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Trwa letnia kanikuła…

Na XXIII sesji Rady
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Dzień Strażaka 
w Gminie Płaska

Konkurs „Julian Tuwim – 
życie i twórczość”

Realizacja projektu 
zakończona!

Konkurs kronik OSP

,,Kanał Augustowski’’
– wyjątkowy szlak dla 
turystyki motorowodnej
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TRWA LETNIA 
KANIKUŁA…
Sezon w pełni, pogoda wreszcie 

stanęła na wysokości zadania, a co za 
tym idzie znacznie wzrosła liczba gości 
i, jak to się drzewiej mawiało, ,,letnia-
ków’’ spędzających urlop na terenie 
naszej Gminy. Na Podhalu mawia się, 
że jak ,,cepry’’ przyjadą to i ,,dutków’’ 
przybędzie. Nie od dziś wiadomo, że 
los i zasobność mieszkańców Gminy 
Płaska również w dużej mierze zależy 
od ruchu turystycznego. A więc sza-
nowni urlopowicze, nie żałujcie pusz-
czańskich dukatów, bo czym więcej ich 

zostawicie, tym lepsze warunki pobytu 
w przyszłym sezonie otrzymacie!

W Gminie praca wre, gdyż realizowa-
ne są ważne inwestycje. Letnia kanikuła 
dla jednych jest czasem odpoczynku, 
dla innych (szczególnie drogowców) 
okresem wzmożonej działalności. Trwa 
utwardzanie dróg gminnych, napra-
wiane są przydomowe oczyszczalnie 
ścieków i dobiega końca projekt roz-
budowy infrastruktury turystycznej. 
W jego ramach oddaliśmy pod koniec 
czerwca do użytku trzy piękne, nowe 
plaże gminne: w Jazach nad jeziorem 
Mikaszewo, w Paniewie oraz w Mołowi-
stym nad jeziorem Serwy. Przy dwóch 
pierwszych prowadzimy ponadto 
pola namiotowe z nowoczesną infra-
strukturą. Zachęcamy do korzystania 
zarówno miłośników ,,namiotingu’’, jak 
i  ,,caravaningu’’.

Ostatniego dnia czerwca na plaży w 
Jazach odbyły się gminne uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka połączone z 
zawodami sportowo-pożarniczymi. 
W rywalizacji uczestniczyły zarówno 
drużyny młodzieżowe (dziewczęta 
z OSP Gruszki oraz chłopcy z OSP 
Gruszki i Strzelcowizna), jak i męskie: 
z OSP Gruszki, OSP Mołowiste, OSP 
Płaska, OSP Strzelcowizna. Żałujemy, 

że w zawodach nie uczestniczyły dru-
żyny z OSP Dalny Las i OSP Rudawka. 
Być może uda się im zmobilizować w 
przyszłym roku. Zmagania były bardzo 
emocjonujące i stały na wysokim po-
ziomie. Dodatkowo uczestnicy imprezy 
mogli skosztować wyśmienitą gro-
chówkę i potańczyć przy dźwiękach 
zespołu ,,Two Hearts’’.

Gmina Płaska dzięki nowoczesnemu 
zarządzaniu ( w tegorocznym rankingu 
,,Rzeczpospolitej’’ na ok. 1700 gmin 
wiejskich zajęliśmy 40 pozycję w kraju, 
najwyższą  z Województwa Podlaskie-
go) stała się nie tylko atrakcyjna dla ru-
chu turystycznego, lecz również miej-
scem spotkań  sektora biznesowego. 
Kongres Security w Płaskiej jest tego 
najlepszym przykładem. Ponadto od-
wiedzają nas liczni przedstawiciele sa-
morządów z całej Polski oraz delegacje 
Lokalnych Grup Działania będąc pod 
wrażeniem ogromnych, pozytywnych 
zmian. Zazdroszczą nam szczególnie 
wielkości i zakresu inwestycji. Tak więc 
cieszmy się i sięgajmy po nowe cele!

     
Zapraszam do miłej lektury!

    
Redaktor Naczelny

Wojciech Krzywiński 

Otwarcie plaż gminnych
30 czerwca oraz 7 lipca odbyło się otwarcie nowych plaż w Gminie Płaska. W ostatnią niedzielę czerwca rozpoczęła 

działalność gminna plaża w Jazach nad jeziorem Mikaszewo, natomiast w pierwszą niedzielę lipca – plaża w Paniewie. 
Turyści i urlopowicze mogli korzystać z wielu atrakcji  min. jazdy na nartach wodnych, pływaniu na bananie, wziąć udział 
w turnieju piłki plażowej oraz regatach kajakowych. Ponadto na terenie plaż funkcjonują gminne pola namiotowe 
z nowoczesną infrastrukturą.

Do zobaczenia na wodą!
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W dniu 28 czerwca 2013 roku w świe-
tlicy wiejskiej w Płaskiej odbyła się XXIII 
zwyczajna sesja Rady Gminy, której prze-
wodniczył Dariusz Ciężkowski, zaś radni 
podjęli podczas jej trwania kilka ważnych 
decyzji. Przyjęto protokół z poprzedniej 
XXII sesji. Sprawozdanie z działalności 
urzędu i informację o wydanych decy-
zjach przez Wójta Gminy w roku 2012 
przedstawił Wójt Gminy Wiesław Go-
łaszewski. Sprawozdanie z działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych za 2012 rok przed-
stawiła Regina Stasiak Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Płaskiej. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej w 2012 roku przedstawiła 
Kierownik GOPS w Płaskiej Alina 
Muraczewska. Sprawozdanie z działal-
ności bibliotek w 2012 r. przedstawiła 
Wasilewska Barbara - Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Płaskiej 
Sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury za 2012 r. przedstawił 
Wojciech Krzywiński Dyrektor GOK 
w Płaskiej. Sprawozdanie z działalności 
Samorządowego Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Płaskiej za 
2012 r. przedstawił Kierownik Zakładu 
Emil Milewski. Sprawozdanie z działal-
ności Gminnego Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych  w 2012 r. przedstawił 
Sekretarz Gminnego Zarządu OSP RP 
w Płaskiej Jan Szymczyk.

