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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

„Bożonarodzeniowy worek zaga-
dek” to nazwa projektu edukacyjnego, 
do którego przystąpiło 22 nauczycie-
li z 9 placówek oświatowych z Hajnówki 
i okolic w ramach europejskiego programu 
eTwinning w ramach lokalnej współpracy. 
Pomysł na wspólne działanie pojawił się w li-
stopadzie ubiegłego roku po warsztatach kom-
puterowych przeprowadzonych przez trenerkę 
i ambasadorkę eTwinning Annę Bowtruczuk. 
eTwinning to społeczność szkół, uczniów i na-
uczycieli współpracujących ze sobą za pomocą 
mediów elektronicznych. Biorą w niej udział 
nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracują-
cy z uczniami w wieku 3-19 lat, w tym również 
bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując 
online międzynarodowe projekty edukacyjne. 
Program istnieje od 2005 i zgromadził już 
niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy. 
Nasz projekt skierowany został do dzieci 
i uczniów w wieku 3 - 15 lat. Głównym te-
matem był escape room, czyli pokój zaga-
dek, który początkowo zaistniał w świecie 
gier komputerowych, a teraz znalazł swoje 
zastosowanie także w edukacji. Ta metoda 
posłużyła nauczycielom jako urozmaicenie te-
matów obchodów świąt Bożego Narodzenia. 
Częścią wspólną dla wszystkich uczestników 
projektu było przeprowadzenie szeregu zadań 
w formie zagadek. Uczniowie wspólnie wyko-
nywali zadania i udzielali odpowiedzi. Każda 
poprawna odpowiedź na pytanie/zagadkę zbli-
żała ich do celu, którym zwykle było znalezie-
nie klucza i wydostanie się z pomieszczenia. 
Każdy nauczyciel profesjonalnie i z pełnym 
zaangażowaniem przygotował pokój zaga-
dek w swoich placówkach, aby niezależnie 
od wieku, wszystkie dzieci zainteresować 
i zaktywizować do rozwiązywania łamigłó-
wek. Pośród zadań musiało znaleźć się to 
jedno, które łączyło każdą z grup - ułoże-

Wspólny projekt eTwinning  
placówek oświatowych z Hajnówki i okolic

nie puzzli z logo eTwinning, odpowiednio 
dobrane pod względem wieku i możliwości 
uczestników. Dzięki kreatywności nauczycie-
li zabawa okazała się interesująca, pochła-
niająca, a przede wszystkim emocjonująca. 
Niewątpliwie należy przyznać, że pokój za-
gadek jest doskonałą formą zabawy, dzięki 
której można poćwiczyć nowe umiejętności, 
zweryfikować wiedzę na poruszane wcześniej 
tematy, przeanalizować treść lektury i wiele, 
wiele innych zagadnień. To również bardzo do-
bre miejsce na wykorzystanie nowoczesnych 
technologii jak np. tablica interaktywna, kody 
QR, aplikacje z grupy Rozszerzonej Rzeczy-
wistości i inne. Jest całe spektrum możliwo-
ści, a ich wykorzystanie jest uzależnione od 
wnikliwej znajomości potrzeb uczniów oraz 
kreatywności nauczycieli.

Placówki uczestniczące w projekcie: 
• Przedszkole Nr 1 w Hajnówce (Aneta Jur-

czuk, Monika Stepaniuk), 
• Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka 

w Hajnówce (Joanna Baczyńska, Agata 
Majewska-Iwaniuk, Mariola Krawczyńska), 

• Katolickie Przedszkole Niepubliczne Karmel-
ki w Bielsku Podlaskim ( Anna Fedorów, Mał-
gorzata Niewińska, Diana Cetra, Ewa Żero), 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Hajnówce (Anta Aleksiejuk), 

• Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szko-
ła Podstawowa w Orzeszkowie (Agnieszka 
Prusinowska, Marta Dzwonkowska, Ewa 
Gierasimiuk),

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce (Katarzyna Adamczyk, 
Małgorzata Wiszniewska, Aneta Sołowia-
niuk), 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza 
w Hajnówce (Barbara Dudzicz)

Anna Bowtruczuk, Ambasador  programu 
eTwinning w województwie podlaskim 

 

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego!
Obecny czas to wyzwanie dla nas wszystkich - sytuacja epidemiczna w Polsce wymaga 

od nas odpowiedzialności, uwagi i staranności o wspólne dobro – BEZPIECZEŃSTWO. Dlatego 
też zwracam się do Państwa z gorącym apelem o ograniczenie swoich wyjść poza dom tylko do 
tych, które są niezbędne. 

Choć na ten moment [19.03.2020] nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na 
koronawirusa w powiecie hajnowskim, przypominam o środkach ostrożności:

1. unikajmy dużych skupisk ludzi;
2. regularne myjmy i dezynfekujmy ręce oraz  powierzchnie dotykowe;
3. korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie – publikowanych na stronach 

internetowych GIS i Ministerstwa Zdrowia ;
4. stosujmy zasady ochrony podczas kontaktów międzyludzkich.

Dziś, gdy świat każdego z nas stanął w półkroku, w tym trudnym czasie zachowajmy spokój, 
nie ulegajmy emocjom i panice, stosujmy się do zaleceń WHO, Ministra Zdrowia i  Głównego 
Inspektora Sanitarnego, a przede wszystkim wspierajmy się wzajemnie - szczególnie osoby star-
sze, samotne, schorowane oraz dzieci. Środki ostrożności podjęte przez instytucje – w tym także 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce – mają na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się 
pandemii COVID-19. Pamiętajmy – w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem należy najpierw 
skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją Sanepidu. Służby odpowiedzialne za nasze 
bezpieczeństwo robią wszystko, byśmy skutki pandemii odczuli w jak najmniejszym stopniu. Do 
cichych bohaterów – pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, 
pracowników laboratorium i personelu szpitali,  a także służb mundurowych, członków Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 
pracowników aptek, sklepów i poczty kieruję słowa głębokiego uznania, szacunku i podziękowania 
za poświęcenie i pracę. 

