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Transgraniczny KlasTer 
TurysTyKi HisTorycznej 

„Kanał augustowsKi”
w  sierpniu 2021 r. Gmina płaska 

wspólnie z  zarządem wsi sopoćki-
nie (Obwód grodzieński, białoruś) 
rozpoczyna realizację projektu nr 
pbu2/0971/18 pn. transgraniczny 
klaster turystyki Historycznej „kanał 
augustowski (canalcluster). projekt 
realizowany jest w  ramach mikro-
projektu z  programu współpracy 
transgranicznej polska – białoruś – 
ukraina 2014-2020, cel tematyczny 
Dziedzictwo, priorytet 1.1 promocja 
kultury lokalnej i   historii .  łączny 
budżet projektu to kwota 71 570,00 
€, zaś dofinansowanie ze środków 
unii europejskiej (76,29%)  wynosi 
59 639,28 €. 

 
Działania projektu rozciągają się 

wzdłuż kanału augustowskiego - wy-
jątkowego dzieła hydrotechnicznego 
z XiX wieku. łączy on wisłę (pl) z nie-
mnem (by) i jest kandydatem na listę 
Światowego Dziedzictwa unescO. 
Głównym problemem tego obszaru 
jest niska konkurencyjność, ubogi 
zakres lokalnych usług turystycznych, 
brak „transgranicznych” produktów 
turystycznych i  krótki średni czas 
pobytu przyjezdnych.

koncepcja canalcluster jest efek-
tem współprac y transgranicznej 
w ramach realizowanego wcześniej, 
w  perspektywie 2007-2013, projek-

tu. korzystając z  osiągniętych wy-
ników i  zdobytego doświadczenia, 
projektowi partnerzy zgodzili  się 
rozwijać współpracę transgraniczną 
w  zakresie promocji turystyki kul-
turowej wzdłuż kanału augustow-
skiego. zamierzają osiągnąć swoje 
cele organizując wspólny kajakowy 
rejs studyjny, opracowując strate-
gię rozwoju produktu oraz tworząc 
klaster odpowiedzialny za przyszłe 
zarządzanie i promocję tworzonego 
produktu turystycznego – pierwszej 
bezwizowej trasy turystycznej przez 
polsko-białoruską granicę, drogą 
wodną k anału  augustowsk iego. 
spływ kanałem augustowskim kiero-
wany jest do przedstawicieli branży 
turystycznej i potrwa cztery dni - dwa 
dni w  polsce i  dwa dni na białorusi. 
Działaniom projektu towarzyszyć 
będzie akcja promocyjna obejmują-
ca album ze zdjęciami, przewodnik, 
cztery spoty oraz zestaw gadżetów 

kajakowych. planowane jest również 
zorganizowanie konferencji zamy-
kającej pn. „transgraniczny klaster 
turystyki Historycznej - kanał au-
gustowski”. uroczystość podpisania 
porozumienia o  transgranicznym 
klastrze turystyki przez wszystkich 
członków inicjatywy będzie istotnym 
etapem tego wydarzenia i formalnie 
rozpocznie działalność klastra.

w  ten sposób projekt  tworz y 
stabilną platformę współpracy trans-
granicznej - sieć instytucji pograni-
cza związanych ze zrównoważoną 
turystyką, która wzmacnia relacje 
gospodarcze w regionie. Dlatego też 
w  dłuższej perspektywie działania 
klastra połączone z  wysiłkami jego 
członków zwiększą możliwości władz 
i  podmiotów świadczących usługi 
turystyczne oraz podniosą atrakcyj-
ność kanału augustowskiego po obu 
stronach granicy.
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Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym na-
wet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

2. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osią-
gniemy odporność populacyjną.

3. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne 
i skuteczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 
mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie 
od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 
50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie 
ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bez-
pieczeństwa własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej 
UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europej-
skiej Agencji Leków.

7. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. 
Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia 
ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

9. Powrót do normalności oznacza:
•	 odejście od maseczek,

•	 swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
•	 powrót dzieci do szkół i  rozwój ich kompetencji spo-

łecznych,
•	 dalszy rozwój gospodarki,
•	 ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnie-

nia,
•	 swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
•	 wakacje bez ograniczeń,
•	 poprawę jakości życia nas wszystkich.
  

  10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludz-
kość z  powodzeniem korzysta z  tej zdobyczy cywilizacji 
od kilkuset lat.

szanowni mieszKańcy gminy 
PłasKa i jej goście

w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku polecającej Wójtom, Burmistrzom 
i  Prezydentom miast województwa podlaskiego podjąć działania promocyjne, organizacyjne i  techniczne 
mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 apelujemy do 
mieszkańców – szczególne 60+, którzy dotychczas nie zostali zaszczepieni, o rozważenie przyjęcia szczepionki 
przeciw COVID-19 w trosce o zdrowie własne i najbliższych osób.

Wójt Gminy Płaska
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XX zwyczajna sesja 
RaDy gminy PłasKa

w dniu 17 maja 2021 r. w sali kon-
ferencyjnej budynku GOk w  płaskiej 
odbyła się XX zwyczajna sesja, której 
przewodniczyła przewodnicząca rady 
Gminy alicja polkowska. w trakcie obrad 
sesji radni podjęli kilka ważnych decyzji: 

- uchwała nr XX/170/21 zmieniająca 
wieloletnią prognozę Finansową Gmi-
ny płaska na lata 2021 – 2034. zmiana 
wpF związana jest z  uaktualnieniem 
dokumentu oraz dostosowaniem do 
ostatnich zmian w budżecie. zachowane 
zostają wszystkie wskaźniki wynikające 
ze spłaty zobowiązań na cały okres obo-
wiązywania wpF do 2034 roku.

