
rozwiązanie, w postaci np. ograniczenia 
prędkości poza terenem zabudowanym, 
nie usunie powstałego niebezpieczeń-
stwa. Należy podkreślić, iż Gmina Płaska 
w dalszym ciągu podtrzymuje deklarację 
dotyczącą dofinansowania moderniza-
cji odcinka drogi powiatowej 1209B 
Przewięź – Rudawka przyjętą Uchwałą 
Rady Gminy Płaska Nr VIII/59/15 z dnia 
23 czerwca 2015 r., w momencie uzyskania 
w budżecie gminy odpowiednich środków 
finansowych.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie 
drogi powiatowej 1209B Przewięź – Ru-
dawka i 1234 B Gruszki – RubcowoWobec 
powyższego wniosek Rady Gminy Płaska 
o niezwłoczną realizację prac remonto-
wych przez Powiat Augustowski drogi 
powiatowej 1209 B Przewięź – Rudawka 
na odcinku Płaska – Mikaszówka i 1234 B 
Gruszki – Rubcowo jest zasadny.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Polkowska
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ANDRZEJKI I MIKOŁAJKI W FILII GBP W GRUSZKACH

Zabawa Andrzejkowa w świetlicy  
wiejskiej w Gruszkach

        Andrzejki od najdawniejszych cza-
sów wiązały się z różnymi obrzędami i 
wróżbami. Podążając śladami pradaw-
nych zwyczajów, również w Gminnej 
Bibliotece w Gruszkach  zorganizowano 
dzieciom dzień magii i wróżb. 
Ten ostatni listopadowy piątek przycią-
gnął do biblioteki grupkę dzieci, aby 
choć na chwilę mogły oderwać się od 
rzeczywistości i w fantastyczny sposób 
spędzić czas. Można było dowiedzieć się 
co szykuje nam kolejny rok, np.: jakie 
wyniki dzieci osiągną w szkole; kim 
zostaną w przyszłości,  bądź do jakiego 
bohatera książkowego będzie podobny 

ich wybranek / wybranka. Każdy uczest-
nik obdarowany został ciasteczkiem z 
andrzejkową wróżbą. 
         Tydzień później  przyszedł długo 
oczekiwany przez dzieci czas na Mikołaja. 
Biblioteka w Gruszkach we współpracy 
z Panią Agatą Pomichter zorganizowała 
dzieciom MIKOŁAJKI.  Jaka była radość, 
gdy zapukał również do drzwi naszej 
szkoły. Oczywiście nikt go nie widział, 
ale zostawił list, który został odczytany 
dzieciakom no i prezenty. Każdy uczest-
nik wykazał się również wiedzą w Quizie 
o MIKOŁAJU.
          Andrzejkowy  jak i mikołajkowy 
dzień okazał się fantastycznym spotka-
niem, wspaniałą zabawą dostarczającą 
wielu przeżyć i emocji.                     BW

W dniu 27 listopada w świetlicy wiej-
skiej w Gruszkach odbyła się zabawa 
Andrzejkowa. Miała na celu zintegrowanie 
wszystkich dzieci oraz dostarczenie wielu 
miłych wrażeń biorącym udział w konkur-
sach, grach i zabawie Andrzejkowej. W 
trakcie zabawy odbyło się karaoke. Każdy 
mógł wziąć do ręki mikrofon i spróbować 
swych umiejętności wokalnych.

Z radością można 
było obserwować jak 
pięknie potrafią bawić 
się wszyscy razem. Zado-
woleni i pełni wrażeń po 
skończonej zabawie wró-
cili do swoich domów.

Bożena 
Rodziewicz -Wasilczyk
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Warsztaty Makijażu w Gruszkach

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ŚWIETLICY  
W PŁASKIEJ

Bombki, choinki, świecz-
niki i inne świąteczne ozdoby 
powstały pod okiem pani Ma-
rii podczas kolejnych warsz-
tatów plastycznych, które od-
były się w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej. Uczestniczyły w 
nich dzieci, młodzież jak i 
osoby dorosłe.