Podczas sesji: 
-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/151/13 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2012 rok, gdzie radni 
zatwierdzili sprawozdanie fi nansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Płaska za 2012 rok;

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/152/13 w 
sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2012 rok, w której  Rada Gmi-
ny po zapoznaniu się z sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2012 
rok, sprawozdaniem fi nansowym, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku, informacją o stanie mienia 
Gminy Płaska, stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej nie udzieliła Wójtowi Gminy 
Płaska absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok.

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/153/13 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Rada Gminy dokonała wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie z którą opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi ponoszona 
będzie od gospodarstwa domowego. 
Dokonała również zróżnicowania stawek 
opłaty w zależności od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących w gospodarstwie 
domowym, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach i ustaliła miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) od gospodarstw domowych 1- 2  
osobowych w wysokości 12,00 zł.; 

2) od gospodarstw domowych 3-5 
osobowych w wysokości 24,00zł.; 

3) od gospodarstw domowych 6  oso-
bowych i powyżej w wysokości 36,00 zł.

Ustaliła również niższą miesięczną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny: 

1) od gospodarstw domowych 1-2 
osobowych w wysokości 9,00 zł.; 

2) od gospodarstw domowych 3  - 5  
osobowych w wysokości 18,00 zł.; 

3) od gospodarstw domowych 6  oso-
bowych i powyżej w wysokości 27,00 zł.

Ilość osób zamieszkujących daną 
nieruchomość ustalana jest na podstawie 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy 
lub stale nie zamieszkują mieszkańcy 
(mieszkańcy sezonowi).  W przypadku 
nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość zamieszkałą przez miesz-
kańców, a w części nieruchomość nie 
zamieszkałą przez mieszkańców, opłata 
będzie ustalona na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. W przypadku 
nie złożenia deklaracji w terminie wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pochodzącymi z nierucho-
mości na których zamieszkują mieszkańcy 
stale, nieruchomości na których stale 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne ustali Wójt Gminy w 
drodze decyzji. 

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/154/13 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Wzór deklaracji musiał ulec 
zmianie ze względu na zmianę stawek 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklaracje na nowym 
druku właściciel nieruchomości obowią-
zany jest złożyć niezwłocznie w Urzędzie 
Gminy Płaska. W przypadku zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na zmianę, 
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń 
mających wpływ na wysokość opłaty, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację uwzględniającą 
zmiany w terminie 14 dni od daty wystą-
pienia zmiany.

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/155/13 
w sprawie zmian w budżecie gminy Pła-
ska na 2013 r. , gdzie dokonano zmian 
poprzez zwiększenie planu dochodów 
budżetowych o kwotę 630.011,24 zł.  i 
zwiększenie planu wydatków budżeto-
wych o kwotę 630.011,24 zł. Budżet po 
dokonanych zmianach przedstawia się 
następująco: dochody budżetu ogółem 
16.586.796,00-zł., z tego: bieżące w wyso-
kości 9.145.138,00-zł.; majątkowe w wy-
sokości 7.441.658,00,-zł. Wydatki budże-
tu w wysokości 17.688.546,00,-zł., z tego: 
bieżące w wysokości 8.555.613,00-zł.; 
majątkowe w wysokości 9.132.933,00-
zł. Defi cyt budżetu gminy w wysokości 
1.101.750,00 zł zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów w kwocie 1.101.750,00 zł. 

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/156/13 w 
sprawie poboru podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia 
za inkaso. Rada Gminy  zarządziła pobór 
podatku rolnego, podatku leśnego i podat-
ku od nieruchomości od osób fi zycznych 
w drodze inkasa.  Inkaso podatków rolne-
go, leśnego, od nieruchomości lub w for-
mie łącznego zobowiązania pieniężnego 
powierzyła sołtysom wsi gminy Płaska. 
Ustalono wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 10 % od sumy zainkasowanych 
i terminowo przekazanych do Urzędu 
Gminy Płaska podatków pobranych w so-
łectwach: Dalny Las, Gorczyca, Gruszki, 
Macharce, Mikaszówka, Mołowiste, Pła-
ska, Podmacharce, Rubcowo, Rudawka, 
Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, 
Sucha Rzeczka. 

-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/157/13 
w sprawie zmiany składu osobowego Ko-
misji Budżetowej Rady Gminy Płaska. W 

Na XXIII sesji Rady Gminy
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uchwale Nr II/4/10 Rady Gminy Płaska z 
dnia 1  grudnia 2010 r. w sprawie powoła-
nia Komisji Budżetowej Rady Gminy Pła-
ska wprowadzono zmianę z tytułu przy-
jęcia rezygnacji radnej Bogumiły Her-
maniuk z członka Komisji Budżetowej.
-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/158/13 
w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płaska. 

W Uchwale nr II/3/10 Rady Gminy Pła-
ska z dnia 1  grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Płaska wprowadzono zmiany z 
tytułu przyjęcia rezygnacji radnego Piotra 
Tomasza Miezio z członka komisji rewi-
zyjnej, a  do składu komisji rewizyjnej 
powołano radną Bogumiłę Hermaniuk;
-  podjęto Uchwałę Nr XXIII/159/13 w 

sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
Stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla 
Stefana Batorego”, w której Rada Gminy 
wyraziła wolę przystąpienia Gminy Pła-
ska do Stowarzyszenia pn. „Szlak Wodny 
im. Króla Stefana Batorego”, a Wójta 
Gminy Płaska wyznaczyła jako przedsta-
wiciela gminy Płaska w Stowarzyszeniu.

red.

Kongres Security w Płaskiej
Kongres Security, którego piąta edycja 

gościła blisko 80 osób zebrał w jednym 
miejscu przedstawicieli 41 fi rm. Dodaj-
my kilka liczb i faktów: 5 właścicieli 
fi rm (w tym jeden notowany w pierwszej 
50-tce najbogatszych Polaków tygodnika 
„Wprost” oraz polskiej edycji „Forbes”), 
26 managerów, w tym trzech, których 
zakres odpowiedzialności wykracza 
poza granice Polski, 16 dyrektorów, 2 
doradców zarządów swoich fi rm, reszta 
osób to specjaliści i konsultanci robiący 
kariery w dużych polskich fi rmach oraz 
międzynarodowych korporacjach (w tym 
gronie pewna młoda dama pochodząca z 
Płaskiej). 

