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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Burmistrz Miasta Hajnówka 
uprzejmie informuje, że rozpoczął 
przyjmowanie wniosków na reali-
zację zadania „Pomoc mieszkań-
com miasta w usuwaniu wyrobów 

Dofinansowanie usuwania elementów zawierających 
azbest w roku 2016

Dokumenty do pobrania na 
www.hajnowka.pl, bądź w Urzędzie 
Miasta Hajnówka, p. 202

Wnioski przyjmowane będą 
do 15.01.2016 r.. Przewidywany 
termin realizacji zadania w 2016 r. 
1 czerwiec - 31 sierpień 2016 r. 
Wnioski niekompletne nie będą roz-
patrywane.

W ramach konkursu MŁO-
DZI AKTYWNI SKUTECZNI orga-
nizowanego przez Urząd Miasta 
Hajnówka wyłoniono do realizacji 
trzy projekty. Jednym z nich była 
organizacja w Hajnowce Dnia Dawcy 
Szpiku. Pomysłodawczyniami tego 
projektu były uczennice Zespołu 
Szkół Nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Hajnówce w składzie: 
Magdalena Golonko, Maja Kiczkajło, 
Sylwia Gredel, Weronika Kiełba-
szewska. 

Dzień Dawcy Szpiku odbył 
się 15 listopada 2015 roku w Haj-
nowskim Domu Kultury. Do grona 
organizatorów imprezy należeli: 
przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 
w Hajnówce, pośród nich pomysło-
dawczynie projektu wraz ze swoją 
koordynatorką Anną Bowtruczuk 
i innymi nauczycielami wspiera-
jącymi projekt, Terenowy Oddział 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce, 
Zarząd Rejonowy PCK oraz Urząd 
Miasta Hajnówka. 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Głównym celem projektu 

było rozszerzenie bazy potencjalych 
dawców szpiku o kolejne osoby. Na 
czas Dnia Dawcy Szpiku w jednej 
z sal Hajnowskiego Domu Kultury 
powstało czasowe terenowe labo-
ratorium wraz z gronem specjali-
stów czuwających nad przebiegiem 
badań.

Organizatorzy zadbali o roz-
rywkę przybyłych. Obok terenowego 
laboratorium obecni mieli okazję 
uczestniczyć w przedsięwięciach 

kulturalnych i skorzystać ze słod-
kiego poczęstunku. Na scenie mie-
liśmi okazję obejrzeć występ grupy 
teatralnej THE MASK w spektaklu 
„Kandydatki na żonę”, koncert ze-
społu Dawid Szymczak Band; wy-
stąpił również Dima Malakow. 

W trakcie trwania Dnia 
Dawcy Szpiku w badaniach wzięło 
udział 31 osób, dodatkowo 11 od-
dało krew. Dzięki imprezie Dzień 
Dawcy Szpiku do  Rejestru Dawców 
Szpiku dołączyło 28 osób.

Cukrzyca to niebezpieczna 
choroba cywilizacyjna – atakuje cicho 
i podstępnie, dając często niejedno-
znaczne symptomy.  Dlatego tak waż-
ne jest regularne badanie poziomu 
cukru we krwi oraz dbanie o kondycję 
organizmu. Samorząd powiatowy 
aktywnie wspiera propagowanie idei 
zdrowego trybu życia. W związku 
z tym Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce oraz Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział Rejonowy w Haj-
nówce, po raz kolejny zorganizowało 
akcję profilaktyczną „Zdążyć przed 
cukrzycą”. W ramach tego mieszkań-
cy wszystkich gmin powiatu  hajnow-
skiego mogli bezpłatnie się przeba-
dać oraz wziąć udział w konsultacjach 
z lekarzem w kierunku rozpoznania 
cukrzycy. Ponadto każdy zaintere-
sowany mógł sprawdzić ciśnienie 
krwi oraz wskaźnik BMI. W badaniu 
udział wzięło 350 osób, z czego 
25 skierowano na badanie krzywej 
cukrowej – ze względu na wysoki po-
ziom cukru.  Przeprowadzenie badań 
oraz udzielanie porad odbywało się 

pod nadzorem lekarza diabetologa p. 
Marka Kocięckiego. 

Wysoka frekwencja po-
twierdziła sens akcji – mieszkańcy 

miejscowości często oddalonych 
od głównej siedziby poradni mieli 
okazję skonsultować się z lekarzem 
specjalistą, a także wziąć udział 
w podstawowych badaniach dających 
obraz problemu cukrzycy w powiecie 
hajnowskim. Akcja „Zdążyć przed cu-
krzycą” jest realizowana od 2003r. – 
z założenia co dwa lata. Z możliwości 
bezpłatnych badań i konsultacji dotąd 

Akcja zdążyć przed cukrzycą
skorzystały łącznie 4073 osoby. Po-
nadto powiat hajnowski czynnie włą-
cza się w przeprowadzanie akcji pro-
filaktycznych organizowanych przez 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Rejonowy w Hajnówce. Zba-
dania poziomu cukru było możliwe 
podczas IX Pikniku Rodzinnego 14 
czerwca br. oraz w trakcie poprzed-
nich edycjach festynu. Także akcja 
„Zdążyć przed cukrzycą”, zainicjo-
wana przez powiat hajnowski będzie 
kontynuowana. 