 Tradycyjne  gotowe ozdo-
by kupowane w sklepach 
odchodzą do lamusa. Coraz 
więcej osób próbuje samemu 
wykonać coś oryginalnego 
i pochwalić się swoją praca 
przed rodziną i znajomymi. 
Okazuje się że do wykonania 
ozdób można wykorzystać 
naprawdę wiele  prostych 
rzeczy  takich jak sznurek, 
guziki, makaron, szyszki, wstążki  i 
różne skrawki materiałów, pestki z 

dyni i łupiny orzechów. 
Wystarczy trochę wy-
obraźni i cierpliwości, i 

można wyczarować 
niecodzienne ozdoby.

Kolejne warsztaty 
na pewno odbędą się 
w okresie Wielka-
nocnym. Już dziś za-
praszamy wszystkich 
chętnych.

Małgorzata 
Ciężkowska

Wiele z nas maluje się instynktow-
nie metodą prób i błędów. Wyrobiły-
śmy swój własny styl makijażu, który 
powielamy co dzień. Warto przystanąć 
na chwilę i zastanowić się jakich kosme-
tyków naprawdę potrzebuję, by służyły 
mojej cerze? Jakie triki makijażu sprzy-
jają mojej urodzie, a jakich unikać? 
Jakie kolory są dla mnie odpowiednie?

Taką odpowiedź znalazły uczest-
niczki warsztatów makijażu, które 
odbyły się 8 listopada w świetlicy 
wiejskiej w Gruszkach. Warsztaty 
przebiegały w przyjemnej, niezobowią-
zującej atmosferze. To idealna okazja 
by o siebie zadbać, dokształcić się, czy 
spędzić wesoło czas ze znajomymi, lub 
po prostu znaleźć czas dla siebie.

Bożena Rodziewicz
-Wasilczyk
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PASOWANIE NA UCZNIA I OTRZĘSINY 
W ZSO W PŁASKIEJ

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to 
bardzo ważna uroczystość w szkolnym 
kalendarzu imprez. W tym roku odbyła 
się 20 października dla klas I gimnazjum 
i 21 października dla pierwszaków ze 
szkoły podstawowej. Uczestniczyli w 
niej Rodzice, uczniowie szkoły, dyrek-
cja, nauczyciele oraz zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, ks. Proboszcz Parafii Studzieniczna 
Arkadiusz Pietuszewski, dyrektor GOK 
Wojciech Krzywiński.

Najpierw uczniowie zaprezentowali 
krótką część artystyczną, recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki.

Aby stać się pełnoprawnymi członka-
mi szkolnej społeczności,  pierwszokla-
siści szkoły podstawowej i gimnazjum 
musieli przejść kilka prób sprawnościo-
wych, zręcznościowych, smakowych i 
rysunkowych. Następnie doskonale  odpo-
wiadali na pytania zadane przez starszych 
uczniów. Zmagania ich oceniali uczestni-
cy obecni na uroczystości. Po zaliczeniu 
wszystkich prób odbyło się uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie pierwszoklasistów 

przez dyrektora szkoły 
Dariusza Sudyka. Słowa 
ślubowania brzmiały:

 Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, a Wójt Wiesław Gołaszewski wręczył 
słodkie upominki. Uroczystość została 
zorganizowana we współpracy Samo-
rządu Uczniowskiego pod kierunkiem 
jego opiekuna z wychowawczyniami kl. 
I szkoły podstawowej panią Agatą Wasi-
lewską i klas I gimnazjum panią Urszulą 
Pierrewicz i Anną Abrycką. 

Ten dzień pozostanie z pewnością na 
długo miłym wspomnieniem.