Solidarność, rozwaga i odpowiedzialność za drugiego człowieka pomogą Nam zwyciężyć. 
Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Apel Starosty Hajnowskiego 

Cd. str. 3

2019 r. Powiat Hajnowski kończy na in-
westycyjnym plusie – tylko w minionym roku 
z budżetu samorządu na realizację projektów 
wydatkowano ponad 12 mln zł, z czego 10,4 
mln zł to środki zewnętrzne (unijne i krajowe) 
zaś 1,8 mln zł to fundusze własne. 2019 rok 
to 19 projektów, z których większość znajdzie 
swoją kontynuację w 2020 r. 

Projekty inwestycyjne
To, co widać na pierwszy rzut oka doko-

nując przeglądu realizowanych przedsięwzięć, 
to ich różnorodność tematyczna. Powiat podjął 
się realizacji dużych projektów inwestycyjnych 
jak scalenia na obiektach: „Kotłówka” w gmi-
nie Narew, „Tarnopol” i „Eliaszuki” w gminie 
Narewka oraz „Dubicze Istok” w gminie Du-
bicze Cerkiewne – na realizację tych czterech 
przedsięwzięć samorząd wydatkował w 2019 
r. ponad 2,8 mln zł – docelowo wartość pro-
jektów przekracza 50 mln.

2019 rok upłynął również pod znakiem 
realizacji inwestycji drogowych - z początkiem 
listopada br. dokonano odbioru dwóch inwe-
stycji – przebudowy odcinka drogi powiatowej 
nr 1602B w Czyżach oraz remontu odcinka 
drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości 
Kutowa. Przypomnijmy -  wartość inwestycji 
w miejscowości Czyże to 1 251 827,49 zł, 
z kolei remont drogi powiatowej nr 1628B 
w miejscowości Kutowa to koszt 704 624,86 

Podsumowanie inwestycyjne 2019 r.
zł. Ponadto, Powiat Hajnowski bierze udział 
w międzynarodowym projekcie badawczym 
„MARA – Mobility and Accesibility in Rural 
Areas (Mobilność i dostępność na obszarach 
wiejskich)”. W ramach realizacji przedsię-
wzięcia zostaną opracowane i przetestowane 
konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, 
dostosowane do potrzeb każdego z obszarów. 
Docelowo projekt ma przyczynić się do pod-
niesienia mobilności mieszkańców i turystów 
w naszym regionie i krajach basenu Morza 
Bałtyckiego – naszych międzynarodowych 
partnerów. Wartość przedsięwzięcia to po-
nad 330 tys. zł, projekt będzie kontynuowany 
w 2020 r. 

W 2019 roku ukończono za to inwestycję 
instalacji fotowoltaicznych służących do wy-
twarzania energii elektrycznej z promieniowa-
nia słonecznego na czterech budynkach nale-
żących do Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce:  Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Haj-
nówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK 
w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Hajnówce. Zamonto-
wane instalacje  umożliwią produkcję energii 
elektrycznej w wysokości ok. 85,46 MWh, co 
z kolei przełoży się na redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o ok. 69,39 ton w skali roku! 
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W piątkowy wieczór, 7 lutego 
2019 roku, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Hajnówce odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Pio-
tra Gagana. Artysta zaprezentował 
swój dorobek, łącznie z najnowszy-
mi pracami, wśród których dostrzec 
możemy między innymi pejzaże 
Puszczy Białowieskiej i okolic oraz 
architekturę sakralną. Wieczór roz-
poczęła dyrektor biblioteki Maria 
Skwarczyńska, która po serdecznym 
przywitaniu gości przybyłych na spo-
tkanie przedstawiła biografię artysty 
oraz opowiedziała o jego dorobku 
twórczym. W tle wyświetlane były 

Wernisaż wystawy Piotra Gagana

zdjęcia prezentujące plenery malar-
skie, w których Pan Piotr uczestni-
czył, a także część obrazów, które 
stworzył. Niezwykłą atmosferę wer-
nisażu uzupełnił mini recitale Zbi-
gniewa Budzyńskiego oraz samego 
bohatera wieczoru – Piotra Gagana, 
którzy swoimi występami artystycz-
nymi jeszcze mocniej rozbudzili wy-
obraźnię publiczności obecnej na 
wernisażu. Wystawę prac hajnow-
skiego artysty można było oglądać 
w Małej Galerii MBP i Czytelni dla 
Dorosłych do końca lutego 2020 r.

Agnieszka Kazberuk
Fot. Alicja Karczewska

 

Muzeum Wojska z siedzibą 
w Białymstoku rozpoczęło projekt 
prezentacji swej działalności poza 
Białymstokiem. Hajnówka jest 
pierwszym miastem, które odwie-

dzili. „Spotkanie z Muzeum Wojska 
w Białymstoku” miało miejsce  4 
lutego 2020 r. w Muzeum i Ośrod-
ku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.  

Prezentacja Muzeum Wojska
Przedszkolaki wzięły udział w mu-
zealnych lekcjach, były to  zajęcia 
edukacyjne p.t. „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi” zaś dzieci starsze 
„Loty samoloty”. Dzieci przymierza-
ły stroje z epoki, robiły samolociki 
z papieru, celowały do tarczy. Oprócz 
tego dowiedziały się jak działa mu-
zeum, co może znaleźć się w mu-
zeum oraz co to jest eksponat. Jak 
przystało na muzeum wojska nie 
zabrakło też musztry i szkolenia 
żołnierskiego. Zajęcia prowadzili 
pracownicy Muzeum Wojska w Bia-
łymstoku: Julita Grabowska, Marcin 
Koziński oraz Mateusz Budzyński. 

