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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

18 maja przypada - 100 rocznica urodzin 
papieża Św. Jana Pawła

Z tej okazji w niedzielę 17 maja odbyły 
się w naszej parafii uroczystości dziękczynne 
za papieża Św. Jana Pawła II. O godz. 10.00 
została odprawiona Msza św. dziękczynna 
w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, 
którą sprawował ks. proboszcz Zbigniew Nie-
myjski. Podczas Mszy św. został odczytany 
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. 

Na zakończenie, przy pomniku Św. Jana 
Pawła II, który znajduje się przy naszym ko-
ściele, została odmówiona Litania do tegoż 
świętego i zapalony Znicz Wdzięczności za 
Wielkiego Papieża Polaka.

Między Mszami św. trwała dziękczynna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu aż do 
godz. 18.00 za tak Wielkiego naszego Polaka 

i Papieża. W Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu uczestniczyli:
• Kółka Różańcowe, Os. Millenium, Dubiny, 

Zespół Caritas, Placówka, Dolna, Judzianka;
• Akcja Katolicka, ul. Lipowa i przyległe ulice;
• Kościół Domowy, Os. Centrum (ul. 3 Maja), 

Międzytory, Siwa Kolonia;
• Chór Parafialny, Służba liturgiczna, Podlasie, 

ul. 11 listopada i przyległe ulice;
• Margerytki, Oaza, Paszki, Górne, ul. Armii 

Krajowej i przyległe ulice;
• Odnowa w Duchu Świętym, ul. Warszawska 

i przyległe ulice, Nowa i Stara Leśna.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną mo-

dlitwę!                     tekst: ks. Mariusz Woltański
zdjęcia: Bartosz Zdrojkowski, Bogdan Kowalczyk

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1  ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), w związ-
ku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 
(Dz.U. z 2020 roku poz. 6 ze zm.), informuje 
się o przystąpieniu do opracowania projektów 
uproszczonych planów urządzania lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa, na-
leżących do osób fizycznych i wspólnot grun-

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego
towych wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko dla obrębów ewidencyjnych: Zabrody, 
Biernacki Most, Zabłotczyzna, Suszczy Borek, 
Stoczek, Gruszki, Masiewo Nowe, Guszczewina, 
Skupowo, Pręty, Porosłe, Podlewkowie, Stare 
Masiewo, Pasieki, Olchówka, Narewka - gmina 
Narewka; Lipiny, Łozice, Orzeszkowo, Wierz-
chowskie, Nowosady, Olchowa Kładka – gmi-
na Hajnówka, powiat hajnowski, województwo  
podlaskie.

STAROSTA HAJNOWSKI
     Andrzej Skiepko 

Powiat Hajnowski zakończył realizację 
projektu inwestycyjnego pn. „Szlakiem bioróż-
norodności Puszczy Białowieskiej”. Głównym 
założeniem przedsięwzięcia było zagospoda-
rowanie parkingu Zwierzyniec  przy drodze 
Hajnówka – Białowieża.  Efekt jest imponujący 
– podczas gdy jeszcze dwa temu nierucho-
mość porastały krzaki i wysokie trawy, dziś 
jadących w kierunku Białowieży wita nowy 
budynek. Od czerwca br. będzie się tu mieścić 
Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”. 
Nowoczesny obiekt został w pełni dostoswany 
do potrzeb turystów: w środku znajdować się 
będzie informacja turystyczna, sala edukacyj-
na jako miejsce wystaw, prelekcji i pokazów 
filmowych, zaś miejsce wokół budynku zosta-
ło uzupełnione o obiekty małej infrastruktury 
turystycznej – wiaty, ławki, stojaki na rowery 
i plac zabaw. Sam budynek został zaprojekto-
wany z wykorzystaniem ekologicznych nowi-
nek – energia elektryczna pozyskiwana jest za 
pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej, zaś 
deszczówka – w celach sanitarnych.

Nowe Centrum Turystyki i Promocji jest 
integralną częścią szlaku bioróżnorodności – 
w ramach projektu, na bazie istniejącego Biało-
wieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie 
dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża powstała 
ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami 
informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności 
Puszczy Białowieskiej. W celu połączenia Zwie-
rzyńca ze szlakiem, Białowieski Szlak Transgra-
niczny zyskał ok. 3,3 km – rowerzyści bez trudu 
dojadą tutaj z Bud.