- uchwała nr XX/171/21 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy płaska na 2021 
rok. zmiany w budżecie dotyczą: zmian 
w  planie dochodów, polegających na 
zwiększeniu o kwotę 45 651,00 zł, zmian 
w  planie wydatków, polegających na 
zwiększeniu o kwotę 101 035,88 zł oraz 
przeniesień wydatków w działach oraz 
między działami na kwotę 172 428,00 
zł. zostają wprowadzone do budże-
tu wszystkie inwestycje realizowane 
w 2021 roku oraz całość wolnych środ-
ków z 2020 r. w wysokości 2 163 438,88 
zł. budżet po dokonanych zmianach 
wynosi: dochody 16 635 523,32 zł oraz 
wydatki ogółem 18 062 962,20 zł. Deficyt 
budżetu w kwocie 1 427 438,88 zł pokry-
ty zostanie w całości z wolnych środków 
z roku ubiegłego.

- uchwała  nr XX/172/21 w sprawie 
przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy płaska za rok 2020. 
Ocena zawiera dane statystyczne za-
kresu pomocy i wypłacanych świadczeń 
społecznych. materiał ten stanowi także 
podstawę do przygotowania projektu 
budżetu, w tym zakresie, na rok 2021. 

- uchwała nr XX/173/21 w  spra-
wie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie płaska na rok szkolny 
2021/2022. zgodnie z  art. 39a ust. 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe średnią cenę jednostki paliwa 
w gminie określana na każdy rok szkolny 
rada gminy w drodze uchwały, uwzględ-
niając ceny jednostki paliwa w gminie. 
w  związku z  brakiem stacji paliw na 

terenie gminy wyznaczono średnią cenę 
jednostek paliwa, właściwych dla danych 
pojazdów, która będzie obowiązywała 
w roku szkolnym 2021/2022 na podsta-
wie informacji o cenie jednostek paliwa, 
pozyskanych ze stacji paliw znajdują-
cych się na terenie pobliskiego miasta 
augustów. 

- uchwała nr XX/174/21 w sprawie 
zmiany uchwały w  sprawie określenia 
zasad udzielania i  rozmiaru obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze. 
zmiana podyktowana jest spadającą licz-
bą oddziałów w szkole. w roku szkolnym 
2021/2022 będzie poniżej 12 oddziałów. 
w aktualnej uchwale nie ma obniżenia 
godzin poniżej 12 oddziałów. uchwała 
zawiera obniżenie godzin dla wicedyrek-
tora szkoły, nauczyciela pełniącego inne 
stanowisko kierownicze w szkole liczącej 
do 11 oddziałów – 9 godzin (tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć) oraz od 12 
i więcej oddziałów – 8 godzin (tygodnio-
wy obowiązkowy wymiar zajęć).

- uchwała nr XX/175/21 w sprawie 
zrzeczenia się odszkodowania za nie-
ruchomości, które stanowiły własność 
Gminy płaska i  z  mocy prawa stały się 
własnością województwa podlaskiego. 
rada Gminy wyraża zgodę na zrzeczenie 
się w  całości odszkodowania za nieru-
chomości, które stanowiły własność 
Gminy płaska i  z  mocy prawa stały się 
własnością województwa podlaskie-
go w  związku z  wydaniem Decyzji nr 

2/2021 z dnia 1 marca 2021 r., znak ab-
i.7820.1.1.2020.ak o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 672 
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej na odcinku mikaszówka-rudawka. 
inwestycja ma na celu podniesienie 
możliwości komunikacyjnych, wzmoc-
nienie atrakcyjności turystycznej oraz 
poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
dróg i lokalnej społeczności. zmniejsze-
nie środków finansowych na wypłatę 
odszkodowań pozwoli na zwiększenie 
nakładów na realizację inwestycji. biorąc 
pod uwagę wpływ planowanej inwesty-
cji na poprawę infrastruktury, w związku 
z budową ścieżek, Gmina płaska deklaru-
je wsparcie niniejszego przedsięwzięcia, 
poprzez zrzeczenie się odszkodowania 
za nieruchomości stanowiące własność 
Gminy płaska.

- uchwała nr XX/176/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy płaska dla 13 
obszarów w miejscowości Gorczyca. plan 
sporządzany jest na wniosek zaintere-
sowanych mieszkańców miejscowości 
Gorczyca.

- uchwała nr XX/177/21 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy 
płaska dla 11 obszarów w miejscowości 
Dalny las. plan sporządzany jest na 
wniosek zainteresowanych mieszkań-
ców miejscowości Dalny las.

(m.b.)
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XXi zwyczajna sesja 
RaDy gminy PłasKa

W dniu 28 czerwca 2021 r. w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Pła-
skiej odbyła się XXI zwyczajna sesja, 
której przewodniczył Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Tadeusz Wasi-
lewski. W  trakcie obrad sesji radni 
podjęli kilka ważnych decyzji: 

- uchwała nr XXi/178/21 w sprawie 
udzielenia wójtowi Gminy płaska wo-
tum zaufania. wójt Gminy przedstawił 
raport o  stanie Gminy płaska za rok 
2020. raport zawiera przekrojowe 
informacje o  gospodarce gminy, sy-
tuacji finansowej, społecznej, mieniu, 
finansach, ochronie środowiska oraz 
zadaniach zakładów budżetowych 
i  podmiotów prawnych, które są po-
wołane przez gminę, obsługują sprawy 
samorządowe i  podlegają z  ustawy 
o samorządzie gminnym m.in. szkoła, 
biblioteka, Gminny Ośrodek kultury, 
samorządowy zakład Gospodarki ko-
munalnej. rada Gminy udzieliła wotum 
zaufania.

