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Z  Okazji  Nadchodzących  świąt  Bożego  Narodzenia  składamy 
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła  oraz  obfitości  wszelkich  dóbr.  Niech  radość  i  pokój  Świąt 
Bożego Narodzenia oraz  poczucie spełnienia towarzyszą przez cały 
Nowy 2018 Rok.

Życzy Wójt Wiesław Gołaszewski 
Wraz z pracownikami
i Radnymi Gminy Płaska

Drodzy Czytelnicy 
Niechaj  ta wyjątkowa noc Wigilijnego wieczoru, przyniesie wam 

spokój i radość, niech każda chwila Świat Bożego Narodzenia, żyje 
własnym pięknem.   A Nowy Rok 2018 obdaruje was, pomyślnością 
i   szczęściem.    Życzymy  Wam  Najpiękniejszych  Świat  Bożego 
Narodzenia i niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia.

Życzy Redakcja Głosu Płaska
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XXIII SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

PRzebuDowA oDcINKA 
drogI poWIAtoWEJ 

W gorCZYCY 

W dniu 8 listopada 2017 r. w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się XXIII sesja zwyczajna, której 
przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Alicja Polkowska. Na sesji złożyła 
ślubowanie nowo wybrana radna Anna 
Abrycka. W trakcie obrad radni podjęli 
następujące uchwały: 

- Nr XXIII/166/17 w sprawie zmian 
w budżecie gminy Płaska na 2017 rok 
(zmiany w budżecie polegają na   doko-
naniu przeniesień wydatków w działach 
oraz między działami na kwotę 23.810 zł);

- Nr XXIII/167/17 w sprawie zmiany 
uchwały Nr I/2/14 Rady Gminy Płaska 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Płaska (w związku ze śmiercią radnego 
Jerzego Rudzińskiego, skreślono pkt. 
dotyczący wyboru jego osoby na Wice-
przewodniczącego Rady);

- Nr XXIII/168/17 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
(w wyniku tajnego głosowania Rada Gmi-
ny dokonała wybrała Panią Bogumiłę Her-
maniuk na Wiceprzewodniczącą Rady); 

- Nr XXIII/169/17 w sprawie zmiany 
składu osobowego Komisji Gospodarczej 
i Spraw Społecznych (skład komisji został 
uzupełniony o radną Annę Abrycką ); 

- Nr XXIII/170/17 w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Płaskiej w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Płaskiej (zgodnie z art. 191 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
z dniem 01.09.2017 r. zespół publicznych 
szkół, w skład którego wchodzi jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła pod-

stawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
staje się ośmioletnią szkoła podstawową);

- Nr XXIII/171/17 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę (stawki zostały określane bez 
zmian na poziomie roku bieżącego);

- Nr XXIII/172/17 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty (ustalono: I.  miesięczną stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych 1- 2 
osobowych w wysokości 30,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3-5 
osobowych w wysokości 60,00zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 oso-
bowych i powyżej w wysokości 90,00 zł.

II.  miesięczną stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstw domowych 1-2 
osobowych w wysokości 15,00 zł.;

2) od gospodarstw domowych 3 - 5 
osobowych w wysokości 30,00 zł.;

3) od gospodarstw domowych 6 
osobowych i powyżej w wysokości 
45,00 zł.);

- Nr XXIII/173/17 w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług podstawowych w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.

- Nr XXIII/174/17 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2018 rok.

- Nr XXIII/175/17 w sprawie usta-
lenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych 
mieszkańców Gminy Płaska 

   (A.J.)

W związku z umową o wspólne reali-
zowanie inwestycji, w listopadzie br. został 
przebudowany odcinek drogi powiatowej 
Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna 

– Gorczyca od km 0+957 do km 2+457”.  
Roboty budowalne zostały powierzone firmie 
STRABAG Sp. z o.o., wykonacy wyłonione-
mu w drodze postepowania przetargowego. 