Parking Zwierzyniec zagospodarowany
Inwestycja przyczyni się do polepszenia 

standardów świadczenia usług turystycznych 
w regionie: opustoszały dotąd parking zosta-
nie przekształcony w nowoczesne centrum in-
formacyjno-edukacyjno-promocyjne i miejsce 
odpoczynku, a także punkt gdzie zbiegają się 
szlaki turystyczne. Z kolei opatrzony dwunasto-
ma tablicami Szlak Bioróżnorodności uatrakcyj-
nia Białowieski Szlak Transgraniczny.

Projekt był realizowany w okresie 
VII.2018 – XII.2019, jego całkowita wartość to 
2 921 006, 27 zł z czego dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego to 2 018 330, 70 zł.

Na tym nie koniec planów samorządu 
odnośnie nowego Centrum Turystyki: Powiat 
Hajnowski nie osiada na laurach i przygotowu-
je się do realizacji transgranicznego projektu 
pn. Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Bia-
łowieskiej,  mającego na celu m.in. promocję 
nowopowstałego obiektu na parkingu Zwie-
rzyniec. Projekt zakłada utworzenie Centrum 
Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej oraz jego 
doposażenie techniczne, umożliwiające orga-
nizację spotkań, szkoleń oraz innych działań 
realizowanych w ramach projektu, służących 
turystom i tym samym – promocji regionu. 
A kalendarz wydarzeń przedstawia się impo-
nująco: w planach są rajdy rowerowe, spacery 
tematyczne, seminaria, konferencje i wystawy. 
Więcej o projekcie wkrótce. Niedługo poinfor-
mujemy także o zasadach pracy nowopowsta-
łego Centrum – pilnie śledźcie stronę :)

Katarzyna Miszczuk
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Ruszył audyt dostępności w ramach projektu „Hajnówka dostępna”
To pierwsze i najważniejsze 

działanie w ramach projektu, będące 
bazą dalszych aktywności.  Ma ono 
na celu zdiagnozowanie obecnego 
stanu pod względem dostępności 
architektonicznej, komunikacyjno-in-
formacyjnej, cyfrowej w instytucjach 
partnerskich tj. Urzędzie Miasta Haj-
nówka, Hajnowskim Domu Kultury, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Haj-
nówce Centralnej (byłym budynku 
hajnowskiego dworca, należącego 
obecnie do Stowarzyszenia Kultu-
ralnego „Pocztówka”). Wykonawcami 
audytu są dwie warszawskie fun-
dacje, które działają na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, zabiega-
jąc o to, by przestrzenie miejskie, 
kultura, turystyka były przyjazne 
wszystkim grupom społecznym bez 
wyjątku - Fundacja Kulawa Warsza-
wa i Fundacja Kultury Bez Barier. 

W dniach 25-26 maja 5-oso-
bowa ekipa zawitała do Hajnówki, 
przeprowadzając badania audyto-
we na miejscu (25.05 na terenie 
dworca, 26.05. w Urzędzie Miasta)  
w składzie:
- Izabela Sopalska-Rybak (Preze-

ska Fundacji Kulawa Warszawa, 
osoba poruszająca się na wózku 

inwalidzkim),
- Rafał Rybak (członek Zarządu Fun-

dacji Kulawa Warszawa),
- Katarzyna Cimoch (architekt 

w Fundacji Kulawa Warszawa),
- Anna Żórawska (Prezeska Fundacji 

Kultury Bez Barier)
- Robert Więckowski (Wiceprezes 

Fundacji Kultury Bez Barier; osoba 
z dysfunkcją wzroku).

