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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Miasto Hajnówka - „Wzorowa Gmina”
Województwa Podlaskiego
Nagroda oraz tytuł „Wzorowa Gmina”
został przyznany w kategorii LIDER EKOLOGII. Kapituła konkursu doceniła inwestycje
proekologiczne samorządu tj. budowa oczyszczalni ścieków, modernizacja Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych,
projekty w zakresie
odnawialnych źródeł
energii. Statuetkę
i certyfikat odebrał
Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak podczas
Gali, która miała
miejsce 21 grudnia
w Pałacu Branickich
w Białymstoku. Certyfikat „Wzorowa
Gmina” jest potwierdzeniem, iż miasto
Hajnówka należy do
grona najlepszych
samorządów w Polsce.
W podlaskiej edycji konkursu nagrodzonych zostało 15 gmin i 6 firm m.in. Miasto
i Gmina Czyżew (Lider Gospodarki), Gmina
Sokoły (Lider Przedsiębiorczości), Gmina Łomża

Otwarto warsztaty treningowe
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

(Lider Rozwoju), Podlaskie Muzeum Kultury
Ludowej (Lider Kultury), Spółdzielnia Mleczarska
Mlekovita (Lider Rynku Mleczarskiego). Kapituła
oceniała osiągnięcia nominowanych samorządów w dziedzinie gospodarki, przedsiębiorczości, ekologii, oświaty,
edukacji, kultury, czy
współpracy zagranicznej.
Honorowy Patronat nad
konkursem objął Jerzy
Leszczyński, Marszałek
Województwa Podlaskiego oraz Jan Zalewski, starosta siemiatycki
i Przewodniczący Związku
Powiatów Województwa
Podlaskiego.
Ogólnopolski Konkurs „Wzorowa Gmina”
to podziękowanie i docenienie wieloletniego
wysiłku całego szeregu osób, które działają
w imię dobra wspólnego wspólnoty samorządowej, dbają o jakość życia mieszkańców gminy,
dążąc do ciągłego doskonalenia zarządzanych
przestrzeni.
Emilia Korolczuk

Irena Kostera laureatką Nagrody Honorowej
„Świadek Historii”
Po raz IX Instytut Pamięci Narodowej
przyznał honorowe tytuły, osobom które szczególnie zasłużyły się w upamiętnianiu historii
Narodu Polskiego oraz wspierają działalność
edukacyjną, naukową i wydawniczą IPN. 7
grudnia w białostockim oddziale Instytutu
odbyła się uroczysta
gala. W tym roku zgłoszono do nagrody 47
kandydatów z województw podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego. Nagrody sześciu Laureatom wręczył
wiceprezes Instytutu
Jan Baster. Wśród nich
znalazła się hajnowianka Irena Kostera.
Irena Kostera
– Sybiraczka, polonistka, bibliotekarka. Od
1994 r. zaangażowana w działalność Koła
Terenowego Związku
Sybiraków w Hajnówce,
od 2010 r. jako Prezes Koła. Organizatorka
działalności edukacyjnej i kulturalnej, związanej z dziejami polskiego Sybiru. Organizatorka
i uczestniczka lekcji bibliotecznych, uroczystości
patriotycznych, inicjatorka upamiętnień w przestrzeni publicznej, m.in.: tablicy poświęconej

Sybirakom w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Hajnówce, Wotum Dziękczynnego
Sybiraków za Ocalenie i Powrót do Ojczyzny
oraz Krzyża Katyńskiego w kościele św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, Leśnej Kapliczki
Sybiraka we wsi Budy, inicjatorka odnowienia
Pomnika-Krzyża w Judziance upamiętniającego sowiecki mord
na 16 mieszkańcach
Siemiatycz. Gromadzi
i publikuje wspomnienia Sybiraków z Ziemi
Hajnowskiej, opiekuje
się Sybirakami.
Pozostali Laureaci Nagrody Honorowej „Świadek Historii”:
- Wojciech Ciesielski - historyk,
w 1980 r. współzałożyciel struktur NSZZ
„Solidarność” w Olsztynie, współredaktor
niezależnych pism
„Rezonans” i „Biuletyn Informacyjny”; dwukrotnie internowany w stanie wojennym, następnie do 1989 r. represjonowany z powodów
politycznych.
Cd. str. 2