- uchwała nr XXi/179/21 w  spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2020 r. w  ubiegłym 
roku, pomimo zagrożeń związanych 
z pandemią, wykonanie budżetu było 
prawidłowe. wszystkie wskaźniki zo-
stały osiągnięte zgodnie z założeniami, 
a zadania zrealizowane w całości. Opi-
nia regionalnej izby Obrachunkowej 
w białystoku w sprawie wyrażenia opi-
nii o przedłożonym przez wójta Gminy 
płaska sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu za 2020 r. jest pozytywna. Opinia 
komisji rewizyjnej rady Gminy płaska 
o  wykonaniu budżetu Gminy płaska 
również jest pozytywna. zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe za 2020 r.

- uchwała nr XXi/180/21 w  spra-
wie udzielenia absolutorium z  tytułu 
wykonania budżetu za 2020 r. rada 
Gminy płaska zatwierdziła sprawoz-
danie finansowe za 2020 r. budżet 
został wykonany prawidłowo. Opinia 
składu Orzekającego regionalnej izby 
Obrachunkowej w  białystoku w  spra-
wie wyrażenia opinii o przedłożonym 
przez komisję rewizyjną rady Gminy 
płaska wniosku o  udzielenie wójtowi 

Gminy absolutorium za 2020 rok jest 
pozytywna. udzielono absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

- uchwała nr XXi/181/21 w sprawie 
zmian w  budżecie gminy płaska na 
2021 rok. zmiany w budżecie dotyczą: 
zmian w  planie dochodów, polega-
jących na zwiększeniu o  kwotę 124 
916,67zł, zmian w  planie wydatków, 
polegających na zwiększeniu o kwotę 
124 916,67 zł oraz przeniesień docho-
dów w  działach na kwotę 23 907,05 
zł i przeniesień wydatków w działach 
oraz między działami na kwotę 256 
169,66 zł.  budżet po dokonanych 
zmianach wynosi: dochody ogółem 
16 779 926,99 zł, wydatki ogółem 18 
207 365,87 zł. Deficyt budżetu w kwo-
cie 1 427 438,88 zł pokryty zostanie 
w  całości z  wolnych środków z  roku 
ubiegłego. łączna kwota rozchodów 
budżetu w wynosi 736 000,00 zł.

- uchwała nr XXi/182/21 w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych i określenia granic ich 
obwodów od dnia 1 września 2021 
roku. zmiana planu sieci publicznych 
szkół podstawowych i   określenia 
granic ich obwodów związana jest 
z  likwidacją szkoły Filialnej w  Grusz-
kach, w związku z czym należy włączyć 
dzieci z  obwodu likwidowanej szkoły 
do obwodu szkoły podstawowej im. 
Jana pawła ii w płaskiej.

- uchwała nr XXi/183/21 w sprawie 
przekształcenia punktu przedszkol-
nego przy szkole podstawowej im. 
Jana pawła ii w płaskiej w przedszkole 
w płaskiej. zgodnie z art. 110 ustawy 
prawo oświatowe arkusz organizacji 
opracowany jest przez Dyrektora dla 
szkoły. natomiast organizację punktu 
przedszkolnego ustala organ prowa-
dzący. w  związku z  powyższym, aby 
powierzyć organizację wychowania 
i  opieki w  punkcie przedszkolnym 
Dyrektorowi szkoły, organ prowadzą-
cy podjął decyzję o  przekształceniu 
punktu przedszkolnego w przedszkole 
w płaskiej z dniem 1 września 2021 r.

- uchwała nr XXi/184/21 w sprawie 
utworzenia zespołu szkolno-przed-

szkolnego w płaskiej. z dniem 1 wrze-
śnia 2021 r. tworzy się zespół szkol-
no-przedszkolny w  płaskiej, w  skład 
którego wchodzą: szkoła podstawowa 
im. Jana pawła ii w płaskiej, płaska 57, 
16-326 płaska i przedszkole w płaskiej, 
płaska 55, 16-326 płaska. Organ pro-
wadzący podjął decyzję o utworzeniu 
zespołu szkolno-przedszkolnego, 
aby jeden Dyrektor zarządzał dwiema 
jednostkami. 

- uchwała nr XXi/185/21 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego. ustawa z dnia 10 
grudnia 2020 r. o  zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój mieszkal-
nictwa wprowadziła wiele istotnych 
zmian. zgodnie z  wprowadzonymi 
ustawą zmianami od 1 lipca 2021 
roku rada Gminy określa, w  drodze 
uchwały, wzór wniosku o  przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzór 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego.

- uchwała nr XXi/186/21 w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, pro-
wadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk, spalarni 
zwłok i  ich części na terenie Gminy 
płaska. uchwała w tym zakresie została 
podjęta w 2012 roku. zmiana podykto-
wana jest aktualizacją do obowiązu-
jących przepisów oraz postawieniem 
wymagań dla przedsiębiorców ubie-
gających się o tego typu zezwolenia.

- uchwała XXi/187/21 w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy płaska dla 14 
obszarów w  miejscowości Gorczyca. 
plan sporządzany jest na wniosek 
zainteresowanych mieszkańców miej-
scowości Gorczyca.

