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Jak w poprzednich latach, i w tym
roku mo¿esz nie oddawaæ fiskusowi
ca³ego nale¿nego podatku za poprzed-
ni rok: wystarczy, ¿e przeka¿esz 1%
na jedn¹ z organizacji po¿ytku publicz-
nego. Jak j¹ wybraæ? Wystarczy do-
trzeæ do listy tych organizacji: ka¿da
z nich musi byæ wpisana w Krajowym
Rejestrze S¹dowym. A my, chc¹c Pañ-
stwu maksymalnie u³atwiæ zadanie po-
dajemy listê dzia³aj¹cych na terenie
powiatu strzeleckiego, nazwê organi-
zacji czy stowarzyszenia poprzedza
numer pod jakim organizacja jest za-
rejestrowana w rejestrach s¹dowych
KRS:

Nazwa i adresNr KRS

Podziel siê podatkiem

* podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych,

* podatnicy opodatkowani rycza³-
tem od przychodów ewidencjo-
nowanych,

* podatnicy prowadz¹cy jednooso-
bow¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i
korzystaj¹cy z liniowej, 19-pro-
centowej stawki podatku.

Jak przekazaæ 1% podatku orga-
nizacji po¿ytku publicznego?
1. Wybraæ organizacjê po¿ytku
publicznego, której chcemy prze-
kazaæ 1%.

Organizacje te znajdziemy na li-
�cie publikowanej przez Ministra
Sprawiedliwo�ci w Dzienniku Urzê-
dowym Monitor Polski. Lista jest pu-
blikowana co roku (do 31 grudnia). Na
li�cie znajduj¹ siê organizacje, które
mia³y status organizacji po¿ytku pu-
blicznego na dzieñ 30 listopada roku
podatkowego (czyli na 30 listopada
2007 roku) i które maj¹ prawo otrzy-
mywaæ 1% (tzn. nie prowadz¹ dzia-
³alno�ci gospodarczej polegaj¹cej na
wytwarzaniu wyrobów przemys³u
elektronicznego, paliwowego, tyto-
niowego, spirytusowego, winiarskie-
go, piwowarskiego, a tak¿e pozosta-
³ych wyrobów alkoholowych o zawar-
to�ci alkoholu powy¿ej 1,5%, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo
z udzia³em tych metali, lub handlu
tymi wyrobami).

Do tej pory to podatnik mia³ obo-
wi¹zek sprawdziæ, czy organizacja,
której chce przekazaæ 1% nie prowa-

Kto mo¿e
przekazaæ

1% podatku
organizacjom?

dzi takiej dzia³alno�ci. Teraz zrobi to
za niego Minister Sprawiedliwo�ci.

2. Wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê
w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku bêdzie-
my mieli do zap³acenia w tym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania po-
datkowego wpisujemy nazwê i numer
pod jakim widnieje w Krajowym Re-
jestrze S¹dowym organizacja, której
chce przekazaæ 1 % nale¿nego podat-
ku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
Numer ten znajdziemy m.in. na li�cie
publikowanej przez Ministra Spra-
wiedliwo�ci.

Wpisujemy tak¿e kwotê, któr¹
chcemy przekazaæ dla OPP, nie mo¿e
ona jednak przekraczaæ 1 % podatku
nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania
podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³-
nych dziesi¹tek groszy w dó³ (art.45
ust.5c ustawy o pdpf).
Podatnik w sk³adanym przez siebie
zeznaniu podatkowym mo¿e podaæ
dodatkowe informacje, które w jego

ocenie mog¹ mieæ wp³yw na rozdy-
sponowanie przez organizacjê po¿yt-
ku publicznego pieniêdzy z 1% (np.
wskazaæ na konkretny cel); informa-
cjê tê mo¿e zamie�ciæ w rubryce �Inne
informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt
z podatnikiem� (poz. 135 � PIT-28,
poz. 311 � PIT-36, poz. 107 �PIT-
36L, poz. 123 � PIT-37, poz. 59 �
PIT-38). Informacje te zostan¹ prze-
s³ane organizacji po¿ytku publiczne-
go jako uszczegó³owienie przekaza-
nych kwot.

