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VIII i IX SeSja Rady GmIny

SpotkanIa wIGIlIjne 

URoczySte otwaRcIe 
dRoGI w RUdawce

Mikołajki w świetlicach 
wiejskich

zmIany w SyStemIe 
GoSpodaRowanIa 
odpadamI

GRafIk odbIoRU 
odpadów na 2020R.

w numerze:

Pokój na ziemi ludziom, 
a w niebie cisza gwiazd, 

grają anieli, 
świat się chlebem dzieli. 

Świat ma dziś świąteczny blask… 
Pięknych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia!
Życzy

Wójt Wiesław Gołaszewski

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań
Zdrowych Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego 2020 Roku
Mieszkańcom Gminy Płaska

Życzy
Alicja Polkowska

Przewodnicząca
Rady Gminy Płaska
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VIII SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 20 listopada 2019 r. w sali kon-
ferencyjnej budynku GOK w Płaskiej odbyła 
się VIII sesja zwyczajna, której przewodni-
czyła Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Polkowska. W trakcie obrad radni podjęli 
kilka ważnych decyzji: 

- Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2019 rok. 
Zmiany w budżecie dotyczą zmian w planie 
dochodów, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 323 068,71 zł, w związku z czym 
plan wydatków, polega również zwiększeniu 
o kwotę 323 068,71 zł oraz przeniesień wy-
datków w działach oraz między działami na 
kwotę 63 275,00 zł. Budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody ogółem 14 768 
818,33 zł. w tym: bieżące w wysokości 12 
750 858,69 zł. majątkowe w wysokości 2 017 
959,64 zł.; wydatki ogółem 16 311 618,33 zł. 
w tym: bieżące w wysokości 11 935 821,04 
zł. majątkowe w wysokości 4 375 797,29 zł.

- Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. Stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy 
od 1 stycznia 2020r. przedstawiają się 
następująco:

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

ności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 
zł. od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,80 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,45 zł. od 1 m² 
powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 
r. poz. 730) i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
3,15 zł. od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,72 zł. od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
23,90 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem

siewnym – 11,18 zł. od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,90 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej, 
z wyjątkiem:

- budynków pozostałych, które w po-
zwoleniu na budowę zostały określone jako 
budynki letniskowe,

budynki rekreacji indywidualnej, dla 
których stawka wynosi – 8,05 zł. od 1 m² 
powierzchni użytkowej.

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

- Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie 
zmiany regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Płaska. Regulamin ten 
został przyjęty na ostatniej sesji. Konieczna 
zmiana wynikła z uwag wniesionych przez 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

- Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Płaska. Regulamin określa 
szczegółowe  zasady  utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Płaska. Od 
roku 2020 segregacja odpadów jest obliga-
toryjna. Musimy zwrócić uwagę na jakość 
segregacji. Regulamin został przyjęty po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Augustowie. 
Odpady komunalne gromadzone na terenie 
nieruchomości zbiera się w workach koloru:

1) NIEBIESKIEGO: oznaczonego napi-
sem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady 
z papieru, w tym:

opakowania z papieru i tektury, gazety, 
czasopisma, ulotki, katalogi, prospekty, 
zeszyty, książki, papier pakowy i biurowy, 
torby i worki papierowe;

2) ŻÓŁTEGO: oznaczonego napisem 
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 
z przeznaczeniem na odpady z metali i two-
rzyw sztucznych, w tym: butelki plastikowe, 
nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, 
plastikowe opakowania po produktach spo-

żywczych, torebki, worki foliowe, kartony 
po mleku/sokach, puszki po żywności, folia 
aluminiowa, opakowania po środkach czy-
stości i kosmetykach, aluminiowe puszki po 
napojach i sokach, puszki po konserwach, 
metale kolorowe, zabawki;

4) ZIELONEGO: oznaczonego napisem 
„SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze 
szkła, w tym: butelki po napojach i żyw-
ności, słoiki, szklane opakowania po ko-
smetykach (o ile nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców);

3) BRĄZOWEGO: oznaczonego napi-
sem „BIO” z przeznaczeniem na odpady 
ulegające biodegradacji, w tym: odpadki 
warzywne i owocowe, resztki jedzenia bez 
kości i odchodów zwierząt, gałęzie drzew 
i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, 
trociny i kora drzew.

Nieruchomości winny być wyposażone 
w co najmniej jeden pojemnik na zmieszane 
odpady komunalne o minimalnej pojemności 
120 l. Brak segregacji będzie skutkował 
czterokrotnym wzrostem opłaty.

- Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy. Postanowiono 
o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, 
które stanowią cmentarze i nieruchomości 
jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, będzie ustalana na jako iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.  
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób Selektywny ustalono w wysokości 
20 zł miesięcznie. Zwolniono z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym, wówczas stawka opłaty wynosi 
18 zł/os. miesięcznie.

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, jeżeli odpady są zbierane 
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IX SESJA ZWYCZAJNA
RADY GMINY PŁASKA

W dniu 17 grudnia 2019 r. w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się IX sesja zwyczajna, której prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Polkowska. W trakcie obrad sesji radni 
podjęli kilka ważnych decyzji: 

- Uchwała Nr IX/77/19 zmieniająca 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2019 – 2034. Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej związana była z uaktualnieniem 
dokumentu oraz dostosowaniem do ostatnich 
zmian w budżecie.

- Uchwała  Nr IX/78/19 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2019 
rok. Zmiany w budżecie dotyczą zmian 
w planie dochodów, polegających na zwięk-
szeniu o kwotę 212 711,67 zł, w związku 
z czym plan wydatków, polega również 
zwiększeniu o kwotę 212 711,67 zł oraz prze-
niesień wydatków w działach oraz między 
działami na kwotę 164 373,42 zł.   Budżet 
po dokonanych zmianach wynosi: dochody 
ogółem 14 981 130,00 zł. w tym: bieżące 
w wysokości 12 963 170,36 zł. majątkowe 
w wysokości 2 017 959,64 zł.; wydatki 
ogółem 16 523 930,00 zł. w tym: bieżące 
w wysokości 12 148 132,71 zł. majątkowe 
w wysokości 4 375 797,29 zł.

- Uchwała Nr IX/79/19 w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Płaska na rok szkolny 2019/2020. 
Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. Prawo oświatowe średnią cenę 
jednostki paliwa w gminie określana na każdy 
rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gmi-
nie. W związku z brakiem Stacji Paliw na te-
renie gminy Płaska, wyznaczono średnią cenę 
jednostek paliwa, właściwych dla danych 
pojazdów, która będzie obowiązywała w roku 
szkolnym 2019/2020 na podstawie informacji 
o cenie jednostek paliwa, właściwych dla 
danych pojazdów, pozyskanych ze stacji 
paliw znajdujących się na terenie pobliskiego 
Miasta Augustów (Stacja Paliw ORLEN ul. 
Wojska Polskiego 52, INEES Dobkowski T. 
ul. Wojska Polskiego 69) z trzech okresów 
w roku szkolnym 2019/2020.

