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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Tradycyjnie, na wspólną zabawę pod gwiazdami zaprosił Burmistrza Miasta Hajnówka i 
Hajnowski Dom Kultury. Hajnowianie bawili się wspólnie z zespołem muzycznym XFORT z Biel-
ska Podlaskiego.

 Kilka minut przed północą Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka i Jakub Ostapczuk – 
Przewodniczący Rady Miasta życzyli hajnowianom lepszego nadchodzącego roku. 

Tegoroczne noworoczne spotkanie było szczególne. Hajnowianie po raz pierwszy mieli 
okazję podziwiać architekturę i oświetlenie nowego zadaszenia z płyty amfiteatru.

Emilia Rynkowska

Ukazała się nowa pozycja bibliograficzna Starostwa Powiatowego w Hajnówce skierowa-
na do młodzieży pt. „Poradnik młodego miłośnika puszczy”. Publikacja ma charakter edukacyjny 
– poradnik odkrywa przed czytelnikiem sekrety Puszczy Białowieskiej, znane głównie przyrod-
nikom oraz pasjonatom historii. Książka to prawdziwe kompendium wiedzy–  publikacja krótko 
charakteryzuje mieszkańców puszczy, przedstawia formy ochrony przyrody, rolę lasu w ekosys-
temie, zawiera cenne wskazówki mówiące o tym, jak należy zachowywać się będąc w lesie. 

Pozycja trafi do bibliotek szkolnych z terenu powiatu hajnowskiego w najbliższym czasie. 
„Elektroniczna wersja poradnika dostępna jest na stronie www.powiat.hajnowka.pl. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy  do lektury.

Katarzyna Nikołajuk

Ukazała się nowa publikacja Starostwa 
Powiatowego „Poradnik młodego miłośnika 

Puszczy Białowieskiej”
Prośba o pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze 

w dniu 22 grudnia br. pożar spowodował znaczące zniszczenie domu jednej z rodzin 
mieszkających w Hajnówce. Właściwe jednostki organizacyjne miasta udzielają 
poszkodowanej rodzinie wsparcia i pomocy. Zwracam się z uprzejmą prośbą i apelem 
o wsparcie rodziny, która w wyniku tego zdarzenia poniosła duże straty materialne. 
Bardzo dziękuję za zrozumienie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka
 

Wpłaty na rzecz poszkodowanej rodziny można dokonywać 
na rachunek Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”  

nr 08 2030 0045 1110 0000 0375 6480.

Dnia 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła 
się III sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu 
Hajnowskiego Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli Radni Sejmiku Województwa Podlaskie-
go, a także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce.   

Podczas sesji Rada Powiatu pracowała nad budżetem powiatu hajnowskiego na 2015r.- 
uchwała została podjęta jednogłośnie. Rada Powiatu również jednogłośnie podjęła uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego. W trakcie obrad podjęto także 
uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2014r. (uchwała podjęta jednogłośnie), zmian do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego (uchwała podjęta jednogłośnie), określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2014r. (uchwała podjęta jednogłośnie), wyboru podmiotu uprawnionego do badania  
sprawozdania finansowego  SP ZOZ w Hajnówce (uchwała podjęta jednogłośnie), uchwalenie pla-
nu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2015r. (uchwała podjęta większością 15. głosów  „za”, 
1 „wstrzymujący się”), uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. (uchwała podjęta 
jednogłośnie), uchwalenia planu pracy Komisji Rady Powiatu Hajnowskiego na 2015r. (uchwała 
podjęta jednogłośnie), pomocy dla gminy miejskiej Hajnówka (uchwała podjęta jednogłośnie).

Kończąc obrady III sesji Rady Powiatu Przewodniczący złożył radnym oraz mieszkańcom 
życzenia noworoczne oraz świąteczne.

Więcej informacji odnośnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji można zna-
leźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie  
www.powiat.hajnowka.pl. 

