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6 lipca zostały dwa miesiące, to jest zapowiadany
REMONT KANAŁU TRWA... przezDoBiałoruś
termin otworzenia Kanału, oczywiście po
...roboty się posuwają, ale koniec daleki.
W Kudrynkach coraz wyraźniej widać śluzę. W Kurzyńcu też widać postęp, będzie most zwodzony – kiedy?
Najmniej zaawansowane są roboty przy śluzie Wołkuszek.

ich stronie. My na pewno nie zdążymy.
Sympatia Prezydenta Białorusi dla Polaków spadła już
do zera. Więc może nie ma co się tak spieszyć. Poczekamy
na nowego Prezydenta i wtedy hajda na Białoruś.

Wołkuszek

Kurzyniec

u Państwa Lech
Są piękne domy do wynajęcia u Państwa Lech w Płaskiej.
W domu są dwie sypialnie i łazienka na piętrze, kuchnia,
salon i łazienka na parterze. Wszystko pięknie urządzone
i wyposażone. Park Państwa Lech jest urody niezwykłej.
Szczegółów można się dowiedzieć u Pana Stanisława Lech
pod numerem 600 211 300.
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WIEŚCI Z GMINY
Rada Gminy podczas sesji zwyczajnej w dniu 30
marca 2006 roku podjęła następujące decyzje:
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy;
Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2005 rok postanowiła udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płaska z
tego tytułu.
• w sprawie budżetu gminy Płaska na 2006 rok;
Ustalono: dochody budżetu gminy w wysokości
5.595.886,- zł., i wydatki budżetu gminy w wysokości
5.749.118,- zł.

• w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji;
Postanowiono zaciągnąć kredyt z Banku Ochrony
Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku w wysokości
120.000,-zł. umarzalny w 25 % z przeznaczeniem na
realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Płaskiej.
• w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych i ciekłych z terenu gminy
Płaska;
Ustalono górną stawkę opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płaska za
wywóz nieczystości ciekłych i stałych przez podmioty
posiadające zezwolenie na świadczenie usług w tym
zakresie na terenie gminy w wysokości:
– nieczystości płynne - 20,00-zł za 1 m3 brutto.
– nieczystości stałe:
1 pojemnik SM - 110 w wysokości 8,00 zł. brutto,
miesięczna dzierżawa 1 pojemnika SM - 110 w wysokości 2,00-zł. brutto;
1 pojemnik KP - 1 w wysokości 35,00 zł. brutto,
miesięczna dzierżawa 1 pojemnika KP - 1 w wysokości
5,00-zł. brutto.
Ustalone stawki mają zastosowanie w przypadku
postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie będą w stanie udo-

kumentować odbioru nieczystości płynnych i stałych
w postaci: a) umowy na wykonanie usługi odbioru
odpadów komunalnych i dowodu opłaty za te usługi,
b) umowy na wykonanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu ciekłych nieczystości
oraz dowodu opłaty za te usługi.
• w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic;
Niniejsze ustalenia nie wnoszą zmian w dotychczas
obowiązujących obwodach głosowania, a wynikają ze
zmian w obowiązujących przepisach. Utworzono na
terenie gminy Płaska 2 stałe obwody głosowania o następujących numerach i granicach obvwodu (tabela).
• w sprawie przyjęcia projektów herbu i flagi
gminy Płaska;

• w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Płaska.
Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w
pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 760,zł. dla potrzeb ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w jednostakch organizacyjnych gminy Płaska, oraz zaakceptowano przedstawione wartości jednego punktu
dla potrzeb ustalenia wysokości miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostakch organizacyjnych gminy Płaska, które wynoszą odpowiednio: GOPS - 4,-zł., ZSO
w Płaskiej i Szkoła Podst. w Gruszkach - 3,-zł. Niniejsze ustalenia dotyczą pracowników nie będących
nauczycielami.

