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XVI SESJA RADY GMINY
W dniu 24 listopada 2016 roku w świe-

tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła  się XVI 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której prze-
wodniczyła  Alicja  Polkowska,  zaś  radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji:

-  przyjęto  protokół  z  poprzedniej XV 
sesji rady;

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/117/16 
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska 
na 2016 r., w której dokonano zmian w pla-
nie dochodów  zwiększając plan dochodów 
o kwotę 76 912,84 zł. i zmniejszając plan 
dochodów o kwotę 15 039,00 zł. Dokona-
no zmian w planie wydatków  zwiększając 
plan  wydatków  o  kwotę  114  407,00  zł. 
i zmniejszając plan wydatków o kwotę 52 
533,16  zł.  Budżet  po  dokonanych  zmia-
nach  wynosi:  dochody  budżetu  ogółem 
10 744 000,00 zł. z tego: dochody bieżące 
10 648 092,00 zł.; dochody majątkowe 95 
908,00 zł. wydatki budżetu ogółem 10 111 
000,00 zł., z tego: wydatki bieżące 10 070 
000,00 zł.;  wydatki majątkowe 41 000,00 
zł.   Nadwyżka budżetu w wysokości 633 
000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę 
zaciągniętych zobowiązań z  tytułu kredy-
tów i pożyczek;

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/118/16 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości. Stawki podatku 
od nieruchomości obowiązujące na terenie 
Gminy w 2017 roku przedstawiają się na-
stępująco:

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

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

b)  pod  wodami  powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,54 zł. od 1 ha powierzchni,

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

przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,39 zł. od 1 m² powierzchni,

d)  niezabudowanych  objętych  ob-
szarem  rewitalizacji,  o  których  mowa 
w  ustawie  z  dnia  9  października  2015  r. 
o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777) i położo-
nych  na  terenach,  dla  których miejscowy 
plan  zagospodarowania  przestrzennego 
przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę 
mieszkaniową,  usługową  albo  zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie  te  rodzaje  zabudowy,  jeżeli  od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a  w  tym  czasie  nie  zakończono  budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 2,98 zł. od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 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  – 
22,66 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 10,59 zł. 
od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych  z  udzielaniem  świad-
czeń  zdrowotnych  w  rozumieniu  przepi-
sów  o  działalności  leczniczej,  zajętych 
przez  podmioty  udzielające  tych  świad-
czeń – 4,61 zł. od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 4,22 zł. od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków pozostałych, które w po-
zwoleniu  na  budowę  zostały  określone 
jako budynki letniskowe, budynki rekreacji 
indywidualnej, dla których stawka wynosi 
– 7,62 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.

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/119/16 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie  w  wodę.Na  wniosek  Samo-
rządowego  Zakładu  Gospodarki  Komu-
nalnej  w  Płaskiej  zatwierdzono  taryfy  za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Płaska na okres od dnia 1 stycznia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Ustalono 
cenę za 1 m3 dostarczonej wody w wyso-
kości 3,50 zł. brutto za 1 m3Opłata abona-
mentowa dla odbiorców wynosi2,00 zł. za 
miesiąc;

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/120/16 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miejscowo-

ści Płaska.  Opracowanie  obejmuje działkę 
o nr ewid. 323/11 i część działki o nr ewid. 
323/12  w  obrębie  ewidencyjnym  Płaska, 
Ustalenia planu, zgodnie z uchwałą inten-
cyjną posłużyły ustaleniu zasad zabudowy 
i  zagospodarowania  terenu  powiązanego 
z  sąsiednimi  obszarami  zabudowy  jedno-
rodzinnej  i  letniskowej  o  ukształtowanej 
strukturze  przestrzennej  oraz  zachowaniu 
tej struktury jako  jednorodnej funkcjonal-
nie, zgodnie z polityką przestrzenną gminy 
ustaloną w Studium, kontynuacji  istnieją-
cej  zabudowy  jednorodzinnej  i  letnisko-
wej  realizowanej  na  terenach 3 MR/MN/
UTL  i  10 MN/UTL,  realizacji wniosków 
właścicieli  działek  dążących  do  bardziej 
efektywnego  wykorzystania  posiadanych 
nieruchomości;

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/121/16 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok. Podejście do 
problematyki alkoholowej zakłada potrze-
bę  zaangażowania  się  w  działania  profi-
laktyczne  i  naprawcze  szerokiego  kręgu 
instytucji,  zarówno o charakterze admini-
stracyjnym,  jak  i  placówek  służby  zdro-
wia,  a  także  organizacji  pozarządowych 
wyspecjalizowanych w świadczeniu usług 
określonego  rodzaju  lub opartych na wo-
lontariacie;

-  podjęto  Uchwałę  Nr  XVI/122/16 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania  Rodziny  na  lata  2017-2019. 
Odbiorcami programu są  rodziny wycho-
wujące dzieci, a jednocześnie: niewydolne 
wychowawczo,  ubogie  i  zagrożone  ubó-
stwem, dotknięte przemocą, przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych,  rodziny  zagrożone 
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 
bądź takie rodziny, którym została odebra-
na  lub  ograniczona  władza  rodzicielska 
poprzez umieszczenie dzieci w pieczy za-
stępczej.

red.
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Tradycje ŚwiąT Bożego  
NarodzeNia w Polsce

A nadzieja znów wstąpi w nas. 
Nieobecnych pojawią się cienie. 
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie. 
I choć przygasł świąteczny gwar, 
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu, 
Przyjdź tu do nas i tz nami trwaj, 
Wbrew tak zwanej ironii losu. 
 
Daj nam wiarę, że to ma sens. 
Że nie trzeba żałować przyjaciół.  
Że gdziekolwiek są - dobrze im jest, 
Bo są z nami choć w innej postaci. 
I przekonaj, że tak ma być, 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.  
Że odeszli po to by żyć,  
I tym razem będą żyć wiecznie 
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 
 
A nadzieja znów wstąpi w nas.  
Nieobecnych pojawią się cienie.  
Uwierzymy kolejny raz, 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie . 
I choć przygasł świąteczny gwar,  
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,  
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,  
Wbrew tak zwanej ironii losu.  
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,  
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

Autor tekstu: Szymon Mucha

Już niebawem nadejdą jedne z najważ-
niejszych i najuroczyściej obchodzonych 
Świąt religijnych w roku. Przygotowania 
do Bożego Narodzenia zaczynają się już 
od początku grudnia. Wystawy sklepowe, 
pieczenie pierników, świąteczne piosenki, 
wszystko  to zdaje  się na każdym kroku 
przypominać nam o tym, że zbliża się ten 
wyjątkowy czas. Tego  typu  ,,drobiazgi’’ 
dodają uroku w okresie przedświątecz-
nym, oraz budują klimat Świąt.  Jednak 
nie powinniśmy pozwolić, aby tego typu 
rzeczy  przyćmiły  prawdziwe meritum 
Świąt Bożego Narodzenia, oraz abyśmy 
w ogólnie panującym  rozgardiaszu nie 
zapomnieli ani na chwilę co tak naprawdę 
będziemy  świętować. Dla wszystkich 
chrześcijan  powinno być  to  uczczenie 
kolejnej rocznicy przyjścia na świat Jezusa 
Chrystusa. 