14 grudnia 2017r., podczas IV Międzynarodowego Forum Opiekunów i Terapeutów
Osób Niepełnosprawnych w Hajnówce, Starosta
Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta
Jadwiga Dąbrowska oraz Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonali
uroczystego otwarcia warsztatów treningowych
przy SOSW w Hajnówce. Tym samym uczniowie
Ośrodka zyskali możliwość praktycznej nauki
samodzielności.
Budynek warsztatów treningowych został
przekształcony w pomieszczenia domowe - do
dyspozycji uczniów jest więc kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pracownia artystyczna.
Uczestnicy Warsztatów w trakcie zajęć uczą
się przygotowywania posiłków (w tym robienia
zakupów), gotowania, nakrywania do stołu,
zmywania, sprzątania, dbania o wystrój wnętrza. W ramach prac ogrodniczych porządkują
teren wokół budynku, pielęgnują rośliny. A że
nie samą pracą człowiek żyje, jest również czas
na zabawę - w trakcie warsztatów w pracowni
krawieckiej uczniowie dają wyraz swoich artystycznych umiejętności tworząc przeróżne
dekoracje - wyszywane kartki świąteczne,
torby, fartuszki, chodniki. Jak podkreślają
pedagodzy, uczniowie SOSW angażują się
w zajęcia, odkryto nowe kulinarne talenty :).
W budynku warsztatów treningowych
mieści się także oddział przysposobienia do
pracy, w tym oddział uczniów z autyzmem.
Jak mówią panie Dorota i Aleksandra - wychowawczynie oddziałów przysposobienia do
pracy, warsztaty treningowe to idealne miejsce do pracy. Jest tu cicho, spokojnie, a brak
nadmiaru bodźców, nie dekoncertuje ucznia,
przez co łatwiej z nim pracować. Potrzeba
zorganizowania takich warsztatów w Hajnówce
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zrodziła się w 2010 roku, w czasie
wizyt studyjnych w USA, Niemczech, Austrii
i Szwajcarii. Przeniesienie pomysłu na grunt
hajnowski zaczęło być realizowane w mo-

mencie rozpoczęcia działalności Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.
Współpraca dyrekcji SOSW z władzami Powiatu Hajnowskiego w tym kierunku, przyniosła
oczekiwane rezultaty. – mówi Dyrektor SOSW
Lucyna Wawreszuk. Wspólny wysiłek się opłacił.
Warsztaty zostały wyremontowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (265.660 zł) oraz Powiatu Hajnowskiego (351.663 zł). Dodatkowym
wsparciem finansowym było wyposażenie
warsztatów przez powiat hajnowski w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne do
pracowni kulinarnej, krawieckiej i ogrodniczej
(50.000zł). Pomogli także sponsorzy - Państwo
Agnieszka i Mariusz Grunwaldowie reprezentujący Bank Agrico Credit Express, mieszczący się
w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37, sfinansowali
zakup nowoczesnego sprzętu gospodarstwa
domowego do pracowni kulinarnej (koszt 10.000zł). Budynek, w którym mieszczą się
warsztaty przeszedł gruntowny remont – co
widać na poniższej galerii :).
Inicjatorzy nie zamierzają spoczywać na
laurach - w planach Starosty Hajnowskiego
i dyrekcji Ośrodka jest wyremontowanie i oddanie do użytku II etapu inwestycji-mieszkań
treningowych, w których najstarsi uczniowie,
od poniedziałku do piątku, będą się uczyć
samodzielności przez całą dobę. Nie pozostaje
nic innego, jak trzymać kciuki za pomyślną
realizację.
***
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
SOSW w Hajnówce serdecznie dziękują Panu
Staroście Mirosławowi Romaniukowi oraz całemu Zarządowi Powiatu Hajnowskiego za zrozumienie potrzeby i dofinansowanie tej inwestycji,
niezwykle potrzebnej do usamodzielninia się
i uspołeczniania osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Katarzyna Miszczuk
Lucyna Wawreszuk

200 słuchaczy będzie uczestniczyło w zajęciach Podlaskiego
Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2017/2018.
W sobotę 16 grudnia mali studenci odebrali indeksy i wysłuchali
pierwszego wykładu z matematyki.