L. P.           

,,Ślubuje być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, 
jak kochać Ojczyznę,
Jak dla niej pracować,
kiedy dorosnę!
Będę starać się
być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.”
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Obchody Święta Niepodległości 
w ZSO w Płaskiej

W dn. 13 listopada w ZSO w Pła-
skiej odbyły się  uroczyste obchody 97 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.

Odzyskanie przez Polskę wolności 
było najważniejszą sprawą dla naro-
du polskiego, który od ponad 123 lat 
znajdował się pod zaborami: rosyjskim, 
pruskim i austriackim. Rozbiory i utrata 
własnej państwowości nie załamały 
jednak narodu polskiego, w którym prze-
trwała  wola istnienia i uparte dążenie do 
odzyskania suwerenności. 

W spotkaniu wzięli udział goście: 
Wójt Gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski, ks. Proboszcz Parafii Matki Bożej 
Szkaplerznej w Studzienicznej  Arka-
diusz Pietuszewski , dyrektor GOK w 
Płaskiej Wojciech Krzywiński.

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go i wystąpieniu pocztu sztandarowego 
młodzież zaprezentowała piękną lekcję 
historii w postaci patriotycznej akademii, 
przypominającej wydarzenia, jakie minę-
ły od pierwszego rozbioru Polski w 1772 
r. do pamiętnych listopadowych dni 1918 
r., które przyniosły Polsce upragnioną 
wolność. Dzieci poprzez wiersze, pieśni 
i krótkie scenki przedstawiły tragiczne 
losy Ojczyzny i trudną drogę do wol-
ności, a także oddały hołd tym, którzy 
poświęcili dla niej życie.

Na zakończenie dyrektor szkoły 
Dariusz Sudyk serdecznie podziękował 

wykonawcom. Głos zabrali również go-
ście. Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski 
podarował uczniom zakładki do książek 
z wizerunkami bohaterów narodowych. 
W tym dniu szczególnego wydźwięku na-
brały słowa: niepodległość,  patriotyzm,  
walka o wolność.

 L.P.
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MUKS PŁASKA W NATARCIU!

Wiadomości sportowe z ZSO w Płaskiej

Nowy sezon 2015/2016 zawodnicy 
MUKS Płaska rozpoczęli od spektaku-
larnych sukcesów. 19 września byliśmy 
gospodarzami I Wojewódzkiego Turnie-
ju Kwalifikacyjnego Skrzatów i Żaków. 
Mieliśmy możliwość goszczenia w 
Płaskiej najlepszych zawodników i za-
wodniczek z województwa podlaskiego 
w tej kategorii wiekowej.

Po emocjonujących pojedynkach 
Staś Krutul zdobył I miejsce, a Jaś był 
trzeci.

17 października uczestniczyliśmy w 
turnieju o Puchar Wójta Kalinowa, który 
odbył się w Pisanicy (woj. Warmińsko-
-Mazurskie). Nasi reprezentanci nie 
mieli sobie równych:

Staś Krutul
Jaś Krutul
Maciej Wilczyński
Adrian Wilczyński
14 listopada w Białymstoku roze-

grany został II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Skrzatów i Żaków. I 
tym razem nasi zawodnicy odnotowali 
ogromne  sukcesy:

Staś Krutul
Jaś Krutul
Maciej Wilczyński
Karol Szeszko
23 listopada byliśmy w Olecku (woj. 

Warmińsko-Mazurskie), gdzie odbył 
się Turniej I Grand Prix Olecko. Nasi 
reprezentanci grali w wyższej katego-
rii wiekowej (żak). Mimo, że grali z 
chłopcami o 2 lata starszymi, to uzyskali 
również bardzo dobre rezultaty:

Staś Krutul
Jaś Krutul
Maciej Wilczyński

Także najmłodsi zawodnicy trenują-
cy w sekcji piłki nożnej MUKS Płaska 
mieli okazję zaprezentować swoje umie-
jętności na boisku. 17 wrześnie brali 
udział w Turnieju Orlika, który odbył 
się w Gibach. Grając z drużynami z Kra-
snopola i Gib, w których to drużynach 
występowali piłkarze o trzy lata starsi, 
wypadli naprawdę dobrze, przegrywając 
pojedynki minimalnie.