W trakcie wizytacji w obu bu-
dynkach zwracano uwagę na wszel-
kie elementy architektoniczne, które 
stanowią barierę lub wymagają mo-
dyfikacji m.in. obecność windy, po-
chylni, linii naprowadzających; ozna-
czenia schodów, klatek schodowych; 
kolor ścian, drzwi, kontrast świateł 
we wnętrzu; czytelność tablic infor-
macyjnych, tabliczek na drzwiach; 
dostępność łazienek itp. Wykona-
no pomiary, analizy. Na podstawie 
zebranych danych pozyskiwanych 
podczas wizyt w terenie, ankiet oraz 
bezpośrednich rozmów z przedsta-
wicielami partnerów,  każda z insty-
tucji z osobna otrzyma kompleksowy 
raport, zawierający wnioski z badań 
wraz z rekomendacjami, które nada-
dzą kierunek przyszłym działaniom 
dostepnościowym. Jednak zanim 

Sukcesy OLIWII  KOZAK
ze Studia Piosenki HDK 

10 maja odbył się Festi-
wal Piosenki „Piosenka przekra-
cza bariery”, którego tegorocz-
na edycja odbyła się online. Na 
podstawie nadesłanych nagrań 
do udziału w Festiwalu została 
zakwalifikowana 7 letnia Oliwia 
Kozak, która wyśpiewała wyróż-
nienie.

Kilka tygodni później zdo-
była II nagrodę w I Ogólnopol-
skim Internetowym Konkursie 
Piosenki WOKALARIUM, orga-
nizowanym przez MDK Kielce. 
Oliwka zaśpiewała utwór „Pio-
senka o moim króliku” . 

Gratulujemy serdecznie! 

Marta Gredel-Iwaniuk

Coś się kończy, coś się zaczyna...III

Trwają końcowe prace przy 
modernizacji naszego stadionu. Ja-
dąc ulicą Sportową z przyjemnością 
można zobaczyć błękit siedzeń na 
trybunach i od niedawna, czystą błę-
kitną toń nowej nawierzchni tartano-

wej położonej na bieżni. Pojawiają 
się pytania – dlaczego niebieski? 
A czyż nie jest przyjemny dla oczu 
a tak naprawdę to przecież chodzi 
o jakość samej bieżni, a nie jej ko-
lor. A po bieżni chodzi się wspaniale 
(jeszcze nie biegaliśmy) i mam na-
dzieję, że podobne odczucia będą 
mieli zawodnicy i wszyscy z niej 
korzystający – bo przecież oni są tu 
najważniejsi. Końcową kosmetykę 
przeszło boisko ze sztuczną trawą. 
Zawieszone zostały piłkochwyty 
oraz dokonano pielęgnacji tej części 
obiektu. Zmieniło się również oto-
czenie wokół elementów infrastruk-
tury sportowej. Nowa trawa z rolki 
w sposób zasadniczy zmieniła wy-
gląd całego terenu. Są już zapytania 

o dostępność kortów i  boisk do siat-
kówki. Jeszcze odrobinę cierpliwo-
ści. Największy powierzchniowo ele-
ment stadionu to oczywiście boisko 
piłkarskie. Wykonawca ma jeszcze 
wykonać ostatnie zabiegi w postaci 
aeracji i piaskowania. 

Zgodnie z dokumentacją obiekt 
został wyposażony w monitoring – 
21 kamer, nagłośnienie w sześciu 
strefach oraz system nawadniania 
boiska głównego – 18 zraszaczy. Te 
elementy są na etapie uruchamia-

nia. Centrum dowodzenia mieści się 
w pomieszczeniu magazynu, nowe-
go budynku przy kortach. Aktualnie, 
jako pracownicy Ośrodka Sportu, 
jesteśmy na etapie przygotowania 

Regulaminu Stadionu, który w pro-
sty i czytelny sposób określi zasady 
użytkowania nowej infrastruktury 
sportowej. Chcemy zaprosić do ko-
rzystania z obiektu jak największą 
liczbę naszych mieszkańców, ale 
musimy zaproponować to w spo-
sób zorganizowany. Wcześniejsze 
rezerwacje telefoniczne umożliwia-
jące ustalenie grafików, wejście na 
obiekt wyłącznie w strojach spor-
towych oraz korzystanie z obiektu 
przez osoby niepełnoletnie wyłącz-
nie pod opieką trenera/opiekuna 
to nieodzowne zasady maksymal-
nego wykorzystania infrastruk-
tury przy jednoczesnym zacho- 

waniu zasad bezpieczeństwa.
Nowy obiekt da nam również 

możliwości organizacji przedsięwzięć 
rekreacyjno – sportowych, zarówno 
tych imprez, które były w naszym 
kalendarzu, jak i nowych. Jesteśmy 
otwarci na propozycje i sposoby 
tworzenia ofert zarówno w zakresie 

sportu jak i biznesu. Zdajemy sobie 
sprawę, że wspólnie możemy wyjść 
na przeciw oczekiwaniom szerszej 
grupy odbiorców, naszych mieszkań-
ców jak i gości z kraju i zagranicy.

