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W numerze:

„Ból rozstania może być Miłością,
Powrotem, Czekaniem, Wspomnieniem...”

Ks. Jan Twardowski
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K a t h a r i n a  K o c h a n o w s k a 

– Sylwetka instruktora tańca w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Pła-

skiej

Tancerka, choreograf,  instruktorka 
prowądząca  zajęcia  z   Zumba Fitness   
Bollywood fi tness, Powerfi t  for men  
oraz  Free dance. Od lat związana z Ełc-
kim Teatrem Tańca, w którym wystąpiła 
miedzy innymi w spektaklach tj. „Musi-
cale, Musicale”  „Podróż Sentymentalna”  
i „Orfeusz”

Przez rok występowała w Anglii z 
hinduską grupą tańcząc Bollywood 
, dzięki czemu miała okazję zagrać 
w jednym z indyjskich teledysków. 
Ułożyła  choreografi ę dla zespołu mu-
zycznego  „Beside Logic” oraz wystąpiła 
na jednym z ich koncertów. Przez długi 
czas szkoliła się w „Pineapple  Dance 

Studio” w Londynie .  Udzielała się jako 
statysta w nowym Musicalu,  którego 
pomysłodawcą jest Tymon Tymański i 
ułożyła do niego jedną z choreografi i.  
Film wkrótce pojawi się w kinach... 

Niepoprawna optymistka, pasjo-
natka tańca i aktorstwa. Taniec to jej 
sposób na życie. 

Na swoich zajęciach zaraża radością 
do życia i miłością do tańca . Sprawia,  
że  każdy nabiera pewności siebie. 
Uważa, że piękno tańca kryje się w jego 
różnorodności, dlatego bierze udział 
w wielu warsztatach  o odmiennych  
stylach. Uczyli ją, miedzy innymi,  Ja-
kub Lewandowski, Gabriel Francisco  
i Louise Frank. Bierze także udział  w 
warsztatach aktorskich i nadal pogłębia 
swoją wiedzę.

FREE DANCE!!!

- DAJ SIĘ PONIEŚĆ !!!

To niezwykle połączenie tańca i ak-
torstwa , to kombinacja różnych form 
tanecznych.

Free dance to taniec inspirowany na: 
- modern jazz 
- psychodelic   theater dance
- musical dance, ale nie tylko! 
znajdziesz tam także elementy hip- 

hop  oraz taniec z partnerowaniem. 
Zajęcia te pozwalają rozwinąć zdolno-
ści artystyczne, dodają pewności siebie,  
zwalczając nieśmiałość, uwrażliwiają 
nas na muzykę i sztukę, uczą pracy 
zespołowej i oczywiście wzmacniają 
ciało i rozwijają koordynację ruchową. 

Mówi o sobie:

,,Jako dziecko marzyłam  by zostać 
tancerką, niestety  w moim mieście nie 
było możliwości na rozwijanie się w tym 
kierunku . Dlatego zaczęłam wyjeżdżać 
do  Londynu, Warszawy, Bytomia, Gdań-
ska, Poznania tylko po to, by móc nauczyć 
się tańczyć . 

Teraz, gdy zdobyłam  kilkuletnie do-
świadczenie i zajmuję się tańcem zawo-
dowo , pragnę przekazać moją wiedzę  in-
nym, aby nie  musieli  nigdzie wyjeżdżać, 
szczególnie tym z małych miasteczek i 
osiedli. 

Wierzę, że jest wiele osób, które chciały 
by tańczyć, a ja pragnę im  pomóc w 
spełnieniu tych marzeń .

Dlatego zapraszam serdecznie   na 
moje zajęcia dzieci  i młodzież  oraz 
jeszcze raz zachęcam Panie  do zadbania 
o swoją sylwetkę  na  Zumba Fitness’’ .

TANIEC TO MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE

DZIEŃ DZIEŃ 

OTWARTY!!!OTWARTY!!!
Kiedy: 

09.11.2013 r.  sobota  

Gdzie:
Gminny Ośrodek

Kultury w Płaskiej 

Godzina:
10.00 – zajęcia z free dance 

dla dzieci

11.00 – zajęcia z free dance 

dla młodzieży 

WSTĘP WOLNY! WSTĘP WOLNY! 
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JESIENNO - ZIMOWA OFERTA GOK
Zbliżający się okres jesienno - zi-

mowy nie napawa optymizmem. 
Krótkie dni, długie wieczory wywo-
łują apatię i pogorszenie naszego 
samopoczucia. Często zastanawia-
my się jak moglibyśmy aktywnie 
przetrwać ten okres. Gminny Ośro-
dek Kultury wychodząc na przeciw 
tym oczekiwaniom przygotował 
dla Państwa ciekawą ofertę.  Chcie-
libyśmy zachęcić do korzystania z 
sauny, która oczyszcza nasze ciało
 z toksyn, czy też pomaga w pro-
blemach z astmą, snem, a także 
podnosi odporność organizmu. 
Częste wizyty w saunie powodują 
także efekt wyszczuplający! 