Wartośc zadania wyniosła 663 286,29 zł, 
z czego wkład Gminy Płaska to 100 000,00 
zł, wkład Nadleśnictwa Płaska 250.000,00 zł 
oraz Powiatu Augustowskiego 313.286,29 zł. 
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SPotKANIe MIKoŁAjKowo-
-śwIąteczNe z „oFF-RoAD”

10 grudnia 2017 roku na gminnym 
polu biwakowym w Jazach odbyło 
się świąteczne spotkanie sportowców 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego w Płaskiej. Spotkanie 
zorganizowane było z uczestnikami 
Rajdu Samochodów Terenowych „OFF-
-ROAD”. Przy ognisku z kiełbaskami 
młodzi sportowcy, którzy przybyli wraz 
z rodzicami otrzymali paczki mikołaj-
kowe. Przyjaciele naszego klubu Piotr 
i Igor z Częstochowy oraz Kuba z War-
szawy na zakończenie rajdu samocho-
dów terenowych zorganizowali fajną 
atrakcję dla naszych dzieci. Serdecznie 
dziękujemy.

Jan Bagiński
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    ślubowanie uczniów kl. I.
W piątek20 października 2017r 

w Szkole Podstawowej im Jana Pawła 
II miała miejsce uroczystość ślubowania 
uczniów klasy pierwszej.  

     „Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szko-
ły. Będę uczyć się w szkole jak kochać 
Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy 
urosnę. Będę starał się być dobrym kole-
gą, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom” - takie 
przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

      Ślubowanie to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu każdego 
ucznia, dlatego uroczystość ta miała 
bardzo podniosły, a zarazem radosny 
charakter. Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego przywitała przybyłych 
na uroczystość gości: Pana Dyrektora 
Szkoły- Dariusza Sudyka, Pana Wójta- 
Wiesława Gołaszewskiego, rodziców, 
nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 

       Zanim pierwszoklasiści zostali 

przyjęci do grona społeczności szkolnej 
zostali serdecznie powitani przez kolegę 
i koleżanki z IV klasy. Następnie musieli 
przedstawić to, czego już się w szkole 
nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani 
i bardzo przejęci przystąpili do zaprezen-
towania swoich umiejętności. Zadaniem 

uczniów było m.in. zaśpiewanie piose-
nek, recytacja wierszy oraz umiejętność 
odpowiadania na szereg bardzo ważnych 
pytań np. odnośnie symboli narodowych, 
form grzecznościowych, Patrona Szkoły, 
zasad ruchu drogowego. Po zakończonej 
prezentacji Pan Dyrektor potwierdził, 
iż wszystkie dzieci wspaniale zdały 
„egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym 
momentem uroczystości było ślubowanie 
przed Sztandarem Szkoły. Po ślubowaniu 
Pan Dyrektor dokonał symbolicznego 
pasowania na ucznia i wręczył uczniom 
pamiątkowe dyplomy. Pan Wójt ży-
czył wszystkim pierwszakom sukcesów 
w szkole oraz podarował dzieciom sło-
dycze i upominki.  Słodyczami też zostali 
obdarowani Panią Dyrektor CIT Kata-
rzynę Jadeszko. Rodzice również swoim 
pociechom życzyli sukcesów w szkole, 
podarowali upominki i zaprosili na słodki 
poczęstunek.

                                                                                                  G.C.

Do you speak english? ogłoszenie
Przypominamy, że w budynku CIT w godzinach popołudniowych trwa 

odpłatny kurs z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dzięki współ-
pracy ze szkołą językową Supreme Centrum Edukacyjne z Augustowa, 
która cieszy się bardzo dobrą opinią.

Godziny zajęć:
wtorki: 
14:30 - 15:30 /grupa dzieci
15:30 - 16:30 /grupa dorosłych
czwartki:
13:45 - 14:45 /grupa dzieci
14:45 - 15:45 /grupa dorosłych
W dalszym ciągu istnieje możliwość dołączenia do grupy przezna-

czonej dla osób dorosłych. Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach.