Katarzyna Nikołajuk

zawierających azbest 2016”.
Zasady udzielenia pomocy 

mieszkańcom miasta na usuwanie 
z obiektów budowlanych wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
miasta Hajnówka na 2016 rok okre-
ślone zostały w ZARZĄDZENIU 
NR 116/15 BURMISTRZA MIASTA 
HAJNÓWKA z dnia 26 listopada 
2015 roku.

Z g o d n i e  z  u c h w a l o -
ną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą 
o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 
poz. 1255), z początkiem stycznia 
2016r.,  świadczona będzie nieod-
płatna pomoc prawna dla miesz-
kańców regionu. Pomoc świadczona 
będzie osobom fizycznym: którym 
zostało przyznane świadczenie po-
mocy społecznej i wobec których 
w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia, osobom, które po-

Bezpłatna 
pomoc prawna 

w powiecie 
hajnowskim

Cd. str. 3
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14 listopada w Hajnowskim 
Domu Kultury odbył się Koncert 
„Powróćmy jak za dawnych lat” 
w wykonaniu uczestników Studia 

Piosenki HDK. Jako narrator wystą-
pił Karol Ginszt, zaś akompaniował 
Marcin Nagnajewicz - instrumentali-
sta na co dzień pracujący w Studium 
Wokalno - Aktorskim w Białym-
stoku.

Muzyczna podróż w lata 20 

Powróćmy jak za dawnych lat - KONCERT
i 30 rozpoczęła się utworem „Po-
wróćmy jak za dawnych lat” . Na-
stępnie zabrzmiały m.in. takie utwo-
ry jak „Miłość Ci wszystko wybaczy”, 

„Teraz jest wojna”, „Ta mała piła 
dziś”, „Tylko we Lwowie” czy „Ada 
to nie wypada”. Wszystko to prze-
platane było krótkimi opowieściami 
o życiu i muzyce dwudziestolecia 
międzywojennego. Koncert zakoń-
czył utwór „Baby, ach te baby”, który 

W dniach 16-19.11.2015 r. 
delegacja Powiatu Hajnowskiego 
reprezentowana przez Starostę Haj-
nowskiego Mirosława Romaniuka, 
przedstawicieli Zarządu Powiatu, 
władz samorządowych i dyrektorów 
jednostek gościła na zaproszenie 
Fundacji EuroNatur i Stowarzysze-
nia Energievision Frankenwald e.V. 
w miejscowości Hof w północnow-
schodniej Bawarii (Niemcy). Wizy-
ta została zorganizowana dzięki 
wcześniejszym kontaktom z Fun-
dacją EuroNatur i Stowarzyszeniem 
Energievision Frankenwald e.V., 
które zadeklarowały współpracę 
z Powiatem Hajnowskim w ramach 
Programu rozwoju Puszczy Biało-
wieskiej w ramach przedsięwzięcia 
Inwestycje w energię odnawialną. 
W dniu 22 września 2015 r. odbyło 
się pierwsze spotkanie informacyjne 
w Hajnówce na temat wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, 
natomiast wizyta studyjna miała na 
celu pokazanie sprawdzonych metod 
pozyskiwania energii z ciepłowni na 
zrębki, biogazowni, ogniw fotowol-
taicznych i  elektrowni wiatrowych 
na miejscu.

Podczas pierwszego dnia 
pobytu przedstawiciele delegacji 
odwiedzili Rolniczy Ośrodek Szko-
leniowy w Bayreuth, który kształci 
młodzież na kierunkach rolniczych 
i ogrodniczym oraz prowadzi róż-
norodne  kursy dokształcające dla 
rolników. Ośrodek jest bogato wypo-
sażony w najnowocześniejsze sprzę-
ty rolnicze, które umożliwiają mło-
dzieży praktyczną naukę  zawodu. 
Ponadto ośrodek jest samowystar-
czalny energetycznie dzięki ciepłowni 
na zrębki oraz biogazowni, które 
ogrzewają również część budynków 
publicznych i mieszkalnych w Bay-
reuth. Następnie delegacja udała się 
do miejscowości Bad Alexandersbad, 
w której również część budynków 

Odnawialne źródła energii 
na przykładzie doświadczeń bawarskich

ogrzewana jest przy wykorzystaniu 
ciepłowni na zrębki. Godnym pod-
kreślenia jest fakt, iż obie ciepłownie 
wykorzystują materiał zakontrakto-
wany wśród prywatnych właścicieli 
lasów, dzięki czemu wspierani są 
mieszkańcy regionu, a nie firmy 
z zewnątrz. Na podsumowanie dnia 
odbyła się wizyta u „biogazowego 
tygrysa“ („Biogastiger“) w Bergne-
rsreuth, czyli pierwszej wzorcowej 
przenośnej  biogazowni modułowej.