Poza prezentacją w Muzeum 
Białoruskim w Hajnówce  na Skwe-
rze im. Plutonowego Bolesława Bier-
wiaczonka można było zobaczyć wy-
stawę plenerową „Vademecum. Mu-
zeum Wojska w Białymstoku”, która 
trwała do dnia 10 lutego 2020 r. 

Fot. A i T. Tichoniuk 

Z radością informujemy, że 
hajnowianka Patrycja Radosiuk, 
uczestniczka (od 2015r.) Koła Pla-
stycznego Deformacja z Hajnow-
skiego Domu Kultury , uczennica VIII 
klasy SP Nr2 w Hajnówce została 
laureatką konkursu plastycznego pt. 
Autoportret. Adresatami konkursu 
organizowanego co roku przez Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Supraślu byli wyłącznie uczniowie 
ósmych klas szkoły podstawowej.

Komisja konkursowa XIV 
edycji w składzie: Honorata Win-
cenciak-Zamostna, Urszula Za-
wadzka-Wyrzykowska, Beata Wil-
czyńska (nauczyciele malarstwa 
i rysunku) oraz Małgorzata Józefo-
wicz (nauczyciel grafiki warsztato-
wej), postanowiła nagrodzić trzech 
autorów, a pięć wyróżnić. I Miejsce 
zostało przyznane właśnie Patrycji 
Radosiuk. Na konkurs można było 
przygotować nieograniczoną ilość 
prac, Patrycja wykonała aż pięć 
w różnych technikach plastycz-

ZWYCIĘSKIE PRACE PATRYCJI

nych: ołówkiem, węglem, pastelą 
suchą i akrylem. Uzyskana nagroda 
to bezpłatne uczestnictwo w kursie 
przygotowawczym do egzaminów 

wstępnych do liceum plastycznego 
w Supraślu.

Gratulujemy Patrycji fanta-
stycznego startu w świat sztuki!

Kolejny rok za nami i kolejna 
szansa pojawiła się przed pływaka-
mi szkół podstawowych w ramach 
współzawodnictwa Szkolnego 
Związku Sportowego. W pierwszym 
etapie zawody zostały przeprowa-
dzone na szczeblu powiatu haj-
nowskiego. Impreza odbyła się 21 
lutego 2020r. w Parku Wodnym.                                
Po  uroczystym wyprowadzeniu sę-
dziów i uczestników, zawody  otwo-
rzył dyrektor obiektu Mirosław Chi-
limoniuk. Po dwudziestominutowym 
pływaniu na wyznaczonych torach 
i na starcie pojawiła się pierwsza 

Nadzieje pływaków

grupa dziewcząt z rocznika 2007 
i mł. Każdy uczeń mógł wystartować 
w dwóch dystansach indywidual-
nych i sztafecie. Ogółem startowało 
73 uczniów i uczennic z hajnowskich 
szkół oraz Białowieży i Dubin.

Za miejsca I-III w konkuren-
cjach indywidualnych i sztafetach 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, które zostały ufundowane 
przez Powiatowy SZS w ramach 
realizacji oferty z Urzędu Miasta 
w Hajnówce „Organizacja zawodów 
sportowych i rozgrywek międzysz-
kolnych w Hajnówce”.

Organizatorem zawodów był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy oraz 
Park Wodny w Hajnówce.

Sędziowie: Małgorzata Musz-
katel, Mirosław Chilimoniuki, Mi-
rosław Awksentiuk, Marek Hanula, 
Roman Wnuczko, Tomasz Dobosz, 
Dawid Wojciuk i Paweł Kuszczuk. 
Zawody prowadził – Janusz Ludwi-
czak. 

Wyniki na www.hajnowka.pl                                                                                                     
Menedżer ds. Sportu 
- Janusz Ludwiczak  

Fot. Mirosław Awksentiuk
 

Monodram, w którym wystą-
piła Dominika Puc z Teatru Muzeum 
Białoruskiego w Hajnówce został 
stworzony na podstawie opowiada-
nia „Postrzyżyny” autorstwa czeskie-
go pisarza Bohumila Hrabala. Kla-
syka literatury europejskiej została 
zagrana w przekładzie na język 
podlaski, czyli po-svojomu. Przekład 
z oryginału wykonał Jan Maksymiuk. 

Spektakl to kolejna propozy-
cja młodzieżowej grupy teatralnej 
działającej przy Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce. 
Adaptacją i reżyserią spektaklu za-
jęła się Joanna Troc- artystyczna 
opiekunka młodzieżowego Teatru. 

Spektakl wystawiany był 
w 2019 roku w Teatrze Dramatycz-
nym w Białymstoku oraz w ramach 
Festiwalu Teatralnego ODE. W roku 
ubiegłym zdobył również miano 

„Postrzyżyny” – monodram aktorki Teatru Muzeum Białoruskiego
najlepszego monodra-
mu w Województwie 
Podlaskim w roku 2019 
- zdobywając I nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Recytatorskim w Bia-
łymstoku. W Muzeum 
w Hajnówce zaprezen-
towany został  ponow-
nie 16 i 17 lutego 2020 
roku. Licznie zgromadzo-
na publiczność dobrze 
odebrała młodą aktorkę, 
nagradzając ją gromkimi 
brawami. 

„Postrzyżyny” to 
humorystyczno-nostal-
giczne spojrzenie na 
świat młodej mężatki 
z prowincjonalnego mia-
steczka. To przepełniona 
humorem opowieść o ko-

biecie, której bujne włosy budzą po-
dziw wśród mieszkańców małego 
miasteczka. Maria, która niedawno 
została żoną zarządcy browaru, jest 
kobietą pełną nadzwyczajnego tem-
peramentu. Przysparza to nie lada 
zmartwień i trosk jej mężowi. 