Zapraszamy osoby fizyczne, 
podmioty gospodarcze, organizacje 
pozarządowe do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terenie 

Ośrodka z wykorzystaniem nowo 
wybudowanej infrastruktury sporto-
wej. Działalność może dotyczyć pro-
wadzenia zajęć sportowych i rekre-
acyjnych, gastronomii, rehabilitacji 
i gimnastyki wodnej z wykorzysta-
niem nowego basenu, wypożyczal-
ni rowerów, wykorzystania terenów 
zielonych itp.

Zachęcamy do zaplanowania 
aktywności – działalności gospodar-
czej i ulokowanie jej w rewitalizo-
wanej przestrzeni OSiR. Szczegółowe 
informacje bezpośrednio u Dyrektora 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ks. 
A. Dziewiatowskiego 2) lub pod nu-
merem 604 153 073.

Przy ocenie Państwa potrzeb 
i oczekiwań odnośnie funkcjonowa-
nia nowego obiektu pomocna może 

nam być ankieta, do wypełnienia 
której Was zachęcamy (dostępna na  
osir.hajnowka.pl)  

Mamy nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mieli przyjemność zaprosić 
Was do obejrzenia naszego nowego 
„domu” od środka. 

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

to nastąpi czeka nas jeszcze audyt 
w Hajnowskim Domu Kultury i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, planowa-
ny 22-23.06. 

W ramach audytu Partnerzy 
projektu oraz członkowie Grupy Ini-
cjatywnej odbyli szkolenia online, 
wprowadzające do zagadnień do-
stępności w następujących blokach:
I. ustawa o zapewnianiu dostępno-

ści, wstęp do tematu niepełno-
sprawności 

II. zagłębienie w temat niepełno-
sprawność wzroku

III. zagłębienie w temat niepełno-
sprawności ruchu

IV.  zagłębienie w temat spektrum 
autyzmu

V. zagłębienie w temat niepełno-
sprawność słuchu

VI. dostępne social media i dostęp-
ność cyfrowa. 

W między czasie został wyło-
niony podmiot, który przeprowadzi 
kurs języka migowego (50 godz. 
szkoleniowych). Został nim Polski 
Związek Głuchych Zarząd Główny 
z siedzibą w Warszawie. W kursie 
weźmie udział 15-osobowa grupa 
składająca się z uczestników pro-
jektu „Hajnówka dostępna” (przed-

stawiciele urzędu miasta, biblioteki 
miejskiej, Hajnowskiego Domu Kul-
tury, organizacji pozarządowych). 
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. 

Emilia Korolczuk
Specjalista ds. wdrożenia 

w projekcie 
Urząd Miasta Hajnówka
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O produkcji prądu na własne 
potrzeby? Ociepleniu domu? 

Potrzebujesz informacji 
o możliwościach dofinansowania 
twojej wymarzonej inwestycji? 

Nie wiesz, jak przygotować 
i gdzie złożyć wniosek 

o dofinansowanie?
 Jak go potem rozliczyć?
Jeżeli chociaż jedno z pytań do-

tyczy Ciebie, to zapraszamy do działa-
jącego w powiecie hajnowskim Centrum 
Energii Odnawialnej! Każdy mieszkaniec 
i instytucja funkcjonująca w naszym 

Myślisz o zmianie sposobu ogrzewania domu 
na bardziej nowoczesny i ekonomiczny?

15 maja 2020r. weszła w życie 
nowa wersja Programu Czyste Powie-
trze. 

 Dla kogo i od kiedy 
dofinansowanie?