W dniu następnym delega-
cja odwiedziła gospodarstwo rol-
ne w miejscowości Neudorf, które 
w swojej biogazowni wykorzystuje 
odchody krowie i odpady zielone 
uzyskując w ten sposób ciepło dla 
wszystkich swoich budynków go-
spodarczych oraz kilkunastu domów 
mieszkalnych. Kolejnym przystan-
kiem były turbiny wiatrowe zloka-
lizowane w miejscowościach We-
idesgrün i Sellanger. Należą one -co 
istotne- do członków lokalnego sto-
warzyszenia zrzeszającego miesz-
kańców, którzy zainwestowali swoje 
oszczędności w budowę wiatraków 
i teraz osiągają dodatkowe dochody 
z produkcji energii. Na zakończe-

nie pobytu delegacja wzięła udział 
w spotkaniu otwartym dla miesz-
kańców miasta Kronach na temat 
„Energia odnawialna i turystyka”, 
podczas którego Starosta Mirosław 
Romaniuk przedstawił zebranym 
położenie i walory regionu Puszczy 
Białowieskiej, założenia Programu 
rozwoju Puszczy Białowieskiej oraz 
wyraził zainteresowanie skorzy-
stania z doświadczeń regionu nie-
mieckiego w wykorzystaniu energii 
odnawialnej.

Rezultatem rozwiązań za-
stosowanych w północnowschodniej 
Bawarii jest określenie odwiedza-
nych przez delegację gmin jako sa-
mowystarczalnych energetycznie. 
Przynosi  to regionowi podwójną 
korzyść - z jednej strony uniezależ-
nienie od dostaw ciepła i prądu z ze-
wnątrz oraz korzyść finansową dla 
samych mieszkańców, co przekłada 
się na rozwój gospodarczy całego 
regionu.  Dzięki planowanej dalszej 
współpracy Powiatu Hajnowskiego 
z Fundacją EuroNatur i Stowarzysze-
niem Energievision Frankenwald e.V. 
bogate doświadczenia w zakresie 
„zielonej energii” zostaną przekazane 
samorządom i mieszkańcom nasze-
go regionu.

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego

26 listopada 2015 r. po raz 
XI., w ramach Spotkań z poezją 
i prozą w języku mniejszości naro-
dowych „Poezja  Źródeł”, w Haj-
nowskim Domu Kultury odbył się 
Konkurs Recytatorski Prawosław-
nej Poezji Religijnej. 

 Konkurs został zorganizo-
wany przez parafię p.w. Świętej Trój-
cy w Hajnówce,  doradcę metodycz-
nego  dr Lillę Busłowską,  Bractwo 
Młodzieży Prawosławnej przy tej  
parafii oraz Hajnowski Dom Kultury.

W tym roku do konkursu 
przystąpiło 142 uczniów szkół po-
wiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, 
Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, 
Narewki, Kleszczel, Nowokornina, 
Dubin, Narwi, Czyż, Czeremchy). 
Przesłuchania konkursowe przebie-
gały w 5 kategoriach: przedszkoli, 
klas: I-III i klas IV-VI szkół pod-
stawowych, szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Jury pod 
przewodnictwem ks. mitrata mgr 
Michała Niegierewicza w każdej 
kategorii przyznało poszczególne 
miejsca oraz wyróżnienia. 

Uczniowie recytowali w ję-
zyku cerkiewnosłowiańskim, rosyj-
skim, białoruskim, łemkowskim, 
ukraińskim i polskim. Pięknie wy-
głoszone wiersze poruszały słucha-
czy, którzy nie tylko mogli  poznać  
nowych poetów i ich twórczość, ale 
także  przy ikonie i blasku świec  
wspólnie  przeżywać piękno, jakie 
ukazuje prawosławna poezja. Był to 
dzień  pełen wrażeń artystycznych 
i przeżyć duchowych poruszających 
serca tym mocniej, że deklama-
cje rozbrzmiewały w przededniu  
rozpoczynającego się postu przy-
gotowującego do radosnego dnia 
Bożego Narodzenia. 

Konkurs Recytatorski 
Prawosławnej Poezji Religijnej

Uczestnicy wspaniale przy-
gotowali się do konkursu, pod 
okiem swych nauczycieli, rodziców, 
dziadków. Wszystkim, tym, którzy 
wspierali uczniów w ich pracy ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy. 

Nagrodzeni i wyróżnieni 
uczniowie wystąpią i zostaną 
uhonorowani pamiątkowymi dy-
plomami i upominkami podczas 
Wieczoru Poezji Religijnej „Pra-
wosławie w poetyckim słowie” 
dn. 6 XII 2015 r. w Hajnowskim 
Domu Kultury o godz. 16.00.

