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MAMY JUś 600 LAT!
Dnia 8 sierpnia 2004 zawiązał się Komitet
Obchodów 600-lecia Kask i Parafii.
W skład Komitetu wchodzą:
PROBOSZCZ PARAFII KASKI –
KS. MIROSŁAW GRZĘDZIŃSKI
WÓJT GMINY BARANÓW –
P. ANDRZEJ KOLEK
ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZOWJU KASK I OKOLIC –
P. JERZY DAWIDOWICZ
P. ROMAN BODYCH
P. WLADEMAR WIŚNIEWSKI
PREZES OSP KASKI –
P. ALEKSANDRER KRZEMIŃSKI
DYREKTOR SZKOŁY W KASKACH –
P. GRAśYNA TOBER

DYREKTOR ORKIESTRY OSP KASKI –
P. KRYSTYNA KRZEMIŃSKA
RADNY – P. DANIEL TOBER
CZŁONEK HONOROWY –
P. MICHAŁOWSKI
CZŁONEK STOWARZYSZENIA –
P. ROMAN CZARNECKI
Skład Komitetu jest otwarty.
Na pierwszym zebraniu omawiane były wstępne
propozycje przygotowania oraz przebiegu Obchodów 600-lecia Kask i Parafii. O ustaleniach będziemy Państwa informować.

JEST WŚRÓD NAS
ktoś, kto o tej ziemi wie więcej niŜ najstarsi jej mieszkańcy; ktoś kogo moŜna spotkać
rano na spacerze. śyje wśród nas człowiek, dzięki
któremu będziemy mogli poznać dzieje naszej
małej ojczyzny. Człowiek z wielką pasją pan
Edward Michałowski- emerytowany oficer Wojska Polskiego, który ukochał historię do tego
stopnia, Ŝe "wyszperał" w najstarszych dokumentach wszelkie wzmianki o Kaskach i okolicznych
wsiach i zebrał to w całość.
To opracowanie przekazane przez pana
Edwarda Michałowskiego naszej szkole w Kaskach jest wspaniałym darem dla nas wszystkich.

Korzystając z niego spróbujemy na łamach naszego biuletynu spojrzeć wstecz i zobaczyć Kaski sprzed lat. Cykl artykułów "Z historii
Kask i Okolic" ukazywać się będzie począwszy
od numeru wrześniowego. W tym samym numerze wrześniowym poznamy "pierwszą rodzinę z
Kask" - czyli drzewo genealogiczne. To teŜ będzie moŜliwe dzięki pracy i Ŝyczliwości pana
Edwarda Michałowskiego, który w ten sposób
opracował "wiele nazwisk" ludzi zamieszkujących obecnie wieś Kaski.
Panie Edwardzie Z serca dziękujemy.

Ro ln icy!
Kto ma prawo do renty

N o we

r e n ty

To ten sam numer, który się podaje, występując o dopłaty obszarowe. Przyznają go nam w
powiatowym biurze ARiMR.
Powierzchnię przekazanego
gospodarstwa. Trzeba teŜ podać
numery działek rolnych, z jakich
składa się gospodarstwo, i ich
wielkości. Do tego potrzebna
będzie mapka-wypis gospodarstwa (do kupienia w powiatowym wydziale geodezji), czyli
zaznaczone i ponumerowane
działki rolne i ewidencyjne
wchodzące w skład gospodarstwa. Te dane trzeba tylko przepisać do wniosku.
Komu je przekazaliśmy.
Uwaga! Wniosek składa się z
dwóch części – pierwszą wypełnia rolnik, który stara się o rentę,
drugą - nabywca jego gospodarstwa. Do tego trzeba dołączyć
dowód, Ŝe gospodarstwo zostało
przekazane (np. kopię aktu
sprzedaŜy lub dzierŜawy), zaświadczenie z KRUS o płaceniu
nieprzerwanie składek przez
ostatnie pięć lat, zaświadczenie
z gminy o prowadzeniu działalności rolniczej przez ostatnie
dziesięć lat.