3. Pieni¹dze - 1% podatku nale¿-
nego - na konto wybranej organi-
zacji przeka¿e urz¹d skarbowy w
terminie do 3 miesiêcy.

Z wyliczonej kwoty potr¹cone
zostan¹ koszty przelewu.

Podatnik nie mo¿e podzieliæ swo-
jego 1% miêdzy kilka organizacji.

1% mo¿na przekazaæ tylko w ze-
znaniach podatkowych z³o¿onych w
terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

0000025552 AUTONOMICZNA SEKCJA PI£KI RÊCZNEJ
�ZAWADZKIE�  Opolska 25  m. 8,   47-120 Zawadzkie

0000025826 KLUB TENISA STO£OWEGO MOKSIR
ZAWADZKIE  Opolska 25  m. 25,   46-059 Zawadzkie

0000035716 STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY
�STAL� ZAWADZKIE Opolska 23,   47-120 Zawadzkie

0000038707 OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA  Le�na 6B,
47-110 Kolonowskie

0000047412 GMINNE ZRZESZENIE �LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE� S³awiêcicka 19,   47-143 Ujazd

0000053392 LUDOWY KLUB SPORTOWY �TÊCZA�
Szkolna 6,   47-161 Szymiszów

0000057026 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE W ZAWADZKIEM Z SIEDZIB¥ W KIELCZY
Krótka 7,   47-126 Kielcza

0000094435 KLUB SPORTOWY �UNIA� KOLONOWSKIE
Ks. Czerwionki 2 B,   47-110 Kolonowskie

0000106693 LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY
W STANISZCZACH WIELKICH  Le�na 14,
47-113 Kolonowskie 3

0000113477 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ �BARKA�
Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

0000216692 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
IM. �W. JANA DE LA SALLE Czarna 2, 46-059 Zawadzkie

0000223251 STOWARZYSZENIE �ALFA I OMEGA�
Krakowska 55  m. 5, 47-100 Strzelce Opolskie

0000254998 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM �SIEDLISKO�
Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

0000258236 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO£Y
W ¯ÊDOWICACH Strzelecka 35, 47-120 Zawadzkie

0000047662 �L¥SKIE STOWARZYSZENIE SAMORZ¥DOWE,
LE�NICA 1-go Maja 9, 47-150 Le�nica

0000256245 STOWARZYSZENIE �SPARTANIN�,
ul. Wawrzyñca �wierzego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

0000286552 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ MISJI
FRANCISZKAÑSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra �w. Anny

Rok temu ruszy³ ogólnopolski
program wczesnego wykrywania
raka piersi, finansowany z Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych. W pierwszej po-
³owie roku blisko 3 mln Polek otrzy-
ma³o imienne zaproszenia na bezp³at-
ne, przesiewowe badanie mammo-
graficzne. Wska�nik skryningowego
pó³metka, wed³ug danych z grudnia
ub.r., wyniós³ dla kraju nieca³e 40
proc. Dla Opolszczyzny zbli¿y³ siê
do 50 proc.

Nigdy do�æ pamiêtania, ¿e o ile
ryzyka zachorowania na raka piersi
wyeliminowaæ siê nie da, o tyle ry-
zyko �mierci z tego powodu mo¿na
ograniczyæ, i to w stopniu bardzo w
znacznym. Tylko ¿e rak musi zostaæ
�uchwycony� mo¿liwie najwcze-
�niej, kiedy jest jeszcze tak ma³y, ¿e
nie sposób wykryæ go poprzez do-
tyk. Zdjêcie mammograficzne poka-
¿e guza, którego �rednica jest zaled-
wie kilkumilimetrowa�

Z nowym rokiem ruszy³a druga

Opolanko, zbadaj swoje piersi!

