Nasze dzieci znowu w szkole
Nauczyciele chcą dobrze przygotować uczniów do radzenia sobie w życiu;
smakowania jego urody, poznawania tajemnic, tworzenia pięknych rzeczy i sytuacji.
Uczniom i nauczycielom życzymy sukcesów w tej pracy.
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Susza

Wójt Gminy Płaska wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej z powodu suszy na terenie Gminy Płaska.
Wojewoda Podlaski Zarządzeniem Nr 77 z dnia 7
lipca 2006 roku powołał komisję do spraw szacowania
strat na obszarach dotkniętych klęską suszy i włączył
do prac komisji Jana Szymczyka i Roberta Hańczuka
- pracowników Urzędu Gminy Płaska oraz Bożenę
Kurzyna pracownika Powiatowego Zespołu Dworactwa Rolniczego w Augustowie.
Członkowie komisji dokonali szacowania strat w
gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Płaska
w dniach od 9 sierpnia 2006 r. do 14 sierpnia 2006
roku.
Komisja dokonała szacowania strat zgłoszonych
przez rolników w gospodarstwach rolnych na każdej
działce określając:
– powierzchnię działki, na której uprawy zostały
uszkodzone lub zniszczone,
– wysokość nakładów poniesionych do dnia wystąpienia klęski suszy,
– określony w procentach stopień zniszczeń upraw,
z tym, że do szacowania szkód stopień zniszczeń nie
może być niższy niż 30%,
– rodzaj uprawy wraz z uwzględnieniem w uwagach właściwej fazy rozwoju rośliny (z wyłączeniem
roślin skoszonych),
– ilość zwierząt w gospodarstwie,
– wznowienie uprawy po klęsce żywiołowej (wielkość planowanych nakładów),
Szacowania szkód dokonano w 177 gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Płaska.
W dniu 1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia
skutków suszy, przedłożoną przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Program zacznie obowiązywać od 1
września 2006 r. Będzie realizowany przez ministra
rolnictwa we współpracy z ministrami: finansów, gospodarki, ochrony środowiska, polityki społecznej.
W Programie przewidziano m.in.:
• pomoc materialną dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w postaci 1 tony pszenicy na gospodarstwo (Agencja Rezerw Materiałowych),
• dopłaty do materiału siewnego nabywanego
przez poszkodowane gospodarstwa rolne (Agencja
Rynku Rolnego),
• pomoc socjalną udzielaną przez gminne ośrodki
pomocy społecznej. Proponuje się, aby wysokość zasiłku socjalnego była zróżnicowana:
• dla gospodarstw rolnych do 5 ha użytków rolnych
- 500 zł,

• dla gospodarstw rolnych powyżej 5 ha użytków
rolnych - 1 000 zł.
• wypłatę dopłat bezpośrednich za 2006 r. w pierwszej kolejności rolnikom poszkodowanym przez suszę
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
• pomoc, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne,
odraczanie terminu płatności składek, rozkładanie
ich na dogodne raty (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Poszkodowani przez suszę rolnicy
mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych
spłat należności z tytułu zadłużenia,
• ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz ulgi i zwolnienia w
opłatach podatku rolnego (wójtowie, burmistrzowie
lub prezydenci miast),
• niestosowanie kar wobec producentów rolnych,
którzy nie wywiążą się z limitu produkcji mleka.
Jeżeli chodzi o odszkodowania z tytułu utraconych
plonów spowodowanych suszą rolnicy powinni korzystać z firm ubezpieczeniowych, w których ubezpieczyli swoje ziemiopłody. Natomiast ci rolnicy, którzy
dotychczas nie ubezpieczyli swojego mienia powinni
rozważyć możliwość zastosowania takiego ubezpieczenia w latach przyszłych.
W roku bieżącym Pan Minister ds. rolnictwa zawarł umowę z pięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi: PZU SA., Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska SA,, Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW, Concordia Polska TUW oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i reasekuracji Warta SA.
Do tych firm może zwrócić się rolnik zainteresowany
ubezpieczeniem z dopłatami z budżetu państwa.