W naszej ofercie proponujemy 
również zajęcia w dobrze wyposa-
żonej  siłowni, która  pozytywnie  
wpływa na wygląd, zdrowie, a także 
lepsze samopoczucie.  W okresie 
zimowym zachęcamy ponadto do 
korzystania z wypożyczalni nart 
biegowych i łyżew. Dodatkowo 
oferujemy zajęcia Zumby dla Pań 
(chociaż Panowie też są mile wi-
dziani), zajęcia plastyczne i gry na 
gitarze dla dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie, jak również 
oczekujemy sugestii i propozycji 
z Państwa strony.
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,,WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH’’?

Pierwszego listopada, jak co roku, 
spotykamy się na grobach naszych 
bliskich. Od pewnego czasu panuje 
opinia, że nie jest to ,,smutne’’ święto, 
gdyż wspominamy tych co odeszli z 
jak najlepszej strony. Cieszymy się, że 
mogą obcować z naszymi przodkami i 
Wszystkimi Świętymi na wysokościach. 
Bardziej refl eksyjny jest Dzień Zaduszny, 
Święto Kościelne, w którym modlimy 
się za dusze naszych zmarłych. Wspo-
minamy członków rodzin, znajomych 

i przyjaciół. Palimy znicze na mogiłach 
poległych żołnierzy, harcerzy, bohate-
rów narodowych i tych bezimiennych…

11 listopada obchodzić będziemy 
kolejną rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości. Nie było by w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt odejścia 
Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego, 
jak to się często określa, ,,niekomuni-
stycznego’’ Premiera III RP. Odzyskanie 
niepodległości przez Polskę w czerwcu 
1989 r. było wydarzeniem historycznym 
i zapoczątkowało ,,Wiosnę Ludów’’ w 
Europie Środkowej i Wschodniej. Pan 
Tadeusz miał w tym ogromny udział, a 
jego rząd podjął się niewyobrażalnego 
zadania ratowania upadającego pań-
stwa i przeprowadzenia niezbędnych 
reform gospodarczych.

W trzeciej dekadzie listopada odbę-
dzie się w naszej gminie bardzo ważna 
uroczystość. Zostanie przeprowadzona 
ekshumacja szczątków żołnierzy Armii 
Krajowej i pomordowanych więźniów 
spoczywających w mogile wojennej 
w Serwach i uroczysty pochówek na 
Cmentarzu Parafi alnym w Studzienicz-
nej. Wieloletnie starania o przeprowa-
dzenie tego procesu znajdą swój szczę-

śliwy finał, a rodziny ofiar doczekają 
się nareszcie godnego upamiętnienia 
bestialskiego mordu. 

Ze spraw bieżących warto nadmie-
nić, że nasza gmina znów odniosła 
znaczące sukcesy na poziomie ogól-
nopolskim i regionalnym. VIII miejsce 
w Polsce w rankingu ,,WSPÓLNOTY 
SAMORZĄDOWEJ’’ za wykorzystanie 
środków unijnych oraz I miejsce w wo-
jewództwie w konkursie ,,PRZYJAZNA 
WIEŚ’’ za projekt ,,Rozbudowa infra-
struktury turystycznej w strefi e Kanału 
Augustowskiego w gminie Płaska’’. Nie 
chcemy się chwalić, ale … ,, nie wszyscy 
święci garnki lepią’’. Są tacy, co by je 
chętnie potłukli. Trzykrotna próba zwo-
łania sesji Rady Gminy nie przyniosła 
rezultatu. Co najciekawsze największa 
absencja (100%!) dotyczy … Prezydium 
RG. Prowadzi to do paraliżu pracy rady, 
ponieważ pod nieobecność Przewod-
niczącego i jego zastępców nikt nie jest 
władny… otworzyć obrad, cyrk!

     
Zapraszam do miłej lektury!

Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński 

INFORMACJA
dotycząca wskaźnika ilości osób oraz turystów odwiedzających 

Centrum Informacji Turystycznej

Rejestr gości i turystów odwiedzających gminę Płaska, któ-
rzy korzystali z usług Centrum Informacji Turystycznej obej-
mował okres od 2 lipca do 5 września 2013 r. W tym czasie z 
usług CIT skorzystało 737 osób z kraju i zagranicy. Ponadto 
w czerwcu gościliśmy ponad stu uczestników Ogólnopolskiej 
Konferencji  Securitas Polska. Łącznie Centrum Informacji 
Turystycznej w Płaskiej w sezonie 2013 odwiedziło blisko 
840 gości i osób spędzających urlop w naszym regionie.