Gminna Biblioteka Publiczna 
została przeniesiona do budynku 
Centrum Informacji Turystycznej 
w Płaskiej (I piętro).

Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z usług wypożyczalni i czytelni 
(z bezpłatnym dostępem do internetu) 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7:30 do 15:30
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„Hej szable w dłoń”

święto Niepodległości
w zSo w Płaskiej

16 listopada uczniowie naszego 
gimnazjum wzięli udział w Powiato-
wym Konkursie Czytelniczym „Hej 
szable w dłoń” czyli potyczki gim-
nazjalistów z arcydziełami literatury 
polskiej; „Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza.

Dwie drużyny w składzie: Oliwia 
Sewastynowicz, Karolina Ledniowska, 
Mateusz Kozielski i Małgorzata Racz-
kowska, Gabriela Wnorowska dzielnie 

zmagały się z trudnymi zadaniami 
wymagającymi znajomości dzieła na-
szego wieszcza. Oprócz rozwiązywania 
testów, odpowiadania na pytania, czy 
wyjaśniania wylosowanych cytatów, 
musieli wykazać się kreatywnością 
w zabawie z kalamburami czy  „budo-
waniu” zamku Horeszków. 

Zmagania były trudne i konkurencja 
duża, mimo tego nasza młodzież po-
radziła sobie bardzo dobrze - drużyna 

Oliwki, Karoliny i Mateusza zajęła II 
miejsce w konkursie!

Gratulujemy!
Edyta Skubis

11 listopada to symboliczna data, 
Święto Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Dzień ten ustanowiono 
świętem narodowym dopiero ustawą 
z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybu-
chu II wojny światowej, święto obcho-
dzono tylko dwa razy , w 1937 i 1938 
roku. W okresie PRL-u Święto Naro-
dowe zostało zakazane. Jakiekolwiek 
próby kultywowania obchodów groziły 
surowymi represjami ze strony władz. 
Przywrócono je ustawą sejmową w 1989 
r. Obecnie jest dniem wolnym od pracy, 
uroczyście świętowanym w całym kraju.

W dniu 13.11. 2017 o godz. 12.oo  
w ZSO w Płaskiej odbyła się  uroczy-
sta akademia poświęcona 99 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę. Obecnością swą zaszczycili: Wójt 
Gminy Płaska Wiesław Gołaszewski, 
ks. Proboszcz Parafii Studzieniczna 
Arkadiusz Pietuszewski, przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Płaska w Żylinach, 
Dyrektor GOK w Płaskiej Katarzyna 
Jadeszko.

Uroczystość rozpoczęła się wpro-

wadzeniem sztandaru, odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Następnie głos 
zabrał Dyrektor szkoły Dariusz Sudyk 
oraz Wójt Gminy  Wiesław Gołaszew-
ski, który podarował szkole pamiątkowy 
gobelin z wizerunkiem naszego patrona 
szkoły Jana Pawła II. Kolejnym punk-
tem programu była część artystyczna 

w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 
Występy uświetniły śpiewane pieśni 
patriotyczne przy akompaniamencie in-
strumentów, na których grali uczniowie.

Na zakończenie dyrektor podzię-
kował wykonawcom  oraz wszystkim 
obecnym na uroczystości.