Część pierwsza programu do-
tyczy Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinan-
sowania:
Formy dofinansowania:
• dotacja 
• dotacja z przeznaczeniem na czę-

ściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego 

Wariant 1
Przedsięwzięcie obejmujące de-

montaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy 
ciepła typu powietrze-woda albo grun-
towej pompy ciepła do celów ogrzewa-
nia lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej 

instalacji centralnego ogrzewania lub 
cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

• zakup i montaż mikroinstalacji foto-
woltaicznej, 

• zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

• zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• dokumentacja dotycząca powyższe-
go zakresu: audyt energetyczny (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumen-
tacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 25.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowolta-
icznej, 

• 30.000 zł – dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Wariant 2
Przedsięwzięcie obejmujące de-

montaż nieefektywnego źródła ciepła 
na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innego źródła ciepła 

niż wymienione w opcji 1 (powyżej) 
do celów ogrzewania lub ogrzewania 
i cwu albo 

• zakup i montaż kotłowni gazowej 
w rozumieniu Załącznika 2 do Pro-
gramu. 

Dodatkowo mogą być wykonane 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej 

instalacji centralnego ogrzewania lub 
cwu (w tym kolektorów słonecznych, 
pompy ciepła wyłącznie do cwu), 

• zakup i montaż mikroinstalacji foto-
woltaicznej, 

• zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

• zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• dokumentacja dotycząca powyższe-
go zakresu: audyt energetyczny (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze” 
przegród budowlanych), dokumen-
tacja projektowa, ekspertyzy, 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 20.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowolta-
icznej, 

• 25.000 zł – dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Wariant 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące 

wymiany źródła ciepła na paliwo stałe 
na nowe źródło ciepła, a obejmujące 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciepła, 
• zakup i montaż ocieplenia przegród 

budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu energe-
tycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 10.000 zł 
Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna 
będąca właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą o dochodzie 
rocznym nieprzekraczającym kwoty 
100.000 zł:
1. stanowiącym podstawę obliczenia 

podatku, wykazanym w ostatnio zło-
żonym zeznaniu podatkowym zgod-
nie z ustawą o podatku dochodowym 
od osób fizycznych;

2.  ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi 

w załączniku do obwieszczenia mi-
nistra właściwego do spraw rodziny 
w sprawie wysokości dochodu za 
dany rok z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizycz-
ne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku oraz 

• na podstawie dokumentów potwier-
dzających wysokość uzyskanego 
dochodu, zawierających informacje 
o wysokości przychodu i stawce 
podatku lub wysokości opłaconego 
podatku dochodowego w roku wska-
zanym w powyższym obwieszczeniu 
ministra; 

3. z tytułu prowadzenia gospodar-
stwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się do-
chód roczny w wysokości dochodu 
ogłaszanego corocznie, w drodze 
obwieszczenia Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie 
ustawy o podatku rolnym, obowią-
zującego na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie;

4. niepodlegającym opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
i mieszczącym się pod względem 
rodzaju w katalogu zawartym w art. 
3 lit. c) ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, osiągniętym w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 
wykazanym w odpowiednim doku-
mencie.

W przypadku uzyskiwania do-
chodów z różnych źródeł określonych 
powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje 
się, przy czym suma ta nie może prze-
kroczyć kwoty 100.000 zł.

Część druga programu doty-
czy Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania (nabór dla tej części zostanie 
ogłoszony w późniejszym terminie)

Okres realizacji przedsięwzięcia 
nie uległ zmianie i wynosi maksymalnie 
30 miesięcy od złożenia wniosku, lecz 
nie później niż do 30.06.2029r.