Co to jest Kongres Security? No cóż...
określenie „kongres” jest tu może trochę 
na wyrost. Mamy do czynienia bardziej 
ze spotkaniem towarzyskim osób branży 
bezpieczeństwa. 

Branża bezpieczeństwa to zarówno 
agencje ochrony, jak i firmy oferujące 
kamery, alarmy i różne inne cuda techniki. 
Branżę tą tworzą też managerowie bezpie-
czeństwa zatrudnieni w różnych fi rmach, 
z reguły dużych, których obowiązkiem 
jest szeroko rozumiana obrona interesów 
tych fi rm.

Po tym przydługim wstępie dociera-
my do sedna- lokalizacja kongresu. Nie 
odbywał się on ani w Warszawie, Kra-
kowie, Wrocławiu, ani w Poznaniu, czy 
Białymstoku. Nie odbywał się on nawet 
w Bydgoszczy!

Do „kongresu” po raz piąty doszło w 
Płaskiej. Jak zwykle świetnie się bawimy, 
ucztujemy, gramy paint Ball, w tym roku 
wprawialiśmy się nawet w grę w golfa! 
Wynajęty zespół „Two Hearts” z Augusto-
wa, a potem DJ Sławek grali nam do rana.  
Do tego zachwycający rejs katamaranami 
z Augustowa do Płaskiej oraz zabawa na 
plaży u pp. Jadeszków, gdzie zażywając 
sauny, rozmawiając o biznesie spotykają 
się ludzie, którzy na co dzień dość bezpar-
donowo walczą ze sobą na konkurencyj-
nym rynku. Czy takie spotkanie możliwe 
jest gdziekolwiek indziej, niż w Płaskiej? 
Czy gdziekolwiek indziej bardzo poważni 
przedsiębiorcy w doskonałych humorach i 
krótkich spodenkach mają szansę spotkać 
się i porozmawiać bez tzw. „napinki”? 
Odpowiedź jest prosta – nie! 

Tylko nasza gmina,  gościnność, której 
tutaj ludzie doświadczają, zapierająca dech 
w piersiach przyroda, wspaniałe jedzenie 
a przede wszystkim wspaniali, gościnni i 
uśmiechnięci ludzie powodują, że tylko w 
Płaskiej jest to możliwe.

Po „kongresie” zrobiliśmy ankietę 
wśród uczestników. Jedno z pytań dotyczy-
ło kolejnego spotkania- czy ma odbywać 
się w Płaskiej, czy gdzie indziej. Odpo-

wiedzi były jednoznaczne – tylko Płaska!! 
Wrócimy więc za rok z „kongresem”. 
Jest duża szansa, że część z osób wróci 
wcześniej, na wakacje. Uczestnicy brali 
namiary na agroturystyki w Płaskiej. Kilka 
fi rm zastanawia się nad zorganizowaniem 
u nas imprez dla swoich klientów. 

W międzyczasie urodziło się kilka 
pomysłów na kolejne imprezy w Płaskiej: 
we wrześniu grzybobranie połączone z ma-
newrami paint ball i testowaniem urządzeń 
osobistego GPS. 

Zimą kulig, pokazowy mecz hokeja na 
lodzie, bieg przełajowy na nartach, zimo-
wy triathlon….

Nie można też zapomnieć o podzięko-
waniach dla osób, bez których byłoby trud-
niej, albo wręcz niemożliwe stworzenie at-
mosfery spotkania branży bezpieczeństwa. 
Kieruję je więc w stronę całej rodziny 
Jadeszko, dziękuję za pomoc chłopakom 
z rodziny Sieńkowskich, Tolkowi Kuźmie. 
Wielkie dzięki dla p. Wojtka Krzywińskie-
go, dyrektora CIT, za jego pomoc i radę. 

Płaska może być wspaniałym miejscem 
dla spotkań  biznesowych. Branża bezpie-
czeństwa się o tym przekonała. Czekamy 
dla następnych. 

Jacek Tyburek
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W niedzielę 30.06.2013r., przy pięknej 
pogodzie na bindudze nad jeziorem Mika-
szewo w Jazach, odbyły się uroczystości 
Dnia Strażaka. Program imprezy przewi-
dywał między innymi:

1. Otwarcie plaży gminnej
2. Gminne zawody sportowo - po-

żarnicze
3. Festyn rodzinny
4. Bezpłatną grochówkę
5. Zabawę taneczną
Uroczystości z okazji Dnia Strażaka 

zostały połączone z otwarciem plaży 
gminnej, która została wyposażona w 
odpowiednią strukturę techniczną, służącą 
mieszkańcom gminy oraz turystom tłum-
nie odwiedzjącym Gminę Płaska.

Prowadzący imprezę Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Płaskiej Pan 
Wojciech Krzywiński przedstawił pro-
gram uroczystości i poprosił Wójta Gminy  
Płaska Pana Wiesława Gołaszewskiego o 
otwarcie zawodów sportowo - pożarni-
czych w towarzystwie:

Ks. Andrzeja Borkowskiego - pro-
boszcza Parafi i Mikaszówka; mjr Woj-
ciecha Sobolewskiego –Z-cę Komen-
danta Placówki Straży Granicznej w 
Płaskiej; Jerzego Cieniewicza –Lekarza 
z Ośrodka Zdrowia w Płaskiej; Tomasza 
Jarosza –przedstawiciela Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Płaska. Komisję sędziow-
ską stanowili przedstawiciele Komendy 
Powiatowej PSP w Augustowie z asp.szt.
Krzysztofem Waszkiewiczem na czele. 
Ks.Andrzeja Borkowski dokonał cere-
monii poświęcenia plaży gminnej i życzył 
uczestnikom zawodów jak najlepszych 
wyników. Po tej wzniosłej ceremonii 
rozpoczęły się zawody w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7x 50m 
oraz ćwiczenia bojowe. Do zawodów 
zgłosiły się następujące drużyny: męskie 
dorosłych-OSP Gruszki, OSP Mołowiste, 

OSP Płaska, OSP Strzelcowizna oraz mło-
dzieżowe: chłopców – OSP Gruszki i OSP 
Strzelcowizna, dziewczęta- OSP Gruszki. 
W rywalizacji nie uczestniczyły drużyny 
OSP Dalny Las i OSP Rudawka. Zmaga-
nia rozpoczęły drużyny młodzieżowe wg 
regulaminu dla młodzieżowych drużyn 
pożarniczych.  Rywalizacja przebiegał w 
duchu fair play, aczkolwiek była bardzo 
zacięta.