L. P.
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NAuKobuS 
PeŁeN eKSPeRYMeNtÓw

Dn. 6 i 7 listopada b.r. gościliśmy 
interaktywną wystawę „Eksperymentuj” 
realizowaną w ramach projektu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i Centrum Nauki Kopernik. Wystawa 
obejmowała 16 stanowisk, na których 
odwiedzający ją,  mogli samodzielnie 
lub z pomocą animatorów  wykonywać 
doświadczenia z zakresu fizyki, mate-

matyki,  biologii. Siedząc na wirującym 
krześle mogli „poczuć” teorię zachowania 
momentu pędu, kulki z tablicy Galtona 
ukazały rozkład krzywej Gaussa, a łami-
główki były znakomitym treningiem dla 
mózgu. Zaskoczenie wzbudziła kula pla-
zmowa, półkule magdeburskie, budowa 
ciała człowieka czy okulary zniekształca-
jące wzrok. Zwiedzający mogli sprawdzić 
swoją pamięć, szybkość reakcji na światło 
i dźwięk. Na zakończenie uczniowie 
otrzymali „Poradnik młodego naukow-
ca” z doświadczeniami, które mogą 
przeprowadzić w domu. Samodzielne 
eksperymentowanie to doskonała metoda 
zrozumienia praw nauki. Dziękujemy 
wszyskim zaagażowanym w organizację 
tego wydarzenia.

B. Łebska

 święty Andrzej wróży z wosku,
butów i ostrużyn....

Koniec listopada to czas zbliżających 
się Andrzejek,które są okazją do hucznej 
zabawy tuż przed Adwentem.

 Z tego względu 18 listopada 2017 roku 
odbyły się Andrzejki dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Miejscem 
zabawy była Świetlica Wiejska w Moło-

wistym. Na sali bawiło się trzydzieścioro 
sześcioro dzieci wraz z rodzicami. Całość 
spotkania umilał stół ze słodkościami 
i owocami przygotowany przez rodziców. 
Cały wieczór był pełen atrakcji i prze-
biegał w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Dzieci tańczyły, bawiły się, uczestniczyły 

w konkursach i zabawach. Oczywiście 
tego wieczora nie mogło zabraknąć wróż-
b,w których dzieci chętnie uczestniczyły. 
Było głośno i radośnie. 

Mimo późnej pory dzieci szczęśliwe 
wróciły do swoich domów, oczekując 
kolejnych imprez organizowanych z myślą 
o najmłodszych.

Ps. Szczególne podziękowania skła-
dam Rodzicom, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy zorganizowaniu 
Andrzejek 

 Puczyłowska Sylwia
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wiadomości sportowe

Piłkarze nożni „MUKS – Płaska” 
uczestniczyli w finale powiatowym XVIII 
edycji turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”, który rozegrany zo-
stał 31 października2017r. w Augustowie. 
W rozgrywkach uczestniczyły dwie nasze 
drużyny, chłopcy w kategorii do lat 10 i do 
lat 12. Młodsza drużyna przegrała swój 

mecz, a u drużyny chłop-
ców z kategorii do 12 lat 
był remis i zwycięstwo. 
21 listopada 2017r. Jan 
Bagiński i Mariusz Sidor 
uczestniczyli w szko-
leniu trenerów drużyn 
młodzieżowych orga-

nizowanych przez Polski Związek Piłki 
Nożnej, które odbyło się w Białymstoku.

W dniu 3 grudnia 2017r. tenisiści sto-
łowi Staś i Jaś Krutulowie, uczniowie na-
szego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
reprezentujących województwo podlaskie, 
uczestniczyli w finale ogólnopolskim 
w Warszawie

Od miesiąca zajęcia prowadzi trzecia 
sekcja „MUKS – Płaksa”. Instruktor Szy-
mon Raczkowski trenuje dzieci i młodzież 
w judo. Zapraszamy wszystkich chętnych 
w każdy piątek o godzinie 17.00.

Jan Bagiński

z DzIAŁALNoścI śwIetLIcY 

Od września w świetlicy wiejskiej 
w Płaskiej ponownie odbywają się zajęcia 
plastyczne i kulinarne dla dzieci i doro-
słych. Cięsza się one dużym powodzeniem 
.  Dorośli zagłebiają tajniki kulinarne 
i wymieniaja swoje doświadczenia w tej 
sferze. Jest to również okazja do spotkań 
i wspólnej rozmowy oraz integracji. 

dzieci również uwielbiają wspólne 
pichcenie, mają przy tym wspaniała 
zabawę. Słodkie ciastka pieczarki czy 
pierniczni własnoręcznie udekorowane 
zaniesione do domu są nielada niespo-
dzianka dla rodziny.