Złożenie wniosku  
o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do wfośigw 
obejmującego swoim działaniem 
teren województwa, w którym zlo-
kalizowany jest budynek/lokal miesz-
kalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz 
wniosku wraz z załącznikami oraz 
instrukcją jego wypełniania dostęp-
ne są:

• w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji in-
ternetowej znajdującej się na stronie 
internetowej wfośigw w Białymstoku 
lub w serwisie „gov.pl”

3. Wnioski składa się w postaci elek-
tronicznej:

• poprzez aplikację internetową, tj. Por-
tal Beneficjenta dostępny na stronie 
internetowej właściwego wfośigw lub 
poprzez serwis „gov.pl”

4. Przed złożeniem wniosku poprzez 
Portal Beneficjenta Wnioskodawca 
rejestruje konto na tym portalu. Re-
jestracja konta umożliwia pobranie 
elektronicznej postaci formularza 
wniosku. Pobrany wniosek w postaci 
elektronicznej należy wypełnić i prze-
słać poprzez Portal Beneficjenta do 
właściwego wfośigw, z zastrzeże-
niem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek 
poprzez Portal Beneficjenta zobowią-
zany jest również do wydrukowania 
wniosku z Portalu Beneficjenta, opa-
trzenie go swoim podpisem i dostar-
czenie w postaci papierowej wraz 
z załącznikami (z wymaganymi pod-
pisami) do wfośigw w Białymstoku 
lub Punktu Informacyjnego w Urzę-
dzie Miasta Hajnówka.

6. W celu złożenia wniosku poprzez ser-
wis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia 
wniosek na stronie wskazanej w tym 
serwisie i podpisuje kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym oraz przesyła 
go za pośrednictwem wskazanego 
serwisu do właściwego wfośigw na 
wyznaczoną skrzynkę podawczą 
ePUAP. W tym przypadku koniecz-
ne jest załączenie załączników do 
wniosku w formie elektronicznej 
(skany z wymaganymi podpisami). 
7. W przypadku gdy Wnioskodawca 
nie ma możliwości złożenia wniosku 
drogą elektroniczną, dopuszczalne 
jest złożenie wniosku wraz z załącz-
nikami tylko w formie papierowej. 
Zaleca się wypełnienie wniosku (na-
wet jeżeli jest składany wyłącznie 
w formie papierowej) korzystając 
z aktywnego formularza, ze względu 
na „samoliczące się” pola.

 
Najważniejsze zmiany:

• Uproszczony wniosek o dotację, 
bazujący tam gdzie to możliwe na 

oświadczeniach Wnioskodawcy, 
• Możliwość składania wniosków online 

bez konieczności przesyłania wersji 
papierowej w serwisie gov.pl 

• Rezygnacja z dotychczasowych VII 
progów dochodowych, w zamian 
wprowadzono pojęcia: podstawo-
wego oraz podwyższonego poziomu 
dotacji, w zależności od osiąganych 
dochodów, 

• Beneficjentem nie może być osoba, 
której roczne dochody przekraczają 
100 tys. zł., 

• Brak przewidzianego wsparcia dla 
właścicieli budynków nowobudowa-
nych, 

• Rezygnacja z dostarczania dokumen-
tów dotyczących dochodów, jak miało 
to miejsce w starej wersji programu. 
Nowa wersja programu przewiduje 
składanie oświadczeń, 

• Finansowanie zadań zarówno rozpo-
czętych jak i zakończonych (rozpo-
częcie może nastąpić nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz nie 
wcześniej niż 15.05.2020 r.), 

• Tylko jeden wniosek na budynek/lo-
kal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca 
otrzymał dotację w ramach „stare-
go” Czystego Powietrza na ten sam 
budynek/lokal mieszkalny, może zło-
żyć wniosek o dofinansowanie tylko 
w zakresie na docieplenie, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
rekuperację (na inne koszty kwali-
fikowane niż dofinansowane wcze-
śniejszą dotacją), 

• Możliwa tylko jedna korekta wniosku, 
• Przedsięwzięcie realizowane w ra-

mach Programu może być dofinan-
sowane z innych środków publicznych 
(z wyłączeniem programu „Mój Prąd”) 
z tym, że łączna kwota dofinanso-
wania nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych. Gdy Wnio-
skodawca otrzymał dofinansowanie 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 
30 kwietnia 2020r. z innych progra-
mów finansowanych ze środków pu-
blicznych, może otrzymać wsparcie 
z Czystego Powietrza, tylko na zakres 

przedsięwzięcia, na który nie otrzy-
mał wcześniej dofinansowania, 

• Brak możliwości dofinansowania 
do zakupu kotła na paliwo stałe 
(węgiel lub biomasę), jeżeli istnieje 
możliwość podłączenia się do sieci 
gazowej, 