Rolnicy powyŜej 55. roku Ŝycia
(ale maksimum 64,5 –letni). Musza od minimum dziesięciu lat
prowadzić działalność rolniczą
(trzeba dostarczyć zaświadczenie z
gminy, Ŝe tyle lat płaci się podatek
gruntowy i nie ma się w tym Ŝadnych zaległości – jeśli są, trzeba
szybko uzupełnić wpłaty). Nie jest
istotne w jaki sposób ziemię uprawiają i czy leŜy ona odłogiem.
Kolejny warunek: co najmniej
przez pięć lat płacili nieprzerwanie (i płacą nadal) składki do
KRUS (Trzeba to potwierdzić
urzędowym pismem). JuŜ po złoŜeniu wniosku o rentę naleŜy zaprzestać działalności rolniczej i
przekazać gospodarstwo. Ziemie
moŜna sprzedać, przekazać nieodpłatnie (aktem notarialnym) lub
wydzierŜawić (na minimum dzies i ę ć
l a t ) .
Uwaga! Nie moŜna wydzierŜawi
gospodarstwa własnym dzieciom
ani przekazać współmałŜonkowi.
Dzieciom ziemię moŜna sprzedać
lub przekazać nieodpłatnie. Gospodarstwo, które rolnik przekazuje, musi mieć minimum 1 ha powierzchni. Sobie moŜe zostawić
tylko działkę do 0,5 ha (razem z Ile to będzie pieniędzy
siedliskiem).
Podstawa renty to kwota równa
210 proc. najniŜszej emerytury.
Co we wniosku i jak go złoŜyć
To znaczy, Ŝe dziś najniŜsza renWniosek o przyznanie renty dosta- ta wyniesie 1180 zł brutto. Do
niemy w powiatowym biurze tego mogą dojść dodatki:
Agencji Restrukturyzacji i Moder- Jeśli występujący o rentę pronizacji Rolnictwa. Wypełniony wadzi gospodarstwo wspólnie z
wniosek składamy osobiście w małŜonkiem, który ukończył 55
oddziale Agencji właściwym dla lat, nie ma innych źródeł dochomiejsca zamieszkania. Co się wpi- du ani teŜ prawa do emerytury,
to do renty podstawowej dolicza
suje:
Numer identyfikacyjny produ- się 60 proc. najniŜszej emerytucenta rolnego przypisany do go- ry, czyli ok. 337 zł. Razem dostaną więc 1517 zł.
spodarstwa.
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Jeśli przekazane gospodarstwo miało minimum 3 ha powierzchni, to renta rośnie o 50
proc. najniŜszej emerytury,
czyli o blisko 281 zł. Tak
więc małŜeństwo rolników,
którzy mają ukończone 55 lat
i przekazali np. 3 ha ziemi,
otrzyma 1798 zł miesięcznie.
Jeśli gospodarstwo ma ponad
3 ha, to za kaŜdy hektar ziemi
ponad te 3 ha naleŜy się rolnikowi po 3 proc. najniŜszej
emerytury, ale nie więcej niŜ
za 20 ha. Oznacza to, Ŝe maksymalną stawkę 60 proc. najniŜszej emerytury, czyli ok.
337 zł, dostanie właściciel 23hektarowego gospodarstwa
(ale jak ma nawet 150 ha, to
teŜ dostanie tylko 337 zł!).
Razem więc dodatek za te
hektary wyniesie 619 zł (bo
281 zł do 3 ha i 337 zł ponad
3 ha). A więc małŜeństwo ponad 55-letnich rolników, właścicieli 23 ha ziemi moŜe liczyć na 2135 zł miesięcznej
renty.
Jeśli przejmujący gospodarstwo ma poniŜej 40 lat, to
sprzedający dostanie znowu
dodatkowo po 3 proc. najniŜszej emerytury za kaŜdy oddany hektar powyŜej 3 ha, ale
nie więcej niŜ za 20 ha. Znowu moŜna więc otrzymać ok.
337 zł. Jeśli zsumujemy te
wszystkie kwoty, to małŜeństwo rolników moŜe maksymalnie otrzymywać miesięcznie przez dziesięć lat 440
proc. najniŜszej emerytury,
czyli ok. 2516 zł. Od tego,
niestety, trzeba zapłacić podatek dochodowy 19 proc. i
składkę na ubezpieczenie
zdrowotne, ale i tak zostanie
około 2000 zł miesięcznie.
Rok 1, Numer 5

Kiedy dostaniemy rentę

Komu renta nie przysługuje

ARiMR w ciągu 40 dni od złoŜenia wniosku dokonuje weryfik
acji. Te 40 dni to takŜe czas na
uzupełnienie dokumentów. Na
wydanie postanowienia o spełnieniu warunków o przyznaniu renty
ARiMR ma kolejne 40 dni. W
ciągu 6 miesięcy od otrzymania
postanowienia rolnik musi przekazać gospodarstwo i zaprzestać
prowadzenia działalności rolniczej. Wypłata renty zacznie się
od miesiąca, w którym spełniono
wszystkie warunki.

Renty nie otrzyma rolnik, który:
Pobiera rentę inwalidzką lub
emeryturę pracowniczą.
Otrzymuje rentę strukturalną
przyznaną przed naszym przystąpieniem do Unii.
WaŜna kolejność

Czy moŜna dorabiać
MoŜna, ale podjęcie pracy i osiąganie dochodu przez rolnika spowoduje zawieszenie renty. Będzie
ona wypłacana znowu po zaprzestaniu zarobkowania. Jeśli pracę
podejmuje współmałŜonek, zawieszony zostanie dodatek małŜeński.