W ostateczności klasyfi kacja drużyn 
była następująca: drużyny młodzieżowe: 
dziewczęta - I miejsce OSP Gruszki, 
Chłopcy – I miejsce OSP Gruszki, II 
miejsce – OSP Strzelcowizna. Drużyny 
męskie –dorosłych:

I miejsce – OSP Gruszki z wynikiem 
1.36,38 min (skład: Jerzy Jatkowski, 
Adrian Rowiński, Marek Jasiński, Rafał 
Baranowski, Grzegorz Waluś, Kamil 
Jasiński, Kamil Makar, Waldemar Bara-
nowski, Tomasz Zaniewski),

II miejsce-  OSP Mołowiste z wyni-
kiem 1.38,37 min

III miejsce – OSP Strzelcowizna z 
wynikiem 1.43,35 min

IV miejsce -  OSP Płaska z wynikiem 
1.45,11 min

Nad przebiegiem  zawodów i prawi-
dłowością uzyskiwanych wyników  czu-
wała komisja sędziowska powołana przez 
Komendanta Powiatowego PSP  St.bryg.
Jarosława Wendta, w składzie:

asp. szt. Krzysztof Waszkiewicz – Sę-
dzia Główny, mł.kpt. Karol Karwowski – 
członek, st. sekc. Radosław Kapla, mł.asp.
Filip Orlik.

Sekretariat zawodów: sekretarz za-
rządu Oddz. Gm. OSP Jan Szymczyk, 
Kronikarz Zarządu Oddz. Gm. OSP 
Henryk Jeziorski,  pracownik GOK - Maja 
Puczyłowska.

W uroczystościach uczestniczyła duża 
liczba mieszkańców Gminy i turystów, 
którzy mogli się posilać w punktach 
gastronomicznych, a także bezpłatnie 
skosztować strażackiej grochówki, przy-
gotowanej przez Druhnę Małgorzatę 
Ciężkowską z OSP  Płaska.

Po odczytaniu protokołu z wynikami  
przez Sędziego Głównego przystąpio-
no do wręczenia dyplomów i nagród. 
Dokonali tego: Wójt Gminy Płaska - 
Wiesław Gołaszewski, przedstawiciel 
SBR Szepietowo – oddziału w Płaskiej 

Dzień Strażaka w Gminie Płaska



czerwiec - lipiec 2013 r. 7

26 czerwca rozstrzygnięto konkurs czy-
telniczo–plastyczny „Julian Tuwim – życie 
i twórczość” organizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Płaskiej w ramach 
obchodów Roku Juliana Tuwima. Konkurs 
polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania 
ukazujące się cyklicznie  co dwa tygodnie w 
ciągu dwóch miesięcy a  jego uczestnikami 
byli uczniowie szkoły podstawowej w Płaskiej 
i Gruszkach. Zwycięzcami konkursu zostali: w 
szkole Gruszkach – Milena Szymańska, Kinga 
Kucharzewska,Eliza Bielenia ( grupa wieko-
wa kl. I-III) oraz Dominik Bołtralik, Natalia 
Bołtralik, Adam Milewski ( grupa wiekowa 
kl. IV-VI), w szkole w Płaskiej w pierwszej 
grupie liderami byli: Aleksandra Raczkowska, 
Weronika Łada, Bartek Milewski, Agnieszka 
Daniłowicz, Miłosz Milewski oraz w drugiej 
grupie – Aleksandra Gołaszewska, Paulina 
Milewska i Monika Milewska. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upo-
minkami i pamiątkowymi dyplomami.

BW

„Julian Tuwim – życie i twórczość”

Pani Alicja Wnorowska i przedstawiciel 
Nadleśnictwa Płaska Pan Tomasz Jarosz.  
Sponsorami zawodów sportowo - pożar-
niczych byli:

-  PZU  Warszawa; SBR Szepietowo; 
ZOW ZOSP B-stok, Nadleśniczy N-ctwa 
Płaska, Wójt Gminy Płaska.

   Zamykając zawody Wiesław Goła-
szewski podkreślił sprawną organizację 
zawodów i ich przebiegu, jak również   
doskonałą pracę komisji sędziowskiej.  
Podziękował startującym drużynom, gra-
tulując zwycięskim drużynom wysokich 
kwalifi kacji i życzył dalszych sukcesów w 
tej zaszczytnej służbie. Na koniec  zaprosił 
wszystkich uczesników do wzięcia udzia-
łu w przyszłorocznej edycji zawodów.

 J.Szymczyk
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W lipcu 2013 r. dobiegła końca 
realizacja projektu „Rozbudowa infra-
struktury turystycznej w strefi e Kanału 
Augustowskiego na terenie Gminy Pła-
ska” współfi nansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-
2013. Zrealizowane zostały następujące 
zadania:

ZADANIE I. Budowa Gminnego 
Centrum Turystyczno-Sportowego w 
Płaskiej. Budowa i oddanie do eksploata-
cji wyjątkowo ciekawie położonego Cen-
trum Informacji Turystycznej w Płaskiej, 
które przyczyni się do poprawy promocji 
regionu w obszarze turystycznym.