Konkurs Poezji religijnej 
mógł odbyć się dzięki wspar-
ciu finansowemu Urzędu Miasta 
w Hajnówce w ramach wyko-
nania zadania publicznego do-
tyczącego Wspierania inicjatyw 
kulturalnych mniejszości narodo-
wych oraz ofiarności sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy.
Fundusz Katechetyczny Warszaw-
skiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna p.w. św. Trój-
cy w Hajnówce

Urząd Miasta Hajnówka
Starostwo Powiatowe Hajnówka 
Gmina Hajnówka 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

nych w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek 
Wasiluk  Pan Stefan Wasiluk
Telewizja Kablowa  Hajnówka Kędyś 
Kiryluk Spółka Jawna 
Pani Marta Dąbrowska, Przedsię-
biorstwo „Karmel” Import-Eksport 
s.j.
Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG”
Bank Spółdzielczy  w Hajnówce
Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza 
i Pani Ludmiła Wiluk
Pan  Grzegorz Kicel Transport Mię-
dzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
Piekarnia  Podolszyńscy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Hajnówce
Alicja Maciuka Serwis Ogumienia

więcej na www.hajnowka.pl
ks. Andrzej Busłowski

to wywołał długie owacje licznie 
zgromadzonej publiczności.

Na zakończenie Koncertu 
pani Jolanta Stefaniuk z Urzędu 

Miasta oraz pan Rościsław Kunce-
wicz Dyrektor Hajnowskiego Domu 
Kultury gratulowali wszystkim wy-
konawcom wspaniałego występu 
oraz instruktorce przygotowania 
wokalnego uczestników i całości 
spektaklu.

 Wszystkiemu dodatkowego 
efektu dodawały piękne stroje przy-
gotowane na tę okazję przez rodzi-
ców uczestników SPE oraz fryzury 
oddające klimat lat 20 i 30, o które to 
zadbała pani Agnieszka Drużba.

 Dziękuję serdecznie TV 
Podlasie za reportaż oraz wszystkim 
naszym fanom za liczne przybycie na 
nasz koncert.

Mamy nadzieję, że nieba-
wem będzie można obejrzeć i posłu-
chać nas na scenach innych miast.      

Marta Gredel-Iwaniuk
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Bezpłatna pomoc prawna 
w powiecie hajnowskim

siadają ważną Kartę Dużej Rodzi-
ny, które uzyskały zaświadczenie 
o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego, 
które posiadają ważną legitymację 
weterana, które w wyniku wystą-
pienia klęski żywiołowej, katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej 
znalazły się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosły straty, a także osobom 
do 26. roku życia oraz osobom, 
które ukończyły 65. lat.  Uprawnie-
ni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie: prawa pracy, przygoto-
wania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawa cywilnego, 
spraw karnych, spraw administra-
cyjnych, ubezpieczenia społecz-
nego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc nie obejmuje 

Cd. ze str. 1 spraw: podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowego, związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygo-
towania do tej działalności. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
będzie udzielana codziennie od 1 
stycznia 2016r. w budynku warsz-
tatów drzewno – metalowych przy 
Zespole Szkół Zawodowych, ul. 3 
Maja 25a, w godzinach: 8.00-12.00 
przez Okręgową Radę Adwokacką 
i Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Białymstoku i 12.00-16.00 przez 
Fundację HONESTE VIVERE w War-
szawie.

Więcej informacji dotyczą-
cych darmowej pomocy prawnej 
na stronie: http://darmowapomoc-
prawna.ms.gov.pl/pl/oraz www.
powiat.hajnowka.pl.

Katarzyna Nikołajuk

W dniu 21.11.2015r. wiel-
kim sukcesem zakończył się 
udział w Otwartych Mistrzo-
stwach Województwa Podlaskie-
go w Judo organizowanych przez 
Jagiellonia Judo Club Białystok. 
Na turnieju wystartowało wielu 
zawodników z kraju i z zagra-
nicy Danii i Białorusi. Nasz klub 
ŻUBR Hajnówka reprezentowało 
dziesięciu zawodników i wszyscy 
zdobyli miejsca medalowe.

W kategorii dzieci młodszych:
Magda Wasiluk - złoty medal 
(mistrzyni województwa) 
Oskar Matuszewski - srebrny 
medal 

Zawody judo

W kategorii dzieci starsze:
Michał Ginszt - złoty medal 
(mistrz województwa) 
Wojciech Domański - złoty medal 
(mistrz województwa) 
Dawid Tichoniuk - złoty medal 
(mistrz województwa) 
Bartek Iwaniuk - srebrny medal 
Marcin Sejbuk - brązowy medal 
Adam Ziniewicz - brązowy medal 
Michał Iwaniuk - brązowy medal 
Michał Masalski - brązowy medal 

Dekoracji dokonał Trener 
i kierowca rajdowy wielokrotny 
uczestnik rajdów Paryż -Dakar 
Jarosław Kazberuk.