Irena Kostera laureatką Nagrody Honorowej
„Świadek Historii”

Podlaski Uniwersytet
Dziecięcy
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- Walenty Jabłoński – Sybirak,
lekarz, w 1952 r. zesłany z Grodzieńszczyzny do Kazachstanu. Do kraju
powrócił w 1956 r.
- Władysław Kałudziński - od
1980 r. działacz NSZZ „Solidarność”;
w stanie wojennym zaangażowany
w pomoc rodzinom internowanych
i więzionych, kolporter i drukarz
wydawnictw podziemnych.
- Dr Janina Luberda-Zapaśnik,
doktor nauk medycznych, przez

ponad 20 lat przewodnicząca Zarządu Okręgu oraz członek Zarządu
Głównego Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
wiceprezes Stowarzyszenia „Patria
Nostra” przeciwdziałającego fałszowaniu historii Polski przez zagraniczne media. Autorka wspomnień
z okresu uwięzienia w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Toruniu-Potulicach.
- II Liceum Ogólnokształcące

im. Polonii i Polaków na Świecie
w Augustowie – szkoła od 25 lat
prowadzi wyjątkowo aktywną działalność na rzecz upamiętniania
historii narodu polskiego.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa Politechniki
Białostockiej wspierana przez władze samorządowe czterech miast:
Białegostoku, Siemiatycz, Bielska
Podlaskiego i Hajnówki. Dzięki podpisanym porozumieniom i przeznaczonemu dofinansowaniu uczniowie
klas IV-VI szkół podstawowych
z tych miejscowości będą mogli
przekonać się na specjalnie przygotowanych zajęciach i warsztatach,
że nauka nie musi być ani nudna, ani trudna. PUB integruje we
wspólnym przedsięwzięciu cztery

tetów dziecięcych pod patronatem
Politechniki Białostockiej.
Z życzeniami udanego nowego roku akademickiego dla najmłodszych studentów wystąpili
Burmistrz Bielska Podlaskiego
Jarosław Borowski, Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, zastępca
Dyrektora Departamentu Edukacji
w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
Wiesława Ćwiklińska oraz Jolanta Stefaniuk z Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta
w Hajnówce.
(..)

uniwersytety: Białostocki, Bielski,
Hajnowski oraz Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy. Każdy z nich
ma 50 małych słuchaczy.
Dzisiejsze uroczyste oraz
wspólne dla słuchaczy czterech
uniwersytetów zajęcia rozpoczął
Rektor PB prof. Lech Dzienis. Witam naszych nowych studentów,
którzy zechcieli rozpocząć wspólną
– wraz z Politechniką Białostocką
– przygodę z techniką i matematyką – mówił Rektor i zapewniał
– Będziemy bardzo się starać,
żebyście polubili przedmioty ścisłe.
Gwarantuję, że na Politechnice Białostockiej nie będziecie się nudzić.
Następnie prof. Dzienis podziękował i wręczył dyplom uznania
mgr Marcie Tomiczek, pomysłodawczyni i spiritus movens uniwersy-

Pierwszy wykład PUD pt. “Mosty, drogi, opinie… A to wszystko
grafy” wygłosiła prof. Dorota Mozyrska oraz dr Ewa Girejko z Wydziału
Informatyki. W tegorocznej edycji
Uniwersytetu Dziecięcego zaplanowano 10 wielotematycznych
spotkań organizowanych w kolejne
soboty (łącznie 15 różnych tematów zajęć). Oprócz pracowników
Politechniki Białostockiej poprowadzą je Miasto Białystok, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Białymstoku,
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
oraz spółka Photon Entertainment.

Relacja z uroczystej gali
na: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/43832,Uroczysta-gala-IX-edycji-Nagrody-Honorowej-Swiadek-historii-Bialystok-7-grudnia-.html.
Emilia Korolczuk