Katarzyna Nikołajuk 

III sesja Rady Powiatu Hajnowskiego  
– radni uchwalili budżet na 2015r



Starostwo Powiatowe realizuje projekt „Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”, obręb 
Olchówka, gmina Narewka ,powiat hajnowski, woj. podlaskie” w ramach działania „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 
scalanie gruntów” Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

Prace scaleniowe we wsi Olchówka zostały zakończone pomyślnie decyzją Starosty 
Hajnowskiego zatwierdzającą projekt scalenia. Obręb Olchówka ma powierzchnię ok. 365 ha a 
prace scaleniowe i prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego pochłoną kwotę ok. 2,7 
mln zł. W ramach scaleń przeprowadzone zostanie zagospodarowanie poscaleniowe czyli budo-
wa i przebudowa dróg dojazdowych do pól. Obecnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji 
technicznej na powyższe zadanie.

Po realizacji przedsięwzięcia związanego z pracami scaleniowymi na obiekcie ,,Olchów-
ka’’, w planach pozostaje realizacja prac scaleniowych na obiekcie „Tarnopol” w gminie Narew-
ka, które obejmą swoim zasięgiem powierzchnię ok. 1124ha. O dotację na finansowanie tego 
przedsięwzięcia w wysokości ok. 7 mln zł Starostwo Powiatowe w Hajnówce będzie starać się 
w ramach PROW na lata 2014-2020.W dalszej perspektywie planowane są działania scaleniowe 
także na innych obrębach powiatu hajnowskiego takich jak Dubicze Cerkiewne- Istok, gm. Dubi-
cze Cerkiewne.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w 
rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i grun-
tów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości 
do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Scalenia gruntów najogólniej 
mówiąc, polegają na zaprojektowaniu i wydzieleniu nowego układu działek, które odgrywają 
istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskich, stymulując spełnianie przez te obszary swoich 
funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej. Pomoc udzielana w ramach 
scalania gruntów służy bowiem poprawie efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie 
kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych.

Katarzyna Nikołajuk Wydział Promocji i Rozwoju
Konsultacja merytoryczna: Adam Panfiluk

„Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka” 
– postępy z prac

II miejsce: Julianna Masalska, kl. IV „a „ SP Nr 2 w Hajnówce
II miejsce: Barbara Miszczuk, kl. VI SP Nr 3 w Hajnówce
III miejsce: Magda Górska, kl. VI „b” SP Nr 2 w Hajnówce
Wyróżnienia:
Elżbieta Bagińska, kl. VI „a” SP Nr 2 w Hajnówce
Kamil Karpiuk, kl. V „a” SP Nr 2 w Hajnówce
Wiktoria Wiejkowska, kl. IV „b” SP Nr 5 w Hajnówce
Laureaci konkursu literacko/poetyckiego dla klasI-III gimnazjum. 
I miejsce : Karolina Sierocka, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce
II miejsce : Natalia Dmitruk, kl. I gim. Nr 3 w Hajnówce
III miejsce : Anna Romaniuk, kl.III gim.Nr 3 w Hajnówce
Wyróżnienie: Ewelina Onopiuk, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce
Wyróżnienie: Katarzyna Orzechowska, kl. II gim. Nr 4 w Hajnówce

Dorota Woźniak-Nowicka, nauczyciel ZS Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Hajnówce, opiekun Koła Młodego Europejczyka

fot. Dorota Nesteruk
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Rozdanie nagród odbyło się dnia 19.XII. 2014 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Haj-
nówce. 