WIELKIE GRATULACJE
autor: Andrzej Maciuka

Okres świąteczno – nowo-
roczny to czas odpoczynku i czerpa-
nia radości ze spotkań z najbliższymi. 
Jest to jednak równocześnie (a może 
przede wszystkim?) gorący okres dla 
naszych portfeli, bowiem przyjem-
ności, jak powszechnie wiadomo, 
kosztują najwięcej. Kupujemy dużo 
i chętnie – nie tylko w stacjonarnych 
marketach, ale coraz częściej sięga-
my do wygodniejsze formy zakupów, 
jakimi są sklepy internetowe. Bez 
względu na sposób nabywania towa-
rów i usług konsument jest chronio-
ny przez prawo – pamiętajmy jednak, 
że przysługujące im uprawnienia 
różnią się w zależności do tego, czy 
towar został zakupiony w sieci czy 
w sklepie stacjonarnym.

Zwrot towaru w sklepie 
internetowym…

Zgodnie z przepisami, któ-
re reguluje ustawa z dnia 30 maja 
2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 
2014 poz.827) klientowi sklepu in-
ternetowego przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy bez po-
dania przyczyny w ciągu 14. dni od 
dnia otrzymania towaru. Konsument 
może odstąpić od umowy składa-
jąc u przedsiębiorcy odpowiednie 
oświadczenie – przygotowanego 
samodzielnie lub za pomocą formu-
larza udostępnionego przez przed-
siębiorcę (art.30). Następnie kon-
sument jest zobowiązany odesłać 
towar  niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14. dni od dnia, w którym 
złożył oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy. Częstą praktyką skle-
pów internetowych jest uzależnianie 
odstąpienia przez konsumenta od 
umowy zawartej na odległość od 
zwrotu towaru w oryginalnym opa-
kowaniu – to działanie niezgodne 
z prawem, bowiem opakowanie nie 
jest przedmiotem sprzedaży, a służy 
jedynie do zabezpieczenia produktu. 
Pomimo tego wskazane jest  jednak,  
aby – w miarę możliwości – zwracana 
rzecz była zapakowana w oryginalne 
pudełko. Istotną kwestią jest także 
zwrot kosztów przesyłki – ustawa 
mówi, że przedsiębiorca ma obo-
wiązek niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14. dni od dnia otrzy-
mania oświadczenia konsumenta 
o odstąpieniu od umowy, zwrócić 
mu wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy (art. 32). Pamiętajmy jednak, 
że zwrot kosztów obejmuje najtań-
szy sposób dostarczenia przesyłki, 

Świąteczne zakupy 
– konsumencie pamiętaj o swoich prawach!

oferowany przez przedsiębiorcę – tak 
więc jeśli zwracamy towar za pomocą 
droższej możliwości, przedsiębior-
ca nie jest zobowiązany do zwrotu 
dodatkowych kosztów poniesionych 
przez przedsiębiorcę. Konsument 
kupujący w sieci musi także pamię-
tać, iż nie od każdej umowy zwartej 
na odległość przysługuje przywilej 
odstąpienia. Przypadki braku takiej 
możliwości reguluje art. 38 ustawy 
o prawach konsumenta. Prawo od 
odstąpienia od umowy nie przysłu-
guje konsumentowi w odniesieniu do 
umowy, np. zawartej w drodze aukcji 
publicznej (np. zakupy na Allegro), 
o dostarczanie dzienników, perio-
dyków lub czasopism za wyjątkiem 
prenumeraty, w której przedmiotem 
są nagrania dźwiękowe, wizualne lub  
programy komputerowe, dotyczącej 
wydarzeń rozrywkowych, sporto-
wych czy kulturalnych z oznaczonym 
terminem czy dotyczącej towaru 
ulegającego szybkiemu zepsuciu lub 
mającego krótki termin przydatności 
do użycia. Przy okazji warto wspo-
mnieć, że odbiór osobisty rzeczy 
kupionej w e-sklepie nie powoduje 
utraty przez konsumenta prawa do 
odstąpienia od umowy. Jest jednak 
małe „ale” - przy tej metodzie od-
bioru przesyłki zwróćmy uwagę na 
jedną kwestię – czy wybierając towar 
w sklepie internetowym dokonujemy 
zakupu (a więc zawieramy umowę na 
odległość) czy rezerwacji produktu 
(a więc umowa sprzedaży zawierana 
zostaje w momencie jego odbioru) 
– w przypadku tej drugiej opcji kon-
sumentowi nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy.

…a zwrot towaru w skle-
pie stacjonarnym

W przeciwieństwie do tran-
sakcji zawieranych na odległość, 
w przypadku zakupów w sklepie 
stacjonarnym prawo odstąpienia 
od umowy tylko dlatego, że dana 
rzecz przestała się nam podobać 
zależy od dobrej woli sprzedawcy. 
Oczywiście, większość „sieciówek” 
ze względów wizerunkowych do-
puszcza zwrot towaru, ale jest to 
kwestia wewnętrznej polityki firmy, 
nie regulacji prawnych.