Budynek CIT-u położony jest w cen-
trum miejscowości, w bezpośredniej bli-
skości drogi powiatowej prowadzącej do 
przejścia granicznego w Kurzyńcu. Wo-
kół budynku parkingi na ponad 40 samo-
chodów ułatwiają i zachęcają turystów do 
zatrzymania się i skorzystania z oferty 
CIT oraz ścieżki rowerowo-narciarskiej. 
Problemy z zagospodarowaniem wolne-
go czasu turystów, w przypadku braku 
słonecznej pogody, pomoże rozwiązać 
kompleks stadionowy z boiskami (do 
piłki nożnej, tenisa ziemnego, siatkówki 
plażowej), bieżniami lekkoatletycznymi, 
sauną, siłownią, wypożyczalnią nart 
biegowych i kawiarnią.

ZADANIE II. Budowa ścieżki rowe-
rowo-narciarskiej wzdłuż szlaku Kanału 
Augustowskiego w Gminie Płaska (od 
Gminnego Centrum Turystyczno - Spor-
towego w Płaskiej do Rezerwatu Perkuć) 
o długości 3.540 mb. Nawierzchnia 
ścieżki biegnącej wzdłuż Kanału Augu-
stowskiego wykonana została z kruszywa 
łamanego zaś odcinek wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1209B z kostki polbruk 
bezfazowej. Na dwóch pętlach ścieżki 
wykonane zostały wiaty grillowe oraz 
wiaty z siedziskami. Zadanie to wpłynie 
na wydłużenie sezonu turystycznego w 
regionie. Większość turystów odwiedza-
jących Gminę Płaska zainteresowanych 
jest głównie pobytem w okresie letnim. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe są 
również atrakcyjne poza okresem wa-
kacji letnich. Funkcja ścieżki rowerowej 

wydłuży sezon o miesiące wiosenne i 
jesienne, a funkcja ścieżki narciarskiej 
wydłuży sezon na miesiące zimowe. 
Przygotowana i ładnie zagospodarowana 
ścieżka, biegnąca wzdłuż Kanału Au-
gustowskiego to olbrzymia zachęta do 
jej przemierzenia. Niemal każdy turysta 
przyjeżdżający nad Kanał Augustowski 
zechce odwiedzić to miejsce. Ścieżka jest 
tym pierwszym ułatwieniem wejścia w 
Puszczę Augustowską.  Kolejne wybory 
turystów poruszania się po szlakach 
turystycznych w Gminie Płaska będą 
samodzielną decyzją każdego turysty. 

ZADANIE III. Zagospodarowanie 3 
plaż na terenie Gminy Płaska.

Zadanie to dotyczy zagospodarowania 
turystycznego:

1. plaży w Jazach nad jeziorem 
Mikaszewo,

2. plaży w Mołowistym nad jezio-
rem Serwy,

3. plaży w Płaskiej nad jeziorem 
Paniewo.

Gmina Płaska dysponuje nowocze-
snymi, zagospodarowanymi plażami, 
położonymi na najpiękniejszych bindu-
gach przy Kanale Augustowskim. Plaże 
wyposażone zostały w pomosty, wiaty 
grillowe, przebieralnie plażowe, stojaki 
na rowery,  place zabaw dla dzieci, drew-
niane ogrodzenia, śmietniki z obudową,  
instalacje nn z oświetleniem na słupach, 
miejsca postojowe, budynki sanitariatu, 
przyłącza wodociągowe.

Zadanie to przyczyni się do powstania 
w regionie nowoczesnej bazy turystycz-
nej i rekreacyjnej. 

Poza Beneficjentem bezpośrednim 
(Gminą Płaska) na realizacji Projektu 
skorzystają beneficjenci pośredni. W 
przypadku przedmiotowej Inwestycji 
zaliczyć do nich należy:

a) całą społeczność lokalną Gminy 
Płaska, w tym w szczególności:

- osoby zamieszkujące w bezpośred-
nim sąsiedztwie nowo projektowanej 
infrastruktury,

- osoby, które skorzystają z nowo 
powstałej infrastruktury,

- osoby pracujące w bezpośrednim 
sąsiedztwie nowo projektowanej infra-

struktury oraz osoby zatrudnione do jej 
obsługi po realizacji Projektu,

- osoby, które znajdą zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach prywatnych po-
wstałych w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej infrastruktury;

b) turystów.
Celem ogólnym Projektu jest podnie-

sienie atrakcyjności i konkurencyjności 
turystycznej oraz przedłużenie sezonu 
turystycznego w strefi e Kanału Augu-
stowskiego.

Cele bezpośrednie Inwestycji to:
• rozbudowa infrastruktury turystycznej 

w regionie,
• podniesienie jakości usług turystycz-

nych,
•  poprawa dostępności do infrastruktury 

sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
• wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji 

jako czynników stymulujących rozwój 
społeczny i gospodarczy,

• poszerzenie oferty usług turystycz-
nych, rekreacyjnych i sportowych w 
regionie,

• podwyższenie poziomu życia miesz-
kańców,

• podwyższenie standardu wypoczynku 
turystów i kuracjuszy przebywających 
w strefie Kanału Augustowskiego 
oraz na terenach bezpośrednio z nią 
sąsiadujących,

• stworzenie możliwości dalszego 
rozwoju obszaru położonego wzdłuż 
strefy Kanału Augustowskiego,

• poprawa walorów estetycznych terenu 
w strefi e Kanału Augustowskiego.

• Wartość całkowita Projektu „Rozbudo-
wa infrastruktury turystycznej w strefi e 
Kanału Augustowskiego na terenie 
Gminy Płaska”wynosi 7.438.995,59 
PLN, w tym wydatki kwalifi kowane 
6.845.592,95 PLN. Projekt fi nansowa-
ny z następujących źródeł:
a) Środki Gminy Płaska 2.304.800,88 

zł,
b) Środki EFRR 5.134.194,71 zł, co 

stanowi 75 % wydatków kwalifi kowa-
nych.

Anna Jadeszko

Realizacja projektu zakończona!
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W dniach  06-07.07.2013r odbył się 
XI Wojewódzki  Konkurs Kronik OSP w 
Czarnej Białostockiej.