 (m.b.)
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RozbuDowa infRastRuKtuRy 
tuRystycznej na Plaży gminnej 
w jazach naD jez. miKaszewo

w  związku z  złożonym do sto-
warzyszenia lokalna Grupa rybacka 
„pojezierze suwalsko-augustowskie” 
wnioskiem o  dofinansowanie, Gmina 
płaska uzyskała pomoc finansową 
na realizację operacji „rozbudowa 
infrastruktury turystycznej na plaży 
gminnej w Jazach nad jez. mikaszewo”, 
w  ramach działania 4.2 „realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowa-
nych przez społeczność” w  ramach 
priorytetu 4. zwiększenie zatrudnienia 

i  spójności terytorialnej, objętego 
programem Operacyjnym ”rybactwo 
i  morze”. umowa o  dofinansowanie 
operacji zawarta została z wojewódz-
twem podlaskim w  dniu 8 kwietnia 
2020 r. w  ramach operacji na plaży 
gminnej w Jazach nad jez. mikaszewo 
wykonana została następująca infra-
struktura turystyczna: cztery wiaty sie-
dziskowe ośmioosobowe i jedna wiata 
szesnastoosobowa (wiaty konstrukcji 
drewnianej, pokrycie dachu z  wióra 

osikowego), wiata grillowa z  funkcją 
kuchni polowej z blatem kamiennym,  
budynek sanitarny konstrukcji drew-
nianej (z  trzema komorami natry-
skowymi: dla kobiet, mężczyzn oraz 
osób niepełnosprawnych), zbiornik na 
nieczystości płynne wraz z przyłączami 
oraz solarne oświetlenie i monitoring 
terenu. łączny koszt operacji wyniósł: 
396.393,64 zł, z czego dofinansowanie 
ze środków unii europejskiej to kwota 
243.000,00 zł.

PRzebuDowa stacji uzDatniania 
woDy oRaz buDowa oczyszczalni 
ścieKów na teRenie gminy PłasKa

Gmina płaska przystąpiła do re-
alizacji  operacji  pn. „przebudowa 
stacji uzdatniania wody oraz budowa 
oczyszczalni ścieków na terenie Gmi-
ny płaska”. na realizację zadania Gmi-
na uzyskała dofinansowanie w wyso-
kości 1.987.673 zł  z unii europejskiej 
z programu rozwoju Obszarów wiej-
skich 2014-2020 w ramach działania: 
„podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, poddziałania: 
wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii 

na operacje typu: Gospodarka wodno 
– ściekowa. 

w postępowaniu przetargowym na 
realizację inwestycji w  formule „zapro-
jektuj i wybuduj” wyłoniono wykonawcę 
- przedsiębiorstwo inżynieryjne san-sys-
tem sp. z o.o. z Olecka, który zaoferował 
wykonanie inwestycji w cenie 4 mln. zł. 
pozostałe środki na realizację inwestycji 
uzyskano z rządowego Funduszu inwe-
stycji lokalnych. 

zadanie inwestycyjne polega na 
przebudowie trzech stacji uzdatniania 
wody w miejscowościach płaska, Gruszki 
i  serski las, połączenia wodociągiem 
suw płaska z  suw strzelcowizna oraz 

budowie oczyszczalni ścieków przy 
urzędzie Gminy płaska. roboty dotyczą: 
prac adaptacyjnych w budynkach suw 
wraz z  technologią uzdatniania wody, 
budowy studni głębinowych, instalacji 
zbiorników retencyjnych, pomp siecio-
wych z technologią płuczącą oraz mon-
taż zbiorników filtracyjnych i  wymiana 
orurowania.

planowany termin zakończenia inwe-
stycji to grudzień 2022 r. 

cel operacji: poprawa jakości wody 
pitnej oraz zwiększenie ilości oczyszczo-
nych ścieków na terenie Gminy płaska 
poprzez przebudowę stacji uzdatniania 
wody oraz budowę oczyszczalni ścieków  
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Kanał augustowsKi 
weKtoRem sztuKi

Gmina płaska wspólnie z  parterem 
białoruskim – państwowym Ośrodkiem 
kultury „Grodzieńskie regionalne cen-
trum kultury i  informacji w  czerwcu 
br. rozpoczęła realizację projektu nr 
pbu2/1000/18 pn. „kanał augustowski 
wektorem sztuki” (artVector ) w ramach 
mikroprojektu z  programu współpracy 
transgranicznej polska – białoruś – ukra-
ina 2014-2020, cel tematyczny Dzie-
dzictwo, priorytet 1.1 promocja kultury 
lokalnej i historii. łączny budżet projektu 
to kwota 78 605,00 €, zaś dofinansowanie 
ze środków unii europejskiej (76,29%)  
wynosi 59 967,75 €.  w ramach projektu 
Gmina płaska otrzymała dofinasowanie 
m.in. na wydanie publikacji promocyj-
nych oraz na zakup sceny mobilnej na 
organizację trzech koncertów na plażach 
gminnych. wydarzenia kulturalne plano-
wane są sezon letni 2022 r. 

partnerzy z polski i białorusi w ramach 
projektu połączyli siły, aby promować 
niedocenianą atrakcję turystyczną, jaką 
jest dziewiętnastowieczna budowla 
hydrotechniczna – unikatowy w skali eu-
ropejskiej kanał augustowski. Oczekuje 
się, że będzie on sztandarowym obiektem 
dziedzictwa kulturowego polsko-biało-
ruskiego pogranicza. Obecnie brak jest 
wspólnej polityki promocyjnej i spójnej 

wizji rozwoju turystyki transgranicznej 
wzdłuż tego szlaku wodnego, co ograni-
cza rozwój jego potencjału oraz poziom 
przyciągania inwestycji do regionu.