Zajęcia odbywają się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Płaskiej.

Tenis stołowy- wtorek i czwartek 
godzina 17:00

Piłka nożna- poniedziałek i środa, 
godzina 17:00.

Jan Bagiński

11.11.2015 uczniowie kl. II 
b szkoły podstawowej uczest-
niczyli w II GRAND PRIX 
Województwa Podlaskiego 
w tenisie stołowym w kategorii 
Skrzatów sezon 2015/2016 Bia-
łystok wygrywając turniej: 

I  miejsce- Staś Krutul
II miejsce- Jaś Krutul
IV miejsce- Maciej Wilczyński
  
14.11.2015 w Nowince odbył się 

Turniej Gimnazjalnych Mistrzostw Po-
wiatu Augustowskiego Szkół Wiejskich 
w Piłce Ręcznej Chłopców w ramach Pod-
laskiego Współzawodnictwa Szklonego 
Związku Sportowego. 

Nasza reprezentacja chłopców wygra-
ła z Lipskiem, Nowinką, Białobrzegami 
i w ten sposób awansowała do dalszych 
rozgrywek.

29.11.2015 odbył się kolejny etap 
turnieju. Nasza drużyna chłopców 
zajęła I miejsce i razem z augu-
stowską ,,czwórką’’ awansowała 
do półfinału wojewódzkiego.

21.11.15 w Szkole Podstawo-
wej nr. 4 w Augustowie odbyły 

się GIMNAZJALNE MISTRZOSTWA 
POWIATU AUGUSTOWSKIEGO 
w FUTSAL-u CHŁOPCÓW. Nasza 
drużyna w składzie: Dominik Leończyk, 
Piotr Zaniewski, Dominik Jejer, Jakub 
Obuchowski, Daniel Truszkowski, Szy-
mon Gałażyn, Mirosław Żydanowicz 
,Piotr Szczęsny, Maciej Waluś i Tomasz 
Głowacki zajęła II miejsce i awansowała 
do półfinału wojewódzkiego.

23.11.2015 uczniowie kl.VI szkoły 
podstawowej wzięli udział w Mistrzo-

stwach Powiatu Augustowskiego w 
Unihokeju w Nowince. Drużyna chłop-
ców zajmując II miejsce awansowała 
do Mistrzostw Grupy Północnej, które 
odbędą się  w Suwałkach.

Sukces odniosły również dziewczęta 
z gimnazjum. 28.11.2015 w Hali Sporto-
wej przy SP nr. 4 w Augustowie odbyły 
się Gimnazjalne Mistrzostwa Powiatu 
Augustowskiego w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt. Zdobyły Mistrzostwo Powiatu 
pokonując Gimnazjum w Nowince i Gim-
nazjum nr.3 w Augustowie oraz remisując 
z Gimnazjum w Lipsku i awansowały do 
Mistrzostw Grupy Północnej. 

Sukcesy naszych uczniów zakończyły 
się na tym etapie.

GRATULUJEMY 
NASZYM SPORTOWCOM!                                                                         

L.P.
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Grafik wywozu odpadów na 2016 r.