Przygotowanie  na  zbliżające  się 
Święta w liturgii kościelnej rozpoczyna 
trzytygodniowy czas oczekiwania –Ad-
went. Trwa on dokładnie cztery niedziele 
poprzedzające dzień Wigilii 24 grudnia. 
Zwyczajami panującymi w kościele  są 
między innymi: kolor fioletowy szat litur-
gicznych, wieńce adwentowe składające 
się  z  czterech  świec  symbolizujących 
cztery niedziele, oraz msze odprawiane o 
świcie – roraty. Są to msze ku czci Maryi 
Panny, na pamiątkę nowiny zwiastującej 
że zostanie Matką Syna Bożego. 

Okres adwentu kończy się 24 grudnia. 
Jest  to dzień Wigilii Bożego Narodze-
nia. Sam  termin „wigilia” pochodzi od 
łacińskiego  słowa  „vigilia”  co  znaczy 
„czuwanie, nocne czuwanie”. Zgodnie z 
tradycją do wieczerzy wigilijnej powinni-
śmy usiąść wraz z pokazaniem się pierw-
szej gwiazdki na niebie. Jest  to symbol 
nawiązujący do Gwiazdy Betlejemskiej, 
która zwiastowała narodziny Zbawiciela. 
Kolacja wigilijna powinna być postna, a 
rozpocząć się powinna od przeczytania 
fragmentów Ewangelii  św. Mateusza 
lub Ewangelii  św. Łukasza,  które mó-
wią  o  narodzinach  Jezusa. Kolejnym 
etapem  jest  podzielenie  się  opłatkiem 
oraz składanie życzeń. Zwyczaj ten jest 
symbolem dzielenia się chlebem Jezusa 
z apostołami. Wszystkim również dobrze 
znane są zwyczaje śpiewania kolęd, czy 
przygotowywania tradycyjnie dwunastu 
potraw wigilijnych. 

Wieczór wigilijny kończy Pasterka. 
Ta uroczysta msza odbywa się o północy 
i upamiętnia przybycie pasterzy do Betle-

jem, aby jako pierwsi oddać hołd nowo-
narodzonemu Jezusowi. Równie ważne 
są kolejne dwa dni Świąt, z których drugi 
obchodzony jest na pamiątkę św. Szczepa-
na, który był pierwszym męczennikiem za 
wiarę chrześcijańską.

W tym szczególnym okresie wszyscy 
powinniśmy dokładać starań, aby przeżyć 
Święta w atmosferze szczęścia, spokoju i 
zgodności z innymi. Zarówno w naszych 
domach, jak i zakładach pracy powinniśmy 
zadbać o podtrzymywanie świątecznych 
tradycji, oraz aby ten wyjątkowy czas dla 
wszystkich upływał w zgodzie i spokoju.

Ważną  i bardzo cenną  inicjatywą w 
naszej gminie jest wigilia odbywająca się 
corocznie w Gruszkach. Uczestniczą w 
niej mieszkańcy tej miejscowości, niektó-
rzy samotni, schorowani lub w podeszłym 
wieku. Co roku chętnie uczestniczy w niej 
wójt Gminy Płaska, oraz przedstawiciele 
innych  jednostek. Słowa uznania należą 
się organizatorom  tego przedsięwzięcia, 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie spotkania. 

Kolejnym  spotkaniem opłatkowym 
odbywającym  się w Płaskiej  jest Wi-
gilia  pracownicza. Biorą w niej  udział 
pracownicy: Urzędu Gminy,  Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej,  Gminnego 
Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz świetlic wiejskich. Corocznie bierze 
w niej udział  również ksiądz Proboszcz 
Parafii  p.w. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Studzienicznej,  a  także  radni gminy. 
Najważniejszym elementem tej wspólnej 
wigilii  jest  podzielenie  się  opłatkiem. 
Zgodnie z  tradycją,  tak  też  i wtedy  jest 
on symbolem pojednania i przebaczenia, 
a  także znakiem wzajemnej przyjaźni  i 
szacunku. Opłatek jest i zarazem powinien 
być wyrazem chęci wspólnego ucztowania 
ponad wszelkimi podziałami, ponieważ 
pokłóceni ludzie nie zasiadają do wspól-
nego stołu. Na spotkaniu wigilijnym nie 
brakuje śpiewania kolęd oraz tradycyjnych 
dań wigilijnych. 

Z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia życzymy wszystkim czy-
telnikom Głosu Płaskiej aby przyniosły 
one wiele szczęścia, wiary i nadziei. Aby 
chwile spędzone w rodzinnym gronie 
były spokojne i radosne, a w naszych 
domach aby zapanowała atmosfera od-
poczynku, miłości i zadumy. Oraz wiele 
pomyślności w Nowym Roku!