najistotniejszym elementem projektu 
artVector jest zmiana wizerunku i pozy-
cjonowania marki kanału augustowskie-
go, tak aby można było uznać go za trans-
graniczny obiekt kulturalny i turystyczny. 
Do szerokiej rozumianej promocji kanału 
przyczyni się opracowanie materiałów 

turystycznych w językach obcych (mapy, 
ulotki, przewodnik po obiektach transgra-
nicznych). kolejna inicjatywa projektowa 
to organizacja czterech wydarzeń kultu-
ralnych pod logo: „kanał augustowski 
- wektor Dziedzictwa i tradycji”. ponadto, 
doświadczeni instruktorzy z  dziedziny 
folkloru i  etnografii opracują i  popro-
wadzą pięć wideo-wykładów. partnerzy 
projektu zorganizują warsztaty na temat 
tradycyjnych technik rzemieślniczych, 
wzorów i rekonstrukcji starych rytuałów, 
takich jak “maslenitsa”, “kupalye” (noc 
kupały) i „kalyadnyie zabavy”(zabawy 
kolędowe). Jednak najciekawszym przed-
sięwzięciem jest przygotowanie i publika-
cja wspólnego internetowego katalogu 
zawierającego informacje o  imprezach 
kulturalno-rozrywkowych odbywają-
cych się na terenach położonych wzdłuż 
kanału augustowskiego. narzędzie to 
umożliwi potencjalnym turystom wyszu-
kanie interesujących wydarzeń i wzięcie 
w nich udziału.

Dzięki projektowi artVector kanał 
augustowski zyska nowe życie i powią-
zanie z  ruchem turystycznym. stanie 
się miejscem, gdzie odbywać się będą 
widowiskowe imprezy kulturalne i  roz-
rywkowe. projekt ułatwi zrównoważony 
rozwój kulturalny regionu i zapewni zain-
teresowanie opinii publicznej wspólnymi 
obiektami kulturowymi.fot. piotr michałus
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żegnajcie waKacje, witaj szKoło!

 biwaK integRacyjny w ośRoDKu 
wyPoczynKowym KRólowa woDa

w środę , 1 września br. w naszej szkole 
odbyła się inauguracja roku szkolnego 
2021/2022. ze względu na sytuację epi-
demiologiczną w kraju uroczystość odbyła 
się w dwóch częściach, połączonych mszą 
świętą.

O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej 
zebrali się uczniowie klasy pierwszej, 
drugiej oraz trzeciej. O  godzinie 11.00 
mury szkolne powitali uczniowie klas 
piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych.   
Dzieci i młodzież uczestniczyli we mszy 
Św. w kaplicy w plaskiej ,  w intencji śp.ks. 
arkadiusza pietuszewskiego oraz modlili 
się o pomyślną naukę.  

Obecnością swą zaszczycili zapro-
szeni goście: wójt Gminy płaska wiesław 
Gołaszewski, ks. proboszcz parafii studzie-
niczna  wojciech stokłosa, ks. proboszcz 
parafii mikaszówka andrzej borkowski, 
przewodnicząca rady Gminy alicja po-

lkowska, przedstawiciel nadleśnictwa 
płaska w  Żylinach mateusz kondracki, 
przedstawiciele rady rodziców.

podczas obu części uroczystości, po 
wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz 
odśpiewaniu hymnu głos zabrał wójt 
Gminy płaska wiesław Gołaszewski, który 
powitał wszystkich uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. wójt gminy podziękował  
dyrektorowi panu Dariuszowi sudykowi 
za wieloletnią pracę w szkole i powitał 

nowego dyrektora panią katarzynę 
milewską, która od 1 września  2021r.
obejmuje stanowisko dyrektora zespołu 
szkolno – przedszkolnego w  płaskiej. 
przedstawiciele rady rodziców również 
przekazali serdeczne podziękowania panu 
Dariuszowi sudykowi oraz słowa powita-
nia dla nowej pani dyrektor.

rozpoczęcie roku szkolnego zbiega 
się z rocznicą wybuchu ii wojny światowej. 
przedstawicielka uczniów, która prowa-
dziła uroczystość natasza sewastynowicz 
zaprosiła wszystkich obecnych, by uczcić 
minutą ciszy 82 rocznicę napaści hitlerow-
skiej na polskę.

na koniec pani dyrektor katarzyna 
milewska życzyła wszystkim uczniom suk-
cesów, wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonego celu oraz satysfakcji z osiąganych 
wyników , a  nauczycielom owocnej pracy.

l.p.

wrzesień to miesiąc rozpo-
czynający nowy rok szkolny, 
czyli czas nauki. tym razem 
dzieci i  młodzież wrócili po 
wielomiesięcznym zdalnym 
nauczaniu. z  tego względu 
uczniowie niektórych klas po-
jechali na 2- dniowy biwak 
integracyjny do malowniczo 
położonego Ośrodka wypo-
czynkowego królowa woda 
koło augustowa.

uczniowie klasy  Vi b wraz 
z wychowawczynią lilianną po-
lkowską wypoczywali w dniach 
8-9 września, natomiast uczniowie kl. Viii 
b z wychowawczynią katarzyną Ślużyń-
ską 15-16 września.

wyjazd miał na celu budowanie po-
zytywnych relacji między dziećmi oraz 
zachęcenie do aktywnego wypoczynku. 

piękna pogoda i  wspaniałe 
miejsce nad jeziorem sajno 
sprzyjało różnorodnym zaba-
wom i grom terenowym. pod-
chody, wędrówki w  terenie 
i  zabawy w  lesie to nie tylko 
umiejętność pracy w zespole, 
ale również wielka przygoda. 
wieczorem też nie było czasu 
na nudę. było ognisko, pie-
czenie kiełbasek, śpiewanie 
piosenek i tańce.

zabawy, wspólne  roz-
mowy pozwoliły rozładować 
nadmiar trudnych emocji i te 

2 dni szybko minęły. wszyscy wrócili do 
domu z bagażem miłych wspomnień.