W dniu 17. 08. 2006 r. utworzyła się grupa inicjatywna w celu powołania Komitetu Wyborczego
Wyborców „Samorząd Ziemi Augustowskiej”. Celem
Komitetu jest umożliwienie mieszkańcom wyboru
do rady powiatu augustowskiego oraz rad gmin, ludzi bezpartyjnych, posiadających doświadczenie w
pracy samorządowej, którzy wykazali się efektywną
pracą, a nie tylko obietnicami wyborczymi, często
nie do spełnienia. Szczegółowy program wyborczy
zostanie ogłoszony w chwili powołania Komitetu.
Osoba do kontaktu:
Bogdan Wysocki
tel. 507155225
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SZKOŁO!
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W NASZEJ GM

4 września, po nieco dłuższych
niż zwykle wakacjach, uczniowie
polskich szkół stawili się na otwarciu nowego roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej w Gruszkach pierwszy dzwonek zadźwięczał o godz. 9.00.
Na inauguracji roku szkolnego
gospodarze mieli zaszczyt gościć
wielu przyjaciół szkoły – księdza
proboszcza parafii Mikaszówka,
pracownika Urzędu Gminy Płaska,
emerytowanych nauczycieli oraz
licznie przybyłych mieszkańców
Gruszek.

Świetlica w Płaskiej ocieplana i tynk

Uroczystość uświetniła, celebrowana przez księdza proboszcza,
Msza Święta, następnie Dyrektor
Szkoły, pani Bożena Baronowska,
wygłosiła przemówienie oraz odczytała list Ministra Oświaty skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie, rodzice i wychowawcy mieli czas na podzielenie się
swoimi spostrzeżeniami i omówienie spraw organizacyjnych podczas
zajęć w salach lekcyjnych.
W roku szkolnym 2006/07 w
Szkole Podstawowej w Gruszkach
naukę rozpoczęło 61 uczniów klas
I-VI oraz 9 sześciolatków w oddziale
przedszkolnym.
Miło ujrzeć uśmiechnięte i opalone twarze naszych dzieci, radośnie dzielących się swoimi letnimi
przeżyciami.
Oby wakacyjnej energii wystarczyło na całe 10 miesięcy solidnej
pracy.
Życzymy powodzenia!
K. Ślużyńska

Remont Zabytkowego kościoła
w Mikaszówce.

Urząd Gminy z nowym dachem, oknami, pa
prezentuje, ale chce się krzyczeć; chodnik, ch

W gruszkach stawiają nowy ocieplany garaż na samochody ratownicze.
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kowana tu jeszcze plac trzeba czym wyłożyć!

arkingiem i kawałkiem chodnika dobrze się
hodnik... więcej chodnika, do szkoły i dalej.

A w Rygoli budowa

drogi lada dzień się
skończy i wtedy
ją sfotografujemy
i podumamy nad
wieloma innymi drogami
w Gminie, które trzeba
utwardzić.

Nasze Obywatelstwo

Dzieje naszego państwa tak się układały, że nie mieliśmy zbyt wielu okazji nauczyć
się obywatelstwa. Nasza starsza i nowsza historia działa się mimo nas. Częściej byliśmy
jej ofiarami, niż twórcami. Ten stan rzeczy sprawił, że nie tylko za Państwa, ale za własną rodzinę, podwórko, a nawet samych siebie odpowiedzialności ponosić nie mamy
ochoty. Swój własny los traktujemy raczej jako wynik cudzych knowań. Wszystkie
niepowodzenia składamy chętnie na złe władze, złych ludzi, a w ostateczności na brak
szczęścia.
W naszych rozmowach nie słychać, abyśmy mówili co źle zostało zrobione. O czym
nie dość się pomyślało, co zrobić należy i kto do tego najbardziej się nadaje. Myślenia o obowiązkach, powinnościach o jak najpożyteczniejszych działaniach. Nie leży
w naszych zwyczajach.
Myślimy raczej o tym co nam się od innych należy. Nie o tym, jak dobrą władzę
wybrać aby była zdolna uczciwie i dobrze publiczne sprawy prowadzić. Od władzy
oczekujemy, że nas raczej czymś obdaruje, niż że swoją pracą będzie tworzyć coraz
lepsze warunki dla naszej pracy.
Obywatel jest współwłaścicielem państwa, współwłaścicielem GMINY. W listopadzie będziemy wybierać RADĘ GMINY I WÓJTA. Trzeba dobrze przemyśleć swój wybór.
I oddać swój głos na tego kandydata, który gwarantuje rzetelne wywiązywanie się
z powierzonych mu obowiązków.
Bądźmy obywatelami i weźmy udział w wyborach.
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Gminne Zawody