Reklamacja towaru - pod-
stawą rękojmia 

Osobną kwestią jest rekla-
macja. Jeśli zakupiony towar jest 
niezgodny z umową (np. żelazko się 
przegrzewa, telewizor nie ma funk-
cji, o jakiej zapewniał sprzedawca) 

konsumentowi przysługuje prawo do 
reklamacji. Podstawą reklamowania 
towaru mogą  być rękojmia (za-
wsze) albo gwarancja (o ile została 
udzielona) – zarówno w przypadku 
nietrafionego zakupu w e-sklepie czy 
markecie stacjonarnym. Przepisów 
dotyczących rękojmi należy szukać 
w Kodeksie Cywilnym. Szczegółowe 
informacje dotyczące reklamacji 
znajdują się na stronie powiatu, 
niemniej przytoczmy podstawowe 
informacje:

po pierwsze formy reklama-
cji: W ramach rękojmi możemy żądać 
od sprzedawcy naprawy, wymiany 
towaru, obniżenia ceny albo − przy 
wadzie istotnej – odstąpienia od 
umowy.

po drugie terminy: sprze-
dawca odpowiada za niezgodność 
towaru z umową w przypadku 
stwierdzenia takowych przed upły-
wem dwóch lat od wydania towaru 
kupującemu; termin ten biegnie na 
nowo w razie wymiany towaru – nie-
mniej jednak najlepiej  jest zgłosić 
problem od razu. Co istotne, jeśli 
wada została stwierdzona w ciągu 
roku od dnia zakupu, w prawie funk-
cjonuje korzystne dla konsumenta 
domniemanie, że istniała ona już 
w chwili transakcji (art. 568 § 1.Ko-
deksu Cywilnego). Z kolei w przy-
padku produktów spożywczych, re-
klamacji dokonujemy bezpośrednio 
u sprzedawcy, w ciągu trzech dni od 
daty sprzedaży, otrzymania towaru 
bądź otwarcia opakowania. Tak więc 
informacja przy kasie dotycząca 
braku uwzględnienia reklamacji 
po odejściu od kasy jest niezgodna 
z prawem.

Na każdym etapie sporu 
z przedsiębiorcą konsument może 
zgłosić się po bezpłatną pomoc do 
powiatowego rzecznika konsumen-
tów. Do rzecznika może zgłosić 
się każdy, kto potrzebuje pomocy 
w zakresie ochrony interesów kon-
sumenta, ma problemy z wyegze-
kwowaniem przysługujących praw. 
Biuro Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów mieści się w budynku 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
(ul. A. Zina, pokój nr 21, w godz. 7.30 
– 15.30 pn. – pt.), tel.  85 682 30 45.
Przydatne adresy www:
http://ezakupy.uokik.gov.pl/
www.ukoik.gov.pl 

Katarzyna Nikołajuk

Pomoc społeczna jest jed-
nym z zadań powiatu, który wymienia 
ustawa z 05.06.1998r. o samorzą-
dzie powiatowym. To nie tylko zbiór 
przepisów, ale przede wszystkim 
ciężka praca na rzecz innych, misja 
wymagająca wiedzy, wrażliwości 
oraz odpowiedzialności. 21 listopada 
przypada Dzień Pracownika Socjal-
nego – tego dnia swoje święto ob-
chodzili pracownicy Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, 

Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Hajnówce oraz innych instytucji re-
alizujących zadania z zakresu opieki 
społecznej. Nie zabrakło uroczystych 
obchodów z udziałem samorządow-
ców, życzeń pomyślności oraz na-
gród. 18.11. 2015r. dyrektor  Powia-
towego Ośrodka Wsparcia Zenaida 
Kiendyś wzięła udział w uroczystych 
obchodach Dnia Pracownika Socjal-
nego, w trakcie których odebrała 
z rąk Wicewojewody Podlaskiego 
wyróżnienie. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia otrzymał wyróżnienie 
Wojewody Podlaskiego

Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia w Hajnówce to placówka dzien-
nego pobytu dla osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz niepełno-
sprawnych intelektualnie. Obecnie 
do POW uczęszcza 55. osób. Ośrodek 
aktywnie działa na rzecz rozwoju 
uczestników, wspiera proces usa-
modzielniania, integrację społeczną 
oraz przygotowuje do uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej lub 
podjęcia zatrudnienia.  W codzien-
nej pracy POW odnotowuje wiele 
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Dnia 11 listopada w Święto 
Odzyskania Niepodległości doszło 
do spotkania hajnowskiej drużyny 
z sąsiadującym w tabeli rozgry-
wek zespołem MOSP II Białystok. 
Stawką meczu było trzecie miejsce 
w tabeli rozgrywek. Pieć bramek, 
mnóstwo emocji i zwycięskie trafie-
nie Bartka Olszewskiego w ostatniej 
minucie meczu.