- Uchwała Nr IX/80/19 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok. Problemy wynikające z picia 
alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą 
populację, również tych, którzy z racji wieku 
dopiero zaczną stawać przed wyborami doty-
czącymi ilości i częstotliwości picia. Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi tworzy komplementarny 
system umożliwiający zsynchronizowanie 
w skali kraju działań rządowej administracji 
państwowej i administracji samorządowej 
poprzez tworzenie spójnej podstawy prawnej 
i merytorycznej. Nowoczesne podejście do 
problematyki alkoholowej zakłada potrzebę 

zaangażowania się w działania profilaktycz-
ne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, 
zarówno o charakterze administracyjnym, 
jak i placówek służby zdrowia, a także orga-
nizacji pozarządowych wyspecjalizowanych 
w świadczeniu usług określonego rodzaju 
lub opartych na wolontariacie.Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie gminy 
Płaska w roku 2020 realizowany jest przez 
Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przy współpracy z Urzędem Gminy Płaska, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Płaskiej, Rewirem Dzielnicowych w Pła-
skiej, szkołą, innymi instytucjami i organiza-
cjami z terenu gminy Płaska.

- Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie 
odstąpienia do sporządzenia 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. W dniu 1 stycznia 2018 
r. weszła w życie zmiana rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285), 
w ramach której dodany został ust. 8a w § 
271. Na mocy wskazanego przepisu zmieniły 
się warunki sytuowania zabudowy od granicy 

i odbierane w sposób selektywny - w wyso-
kości 169,00 zł. rocznie od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe. Ustalono stawkę 
opłaty za worek od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne o pojemności 
120 l – w wysokości 16,90 zł. Miesięczna 
opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi pochodzącymi z nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne stanowić 
będzie iloczyn ilości worków o określonej 
pojemności oraz stawki określonej za worek.

- Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwalono trzy rodzaje deklaracji. Dla 
nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, dla nieruchomości rekreacyj-
nych, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady oraz dla nieruchomo-
ści mieszanych czyli tam gdzie w części 
zamieszkują mieszkańcy i na części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. 

Dodatkowym punktem w deklaracjach jest 
oświadczenie, iż nieruchomość wyposażona 
jest w szczelny zbiornik lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków, ze względu na obo-
wiązek prowadzenia przez gminę ewidencji.

- Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie pozbawienia 
drogi kategorii dróg gminnych. Dokonano 
zmiany daty na 1 stycznia 2021 roku za-
liczenia drogi gminnej do kategorii dróg 
powiatowych.

- Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
11 obszarów w miejscowości Dalny Las. 
Teren objęty planem obejmuje 11 obszarów 
o łącznej powierzchni ok. 28,01 ha. Obszary 
położone są w różnych częściach miejsco-
wości Dalny Las, sporządzone są na wniosek 
zainteresowanych właścicieli nieruchomo-
ści. Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną 
wyrażoną w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Płaska, zatwierdzonym uchwałą Nr 
XX/102/96 Rady Gminy Płaska z dnia 24 
października 1996 r., zmienionym uchwałą 
nr XX/154/09 Rady Gminy Płaska z dnia 30 

czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr V/29/11 
Rady Gminy Płaska z dnia 19 kwietnia 
2011 r., obszar objęty planem przeznaczony 
został pod: tereny zabudowy  jednorodzinnej, 
zagrodowej, usług turystycznych (ośrodek 
wypoczynkowy, hotel, motel, pensjonat) 
i usługowej, tereny zabudowy jednorodzin-
nej, letniskowej (rekreacji indywidualnej) 
i zagrodowej oraz tereny użytkowane rol-
nicze i leśne.

- Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Płaska. Skarżąca zarzuciła niepra-
widłowości przy podziale działek obręb 
Mołowiste gmina Płaska o numerach 36/1 
i 36/3 na działki 36/8, 36/9, 36/10, 36/11 
i 36/5, 36/6, 36/7, zgodnie z przyjętym dla 
tego obszaru MPZP z 27 kwietnia 2012 
roku, zmiany uchwały Rady Gminy decyzją 
administracyjną wydaną przez Wójta, nie 
udostępnienia informacji na temat wyko-
nywania uchwał Rady Gminy na podstawie 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Rada Gminy Płaska w oparciu o stanowisko 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
skargę za bezzasadną.

(M.B.)
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OGŁOSZENIE O PONOwNYM wYŁOżENIu DO wGląDu 
PublIcZNEGO PROjEKtu MIEjScOwEGO PlANu 

ZAGOSPODAROwANIA PRZEStRZENNEGO GMINY PŁASKA 
DlA 7 ObSZARów w MIEjScOwOścI GORcZYcA

lasu. Wprowadzone zmiany pozwalają wła-
ścicielowi nieruchomości objętych przystą-
pieniem do sporządzenia planu miejscowego 
na zagospodarowanie nieruchomości zgodnie 
ze swoimi zamierzeniami na podstawie 
obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Płaska.

- Uchwała Nr IX/82/19 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Rygol. 
7 obszarów, obejmujących 19 działek oraz 4 
części działek w miejscowości Rygol, zgod-
nie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska oraz jego zmianami, położonych 
jest w ramach terenów: 2 MN/UTL – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkalnej jed-
norodzinnej i letniskowej, 3 MR/MN/UTL 
– tereny istniejącej i projektowanej zabudo-
wy zagrodowej, mieszkalnej i letniskowej 
do adaptacji z możliwością modernizacji, 
rozbudowy, uzupełnienia, 8 RL – tereny 
lasów do pozostawienia w dotychczasowym 
użytkowaniu,

10 RP/RZ/RL – tereny użytków rolnych 
i zadrzewień do pozostawienia w dotych-
czasowym  użytkowaniu i zakazem budowy 
jakichkolwiek obiektów kubaturowych, 03 
KP 7 – ulica w ciągu drogi powiatowej Nr 
40863 Mikaszówka-Rygol-Muły, 05 D – uli-
ca dojazdowa w ciągu drogi gminnej. Przed-
miotowe tereny zgodnie z zapisami zawar-
tymi w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Płaska stanowi część obszaru wskazanego 
jako tereny o wybitnych predyspozycjach do 

rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynko-
wych. Potrzeba sporządzenia planu w zakre-
sie określonym na załącznikach graficznych 
do uchwały jest konsekwencją wniosków 
złożonych przez właścicieli nieruchomości, 
wynikających z chęci wykorzystania rezerwy 
terenowej przewidzianej w Studium.

- Uchwała Nr IX/83/19 zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom. 
Zmiana zasad wypłacania diet sołtysom z ty-
tułu udziału w sesji została przyjęta na wnio-
sek sołtysów – od 1 stycznia 2020r. sołtysom 
przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna 
w wysokości 120,00 zł. Dieta ulega obniżeniu 
o 20% za każdą nieobecność na sesji.

- Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Płaska. Skarżąca zarzucała utrudnianie przez 
Urząd Gminy prowadzenia działalności go-
spodarczej na polu namiotowym „Błyskawi-
ca” poprzez udzielanie błędnych informacji 
turystom. Rada Gminy Płaska w oparciu 
o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała skargę za bezzasadną.

- Uchwała Nr IX/85/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Płaska. Skarżąca podnosiła zarzuty: 
wystosowania wniosku przez Urząd Gmi-
ny Płaska do Powiatowego Zarządu Dróg 
o usunięcie zakrzaczenia z pasa drogowego 
nr 1207B przy działce nr 44 w Miejscowo-
ści Mołowiste, zajęcia pasa drogowego na 
działce drogowej nr geod. 88., niewłaściwego 
sposobu przeprowadzenia kontroli podat-
kowej w Mołowiste w dniu 15 lipca 2019 
r., braku możliwości zabudowy na części 

działki nr 44 wynikającego z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Rada Gminy Płaska w oparciu o stanowisko 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
skargę za bezzasadną. 

- Uchwała Nr IX/86/19 w sprawie planu 
pracy Rady Gminy na 2020 rok.

- Uchwała Nr IX/87/19 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2020 rok.

- Uchwała Nr IX/88/19 w sprawie 
zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dokonano zmiany wzorów deklaracji zgod-
nie z uwagami wniesionymi przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową.

Obrady sesji zdominowała jednak dys-
kusja na temat wyremontowanej już drogi 
gminnej nr 102697B Rudawka – przejście 
graniczne w Kurzyńcu. Wartość inwestycji 
to niebagatelna kwota 2 909 800,28 zł., 
z czego Fundusz Dróg Samorządowych - 1 
137 297,06 zł., Gmina Płaska - 1 472 503,22 
zł., Nadleśnictwo Płaska - 300 000,00 zł. 
Dyskusję z zaangażowaniem rozgrzewał 
radny Marek Juszkiewicz, a następnie sołtys 
wsi Pani Jadwiga Raczkowska. Jaki był po-
wód ataku na tak wyczekiwaną inwestycję, 
która w głównej mierze będzie służyć miesz-
kańcom sołectwa Rudawka – nie wiadomo. 
Z dyskusji można jednak wywnioskować, że 
Władze Sołectwa dysponują obszerną wiedzą 
techniczną w zakresie budowy dróg, którą 
nie dysponuje projektant, inwestor, inspektor 
nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy 
lub kierownik robót. 

(M.B.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
wglądu publicznego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejsco-
wości Gorczyca.

Projekt planu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
wyłożony zostanie w dniach od 31 grudnia 
2019 r. do 21 stycznia 2020 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Płaska w Pokoju Nr 01, 
Płaska 53, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 
2020 r. w Pokoju Nr 01 Urzędu Gminy 
Płaska o godz. 1200.

Projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska 
wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko będzie dostępny na stronie interne-
towej ug-plaska.pbip.pl. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Płaska, Pokój Nr 01, w godzinach pracy 
Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnieniu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski 
i uwagi do prognozy oddziaływania na 
środowisko należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, 
w postaci elektronicznej przesłane na adres 
plaska@home.pl lub ustnie do protokołu, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
4 lutego 2020 r. Uwaga powinna zawie-
rać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej, adres i oznaczenie nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Płaska.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski
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INwEStYcjA ZAKOŃcZONA
W związku z zakończeniem realizacji 

inwestycji pn. „Budowa i przebudowa 
drogi gminnej nr 102697B na odcinku 
Rudawka - przejście graniczne w Kurzyń-
cu”, w dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie przebudowanego od-
cinka drogi o długości 1,6 km. Inwestycja 
realizowana była w ramach podpisanej 
przez Wójta Gminy z Wojewodą Podlaskim 
umowy  o dofinasowanie tego zadania 
inwestycyjnego w ramach „Funduszu 
Dróg Samorządowych” oraz wsparciem 
finansowym Nadleśnictwa Płaska. Łączna 
wartość inwestycji to kwota 2 909 800,28 
PLN, z czego  dofinansowane  w ramach 
„Funduszu Dróg Samorządowych” wynosi: 
1 137 297,06 PLN, wkład własny Gminy 
Płaska: 1 472 503,22 PLN oraz udział Nad-
leśnictwa Płaska: 300 000,00 PLN. 

Przebudowę i budowę drogi wykonała 
firma Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe Spółka z o.o., wyłoniona w dro-
dze postępowania przetargowego. Podczas 
otwarcia i oddania drogi do użytku, Ks. 
Andrzej Borkowski poświęcił nowy odciek 
drogi, a w przecięciu wstęgi uczestniczyli 
znamienici goście: Wójt Gminy Płaska 
Wiesław Gołaszewski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Alicja Polkowska, Dyrektor 
Regionalny Lasów Państwowych w Bia-
łymstoku Andrzej Józef Nowak, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Płaska Roman Rogo-
ziński, w imieniu Wojewody Podlaskiego 
– Zarządu Przejścia Rzecznego Małgorzata 
Sienkiewicz, radny wojewódzki Paweł 

Wnukowski, Komendant Placówki Straży 
Granicznej mjr SG Andrzej Mielziuk, Ko-
mendant PSP w Augustowie st. bryg. mgr 
inż. Leszek Krzyżewski, Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Augustowie Edyta Borzyszkow-
ska oraz przedstawiciele Rady Gminy, 
Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy 
i Wykonawcy.

Inwestycja obejmowała wykonanie: 
nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m 
z mieszanki mineralno-asfaltowej, ciągu 
pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m 
z mieszanki mineralno-asfaltowej, nowej 
nawierzchni zjazdów indywidualnych 
i publicznych z mieszanki mineralno-
-asfaltowej, pobocza szerokości 0,75 m, 
poprawę odwodnienia jezdni w postaci 
remontu  skarp i rowów drogowych z za-
stosowaniem ścieków podchodnikowych, 
montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 
- oznakowanie pionowe i poziome, wynie-
sienie poza jezdnie drogi istniejącej sieci 
teletechnicznej na odcinkach kolizyjnych 
oraz wykonanie estetycznego oświetlenia 
ulicznego od przejścia granicznego w Ku-
rzyńcu do miejscowości Rudawka.

Obszar realizacji zadania związany jest 
funkcjonalnie z Kanałem Augustowskim na 
jego przebiegu przez teren Gminy Płaska. 
Przebudowana droga gminna łączy się bez-
pośrednio z drogą wojewódzką nr 672 prze-
biegającą wzdłuż Kanału Augustowskiego 
do polsko-białoruskiego granicznego przej-
ścia wodnego i pieszo-rowowego na śluzie 
w Kurzyńcu. Przed wykonaniem inwestycji 

była to droga żwirowa (w części do budo-
wy) oraz pokryta zdregadowanym asfaltem 
(w części do przebudowy) i nie spełniała 
całkowicie standardów związanych z ob-
sługą ruchu do przejścia granicznego. Wy-
konanie nowej drogi wpłynie na poprawę 
funkcji turystycznych i okołoturystycznych 
obszaru gminy, które są jego główną szansą 
rozwojową. Zwłaszcza, że wyjątkowe wa-
lory przyrodnicze i krajobrazowe Kanału 
Augustowskiego oraz zainteresowanie jego 
częścią położoną po stronie białoruskiej, są 
potencjałem dla rozwoju turystyki i jedyną 
szansą dywersyfikacji bazy ekonomicznej 
tej części regionu. 