Wernisaż Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej

8 grudnia 2017 r. w Hajnowskim
Domu Kultury odbyło się uroczyste
podsumowanie XXIV Przeglądu Sztuki
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.
Hajnowski przegląd, to doskonała okazja do prezentowania i promowania
rodzimych twórców i ich prac. Swoją
artystyczną moc wydarzenie czerpie
przede wszystkim z zaangażowania
i pasji uczestników konkursu. Na
XXIV przegląd wpłynęło 124 prace
31 autorów, mieszkańców powiatu
hajnowskiego, którzy nie zajmują się
sztuką zawodowo. Jury w składzie:
Joanna Kiersnowska – graficzka
i malarka, Lila Wyszkowska i Adam
Ślefarski – instruktorzy z Działu Sztuk
Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku oraz
Zenaida Jakuć – sekretarz komisji i instruktorka plastyki HDK, zakwalifikowało do wystawy 86 prac 30 twórców.
Nagrody i wyróżnienia zostały
przyznane w dwóch kategoriach:
twórcy samorodni oraz twórcy niepełnosprawni. Łącznie nagrodzono 14 twórców, a 11 wyróżniono
w poszczególnych dziedzinach sztuki:
malarstwo, rysunek i grafika, rzeźba
oraz inne techniki. Stosunkowo duża
ilość laureatów świadczy o wysokim
poziomie tegorocznej edycji konkursu.
A oto laureaci XXIV PSNZH Hajnówka 2017:
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kat. twórcy samorodni:
Malarstwo
I NAGRODA - DARIUSZ WOSZCZYŃSKI
za zestaw obrazów
II NAGRODA ex æquo
– MIROSŁAW CHILIMONIUK za obrazy
,,W puszczy I,II”
- STANISŁAW ŻYWOLEWSKI za obraz
pt. ,,Marszałek”
III NAGRODA ex æquo
- STANISŁAW POSKROBKO za ,,Martwą
naturę z obrazem” i ,,Krzyk 2”
- MAREK SAPIOŁKO za obrazy ,,Narewka” i ,,Narewka zimą”

ANDRZEJ KRAWCIÓW za cykl ,,Puszczańskie płody”
Rysunek i grafika
I NAGRODA - JANUSZ KULESZA za
portrety w ołówku
II NAGRODA - JACEK NIEKRASZ za
zestaw w tech.mieszanej
III NAGRODA – DARIA KRAŚKO za
zestaw grafik
WYRÓŻNIENIA
JUSTYN DEC za rysunki tuszem
EUGENIA MALINOWSKA za linoryt
MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA za
,,Cerkiew w uroczysku Krynoczka”,
pastel
Rzeźba
I NAGRODA – SŁAWOMIR SMYK za
rzeźbę w drewnie, bez tytułu
II NAGRODA - MICHAŁ KOC za pracę
,,Festiwal w Hajnówce”
III NAGRODA - ANATOL ALEKSIEJUK
za płaskorzeźby ,,Żubry” i ,,Pełnia
księżyca”
WYRÓŻNIENIA
- MIECZYSŁAW DUDZIN za ,,Grajka”

więcej na:
http://pb.edu.pl/archiwa/35440

MIESZKANIE PLUS

WYRÓŻNIENIA
URSZULA GINSZT za obraz ,,Koniec
lata”
MIKOŁAJ JANOWSKI za ,,Pejzaż
z Puszczy Białowieskiej”

i ,, Trębacza”
- MIKOŁAJ JAGODNICKI za ,,Chrystusa
Frasobliwego” i ,,Świętą Rodzinę”
Cd. str. 4

Gmina Miejska Hajnówka
przystąpiła do programu MIESZKANIE PLUS w ramach, którego
powstanie budynek wielorodzinny
z atrakcyjnymi mieszkaniami na
wynajem. Oferta jest skierowana
przede wszystkim do mieszkańców
Hajnówki, ale także do tych, którzy
z racji zatrudnienia w mieście lub
jego okolicy, zamierzają związać
swoje życie z Hajnówką i poszukują
atrakcyjnego lokum.
Lokale mieszkalne wybudowane w ramach programu MIESZKANIE
PLUS, powstaną przede wszystkim
z myślą o wynajmie. Możliwy będzie
także wybór opcji z dojściem do

własności lokalu po 30 latach najmu. W takiej sytuacji czynsz będzie
wyższy o 20%. Koszt budowy mieszkania będzie się mieścił w przedziale
od 2,5 tys. zł/m2 do 5 tys. zł/m2.
Zainteresowani programem
proszeni są o rzetelne wypełnienie
w terminie do 31 stycznia 2018 roku
krótkiej ankiety.
Ankiety w wersji elektronicznej znajdą Państwo na stronie:
www.hajnowka.pl. Ankiety w wersji
papierowej można pobrać i złożyć
w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A.
Zina 1 (pokój 201) lub w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, ul. Parkowa 6 (sekretariat).