Zajęcia plastyczne również sprawiaja 
wiele emocjii a fantazje dzieci w dekoro-
waniu np świecznika wykonanego z łyzek 
plastikowych naprawde są fascynujące.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
daslszego uczestnictwa w organizowa-
nych zajęciach 

Małgorzata Ciężkowska



październik - grudzień 2017 r.8

GłosPłaskiej



październik - grudzień 2017 r. 9

GłosPłaskiej

Krótszy czas 
oczekiwania 

na endoprotezę

zawody dart

warsztaty świąteczne 
w świetlicy w Płaskiej

W związku z uzyskaniem przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Augustowie zwiększo-
nego kontraktu z NFZ na endoprotezy 
bioder i kolan, istnieje możliwość 
skrócenia czasu oczekiwania na 
zabiegi. Zachęcamy pacjentów do 
zgłaszania się do Poradni Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej celem 
ustalenia terminu. 

Aby wprowadzić mieszkańców 
w nastrój świat Bożego Narodzenia  
GOK w Płaskiej zorganizował warsztaty  
wieńców świątecznych. W piątek 8 grud-
nia w Świetlicy wiejskiej w Płaskiej pod 
bacznym okiem Pani Marysi Pawlikow-
skiej zostały stworzone świąteczne cuda. 
Humory i inwencja artystyczna dopisała 
wszystkim zgromadzonym.  Uczestni-
kom spotkania serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy na kolejne warsztaty 
plastyczne tym razem dla DZIECI które 

odbędą się 15 GRUDNIA W Świetlicy 
w Płaskiej o godz. 14.30.

W piątek 8.12.2017 odbyły się w ka-
wiarence Pozytywka zawody w rzucaniu 
lotkami do tarczy (DART) o puchar Sto-
warzyszenia Woda Las. Wśród uczestni-
czących pań i panów najlepsi okazali się:

1. Kręciński Jan
2. Czokajło Karol
3. Tolek Kużma 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary. Frekwencja była na przyzwo-
itym poziomie (mogłaby być lepsza). 
Zapraszamy za rok!!!

 Organizatorzy SWL

Zapraszamy na zajęcia ta-
neczno-ruchowe dla dzieci 

i dorosłych, które będą odby-
wały się w świetlicy wiejskiej 

w Płaskiej. 

Środy:
•	 godz. 15.30 zajęcia taneczne 

dla dzieci,  
•	 godz. 16.30 Pilates dla doro-

słych
Piątki:
•	 godz. 14.30 trampoliny fitness 

dla dzieci,
•	 godz. 15.30 trening funkcjonal-

ny dla Pań

ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE 
DLA DZIECI 

Uczymy się podstaw techniki tańca 
jazzowego, koordynacji, elementy 
rytmiki, kładziony jest nacisk na 

rozciąganie. Dzieci uczą się ogólnych 
zasad i podstaw niezbędnych do dal-
szego rozwoju w dziedzinie tańca.
Nie wiesz jak przekonać swoje dziec-
ko do aktywności fizycznej? A może 
ma niespożyte pokłady energii?
Trampolina to strzał w dziesiątkę!

Jumping Frog Kids to zajęcia dedy-
kowane dla dzieci w wieku 6 do 12 
lat.
Dzięki takiej formie aktywności zy-
skamy: rozwój równowagi, koordy-
nacji, wzmocnienie mięśni, poprawę 
wydolności, utratę nadmiernych kg 
a przede wszystkim ogromna dawkę 
zabawy.