Efekty zewnętrzne tej inwestycji będą 
trwale sprzyjać podniesieniu rozwoju 
i zwiększeniu konkurencyjności regionu, 
wzrostowi ruchu transgranicznego, a szcze-
gólnie turystycznego, oszczędnościom 
czasu i kosztów oraz lokowaniu inwestycji. 
Przyczyni się do zapewnienia dostępności 
komunikacyjnej istniejącego przejścia 
granicznego w Kurzyńcu i planowanego 
przejścia granicznego w miejscowości 
Sofijewo, co stworzy warunki do rozwoju 
turystyki transgranicznej oraz wymiany 
gospodarczej. Jest to pierwszy odcinek 
drogi bezpośrednio po przekroczeniu 
przejścia wodno-pieszo-rowerowego na 
śluzie Kurzyniec na Kanale Augustowskim, 
stanowiący ciąg komunikacyjny dla ruchu 
turystycznego na pograniczu polsko-bia-
łoruskim. 

(A.J.)

SPOtKANIE wIGIlIjNE w GRuSZKAch
15 grudnia 2019r. w świetlicy wiej-

skiej w Gruszkach miała miejsce wigilia 
dla osób starszych  z miejscowości 
Gruszki.  Mieszkańcy wraz z zaproszo-
nymi gośćmi  Panem Wójtem Wiesławem 
Gołaszewskim, proboszczem Andrzejem 
Borkowskim, każdego roku tradycyjnie 
spotykają się na spotkaniu opłatkowym, 
by w miłej i rodzinnej atmosferze  prze-
łamać się opłatkiem, spróbować dań 
wigilijnych i zaśpiewać wspólnie kolędy. 
Wieczór ten wszystkim zgromadzonym 
umilił zespół dziecięcy działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej,  
który zaaranżował kolędy na te okolicz-
ność. W ten grudniowy wieczór w Świe-
tlicy w Gruszkach poczuliśmy świąteczny 
nastrój. Tego dnia odbyła się, jak co roku 
uroczysta wigilia wiejska. Odświętnie 
ubrani, uśmiechnięci wspólnie wszyscy 

przełamali się opłatkiem i złożyliśmy 
sobie życzenia. Na wszystkich czekał też 
wcześniej przygotowany poczęstunek. 
Czar choinki i kolęd zagościł  na dobre, 

a na twarzach pojawiły się uśmiechy. 
Wigilia wiejska to szczególny czas, czas 
integracji i dzielenia się radością.

B.R.
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wIGIlIA w SZKOlE PODStAwOwEj 
IM. jANA PAwŁA II w PŁASKIEj

Chcemy przeżywać takie chwile 
i dzielić radość z innymi również w naszej 
szkole. Tradycyjnie już, w ostatni dzień 
pobytu w szkole przed Świętami Bożego 
Narodzenia,  zorganizowano Wigilię 
Szkolną.

Uroczystość naszą zaszczycili obec-
nością Wójt Gminy Płaska Wiesław 
Gołaszewski, ks. Parafii Studzieniczna 
Wojciech Serowik, Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Płaskiej Andrzej 
Mielziuk, przedstawiciel Nadleśnictwa 
Płaska w Żylinach Radosław Puczyłowsk.

Dyrektor szkoły Dariusz Sudyk po-
witał wszystkich i złożył życzenia świą-
teczne. Głos zabrał także wójt Wiesław 
Gołaszewski, podziękował za przygoto-
wanie tej uroczystości i życzył radosnego 
świętowania. Swoje slowo do zebranych 
przekazał również ks. Wojciech.

Ważną częścią tegorocznego spo-
tkania były Jasełka przygotowane pod 
kierunkiem pani Bogumiły Milewskiej 
i pani Moniki Jagłowskiej. W tym roku 
w części artystycznej wystąpili uczniowie 
klas młodszych. W pięknych strojach, 
z wielkim przejęciem i zaangażowaniem  
artyści odegrali swoje role. Obok Marii 
i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewa-
jących aniołów, spieszących do szopki 
pastuszków i królów. Aktorzy przypo-
mnieli wszystkie sceny rozgrywające się 
w Stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi 
i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. 
Stroje, świetna gra aktorów oraz cudowne 
zaśpiewanie kolęd i pastorałek zrobiło na 
wszystkich duże wrażenie.

Po części oficjalnej odczytano frag-
ment Biblii, a ks. Wojciech poświęcił 
opłatki. Uczniowie, rodzice, goście, 

nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali 
się przy pięknie udekorowanych stołach, 
aby złożyć sobie życzenia i podzielić się 
opłatkiem. 

Ogłoszono także wyniki konkursu 
na najładniejszą bożonarodzeniową 
choinkę klasową, konkursu : ,,Kalendarz 
adwentowy” oraz wręczono pieniężne 
bony za klasową stronę internetową.

Uczniowie rozjechali się do domów, 
natomiast nauczyciele, pracownicy szko-
ły, pracownicy Urzędu Gminy Płaska, 
radni Gminy Płaska spotkali się przy 
wspólnym wigilijnym posiłku. Wójt 
Wiesław Gołaszewski podziękował 
wszystkim obecnym za spotkanie. Były 
życzenia świąteczne i piękny koncert pa-
storałek w wykonaniu naszych uczennic 
przygotowany przez pana Krzysztofa Da-
durę. Wigilia przebiegła w atmosferze ro-
dzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości, 
wzbogacona została śpiewaniem kolęd, 
które są nieodłącznym elementem świę-
towania. Dzięki tym akcentom wszyscy 
poczuli już klimat nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
         L. P.

            

bOżONARODZENIOwY 
SZKOlNY KIERMASZ

Od 16 grudnia w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Płaskiej 
trwał  Bożonarodzeniowy Kiermasz. 
Świąteczne ozdoby zostały wykona-
ne własnoręcznie przez uczniów.