ZDARZENIA KRYMINALNE
Zdarzenia kryminalne.... nic się nie zdarzyło!
Jednak... zatrzymano jednego pijanego kierowcę,
dzięki Bogu na nikogo nie najechał.
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Obowiązek troski o wieś nie ogranicza się tylko do rządu, nie można też oczekiwać, że mieszkańcy wsi
sami tym wyzwaniom podołają. To zadanie dla całego narodu, dla nas wszystkich. To obowiązek płynący
z tej samej zasady solidarności, która jest zasadą powszechnie uznaną w Unii Europejskiej.

LIDER+
Aby nasze wsie i otaczająca je przestrzeń stały się pięknym miejscem,
które zamieszkują szczęśliwi ludzie
powstała Lokalna Grupa Działania
„Sejneńszczyzna”.
Gmina Płaska wpisała się do tej
GRUPY. Naszym przedstawicielem
jest Pan Jarosław Harmuszkiewicz,
jest też Wiceprzewodniczącym Zarządu. Zajmuje się sprawami ekologii,
ochrony środowiska, rozwojem turystyki i przedsiębiorczością.
Przyłączając się do „Sejneńszczyzny” pragnęliśmy się włączyć w realizacje programu, po którym możemy
sobie wiele obiecywać. Jest oczywisty
warunek. Do pracy przy jego realizacji
włączą się wszyscy mieszkańcy naszej
gminy, którzy do takiej pracy są zdolni.
LIDER + jest inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej
pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą lokalnych partnerów.
Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi
przez nie projektami rozwoju na obszarach wiejskich. Istotną cech tych
projektów ma być ich nowatorstwo
– szczególne wpasowanie się lokalne
potrzeby i możliwości.
Fundusze z programu LIDER +
mogą być przeznaczone na trzy cele:
– wspomaganie nowoczesnych
strategii rozwoju terenów wiejskich,
– wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów
współpracy,
– tworzenie sieci obszarów wiejskich Unii Europejskiej.
Na inicjatywę LIDER składają się;
Lokalni partnerzy (osoby prywatne, instytucje) formułują program

Inicjatywa Europejska

rozwoju z uwzględnieniem specyfiki
danego obszaru jego mieszkańców, historii i tradycji.
Decyzje są podejmowane na
szczeblu lokalnym. Angażuje się w to
cała wspólnota, środowiska społeczne
i gospodarcze, instytucje publiczne.
Lokalni partnerzy pracują nad formułowaniem strategii i planu działań
oraz zarządzają wdrażaniem zaplanowanych rozwiązań.
Działania mają charakter innowacyjny, np. mogą dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych walorów,
nowego produktu, nowej formy organizacyjnej.
„W europejskim modelu społecznym – włączam doń również Polskę
–udział jaki mają chłopi, jest nie tylko
udziałem polegającym na produkcji,
jaką generują, ale również na tym, że
organizują przestrzeń kraju, że animują życie wiosek i osad, że utrzymują w należytym stanie grunty orne, a
również podtrzymują więzi społeczne i rodzinne istniejące na wsi” .
Bruno Dethomas
Ambasador Komisji Europejskiej w Polsce

Działania są ze sobą powiązane i
traktowane jako spójna całość. Może
to dotyczyć w szczególności powiązań
pomiędzy różnymi grupami uczestników, gospodarczymi, społecznymi,
kulturalnymi, itp.
Podejmowane są działania na rzecz
powiązań, współpracy, informacji o
programach w szerszej skali... aż do
międzynarodowej.