Z pośród odwiedzających 366 osób stanowiły kobiety, zaś 
mężczyzn było 471. Średnia wieku wahała się w granicach: 
43 – 65 lat, co potwierdza przypuszczenia, że przeciętny tu-
rysta poszukuje w naszej gminie ciszy, spokoju i obcowania 
z dziewiczą przyrodą. Największy odsetek gości stanowili 
mieszkańcy Województwa Mazowieckiego (34,3%), Podla-
skiego (22,1%) i Małopolskiego (10,8%). 

CIT odwiedziło 46 turystów z zagranicy, w tym 15 Niem-
ców, 10 Amerykanów i 8 Anglików. Zdarzali się również 
tak ,,egzotyczni’’ przybysze jak mieszkańcy Australii czy 
Alaski. Wszyscy goście byli pod wrażeniem uroku gminy 
Płaska, nowoczesnej infrastruktury turystycznej i sportowej 
(plaże gminne, stadion wraz z zapleczem, ścieżka rowerowo-
-narciarska) , jak również imponującego Centrum Informacji 
Turystycznej. Odwiedzający mogli zaopatrzyć się w mapy, 
przewodniki, albumy, pocztówki i inne materiały promocyjne 
oraz skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu i pracowni 
komputerowej. Aby zapewnić profesjonalną obsługę naszych 
klientów zostały zatrudnione w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Płaskiej dwie osoby na stanowiskach: organizator ruchu 
turystycznego i animator kultury. W okresie letnim Centrum 
Informacji Turystycznej pracowało w godz. 8.00-18:00.
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To co wydarzy ło się  w dniach 
30.09., 07.10. i 15.10. br. w kwestii 
trybu zwoływania sesji Rady Gminy  
jest być może precedensem w skali 
kraju. Przewodniczący Rady Gminy 
formalnie zwołuje posiedzenia (pod 
dokumentami widnieje stosowny 
podpis), po czym pojawia się na parę 
minut lub  w ogóle nie przychodzi, 
nie przedstawiając  przy tym żadnego 
usprawiedliwienia. Nie tylko naru-
sza ustawę o samorządzie gminnym, 
która na mocy art. 20, ust.1 nakazuje 

zwoływać sesję nie rzadziej niż raz na 
kwartał, ale lekceważy tych radnych i 
sołtysów, którzy zjawiają się w miejscu 
wskazanym w zaproszeniu. Absencja 
pozostałych członków Prezydium 
RG kompletnie paraliżuje prace rady, 
ponieważ nie ma osoby władnej do 
otwarcia i prowadzenia obrad. Na-
leży przypomnieć, że radni pełniący 
funkcje Przewodniczącego RG, jak 
i jego zastępcy otrzymują stałe mie-
sięczne wynagrodzenie, niezależnie 
od częstotliwości odbytych posiedzeń. 

Pozostali radni oraz sołtysi otrzymują 
diety za rzeczywiście odbyte sesje. Jest 
to sytuacja kuriozalna i niespotykana.  
Ponadto brak możliwości podjęcia 
stosownych uchwał, mających istotne 
znaczenie dla funkcjonowania gminy, 
jest ewidentnym działaniem na jej 
szkodę. Taka praktyka jest niedo-
puszczalna i powinna spotkać się z 
dezaprobatą ze strony mieszkańców i 
tych wszystkich, którym dobro gminy 
leży na sercu.

Red.

,,Sesje, których … nie było’’
- komentarz do przebiegu XXIV

i XXV sesji Rady Gminy

Na XXIV najkrótszej 
i XXV sesji Rady Gminy

W dniu 30 września 2013 roku w świe-
tlicy wiejskiej w Płaskiej, na wniosek 
Wójta Gminy Płaska, odbyła się XXIV 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której 
przewodniczył Dariusz Ciężkowski. 
Na  liście obecności zabrakło 8 radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady sta-
nowiło brak quorum pozwalającego na 
podejmowanie prawomocnych decyzji 
i uchwał. Z powodu braku quorum i 
wobec niemożliwości prowadzenia 
obrad – Przewodniczący Rady Dariusz 
Ciężkowski po upływie niespełna 2 mi-
nut zamknął obrady XXIV zwyczajnej 
sesji Rady Gminy Płaska, informując 
obecnych radnych i sołtysów, że o ter-
minie kolejnego posiedzeniu zostaną oni 
poinformowani listownie.

Jeszcze w dniu 30 września 2013 r. 
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski 
wystąpił z kolejnym wnioskiem o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady 
Gminy Płaska na dzień 7 października 
2013 r., przypadający w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia wniosku.  Zwołanie 
sesji nadzwyczajnej było podyktowane 
koniecznością, między innymi, pilnego 
wprowadzenia zmian w budżecie gmi-
ny Płaska na 2013 r.,  zaopiniowania 
wniosku Nadleśnictwa Szczebra o 
uznanie lasów za ochronne oraz nabycia 
nieruchomości pod drogę. Brak quorum 

na sesji zwołanej na dzień 30 września 
2013 spowodowało naruszenie art. 20 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
który wskazuje, że „Rada gminy ob-
raduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego w miarę potrzeby,  
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał” 
– ostatnia  sesja Rady Gminy miała 
miejsce w dniu 28 czerwca 2013r. 