Czas sprzymierzeñcem
lub� wrogiem

tura programu. Podobnie jak pierw-
sza przeznaczona jest dla pañ w wie-
ku 50-69 lat (roczniki 1939 -1958),
które w ostatnich dwóch latach nie
mia³y wykonanej mammografii.

Nie warto jednak czekaæ na za-
proszenie i zwlekaæ z wykonaniem
badania. Warto zg³osiæ siê na nie jak
najszybciej. Mammografia to wielka
szansa wykrycia nie tylko wczesnych
postaci raka piersi, lecz tak¿e stanów,
które nie leczone mog¹ doprowadziæ
do powstania nowotworu. Czas w
walce z rakiem, gdy choroba zostaje
wcze�nie wykryta, jest sprzymie-
rzeñcem. Ale mo¿e byæ te¿ najwiêk-
szym wrogiem, gdy nast¹pi zaniecha-
nie�

Zainteresowane Opolanki pro-
szone s¹ o zg³aszanie siê na badanie w
wybranej placówce, najlepiej po tele-
fonicznej lub osobistej rejestracji.
Wa¿ne, aby zabraæ dowód osobisty,
dokument ubezpieczenia a tak¿e wy-
konane wcze�niej zdjêcia mammogra-
ficzne (je�li s¹ w posiadaniu).

Codziennie 15 Polek umiera na raka piersi. Ta choroba od lat jest

g³ówn¹ przyczyn¹ �mierci w�ród pañ. Ka¿dego roku 12 tysiêcy pañ

� a liczba ta co roku siê zwiêksza - po raz pierwszy s³yszy diagnozê:

�Niestety, ma pani raka piersi�. Blisko po³owa z nich umrze w

okresie roku� Na Opolszczy�nie tak¹ diagnozê s³yszy ka¿dego

roku 330 Opolanek�

�Dolina Kreatywna� czeka na
zg³oszenia animatorów kultury.
Je�li kto� organizuje imprezy kul-
turalne albo warsztaty artystycz-
ne, podejmuje dzia³ania, w które
anga¿uje rodzinê, s¹siadów, zna-
jomych mo¿e wzi¹æ udzia³ w ko-
lejnym konkursie Telewizji Pol-
skiej. Do podzia³u pomiêdzy lau-
reatów � 15 000 z³! Zg³oszenia
mo¿na nadsy³aæ do 18 lutego 2008
roku.

�Dolina Kreatywna, czyli czego
szuka m³oda sztuka� to cykliczny
projekt stypendialny Telewizji Pol-
skiej S.A., który obejmuje 10 dzie-
dzin sztuki, tj. multimedia, fotogra-
fiê, literaturê, taniec, sztuki plastycz-
ne, muzykê, teatr, film, animacjê kul-
tury oraz design.

Konkurs skierowany jest do
twórców w wieku 14 � 25 lat.

Animatorzy kultury zg³o�cie siê! Trwa konkurs Doliny Kreatywnej
Czego szuka m³oda sztuka?

�Dolina Kreatywna�
Uczestnicy mog¹ zg³aszaæ prace sami
lub mog¹ byæ zg³aszani przez szko-
³y, uczelnie, domy kultury, fundacje,
pracownie itp. Osoby bior¹ce udzia³
w konkursie nie mog¹ byæ zawodow-
cami w danej dziedzinie konkursowej
Oryginalno�æ pomys³u, przemy-
�lana koncepcja realizacyjna, umie-
jêtno�æ opracowania scenariusza i
kosztorysu oraz walory artystycz-
ne planowanego przedsiêwziêcia to
g³ówne kryteria, które bêd¹ brane
pod uwagê przy ocenie zg³oszo-
nych projektów.

Wykonanie zg³aszanych do
konkursu przedsiêwziêæ powinno
byæ zaplanowane w terminie od 3
marca do 31 maja 2008.