  Program obu dni był niezwykle boga-
ty, obejmował nie tylko wystawę kroniki 
ich przegląd ,  ale również zapoznanie się 
z ciekawymi i pięknymi terenami Gminy 
i miasta Czarna Białostocka, a także 
Puszcza Knyszyńską. Po przyjeździe z 
Białegostoku do Czarnej Białostockiej 
pod okazałą  remizą strażacką  miejscowej 
OSP , która w maju bieżącego obchodziła 
90 rocznicę powstania- zostaliśmy ser-
decznie powitani  przez Druha Wiesława 
Siedleckiego- Komendanta Gminnego 
OSP a zarazem Naczelnika OSP,   miej-
scowych kronikarzy- Wiesławę Macu-
lewicz, Patrycję Maculewicz, Janusza 
Maculewicz, którzy prowadzą piękną 
kronikę miejscowej OSP. W okazałej 
świetlicy przy  remizie, wyłożyliśmy  
przywiezione kroniki z poszczególnych 
OSP, a mianowicie:

- OSP  Czarna Białostocka, OSP Woj-
ski,  OSP Zawyki, OSP  Klepacze, OSP 
Chodory,  OSP Boćki, OSP  Rudawka, 
OSP  Michałowo, OSP Koziniec, OSP  
Jasionówka,  Zespołu Klepaczanki przy 
OSP, OSP  Kleszczele,  OSP Płaska, Za-
rządu Oddz.Gm. OSP  Płaska.

  Zapoznanie się z terenem Gminy 
rozpoczęliśmy od zwiedzania wyłusz-
czarni przy Nadleśnictwie. Kierownik 
tego obiektu zapoznał opiekunów kronik 
z procesem technologicznym pozyski-

wania nasion z szyszek  sosny, świerka 
i modrzewia.

 Opiekunowie kronik zwiedzali uni-
kalną architekturę miejscową – tj. kościół 
pod wezwaniem Świętej Rodziny. Na-
stępnie ruszyliśmy szlakiem Rękodzieła 
Ludowego Podlasia. Na szlaku tym 
spotkaliśmy w Czarnej Wsi Kościelnej  
Pana Mieczysława Hulewicza kowala 
,który tworzy artystyczne wyroby z me-
talu. Następnie zwiedziliśmy pracownię 
Gancarską, których w tej wsi jest wiele, 
wytwarzające naczynia przeznaczone do 
codziennego użytków gospodarstwach 
domowych.Ciekawe spotkanie było we 
wsi Zamczyska z Panem Mieczysławem 
Baranowskim twórcą , który z drewna 
wykonuje różnego wzoru łyżki naczynia 
do użytku domowego.

Po powrocie do miejscowej Remizy 
OSP, w sali gdzie były wystawione kroni-
ki, nastąpiło ofi cjalne otwarcie przeglądu 
kronik. Uczestnicy przeglądu zapoznali 
się z treścią wystawionych kronik. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się kroniki  
OSP Rudawka, Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP w Płaskiej  autorstwa 
Druha Henryka Jeziorskiego OSP Płaska 
autorstwa druha Grzegorza Pietrzeńca, 
którzy byli obecni na przeglądzie.

Na tę okoliczność przybyło wiele 
gości:

Mieczysław Baszko – V-ce Marszałek 
Województwa Podlaskiego

St.bryg. Antoni Ostrowski- Komendant 
Wojew.PSP w Białymstoku

bryg.Kazimierz Kulesza- Z-ca Kom 
Wojew.PSP w Białymstoku

Tadeusz Matejko- Burmistrz Czarnej 
Białostockiej

Wiesław Siedlecki  - Komendant 
Gminny OSP

     Gości powitała Lucyna Golon-
ko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Białymstoku. Witając gości 
przedstawiła kronikarzy- autorów zgro-
madzonych na przeglądzie kronik z OSP. 
Zaproszeni goście z uznaniem wyrażali się 
o prowadzonych kronikach nie szczędzili 
uznania i pochwał dla autorów kronik, 
życząc dalszych sukcesów. W drugi dzień 
pobytu zaczęliśmy od zwiedzania   „ 
Doliny Mgieł” gdzie poznaliśmy artystę 
–rzeźbiarza w drewnie Pana Wojciecha 
Kowalskiego, który zaprezentował wiele 
rzeźb swojego autorstwa.

  Odbyliśmy też konnym ‘Dyliżansem” 
przejażdżkę po Puszczy Knyszyńskiej, 
gdzie złożyliśmy kwiaty na „ mogile le-
śnej” kpr. Stanisława Szczęsnego , który 
zginął w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1920r. Po okresie pełnych wrażeń 
jak wyżej nastąpiło podsumowanie 
przeglądu, na które przybyli : Burmistrz 
Czarnej Białostockiej – Tadeusz Matej-
ko, komendant gminny osp i działacze 
miejscowej OSP. Spotkanie to prowadziła 
Dyrektor Lucyna Golonko, która podsu-
mowała przegląd , wyrażając uznanie dla 
autorów kronik, podkreśliła że kroniki  są 
coraz rzetelniej prowadzone, są ciekawe 
zapisy a także niebanalna szata  grafi czna .

Wręczono dla kronikarzy dyplomy za 
udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie 
oraz wkład pracy wniesiony w tworzeniu 
historii strażactwa ochotniczego .Złożyła 
wyrazy uznania , życząc satysfakcji z 
pracy nad kroniką. Na zakończenie Pani 
Dyrektor Lucyna  Golonko poinformo-
wała, że po ocenie jury, postanowiono że 
na Przegląd Ogólnopolski Kronik, który 
odbędzie się we wrześniu w Ciechocinku 
i wezmą udział 5 kronik wraz z ich autora-
mi tym kroniki Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP Płaska i OSP Płaska.

Trzeba podkreślić  serdeczną opiekę 
przez okres pobytu w Czarnej Biało-
stockiej i jej okolicy, jaką otoczyli nas 
miejscowi kronikarze, Państwo Wiesława, 
Patrycja i Janusz Maculewicz.