Początek spotkania nie za-
powiadał tak emocjonującego me-
czu. Gra w pierwszej połowie była 
wyrównana i toczyła się w środ-
kowej strefie boiska, w której oby-
dwa zespoły  starały się uzyskać 
przewagę. Obraz gry zmienił się 
w 27 minucie gry po wykorzystanym 
rzucie karnym, który został podyk-
towany za faul na Karolu Rogoziń-
skim. Prowadzenie  piłkarzy Ośrod-
ka zmobilizowało białostoczan do 
postawienia wszystko na jedną kar-
tę. Zespół z Białegostoku uzyskał 
lekką przewagę, ale w bramce ekipy 
OSiR-u tego dnia dobrze był dys-

Zwycięstwo po dramatycznym 
meczu

ponowany Bartek Tichoniuk, który 
pewnie interweniował. Prawdziwy 
horror rozegrał się w ostatnich mi-
nutach spotkania, w którym padły 
4 bramki. Na każdy strzelony gol 
przez piłkarzy MOSP Białystok, wy-
równujący stan meczu, nasi piłkarzy 
odpowiadali celnym trafieniem, co 
w finale dało niespodziewane zwy-
cięstwo piłkarzy z Hajnówka. Po raz 
kolejny warto pochwalić trampkarzy 
OSiR Hajnówka, ponieważ pokazali 
charakter. Dzięki systematycznej 
i ciężkiej pracy stali się grupą zdolną 
do odnoszenia sukcesów nawet 
z zespołami wyżej notowanymi. Aby 
tak dalej.

Trampkarze: MOSP II Ja-
giellonia Białystok – OSiR Haj-
nówka 2:3(0:1)

Bramki dla OSiR-u: Bartło-
miej Olszewski 27’,62’,70’.

Bramki dla MOSP: Jakub 
Piotrowski 60’, Łukasz Falkowski 
67’.

Trener Marek Hanula

Już po raz XX na hajnowskim 
ringu spotkali się bokserzy z Polski 
i z zagranicy. Międzynarodowy Mło-
dzieżowy Turniej Bokserski „ZŁOTY 

ŻUBR” odbył się 7-8 listopada 2015r. 
w Zespole Szkół nr 3. Oficjalnego 
otwarcia dokonali: Zastępca Bur-
mistrza Miasta Hajnówka - Andrzej 
Skiepko wraz z przedstawicielem 
Urzędu Marszałkowskiego Micha-
łem Kiejko i prezesem U.K.S. „UNIA” 

Hajnówka Stefanem Bedkowskim. 
W turnieju uczestniczyło 73 za-
wodników z 17 klubów sportowych 
w tym 4 z zagranicy.

Wyniki: 
1) Gaja Kowno Litwa 
2) Grodno - Białoruś 
3) Sudovia Litwa 
4) Jełgawa Łotwa 
5) Unia Hajnówka 
6) Mazur Ełk 

Turniej bokserski o Złoty Żubr
7) Cristal Białystok 
8) Tiger Tarnów 
9) Champion Wołomin 
10) Boks Ożarów 
11) Zagłębie Konin 
12) OSiR Suwałki 
13) Sztorm Augustów 
14) Tiger Łomża 
15) Hetman Białystok 
16) Czarni Regimin 
17) Champion Nowy Dwór 
Zdobywca „Złotego Żubra” - Emil 
Walkowski; Champion Wołomin 
Zdobywca Pucharu Burmistrza 
Miasta Hajnówka - Kasparas Siau-
lis; Gaja Kowno Litwa 
Zdobywca Pucharu Starosty Haj-
nowskiego - Vytautas Nekrasevi-
cius; Gaja Kowno Litwa

 Główną nagrodę „Złotego 
Żubra” wręczyli Stefan Bedkowski 
wraz z trenerem UKS „UNIA” Haj-
nówka Dariuszem Pieślukiem.

Z okazji pięknego jubileuszu 
turniej relacjonowany był na żywo 
dzięki portalowi BOKSER.ORG.

Niewiele trzeba, by ura-
tować komuś życie – wystarczy 
zgłosić się do Oddziału Terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce 
w celu oddania krwi. W honorowe 
krwiodawstwo  zaangażowana jest 
młodzież w z hajnowskich szkół, 
czego dowodem jest wysoka lo-
kata Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce w ogólnopolskim tur-

nieju „Młoda Krew ratuje życie”, 
organizowanym przez Krajową Radę 
HDK PCK, Zarząd Główny PCK oraz 
oddziały rejonowe PCK. To już XII 
edycja konkursu, skierowanego do 
szkół ponadgimnazjalnych, police-
alnych i pomaturalnych mająca na 
celu promocję honorowego krwio-
dawstwa w społecznościach lokal-
nych. W etapie okręgowym Zespół 
Szkół Zawodowych w Hajnówce 
otrzymał drugie miejsce w katego-
rii Wyróżnienie dla szkoły, której 
uczniowie oddali najwięcej krwi 
w ramach XII edycji Turnieju.  Z kolei 
Zespół Szkół z DNJB otrzymał po-
dziękowania za udział w konkursie.