Została wykonana (po spotkaniach
z ludźmi i gruntownej analizie) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
SEJNEŃSZCZYZNY i GMINY PŁASKA.
Pierwszym punktem strategii jest
poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich.
Ta poprawa ma następować poprzez poprawę estetyki wsi.
– Oznakowanie gmin i miejscowości. Tablice informacyjne w 2-3 językach w miejscowościach turystycznych i na skrzyżowaniach szlaków.
– Oznakowanie miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej i historycznej.
– Ukwiecenie (kwiaty, zieleń niska
i wysoka) i wprowadzenie naturalnych elementów dekoracyjnych charakterystycznych dla danej miejscowości, okolicy.
– Zadbanie o chodniki w miejscowościach o zabudowie ulicowej, ogrodzenia przydrożnych posesji, parkingi,
zagospodarowanie placów publicznych.
– Ożywienie życia społeczności
wiejskich poprzez aktywizacje wiejskich świetlic, ich doposażenie i zagospodarowanie.
Poza starannymi remontami, wyposażeniem w sprzęt informatyczny,
muzyczny i multimedialny do organizowania spotkań, szkoleń, pokazów.
– zorganizowanie parkingów
– placów zabaw dla dzieci
Program jest zapełniony zadaniami
w zakresie oświaty, szkoleń i aktywizacji ekonomicznej i kulturalnej. Dalsze
informacje na ten temat przedstawię
w następnym numerze Gazety. Ponieważ mamy opracowaną STRATEGIĘ dla naszej Gminy, to one zostaną
szczegółowo zaprezentowane.

GAZETA PŁASKA
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Informacje

Z posiedzenia Komisji Gospodarczej
Trzy sprawy zajęły uwagę członków komisji.
1) Budżet stary i Budżet nowy.
Nie było zastrzeżeń do wykonania
starego budżetu, nie okazywano
też większych emocji przy propozycjach nowego.
2) Drogi – porządek z drogami. Tu ujawniły się emocje. Dróg
mamy dużo i wszystkie w bardzo
marnym stanie. Nie trzeba dużo argumentować na rzecz konieczności
stworzenia planu – harmonogramu
działań na rzecz uporządkowania
sieci dróg w Gminie. Które drogi
powinien uporządkować powiat
i jak na nim to wymusić? Mamy
jakieś resztówki po Układzie Warszawskim. Jest to solidny most
przez Hańczę. Bez drogi do niego
prowadzącej, a sam most mocno
zaniedbany. Można z tego zrobić
atrakcje turystyczną? Za pieniądze
Unii! Nad takim „planem drogowym” trzeba popracować!
3) Świetlice i OSP-y , te dwa
tematy wzbudziły dużą dyskusje.
Czy kumulujemy środki i dobrze
wyposażamy kilka świetlic i jeszcze
mniej oddziałów OSP. Czy wszystkie wsie traktujemy równo i każda
dostaje marną świetlice i jest podtrzymywana rachityczna działalność OSP. Głosy były podzielone.
Radni z tych wsi gdzie były dobrze
wyposażone Oddziały OSP uważali, że doposażenie trzech oddziałów
w sprzęt ratowniczy (piękny teraz
mamy sprzęt) i przeszkolenie strażackiej młodzieży w używaniu tego
sprzętu i niesieniu kwalifikowanej
pomocy w różnych groźnych dla
życia sytuacjach jest więcej warte
niż puste ambicje – w każdej wsi
mamy „Swoją Straż”. Straż jest nie
dla dekoracji i satysfakcji, ale dla
niesienia skutecznej pomocy.
Podobne rozumowanie można
przeprowadzić przy sprawie Świetlic. Gdzie świetlice jak je wyposa-

żyć w sprzęt i dobrze przygotowaną
osobę prowadzącą aby przy niewielkich pieniądzach jakimi dysponujemy był największy pożytek
Obecnie w Gminie funkcjonuje 6
świetlic.
Potrzebna jest nam obiektywna
wiedza o rzeczywistych potrzebach
mieszkańców w zakresie kultury,
edukacji i społecznego współżycia.
Tych młodszych i tych starszych.
Istnieje obawa, że potrzeby te są
niewielkie. Potrzebne są nie tyl-