Autorzy najlepszych projek-
tów otrzymaj¹ nagrody finansowe,
dziêki którym bêd¹ mogli pokryæ
ca³o�æ lub czê�æ kosztów zwi¹za-

nych z ich realizacj¹. Nagrodzone i
zrealizowane projekty zostan¹ po-
kazane w programie fina³owym
�Dolina Kreatywna, czyli czego
szuka m³oda sztuka� na antenie
TVP2, który odbêdzie siê w czerw-
cu 2008 r. Bêdzie go mo¿na rów-
nie¿ obejrzeæ w telewizji interak-
tywnej iTVP.

Regulamin konkursu oraz doku-
menty niezbêdne do wziêcia w

nim udzia³u s¹ dostêpne na stro-
nie internetowej pod adresem
www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Anna Kusztal-Skrobska:

(22) 547 57 24,
anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24,

leszek.tarnowski@waw.tvp.pl
Natalia Osica: (22) 616 41 44 w.18,

n.osica@lh-c.pl

Wêdkujê od ponad 50 lat. Nie-
jedn¹ mi³¹ chwilê prze¿y³em nad
wod¹, niejedn¹ - dramatyczn¹. Ci
wszyscy, którzy od czasu do czasu
wyci¹gaj¹ swoje �kije�, by stan¹æ z
nimi na brzegu rzeki, jeziora czy sta-
wu, wiedz¹, o czym mówiê: emocji
zwi¹zanych z �braniem�, a potem z
wyci¹ganiem sztuki z wody nie bra-
kuje. I nie da siê ich porównaæ z ni-
czym innym.

Tych, którzy zastanawiaj¹ siê,
co te¿ tak ci¹gnie innych nad wodê
zachêcam do spróbowania chocia¿
raz...
Za³ó¿my zatem, ¿e kto� siê waha,
ale my�li sobie: no dobra, zarzucê
przynêtê, ale jak d³ugo bêdê czeka³,
a¿ jaka� rybka siê za ni¹ chwyci?
Dobrym sposobem jest na to nêce-
nie. Idzie wiosna, czas siê tego na-
uczyæ.

Wybierzmy siê razem nad stoj¹-
cy akwen, niedu¿y, o pow. do 4 ha.
Od czego powinni�my zacz¹æ?

Najpierw - zaopatrzyæ siê w lor-
netkê, która pomo¿e zlokalizowaæ
stanowiska ryb. Tam, gdzie znajduj¹

Nêcenie d³ugofalowe

siê mewy, przy �luzach, jazach, ta-
mach, w pobli¿u brzegów zaro�niê-
tych trzcin¹ i tatarkiem, mo¿na spo-
dziewaæ siê okonia.

Trudno go przynêciæ, ale jest to
mo¿liwe, a ryba warta jest zachodu.
Sma¿ona ... palce lizaæ.

Czym zanêcamy? Nie brzmi to
bardzo apetycznie, ale skoro okoniom
smakuje - to wystarczy.

Staramy siê pozyskaæ robaki czer-
wone, tzw. gnojaki w kompostach,
przyzmach czy stosach, gdzie prze-
chowuje siê kompost wymieszany z
gnojem. Pó�niej mog¹ byæ d¿d¿owni-
ce: wykopane z ziemi, zbierane po
deszczu w dzieñ, jak i te zbierane
nocn¹ por¹ z latark¹.

Robaki kroimy na kawa³ki, mie-
szamy z glin¹ ¿ó³t¹ lub bia³¹ wapienn¹
i robimy kule, które rozrzucamy w
miejscach, w których pó�niej chce-
my wêdkowaæ.
W miarê zwiêkszaj¹cej siê tempera-
tury powietrza, równie¿ nêcimy inne
gatunki ryb, ale to ju¿ podam w in-
nym artykule.

Stanis³aw Czechowicz