Także samorząd powiatowy 
aktywnie wspiera propagowanie idei 
honorowego krwiodawstwa wśród 
młodych ludzi. 26 listopada w ZSZ 
w Hajnówce, zaś 08.12 w ZS z DBJB 

Hajnowskie Szkoły nagrodzone w XII edycji Turnieju 
„Młoda krew ratuje życie”

odbyły się uroczystości wręczenia 
wyróżnień, ponadto przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce w osobach Wicestarosty Haliny 
Surel, naczelnika Wydziału Spraw 
Społecznych Włodzimierza Pie-
truczuka oraz inspektora Danuty 
Ługowoj, wręczyli młodym dawcom 
krwi uroczyste podziękowania – za 
niesłabnącą chęć niesienia pomocy. 
Ponadto,  z uwagi na godną po-

chwały postawę młodych dawców 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
ufundowało zestawy upominkowe, 
52. osobom z ZS w Hajnówce i 19. 
z ZS z DNJB. Bardzo się cieszę, że 
w naszym powiecie jest młodzież, 
której nie jest obojętny los innych 
ludzi, która jest wrażliwa na krzywdę 
innych. Podziękowania należą się nie 
tylko młodzieży, ale również nauczy-
cielom – dzięki ich zaangażowaniu 
idea honorowego krwiodawstwa 
jest kontynuowana. Oby tak miłych 
uroczystości i tak aktywnej młodzie-
ży było w naszym powiecie więcej 
– mówi Wicestarosta Halina Surel.

Obie uroczystości przebie-
gały w przyjemnej atmosferze. 
Uczniowie okazali się bardzo zainte-
resowani tematyką krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, podczas rozmo-
wy z przedstawicielami Terenowego 

Oddziału Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
padło wiele pytań dotyczących wpi-
su do rejestru potencjalnych niespo-
krewnionych dawców szpiku i krwi 
pępowinowej. 

Dzięki poświęceniu mło-
dzieży lekarze mogą ratować życie 
setkom pacjentów. Więcej infor-
macji odnośnie honorowego krwio-
dawstwa 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. A. Dowgirda 9).

Katarzyna Nikołajuk

sukcesów: w 2014r. dwie osoby 
wzięły udział w projekcie Nowe 
Kwalifikacje Szansą na Sukces (Eu-
ropejski Fundusz Społeczny) – po 
zakończeniu kursu odbyły płatny 
staż i jedna  z tych osób została 
zatrudniona na umowę o pracę; 
ponadto ośrodek podejmuje  różno-
rodne działania w ramach integracji 
ze społecznością lokalną poprzez 
współpracę z instytucjami i innymi 
placówkami opiekuńczo – wycho-
wawczymi, udział w imprezach miej-
skich, spartakiadach sportowych, czy 
organizowanie wystaw prac uczest-
ników wykonanych w pracowniach 
terapeutycznych POW – plastycznej, 
haftu i szycia oraz technicznej. Więcej 
o działalności Ośrodka na stronie: 

www.powhajnowka.com           
Katarzyna Nikołajuk

Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia 

otrzymał 
wyróżnienie ...
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Znamy wyniki konkursu na 
wiersz ekologiczny „Ekologia wśród 
nas” ogłoszonego we wrześniu 
przez Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce. Inicjatywa skierowana była 
do młodzieży ze szkół ponagimna-
zjalnych z terenu powiatu hajnow-
skiego.  Przed komisją konkursową 
stanęło nie lada wyzwanie, bowiem 
wszystkie nadesłane wiersze  były 
niezwykle ciekawe – zarówno pod 
względem merytorycznym jak i sty-
listycznym. Młodzi poeci wykazali 
się znakomitą zręcznością języ-
kową. Ostatecznie, jury przyznało 
następujące lokaty:
I miejsce – Ewelina Iwaniuk
II miejsce – Monika Sejbuk
III miejsce – Małgorzata Androsiuk
Wyróżnienie:
Mateusz Czurak
Maria Jabłońska
Sylwia Gołaszewska

30 l istopada br. odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród.  
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk 
Starosty Hajnowskiego Mirosława 
Romaniuka.

Konkurs na wiersz ekolo-

Rozstrzygnięto konkurs na wiersz 
„Ekologia wśród nas”

giczny nie jest jedyną typu inicjaty-
wą starostwa. W mijającym roku 
przeprowadzone zostały konkursy: 
fotograficzny „Zostań mistrzem 
questów” oraz plastyczny „Recyklin-
gowy mieszkaniec lasu”.  W 2016r. 
również zaplanowano ciekawe ini-
cjatywy, o których będziemy syste-
matycznie informować.

Katarzyna Nikołajuk
Poniżej próbka talentu lau-

reatów konkursu.   
 

Do Ciebie
Zamknij oczy, otwórz serce,
Ręką dotknij pnia drzewa,
Czujesz jego tętno?
Wytęż słuch - pochyl się nad jego 
skargą. Opowieścią o trujących ko-
minach,
Brudnej wodzie - którą ono spija,
Człowieku, który mu nie sprzyja,
Korniku, który go gryzie,
Kwaśnym deszczu, który go myje...
Otrzyj drzewu jego łzy,
Zmieniaj świat - by piękny był,
By ucichły wszystkie skargi -
Użyj całej swojej magii.

Ewelina Iwaniuk