w sporcie pożarniczym
W niedzielę 2 lipca w miejscowości Jazy w gminie Płaska odbyły się Gminne Zawody w sporcie pożarniczym. Impreza ta przyciąga każdego roku wielu
widzów, tak też było i tym razem. Organizatorem tegorocznej imprezy, która rozpoczęła się o godz. 11:
00 był Ireneusz Sieńkowski Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Płaskiej oraz Oddział
Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Płaskiej i strażacy PSP w Augustowie.
Zawody rozpoczęły się tradycyjnie od sztafety 7 x
50 z przeszkodami. Każda z drużyn musiała pokonać
tor przeszkód z pełnym umundurowaniem i zmierzyć
się między innymi ze ścianą i płotkiem. Kolejnym
sprawdzianem dla strażaków była tzw. bojówka. Polega ona na jak najszybszym rozłożeniu sprzętu gaśniczego, pięćdziesięciometrowym biegu w kierunku
trzech słupków i strąceniu ich strumieniem wody.
Wymagało to bezbłędnej współpracy w drużynie, a
przede wszystkim szybkości.
W rywalizacji wzięły udział dwie drużyny kobiece
z OSP Mołowiste i Dalny Las. Dziewczyny nie miały
łatwiejszego zadania. Bojówkę rozegrano na tych samych zasadach, co u męszczyzn. Drobne modyfikacje
wystąpiły jedynie w sztafecie. Odstąpiono również
od klasycznego umundurowania bojowego. Sędzią
głównym zawodów był mł. kpt Jarosław Tomaszewski,
a koordynatorem zawodów był kpt Grzegorz Roszko.
Po ciężkich zmaganiach wręczono puchary i dyplomy zwycięskim drużynom. Wójt Gminy Płaska na
zakończenie złożył podziękowania wszystkim zawodnikom i powiedział, że powinno być więcej takich imprez. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i publiczności.
A oto klasyfikacja Drużyn OSP:
Drużyny męskie:
1. OSP Dalny Las;
2. OSP Płaska;
3. OSP Mołowiste;
4. OSP Gruszki:
5. OSP Strzelcowizna:
6. OSP Rudawka.
Drużyny kobiece:
1. OSP Mołowiste;
2. OSP Dalny Las.

Z życia OSP
W dniu 24 czerwca 2006 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Płaskiej. Na
zjeździe przyjęto uchwałę programową działania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Płaskiej na lata 2006 – 2011.
Ponadto wybrano Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Płaskiej w następującym składzie
osobowym:
1) Prezes – Sieńkowski Ireneusz;
2) Wiceprezes – Puczyłowska Hanna;
3) Wiceprezes – Kozielski Zbigniew;
4) Komendant Gminny – Ciężkowski Dariusz;
5) Sekretarz – Szymczyk Jan;
6) Skarbnik – Sobolewski Stanisław;
7) Członek prezydium (kronikarz) – Jeziorski Henryk;
8) Członek Zarządu – Jejer Stanisław;
9) Członek Zarządu – Abrycki Tadeusz;
10) Członek Zarządu – Ciężkowski Kazimierz;
11) Członek Zarządu – Bagiński Jan;
12) Członek Zarządu – Baranowski Waldemar.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Płaskiej wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:
1) Sieńkowski Ireneusz;
2) Ciężkowski Dariusz;
3) Ejsmont Jerzy.

GAZETA PŁASKA
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Zdumienie

(fragment z Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II)

Zatoka lasu zstępuje
W rytmie górskich potoków ten rytm
objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
We wszystkim, czym zewsząd przemawia
Stworzony świat....
Co razem z zatoką lasu
Zstępuje w dół każdym zboczem...
To wszystko, co z sobą unosi
Srebrzysta kaskada potoku,
Który spada z gór rytmicznie
Niesiony swym własnym prądem.
– niesiony dokąd?
Co mówisz mi górski strumieniu?
W którym miejscu się ze mną spotkasz?
Ze mną, który także przemijam –
Podobnie jak ty...
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymaćpozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
potok się nie zdumiewa gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
– lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
Jest progiem zdumienia.
Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię „Adam”
Był samotny z tym swoim zdumieniem
Pośród istot, które się nie zdumiewały
– wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
Na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
Z tej fali, która go unosiła,
Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
„zatrzymaj się!- masz we mnie przystań”
„we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem” –
„zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”
„ma sens...ma sens...ma sens!”