Nagrody ufundował i wręczył Pan Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka.  Dyplomy 
zwycięzcom i podziękowania opiekunom i komisji konkursowej wręczyła Dorota Woźniak-Nowic-
ka, organizator konkursu: „Portret dobrego gospodarza widziany oczami młodego człowieka”. 
Dziękuję Panu Burmistrzowi Jerzemu Sirakowi za wsparcie konkursu, ufundowanie nagród, 
poczęstunek oraz umożliwienie zorganizowania wystawy w holu Urzędu Miasta Hajnówka. Dzię-
kuję również Pani Inspektor Oświaty Jolancie Stefaniuk za przychylność  i pomoc w sprawnym 
i efektownym przebiegu  uroczystości wręczania nagród oraz Panu Adamowi Jerzemu Chud-
kowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce za poparcie 
inicjatywy. Dziękuję komisji konkursowej i  opiekunom, Paniom: Małgorzacie Kozak, Mirosławie 
Borowskiej, Małgorzacie Wiszniewskiej, Marzannie Janik-Lipczyńskiej, Zenaidzie Jakuć, Annie 
Tarasiuk, Alinie Sajewicz, Ninie Nesteruk, Marii Kruk, Jolancie Parfieniuk, Joannie Rejent oraz 
wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie gratuluję laureatom.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNAEGO KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Weronika Wrzosek, kl. II „c” S P Nr 2 w Hajnówce
II miejsce: Olga Gierasimiuk, kl. II „b” SP Nr6 w Hajnówce
II miejsce: Dominika Węgrzyniak, kl. III „b”SP Nr2 w Hajnówce
III miejsce: Szymon Bajko, kl. III „b” SP Nr 2 w Hajnówce
III miejsce: Marta Czurak, kl. III „b” SP Nr2 w Hajnówce
Wyróżnienia:
Aleksandra Bujek kl. II „ a” SP Nr 2 w Hajnówce
Magda Gawryluk kl. II „c ” SP Nr 2 w Hajnówce
Martyna Andrzejuk kl. II „b” SP Nr 6 w Hajnówce 
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNAEGO KL. IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce: Natalia Sienkiewicz, kl. IV S P Nr 3 w Hajnówce
I miejsce: Róża Pryczynicz , kl. IV SP NR 3 w Hajnówce

Podsumowanie konkursu plastycznego i poetycko – literackiego  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta Hajnówka  

p.t.: „Portret dobrego gospodarza widziany oczami młodego człowieka”

19.12.2014r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył się etap rejonowy XXIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Osiemnastu uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu hajnowskiego, którzy przeszli etap szkolny, 
zmierzyli się z pytaniami z zakresu zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania, pierwszej 
pomocy i ekologii. W uroczystości ogłoszenia wyników udział wzięli: Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak oraz, w imieniu Starosty Hajnowskiego, Inspektor ds. zdrowia i opieki społecznej w 
Starostwie Powiatowym Danuta Ługowoj.

Zwyciężczyniami eliminacji rejonowych zostały: w kategorii gimnazjum Magdalena Dudar 
(Zespól Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Hajnówce), zaś w kategorii ponadgimnazjalnej Krystyna 
Gawroń (Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce). Obie laureatki będą reprezentowały rejon 
hajnowski na eliminacjach okręgowych 20.03.2015r. w Białymstoku. Mamy mocną reprezentację, 
obie uczennice to doświadczone uczestniczki konkursów, a przede wszystkim – bardzo zdolne. 
Etap rejonowy nie był trudny. Nie musiałam się do niego specjalnie przygotowywać, bo brałam 
udział w Olimpiadzie rok temu. Wtedy udało mi się dojść do etapu ogólnopolskiego, gdzie zajęłam 
7 miejsce – mówi Krystyna Gawroń z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Laureaci otrzymali nagrody upominkowe ufundowane przez Starostę Hajnowskiego 
(kat. ponadgimnazjalna) oraz Burmistrza Miasta Hajnówka (kat. gimnazjum). Natomiast każdy z 
uczestników otrzymał drobny upominek od Oddziału Rejonowego PCK Hajnówka.