                                                                                                                                       l.p.
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szanowni państwo, od 1 kwietnia 
2021 roku do 30 września 2021 trwa 
narodowy spis powszechny ludno-
ści i mieszkań w 2021 r., zbierane są 
m.in. informacje na temat demografii, 
aktywności ekonomicznej oraz pozio-
mu wykształcenia. spisy powszechne 
mają pomóc w odpowiedzi na py-
tania: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak 
żyjemy?

udział w narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań 2021 
jest obowiązkowy dla wszystkich 
osób fizycznych stale zamieszkują-
cych i czasowo przebywających w 
mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami na te-
renie polski oraz osób fizycznych 
niemających miejsca zamieszkania. 
spisowi podlegają również miesz-
kania, budynki, obiekty zbiorowego 

zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszka-
niami.

podstawową formą jest samospis 
internetowy. metoda uzupełniająca to 
spis przez telefon, na infolinii spisowej 
lub wywiad z rachmistrzem. rachmistrz 
będzie dzwonił z numeru telefonu 22 
828 88 88 lub 22 279 99 99. rachmistrzo-
wi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Odmowa wzięcia udziału w spisie 
powszechnym może wiązać się z nałoże-
niem kary grzywny w wysokości do 5 tys. 
zł. kara grzywny może czekać również 
tych, którzy wbrew obowiązkowi prze-
kazują dane statystyczne niezgodne ze 
stanem faktycznym. karę wymierza sąd 
na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej.

Gminny komisarz spisowy

ceeb to centralna ewidencja 
emisyjności budynków ustanowio-
na ustawą z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i  remon-
tów oraz niektórych innych ustaw. 
prowadzi ją Główny urząd nadzoru 
budowlanego (Gunb). zbieranie 
i  ewidencjonowanie informacji 
dotyczących źródeł ogrzewania 
budynków ma pomóc w wymianie 
pieców i walce ze smogiem.

ceeb rusza od 1 lipca 2021 
roku. Od tej daty trzeba już złożyć 
deklarację dotyczącą źródeł ciepła 
i spalania paliw. Deklarację można 
złożyć online poprzez portal zOne: 
www.zone.gunb.gov.pl. należy 
kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, 
system krok po kroku przeprowadzi 
przez cały proces składania for-
mularza. Deklarację źródeł ciepła 
i paliw stałych mogą jednak złożyć 
przez internet jedynie osoby, które 
posiadają profil zaufany albo e-
-dowód. system wymaga bowiem 

uwierzytelnienia za pomocą tych 
narzędzi.

mając na uwadze osoby, któ-
re nie mają możliwości wysłania 
deklaracji drogą on-line, przewi-
dziana jest możliwość złożenia 
deklaracji w wersji papierowej. 
Deklarację można pobrać z por-
talu albo zgłosić się do urzędu 
Gminy. wypełnioną deklarację 
składamy osobiście albo wysy-
łamy pocztą do urzędu Gminy 
właściwego dla miejsca budyn-
ku. Druk deklaracji dostępny 
między innymi do pobrania ze 
strony http://www.plaska.pl/ak-
tualnosc-516-obowiazek_skla-
dania_deklaracji.html 

termin złożenia deklaracji 
• dla budynków istniejących – do 12 
miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r.); 
• dla nowych obiektów – do 14 
dni od daty uruchomienia źródła 
ogrzewania budynku/spalania 
paliw.

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

 

1  L I P C A  2 0 2 1
Z ŁÓŻ  D E K L A R A C JĘ

 W W W . Z O N E . G U N B . G O V . P L  

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

ceeb Ruszył - złóż DeKlaRację!

naRoDowy sPis 
Powszechny luDności 

i mieszKań
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zgodnie z  ustawą z  dnia 5 sierp-
nia 2015 r. o  nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(t.j. Dz. u. z  2019 r., poz. 294 z  późn.
zm.) na terenie powiatu augustow-
skiego świadczona jest nieodpłatna 
pomoc prawna, nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie oraz nieodpłatna 
mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz 
nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie przysługuje:

• osobie uprawnionej, która nie 
jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej,

• osobie fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą 
innych osób w ciągu ostatnie-
go roku.

w  2021 roku powiecie augustow-
skim funkcjonują dwa punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej, w  których 
nieodpłatna pomoc prawna, nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie 
oraz nieodpłatna mediacja udzielana 
jest zgodnie z  poniższym harmono-
gramem:

Punkt, w  którym nieodpłatnej 
pomocy prawnej udzielają adwokaci 
i radcy prawni:

• w  budynku starostwa powia-
towego, ul. 3 maja 29, 16-300 
augustów: od poniedziałku do 
wtorku w  godz. 11.30 - 15.30 
od środy do piątku w  godz. 
9.00 - 13.00

Punkt, w  którym nieodpłatnej 
pomocy prawnej i  nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego udzie-
la Fundacja Inter Vivos z  siedzibą 
w Warszawie:

• w budynku miejsko-Gminnego 
Ośrodka kultury, ul. rynek 23, 
16-315 lipsk: poniedziałek 
w godz. 9.00 - 13.00

• w budynku starostwa powiato-
wego w augustowie, ul. 3 maja 
29, 16-300 augustów: wtorek   
w godz. 7.30 - 11.30

• w budynku urzędu Gminy pła-
ska, płaska 53, 16-326 płaska,  
środa w godz. 8.00 - 12.00

• w  budynku urzędu Gminy 
sztabin, ul. augustowska 53, 
16-310 sztabin  cz war tek 
w godz. 9.00 - 13.00

• w  budynku urzędu Gminy 
nowinka, nowinka 33, 16-304 
nowinka,  piątek w godz. 9.00 
- 13.00

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz nieodpłatnej me-
diacji odbywa się na terenie powiatu 
augustowskiego według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wi-
zyty.