piękne kanie

Na przybrzeżnej łące we wsi Muły piękne kanie wyrosły, wielkie jak talerze.
– Takich grzybów to my kiedyś nie zbierali – powiedziała Pani sołtysowa. To
miastowe nauczyli nas jeść kanie. Jak się je w jajku i bułce obtoczy i na maśle
usmaży, to smakują jak schabowe. Warto wybrać się na kanie do Muł nad
jeziorem Szlamy. Bardzo tam pięknie.

Zalane łąki
Po miesiącach wielkiej suszy nastąpiły ogromne opady deszczu
i mali oracje zawiodły. Nie konserwowane urządzenia rozmyło, łąki
zalało i nie ma gdzie paść bydła. Naprawa jest kosztowna i użytkowników na nią nie stać, szukają pomocy w Gminie. Urząd Gminy nie
dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Przed laty za komuny
działały „spółki wodne” wspierane państwowym groszem.
W okresie transformacji nie przygotowano odpowiednich instrumentów gwarantujących pozyskanie pieniędzy na prowadzenie konserwacji zainstalowanych urządzeń takich jak zbiorcze rowy melioracyjne, kamionkowa sieć melioracyjna. Całkowity koszt konserwacji
tych urządzeń spoczął na rolnikach zrzeszonych w „spółkach wodnych”. Podstawowym tytułem do uzyskania usług konserwatorskich
jest członkostwo w spółce i płacenie składek.
Przed laty niektórzy zdecydowali, ze nie będą płacić na melioracje,
zgodnie z zasadą „jakoś to będzie”. I doczekali kompletnego zdewastowania urządzeń. Teraz trzeba się znowu zorganizować, przystąpić
do spółki wodnej, zapłacić składki i... Ponieważ zainstalowane urządzenia są już bardzo stare mają 30 lat można ubiegać się o pomoc
finansową za środków Unijnych i Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba
przygotować odpowiednią dokumentacje techniczną i wystąpić z
wnioskiem o dofinansowanie.
Kamień pamięci Jana Pawła II
wystawiony staraniem Pana Sławomira Juszkiewcza stoi w Mikaszówce nieopodal Kościoła.

Wycieczka do Kowna...
Kowno leży w niezwykle malowniczej okolicy, u zbiegu
dwu rzek; Niemna i Wilii. Pierwsze ślady osady sięgają IV-V
wieku W średniowieczu Kowno leżało na szlaku handlowym
Hanzy. Związki z Hanzą upamiętnia przepiękny gotycki
budynek w którym, obecnie mieści się liceum. Miasto było
wielokrotnie zdobywane przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Książe Witold w roku 1408 nadał miastu prawa i przywilej organizowania dwa razy w roku Targów i pośrednictwa w
handlu między Litwą, a ziemiami ruskimi i zachodnią Europą.
Miasto pięknie się rozwijało. Powstało wiele wspaniałych
świątyń, piękny Ratusz W Kownie, przez trzy lata Adam Mickiewicz odpracowywał swoje uniwersyteckie stypendium.
Pracował jako nauczyciel.
Wielkomiejskiego charakteru nabrało Kowno w latach
międzywojennych, kiedy wobec zajęcia przez Polaków
Wilna, stało się stolicą Litwy. Wówczas zbudowano mosty
na Niemnie, zakłady przemysłowe, instytucje państwowe.
Powołano Uniwersytet Litewski.
Kowno urodą może konkurować z Wilnem.
Muzeum Sztuki wzniesione 1936 roku ma najbogatsze zbiory sztuki na Litwie.

Kościół św. Michała Archanioła został wybudowany przez Rosjan jako cerkiew garnizonowa.
Po pierwszej wojnie światowej świątynię kupili katolicy. W czasach komunizmu był tam magazyn, a później muzeum.
Po upadku komunizmu przywrócono świątynię wiernym. Kościół jest ulubionym miejscem ceremonii ślubnych.