 Teatr Muzeum Biało-
ruskiego pracuje już nad kolejną 
premierą, powstaje nowy spektakl, 
który na razie jest niespodzianką. 
Ale jak pokazały lata ubiegłe zosta-
nie starannie przygotowany przez 
reżyserkę- Joannę Troc a efekt bę-
dzie zaskakujący. O kolejnych spek-
taklach będziemy na bieżąco infor-
mować. 

Zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji

Agnieszka Tichoniuk
Fot. Andrzej Janiuk
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Podsumowanie inwestycyjne 2019 r.
Cd. ze str. 1

Cd. str. 4

A to oznacza oszczędności w budże-
cie i poprawę kondycji środowiska 
naturalnego. Całkowita wartość po 
realizacji projektu to 558 200,00 zł 
z czego dofinansowanie  z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 wynosi 294 983,74 zł. 

Instalacja paneli fotowoltaicz-
nych to nie jedyne przedsięwzięcie 
podjęte przez samorząd na rzecz 
promocji technologii OZE w regionie. 
Od 2019 r. w powiecie funkcjonuje 
Centrum Energii Odnawialnej - to 
nowa inicjatywa Powiatu Hajnow-
skiego, realizowana w wyniku kon-
tynuacji współpracy ze Stowarzy-
szeniem Energievision Frankenwald 
e.V. w Kronach. Utworzenie Centrum 
Kompetencji energii odnawialnej 
i efektywności energetycznej na 
Podlasiu w powiatach hajnowskim 
i białostockim ma za zadanie pro-
mować technologię OZE w regionie, 
z jego usług mogą korzystać przed-
stawiciele samorządów i instytucji, 
ale również mieszkańcy i przedsię-
biorcy. Oferowana pomoc jest bar-
dzo konkretna: nasi eksperci służą 
fachowym doradztwem w zakresie 
analizy wyboru najkorzystniejszych 

rozwiązań – w Centrum mieszkańcy 
mogą otrzymać wyliczenia dotyczą-
ce wielkości instalacji w odniesieniu 
do rocznego zapotrzebowania na 
energię elektryczną oraz zakłada-
nej ilości produkcji prądu. Dodatko-
wo każdy zainteresowany otrzyma 
koncepcję instalacji fotowoltaicznej 
bądź solarnej zawierającą propozy-
cję  umieszczenia paneli na dachu 
wraz z analizą zwrotu poniesionych 
kosztów. Zachęcamy do skorzystania 
z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Haj-
nówka
tel. 85 682 2169
https://centrumenergii.com/

Tymczasem na finiszu pozo-
staje projekt inwestycyjny  Szlakiem 
bioróżnorodności Puszczy Białowie-
skiej, obejmujący zagospodarowany 
zostanie parking Zwierzyniec, przy 
drodze Hajnówka – Białowieża. 
W ramach istniejącego Białowie-
skiego Szlaku Transgranicznego 
powstała ścieżka edukacyjna opa-
trzona tablicami informacyjnymi 
o tematyce bioróżnorodności Pusz-
czy Białowieskiej. Integralną częścią 
szlaku jest nowowybudowany obiekt 
turystyczny na parkingu, w którym 

znajdować się będzie m.in. infor-
macja turystyczna. Realizacja tej 
inwestycji w 2019 r. pochłonęła 2,9 
mln zł. 

Inwestycja w człowieka – 
projekty z zakresu pomocy 

społecznej
Choć projekty inwestycyjne to 

ważny czynnik determinujący rozwój 
regionu, na mapie projektów nie za-
brakło inicjatyw z zakresu pomocy 
społecznej. W 2019 r. zakończony 
został projekt „Szansa w Integra-
cji” - projekt miał na celu wsparcie 
osób zagrożonych ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym – czyli tej 
grupy społecznej, której najtrudniej 
odnaleźć się w realiach rynku pracy 
i postawić pierwszy krok naprzód. 
Wsparcie i szansę na to, by zmie-
nić coś w swoim życiu otrzymają 
kolejne osoby – w ramach dofinan-
sowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pod-
laskiego na lata 2014 – 2020 w Po-
wiecie Hajnowskim w 2019 r. swoją 
działalność rozpoczęło Centrum 
Integracji Społecznych (CIS).  CIS 
działający w Powiecie Hajnowskim 
pomocą obejmie 60 osób. Uczestnik, 
który zgłosi się do CIS może liczyć 
na kompleksową pomoc z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
Powiat Hajnowski jest również 

partnerem w realizacji przedsięwzię-
cia wspierającego rozwój edukacji. 
W ramach realizowanego od 2017 
r. projektu pn. „Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i umiejętno-
ści osób dorosłych zgodnie z po-
trzebami regionalnymi gospodarki”, 
powiat hajnowski otrzymał blisko 
5 mln zł na wsparcie mieszkańców 
regionu w procesie podnoszenia wy-
kształcenia. W 2019 r. wydatkowano 
na ten cel ponad 2,8 mln zł