ko miejsca – świetlice, ale i osoby
zdolne pobudzić mieszkańców do
korzystania z kultury, jak również
do jej tworzenia. Używając słowa
„kultura” mam na myśli wszystkie
zachowania, które służą dobremu.
Mogą to być spotkania z osobami które pomogą nam zrozumieć,
wyrobić sobie opinie na jakiś ważny temat np. zdrowotny, finansowy, polityczny, historyczny, wychowawczy, psychologiczny itp. Mogą
to być kursy szycia, haftowania, lub
jakieś inne. Możliwości jest wiele.
Trzeba pobudzić pragnienia nie
posiadania czegoś ale korzystania
z czegoś, a to jest bardzo duża różnica.
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Bezpieczna granica
– bezpieczna Płaska

Zrządzeniem historii staliśmy się wschodnim przyczółkiem bezpiecznej granicy Unii Europejskiej.

O pracy Straży Granicznej
rozmawiamy z Kapitanem Mirosławem Malewickim komendantem Placówki Straży Granicznej
w Płaskiej.

S

tandardowa praca Straży
polega na ochronie 34 km
pasa granicy Państwowej od Zelwy do Wołkusza.
Z końcem kwietnia ubiegłego
roku zostało utworzone przejście
graniczne w Rudawce. Placówce

powierzono obsługiwanie tego
przejścia. Wiąże się z tym wzrost
kompetencji i uprawnień funkcjonariuszy Placówki. Zostali oni
starannie przeszkoleni w zakresie
kontroli ruchu granicznego.
Przejście graniczne jest otwarte
od 1 maja do 31 października w
godzinach od 7.00 rano do 19.00
wieczorem odprawa graniczna będzie się odbywać po stronie białoruskiej i tylko na sprzęcie pływającym.

Idea ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Kanału, również po
stronie Białoruskiej jak na razie jest
nierealna.
Na pytanie o przypadki naruszenia granicy przez przemytników lub przez turystów dla żartu,
czy też przez pobłądzenie. Pan Komendant powiedział;
- W ubiegłym roku jak również
w ciągu tych czterech miesięcy
bieżącego roku nie było żadnej
próby przemycenia towarów czy

GAZETA PŁASKA
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ludzi. Były dwa przekroczenia pasa
granicznego. Dokonali tego turyści, którzy tłumaczyli się chęcią
zrobienia zdjęć i nieznajomością
przepisów. Trzeba wiedzieć, że
przekroczenie granicy kosztuje –
można dostać mandat o wartości
nawet 2000 zł. Jest karane również
wejście na pas graniczny – 15 metrów od linii granicznej.
Do zadań Straży należy również
śledzenie obrotu towarowego na
bazarze, w celu kontroli czy nie jest
to towar z przemytu. W ubiegłym
roku zatrzymano przemycanego
towaru na kwotę 18.700 zł. Były
to głównie papierosy. Przeprowadzana jest też kontrola legalności
pobytu cudzoziemców. Sprawdza
się czy przebywają legalnie i czy
charakter pobytu jest zgodny z deklarowanym.
W ubiegłym roku Pan Komendant wydał 22 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do opuszczenia terytorium Polski. Były to
osoby, które handlowały towarami
akcyzowymi; papierosy, alkohol.
Placówka straży granicznej jest
wyposażona w sprzęt najnowszej
generacji – KAMERY TERMOWIZYJNE. Jest to sprzęt, który reaguje
na ciepło. Każdy człowiek emituje
ciepło. Nie można się przed tym
ukryć ani w dzień ani w nocy.
Sprawnie funkcjonuje system
informatyczny. Straż jest wyposażona w listę osób poszukiwanych. Jak również w listę osób,
które przekroczyły granicę. Każdą
zatrzymaną osobę można w parę
minut sprawdzić – czy nie jest poszukiwana i gdzie i kiedy przekroczyła granicę.
Pan Komendant jest zdania, że
obsługa placówki znakomicie wpisała się w lokalną społeczność. I,
słusznie przypisuje sobie zasługę
w znaczącej poprawie bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy.
(BC)

Polityczna blokada
Przez kilka ostatnich lat w
dniach majowych świąt oglądaliśmy przeprawę przez kanał w Kurzyńcu, członków i sympatyków
Augustowskiego Towarzystwa Kajakowego. W tym roku przeprawy
nie ma. Władze Białorusi postawiły
jakieś wymagania nie do spełnienia.