• Jeżeli zgłoszenie/pozwolenie na 
budowę dla budynku zostało wyda-
ne po 31.12.2013r. nie udziela się 
dofinansowania na ocieplenie prze-
gród budowlanych, stolarke okienną 
i drzwiową, 

• Istotne zmiany w wymaganiach 
technicznych dla źródeł ciepła i wen-
tylacji mechanicznej (m.in. oprócz 
certyfikatu ekodesign, wymagane 
będą odpowiednie klasy efektywności 
energetycznej dla kotłów na paliwa 
stałe), szczegóły w załączniku 2/2a 
do Programu, 

• Rezygnacja z wymagań technicznych 
(współczynnik przenikania ciepła nie 
musi być zgodny z WT2021) dla ocie-
plenia przegród budowlanych, 

• Wymiana tylko jednego źródła ciepła 
na potrzeby co lub co/cwu, 

• Kwota dotacji nie może być niższa 
niż 3 tyś. zł (za wyjątkiem wniosków 
składanych tylko na wymianę źródła 
ciepła), 

• Integracja z programem „Mój Prąd” 
poprzez możliwość uzyskania dotacji 
na montaż instalacji fotowoltaicznej, 
bez konieczności składania dwóch 
osobnych wniosków, 

• Okres trwałości przedsięwzięcia wy-
dłużony z 3 do 5 lat, liczony od daty 
zakończenia przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy miasta Hajnów-
ka mogą złożyć wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
w punkcie konsultacyjnym w pokoju 
nr 205 Urzędu Miasta w Hajnówce

Porady są udzielane w godzi-
nach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 
85 682 29 05

Michał Rusak
Urząd Miasta Hajnówka

powiecie może uzyskać tutaj BEZPŁAT-
NE doradztwo eksperckie w obszarze 
odnawialnych źródeł energii i efektyw-
ności energetycznej. To korzyść dla nas 
wszystkich – dla portfela osoby bezpo-
średnio zainteresowanej, ale również dla 
otaczającego nas środowiska i zdrowia 
naszych mieszkańców. Idźmy z duchem 
czasu i postępem, a staniemy się wzo-
rem dla innych powiatów. Z naszych 
usług skorzystało już ponad 230 klien-
tów indywidualnych. Udzieliliśmy usług 
doradczych samorządom gminnym i pod-
legającym im jednostkom oraz stowarzy-
szeniom. Teraz czekamy na CIEBIE!

Biuro Centrum Energii Odnawial-
nej znajduje się na terenie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce (budynek po 
warsztatach w głębi podwórza), ul. 3-go 
Maja 25 A, I piętro.
Zapraszamy w dni robocze, w godz. 7.30 
– 15.30.
Kontakt telefoniczny: 85 682 21 69
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Wniosek o określenie warunków przyłączenia  
do sieci gazowej w Hajnówce

Aby otrzymać warunki przyłączenia do sieci 
gazowej w Hajnówce należy złożyć wniosek
elektronicznie: https://www.psgaz.pl/wniosek-
-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej lub 
papierowo w siedzibie:
Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
tel. 85-675-68-55, fax 85-664-59-40
adres korespondencyjny: Gen. Stanisława So-
sabowskiego 24, 15-182 Białystok
Obsługa klientów z terenu m. Hajnówka - Piotr 
Rydzewski, tel. 604-499-961

Zakup laptopów dla szkół w ramach programu 
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus

Miasto Hajnówka pozyskało kwotę blisko 
165.000,00 zł na zakup 76 sztuk laptopów 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, prze-
znaczonych dla czterech szkół podstawowych 
(70.000,00 zł na zakup 32 laptopów w ramach 
programu „Zdalna szkoła” oraz  94.999,96 zł 
na zakup 44 laptopów w ramach programu 
„Zdalna szkoła plus”). 

Laptopy zostaną użyczone potrzebują-
cym uczniom na czas kształcenia na odległość, 
a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, 

wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą 
wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna 
szkoła plus” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Rząd na w/w pro-
gramy, realizowane  przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.