W dniu 7 października 2013 r. została 
zwołana przez Przewodniczącego Rady 
Gminy, na kolejny wniosek Wójta Gmi-
ny Płaska,  XXV sesja nadzwyczajna 
Rady Gmin. I tym razem na  liście obec-
ności zabrakło 8 radnych (Ciężkowski 
D., Citkowski M., Dobrowolski S., 
Jatkowski J., Kulikowski E., Miezio P., 
Ślużyński Cz., Sobolewski S.) – w tym 
całego Prezydium Rady.  Gdyby nawet 
udało się zebrać quorum, to nie było by 
komu obrad sesji otworzyć.

W dniu 7 października 2013 r. Wójt 
Gminy Wiesław Gołaszewski wystąpił 
po raz kolejny z wnioskiem o zwołanie 
sesji zwyczajnej Rady Gminy Płaska  z 
propozycją odbycia jej w dniu 15 paź-
dziernika 2013 r. 

Na dzień 15 października 2013 r. zo-
stała zwołana przez Przewodniczącego 
Rady XXV sesja zwyczajna Rady Gmi-
ny i jak można się już było domyślić,  i 
tym razem na  liście obecności zabrakło 

8 radnych na czele z Prezydium Rady.

We wszystkich trzech przypadkach 
proponowany porządek sesji nie za-
wierał punktów szczególnie spornych, 
a jedynie obejmował realizację pod-
stawowych zadań gminy: Informację o 
przebiegu wykonania budżetu gminy i 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
fi nansowej oraz o przebiegu realizacji 
projektów i programów ujętych w 
wykazie przedsięwzięć na 2013 r. za I 
półrocze 2013 roku, w tym Informacja 
o realizacji zadań inwestycyjnych; 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy Płaska na 2013 rok; 
podjęcie uchwały w sprawie opinii 
wniosku o uznanie lasów za ochronne; 
podjęcie uchwały w sprawie nabycia w 
formie  darowizny nieruchomości poło-
żonej w  miejscowości Sucha Rzeczka; 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
składu osobowego Komisji Budżetowej 
Rady   Gminy Płaska; zajęcie stanowiska 
w sprawie wniosku Wójta Gminy Płaska 
do Starosty Powiatu w Augustowie o 
objęcie współfi nansowaniem remontu 
drogi powiatowej Nr 1209B Przewięź 
– Rudawka; analizę oświadczeń ma-
jątkowych.

Trzy kolejne terminy zwołanych 
sesji nie odbyły się

Red.
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W dniu 25.10.2013r w Świetlicy 
Wiejskiej w Płaskiej odbyło się szkole-
nie obronne dla kierowników jednostek 
organizacyjnych podległych Wójtowi 
Gminy, składów osobowych stałego dy-
żuru i osób funkcyjnych urzędu mające na 
celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy 
z zakresu realizacji zadań obronnych w 
czasie sytuacji kryzysowych. Uczestnicy 
szkolenia zapoznani zostali szczegółowo 
z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
wprowadzającym katalog stopni alar-
mowych oraz dokumentacją wojewody 
podlaskiego dot. szczegółowego trybu po-
stępowania pracowników stałego dyżuru 
oraz osób funkcyjnych urzędu w okresie 
obowiązywania stopni alarmowych.

Przeprowadzona została ewakuacja 
dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Płaskiej zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków. Po prze-
prowadzonej ewakuacji dzieci klas 1-3 
zapoznały się z wyposażeniem samocho-
du strażackiego. Druhowie z OSP Płaska 
szczegółowo zapoznawali ze sprzętem i 
jego przeznaczeniem.

JSz.

Szkolenie obronne w Gminie Płaska

Urząd Gminy Płaska informuje, 

iż w dniu 08.10.2013 r. w miejscowości Macharce
został znaleziony koń. Osoba do kontaktu: 

Urząd Gminy Płaska - Hańczuk Robert tel. 87 643 90 65

BEZPŁATNY 

KURS MAKIJAŻU
Zapraszamy kobiety w róż-

nym wieku na bezpłatny kurs 
makijażu prowadzony przez 
wizażystki fi rmy MARY KAY.

Kurs odbędzie się (TRZY GRU-
PY PO 6 OSÓB) w dniach 10 

listopada, godz. 13.00 oraz 11 
listopada, godz 10.00 i 13.00

w świetlicy Wiejskiej w Płaskiej

Firma zapewnia kosmetyki 
i przybory niezbędne do zajęć. 