 
Kiermasz został przygotowany 

przez wolontariuszy Szkolnego Koła 
Caritas przy współpracy świetlicy 

szkolnej. Uczniowie na przerwach 
na korytarzu przy wejściu do szkoły 
sprzedawali różne ozdoby bożonaro-
dzeniowe i kartki świąteczne. Można 
było nabyć bombki, choinki, stroiki 
na drzwi, aniołki itp. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

L. P. 

,,Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie…”

            C. K. Norwid
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POwIAtOwY SuKcES MŁODZIEżY 
ZE SZKOŁY PODStAwOwEj w PŁASKIEj 

RAZEM NA śwIĘtA

3 grudnia 2019r. dwie drużyny ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Płaskiej po raz kolejny wzięły 
udział w międzyszkolnym powiatowym 
konkursie czytelniczym organizowanym 
przez Augustowskie Placówki Kultury 
- Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół 
Społecznych STO. W tym roku były 
to Potyczki z „Jeżycjadą” Małgorzaty 
Musierowicz. Konkurs miał na celu po-
pularyzowanie czytelnictwa wśród mło-
dzieży, zdobywanie umiejętności pracy 
w zespole, rozwijanie kreatywności 
poprzez poszukiwanie rozwiązań zadań 
opartych na tekstach literackich i inte-
growanie uczniów przez wspólną zabawę 
i rywalizację. Drużyny wykonywały 
szereg ciekawych zadań, podczas któ-
rych musiały wykazać się znajomością 
konkursowych tekstów, pomysłowością 
i umiejętnością współdziałania.

Od wielu edycji nasza szkoła melduje 
się w czołówce wśród laureatów tego 
konkursu. W tym roku także. Udział 
wzięło 11 szkół z całego powiatu. 

Drużyna z naszej szkoły ponownie 
zdobyła I miejsce! W skład zwy-
cięskiej ekipy wchodzili: Martyna 
Ślużyńska, Aleksandra Wiśniewska 
i Olaf Bazylewicz – kl.VIII. Druga 
drużyna, w składzie: Julia Kuźnicka, 
Maja Puczyłowska i Bartosz Byliński 
– kl.VII, zajęła miejsce tuż za podium. 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i atrakcyjne nagrody książkowe. 
Młodzież w okresie przygotowawczym 
opieką otoczyły Panie: Edyta Skubis – 
nauczyciel bibliotekarz i Teresa Sewa-
stynowicz – polonistka.

GRATULUJEMY!
Edyta Agnieszka Skubis

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Płaskiej wzięła udział w akcji „Razem 
na Święta” ogłoszonej przez Ministra 
Edukacji Narodowej, której celem jest 
zarówno pomoc innym, jak również 
budowanie wspólnot i kształtowanie 
odpowiedzialności za drugą osobę.

Szkoła w Płaskiej Bohaterom na 
Kresach

Na terenach dzisiejszej Łotwy, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy żyje już tylko garstka 
żołnierzy Armii Krajowej i innych orga-
nizacji niepodległościowych.  Poprzez 
zbieg różnorodnych losów historycznych 
Polacy pozostali po wojnie za wschod-
nią granicą. Do dziś dumnie pielęgnują 
pamięć o swoich dowódcach, poległych 
kolegach, uczą młode pokolenia patrio-
tyzmu, wzmacniają polską narodową 
kulturę. 

Po raz drugi z okazji świąt Boże-
go Narodzenia  Szkoła Podstawowa 
w Płaskiej postanowiła dołączyć do 
ogólnopolskiej akcji RODACY BO-
HATEROM, aby wesprzeć polskich 
Kombatantów na Kresach. Opiekę nad 

akcją objęła Pani Ewa Pużyńska oraz 
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem 
Panią Teresą Sewastynowicz. Zmobilizo-
waliśmy siły, aby zebrać dary i napisać 
kartki z życzeniami. Zbieraliśmy dłu-
goterminowe produkty żywnościowe 
(cukier, makaron, kaszę, ryż, słodycze, 
olej, kakao itp.).  Uczniowie, rodzice, 
nauczyciele przynieśli 365 opakowań 
produktów,  które zapakowaliśmy do 12 
kartonów. Na początku stycznia dele-
gacja uczniów wraz z Paniami odwiozą 
je do II Liceum Ogólnokształcącego 
w Augustowie,  skąd powędrują dalej. 

To wielkie wspaniałe dzieło na pewno 
da radość obdarowanym i darczyńcom. 
Ogromnie się cieszymy, że nasi ucznio-
wie mają wielkie serca, są wrażliwi na 
potrzeby  innych i chętni do pomocy, ale 
szczególne słowa uznania kierujemy do 
Rodziców, którzy tak hojnie wsparli 
naszą akcję. To dzięki Waszemu zaan-
gażowaniu zbiórka udała się doskona-
le.  Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za udział w tak szczytnej akcji.

Z kolędą
19 grudnia 2019 roku grupa uczen-

nic z klas VI – VIII pod opieką Pani 
Teresy Sewastynowicz i Pani Moniki 
Jagłowskiej udała się do Domu Pomo-
cy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Studzienicznej na 
spotkanie z jego mieszkankami. Powi-
tanie było ciepłe i radosne. Na początku 
wystąpiły gospodynie, które  pięknie 
zaśpiewały nam kolędy. Potem nasze 
uczennice złożyły życzenia i zaprosiły 
do wspólnego kolędowania. Po występie 
wręczyliśmy wszystkim mieszkankom 
DPS kartki świąteczne, które wykonali 
uczniowie naszej szkoły oraz kosz słody-
czy. Zostaliśmy poczęstowani pysznymi 
pierniczkami oraz ciastem. Spędziliśmy 
trochę czasu na wspólnych rozmowach. 
Wzruszeni tak ciepłym przyjęciem obie-
caliśmy naszym gospodyniom, że znów 
się spotkamy.

Warto otworzyć serce, szczególnie 
przed świętami, bo kiedy robimy coś 
dobrego, sami czujemy się lepiej.

           Teresa Sewastynowicz
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MIKOŁAjKI 
w śwIEtlIcY
w GRuSZKAch

  ZAbAwA  ANDRZEjKOwA 

 Już tradycją się stało, że 6 grud-
nia w dniu Św. Mikołaja w Świetlicy 
i Bibliotece w Gruszkach odbywa się 
pieczenie pierników. W tym dniu każdy 

mógł przyjść i upiec oraz udekorować 
swoje pierniczki świąteczne. Z tej pro-
pozycji skorzystało bardzo dużo dzieci.
Najważniejszym momentem dla wszyst-
kich było ubieranie choinki .Jest to jedna 
z najpiękniejszych tradycji świątecznych, 
które dzieciom dostarcza wiele radości 
i dobrej zabawy  Jest to szczególnie uro-
czy i sympatyczny dzień obchodzony na 
cześć wspaniałego człowieka – Świętego 

Mikołaja! Mikołajkowy czas przedłużyli-
śmy na kolejny dzień w którym wspólnie 
tworzyliśmy świąteczne ozdoby.