Wyżej wymienione informa-
cje to tylko fragment wszystkich 
przedsięwzięć – przytoczone dane 
nie uwzględniają inwestycji zrealizo-
wanych przez SP ZOZ oraz projektów 
edukacyjnych realizowanych przez 
szkoły, dla których powiat jest or-
ganem prowadzącym. Tymczasem 
2020 r. to czas kolejnych przedsię-
wzięć – swoją kontynuację znajdą 
projekty scaleniowe, CIS, Centrum 
Energii Odnawialnej, MARA, projekty 
realizowane przez powiatowe szkoły. 
Ale nie tylko: w ramach Programu 
Polska – Białoruś – Ukraina, Powiat 
Hajnowski przystępuje do realizacji 
dwóch przedsięwzięć: edukacyjnego 
Przyrodnicze skarby ponad granica-

mi - w roli partnera oraz turystycz-
nego „Transgraniczne dziedzictwo  
Puszczy Białowieskiej” – w roli bene-
ficjenta. W 2020 r. pełną parą rusza 
również Rozbudowa ulicy Pałacowej 
(dawniej ul. Olgi Gabiec) w Biało-
wieży – droga powiatowa nr 1649B.  
Naszym celem jest zaspokajanie 
wszelkich potrzeb społeczności lo-
kalnej - z tą misją obejmowałem 
stanowisko Starosty Hajnowskiego.  
Choć zamknęliśmy rok z dobrym 
wynikiem finansowym w zakresie 
pozyskanych i wydatkowanych na-
kładów na inwestycje, chcielibyśmy 
robić więcej.  Myślę, że 2020 r. to 
czas refleksji i rozmów na forum 
lokalnym i krajowym dotyczących 
zasad finansowania samorządów - 
w sposób, by instytucje administracji 
lokalnej należycie i w pełni zaspo-
kajały potrzeby wspólnoty, bez ko-
nieczności każdorazowego ogląda-
nia się na budżet. Samorząd to nie 
tylko granice geograficzne i staty-
styczne dane – to przede wszystkim 
ludzie, tworzący wspólnotę lokalną, 
a troska o jej byt to credo każde-
go samorządowca – podsumowuje 
2019 r. Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko, poproszony przez redakcję 
o komentarz.     Katarzyna Miszczuk

W trosce o dobro społeczności 
lokalnej a także działając na rzecz 
niwelowania barier komunikacyjnych 
zawodowych i społecznych, Powiat 
Hajnowski po raz kolejny przystąpił 
do Programu Aktywny Samorząd.  
Realizatorem programu w imieniu 
samorządu powiatu hajnowskiego 
jest Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Hajnówce.  Osoby 
z niepełnosprawnością – z zależ-
ności od posiadanego stopnia nie-
pełnosprawności – mogą ubiegać 
się o wsparcie na realizację zadań 
mających na celu likwidację barier 
transportowych, barier w dostępie 
do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym, barier w porusza-
niu się (MODUŁ I). Istniej również 

możliwość ubiegania się o pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym  (w ramach MO-
DUŁU II to zadanie adresowane jest 
wyłącznie do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności). 

Celem głównym programu 
„Aktywny samorząd” jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji. Szczegółowe informacje 
odnośnie warunków uzyskania do-
finansowania oraz zadań, na które 
można ubiegać się o dofinansowa-
nie znajdują się na stronach: www.
powiat.hajnowka.pl (zakładka zdro-

Program Aktywny Samorząd  - można ubiegać się o pieniądze na wsparcie

80 000 tys. zł przeznaczył 
w tym roku Zarząd Powiatu Hajnow-
skiego na rzecz wsparcia inicjatyw 
z zakresu kultury, sportu i turystyki 
w regionie. O wsparcie ubiegało się 
15 podmiotów – 14 z nich otrzymało 
dotację.

Powiat Hajnowski realizu-
jąc ustawowe zadania z zakresu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, włącza się do inicjatyw 
z zakresu kultury, sportu i turystyki 
w regionie. Zarząd Powiatu Hajnow-
skiego rozstrzygnął konkurs w spra-
wie przyznania dotacji na realizację 
zadań publicznych w sferze kultury 
i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
kultury fizycznej i sportu oraz tury-
styki i promocji powiatu. – Do dnia 
upływu terminu składania ofert 
wpłynęło 15 wniosków. 14 z nich 
spełniło określone w ogłoszonym 
konkursie wymogi formalne, stąd 
po ich rozpatrzeniu, uwzględniając 
opinię Komisji Konkursowej, Zarząd 

Powiatu Hajnowskiego rozdyspono-
wał zabezpieczoną w budżecie na 
ten cel kwotę. Cieszy fakt, że sa-
morząd powiatowy w pewnej części 
stanie się częścią każdej z inicjatyw, 
które służą promocji regionu oraz 
integracji lokalnej – mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.  W tym 
roku na zadania z zakresu kultury 
z budżetu powiatu wydatkowano 53 
tys. zł, w sferze sportu – 7 tys. zł zaś 
turystyki 20 tys. – łącznie 80 tys. zł.  

Z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego wsparcie 
uzyskały zarówno sztandarowe im-
prezy i inicjatywy promujące region 
takie jak np:
• ,,XXXIX Międzynarodowy Festiwal 

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiew-
nej” (11-16 maja 2020r),

• XXV Festiwal Czeremcha Wielu 
Kultur i Narodów (zapraszamy 
24-26.07.2020),

• cykl festynów „I tam żywuć ludzi”,
• ,,Spotkania z muzyką kameralną 

i organową’’ (na koncerty do Ko-
ścioła p.w. Krzyża Św. w Hajnówce 
zapraszamy latem) czy prowa-
dzenie Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce”, jak 
też lokalne przedsięwzięcia, np. 
,,ZIMNA WODA ZDROWIA DODA 
- makatki kuchenne (warsztaty), 
zadanie ,,Niewidomych apetyt 
na kulturę”, warsztaty plastycz-
ne ,,Żywot świętego męczennika 
Gabriela” , ,,Wieczorki Białoruskie” 
–  mające duże znaczenie dla in-
tegracji społecznej, propagowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go i tradycji Podlasia.  

Fundusze na organizację za-
dania pt. ,,Organizacja zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży 
z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał 
Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Hajnówce – dzięki współpracy 
powiatu hajnowskiego z PSZS w Haj-
nówce młodzież z terenu powiatu 
hajnowskiego może rozwijać spor-

wie w aktualnościach) oraz http://
bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/ (zakład-
ka Aktywny Samorząd). To lektura 
o tyle obowiązkowa, gdyż o pomoc 
o dofinansowanie na poszczególne 
zadania, można ubiegać się w za-
leżności od posiadanego orzeczo-
nego stopnia niepełnosprawności 
(np. w ramach MODUŁU I pomoc 
w uzyskaniu prawa jazdy adreso-
wana jest do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym 
korzystania z usług tłumacza języka 
migowego).