Ilość miejsc ograniczona.
W przypadku dużej ilości chęt-
nych możliwość zrealizowania 

zajęć w innych terminach. 
Więcej informacji pod nr 

telefonu 607764107
ZAPRASZAMY
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Ważny projekt dobiegł końca
Informowaliśmy naszych Czytelników 

już wcześniej, że w 2011 roku Gmina 
Płaska podpisała umowę o dofi nansowanie 
projektu pt. „DOSTĘP DO INTERNETU 
– szansa na dynamiczny rozwój Gminy 
Płaska” w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: 
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększanie innowacyjności gospo-
darki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
Gmina składała wniosek w partnerstwie z 
Fundacją Euro Nation z Warszawy, która 
wcześniej miała sukcesy i pomagała pozy-
skać dofi nansowanie na informatyzację w 
woj. podlaskim. Projekt został pozytywnie 
oceniony i dofinansowany w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego ze środków Unii Europejskiej 
w 85% oraz w 15,00% z budżetu Gminy. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
4.485.461,00 zł. natomiast z budżetu 
Gminy wkład własny miał wynieść: 672 
819,15 zł. W 2013 roku, dzięki zawarte-
mu porozumieniu między Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem 
Administracji i Cyfryzacji dofi nansowanie 
wzrosło do 100%. 

Gmina Płaska wykorzystała swoją 
szansę na dynamiczny rozwój i wraz z 
Partnerem pozarządowym - Fundacją 
Euro Nation z Warszawy wnioskowała o 
zwiększenie dotacji. Uzyskana zgoda na 
zwiększenie dofi nansowania spowodo-

wała, że cały poniesiony wkład własny 
został w miesiącu październiku 2013 r. 
zwrócony, a mieszkańcy Gminy Płaska 
będą się cieszyli bezpłatnym dostępem 
do Internetu bez ponoszenia kosztów z 
budżetu gminnego. Taka oszczędność to 
przykład dobrego zarządzania fi nansami 
publicznymi oraz sprawnej współpracy 
pomiędzy Gminą i organizacją NGO.  

W październiku 2013 wspólny projekt 
dobiegł do końca. Dzięki wytrwałej pracy 
Urzędników Gminnych i pracowników 
Fundacji Euro Nation osiągnięto 100% 
planowanych wskaźników. Dzięki po-
zyskanym środkom wybudowano ponad 
120 km. nowoczesnej sieci telekomuni-
kacyjnej (NGN/NGA), 200 gospodarstw 
domowych z terenu Gminy Płaska zostało 
objętych wsparciem w postaci własnego 
komputera, szkolenia informatycznego i 

dostarczenia bezpłatnego dostępu do In-
ternetu. Korzyścią dla gminy był również 
zakup 80 nowoczesnych komputerów dla 
szkół i innych jednostek podległych. 

Władze Gminy Płaska oraz Zarząd 
Fundacji Euro Nation pragną serdecznie 
podziękować wszystkim Uczestnikom 
projektu oraz mieszkańcom, którzy 
dostrzegli wspólny cel w zmniejszaniu 
wykluczenia cyfrowego na terenie naszej 
gminy. Projekt wchodzi obecnie w fazę 
tzw. trwałości kiedy Benefi cjent projektu 
– Gmina Płaska będzie musiała przez 5 lat 
wykazywać pozytywne efekty zrealizo-
wanego przedsięwzięcia. W tym okresie 
dostęp do Internetu dla wszystkich do-
tychczas zakwalifi kowanych uczestników 
wciąż będzie bezpłatny, a Gmina i Partner 
będą podejmowali starania, aby umożliwić 
– godnie z prawem – podłączenia do sieci 
dla wszystkich mieszkańców. 

Gmina aktualnie uruchamia starania o 
udostępnienie sieci operatorowi zewnętrz-
nemu, w celu zapewnienia dostępu do sieci 
Internet nie objętych projektem miesz-
kańców gminy Płaska, a jednocześnie 
wykluczonym cyfrowo z innych powodów 
niż ubóstwo.   

Władze Gminy będą dążyły do udo-
stępnienia sieci wszystkim mieszkańcom i 
osobom przebywającym na terenie gminy, 
a wykluczonym cyfrowo z powodu braku 
dostępu do jakiejkolwiek infrastruktury 
internetowej.  

O wynikach tych działań będziemy 
Państwa informować.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁASKA 
z dnia 15 października  2013 r.

POSTANOWIENIE Nr 24/2013 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH
z dnia 25 października 2013 r.