Andrzejki obchodzone w noc z 29 
na 30 listopada tradycyjnie są czasem 
wróżb i prób  przepowiadania przyszło-
ści. Dawniej miały one nieco poważ-
niejszy charakter, gdyż nasi przodkowie 
wierzyli, że Andrzejkowe przepowied-

nie na pewno się spełnią. Obecnie 
Andrzejki są raczej okazja do wesołych 
konkursów i zabaw, w których chętnie 
biorą udział również dzieci. Świetlica 
i Biblioteka w Gruszkach także przy-
gotowała się na Andrzejkowe wróżenie 
oraz zamieniła się w magiczny salon 
wróżb. Pomagała Nam w tym wyjątko-
wa  postać - Czarownica Hermenegilda. 
Dzieci  mogły dowiedzieć się jaki zawód 
będą wykonywać, powróżyć sobie rów-
nież z serduszek aby dowiedzieć się jak 
będzie miała na imię ich ukochana oso-
ba. Nie zabrakło też wędrowania butów 
przez cała salę itd. Wróżby przeplatane 
były konkursami i tańcami przy muzy-
ce z Czarownicą . Nie zabrakło Nam 
tradycji  oraz zwyczajów związanych 
z obchodzeniem Andrzejek. Oczywiście 
dzieci wiedzą że wszystkie wróżby trak-
tujemy z przymrużeniem oka, jednak 
Andrzejki mają niezaprzeczalnie ma-

giczny klimat, dlatego już za rok czeka 
nas podobna zabawa.

B. W.
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ŁOMOt IV - IMPREZA OffROADOwA

W dniach 14 i 15 grudnia czyli sobota 
i niedziela już po raz czwarty miłośnicy 
turystyki 4x4 spotkali się w Gminie 
Płaska by podziwiać wspaniałe tereny. 
Specjalnie przygotowana trasa pozwoliła 
prowadzić rywalizację w dwóch klasach 
TURYSTYK i EXTREME, a dodatkowo 
bez walki o punkty pojechać w klasie 
przygodowej.

W imprezie wzięło udział 20 załóg 
z różnych miejsc w kraju, ale nie brakło 

również lokalnych miłośników tej od-
miany turystyki. 

Honorowy patronat nad imprezą 
objęty został przez Wójta Gminy Pła-
ska – fundatora pucharów. W klasach 
Turystyk i Extreme wyłoniono po trzy 
miejsca na pudle. Klasa Turystyk -  pu-
char za I miejsce powędrował do załogi 
Mariusz Dobrzyński  Artur Kościuczek, 
za II miejsce Jarosław Urban i Bartło-
miej Oszczapiński i za III miejsce An-

drzej Sadowniczyk, a w klasie Extreme 
I miejsce zajęli  Karol Rowiński i Rafał 
Milanowski, II miejsce Grzegorz Wysko-
czył i Sławomir Szewczuk, a III miejsce 
Grzegorz Ciekot i Aleksandra Ciekot.

Wręczono również nagrodę Fair 
Play Wójta Gminy Płaska i tu puchar za 
wyjątkowo pomocne postępowanie na 
trasie otrzymali Mariusz Boguszewski 
i Mirosław Bogdanowicz.

W bardzo miłej atmosferze minął 
weekend i to nie tylko za kierownicą. 
Podczas trasy było ognisko z kiełbaska-
mi i grochówką, a po zakończeniu so-
botniego etapu wieczorek offroadowca 
na Stanicy Wodnej Jałowy Róg, gdzie 
można było się troszeczkę rozgrzać na 
saunie, zjeść coś dobrego i porozmawiać 
z innymi uczestnikami. 

Bardzo ważnym elementem imprezy 
była zbiórka „różności” dla dzieciaków 
z klubu sportowego w Płaskiej. Uczest-
nicy imprezy przywieźli ze sobą wiele 
słodkości by ten czas przedświąteczny 
był dla młodych sportowców jeszcze 
bardziej wyjątkowy. 

Wizyta w Przystani 
świętego Mikołaja

Uczniowie młodszych klas szkoły 
podstawowej wzięli udział w wycieczce 
do Przystani Świętego Mikołaja ,,Gwa-
rek” w Pięknej Górze w pobliżu Giżyc-
ka. 22 listopada wyjazd miały klasy IV 
a i IV b, natomiast kl. V, VI a i VI b tę 
magiczna krainę odwiedziły w dniu 29 

grudnia. Po przekroczeniu 
progu dzieci oniemialy z za-
chwytu- tysiące migających  
światełek, wspaniałe deko-
racje oraz słodki zapach pie-
czonych pierników, pomogły 
poczuć aurę i magię Świąt 
Bożego Narodzenia. Czkały 
na nas  atrakcje w przepięk-
nej, mikołajkowej scenerii. 

Dzieci  uczestniczyły 
w prowadzonym przez Elfy 
teatrzyku, którego scena-
riusz powstaje na podstawie 
reakcji dzieci, biorących  
aktywny udział w wydarze-
niach na scenie.  Bardzo podobała się 
pracownia Elfów, gdzie mogły tworzyć 
ozdoby bożonarodzeniowe. Wykonane 
własnoręcznie gwiazdki zabrały do 
domu. Były także z wizytą u pingwinów 
w ich śnieżnym ,dmuchanym domku- 
Igloo. Pisały listy, korzystając z miko-
łajkowej poczty, czyli najszybszej drogi, 

którą lista prezentów trafia do Elfiej Fa-
bryki. Dużą frajdą były atrakcje na Placu 
Zabaw im. Rudolfa Czerwononosego. 
Najważniejsze  jednak było spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. Odwiedziliśmy 
także szopkę z żywymi zwierzętami. 

Dzieci wróciły do domu w dobrych 
humorach, pełne emocji i pozytywnych 
wrażeń.
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śRODKI uNIjNE
 W NASZYm rEgIoNIE

NASI MIStRZOwIE

Od roku 2016 trwa okres finan-
sowania działań za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Dzia-
łania – Kanał Augustowski” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na terenie 
trzech gmin członkowskich: Miasta 
Augustów, Gminy Augustów oraz 
Gminy Płaska. 

Dzięki wzmożonej pracy i działa-
niom informacyjno - promocyjnym 
Lokalnej Grupy Działania, pracy do-
radczej i konsultacyjnej pracowników 
biura udało się sfinalizować z Europej-
skiego Funduszu Społecznego m.in.: 
zajęcia TIK w czterech szkołach gminy 
Augustów oraz dostosowano dwa 
punkty przedszkolne w Gminie Augu-
stów i mieście Augustów do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Turyści przebywający na naszym 
terenie już dziś mogą podziwiać wyre-
montowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego zabytki takie 
jak: Kaplica w Studzienicznej, Kościół 
św. Marii Magdaleny w Mikaszówce 
czy też odnowione i unowocześnione 
Muzeum Kanału Augustowskiego 
w Augustowie. Zbliża się także koniec 
realizacji projektu dotyczący rewitali-
zacji Parku Herberta na Lipowcu. 

Na tym praca Lokalnej Grupy 
Działania jeszcze się nie kończy. Już 
dziś pracujemy nad kolejnymi kon-
kursami, które zostaną ogłoszone po 
nowym roku. Beneficjenci będą mogli 
składać wnioski o dofinansowanie 
działań w zakresie m.in.: dziedzictwa 
kulturowego, ochrony zabytków, dzia-

łań skierowanych do rodzin z trudno-
ściami opiekuńczo wychowawczymi, 
dofinansowania miejsc przedszkolnych 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, 
Programy Aktywności Lokalnej. 