Cieszy fakt, że uczniowie ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego są aktywni, chętnie 
uczestniczą w organizowanych konkursach i zajmują wysokie lokaty. Redakcja GH gratuluje 
wszystkim laureatom, a zwyciężczyniom życzy sukcesów w kolejnym etapie konkursu. Pełna 
lista laureatów dostępna na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

Znamy laureatów etapu rejonowego 
XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK
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Dwunastego grudnia w sali konferencyjnej MOPS w Hajnówce poczuliśmy radosną 
magię świąt. Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce zorganizowało co-
roczne spotkanie opłatkowe. W wigilii udział wzięli: Wicestarosta Halina Surel, Burmistrz miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak, duchowni – ks. Proboszcz Jerzy Poskrobko, ks. Andrzej Busłowski, 
przedstawiciele Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych w Białymstoku- Prezes 
Zarządu Cecylia Halina Hlebowicz oraz Wiceprezes Halina Sacharewicz, kierownicy powiatowych 
jednostek organizacyjnych: Lucyna Wawreszuk (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy), 
Paweł Szymaniuk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) i Zenaida Kiendyś (Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia), a także Dyrektor MOPS Barbara Zdzisława Wasiluk, Dyrektor HDK Rościsław Kunce-
wicz oraz członkowie stowarzyszenia i ich opiekunowie. 

Wszystkich gości powitała Prezes Koła Alicja Leoniuk. Podczas spotkania panowała 
miła, rodzinna atmosfera:  uczestnicy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia, podzielili się 
opłatkiem i prosforą, wspólnie odmówiono modlitwę, śpiewano kolędy. Spotkanie uświetniły 
występy artystyczne – grupy teatralnej wychowanków SOSW oraz członków Koła: Anny Popko 
grającej na flecie oraz Julity Kiczkajło, która cudnie zaśpiewała najpiękniejsze polskie i biało-
ruskie kolędy. W trakcie wigilii nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów – każdy z członków 
Koła Terenowego PZN w Hajnówce otrzymał zestawy upominkowe oraz dodatkowo kalendarze 
wręczone przez Wicestarostę Halinę Surel w imieniu Starosty Hajnowskiego. Z kolei zaproszeni 
goście otrzymali od Koła pamiątkowe bombki z logiem organizacji. Prężnie rozwijające się sto-
warzyszenie rozpoczęło już plany na zbliżający się 2015 rok, zmierzające przede wszystkim do 
rehabilitacji społecznej i integracji osób niewidomych i słabo widzących. 

Spotkanie opłatkowe było współfinansowane ze środków PFRON. Organizatorzy dzię-
kują także sponsorom – Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście za wsparcie 
finansowe oraz Piekarni „Emma” w Hajnówce za wsparcie rzeczowe.

Biuro Koła Terenowego PZN w Hajnówce ( ul. Piłsudskiego 10 A) czynne jest w każdy 1,2 
i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 9-12 oraz w pozostałe poniedziałki każdego miesiąca 
w godz. 12.00-15.00.  

Katarzyna Nikołajuk
Wydział Promocji i Rozwoju 

Spotkanie opłatkowe  
Polskiego Związku Niewidomych  

w Hajnówce

Samorząd powiatowy aktywnie wspiera propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 
wśród młodych ludzi. W ramach obchodów dni honorowego krwiodawstwa w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest powiat, odbyły się spotkania z młodzieżą oddającą krew– 
12.12.2014. w Zespole Szkół Zawodowych oraz 15.12.2014 w Liceum Ogólnokształcącym  
z DNJB. Biorący udział w uroczystościach: Wicestarosta Halina Surel, pracownicy Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego– naczelnik Włodzimierz Pietruczuk i inspektor ds. zdrowia 
i opieki społecznej Danuta Ługowoj, Kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wiktor Sacharczuk oraz Prezes Rejonowego Oddziału PCK w 
Hajnówce Alina Miszczuk chcieli podziękować młodzieży oraz opiekunom szkolnych kół PCK za 
ich zaangażowanie oraz niesłabnącą chęć niesienia pomocy. Z uwagi na godną pochwały postawę 
młodych dawców Starostwo Powiatowe w Hajnówce ufundowało zestawy upominkowe, łącznie 
78 – dla 55. osób z ZSZ oraz 23. z LO z DNJB. Chcieliśmy tym młodym ludziom w jakiś sposób 
podziękować, pokazać, że doceniamy ich zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że w naszym powiecie 
jest młodzież, której nie jest obojętny los innych ludzi, która jest wrażliwa na krzywdę innych. Cie-
szę się, że mogłam ich poznać. Oby tak miłych uroczystości i tak aktywnej młodzieży było w naszym 
powiecie więcej – mówi Wicestarosta Halina Surel.