Paulina Krauze

Zamiast ,,wstępniaka’’: 
Kolęda dla nieobecnych
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segregacja odpadów nas nie minie

W dniu 25  listopada 2016  r. Radni 
i Sołtysi  z  terenu Gminy Płaska wzię-
li  udział  w wyjeździe  studyjnym  do 
zakładu  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych. Wyjazd  zorganizowany 
został z inicjatywy Wójta Gminy Płaska 
Wiesława Gołaszewskiego we współ-
pracy z Prezesem Zarządu Spółki BIOM 
Panem Mirosławem Bałakier. Wyjazd ten 
miał celu poznanie i stopniowe wprowa-
dzenie systemu sortowania odpadów na 
terenie gminy Płaska. W planie wizyty 
znalazło się zwiedzanie zakładów zago-
spodarowania  odpadów  komunalnych 
w Koszarówce oraz Dolistowie Starym. 
Podczas zwiedzania tych zakładów radni 
i sołtysi mieli okazję na własne oczy zo-
baczyć w jaki sposób funkcjonuje zakład 
zagospodarowania odpadów. Była to bar-
dzo dobra sposobność do zapoznania się 
z pracą, jaką należy wykonać w związku 
z zagospodarowaniem odpadów. Podczas 
zwiedzania wszelkich informacji udzielał 
Prezes Zarządu Pan Mirosław Bałakier. 
Gospodarz  przedstawił  zwiedzającym 
najczęstsze i najbardziej uciążliwe błędy, 

które popełniają osoby zdające odpady 
komunalne. Wynikają  one  najczęściej 
z  niewiedzy  bądź  niechlujstwa  tych 
osób, które na etapie zagospodarowania 
tych  odpadów wymagają  dodatkowej 
pracy ze  strony pracowników zakładu. 
Radni i sołtysi zgodnie uznali, iż należy 
poczynić kroki w kierunku edukowania 
mieszkańców w temacie zbierania, sor-
towania i oddawania odpadów komunal-
nych. Jak wyjaśnili pracownicy zakładu, 
jeden źle posortowany odpad w worku 
powoduje konieczność ponownego po-
sortowania tego worka przez pracownika 
zakładu. Takie postępowanie powoduje 
zwiększenie  nakładu pracy,    jaki musi 
zostać wykonany w związku z zagospo-
darowaniem odpadów, a co za tym idzie 
zwiększenie kosztów zagospodarowania 
tych odpadów. W trosce o finanse gminy 
wszyscy mieszkańcy  powinni  dołożyć 
starań, aby jak największa ilość odpadów 
została  posortowana  „u  źródła”  przez 
co należy rozumieć selektywną zbiórkę 
odpadów w naszych domach. 

Po zapoznaniu się z zakładami w Ko-

szarówce i Dolistowie Starym zwiedza-
jący  odwiedzili Biuro Zarządu Spółki 
BIOM w Zabielu. Prezes Zarządu Spółki 
Pan Mirosław Bałakier oraz Prezes Za-
rządu Związku Komunalnego Biebrza 
Pan Andrzej  Lićwinko  przedstawili 
informacje  dotyczące  funkcjonowania 
spółki w odniesieniu do sytuacji Gminy 
Płaska i kilku innych gmin wiejskich na-
leżących do spółki. Podczas prezentacji 
rozgorzała dyskusja dotycząca koniecz-
ności  poprawy wyników  selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Płaska i związanego z tym wska-
zanego w ustawie koniecznego poziomu 
recyklingu. 

Na zakończenie wizyty podjęte zosta-
ły wnioski, iż należy dołożyć starań, aby 
poprawić  poziom  recyklingu odpadów 
na  terenie Gminy Płaska.  Forma  tych 
działań do końca nie  została wyraźnie 
określona, natomiast cel jest oczywisty 
i jak najbardziej słuszny.

W 2016  r. Gmina Płaska  powinna 
osiągnąć minimalny poziom recyklingu, 
który wynosi 18 %, to jest zdać nie mniej 
niż  34  tony  segregowanych  odpadów 
z ogólnej masy odpadów niesegregowa-
nych oddanych na składowisko w roku 
sprawozdawczym. Poziomy recyklingu, 
które gmina musi uzyskać w kolejnych 
latach wskazuje poniższa tabela.

    J.N.

Nie da się osiągnąć nałożonych na 
gminy  tak wysokich  poziomów  recy-
klingu bez zaangażowania mieszkańców 
i właścicieli domków letniskowych i in-
nych nieruchomości wykorzystywanych 
na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Wobec  czego  rok  2017  zostanie  prze-
znaczony na dostosowanie przez Radę 
Gminy  Płaska  przepisów  gminnych 
w zakresie gospodarki odpadami, jak też 
stopniowe wdrożenie systemu selektyw-

nej zbiórki odpadów na terenie gminy. 
Pierwszym krokiem  jest  przyjęcie  no-
wego regulaminu utrzymania czystości 
i  porządku  na  terenie  gminy  Płaska 
po  zasięgnięciu  opinii  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Augustowie. 
Aby również ułatwić i pomóc mieszkań-
com w segregacji odpadów gmina Pła-
ska zapewni nieodpłatnie w 2017 worki 
do  selektywnej  zbiórki  odpadów:  zie-
lony, z przeznaczeniem na szkło; żółty, 

z przeznaczeniem na plastik; niebieski, 
z przeznaczeniem na papier  i makula-
turę, ponadto w miejscach publicznych 
po uzgodnieniu z władzami sołectw  zo-
staną ustawione przynajmniej na okres 
letni tzw. „gniazda” w ramach których 
staną 4 pojemniki  -  z przeznaczeniem 
na szkło; z przeznaczeniem na plastik; 
z przeznaczeniem na papier  i makula-
turę oraz z przeznaczeniem na odpady 
zmieszane. 
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Chcę podzielić się radosną wiadomo-
ścią  z mieszkańcami Gminy. Dobiegła 
końca walka  o  odzyskanie  pieniędzy 
z  projektu  na  budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W dniu 13 grud-
nia br. Wojewoda Podlaski  zatwierdził 
końcowe  sprawozdanie Wójta Gminy 
Płaska dla projektu  LT-PL/107 „Rozwój 
ekoturystyki  na  pograniczu  polsko-li-
tewskim” - budowa 700 przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Ostatni  raport  skonsolidowa-
ny  Lt-PL/107IVL-1489/C/19/1 
zatwierdzony  przez Wojewodę 
Podlaskiego w  dn.  13.12.2016  r. 
oraz zatwierdzony przez Wspólny 
Sekretariat Techniczny Programu 
Litwa-Polska w Wilnie 15.12.2016 
r., zwraca Gminie Płaska wszystkie 
środki z dotacji Unii Europejskiej 
w  wysokości  589.806,45  Euro 
oraz odblokowuje i zwraca środki 
należne Gminie Płaska opisane w  
raportach od nr 1 do nr 18 w wysokości  
148.281,63 Euro  z  realizacji w/w pro-
jektu. 