LGD zaprasza serdecznie na spo-
tkania szkoleniowo – konsultacyjne, 
które odbędą się w najbliższym 
czasie: 

27.12.2019r. 
godz. 9.00 - Centrum Informacji 

Turystycznej w Płaskiej,
godz. 18.00 - Świetlica OSP w Net-

cie Drugiej.  

Dodatkowe informacje: 
Biuro Stowarzyszenia ul. Nowo-

miejska 41, 16-300 Augustów, nr tel. 
669 693 280, biuro@lgd-kanal.augu-
stow.pl, www.lgd-kanal.augustow.pl.

5 grudnia 2019 r. tuż po godzinie 9-tej 
nasza drużyna tenisa stołowego chłopców 
zgłosiła w biurze zawodów swoją goto-
wość do rozgrywek wojewódzkich. O go-
dzinie 10.00 rozpoczęły się pierwsze gry 
między ośmioma wcześniej wyłonionymi 
zespołami z całego województwa. Nasi 
chłopcy wygrywali mecz po meczu i już 
przed godziną 13-tą było ku zaskoczeniu 
wszystkich uczestników zawodów wia-
domo, że I miejsce i TYTUŁ MISTRZA  
WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO  
w  Igrzyskach  Dzieci w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Chłopców zdobył Ze-
spół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Płaskiej. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Stanisław Krutul.  Drużyna 
wystąpiła w składzie: Jan Krutul, Stani-
sław Krutul, Maciej Wilczyński i Adrian 
Wiśniewski.

Naszą drużynę, zredukowaną do dwóch 
zawodników w miesiącach wiosennych cze-
ka wyjazd na MISTRZOSTWA POLSKI. 

Gratulujemy!
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wAżNE ZMIANY w SYStEMIE 

GOSPODAROwANIA ODPADAMI KOMuNAlNYMI 
NA tERENIE GMINY w 2020 R.

Rok 2020 przynosi duże zmiany 
w systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Płaska. 
Zmiany te spowodowane są wrześniową 
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, w której posło-
wie wprowadzili kilka kluczowym zmian 
mających na celu poprawienie ogólnej 
wydajności systemów gospodarowania 
odpadami w gminach.

Pierwszą i możliwe, że najważniejsza 
zmianą jest wprowadzenie obowiązku 
segregacji odpadów komunalnych. Po-
cząwszy od stycznia 2020 r. gmina ma 
obowiązek objąć wszystkich właścicieli 
nieruchomości systemem odbioru od-
padów segregowanych. Oznacza to, 
że każdy mieszkaniec Gminy Płaska 
ma obowiązek segregacji odpadów 
komunalnych. Obowiązek ten dotyczy 
również właścicieli domków letni-
skowych oraz innych nieruchomości 
niezamieszkałych, w tym osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą. 
Osoby, u których stwierdzone zostanie 
niedopełnianie obowiązku segregacji 
zostaną objęte opłatą podwyższoną, która 
stanowi czterokrotność opłaty za odpady 
segregowane. Opłata podwyższona obo-
wiązuje przez sześć miesięcy bez prawa 
zmniejszenia opłaty.

Drugą z najważniejszych zmian jest 
objęcie systemem odbioru odpadów 
komunalnych właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, do których zaliczyć 
można sklepy, apteki, bary, hotele, pensjo-
naty i kwatery agroturystyczne. Zmiana ta 
w szczególności powinna zainteresować 
właścicieli tych ostatnich, którzy do tej 
pory mogli ponosić opłatę roczną ryczał-
tową. Od przyszłego roku wszystkie 
takie nieruchomości będą objęte opłata 
miesięczną zależną od ilości oddawa-
nych worków z odpadami. Właściciele 
tych nieruchomości muszą złożyć de-
klaracje do Urzędu Gminy, w której 
określą miesiące, w których oddawane 
będą worki z odpadami oraz miesięczna 
liczba oddawanych worków (w sumie 
segregowanych i zmieszanych). Jako 
normatyw do wyliczenia opłaty przyjęto 
worki o pojemności 120L. Jeszcze raz na-
leży zauważyć, że od 1 stycznia 2020 roku 
właściciele kwater agroturystycznych, 

będą płacić za odpady od ilości  faktycznie 
wytworzonych śmieci na kwaterze (ryczał 
nie może mieć tu zastosowania). Podobnie 
też turyści i osoby które posiadają w Gmi-
nie Płaska domy i działki rekreacyjne 
udostępniane (wynajmowane) rynkowo. 
Jeżeli swoje domy i działki wynajmują 
innym osobom (nie korzystają z nich 
wyłącznie osobiście) będą zobowiązani 
wnosić opłatę za śmieci od ilości worków 
wytworzonych na danej posesji (ryczał 
również nie ma zastosowania).

Kolejną istotną zmiana jest zmiana 
sposobu zbierania i odbierania odpadów. 
Mając na uwadze konieczność kontro-
lowania jakości segregacji odpadów 
„u źródła” podjęto decyzję, że odpady 
należy zbierać w workach o określonej 
pojemności i kolorystyce. Dopuszczalne są 
worki w odpowiednich do frakcji odpadów 
kolorach o pojemności nie większej niż 
120L. Dla odpadów segregowanych prze-
widziane są worki w kolorach odpowied-
nio: żółty – na plastiki i odpady wielomate-
riałowe, zielony – na szkło, niebieski – na 
papier i makulaturę, brązowy – na odpady 
biodegradowalne. Worek brązowy  jest 
obowiązkowy dla osób nie posiadających 
kompostownika. Osoby posiadające kom-
postownik mają obowiązek kompostowa-
nia odpadów bio, za co przewidziana jest 
ulga w opłacie za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Żeby skorzystać z „ulgi 
za kompostownik” należy złożyć nową 
deklarację w Urzędzie Gminy. Odpady 
pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) 
należy zbierać w pojemnikach pojemności 
nie większej niż 120L. W przypadku 
większych pojemników (np. 1100 L ) 
odpady będzie można w nich składować, 
ale tylko po uprzednim zapakowaniu 
w przezroczysty worek 120 L. Worki 
będą dostępne w Urzędzie Gminy lub 
u sołtysa. Przedsiębiorstwo MPO, nie 
odbierze śmieci zmieszanych wrzuco-
nych luzem do pojemnika większego niż 
120 L.  Wprowadzenie tego obowiązku ma 
na celu umożliwienie sprawdzenia zawar-
tości worka (chodzi o śmieci zmieszane) 
bez jego rozrywania.

Przyszły rok przynosi również uła-
twienia dla mieszkańców w zakresie 
oddawania odpadów wielkogabarytowych 
i zużytego sprzęty RTV i AGD. Wycho-

dząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym 
przez mieszkańców gminy podjęta została 
decyzja o zmianie sposobu odbierania tych 
odpadów. Dotychczasowy system odbioru 
odpadów wielkogabarytowych i sprzętu 
RTV/AGD działający na zasadzie „wysta-
wek” przy świetlicach wiejskich powodo-
wał pewne problemy, głownie dotyczące 
konieczności dostarczenia tych odpadów 
do świetlicy. Miały również miejsce nie-
przyjemne zdarzenia, kiedy takie odpady 
były „podrzucane” do świetlic wiejskich 
(ostatnio w Rudawce) poza terminami 
odbiorów. Podjęto decyzję, że odpady 
wielkogabarytowe i użyty sprzęt RTV 
i AGD będą odbierane w wyznaczonych 
terminach bezpośrednio od właściciela. 
Osoby, które będą chciały oddać takie od-
pady poza wyznaczonymi terminami będą 
miały możliwość dostarczenia ich we wła-
snym zakresie na PSZOK w Augustowie.