POSTANOWIENIE NR 20/2013 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH 
z dnia 25 września 2013 r. 

o numerach i granicach obwodów głosowa-
nia, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o 
możliwości głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnosprawnych oraz 
wskazanie, które z obwodowych komisji 
wyborczych są wyznaczone przez wójta dla 
przeprowadzenia głosowania korespondencyj-
nego, w referendum powiatowym w sprawie 
odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed 
upływem kadencji, zarządzonym na dzień 17 
listopada 2013 r.:

Na podstawie  art. 16  § 1 § 2, § 61 a § 1 usta-
wy z dnia  5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, 
poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951, 1529), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. o referendum lokal-
nym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 706)  i Uchwałą 
Rady Gminy Płaska Nr XXIII/155/06 z dnia 
30 marca 2006 roku w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania, ustalenia ich  
numerów i granic. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
Nr 122, poz. 1172, z 2010 r. Nr 173, poz. 2161, 
z 2012r. poz. 3430) podaje się do publicznej 

wiadomości informację o numerach i grani-
cach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych, o możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepeł-
nosprawnych oraz wskazanie, które z obwo-
dowych komisji wyborczych są wyznaczone 
przez wójta dla przeprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego:

Nr obwodu 

głosowania  Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji ds.Referendum 

1 

Dalny Las, Gorczyca, Gajówka 

Podmacharce, Księży Mostek, Mołowiste, 

Macharce, Płaska, Perkuć, Podmacharce, 

Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, 

Strzelcowizna.

Świetlica Wiejska Płaska 81 M,  16 – 326 Płaska,

 tel. (87)6418760

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.

2 

Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, 

Kudrynki, Kielmin, Lipiny,  Lubinowo, 

Mikaszówka, Muły, Mały Borek, 

Ostryńskie, Osienniki, Rubcowo, 

Rudawka, Rygol, Tartak, Trzy Kopce.

Świetlica Wiejska 

Gruszki 2A,

16 – 326 Płaska,

tel. (87)6417666

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w ciągu jednego 
dnia,  bez przerwy od godziny 7 : 00 do 21 : 00.

  Wójt Gminy 
 Wiesław Gołaszewski

Informacja:
Osoba niepełnosprawna o znacznym  lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może 

głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 21 dnia przed dniem referendum, to jest 
do dnia 27 października 2013 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dane 
teleadresowe: Urząd Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, tel. 87 6439080, faks 87 6439081, e-mail: 
plaska@home.pl

w sprawie powołania obwodowych komisji 
do spraw referendum w referendum powia-
towym w sprawie odwołania Rady Powiatu 
w Augustowie przed upływem kadencji, 
zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. 

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 oraz art. 50 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 
referendum lokalnym (lokalnym (t. j. z 2013 
r. Dz. U. poz. 706) postanawiam:

§ 1

Powołać obwodowe  komisje do  spraw 
referendum, w gminach/miastach wchodzą-
cych w skład powiatu augustowskiego, 
w składach określonych w załącznikach do 
niniejszego postanowienia:

Załącznik Nr 34  do postanowienia Nr 24/2013 Komisarza Wyborczego 
w Suwałkach z dnia 25 października 2013 r. 

Załącznik Nr 35  do postanowienia Nr 24/2013 Komisarza Wyborczego 
w Suwałkach z dnia 25 października 2013 r. 

1.  Józef Szwarc, zam. Sucha Rzeczka 
2. Barbara Woronko, zam. Płaska 
3. Paulina Krauze, zam. Płaska 
4. Rafał Borowski, zam. Płaska 
5. Tomasz Warakomski, zam. Płaska 
6. Elżbieta Bukrajewska, zam. Dalny Las 
7. Henryk Wiszniewski, zam. Mołowiste 
8. Urszula Hańczuk, zam. Gorczyca 

SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ  KOMISJI NR 1 DO SPRAW 

REFERENDUM  W PŁASKIEJ DO PRZEPROWADZENIA REFERENDUM 

POWIATOWEGO, ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2013 R.

SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ  KOMISJI NR 2 DO SPRAW 

REFERENDUM  W GRUSZKACH DO PRZEPROWADZENIA REFERENDUM 

POWIATOWEGO, ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 17 LISTOPADA 2013 R.

Świetlica Wiejska, Płaska 81M Świetlica Wiejska, Gruszki 2A

1.      Maja Puczyłowska, zam. Płaska 
2.      Anna  Okuniewska, zam. Gorczyca
3.      Jolanta Żegarska, zam. Mikaszówka 
4.      Jan Bagiński, zam. Gruszki 
5.      Stanisław Dobrowolski, zam. Jazy 
6.      Bożena Baranowska, zam. Gruszki 
7.      Henryk Sewastynowicz, zam. Gruszki 
8.      Józef Jatkowski, zam. Gruszki 

 o przeprowadzeniu referendum powiatowego w sprawie 

odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem 

kadencji  

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 27 i art. 53 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 706), oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 

Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 

poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 

1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529) w związ-

ku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym po rozpa-

trzeniu wniosku mieszkańców powiatu augustowskiego o 

przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady 

Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji Komisarz 

Wyborczy w Suwałkach postanawia: 

§ 1. Uznać złożony w dniu 2 września 2013 r. wniosek inicja-

tora referendum za spełniający wymogi określone w usta-

wie o referendum lokalnym i przeprowadzić referendum 

powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augu-

stowie przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”. 