Renty będą przyznawane według kolejności składania wniosków. Dlatego waŜne jest, aby
nie zwlekać z decyzją, ale teŜ
stawić się w Agencji ze wszystkimi wymaganymi zaświadczeniami.
Nie ukończył 55 lat, jeśli jego
współmałŜonek złoŜy wniosek
o rentę i ją otrzyma. Co waŜne,
nawet po osiągnięciu wymaganego wieku nie nabędzie prawa
do renty! W takim wypadku
lepiej zaczekać, aŜ obydwoje

małŜonkowie ukończą 55 lat, i
wspólnie złoŜyć wniosek o
rentę.
Wcześniej przekazał lub
sprzedał gospodarstwo.
Co musi nabywca gospodarstwa
Musi być młodszy od sprzedającego.
Przez nastepnych pięć lat
musi prowadzić działalność
rolniczą.
Musi mieć odpowiednie
kwalifikacje, np. dyplom
ukończenia średniej szkoły
rolniczej, uczelni wyŜszej rolniczej lub zaświadczenie z
gminy o staŜu pracy na roli.
Rolnik po podstawówce musi
mieć pięcioletni staŜ pracy, po
szkole zasadniczej rolniczej
lub średniej nierolniczej - trzy
lata staŜu.

P R AW I E W S Z Y S T K O O „ N A S Z E J S Z K O L E ”
KOLONIE !!!
W tym roku SP w Kaskach
juŜ po raz trzeci była organizatorem kolonii letniej.
Tym razem wypoczywaliśmy na ziemi lubelskiej w
miejscowości Krasne nad
jeziorem Krasne w terminie 24.07.2004 – 0606.08.2004.
Uczestnikami były dzieci w wieku 6 – 15
lat, nie tylko z naszej szkoły, ale takŜe z śyrardowa, Grodziska i Warszawy.
Pod troskliwą opieka czterech wychowawców (p. Anna Sadoś – kierownik, p. Alicja Nowakowska, p. BoŜena Stegienko, p. Adam Pietruszewski) wypoczywało 36 dzieci.
Dzieci, które wyjechały, były wspaniałą,
pełną radości i chęci do zabawy grupą. Były bardzo zdyscyplinowane, chętnie uczestniczyły w
zaproponowanych im zabawach, grach, konkursach. Były pełne ciepła, radości i humoru.
Wiadomości z Kask i Okolic

Starsze dziewczęta bardzo opiekowały się
młodszymi dziećmi. Wielkie słowa uznania i
podziękowania dla tak wspaniałej „grupy dzieciaków”.
Atrakcji było wiele. Oprócz programowych zajęć odbyły się takŜe: chrzest kolonisty,
sluby kolonijne, festiwal piosenki turystycznej,
wybór Miss i Mistera kolonii, olimpiada, ogniska, dyskoteki, przejazd bryczką, koniem, a
takŜe pływanie Ŝaglówka.
Pogoda nam dopisała, a więc oprócz
kąpieli słonecznych zaŜywaliśmy takŜe kąpieli
wodnych. Wróciliśmy wszyscy radośni, szczęśliwi i wypoczęci.
Zapraszamy za rok.
Za ogromną troskę, opiekę,
odpowiedzialność dziękujemy wychowawca kolonii.
Organizator kolonii
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Unijne wyrównanie szans?!
Studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają stypendia z projektu unijnego. Ma on na celu wyrównanie startu młodzieŜy z mniejszych miejscowości.
O stypendium moŜe się ubiegać kaŜdy student i uczeń
szkoły ponadgimnazjalnej (kończącej się maturą), gdzie
w rodzinie dochód nie przekracza 504 zł brutto na osobę
(nie wliczając alimentów). Drugim warunkiem jest pochodzenie ze wsi oraz miejscowości do 5000 mieszkańców lub 20 000 mieszkańców, gdzie nie ma szkoła ponadgimnazjalnej kończąca się maturą.
Uczeń składa wniosek do organu prowadzącego szkołę w
której się uczy.
Student otrzyma miesięcznie 300 zł a uczeń 260 zł. Te
środki mogą być przeznaczone na umoŜliwienie dalszej
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nauki np.: ksiąŜki, zakwaterowanie, wyŜywienie, dojazdy.
KaŜdy wydatek poczyniony ze stypendium musi być udokumentowany, inaczej urząd zaŜąda zwrotu pieniędzy.
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o dochodach z
Urzędu Skarbowego (nie późniejszy niŜ 3 miesiące wstecz),
potwierdzenie zameldowania na pobyt stały oraz zaświadczenie z uczelni lub szkoły o statusie ucznia lub studenta.
Termin składania wniosków jest nieograniczony. KaŜde
stypendium przyznawane jest na rok nauki (nie dłuŜszy niŜ
10 miesięcy). O stypendium moŜna się ubiegać co rok.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Centrum Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11
lub kontakt z autorem - Anna Wojciechowska.