Czym jest PSZOK? Jest to skrót od 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Jest to miejsce wyznaczone 
przez gminę, do którego mieszkańcy mają 
prawo (w ograniczonej ilości) dostarczyć 
takie odpady jak stare meble, dywany, zu-
żyty sprzęt RTV i AGD, ceramikę sanitar-
ną (umywalki, muszle klozetowe), odpady 
remontowe takie jak gruz, drzwi, okna czy 
styropian ociepleniowy. Od przyszłego 
roku mieszkańcy Gminy Płaska mogą 
korzystać z PSZOKu w Augustowie, 
który znajduje się przy ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego 2. Punkt przyjmowania 
odpadów pracuje w dniach od wtorku 
do piątku w godz. od 12 do 16. 

Dodatkowe informacje dotyczące od-
bierania odpadów komunalnych i opłaty 
za odpady w 2020 roku można uzyskać 
na stronie internetowej www.plaska.
pl w zakładce Informacje Praktyczne – 
Gminny System Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi lub w Urzędzie Gminy 
Płaska – osobiście lub telefonicznie pod 
nr tel. 87 643 90 82.

Osoby zainteresowane uzyskaniem 
ulgi w opłacie za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi z tytułu posiadania 
kompostownika muszą do końca stycznia 
2020 roku złożyć w Urzędzie Gminy Pła-
ska nowa deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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GMINA PŁASKA
 Grafik wywozu odpadów na 2020 r.

Odpady zmieszane*
       16 styczeń;     17  luty;     23  marzec;     2,20  kwiecień;     4, 18  maj;      3, 18  czerwiec;                                    

 2, 20 lipiec;  7, 21 sierpień;  3, 21 wrzesień;  5,19 październik;  9 listopad;  9 grudzień

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

        23 styczeń;     20  luty;     25  marzec;     4,25  kwiecień;     6, 25  maj;    4, 20  czerwiec;                                   
5, 23 lipiec; 10, 24 sierpień; 7, 22 wrzesień; 6,20 październik; 10 listopad; 10 grudzień

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak, Księży Mostek, Hanus

30 styczeń;     24  luty;     30  marzec;   9,27  kwiecień;     11,27  maj;     8, 24  czerwiec;                                   
8, 27 lipiec; 11, 25 sierpień; 8, 28 wrzesień; 12,26 październik; 12 listopad; 14 grudzień

Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, 
Rubcowo, Lubinowo, Trzy Kopce, Rygol, Jałowy Róg

Odpady segregowane**
27 styczeń;     24  luty;     24  marzec;     1,17  kwiecień;     6,19  maj;     1,18  czerwiec;                                     

1,17 lipiec;  3,17 sierpień;  1,15 wrzesień;  1,16 październik;  3  listopad;   3 grudzień;

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

28 styczeń;     25  luty;     25  marzec;     2,20  kwiecień;       7,20  maj;      2,19  czerwiec;                                     
2,20 lipiec;  4, 18 sierpień;  2,16 wrzesień;  2,19 październik;  6  listopad;   4 grudzień;

Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak, Księży Mostek, Hanus

29 styczeń;     26  luty;     26  marzec;     3,21  kwiecień;       8,21  maj;      4,22  czerwiec;                                     
3,21 lipiec;  7,20 sierpień;  3,17 wrzesień;  5,20 październik;  9  listopad;   7 grudzień;

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

ODPADY WIELOGABARYTOWE***

odbiór z posesji na zgłoszenie telefoniczne do 
Urzędu Gminy Płaska pod tel. 87 643 90 80 lub 
mPO Sp. z  o.o. Oddział w  Augustowie, tel. 87 
643 70 22. w terminach:
10 marzec;   27 październik

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD****

odbiór z posesji na zgłoszenie telefoniczne do 
Urzędu Gminy Płaska pod tel. 87 643 90 80 lub 
mPO Sp. z  o.o. Oddział w  Augustowie, tel. 87 
643 70 22. w terminach:
     2 marzec;   6 lipiec;   23 listopad  

OBJAŚNIENIA:

*) odpady zmieszane – są to odpady 
„resztkowe” powstające w wyniku sorto-
wania odpadów komunalnych u źródła, 
które nie kwalifikują się do żadnej z frakcji 
odpadów segregowanych. Należy je zbierać 
w pojemnikach o pojemności do 120L lub 
przezroczystych workach o  pojemności 
120L w przypadku pojemników o pojem-
ności większej niż 120L.

**) odpady segregowane – są to 
odpady powstające w wyniku sortowania 
odpadów komunalnych. Należy je zbierać 
w workach o pojemności 120L w odpo-
wiednich dla frakcji segregacji kolorach:

•	 worek żółty – plastiki i odpa-
dy wielomateriałowe,

•	 worek zielony – szkło,
•	 worek niebieski – papier 

i makulatura,
•	 worek brązowy – odpady 

biodegradowalne.

***) odpady wielkogabarytowe – są 
to odpady, których rozmiary nie pozwalają 
na ich odebranie z odpadami komunalnymi 
odbieranymi w workach i pojemnikach. 
Zaliczamy do nich przede wszystkim 
meble, dywany, wykładziny itp. Odpady 
wielkogabarytowe są odbierane w wyzna-
czonych terminach bezpośrednio z posesji. 
Zabronione jest ich wywożenie do miejsc 
użyteczności publicznej (urząd gminy, 
świetlice wiejskie, przystanki autobusowe, 
plaże, szkoły). W celu oddania tych odpa-
dów należy dokonać zgłoszenia osobiście 

lub telefonicznie do Urzędu Gminy Płaska. 
Odpady te można również dostarczyć we 
własnym zakresie na PSZOK w Augustowie.

****) zużyty sprzęt RTV i AGD – są 
to odpady powstające w wyniku zużycia 
się lub uszkodzenia sprzętów elektrycznych 
wykorzystywanych w  gospodarstwie 
domowym. Urządzenia te są odbierane 
w wyznaczonych terminach bezpośrednio 
z posesji. Zabronione jest ich wywożenie 
do miejsc użyteczności publicznej (urząd 
gminy, świetlice wiejskie, przystanki 
autobusowe, plaże, szkoły). W celu oddania 
tych odpadów należy dokonać zgłoszenia 
osobiście lub telefonicznie do Urzędu 
Gminy Płaska. Odpady te można również 
dostarczyć we własnym zakresie na PSZOK 
w Augustowie.