Powyższe wydarzenia mają związek 
z wyrokiem Okręgowego Sądu Admini-
stracyjnego w Wilnie Republiki Litwy 
z dn. 19.10.2016 r., którym to wyrokiem 
Sąd Republiki Litwy uznał stanowisko 
Wójta Gminy  Płaska  za  uzasadnione 
i  uchylił  decyzję Ministra  Spraw We-
wnętrznych Republiki Litwy wydaną na 
wniosek Wojewody Podlaskiego w Bia-
łymstoku. W ten sposób Okręgowy Sąd 
Administracyjny w Wilnie uchylił karę 

(Wojewoda Podlaski  żądał  zwrotu  ok. 
500 tys. Euro) zwrotu dotacji nałożoną 
na  Gminę Płaska z projektu  LT-PL/107 
„Rozwój ekoturystyki na pograniczu pol-
sko-litewskim”, wskazując, że działania 
Ministra  i w konsekwencji Wojewody 
Podlaskiego nie miały  podstawy praw-
nej  i  nie posiadały  faktycznych dowo-
dów na potwierdzenie przedstawianych 
w/w decyzji wniosków.

Wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie 
uprawomocnił się w dn. 7 grudnia 2016 
roku. Sprawa, która znalazła swój finał 
w tym wyroku zaczęła się w maju 2012 
roku, gdy ówczesny wojewoda podlaski 
skierował raport o nieprawidłowościach 
w realizacji projektu na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w naszej 
Gminie. Wówczas wojewoda,  zamiast 
pomóc Gminie w przymuszeniu wyko-
nawcy, by naprawił  wadliwie wykonane 
oczyszczalnie przydomowe, zaatakował 
Gminę Płaska i zażądał zwrotu ok. 500 
tys. Euro przekazanej już dotacji. 

Przez cztery lata walki o uchylenie 
kary  i  odblokowanie  zwrotu  należnej 
Gminie dotacji, niestety żadna z insty-
tucji krajowych (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Wojewoda  Podlaski, 
Wspólny Komitet Monitorujący  i  Ste-
rujący),  jak  też  instytucje  zagraniczne 
(Wspólny Sekretariat Techniczny w Wil-
nie, Minister Spraw Wewnętrznych Li-
twy) nie chciały pomóc Gminie Płaska 

w  rozstrzygnięciu  polubownym 
sporu. Dopiero wyrok Sądu Okrę-
gowego w Wilnie wyjaśnił  i  za-
kończył sprawę na korzyść Gminy 
Płaska.

Finał tej sprawy jest na pewno 
ogromnym sukcesem tych wszyst-
kich, którzy pracowali by tę spra-
wę wygrać,  ale  jest  też wygraną 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Płaska. O  tej  sprawie można  by 
napisać pracę naukową, tyle w niej 
się  działo.  Jednak najważniejsze, 

że  jako wspólnota odzyskaliśmy środ-
ki  finansowe  i  teraz możemy myśleć 
o  kolejnych  inwestycjach  służących 
rozwojowi naszej Gminy.

Ze świątecznym pozdrowieniem
Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

radosna wiadomość przed Świętami

informacja o projekcie budżetu na 2017 r
Dochody budżetu na 2017 r. zapla-

nowane zostały na kwotę 10 970 000,00 
zł., z tego: bieżące w wysokości 10 903 
000,00 zł., majątkowe w wysokości 67 
000,00 zł.Na dochody dochody własne 
bieżące składają sięwpływy z podatków 
i opłat lokalnych w  kwocie 2 357 
059,00  zł.,  udział w  podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych,  który  zgodnie  z  in-
formacją MF wy-
niesie1  190 
212,00  zł. 
oraz do-
cho -

dy  z  majątku  w  kwocie  85  000,00 
zł.Pozostałe  dochody  dotyczą:  usług 
opiekuńczych  4  000,00  zł.,  opłat  za 
wyżywienie w  stołówce  szkolnej  190 
000,00  zł.,  subwencji  ogólnej,  która 
zgodnie z informacją Ministra Finansów 
wyniesie 3  232 264,00 zł. oraz dotacji 
celowych,  które  zgodnie  z  informacją 
Wojewody wyniosą 359 000,00 zł.Do-
chody bieżące zlecone stanowią dotacje 
celowe  przekazane  przez Wojewodę 
Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wybor-
cze w kwocie 2 942 965,00 zł.Dochody 
majątkowe dotyczą podpisanej umowy 
z   Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na do-
finansowanie kosztów przedsięwzięcia 

pn. „Modernizacja gospodarki wodno-
-ściekowej w Zespole  Szkół Ogólno-
kształcących w  Płaskiej„ i zaplanowane 
zostały w kwocie 67 000,00 zł

Natomiast wydatki budżetu w 2017 
r.  zaplanowano w wysokości  10  306 
000,00 zł., z  tego:bieżące w wysokości 
10 034 000,00 zł., majątkowe w wysoko-
ści 272 000,00 zł.W budżecie utworzone 
zostały rezerwy ogólna w wysokości 69 
000,00 zł. oraz celowa w  wysokości 31 
000,00 zł., z przeznaczeniem na zarzą-
dzanie kryzysowe.Planowana nadwyżka 
budżetu w 2017 r. w kwocie 664 000,00 
zł. w całości przeznaczona  zostanie na 
spłatę bieżących kredytów i pożyczek.

EK.

Sąsiedzi w działaniu
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

goSpodArStwo eKoturyStycZne
Projekt nr LT-PL/107

„Rozwój ekoturystyki na pograniczu 
polsko - litewskim”
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obchody Święta odzyskania  
Niepodległości w zso w Płaskiej

Podróż do magicznej krainy Świętego Mikołaja 

Odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości  było  najważniejszą  sprawą  dla 
narodu polskiego, który od ponad 123  
lat znajdował się pod zaborami: rosyj-
skim, pruskim i austriackim. Rozbiory 
i utrata własnej państwowości nie zała-
mały jednak narodu polskiego, w któ-
rym przetrwała wola istnienia i uparte 
dążenie do odzyskania niepodległości.

Narodowe  Święto Niepodległości 
w  naszej  szkole    uczczono  podczas 
uroczystej  akademii,  która  odbyła  się 
w środę 9  listopada  . Obecnością swą 
zaszczycili zaproszeni goście: ks. pro-
boszcz Arkadiusz  Pietuszewski, Wójt 
Gminy  Płaska Wiesław Gołaszewski, 
dyrektor GOK-u Wojciech Krzywiński.