Henryk  Jeziorski

Konkurs kronik OSP
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Turystyka motorowodna, tak popularna 
w krajach Europy Zachodniej i Południo-
wej, coraz śmielej wkracza do Polski. 
Wymaga atrakcyjnej sieci dróg wodnych 
i szlaków żeglownych, specyfi cznej bazy 
(tzw. ,,mariny’’)  i odpowiednich środków 
transportu.

Na różnego rodzaju targach tury-
stycznych i wystawach sprzętu pływa-
jącego (choćby ,,Wiatr i Woda’’ – przyp. 
red. ) można coraz częściej spotkać 
oferty zawierające tę formę wypoczynku 
oraz specjalistyczne barki i łodzie moto-
rowe o wysokim standardzie.

Tradycyjnie promowany jest głów-
nie szlak Wielkich Jezior Mazurskich 
(domena żeglarzy), ale spotkać można 
również inne ciekawe propozycje aktyw-
nego spędzenia czasu na wodzie. Jednym 
z takich miejsc jest niewątpliwie Kanał 
Augustowski.

Kanał Augustowski położony jest w 
północno-wschodniej części Polski i łączy 
dwie główne rzeki: Wisłę poprzez Narew i 

jej dopływ Biebrzę z Niemnem. Jak pisał 
w 1876 r. Wincenty Pol…,,należy do naj-
większych dzieł inżynierskich nie tylko w 
kraju naszym, ale i całej Europie, i czyni 
zaszczyt narodowi’’. Prawie 102-kilo-
metrowa trasa wodna biegnie przez bory 
Puszczy Augustowskiej, wykorzystując 
doliny rzek: Netty i Czarnej Hańczy, łącząc 
w jedną całość malownicze jeziora polo-
dowcowe wchodzące w skład Pojezierza 
Suwalsko- Augustowskiego. Ten wyjątko-
wy szlak żeglowny ma również charakter 
transgraniczny, biegnąc przez terytorium 
Polski i Białorusi oraz umożliwia dotarcie 
drogą wodną do Grodna, Alytusa i Kowna 
(Litwa). Projektantem i realizatorem tego 
karkołomnego, jak na owe czasy, projektu 
był podpułkownik Kwatermistrzostwa 
Generalnego Ignacy Prądzyński (tak, 
tak, ten sam późniejszy generał, jeden z 
dowódców Powstania Listopadowego! – 
przyp. red.). Prace rozpoczęły się w lipcu 
1824 r., a ukończone praktycznie tuż przed 
wybuchem wojny z Rosją. To niesamowite, 
ale całość przedsięwzięcia została zrealizo-

wana w sześć lat (!). Cykl budowy jednej 
śluzy (jest ich 18 na całej trasie wodnej, z 
tego 14 po stronie polskiej – przy. red.) nie 
przekraczał dwóch lat. Dokonali tego pie-
kielnie zdolni, młodzi ofi cerowie Korpusu 
Inżynierów. Do dziś możemy odnaleźć ich 
nazwiska na tabliczkach wmurowanych 
w ściany poszczególnych śluz. Cześć Ich 
pamięci!

Najlepszym miejscem startu do wypra-
wy po Kanale Augustowskim jest właśnie 
,,Królewski Gród nad Nettą’’. Tu możemy 
wypożyczyć barkę (,,Netlik’’, andrzej@
kanal-augustowski.pl)  lub zwodować łódź, 
zrobić niezbędne zaopatrzenie, zakupić 
mapy i przewodniki. Możemy ruszyć ma 
południe w kierunku Biebrzy (krótsza, 
weekendowa oferta) lub na północny-
-wschód w kierunku granicy i dorzecza 
Niemna (zdecydowanie najpiękniejsza 
trasa).

Rzeką Nettą wpływamy na jezioro 
Necko, mijamy ,,słynną’’ Rospudę, a na-
stępnie urokliwą Cichą Rzeczką udajemy 
się na jezioro Białe (cudowna biało-zielona 
toń). Po przepłynięciu kilku kilometrów 
mijamy po lewej ,,Ostry Róg’’ i dobijamy 
do pierwszej śluzy Przewięź, która łączy j. 
Białe z cudownym jeziorem Studzieniczne. 
Tu na półwyspie znajduje się Sanktuarium 
Matki Boskiej Studzieniczańskiej i pomnik 
Papieża Jana Pawła II (wielkiego miłośnika 
tych terenów – przyp. red.). Na końcu je-
ziora, po prawej stronie, tuż przed wlotem 
do Kanału znajduje się znakomite pole 
namiotowe ,,Sirocco’’, z barem i sauną. 
Tu możemy przycumować, skosztować 
świeżej rybki i przenocować.

Kilkaset metrów od wlotu znajduje się, 
zanurzona w dziewiczych puszczańskich 
borach, kolejna śluza ,,Swoboda’’ (cały 
czas pniemy się w górę działu wodne-
go – przyp. red.). Po prześluzowaniu 
wpływamy na jeden z dłuższych, idealnie 
prostych odcinków Kanału (prawdziwa 
zmora wszystkich kajakarzy!), mijając 
po lewej ręce Suchą Rzeczkę, która łączy 
nasz szlak z jeziorem Serwy. To piękne i 
,,rybne’’ jezioro jest punktem szczytowym i 
jednocześnie zaspokaja cała trasę w wodę.

Po pokonaniu kolejnej śluzy w Gor-
czycy, przepłynięciu jeziorka Paniewo 
dobijamy do cudownej, dwukomorowej 
śluzy o tej samej nazwie. ,,Zdobycie’’ jej 

,,Kanał Augustowski’’
– wyjątkowy szlak dla turystyki motorowodnej
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jest naprawdę przeżyciem i wyzwala sporo 
adrenaliny (niejeden ,,spływowicz’’ zali-
czył tu niebezpieczną wywrotkę – przyp. 
red.). Obok śluzy znajduje się rewelacyjna 
Karczma ,,Starożyn’’ ze świetną kuchnią i 
pokojami gościnnym. Tu możemy zapla-
nować swój drugi nocleg.