Obie uroczystości przebiegały w przyjemnej atmosferze. Podczas każdego ze spotkań 
Kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wiktor 
Sacharczuk wyraził podziw dla postawy młodych ludzi oraz zachęcał do wzięcia udziału w akcji 
przyczyniającej się do ratowania osób chorych na białaczkę. Każdy z nas może pomóc– wystarczy 
wypełnić deklarację o wpis do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi 
pępowinowej, a być może w przyszłości nasz szpik uratuje komuś życie. Uczniowie zainteresowali 
się tematem, podczas rozmowy padło wiele pytań dotyczących sposobu pobrania szpiku oraz 
miejsca, w którym można wypełnić deklarację.

Punkt obsługi krwiodawstwa w Hajnówce zanotował 4000 tys. poboru krwi. To 1800 
litrów krwi czyli prawie dwie tony. Cieszy fakt, że udział w tym imponującym wyniku udział miała 

Obchody dni honorowego krwiodawstwa w powiecie hajnowskim

młodzież z terenu powiatu hajnowskiego. Dzięki ich poświęceniu lekarze mogą ratować życie 
setkom pacjentów. Więcej informacji odnośnie honorowego krwiodawstwa uzyskać można w 
Oddziale Rejonowym PCK Hajnówka (ul. Ks. Wierobieja 18, tel. 85 682 26 69) oraz w Oddziale w 
Hajnówce (budynek SP ZOZ - szpital ul. Lipowa 190)

 
Katarzyna Nikołajuk

25 grudnia 2014r. zmieniły się przepisy konsumenckie, które jeszcze bardziej niż do-
tychczas chronią interes konsumenta dokonującego zakupów on – line. Obecnie coraz więcej 
kupujących zawiera umowy transakcji za pośrednictwem internetu– warto więc znać przepisy, 
które nas chronią.

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przywraca instytucję rękojmi. Rękojmia to jedna z dwóch moż-
liwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji), uregulowana przepisami 
Kodeksu Cywilnego (art. 556–576). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy 
w związku ze stwierdzeniem niezgodności towaru z umową. W ramach tego klient, który zakupił 
towar wadliwy będzie dysponował szerokim katalogiem możliwości: może żądać wymiany, obni-
żenia ceny lub naprawy towaru, a w przypadku wady istotnej, czyli uniemożliwiającej lub wyraźnie 
utrudniającej korzystanie z produktu, odstąpienia od umowy. Nabywca towaru lub usługi może 
złożyć reklamację w ciągu dwóch lat, zaś podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest 
sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne (tak więc, gdy zepsuje nam się 
towar, sprzedawca nie może tłumaczyć, że to nie jego wina, a np. wada produkcyjna, i odsyłać 
konsumenta do producenta). Przedsiębiorca musi w ciągu 14 dni ustosunkować się do tego 
żądania. Rękojmia należy się z mocy prawa i przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić 
przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Ponadto, ustawa zwiększa termin zwrotu towaru kupionego na odległość bez podania 
przyczyny – konsument będzie miał na to 14 dni (przed zmianą przepisów termin wynosił 10 dni). 
Nowe prawo precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy 
przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towa-
ru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie 12. miesięcy od upływu 
podstawowego, 14-dniowego terminu. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi 
pieniądze za przesyłkę, ale w sytuacji wyboru najtańszej opcji sposobu dostawy, oferowanej 
przez przedsiębiorcę.