TRENING FUNKCJONALNY ! 
Zajęcia grupowe kobiet, o  różnym 
stopniu zaawansowania. To zestaw 
różnych ćwiczeń na KAŻDĄ partię 
mięśniową. Głównie wykonywane 

są ćwiczenia z  masą swojego cia-
ła,  ale także z różnymi akcesoriami 
sportowymi. Trening funkcjonal-
ny wpływa na poprawę kondycji, 
wytrzymałości, na spalanie tkanki 
tłuszczowej, wzrost masy mięśnio-
wej, rozciąganie i ogólny rozwój 
zdrowia fizycznego. 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy-
datne są w każdym wieku. 

Zapraszamy

Pilates /zdrowy kręgosłup/
płaski brzuch

To ćwiczenia kierowane dla osób 
które lubią ćwiczyć w  spokojnym 
tempie,  chcą wzmocnić mięśnie 
bez ich nadmiernego rozbudowa-
nia, odciążyć kręgosłup, poprawić 
postawę, uelastycznić ciało, obni-
żyć poziom stresu oraz ogólnie po-
prawić zdrowie.

GMINNY OŚRODEK  KULTURY W PŁASKIEJ                
 H A R M O N O G R A M  Z A J Ę Ć
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Worek niebieski - PAPIER
Wrzucamy:
•	 gazety, czasopisma, katalogi, ulotki
•	 zeszyty, książki, papier biurowy
•	 opakowania tekturowe, kartony
•	 papierowe torby i papier pakowy

Nie wrzucamy:
•	 pieluch i podpasek
•	 ręczników papierowych, 

zużytych chusteczek
•	 tapet, worków po nawozach 

i cemencie
•	 papieru zatłuszczonego, naczyń 

jednorazowych
•	 kartonów po mleku i napojach

Worek zielony - SZKŁO
Wrzucamy:
•	 butelki po napojach
•	 słoiki po żywności
•	 szklane opakowania po 

kosmetykach

Nie wrzucamy:
•	 szyb okiennych, samochodowych 

i luster
•	 żarówek, świetlówek, reflektorów
•	 szkła żaroodpornego, ceramiki, 

kryształu, fajansu, porcelany
•	 szkła okularowego
•	 szklanych opakowań po lekach

Worek żółty – TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy:
•	 plastikowe butelki, opakowania po 

żywności, mleku i sokach 
•	 opakowania po środkach czystości
•	 plastikowe torby, worki, reklamówki
•	 puszki po napojach i konserwach
•	 folia aluminiowa, kapsle i zakrętki

Nie wrzucamy:
•	 opakowań po lekach, strzykawek
•	 części samochodowych, 

opakowań po oleju silnikowym
•	 baterii i akumulatorów
•	 butelek i pojemników 

z zawartością
•	 pojemników po farbach 

i lakierach

Wójt Gminy Płaska informuje, iż 
zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/172/17 
Rady Gminy Płaska od 1 stycznia 
2018 r. wchodzą w życie nowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Nowe opłaty, tak jak 
dotychczas, zależne są wyłącznie od 

ilości osób wchodzących w skład go-
spodarstwa domowego oraz sposobu 
zbierania i oddawania odpadów tj. czy 
odpady będziemy segregować.

Osoby, które chcą ponosić niższą 
opłatę mają prawo złożyć nową deklara-
cję, w której określają od kiedy rozpocz-

ną segregowanie odpadów, w deklaracji 
należy stosować w/w stawki opłaty! Od 
momentu zadeklarowania segregacji 
odpadów należy faktycznie zbierać 
i oddawać odpady wg poszczególnych 
frakcji. Osoby nie dopełniające tego 
obowiązku zostaną obciążone opłatą 

w wysokości jak za odpady niesegre-
gowane!

Jeżeli chcecie Państwo uniknąć 
wzrostu kosztów – to należy do końca 
grudnia 2017 r. złożyć nową deklara-
cję i zadeklarować zbiórkę odpadów 
segregowanych. Taka deklaracja 

wiąże się z koniecznością zbierania 
i oddawania odpadów segregowanych 
co miesiąc. 