§ 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 17 listopada 

2013 r. 

§ 3. Terminy wykonania czynności związanych z przepro-

wadzeniem referendum określić w kalendarzu czynności 

stanowiącym załącznik Nr 1 do postanowienia. 

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum powiatowym 

w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed 

upływem kadencji.

§ 5. 1. Nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Brail-

le’a w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady 

Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji. 

Komisarz Wyborczy w Suwałkach 

Danuta Poniatowska
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W dniach 9-10 października br. w War-
szawie miało miejsce 11  Samorządowe  
Forum Kapitału i Finansów. Podczas tej 
konferencji zostały wręczone wyróżnienia 
dla najlepszych  samorządów w Polsce. 
Ranking samorządów został zbudowany 
w kilku kategoriach i obejmował wyniki 
samorządów terytorialnych w latach 
2009- 2012. Skomplikowane obliczanie 
wskaźników dla potrzeb ustalenia miejsc 
poszczególnych samorządów w rankingu 
nadzorował prof. Paweł Swianiewicz z 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ranking 
obejmował następujące kategorie samo-
rządów:

- województwa (w Polsce jest 16 woje-
wództw); województwo podlaskie zajęło 
4 miejsce w rankingu.

- miasta wojewódzkie (mamy 16 miast 

wojewódzkich); Bia-
łystok zajął 2 miejsce 
w rankingu.

- powiaty grodzkie 
(mamy ich 66 w Pol-
sce); Suwałki zajęły 8 
miejsce w rankingu.

- powiaty  ziem-
skie (mamy ich 314 w 
Polsce); w czołówce 
rankingu nie ma po-
wiatów z wojewódz-
twa podlaskiego.

- miasta powiatowe (jest ich 335 w 
Polsce ); w czołówce nie ma miast z wo-
jewództwa podlaskiego.

- inne miasta (jest ich 557 ); w czołówce 
nie ma miast z województwa podlaskiego.

- gminy wiejskie (jest ich 1571 w 

Polsce); Gmina Płaska zajęła 8 miejsce 
w rankingu. Poza Gminą Płaska nie 
ma w czołówce rankingu  innych gmin 
wiejskich z województwa podlaskiego. 
Pierwsze miejsce zajęła gmina wiejska 
Podedwórze z województwa lubelskiego.

Ranking samorządów ogłosiła „Wspól-
nota” Pismo Samorządu Terytorialnego. 
Honorowy patronat nad konferencją samo-
rządową objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Broni-
sław Komorowski. 
Wykorzystanie 
środków unijnych 
przez samorządy 
jest bardzo istot-
nym elementem 
rozwoju lokalne-
go. Zdecydowana 
większość środ-
ków z unii euro-
pejskiej dostępna 
jest w wyłącznie w 
konkursach. Jedne 
samorządy osią-
gają większość 
skuteczność  w 
zdobywaniu tych 
ś r o d k ó w  i n n e 
mniejszą. Poziom 
współfinansowa-

nia inwestycji realizowanych wspólnie z 
unią europejską jest też różny. W Gminie 
Płaska poziom dofi nansowania waha się od 
75 % do 85 % ze środków unii europejskiej. 
Pozostałą część gmina musi dołożyć ze 
swojego budżetu. 

Warto przypomnieć, że w 2012 roku 
dziennik „Rzeczpospolita” przyznał 
Gminie Płaska 3 miejsce w „Rankingu 
Samorządów Rzeczpospolitej” w Polsce, 
wśród gmin wiejskich,  za wykorzystanie 
środków unijnych w 2011 roku.

To miło, że pracę wszystkich osób z 
Urzędu Gminy Płaska, zaangażowanych 
przy realizacji projektów unijnych do-
ceniają niezależni eksperci na poziomie 
krajowym. Na pewno też wyróżnienie te 
przyczynią się do promocji Gminy Płaska. 

Pełny wykaz materiałów z 11 Samo-
rządowego Forum Kapitału i Finansów, 
znajduje się w Urzędzie Gminy Płaska 
oraz na stronach tygodnika „Wspólnota”. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
realizacje projektów z UE w Gminie Płaska 
i życzymy dalszych sukcesów.

GMINA PŁASKA WYRÓŻNIONA 
ZA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
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GMINA PŁASKA LAUREATEM KONKURSU 
Gmina Płaska zajęła pierwsze miejsce w województwie w konkursie 

„PRZYJAZNA WIEŚ” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury 
realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Kon-
kurs organizowany jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na 
zlecenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Podlaskiego. Do konkursu zgłoszony został projekt „Roz-
budowa infrastruktury turystycznej w strefi e Kanału Augustowskiego na 
terenie Gminy Płaska” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach 
projektu wykonano zadania inwestycyjne: budowa budynku Centrum 
Informacji Turystycznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, budowa 
budynku trybun zewnętrznych, zespołu boisk sportowych i zespołu parkin-
gowego, budowa ścieżki rowerowo-narciarskiej oraz zagospodarowanie 
turystyczne plaż w Jazach, Mołowistym oraz w Płaskiej. Gmina Płaska 
jako zwycięzca etapu regionalnego zakwalifi kowała się do konkursu na 
poziomie ogólnopolskim.          A.J.