Dorota Bondaruk

Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży EDA ART jest organizatorem Kon-
kursu Wokalnego online, w którym uczestniczyły 
reprezentantki Studia Piosenki HDK. Jury doceni-
ło wykonania dziewcząt i przyznało następujące 
nagrody:

I miejsce - Maria Sawicka (Ojczyzna” z rep. 

Studio Piosenki laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego online  NAGRAJ i WYGRAJ

Marka Grechuty, aranż. Ernest Sienkiewicz)
III miejsce - zespół Małe HDK / Izabela 

Karczewska, Maria Sawicka, Dorota Sztyler i Ka-
sia Drużba / („Pójdę boso” z rep. Zakopower, 
aranż. Przemysław Zalewski )

Gratulujemy serdecznie
Marta Gredel-Iwaniuk

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego  
z dnia 15.05.2020 r.

Hajnówka, dnia  15.05.2020 r.
  

OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późń.  zmianami), Zarządzenia Wojewody 
Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Hajnówka podaje się do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

 
W Y K A Z 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce in-
formuje, że od czerwca 2020 r. celem skorzy-
stania z nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje 
możliwość zapisu on-line w systemie urucho-
mionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
link:

https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski
Przed uzyskaniem porady prawnej oso-

ba potrzebująca pomocy jest zobowiązana 
przesłać na adres e-mail: sprawy.spoleczne@
powiat.hajnowka.pl wniosek o uzyskanie nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odle-
głość, zawierający oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek 
do pobrania pod w/w linkiem.

Zachęcamy do skorzystania z interneto-
wych zapisów. Jednocześnie przypominamy, 
że nadal istnieje możliwość uzyskania porady 
drogą telefoniczną lub elektroniczną. W związ-
ku z sytuacją epidemiologiczną poradnictwo 
stacjonarne (w punktach) pozostaje zawieszo-
ne do odwołania. 

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Powiecie Hajnowskim pod linkiem:

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
bezplatna_pomoc_prawna/

 Katarzyna Miszczuk

Nieodpłatna pomoc prawna  
- możliwość zapisów online

Drodzy Czytelnicy,
to będzie info trochę inne niż zwykle publikujemy w Gazecie Hajnowskiej.  Drodzy, Kubuś to 

malutki chłopczyk, a wycierpiał tak wiele, że tymi strasznymi doświadczeniami spokojnie można 
byłoby obdzielić kilkaset innych życiorysów. Czytając historię Kubusia pod licytacją:

https://www.siepomaga.pl/kubus
ledwo dotrwaliśmy do końca. Myślę, że większość z Was będzie miała tak samo – ale 

współczuciem,  słowami otuchy i wsparcia – choć są ważne! – nie pomożemy temu chłopcu. 
Wielką siłą ma miłość rodzica, który przetrwa i zrobi wiele, by ratować swoje dziecko. Głęboko 
wierzymy, że równie wielkie są serca nas, ludzi. Dlatego też zachęcamy Was, Czytelnicy, do 
zajrzenia pod wskazane linki ze zbiórką. 

Każde wsparcie ma wielką moc! Krucho z kasą? Udostępnij linki na swojej tablicy na porta-
lach społecznościowych, powiedz znajomym o zbiórce, zrób remanent w domu – być może to, co 
Tobie nie jest potrzebne, znajdzie odbiorcę na licytacji.  Każda forma pomocy ma sens! Drodzy 
Czytelnicy, czytajcie, udostępniajcie, zastanówcie się nad możliwością i formą pomocy. Kubuś 
i jego rodzina codziennie toczą heroiczną walkę – nie pozwólmy, by zostali sami!

Redakcja Gazety Hajnowskiej

Pomóż Kubusiowi

L.p
Nr 
geodezyjny

Nr KW
Pow. 
w ha

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

1. 61/3
BI2P/
00030456/9

0,0415 
ha

m. Hajnówka
ul. Miłkowskiego 30

pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
niezabudowana

2. 61/4
BI2P/
00030456/9

0,0680 
ha

m. Hajnówka
ul. Zajęcza

pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
niezabudowana

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki okre-
ślone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana na wstępie) 
i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
jej nabycie za cenę podaną wyżej.