Uczniowie  uświetnili  obchody  11 
listopada  programem  artystycznym. 
Pamięć minionych  dni  i  dumę  z  od-
zyskanej  niepodległości  przywołały 
wiersze i pieśni o tematyce patriotycz-
nej.  Uczestnicy  akademii  wysłuchali 
pieśni,  które  towarzyszyły  naszym 
przodkom w drodze ku wolności: Marsz 
I  brygady,  Biały  krzyż,  Rozkwitają 

pąki,  Rota, Mury  i  inne. Naszym  so-
listkom: Agnieszce Daniłowicz,   Basi 
Pużyńskiej, Natalii Pawłowskiej, Oliwii 
Sewastynowicz, Gabrysi Wnorowskiej, 
Zosi Ciężkowskiej towarzyszył zespół 
instrumentalny: Krzysztof Puzyński- gi-
tara, Agnieszka Daniłowicz- akordeon, 
Malwina Mołodziejko- kontrabas, Zosia 

Ciężkowska  i Mateusz Kozielski-  ki-
bord.

Artyści  zebrali  gromkie  brawa. 
Akademia uświadomiła wszystkim ze-
branym, jak ważna jest Polska - nasza 
Ojczyzna oraz  co w dzisiejszych cza-
sach znaczy słowo: WOLNOŚĆ.

L.P.

Święta Bożego Narodzenia to czas ra-
dości, przebaczania, spotkań rodzinnych, 
ale także czas gdy dzieci z utęsknieniem 
oczekują na Św. Mikołaja. Z tej okazji  w 
dniu 11.12.2016 r. klasy I i II gimnazjum 
naszej Szkoły, a w dniu 14.12.2016r. klasa 
IV i VI wybrały się do Konsulatu Święte-
go Mikołaja w Kętrzynie - miejsca, gdzie 
od wielu  lat Firma Doroszko produkuje 
znane na całym świeci ozdoby choinkowe. 
Malowane bombki,  kształtki  czy  szpice 
wytwarzane są wyłącznie metodą trady-
cyjną. Unikatowe kolekcje zdobią domy 
klientów w Europie, Ameryce Północnej, 
a  nawet Australii. W  tym magicznym 
miejscy tradycja łączy się ze sztuką, pre-
cyzja z fantazją i najnowszymi trendami 
zdobienia,  a wszystko  to w wyjątkowo 
uroczych wnętrzach, gdzie ciepła rodzin-
na atmosfera, piękne zdobione choinki i 
mieniące  się  ozdoby nadają wyjątkowy 
czar i blask temu miejscu.

W Konsulacie nasza młodzież zapo-
znała  się  z  procesem produkcji wytwa-

rzania bombek, a także zobaczyła etapy 
powstawania  ozdób  choinkowych  od 
szklanej rurki do gotowego produktu, jaki 
możemy spotkać w sklepach.

Największą  atrakcją były warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci wy-
dmuchiwały  ze  szkła własne  bombki. 
Następnie  tworzyły  fantazyjne wzory 

na  ich  powierzchni.  Zajęcia  odbywały 
się w  przecudownej  świąteczno  – mi-
kołajkowej atmosferze. Na zakończenie 
uczniowie  odwiedzili  pocztę  Świętego 
Mikołaja,  skąd wysłali  własnoręcznie 
napisane  listy  z  prośbą  o wymarzone 
prezenty.

U. Pietrewicz
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Ślubowanie pierwszaków w zso w Płaskiej
Uroczyste  przyjmowanie  pierwsza-

ków do grona  społeczności  szkolnej  jest 
ważnym wydarzeniem przede wszystkim 
dla uczniów, jak również rodziców i wy-
chowawców.

W Szkole  Podstawowej w Płaskiej 
ceremonia  ślubowania  uczniów  klas 
pierwszych odbyła się 04.11.2016. W tej 
uroczystości, a także podczas ślubowania 
gimnazjalistów uczestniczyli  zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Płaska Wiesław Go-
łaszewski oraz rodzice.

Na początku pierwszoklasiści wzięli 
udział w quizie wiedzy o Ojczyźnie, pod-
stawowych obowiązkach ucznia  ,  zasad 
zachowania  się w  szkole,  bezpiecznego 
poruszania się po ulicach. Dzieci pięknie 
zaśpiewały  piosenki,  zaprezentowały 
także  swoje  zdolności  recytatorskie. 
W podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym,  ślubowały  być  dobrymi 
Polakami,  godnie  reprezentować  swoją 
szkołę,  swym  zachowaniem  sprawiać 
radość  nauczycielom  i  rodzicom. Aktu 

pasowania dokonał dyrektor szkoły Da-
riusz Sudyk.

Natomiast 23 i 24 listopada uczniowie 
pierwszych klas gimnazjum wzięli udział 
w uroczystości pod hasłem ,,OTRZĄŚNIJ 
SIĘ”.  Ich  świętowanie  odbywało  się 
w ciągu 2 dni. Pierwszego dnia musieli 
przebrać się według odpowiednich wska-

zówek i z workiem na książki przyjść do 
szkoły, pokazując w ten sposób gotowość 
do zabawy. Następnego dnia po złożeniu 
ślubowania zostali poddani różnorodnym 
konkurencjom,  przygotowanym  przez 
kolegów i koleżanki z II klas gimnazjum 

i  Samorząd Uczniowski.  Tradycyjnie 
Wójt Gminy Płaska wyróżnił  świętują-
cych  pierwszaków  szkoły  podstawowej 
i gimnazjum słodkim upominkiem.  Za-
bawa była bardzo udana i klasy pierwsze 
wykazały się poczuciem humoru oraz za-
angażowaniem. Najmłodsi  gimnazjaliści 
zostali przyjęci do grona uczniów naszej 

szkoły. Od teraz to właśnie oni przez naj-
bliższe 3 lata tworzyć będą ,,wizerunek” 
szkoły,  biorąc  aktywny  udział w  życiu 
szkoły,licznych konkursach  i  zawodach 
sportowych.