Wizytę w  punkcie nieodpłatnej 
pomocy prawnej można zgłosić:

• telefonicznie pod numerem 
telefonu:  572-397-060

• elektronicznie, pod adresem 
e-mail: npp-npo@st.augustow.
wrotapodlasia.pl 

zgłoszeń dokonuje się w  dni po-
wszednie (oprócz świąt i  innych dni 
wolnych od pracy) w godzinach pracy 
starostwa powiatowego w augustowie 
tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Osoby niesłyszące i  głuchonieme 
mają prawo do skorzystania z  usług 
tłumacza języka migowego podczas 
udzielania nieodpłatnej  pomoc y 
prawnej.

powiat augustowski zapewnia 
w budynku powiatowego urzędu pracy 
w augustowie, przy ul. mickiewicza 2, 
dostęp do usług tłumacza języka mi-
gowego on-line. urządzenie (monitor 
komputerowy) służący do komunikacji 
z  tłumaczem on-line znajduje się na 
parterze, pok. nr 7.

usługa polega na tłumaczeniu 
języka migowego on-line w bazie wi-
deokonferencji w rzeczywistym czasie 
trwania rozmowy. tłumaczenie odby-
wa się w formie rozmowy trójstronnej, 
w czasie której tłumacz dokonuje tłu-
maczenia pomiędzy osobą używającą 
języka polskiego migowego (pJm) lub 
systemem językowo-migowym (sJm), 
a  osobą używającą języka polskiego 
fonicznego, przy czym tłumacz znaj-
duje się po jednej stronie a pozostałe 
osoby po drugiej stronie połączenia 
wideokonferencyjnego.

Osoba niesłysząca i  głuchoniema 
chcąca otrzymać usługę nieodpłatnej 
pomocy prawnej zobowiązana jest do 
zgłoszenia chęci skorzystania z  ww. 
usługi (ze wskazaniem metody komu-
nikowania się tj. pJm lub sJm) na 3 dni 
robocze przed przybyciem, z wyłącze-
niem sytuacji nagłych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
zgodnie ustawą z  dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (t.j. 
Dz. u. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) 
nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby fizycz-
nej o  obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach, 
w  tym w  związku z  toczącym 
się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym lub

• wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej pro-
blemu prawnego, lub

• sporządzenie projektu pisma 
w  sprawach, o  których mowa 
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w  toczącym się 
postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i  pism 
w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub

• nieodpłaną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma 

infoRmacja o nieoDPłatnej 
Pomocy PRawnej w Powiecie 

augustowsKim



2020 r. 11

GłosPłaskiej
o  zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądow ym lub 
ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podat-
kowego lub rzecznika paten-
towego w  postępowaniu są-
dowoadministracyjnym oraz 
poinformowanie o  kosztach 
postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Nieodpłatna mediacja 

obejmuje:
• poinformowanie osoby upraw-

nionej o  możliwościach sko-
rzystania z  polubownych me-
tod rozwiązywania sporów, 
w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z  tego wynikają-
cych,

• przygotowanie projektu umo-
wy o  mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji,

• przygotowanie projektu wnio-
sku o  przeprowadzenie po-
stępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej,

• przeprowadzenie mediacji,
• udzielenie pomocy w  sporzą-

dzeniu do sądu wniosku o za-
twierdzenie ugody zawartej 
przed mediatorem.

• nieodpłatna mediacja nie 
obejmuje spraw, w których:

• sąd lub inny organ wydały 
postanowienie o  skierowaniu 
sprawy do mediacji lub postę-
powania mediacyjnego,

• zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że w  relacji stron 
występuje przemoc.

•      nieodpłatna mediacja pro-
wadzona jest w zależności od 
zgłoszonych potrzeb przez 
osoby uprawnione.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE

Świadczenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego obejmuje 
działania dostosowane do indywi-
dualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
zmierzające do podniesienia świado-
mości tej osoby o przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu problemu, 
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z  osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego realizacji.

nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje w  szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego.

nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie obejmuje również nieodpłatną 
mediację.

Świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywać się 
będzie w ramach dyżurów nieodpłat-
nej pomocy prawnej.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁAT-
NEGO PORADNICTWA

w  przypadku, gdy zgłaszany pro-
blem prawny „nie ma jedynie natury 
prawnej”, wówczas osoba uprawniona 
może zostać skierowana przez udzie-
lającego bezpłatnej pomocy prawnej 
do „innych systemów pomocy”, które 
obejmują „w  szczególności porad-
nictwo: rodzinne, psychologiczne, 
pedagogiczne, z zakresu praw konsu-
mentów, praw pacjenta, ubezpieczeń 
społecznych, prawa pracy, dla osób 
bezrobotnych, poradnictwo w sprawie 
uzależnień, przemocy w rodzinie oraz 
interwencji kryzysowej”.