Na 11 stronie Głosu Płaskiej został 
zamieszczony harmonogram odbioru od-
padów komunalnych na 2018 r. Należy 
zauważyć, iż w 2018 r. odpady segre-
gowane będą odbierane co miesiąc!

W obecnym numerze gazetki została 
zamieszczona również informacja do-
tycząca segregowania odpadów komu-
nalnych. Osoby, które chcą rozpocząć 
segregowanie odpadów powinny się 
z nią zapoznać w celu przyswojenia 
najważniejszych zasad segregowania 
odpadów na terenie Gminy Płaska.

W przypadku pytań i wątpliwości 
proszę o kontakt osobiście w Urzędzie 
Gminy w Płaskiej, pokój nr 11 lub tele-
foniczny pod nr telefonu 87 643 90 82.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. stawki przedstawiają się następująco:

Ilość osób: Odpady segregowane: Odpady niesegregowane 
1 – 2 osób 15 zł/miesiąc 30 zł/miesiąc
3 – 5 osób 30 zł/miesiąc 60 zł/miesiąc

6 i więcej osób 45 zł/miesiąc 90 zł/miesiąc

Szanowni Mieszkańcy

Abc segregacji odpadów komunalnych
Poniższe informacje mają na celu 

przybliżyć Mieszkańcom najważniejsze 
zasady dotyczące segregowania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Płaska.

Deklarując segregowanie odpadów 
wiele osób ma wątpliwości, co należy 
robić z częścią śmieci, których nie da się 
wysegregować czyli wrzucić do odpo-
wiedniego worka na śmieci segregowane. 
Odpowiedź jest bardzo prosta – odpady, 
których nie da się wysegregować trafiają 
do pojemnika na odpady zmieszane czyli 
najczęściej czarnego worka lub kubła 
na śmieci ogólne.

Tutaj pada kolejne pytanie: Skoro 
płace za odpady segregowane to mam 
oddawać też zmieszane? Tak, przy 
czym należy pamiętać, że do odpadów 
zmieszanych wrzucamy tylko te śmieci, 
których nie można wrzucić do żadnej z 
frakcji odpadów segregowanych!

Zdarzają się również sytuacje, że 
firma odbierająca odpady komunalne 
nie odbierze wszystkich wystawionych 
odpadów. Najczęstszą przyczyną takiej 
sytuacji jest wystawienie worków czy 
pojemników w niewłaściwym terminie 
odbioru. Należy zauważyć, że odbiory 
odpadów zmieszanych i segregowanych 
są wyznaczone w różnych terminach. 
W dniu odbioru odpadów segregowa-
nych wystawiamy wyłącznie odpady 
segregowane, w dniu odbioru odpadów 
zmieszanych wystawiamy pojemniki z 

odpadami zmieszanymi. Odpady wysta-
wione w niewłaściwych terminach nie 
zostaną odebrane!

Poniżej znajduje się krótka informa-
cja co należy wrzucać do poszczególnych 
worków.

GMINA PŁASKA 
Grafik wywozu odpadów na 2018 r.

Odpady zmieszane

        29 styczeń;     26  luty;     28  marzec;       26  kwiecień;       25  maj;      4 , 25  czerwiec;                                    
2, 23 lipiec;  6, 20 sierpień;  3, 17 wrzesień;  26 październik;  26  listopad;   24 grudzień; 

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny, 
Przewięź 

        30 styczeń;     27  luty;     29  marzec;       27  kwiecień;       28  maj;     11 , 27  czerwiec;                                   
9, 28 lipiec;  11, 27 sierpień; 10, 24 wrzesień;  29 październik; 28  listopad; 28 grudzień; 