Odpady zmieszane
       22 styczeń;    15 luty;    24 marzec;    22 kwiecień;    27 maj;    10, 25 czerwiec; 11, 28 lipiec; 8, 27 sierpień; 

14, 28wrzesień; 27 październik; 25 listopad; 23 grudzień;

dalny Las, Macharce, Mołowiste, podmacharce, serski Las, serwy, sucha rzeczka, Żyliny

          25 styczeń;    25 luty;    29 marzec;    27 kwiecień;    30 maj;    11, 27 czerwiec;  16, 29 lipiec; 10, 29 
sierpień; 15, 29 wrzesień; 28 październik; 29 listopad; 28 grudzień;

Gorczyca, Gruszki, płaska, strzelcowizna, Jazy, perkuć

       27 styczeń;    26 luty;    30 marzec;    28 kwiecień;    31 maj;    13, 29 czerwiec; 13, 30 lipiec; 11, 30 sierpień; 
16, 30 wrzesień; 31 październik; 30 listopad; 29 grudzień;

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, Przewięź,  Rubcowo, Rygol

Odpady segregowane*

11 styczeń;    11 kwiecień;    25 lipiec;    27 sierpień;    16 listopad; 

dalny Las, Macharce, Mołowiste, podmacharce, serski Las, serwy, sucha rzeczka, Żyliny

12 styczeń;    12 kwiecień;    26 lipiec;    29 sierpień;    24 listopad;

Gorczyca, Gruszki, płaska, strzelcowizna, Jazy, perkuć

14 styczeń;    15 kwiecień;    27 lipiec;    30 sierpień;    25 listopad;

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, Przewięź, Rubcowo, Rygol,

Odpady wieLOGaBaryTOwe**  na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy pod nr 87 643 90 80 i MPO  Sp. z o.o. oddział w Augustowie, tel. 87 643 70 
22. W terminach: 18 marzec;  25 czerwiec; 31 sierpień;  26 listopad;

zUŻyTy sprzęT rTV i aGd*** odbiór w świetlicach wiejskich w terminach: 18 marzec;  25 czerwiec; 31 sierpień;  26 listopad; w 
kolejności: Dalny Las 8:00, Płaska 8:40, Mołowiste 9:00, Gruszki 9:40, Strzelcowizna 10:00, Rubcowo 10:30, Rudawka 11:00.

seGReGAcjA ODPADÓW NALeŻY WRZUcAĆ Nie NALeŻY WRZUcAĆ

pLasTik

•	 plastikowe butelki bez nakrętek,
•	 plastikowe opakowania po napojach,
•	 opakowania po kosmetykach, płynach do 

mycia i chemii gospodarczej,

•	 opakowań po aerozolach,
•	 baterii,
•	 puszek po farbach,
•	 opakowań po olejach przemysłowych, 

silnikowych, płynach chłodniczych,
•	 styropianu,
•	 worków foliowych po śmieciach,

szkłO

•	 szkło opakowaniowe bez zamknięć i 
nakrętek,

•	 butelki i słoiki po żywności i napojach,
•	 opakowania po kosmetykach,

•	 ceramiki, porcelany i kryształów,
•	 szkła żaroodpornego,
•	 szkła okularowego,
•	 szkła okiennego,
•	 szyb samochodowych,
•	 luster,
•	 żarówek, świetlówek, lamp neonowych,

MakULaTUra

•	 gazety i czasopisma,
•	 prospekty i katalogi,
•	 kartony i tektury,
•	 zużyte zeszyty i stare książki,
•	 papier biurowy i kserograficzny,
•	 papier pakowny,
•	 koperty,

•	 kartonów po napojach, sokach i mleku,
•	 tapet,
•	 zabrudzonego, szczególnie 

zatłuszczonego papieru,
•	 pieluch i innych artykułów higienicznych,
•	 worków po cemencie,
•	 papieru faksowego,

(**

do odpadów wielkogabarytowych należą: do odpadów wielkogabarytowych nie należą:

•	 stoły, krzesła i fotele, 
•	 tapczany i łóżka,
•	 materace i pierzyny,
•	 szafy i regały oraz inne meble,

drewniane deski i belki, drzwi i ramy okienne, panele i płytki, wanny i 
umywalki, muszle toaletowe i spłuczki, grzejniki, odpady remontowe 
i ogrodowe, części samochodowe, motorowery, kosiarki i pilarki 
spalinowe, sprzęt AGD i RTV,