L P

andrzejki w gruszkach
25.11.2016r.w świetlicy i bibliotece  

w Gruszkach  zorganizowano  zabawę 
andrzejkową  połączoną  z wróżbami.
Dzieci  i  młodzież  wywróżyły  sobie 
nazwy  przyszłych  zawodów,  imiona 
koleżanek  i  kolegów  oraz  poznały 
znaczenie,wybranych  przez  siebie 
przedmiotów. Wróżby przeplatane były 
konkursami i tańcami przy muzyce. Był 
to miło spędzony wieczór andrzejkowy 
z  dobrą  zabawą  i  słodkim poczęstun-
kiem.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk
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wigilia w gruszkach

Budynek gospodarczy przy Świetlicy 
wiejskiej w Mołowistym

Z  inicjatywy  radnego Antoniego 
Raczkowskiego i Pani sołtys Sylwii Pu-
czyłowskiej ruszyła ( po wielu  latach ) 
budowa nowego budynku gospodarczego 
przy Świetlicy Wiejskiej w Mołowistym. 
Wójt gminy Płaska Wiesław Gołaszew-
ski  przeznaczył  na  ten  cel  dodatkowe 
środki w  budżecie w wysokości  5  tys. 
zł  na  pokrycie  kosztów wykonania  in-
westycji. Aby  ,,zmieścić  się’’  się w  tej 
kwocie obiekt powstaje metodą gospo-
darczą  przy  pomocy  i  zaangażowaniu 
pracowników Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Gminnego Ośrodka Kultury 

w Płaskiej. Szczególne podziękowania, 
jak podkreśla radny Raczkowski, należą 
się  Panom Robertowi Makarewiczowi 
i Zdzisławowi Krupińskiemu za uczciwą 
i rzetelną pracę. Starą drewnianą szopę 
z  przeznaczeniem  na  opał  pomogli 
rozebrać  druhowie Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Mołowistym.  Istotnym 
elementem  budowy  jest  nieodpłatne 
przekazanie przez radnego Raczkowskie-
go  słupów  betonowych  do wykonania 
konstrukcji żelbetowej budynku. Obniży 
to znacząco całkowity koszt inwestycji, 
która zamknie się w minimalnej kwocie 

przekazanej  przez Wójta  Gminy  Pła-
ska.  Ponadto wybór  takiej  technologii 
pozwoli na zastosowanie  tańszych ma-
teriałów z blachą na dach i metalowymi 
drzwiami włącznie. Zgodnie z sugestią 
OSP w Mołowistym w budynku będzie 
zainstalowana również metalowa brama 
garażowa,  którą  strażacy  zakupili  ze 
środków przekazanych przez Nadleśnic-
two w Płaskiej. W kolejnych wydaniach 
,,Głosu Płaskiej’’  będziemy na  bieżąco 
informować o dalszych postępach w bu-
dowie tego tak potrzebnego obiektu.

  Redakcja

18 grudnia 2016 r w świetlicy wiej-
skiej odbyła się coroczna wigilia miesz-
kańców wsi Gruszki.  Obecni  byli  ks. 
Proboszcz Andrzej Borkowski, wójt gmi-
ny Wiesław Gołaszewski, dyrektor ZSO 
Dariusz  Sudyk.  Poczęstunek wigilijny 
uświetnił występ dzieci  pod kierownic-
twem p.katechetki Bogumiły Milewskiej. 
Zebrani podzielili się opłatkiem, złożyli 
sobie  nawzajem  życzenia  i  śpiewali 
wspólnie kolędy przy syto zastawionym 
stole wigilijnymi  potrawami. Spotkanie 
to uszczęśliwiło wszystkich obecnych.

J.Bagiński
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z życia świetlic

Świąteczne warsztaty w Gruszkach
  Grudniowe warsztaty  plastyczne  po-
święcone  przygotowaniu  ozdób  świą-
tecznych prowadzone przez panią Marię 
Pawlikowską  w  Świetlicy Wiejskiej 
w Gruszkach stały się już  tradycją.Jest 
to  czas,  kiedy  rodzice  i  dzieci  mogą 
wspólnie spędzić niezapomniane chwile 
w atmosferze radości i spokoju. Okazu-
je  się,  że  do wykonania  ozdób można 
wykorzystać  naprawdę wiele  prostych 
rzeczy,  takich  jak makaron,  wstążki, 

brokat    i wiele  podobnych materiałów. 
Wystarczy trochę wyobraźni, cierpliwo-
ści  i można wyczarować  niecodzienne 
ozdoby  o  czym mogli  przekonać  się 
wszyscy biorący udział w warsztatach. 

Mikołajki w Gruszkach 
Ubieranie  choinki  bożonarodzeniowej 
to chyba jeden z najpiękniejszych zwy-
czajów  świątecznych,  który  dostarcza 
dzieciom wiele radości i dobrej zabawy .
Na tegoroczne ubieranie zielonych świer-
ków w Świetlicy Wiejskiej w Gruszkach 

i bibliotece zaprosiliśmy najmłodszych 
czytelników 6  grudnia w Mikołajkowe 
popołudnie . Przy dźwiękach nastrojowej 
świątecznej muzyki dzieciaki przystąpiły 
do  robienia  ozdób  choinkowych  z  ko-
lorowego  papieru.  Zrobiliśmy  piękne 
kolorowe łańcuchy, bombki i papierowe 
gwiazdki.  Po  skończonej  pracy wyko-
naliśmy pamiątkowe zdjęcia przy przy-
strojonych drzewkach. Nie pozostało nic 
innego jak tylko czekać na MIKOŁAJA.

Bożena Rodziewicz-Wasilczyk

Świetlica wiejska w płaskiej
Ostatnie miesiące obfitowały w różno-

rodne zajęcia, które odbywały się w świe-
tlicy  wiejskiej  w  Płaskiej. Warsztaty 
plastyczne przeniesione z GOK ponownie 
cieszą się duża frekwencją i zainteresowa-
niem dzieci, jak również rodziców, którzy 
chętnie służą swoją pomocą i angażują się 
w wykonywane prace. Na początku wy-
konywane były proste prace plastyczne, 
ale teraz z rąk naszych pociech wychodzą 
prawdziwe dzieła.  Dzieci wykonały bał-
wany z plastikowych kubków do napojów, 
świeczniki ze słoików i jesiennych liści. 
Niedługo Boże Narodzenie, więc  przy-
szedł czas na świąteczne ozdoby. W tym 
roku każdy uczestnik będzie mógł powie-

sić na choince własnoręcznie wykonaną 
bombkę  ze  swoim wizerunkiem.    Pod 
choinką ustawić chatkę z piernika, którą 
dzieci przy pomocy rodziców wypiekały 
i dekorowały na ostatnich zajęciach.