Nowe przepisy narzucają przedsiębiorcom również dodatkowe obowiązki informacyjne. 
Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób m.in. o wszyst-
kich kosztach wynikających z umowy oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy (wykaz 
informacji, które przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać konsumentowi punktuje art. 12 
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Co ważne, uprawnienie do otrzymania 
informacji przysługuje konsumentowi również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób 
tradycyjny– w sklepie stacjonarnym. Umożliwi to kupującym bardziej świadome podjęcie decyzji 
o zawarciu umowy.

Zmiany będą dotyczyły również sprzedaży przez telefon. Po 25 grudnia telemarketerzy 
będą musieli od razu poinformować o tym, że celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy 
kupna-sprzedaży (art. 20 Ustawy o prawach konsumenta). Gdy telemarketer poinformuje o tym, 
że mamy zawrzeć umowę, musi przesłać na trwałym nośniku lub w formie papierowej informację 
o umowie. Samo przesłanie informacji do konsumenta nie powoduje jednak zawarcia umowy. 
Musi on potwierdzić, również na nośniku trwałym lub w formie papierowej, że na takich warun-
kach umowę chce zawrzeć. Ostatecznie więc do kupującego należy ostatnie zdanie, konsument 
musi powiedzieć „tak” i wiedzieć, na co się zgadza.

Nowe przepisy chronią konsumenta zawierającego umowę na odległość. W razie jakich-
kolwiek wątpliwości warto udać się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Do rzecz-
nika może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumenta, 
ma problemy z wyegzekwowaniem przysługujących praw. Biuro Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumentów mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina, 
pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 pn. – pt.).

Katarzyna Nikołajuk,
Konsultacje: Danuta Rola, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Zmiana w prawie konsumenta  
– zaostrzona ochrona kupujących w sieci



Nie od dziś wiadomo, że sukcesy rodzą się z prawdziwej pasji. Tak było również było w 
przypadku Huberta Jakubiuka - siedemnastoletniego ucznia drugiej klasy technikum budowla-
nego, który o 2,5 kg pobił rekord Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii do 66 kg. Hubert 
w swojej grupie wiekowej (16-17 lat) zajął pierwsze miejsce, zaś w kategorii open był czwarty. 
Wynik osiągnięty na odbywających się w Łodzi zawodach Ligi Wyciskania Sztangi Leżąc jest im-
ponujący- 132,5 kg!

Znakomite wyniki Huberta to efekt kilkuletnich, intensywnych  treningów. Rozpoczął je 5 
lat temu, kiedy był zaledwie dwunastolatkiem; siłownię urządził sobie w domu. Obecnie trenuje 
w hajnowskim klubie „Żubr”, a wspomaga go i ustala plan treningów pani Małgorzata Hałas - 
rekordzistka i mistrzyni świata oraz mistrzyni Polski w wyciskaniu. Kontakt z tą utytułowaną 
zawodniczką Hubert nawiązał przez Internet, a pani Małgorzata nie odmówiła mu pomocy. Być 
może przekonał ją do siebie swoim zapałem, wytrwałością i pracowitością. Hubert trenuje 4 razy 
w tygodniu  po 2 - 2,5 godziny, musi również odpowiednio się odżywiać i prowadzić uregulowany 
tryb życia, szczególnie przed zawodami. Młodego sportowca wspierają rodzice, a kibicują mu 
koledzy i nauczyciele.