Dalej, trzeba było kajaki przez
śluzę w Kudrynkach przenieść i
dalej ciągnąć aż do Kurzyńca. Tu
rozbito obóz. W czasie naszej wizyty grochówkę, dla kajakarzy, gotował uroczy Pan, który o wszystkim
opowiedział. Kajakarze w tym czasie płynęli Wołkuszanką najdalej
jak się da.

Mimo to spotkanie się odbyło.
Kajaki wodowano w Rygoli. Popłynęły skanalizowaną Hańczą do
Śluzy Tartak, tu otworzono śluzę i
popłynęli do Kudrynek.

Przy kanale coraz więcej się
robi, a możliwości korzystania z
niego jakby mniejsze. Życie jest
nieprzewidywalne.

Uwaga, Uwaga ...
Wszyscy, którzy chcą przekazać jakieś materiały do publikacji w Gazecie lub informację do wiadomości Redakcji „Gazety Płaska” proszeni są o kontakt;
Tel /fax 0 87 641 75 09, 601 156 861,
E-mail: srebrna@dione.ids.pl
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FIRMA
HYDRAULICZNO – BUDOWLANA
POLECA USŁUGI:
•
•
•
•
•
•

CENTRALNE OGRZEWANIE, WODA, KANALIZACJA
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE
GLAZURA, TERAKOTA
PANELE, PŁYTY GIPSOWE – MONTAŻ
ELEWACJE, DOCIEPLENIA
TYNKI, POSADZKI
I INNE USŁUGI HYDRAULICZNO – BUDOWLANE

TEL. 087 643 40 77, KOM. 0691014630

MAKAREWICZ ZBIGNIEW

Śmiecie...
My Europejczycy jesteśmy w Europie, a stosunek do śmieci mamy wschodni. Rzucamy
gdzie popadnie, nawet na swojej pięknej działce
formujemy małe usypiska śmieci.
Widać bez brudów i bałaganów czujemy się
nieswojo, jakby nie u siebie.

GAZETA PŁASKA
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(dokończenie ze strony 10)

WIELKANOCNE
ŚWIĘCENIA
Potem było święcenie jadła i wo
dy. Trudno się powstrzymać od
uwagi, że ta woda była w kubłach
zupełnie byle jakich, nawet w pojemnikach po farbie. To przecież
woda święcona na szczególnie ważne sytuacje w domach przechowywana. Piękny byłby drewniany cebrzyk, a choćby i wiadro cynkowe.
Najbardziej uroczyste święcenie
połączone ze mszą odbyło się w
Kaplicy w Płaskiej.
Ksiądz pojechał dalej, a ja wyobraziłam sobie sytuacje jak to w
każdej wsi w przedpołudnie Wielkiej Soboty wszyscy mieszkańcy
przynoszą jadło do poświęcenia,
rozstawiają je na stołach, ale nie
w koszyczkach tylko na talerzach,
Ksiądz je święci. Wszyscy składają
sobie życzenia i siadają za tymi stołami i wspólnie biesiadują, rozmawiają, dowiadują się o sobie różności i stają się prawdziwą wspólnotą
w Panu. To byłoby piękne. Może
to jest Życzenie, które należałoby przekazać tym dorosłym, dojrzałym członkom naszych parafii
siadajmy wspólnie przy stołach
rozmawiajmy ze sobą życzliwie,
okazujmy sobie sympatie. To byłaby najpiękniejsza modlitwa Wielkanocna.
Barbara Czabańska

SERWY

SUCHA RZECZKA

DALNY LAS