Realizatorem programu 
w imieniu samorządu powiatu haj-
nowskiego jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Po-
wiat Hajnowski realizuje pilotażo-
wy program „Aktywny Samorząd” 
od 2012 r. Środki, które wydatkuje 
PCPR w ramach programu Aktywny 
Samorząd ustalane są przez Zarząd 
PFRON (Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wnioski o dofinansowanie 
można składać w formie elektro-
nicznej w systemie SOW  https://sow.
pfron.org.pl/  już od dnia 1 marca 
2020 r. Przypominamy i zachęcamy 
- możecie Państwo złożyć wniosek 
nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmo-
wania wniosków MODUŁ I wypada 
dnia 31 sierpnia 2020 r.

Termin zakończenia przyjmo-

wania wniosków MODUŁ II wypada:
* do dnia 31 marca 2020 r.(dla 

wniosków dotyczących roku aka-
demickiego 2019/2020),

* dnia 10 października 2020 r. (dla 
wniosków dotyczących roku aka-
demickiego 2020/2021)

Informacje w/w są dostępne 
na stronie https://www.pfron.org.
pl/aktualnosci/szczegoly-aktual-
nosci/news/aktywny-samorzad-w-
2020-roku/

 Kontakt z PCPR w Hajnówce:
* telefonicznie pod numerem 85 

6823642 lub 85 6825983
* e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl   

egrygoruk@powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia organizacji pozarządowych
towe talenty. Z kolei Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna ,,Region Puszczy 
Białowieskiej” otrzymała środki na 
organizację zadania ,,Prowadzenie 
Centrum Turystyki Regionu Puszczy 
Białowieskiej”. Wykaz organizacji 
pozarządowych, które otrzymają 
dofinansowanie na realizację zadań 
znajdują w Biuletynie Informacji 
Publicznej starostwa powiatowego 
(zakładka „Uchwały Zarządu”).

Ogłaszanie otwartego kon-
kursu ofert na organizację zadań 
publicznych należących do Powia-
tu Hajnowskiego stanowi realizację 
uchwalonego przez Radę Powiatu 
„Programu współpracy Powiatu 
Hajnowskiego z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” – Działalności po-
wiatu przyświeca cel jak najlepszej 
realizacji wszelkich potrzeb spo-
łeczności lokalnej. Nie da się tego 

osiągnąć bez współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i liderami 
środowisk lokalnych. Staramy się 
jak najskuteczniej wykorzystać atuty 
NGO, jakimi są ich własna aktyw-
ność w przestrzeni powiatu jak też 
zdolność do aktywizacji społeczno-
ści lokalnej. Wsparcie inicjatyw od-
dolnych to jedna z kluczowych form 
współpracy – mówi Starosta Haj-
nowski Andrzej Skiepko.

Tylko w latach 2015 – 2019 
z budżetu powiatu wydatkowano 
350 720 tys. zł na wsparcie inicja-
tyw  w ramach otwartych konkur-
sów.

Katarzyna Miszczuk
Zestawienie dotacji: Zadania 

realizowane w sferze kultury:
1. Fundacja na rzecz budowy otwar-

tego społeczeństwa ONI – TO MY 
na organizację zadania ,,Wieczorki 
Białoruskie” w kwocie 500,00 zł.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Haj-
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Nie da się nie zauważyć, działań przepro-
wadzanych przy liniach kolejowych przebiega-
jących przez miasto Hajnówka, jak też okoliczne 
miejscowości. Wielu zapewne zastanawia się 
z czym się to wiąże. Otóż odpowiedź jest bar-
dzo prosta - są to dążenia do „ożywienia” ruchu 
kolejowego, który przez ostatnie lata pozosta-
wał w impasie (zaniknęły połączenia kolejowe, 
ruch pociągów towarowych się zmniejszył, in-
frastruktura kolejowa wymagała gruntownego 
remontu). Wszystkie zakładane w tym zakresie 
inwestycje mają na celu poprawę dostępności 
komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jako-
ści infrastruktury i bezpieczeństwa podróży, co 
przełoży się na zwiększenie połączeń kolejowych. 
Przyczyni się jednocześnie do zwiększenia ruchu 
turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej. 

Jedną z kluczowych inwestycji realizowa-
nych obecnie na terenie powiatu jest rewitaliza-
cja nieczynnego od lat odcinku Lewki – Hajnówka 
linii kolejowej nr 52. Projekt „Prace na linii kolejo-
wej nr 52 Lewki – Hajnówka” realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
ma na celu m.in. przywrócenie kursowania po-
ciągów na tej trasie. Po wyremontowanej infra-
strukturze pociągi pojadą z prędkością do 100 
km/h, a podróżni skorzystają ze zmodernizowa-
nych peronów przystanków Lewki, Orlanka, Stare 
Berezewo i Chytra. Inwestycja o wartości ok. 80 
mln zł miała zakończyć się w połowie 2019 roku 
(zgodnie z umową z 2017r.), jednakże w związku 
z przedłużającymi się pracami jej finał planowa-
ny jest na październik 2020r.  (aneks do umowy 
wydłużający termin o 22 miesiące). 

Do dyspozycji podróżnych będą nowe 
wiaty peronowe, tablice informacyjne, ławki 
i funkcjonalne oświetlenie. Wszystkie perony 
zostaną dostosowane do potrzeb osób o ogra-
niczonej mobilności oraz słabowidzących – m.in. 
nawierzchnia platform będzie posiadała wyczu-
walne stopą wypustki. Na trasie z Lewek do 
Hajnówki wymienionych zostanie 27 km torów. 
Powstanie 8 nowych mostów i 3 przepusty. Po-
ziom bezpieczeństwa na kolejowej trasie zwięk-
szy przebudowa 22 przejazdów kolejowo-dro-
gowych, które zyskają zmienioną nawierzchnię 
i urządzenia sygnalizacyjne.