Po opadnięciu kilkanaście metrów w dół 
ruszamy poprzez jezioro Krzywe do jednej 
z najbardziej urokliwych śluz – ,,Perkuć’’ 
(obecnie w remoncie – przyp. red.). Na-
stępnie wpływamy na jeziora: Mikaszewo 
i Mikaszówek. Bajeczna przyroda zapiera 
dech w piersiach, a nawet początkujący 
wędkarze mogą zapolować na okonia, 
leszcza bądź lina.

Warto odwiedzić drewniany kościółek 
we wsi Mikaszewo (to tu ponoć proboszcz 
poszczuł psami Karola Wojtyłę, gdy ten 
wraz z grupą studentów próbował dostać 
się na plebanię – przyp. red.) i uzupełnić w 
dawnym ,,GS’’-siaku prowiant. 

Następnie napotykamy na dwie blisko 
siebie położone śluzy: Mikaszówka i 
Sosnówek. Nieopodal do Kanału wpada 
Czarna Hańcza, która łączy go z jednym 
z najpiękniejszych jezior w Europie – Wi-
grami. Ten odcinek to raj dla kajakarzy, 
miejsce ,,kultowe’’ miłośników spływów 
z całego świata. Trzeba być ostrożnym 
i nie pomylić kierunków, bo zamiast do 
Augustowa można…dostać się w ręce bia-
łoruskich ,,pograniczników’’. Płynąc dalej 
mamy do pokonania ostatnie dwie śluzy po 
polskiej stronie: ,,Tartak’’ i ,,Kudrynki’’. 
Jest to absolutnie strefa nadgraniczna, 
więc warto mieć ze sobą niezbędne doku-
menty. Śluzą graniczną jest ,,Kurzyniec’’. 
Dysponując wizą wjazdową na Białoruś 
(formalności można załatwić u konsula w 
Augustowie lub w Białymstoku – przyp. 

red.) możemy przy zachowaniu wszelkich 
zasad bezpieczeństwa wpłynąć na dawne 
tereny II Rzeczypospolitej. ,,Monitorowa-
ni’’ przez białoruskie służby docieramy 
kolejno do śluz: Wołkuszek, Dąbrówka i 
czterokomorowej – Niemnowo. Gdy to 
się nam wszystko uda, lada moment, do-
cieramy do głównego celu naszej podróży 
(na wskroś sentymentalnej) – dumnego, 
majestatycznego Niemna. A potem to już…
gdzie oczy poniosą.

P.S. Przepiękną wirtualną podróż 
możemy odbyć (jest tam również mapka 
poglądowa) wchodząc na stronę: www.
kanal-augustowski.pl.

Życzymy wielu wrażeń!

Wojciech Krzywiński

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Białym-
stoku przypomina, że zgodnie z art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
osoba pobierająca świadczenia z ubez-
pieczenia społecznego jest obowiązana, 
nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 
dni zgłaszać Kasie okoliczności mające 
wpływ na wysokość i prawo pobierania 
tych świadczeń. Pozwoli to uniknąć 
powstania sytuacji, w której świadczenio-
biorca otrzyma nienależne świadczenie i 
będzie zobowiązany do jego zwrotu. 

Oto niektóre okoliczności, o których 
należy bezwzględnie niezwłocznie poin-
formować organ rentowy:
• zgon świadczeniobiorcy (emeryturę i 

rentę wypłaca się za miesiące kalen-
darzowe, w dniu ustalonym w decyzji 
organu rentowego; jeśli rencista zmarł 
w czerwcu, to świadczenie za lipiec nie 
przysługuje),

• skreślenie z listy uczniów/studentów 

dziecka uprawnionego do renty ro-
dzinnej (dziecko ma prawo do renty, po 
ukończeniu 16 lat, nie dłużej niż do 25 
lat, pod warunkiem, że się uczy),

• osiąganie przychodu przez osobę 
uprawnioną do renty lub emerytury 
„wcześniejszej” (przychód przekracza-
jący 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia powoduje zmniejszenie 
świadczenia),

• podjęcie zatrudnienia lub nabycie prawa 
do emerytury/renty przez małżonka; 
zmniejszenie powierzchni gospodar-
stwa rolnego w sytuacji, gdy emeryt 
lub rencista pobiera część uzupełnia-
jącą świadczenia w pełnej wysokości 
i prowadzi działalność rolniczą z mał-
żonkiem podlegającym ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, 
rozwiązanie umowy dzierżawy, która 
stanowiła podstawę do uznania, że eme-
ryt i rencista zaprzestał prowadzenia 
działalności rolniczej i podjęcia wypłaty 
części uzupełniającej świadczenia lub 
przyznania emerytury „wcześniejszej”, 

nabycie gospodarstwa rolnego lub 
udziału w gospodarstwie rolnym (w 
tym gospodarstwa nabytego w drodze 
dziedziczenia lub zasiedzenia),

• w trakcie trwania umowy dzierżawy 
dzierżawca stał się np. zięciem, teściem, 
małżonkiem osoby wydzierżawiającej 
(emeryta/rencisty).
Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oso-
ba, która nienależnie pobrała świadczenia, 
jest zobowiązana do ich zwrotu za okres 
3 lat, jeżeli nie zawiadomiła organu ren-
towego o zajściu okoliczności powodu-
jących ustanie lub zawieszenie prawa do 
świadczeń. Trzyletni okres, za który organ 
rentowy może żądać zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń obejmuje okres do 
ostatniej wypłaty nienależnego świadcze-
nia. Żądanie to nie ulega przedawnieniu.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Świadczeń

mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

KRUS informuje...
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FESTIVAL

www.ROCKWATER.plGłówny Organizator: Flame Promotion. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Płaska
Partnerzy w organizacji: GOK Płaska , Unicorn Group

SERWY
2-3 sierpnia
Pla¿a Gminna

Start koncertów
godz. 17.30

2 sierpnia:
Kingdom Waves

Klucz od Kilwatera
Mordewind

Kuœka Brothers
Za³oga dr Bryga

Atmasfera

3 sierpnia:
Mietek Folk
Phono Faber
Orkiestra Dni Naszych
Strefa Mocnych Wiatrów
Pearl Harbor
Frog’n’Dog