S T R A ś A K Ó W

OBÓZ SZKOLENIOWOSZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY M.D.P. OSP KASKI W ZAKOPANEM
W DNIACH 0606-19.07.2004r.
Po cięŜkich miesiącach wiosennych, wypełnionych licznymi koncertami i
festiwalami muzycznymi,
przyszedł czas letniego wypoczynku.
Tym razem dyrektor orkiestry Pani Krystyna
Krzemińska i zarząd OSP Kaski zorganizowali obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Zakopanem. Była to dla nas zasłuŜona nagroda za całoroczną pracę, a jednocześnie szansa
na lepszą integrację zespołu, który wciąŜ się rozrasta. Nowi
muzycy to zazwyczaj jedenasto, dwunastoletnie dzieci, które wymagają większej uwagi i pracy ze strony dyrygenta
Edwarda Millera, który od podstaw uczy gry na wszystkich
instrumentach. Dlatego teŜ obóz oprócz wypoczynku stwarza dodatkowe moŜliwości rozwijania muzycznych zdolności u najmłodszych uczestników, a doskonalenia ich u starszych członków orkiestry. Kapelmistrz sumiennie przestrzegał ustalonego porządku dnia, tym samym codziennie odbywały się dwugodzinne próby oraz lekcje indywidualne. Nie
zabrakło oczywiście nowych utworów, przygotowanych
przez dyrygenta specjalnie na ten wyjazd, które dzięki
dwóm tygodniom ćwiczeń moŜemy wprowadzać do naszego repertuaru. A jakie to utwory? O tym przekonają się juŜ
słuchacze naszych wrześniowych koncertów.
Oczywiście obóz to nie tylko próby, ale przede
wszystkim odpoczynek. Korzystając z moŜliwości, jakie
dało nam Zakopane poznawaliśmy tatrzańskie krajobrazy.
Odbyliśmy kilka pieszych wycieczek m.in. nad Morskie
Oko, do Doliny Kościeliskiej oraz innych ciekawych
miejsc, wjechaliśmy równieŜ kolejkami na Kasprowy
Wierch i Gubałówkę. Deszczowe dni uniemoŜliwiały chodzenie po górach, nie zabrakło jednak innych atrakcji: Mini
Listy Przebojów, w której nasze młode talenty miały okazję
pobudzić wodze swojej wyobraźni, chrzest, który niewątpliwie pozostawił niezapomniane wspomnienia u tych, którzy
przyjechali na obóz po raz pierwszy, czy tez konkursów
sprawnościowych takich jak gra w bilard czy zawody pły-

Orkiestra skorzystała równieŜ z moŜliwości wystąpienia w Zakopanem. Graliśmy na uroczystości Matki Boskiej Fatimskiej w Sanktuarium na Krzeptówkach. Daliśmy
równieŜ godzinny koncert na Krupówkach –najsłynniejszej
ulicy tatrzańskiej metropolii. Wczasowicze i Górale przyjęli
nas bardzo ciepło a naszą muzykę nagradzali gromkimi
brawami.
Zakopiańska publiczność była tak serdeczna, Ŝe muzycy
naszej orkiestry koncertowali na Krupówkach równieŜ w
mniejszych grupach umilając pobyt zarówno sobie, jak i
innym wczasowiczom.
Do Kask wróciliśmy wypoczęci i zadowoleni. Po
wyjeździe pozostaną tylko ciepłe wspomnienia, zdjęcia w
albumie i świadomość, Ŝe nigdzie nie mogłoby nam być
lepiej, gdyŜ niewielu ludzi potrafi stworzyć rodzinną atmosferę w grupie tak licznej i zróŜnicowanej wiekowo. Wyjazd
do Zakopanego był moŜliwy tylko dzięki ludziom dobrej
woli i tu chcemy złoŜyć serdeczne podziękowanie za znaczące wsparcie finansowe na ręce dh. Witolda Sojki Prezesa
ZWZOSP RP, Radzie Gminy w Baranowie, Starostwu Powiatowemu w Grodzisku Maz. i Zarządowi OSP Kaski.
Edyta Tomczyszyn
W dniach 28.07.-10.08.2004r. trzech członków MDP brało
udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym na dowódców druŜyn młodzieŜowych w Gorzewie zorganizowanym
przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP. Uczestnicy obozu
otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu z wynikiem
bardzo dobry.