Na początku lutego 2020 r. został ogło-
szony przetarg na budowę mostu kolejowego 
na ostatnim odcinku rewitalizowanej linii nr 
52 przed samą Hajnówką (w km 24,821) oraz 
wzmocnienie nasypu kolejowego na długości od 
km 24,625 do km 24,975.

Modernizacji poddana jest także linia nr 
31 Hajnówka – Czeremcha – granica wojewódz-
twa, trwające od końca 2017 roku. Polskie Linie 
Kolejowe przeznaczą na nią ponad 177 mln zł. 
Inwestycja ta to „Prace na linii kolejowej nr 31 
granica województwa – Czeremcha – Hajnówka”, 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia. Do tej pory oddano do użytku 
dwa perony na stacji w Czeremsze, zostało zmo-

dernizowych ok. 11 torów stacyjnych. Perony 
są wyposażane we wiaty, ławki, tablice infor-
macyjne i stojaki rowerowe. Z nowych peronów 
pasażerowie korzystają też w Nurcu, Syczach 
i Siemiatyczach, a kolejne obiekty mają miejsce 
w Borowikach, Nowym Nurcu, Dobrowodzie, Po-
licznej i Witowie. Między Czeremchą a Hajnówką 
pociągi kursują nowym torem. Na odcinku od 
Czeremchy do gr. województwa oczyszczono 
tłuczeń w torze wraz z podbiciem i uzupełnie-
niem. Prace modernizacyjne zostały wydłużone 
do października 2020r. Na początku stycznia 
2020 r. do użytku został oddany Innowacyjny 
Dworzec Systemowy. Inwestycja została zre-
alizowana z Programu Inwestycji Dworcowych 
PKP SA 2016-2023, jej wartość to ok. 13 mln zł. 

Od kwietnia ruszyła modernizacja torów 
i prace na polsko-białoruskim przejściu kole-
jowym w Siemianówce, co ma usprawnić ruch 
towarowy na Wschód, a także stanie się bodź-
cem do rozwoju gospodarczego. W jej skład 
wchodzą dwa projekty: modernizację ok. 20 km 
linii kolejowej nr 59 od granicy z Białorusią do 
Chryzanowa oraz prace na przejściu w Siemia-
nówce. Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA. Obie inwestycje będzie realizować 
konsorcjum firm: Intop sp. z o.o., Torkol sp. z o.o., 
PUH Rajbud sp. z o.o. Wartość projektu zwią-
zanego z modernizacją linii nr 59 wynosi 69,2 
mln zł netto; 85 proc. tej kwoty (ok. 58,8 mln zł) 
to dotacja z unijnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-
2020. Prace na torach na przejściu Siemianów-
ka-Swisłocz mają natomiast kosztować 68,8 
mln zł netto; pieniądze te pochodzą z budżetu 
państwa.

Wśród planowanych inwestycji była tak-
że rewitalizacja linii kolejowej nr 52 odc. Haj-
nówka – Białowieża Towarowa (wraz z linią nr 
451 Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac) 
o wartości 28 mln zł, z czego dofinansowanie 
miało wynosić 24 mln zł. Projekt złoży przez 
Powiat Hajnowski nie uzyskał dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Przedsięwzięcie uwzględnione jest w doku-
mentach o charakterze planistycznym i progra-
mowym - Regionalnym planie transportowym 
województwa podlaskiego na lata 2014-2020 
oraz Programie rozwoju Puszczy Białowieskiej, 
zakładanym w ramach Kontraktu Terytorialnego 
dla Województwa Podlaskiego. Zakres przedsię-
wzięcia zakładał przygotowanie dokumentacji 
wraz z oceną oddziaływania na środowisko 
oraz rewitalizację linii kolejowej: wymianę na-
wierzchni kolejowej (szyn, podkładów), remont 
obiektów inżynieryjnych takich jak mosty i prze-
pusty, utworzenie nowego przystanku końcowe-
go, a także utwardzenie podłoża pozostałych 
czterech peronów. W ramach inwestycji wzdłuż 
toru zakładano wybudowanie drogi rowerowej, 
pełniącej jednocześnie funkcję pasu przeciwpo-
żarowego.           źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Emilia Korolczuk

Inwestycje kolejowe w Hajnówce  
i Powiecie Hajnowskim realizowane  

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W związku z realizacją przedmiotowej in-
westycji oraz rozpoczęciem prac remontowych 
Wykonawca Torpol S.A. niniejszym zawiadamia 
o zamknięciu dla ruchu pieszych kładki (wia-
duktu) nad torami na stacji Hajnówka.

Remont kładki dla pieszych zostanie wy-
konany do końca lipca 2020r.

 Zamknięcie ruchu na kładce (wiadukcie)  
dla pieszych na stacji Hajnówka

Najbliższe dostępne przejścia przez tory 
kolejowe będą zlokalizowane w ciągu drogi 
powiatowej ulicy Warszawskiej oraz w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 685 ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, co zostanie na budowie 
odpowiednio oznakowane.

nówce na organizację zadania ,,Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Haj-
nówce” w kwocie 18 000,00 zł.

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podla-
ski na organizację zadania ,,Niewidomych 
apetyt na kulturę” w kwocie 1 000,00 zł.

4. Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL na organi-
zację zadania ,,Plener malarsko - rzeźbiar-
ski” w kwocie 1 500,00 zł.

5. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce na organizację zadania ,,I tam 
żywuć ludzi” w kwocie 2 500,00 zł.

6. Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Dubinach na organiza-
cję zadania Warsztaty plastyczne ,,Żywot 
świętego męczennika Gabriela” w kwocie  
500,00 zł.

7. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 
w Czeremsze na organizację zadania ,,XXV 
Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów” 
w kwocie 2 000,00 zł.

8. Stowarzyszenie STORCZYK w Eliaszukach na 
organizację zadania ,,ZIMNA WODA ZDRO-
WIA DODA - makatki kuchenne w kwocie 
500,00 zł.

9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku na organizację zadania ,,Propagowanie 

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia 
organizacji pozarządowych

Cd. ze str. 3 aktywnego trybu życia wśród seniorów z te-
renu powiatu i miasta Hajnówka” w kwocie  
1 000,00 zł.

10. Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cer-
kiewnej” na organizację zadania ,,XXXIX 
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej” w Powiecie Hajnowskim 
w kwocie 20 000,00 zł.

11. Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej 
i Organowej na organizację zadania ,,Spo-
tkania z muzyką kameralną i organową’’ 
w kwocie 4 000,00 zł.

12. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego na organizację 
zadania ,,Piknik Rodzinny 2020” w kwocie  
1 500,00 zł.

Zadania realizowane w sferze sportu:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

w Hajnówce na organizację zadania ,,Or-
ganizacja zawodów sportowych dla dzie-
ci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego”  
w kwocie 7 000,00 zł.

Zadania realizowane w sferze turystyki:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region 

Puszczy Białowieskiej” na organizację za-
dania ,,Prowadzenie Centrum Turystyki 
Regionu Puszczy Białowieskiej” w kwocie  
20 000,00 zł.

Jak co roku, Starostwo Powiatowe zachęca 
do podarowania podatku organizacjom i inicjaty-
wom z terenu powiatu hajnowskiego

Kampania informacyjna dotycząca rozlicza-
nia podatku dochodowego ruszyła pełną parą –nie-
zmiennie z końcem kwietnia  podatnicy muszą do-
konać rozliczenia. Przepisy dopuszczają możliwość 
przekazania 1% podatku na wybrane organizacje 
pożytku publicznego. Jak co roku, Starostwo Powia-
towe zachęca do podarowania podatku organiza-
cjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego. 
W artykule podpowiadamy, jak to działa.

1% – to jedna setna część podatku docho-
dowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie możemy przekazać 
wybranej przez siebie organizacji pożytku pu-
blicznego (OPP). To druga, obok darowizny, forma 
wsparcia tych organizacji. Funkcjonuje w polskim 
systemie podatkowym od 2004 r.

Organizacją Pożytku Publicznego może zo-
stać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem par-
tii politycznych i tworzonych przez nie fundacji, 
związków zawodowych i organizacji pracodawców, 
samorządów zawodowych i organizacji pracodaw-
ców). Każdy podmiot, który zamierza starać się 
o nadanie statusu OPP musi spełnić określone 
wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Potwier-
dzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis 
do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest 
wpisane słowo „TAK”).

Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej orga-
nizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji po-
datkowej odpowiednie pola. Wystarczy w rocznym 
zeznaniu podatkowym wskazać organizację, którą 
chcemy wesprzeć, podając cel szczegółowy oraz 
numer KRS oraz wyliczyć kwotę, którą chcemy 
przekazać (nie może być to więcej niż 1% rocz-
nego podatku wynikającego z PIT). To chyba naj-
trudniejsza część – o ile zdecydujemy się odrzucić 
przygotowany PIT i rozliczymy się sami - wybie-
rając  tradycyjny, papierowy sposób. W przypadku 
edycji deklaracji przygotowanej przez skarbówkę na 
portalu podatkowym (podatki.gov.pl), usługa Twój 

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym  
z terenu powiatu hajnowskiego

e-PIT automatycznie wskaże tę organizację pożytku 
publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzy-
mała od podatnika 1% podatku, cel szczegółowy 
i automatycznie zaznaczy zgodę na przekazanie 
wybranej OPP informacji o 1%. Oczywiście, może-
my edytować te dane.

Jaka jest wartość 1%? Wystarczy kwotę 
rocznego podatku należnego pomnożyć przez 0.01 
albo podzielić przez 100. Procent naszego podatku 
trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzę-
du skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia 
zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzy-
mywania procenta podatku  uprawione są tylko 
organizacje pożytku publicznego. Warto skorzystać 
z opcji przekazania 1% tym bardziej, że jest to 
kwota, którą i tak już oddaliśmy fiskusowi – tyle że 
sami decydujemy do kogo te pieniądze trafią. Jeśli 
nie skorzystamy z opcji podzielenia się  procentem 
podatku, pieniądze te powędrują do wspólnego bu-
dżetowego worka i to rząd zdecyduje jak je wydać, 
bez udziału podatnika.

Spis organizacji jest dostępny na stronie 
internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys. podmio-
tów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje 
działające na terenie powiatu hajnowskiego. Sta-
rostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło 
zakładkę „Przekaż 1% podatku”, gdzie można 
znaleźć dane organizacji z naszego regionu. Za-
chęcamy do podarowania procenta podatku – ten 
gest nic nie kosztuje, za to pomoże w realizacji 
projektów służącym całej społeczności lokalnej 
oraz osobom potrzebującym.

Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie 
internetowej powiatu pozostaje otwarta. Zaintere-
sowane organizacje pożytku publicznego, których 
działalność statutowa obejmuje teren powiatu haj-
nowskiego, zachęcamy do przesyłania informacji 
celem umieszczenia w zakładce. Notatka powinna 
zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, po-
trzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji 
podatkowej. Informacje należy przesłać mailo-
wo na adres: redakcja@powiat.hajnowka.pl  lub 
bszwarc@powiat.hajnowka.pl  Zapraszamy.

Katarzyna Miszczuk