MikOłaJki
Datę  6  grudnia  znają  doskonale 

wszystkie dzieci i od samego rana zaglą-
dają pod poduszki lub do buta sprawdza-
jąc, czy Święty Mikołaj coś im zostawił? 
Wiele dzieciaków znajdzie  jakiś drobny 
upominek  czy  słodycze,  ale  są  i  tacy, 
którym Święty Mikołaj  zostawi  rózgę, 
gdyż  byli  niegrzeczni.  Na  szczęście 
nasi  uczniowie  zerówki  i  przedszkola 
byli  bardzo  grzeczni, więc  zawitał  do 

nich  z workiem prezentów. Wizyta  św. 
Mikołaja,  projekcja filmu  z  popcornem 
(jak w prawdziwym kinie!), ciekawe gry 
i zabawy to wszystko z okazji Mikołajek 
przygotowali  rodzice  i  wychowawcy 
we współpracy  ze  świetlicą w Płaskiej. 
Wszyscy wrócili do domów zadowoleni 
i szczęśliwi. Już planowana jest kolejna 
wspólna  impreza maluchów  tym  razem 
w karnawale.

spOTkanie inFOrMaTyczne  
pracOwnikÓw LGd z Mieszkan-

caMi GMiny płaska 
Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa 

Działania – Kanał Augustowski” zorga-
nizowała spotkanie  informatyczno- do-
radcze  z mieszkańcami  naszej Gminy. 
Tematem  spotkania  było  przekazanie 
informacji o możliwościach pozyskania 
środków  z  funduszy  EFS  i  EFRR  na 
lata 2014-2020. Pracownice biura LGD 
szczegółowo  objaśniały  na  jakie  cele 
mogą zostać wykorzystane fundusze i kto 
może starać się o dotacje. Po prezentacji 
wynikła dyskusja, podczas której każdy 
mógł przekazać swoje uwagi i propozy-
cje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Wszystkie  uwagi  zostały  zanotowane 
i przekazane zarządowi LGD do dalszego 
rozpatrzenia. 

 M. Ciężkowska
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oBwieszczeNie PrzewodNiczącego sejMiKU 
wojewÓdzTwa PodlasKiego

z dnia 5 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokal-
nym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm.1) podaję do 
wiadomości treść Postanowienia Komisa-
rza Wyborczego w Białymstoku o prze-
prowadzeniu referendum wojewódzkiego 
w  sprawie  budowy w województwie 
podlaskim regionalnego portu lotniczego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański
1Zmiany wymienionej  ustawy  zostały 
ogłoszone w Dz.U.  z  2014  r.poz.1871 
i z 2015 r. poz. 1045, 1485

P O S T A N O W I E N I E
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.
o  przeprowadzeniu  referendum woje-
wódzkiego w  sprawie budowy w woje-
wództwie podlaskim regionalnego portu 
lotniczego
Na  podstawie  art.20  ust.4  z  dnia  15 
września 2000 r. o referendum lokalnym 
(  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.1)
w  związku  z  prawomocnym wyrokiem 
Naczelnego  Sądu Administracyjnego 

w Warszawie  z  dnia  29  listopada  2016 
r.  -  sygnatura  akt  II OSK 1934/16 oraz 
art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r.  – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr  21, 
poz..112 ze zm.2) w związku z art. 1 ust. 2 
ustawy o referendum lokalnym, Komisarz 
Wyborczy w Białymstoku postanawia:
§ 1 Przeprowadzić referendum wojewódz-
kie w sprawie budowy w województwie 
podlaskim regionalnego portu lotniczego.
§ 2. Określić treść pytania referendalnego 
w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybu-
dowaniem w województwie podlaskim 
regionalnego portu lotniczego?
§ 3. Wyznaczyć datę referendum na nie-
dzielę 15 stycznia 2017 r.
§  4. Określić  terminy wykonania  czyn-
ności  związanych  z  przeprowadzeniem 
referendum jak w kalendarzu czynności 
stanowiącym  załącznik Nr  1  do  niniej-
szego postanowienia.
§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowa-
nia jak w załączniku Nr 2 do niniejszego 
postanowienia.
§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniej-
szego postanowienia.

§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć 
Sejmikowi Województwa  Podlaskiego 
i Marszałkowi Województwa Podlaskiego 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 
września 2000 r. o referendum lokalnym.
§  8.  Postanowienie  wchodzi  w  życie 
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego  oraz  podaniu  do  publicz-
nej wiadomości w  sposób  zwyczajowo 
przyjęty na obszarze województwa pod-
laskiego.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Bogdan Łaszkiewicz

1Zmiany wymienionej  ustawy  zostały 
ogłoszone w Dz.U.  z  2014  r.poz.1871 
i z 2015 r. poz. 1045, 1485
2  Zmiany wymienionej  ustawy  zostały 
ogłoszone Dz.U.  z  2011  r. 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 i Nr 217, 
poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529, 
z 2014r. poz. 179, 180 i 1072 oraz 2015 
r. 1043, 1044, 1045,1923 i 2281.
Załącznik Nr 1 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.
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oBwieszczeNie
wójta gminy Płaska

MUKs Płaska – aktywnie Podsumowanie 
działalność

z dnia 13 grudnia 2016 r.
o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji do spraw referendum, 
w tym o lokalach obwodowych komisji 
do spraw referendum dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum, 
a także o możliwości głosowania kore-
spondencyjnego i przez pełnomocnika 

w referendum wojewódzkim w sprawie 
budowy w województwie podlaskim 
regionalnego portu lotniczego, zarządzo-
nym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Na  podstawie  z  art.  16  §  1  ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. o referendum lokalnym ( 
t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 400) podaje się do 

publicznej wiadomości  informację o nu-
merach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji do 
spraw referendum, w tym o lokalach ob-
wodowych komisji do spraw referendum 
dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych uprawnionych do  udziału 
w  referendum,  a  także  o możliwości 
głosowania korespondencyjnego  i  przez 
pełnomocnika:

Informacje dodatkowe:
• zamiar głosowania korespondencyjnego, w  tym 
przy użyciu nakładki na kartę do głosowania spo-
rządzonej w alfabecie Braille’a zgłasza się Wójtowi 
do dnia 27 grudnia 2016 r.;
•   głosowanie  korespondencyjne  jest wyłączone 
w przypadku  udzielenia  przez  osobę  niepełno-
sprawną pełnomocnictwa do głosowania;
•  osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności  oraz osoba, 
który najpóźniej w dniu  referendum kończy 75 
lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania 
w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowa-
nia sporządza się na wniosek osoby uprawnionej 
do  udziału w  referendum, wniesiony do Wójta 
Gminy, w której  osoba  uprawniona  do  udziału 
w referendum jest wpisana do rejestru wyborców 
do dnia 9 stycznia 2017 r.