   zgodnie z ustawą z dnia 5 sierp-
nia 2015 r. o  nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(t.j. Dz. u. z  2019 r., poz. 294 z  późn. 
zm.) starosta prowadzi, aktualizuje oraz 
publikuje listę jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa dla mieszkańców po-
wiatu augustowskiego, która obejmuje  
w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psycholo-
giczne, pedagogiczne, z zakresu pomo-
cy społecznej, w sprawie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i innych 
uzależnień, w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w ramach inter-
wencji kryzysowej, dla bezrobotnych, 
dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem, a także z zakresu praw konsu-
mentów, praw dziecka, praw pacjenta, 
ubezpieczeń społecznych, prawa 
pracy, prawa podatkowego, dla osób 
znajdujących się w  sporze z  podmio-
tami rynku finansowego i inne;

nieodpłatną pomoc prawną i  nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie 
ze wskazaniem punktów i  dyżurów 
wraz z  ich specjalizacją, o  ile została 
określona.

lista jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa zawiera dane jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa uporząd-
kowane według tematyki poradnictwa, 
w  tym jednostek publicznych, jedno-
stek niepublicznych działających na 
zlecenie oraz jednostek prowadzących 
działalność pożytku publicznego dzia-
łających na zlecenie, którym powie-
rzono zadania z zakresu poradnictwa 
specjalistycznego na podstawie odręb-
nych przepisów.
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1 września wszyscy uczniowie 
w polsce wrócili do szkół po wakacyjnej 
przerwie. wojskowa komenda uzupeł-
nień w suwałkach im. gen dyw. Józefa 
leśniewskiego prowadzi nabór do tery-
torialnej służby wojskowej (tsw). Oferta 
służby wojskowej skierowana jest do 
uczniów szkół ponadpodstawowych, 
którzy ukończyli 18. rok życia. swój 
terytorialny plecak korzyści młodzież 
wzbogaci o  kursy i  szkolenia specjali-
styczne, nowe przyjaźnie i znajomości, 
korzyści finansowe oraz możliwość 
udziału w elastycznym systemie szko-
leń dołączając tym samym do swoich 
kolegów i  koleżanek, którzy zasilają 
obecnie suwalski 12 batalion lekkiej 
piechoty. zainteresowani służbą woj-
skową w Obronie terytorialnej odbędą 
16-dniowe szkolenie podstawowe, 
które jest przeznaczone dla osób bez 
przeszkolenia wojskowego oraz zło-
żonej przysięgi wojskowej. natomiast 
8-dniowe szkolenie wyrównawcze 
dedykowane jest żołnierzom rezerwy.

Oferta terytorialnej służby wojsko-
wej skierowana jest do osób, którzy 
spełniają następujące warunki:

1. posiadają obywatelstwo polskie
2. posiadają odpowiednią zdol-

ność fizyczną i  psychiczną do 
pełnienia służby wojskowej.

3. są pełnoletni.
4. są niekarani za przestępstwo 

umyślne.

Procedura rekrutacyjna jest bar-
dzo prosta i obejmuje:

1. rejestrację na resortowym 
portalu wojska polskiego www.
zostanzolnierzem.pl.  

2. złożenie wniosku o  powołanie 
na szkolenie do wojskowego 
komendanta uzupełnień w su-
wałkach.

3. stawiennictwo w wojskowym 
centrum rekrutacji w  suwał-

kach (siedziba wku) oraz pod-
danie się badaniom lekarskim 
i psychologicznym (nie dotyczy 
żołnierzy rezerwy).

4. Odbiór karty powołania na 
szkolenie.

Najbliższe terminy szkoleń dla 
ochotników do terytorialnej służby 
wojskowej przedstawiają się nastę-
pująco:

1.      15.10 - 30.10.2021 r.  lub    26.11 
- 11.12.2021 r. -  16 - dniowe szkolenie 
podstawowe  - przeznaczone dla osób 
bez złożonej przysięgi wojskowej i prze-
szkolenia wojskowego.

2.      23.10 - 30.10.2021 r. lub    04.12 
- 11.12.2021 r.  – 8 - dniowe szkolenie 
wyrównawcze - dedykowane żołnierzom 
rezerwy.

Żołnierzowi w  tsw, za każdy dzień 
ćwiczenia, przysługuje świadczenie 
pieniężne w  wysokości 117,14 zł oraz 
411 zł za gotowość do służby. łącznie za 
odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu 
otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. za 
16-dniowe szkolenie podstawowe przy-
sługuje około 2,5 tys. zł.

wo j s k owe  ce n t r u m  r e k r u t a -
cji  w  suwałkach (wcr) to stosunko-
wo nowe rozwiązanie, które znacząco 
skraca procedury związane z  powo-
łaniem ochotników do wojska. Do tej 
pory kandydaci do służby w wojsku 
polskim wnioski o powołanie składali 
osobiście, odwiedzając wku oraz za 
pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej 
(epuap). wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom otwarty został trzeci kanał 
komunikacyjny – portal rekrutacyjny 
wojska polskiego www.zostanzolnie-
rzem.pl. z kandydatami, którzy zareje-
strują się na portalu, nawiązany zosta-
nie kontakt telefoniczny. rekruter wku 
zaprosi ochotnika do wojskowego 
centrum rekrutacji, które swoje prace 
prowadzi raz w  miesiącu. najbliższe 
kwalifikacje do służby wojskowej w ra-
mach wcr w suwałkach planowane są 
na 23-24 września 2021 r.

informacje na temat procedur re-
krutacji, terminów kolejnych szkoleń 
oraz szczegółów powołania do suwal-
skiego 12 batalionu lekkiej piechoty 
można uzyskać w wku w suwałkach, 
tel. 261347357 lub na stronie inter-
netowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

ReKRutacja Do służby wojsKowej 
wśRóD uczniów
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