CZY STAROSTA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
JEST DOBRYM GOSPODARZEM?

W dniu 2 września 2013 roku Wójt 
Gminy Płaska w związku z naborem wnio-
sków o dofi nansowanie zadań związanych 
z remontem dróg, w ramach programu 
„Narodowy program budowy dróg lokal-
nych (…)”, złożył  deklarację do Starosty 
Augustowskiego o wspólne sfi nansowanie 
remontu drogi powiatowej nr 1209B z 
Przewięzi do Rudawki. Remont drogi miał 
być dofi nansowany w 50 % z Narodowego 
Programu budowy dróg lokalnych w 2014 
roku. Wójt Gminy Płaska zadeklarował 
dofi nansowanie tej inwestycji powiatowej 
w wysokości 1 mln złotych z budżetu 
Gminy Płaska w 2014 roku. Podjęte zostały  
rozmowy z Nadleśniczymi 3 nadleśnictw: 
Płaska, Szczebra oraz Augustów, by 
również nadleśnictwa te włączyły się w 
fi nansowanie remontu drogi powiatowej 
Przewięź – Rudawka. W kolejnym piśmie 
z dn. 19 września 2013 roku, Wójt Gminy 
Płaska, przedstawił  Staroście Augustow-
skiemu, uzgodniony z trzema Nadleśnic-
twami budżet remontu drogi powiatowej. 
Ostatecznie więc deklarowane kwoty 
udziału w remoncie drogi powiatowej 
wyniosły: Gmina Płaska 1 000 000,00 zło-
tych, Nadleśnictwo Płaska zadeklarowało 
150 000,00 złotych, Nadleśnictwo Szczebra 
95 000,00 złotych oraz Nadleśnictwo Augu-
stów kwotę dofi nansowania w  wysokości 
50 000,00 złotych. Wójt Gminy poprosił 
też o podpisanie umowy partnerskiej oraz 
porozumienia gwarantującego wywiązanie 
się wszystkich stron z deklaracji. 

Starosta Augustowski pomimo wielo-
krotnych obietnic dotyczących remontu 
drogi powiatowej nr 1209B z Przewięzi 

do Rudawki oraz skandalicznego stanu 
nawierzchni tej drogi nie skierował nawet 
wniosku w tej sprawie na Radę Powiatu 
Augustowskiego. Starosta Wiśniewski, na 
sesji Rady Powiatu w dniu 26 września br.,  
przedstawił propozycje dofinansowania 
remontu dróg powiatowych w Gminie 
Bargłów (tam jest położone gospodarstwo 
rolne rodziny pana Starosty Augustowskie-
go) oraz remontu drogi w gminie Sztabin. 
W obu tych przedsięwzięciach Powiat 
Augustowski fi nansuje udział 25% wartości 
inwestycji. Gdyby został wybrany wniosek 
Gminy Płaska to w jednym przypadku 
udział finansowy Powiatu (zachowując 
te same proporcje współfinansowania) 
spadłby do poziomu ok. 14%, a w drugim 
do poziomu ok. 21%. Władze Powiatu 
Augustowskiego wybrały  więc wnioski, 
które  z punktu widzenia sytuacji fi nanso-
wej Powiatu Augustowskiego były mniej 
korzystne od wniosku Wójta Gminy Płaska. 

Działanie takie jest ewidentnie szkodliwym 
dla fi nansów Powiatu Augustowskiego, 
Powiatu, który i tak boryka się  z przera-
żająco wysokim zadłużeniem (ponad 20 
mln złotych zadłużenia tylko w Szpitalu 
Augustowskim, nie mówiąc o pozostałym 
zadłużeniu).

Urząd Gminy Płaska dysponuje stosow-
nymi dokumentami potwierdzającymi te 
krótkowzroczne działania władz Powiatu 
Augustowskiego. 

 Niedługo, bo 17 listopada 2013 roku, 
w godz. od 700 do 21 00, odbędzie się 
referendum w sprawie odwołania Rady 
Powiatu Augustowskiego. Skutkuje ono 
automatycznie odwołaniem również władz 
Powiatu, w tym Starosty. W naszej opini 
sądzimy, że wszyscy ci mieszkańcy Gminy 
Płaska, którym zależy na remoncie drogi 
powiatowej Przewięź - Rudawka, powinni   
wziąć udziału w referendum o odwołanie 
Rady Powiatu Augustowskiego. 