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć 

        31 styczeń;     28  luty;     30  marzec;       30  kwiecień;       30  maj;     18 , 28  czerwiec;                                  
16, 30 lipiec; 13, 31 sierpień; 14, 29 wrzesień; 31 październik; 29 listopad; 31 grudzień; 

 

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, 

Rubcowo, Rygol, Jałowy Róg 

Odpady segregowane

17 styczeń;     14  luty;     20  marzec;       17  kwiecień;       23  maj;      19  czerwiec;                                    
19 lipiec;  22 sierpień;  19 wrzesień;  22 październik;  20  listopad;   19 grudzień; 

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny 

18 styczeń;     15  luty;     22  marzec;       19  kwiecień;       24  maj;      21  czerwiec;                                    
20 lipiec;  23 sierpień;  20 wrzesień;  23 październik;  22  listopad;   20 grudzień; 

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć 

19 styczeń;     16  luty;     23  marzec;       20  kwiecień;       25  maj;      22  czerwiec;                                    
21 lipiec;  24 sierpień;  21 wrzesień;  24 październik;  23  listopad;   21 grudzień; 

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

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:
21 luty; 14 maj; 17 wrzesień; 19 listopad;

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
odbiór w świetlicach wiejskich w terminach: 
19 marzec; 17 maj; 19 wrzesień; 21 listopad;
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Grafik wywozu odpadów na 2018 r.

Odpady zmieszane

        29 styczeń;     26  luty;     28  marzec;       26  kwiecień;       25  maj;      4 , 25  czerwiec;                                    
2, 23 lipiec;  6, 20 sierpień;  3, 17 wrzesień;  26 październik;  26  listopad;   24 grudzień; 

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny, 
Przewięź 

        30 styczeń;     27  luty;     29  marzec;       27  kwiecień;       28  maj;     11 , 27  czerwiec;                                   
9, 28 lipiec;  11, 27 sierpień; 10, 24 wrzesień;  29 październik; 28  listopad; 28 grudzień; 

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć 

        31 styczeń;     28  luty;     30  marzec;       30  kwiecień;       30  maj;     18 , 28  czerwiec;                                  
16, 30 lipiec; 13, 31 sierpień; 14, 29 wrzesień; 31 październik; 29 listopad; 31 grudzień; 

 

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, 

Rubcowo, Rygol, Jałowy Róg 

Odpady segregowane

17 styczeń;     14  luty;     20  marzec;       17  kwiecień;       23  maj;      19  czerwiec;                                    
19 lipiec;  22 sierpień;  19 wrzesień;  22 październik;  20  listopad;   19 grudzień; 

Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny 

18 styczeń;     15  luty;     22  marzec;       19  kwiecień;       24  maj;      21  czerwiec;                                    
20 lipiec;  23 sierpień;  20 wrzesień;  23 październik;  22  listopad;   20 grudzień; 

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć 

19 styczeń;     16  luty;     23  marzec;       20  kwiecień;       25  maj;      22  czerwiec;                                    
21 lipiec;  24 sierpień;  21 wrzesień;  24 październik;  23  listopad;   21 grudzień; 

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

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:
21 luty; 14 maj; 17 wrzesień; 19 listopad;

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
odbiór w świetlicach wiejskich w terminach: 
19 marzec; 17 maj; 19 wrzesień; 21 listopad;
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Sylwester
2017

Cena: 140,00 zł – osoba.
Muzyka z zespołem na żywo!

Zapisy oraz wpłaty w terminie do 27 grudnia 2017 r. 
w biurze GOK-u, w budynku Centrum Informacji 

Turystycznej, w godzinach 7:30-15:30.

Informacja pod numerem tel. 722 040 565
                                     e-mail: gok@plaska.pl

organizowany przez
GMInny OśrOdek kultury w PłaskIej 

W cenie proponujemy:
•	3 dania na gorąco
•	znakomite przystawki na zimno
•	napoje zimne, ciasto,
•	kawa, herbata
•	szampan!