Hubert już wcześniej zdobywał sportowe laury: czołowe miejsca na  XII i XIII Mistrzo-
stwach Hajnówki w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, trzecie - w XII Mistrzostwach Województwa 
Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu (kwiecień 2014), drugie - w II Otwartych 
Mistrzostwach Szczytna w Wyciskaniu Sztangi leżąc o Puchar Burmistrza (czerwiec 2014). Pobity 
niedawno rekord  jest więc zapowiedzią wspaniałej sportowej przyszłości.

Anna Cyruk   
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20. grudnia hajnowscy diabetycy zorganizowali tradycyjne, bo już dziewiętnaste spotkanie 
opłatkowe.

Uroczystość rozpoczęła wspólna modlitwa prowadzona przez kapłanów kościoła ka-
tolickiego – ks. Józefa Poskrobko i ks. Zygmunta Bronickiego oraz prawosławnych – ks. Marka 
Jurczuka i ks. Jerzego Ignatowicza, którzy chorym na cukrzycę złożyli serdeczne życzenia wy-
trwałości w walce z niezwykle podstępną chorobą.

Wicestarosta, pani Halina Surel, wysoko oceniła działania hajnowskiego Oddziału Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków, jego stronę internetową i publikacje zamieszczane w inter-
necie oraz w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

Burmistrz  Hajnówki, pan Jerzy Sirak, podziękował za pracę na rzecz mieszkańców
miasta. Kilkoro działaczy wyróżnił, wręczając albumy Związku Gmin Regionu Puszczy 

Białowieskiej. 
Z kolei Prezes Lech Michalak w czapce mikołajkowej i w asyście trzech aniołków, wszyst-

kim uczestnikom spotkania wręczył drobne upominki, wśród których znalazły się też czekolado-
we mikołajki ufundowane przez Prezesa.

     WIGILIA TO DZIEŃ CHLEBA 

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych 
rekordzistą Polski!

W dniu 3 grudnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hajnówce udzie-
lił pozwolenia na użytkowanie rozbudowy i przebudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Hajnówce wykonanej w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka wraz z partnerami 
z Białorusi projektu pn. „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni 
rzeki Bug (Zachodni)”.

 Ponadto w ramach w/w projektu zakłada się również wdrożenie planu monitoringu 
jakości wód rzeki Leśna Prawa zarówno po stronie Polskiej jak i Białoruskiej, nad którym dysku-
towano podczas spotkania Wspólnego Zespołu Roboczego w dniu 5 września 2014 r. w Hajnówce. 
Działania monitorujące będą prowadzone w celu weryfikacji efektu zmian jakości wody rzeki 
Leśna Prawa w wyniku realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. zarówno 
zakończonej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Hajnówce, jak również trwającej budowy oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Kamieniec na Białorusi.

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność 
za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka i nie może być w 
żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Monika Aleksiejuk
Urząd Miasta Hajnówka

Pani Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska, lekarz diabetolog, zaapelowała do władz miasta 
i powiatu, aby z większą życzliwością patrzyli na osiągnięcia członków Stowarzyszenia, przynaj-
mniej w 2015 roku, kiedy hajnowski Oddział Rejonowy PSD będzie obchodził swoje dwudziesto-
lecie.

Najważniejszą częścią spotkania było dzielenie się opłatkiem i prosforą – symbolami 
zgody i pojednania. Wigilia to dzień chleba, powiedział ks. Poskrobko, daje ciepło i szczęście. 
Wzajemne dobre życzenia stworzyły życzliwą i koleżeńska atmosferę. Gwar przyjacielskich 
rozmów przeplatały kolędy przy muzyce akordeonisty, Karola Kacprzaka, nota bene wnuka akty-
wistki PSD, pani Danuty Paszko.

Nas, diabetyków przede wszystkim cieszy fakt bycia razem, stąd cotygodniowe spotka-
nia, wyjazdy rekreacyjne i bardzo popularne turnusy rehabilitacyjne.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia Diabetyków, również oso-
by, które nie chorują na cukrzycę, ale chętne do pracy społecznej.

Stanisław Siwek
foto: Emilia Rynkowska