Młodzi sportowcy „MUKS – Płaska” 
odnoszą sukcesy w tenisie stołowym i piłce 
nożnej. Tenisiści stołowi – Staś i Jaś Kru-
tulowie startowali w ostatnich tygodniach 
w kilku turniejach:

Grand Prix Olecko – II miejsce – Jaś 
Krutul

V miejsce – Staś Krutul.
Białystok – Drużynowe Mistrzostwa 

Województwa Uczniowskich Klubów 
Sportowych.

I miejsce – MUKS – Płaska 
Łoziska Górne  –  Drużynowe Mi-

strzostwa Polski Uczniowskich Klubów 
Sportowych. 

XII miejsce – MUKS Płaska
Białystok – II GP województwa pod-

laskiego skrzatów i żaków:
III miejsce – Staś Krutul
VI miejsce- Jaś Krutul.
Piłkarze nożni MUKS Płaska  starto-

wali w eliminacjach powiatowych XVII 
Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarka” i odnieśli duży sukces zdoby-
wając I miejsce. Pokonali  3:1 Spartę Au-
gustów, 5:1 SP3 Augustów i zremisowali 
1:1 z SP2 Augustów.

Zakwalifikowali się do turnieju woje-
wódzkiego, który odbędzie się na przeło-
mie marca i kwietnia 2017 r.

24 listopada br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury  odbyło  się  zebranie  sprawoz-
dawcze  klubu  sportowego  „MUKS 
Płaska”. Uczestniczyło w nim trzynastu 
członków,  a  także Wójt Gminy  Płaska  
Wiesław Gołaszewski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Alicja  Polkowska  i  Dy-
rektor  GOK   Wojciech  Krzywiński. 
Prezes MUKS  Płaska  i  jednocześnie 
trener    Jan Bagiński  przedstawił  spra-
wozdanie z działalności za ubiegły rok, 
a  następnie  plany  na  najbliższy  okres. 
Po wystąpieniu wywiązała  się  twórcza 
dyskusja, która miała na celu omówienie 
możliwości wsparcia finansowego klubu 
w nadchodzącym sezonie.

Opiekunowie  drużyny  piłkarskiej: 
Jan Bagiński  i Mariusz Sidor uczestni-
czyli 5 grudnia br. w szkoleniu trenerów 
drużyn młodzieżowych organizowanym 
przez Polski Związek Piłki Nożnej. Kurs, 
który odbył  się w Białymstoku prowa-
dził Marcin Dorna trener Młodzieżowej 
Reprezentacji Polski. W szkoleniu  teo-
retycznym i praktycznym uczestniczyli 
trenerzy  juniorów  reprezentacji  Polski 
i Jagielloni Białystok.

J.Bagiński
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Odpady zmieszane
26 styczeń; 23 luty; 29 marzec; 26 kwiecień; 26 maj; 12, 28 czerwiec; 17, 31 lipiec; 14, 28 sierpień; 

14, 28 wrzesień;  26 październik;  24 listopad; 28 grudzień

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

27 styczeń;   24 luty;   30 marzec;    27 kwiecień;   29 maj;   9, 29 czerwiec;   15, 29 lipiec;  16, 26 sierpień; 
9, 29 wrzesień;  27 październik;  29 listopad;  29 grudzień;

Gorczyca, Gruszki, płaska, strzelcowizna, Jazy, perkuć

30 styczeń;  27 luty;   31 marzec;    28 kwiecień;    31 maj;    8, 30 czerwiec;   14, 28 lipiec;  
17, 30 sierpień; 13, 30 wrzesień;   30 październik;   30 listopad;   30 grudzień;

rudawka, kudrynki, Osienniki, kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, rubcowo, rygol, Jałowy róg

Odpady segregowane*

9 styczeń;  6 kwiecień;  5 sierpień;  6 listopad;

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

10 styczeń;  20 kwiecień;  10 sierpień;   7 listopad;

Gorczyca, Gruszki, płaska, strzelcowizna, Jazy, perkuć

12 styczeń;  24 kwiecień;  11 sierpień;   9 listopad;

rudawka, kudrynki, Osienniki, kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły, przewięź, rubcowo, rygol, Jałowy róg

do odpadów wielkogabarytowych należą: do odpadów wielkogabarytowych 
nie należą:

•	 stoły, krzesła i fotele,
•	 tapczany i łóżka,
•	 materace i pierzyny,
•	 szafy i regały oraz inne meble,
•	 opony o dopuszczalnej średnicy 90cm

•	 drewniane deski i belki,
•	 drzwi i ramy okienne,
•	 panele i płytki,
•	 wanny i umywalki,
•	 muszle toaletowe i spłuczki,
•	 grzejniki,
•	 odpady remontowe i ogrodowe,
•	 części samochodowe, motorowery, kosiarki  

i pilarki spalinowe,
•	 sprzęt AGD i RTV,

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
odbiór w świetlicach wiejskich w terminach: 
22 luty;  22 czerwiec; 29 lipiec;  17 listopad;

Odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV w świetlicach wiejskich w kolejności:
1. Dalny Las  8:00,
2. Płaska  8:40,
3.  Mołowiste  9:00,
4. Gruszki  9:40,
5.  Strzelcowizna  10:00,
6. Rubcowo  10:30,
7.  Rudawka  11:00.

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:
17 marzec;  23 czerwiec; 12 sierpień;  24 listopad;

Segregacja odpadów należy wrzucać nie należy wrzucać

pLAStIK

•	 plastikowe butelki bez nakrętek,
•	 plastikowe opakowania po 

napojach i żywności
•	 opakowania po kosmetykach, 

płynach do mycia i chemii 
gospodarczej

•	 torebki foliowe, folie ze zgrzewek

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

przemysłowych, silnikowych, 
płynach chłodniczych,

•	 styropianu,
•	 worków foliowych po 

śmieciach,

SZKŁo

•	 szkło opakowaniowe bez 
zamknięć i nakrętek,

•	 butelki i słoiki po żywności i 
napojach,

•	 opakowania po kosmetykach,

•	 ceramiki, porcelany i 
kryształów,

•	 szkła żaroodpornego,
•	 szkła okularowego,
•	 szkła okiennego,
•	 szyb samochodowych,
•	 luster,
•	 żarówek, świetlówek, lamp 

neonowych,

MAKuLAturA

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

•	 kartonów po napojach, sokach 
i mleku,

•	 tapet,
•	 zabrudzonego, szczególnie 

zatłuszczonego papieru,
•	 pieluch i innych artykułów 

higienicznych,
•	 worków po cemencie,
•	 papieru faksowego,

(* 
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