Gazeta Hajnowska

Znamy laureatów etapu rejonowego XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
15.12.2017r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył
się etap rejonowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK.
Dziesięciu uczniów ze szkół
podstawowych/gimnazjum i średnich z powiatu hajnowskiego, którzy
przeszli etap szkolny, zmierzyli się
z pytaniami z zakresu zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania,
pierwszej pomocy i ekologii.
Laureatami eliminacji rejonowych zostali:
W kategorii I – uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum: Wiktoria
Anna Łukaszuk z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Narwi,
W kategorii II – uczniowie szkół
średnich: Dawid Kozak z I Liceum
Ogólnokształcącego w Hajnówce.
Zwycięzcy – Wiktoria i Dawid
będą reprezentować rejon hajnowski
na eliminacjach okręgowych w Białymstoku 15 marca 2018r. Laureaci
otrzymali nagrody upominkowe
ufundowane przez: Starostę Hajnowskiego (kat. szkoła średnia) oraz Burmistrza Miasta Hajnówka (kat. szkoła
podstawowa/ gimnazjum). Wszyscy
uczestnicy Olimpiady otrzymali
drobne upominki ufundowane przez
Podlaski Oddział Okręgowy PCK
w Białymstoku.
Cieszy fakt, że uczniowie ze
szkół z terenu powiatu hajnowskiego
są aktywni, chętnie uczestniczą w or-

ganizowanych konkursach i zajmują
wysokie lokaty. Oraz że angażują
się w inicjatywy promujące zdrowy
tryb życia – bo taki cel przyświeca
organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Udział w przedsięwzięciu wymagał
od uczniów zaangażowania, bowiem
przystąpienie do etapu rejonowego
poprzedzała intensywna praca
w szkole. I choć nie wszyscy mogli
stanąć na podium, każdy z uczestników wygrał coś najcenniejszego
– wiedzę, którą przekazał także
swoim kolegom i koleżankom. Tak
więc gratulujemy wszystkim uczniom
biorących udział w każdym z etapów
Olimpiady, zaś zwyciężczyniom ży-

czymy sukcesów w kolejnym etapie
konkursu.
***
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce składa
serdeczne podziękowania Panu
Staroście i Panu Burmistrzowi
za ufundowanie upominków
zwycięzcom trzech pierwszych
miejsc w obu kategoriach oraz
Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr
1 za udostępnienie Sali w celu
przeprowadzenia olimpiady.
Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa podziękowania
Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK
za pomoc w przygotowaniu tekstu

Młodzi dawcy krwi z hajnowskich
szkół średnich nagrodzeni.
Profilaktyka zdrowia w 2018r.
Krew daje życie – to najcenniejszy dar jaki można podarować
drugiemu człowiekowi. Każdy może
pomóc – wystarczy zgłosić się Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce w celu oddania
krwi. W krzewienie idei honorowego
krwiodawstwa bardzo zaangażowana jest młodzież z powiatu hajnowskiego. Tradycyjnie pod koniec
roku młodzi krwiodawcy otrzymali
podziękowania od przedstawicieli
PCK i Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddziału Terenowego w Hajnówce.
Starostwo Powiatowe, zaangażowane w promocję honorowego
krwiodawstwa, ufundowało uczniom
szkół ponadgimnazjalnych zestawy
upominkowe. Uroczystość odbyła się
w hajnowskich szkołach- Zespole
Szkół Zawodowych i Zespole Szkół
z DNJB w dniach 7-8 grudnia 2017r.
Zestawy upominkowe otrzymało
97 uczniów z hajnowskich szkół
średnich. Cieszy fakt, że w naszym
powiecie jest młodzież, której nie
jest obojętny los innych ludzi, która
jest wrażliwa na potrzeby drugiego
człowieka. Podziękowania należą
się nie tylko młodzieży, ale również
nauczycielom: Paniom Mirosławie
Szpilko i Mirosławie Bujko – Pietroczuk z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Panu Kamilowi Kulik

z Zespołu Szkół z DNJB. Dzięki ich
zaangażowaniu idea honorowego
krwiodawstwa jest kontynuowana.
Aktywność młodzieży w akcjach
o charakterze profilaktycznym
i charytatywnym jest szczególnie
cenna.– mówi Wicestarosta Jadwiga
Dąbrowska.
Profilaktyka
na wagę zdrowia
Powiat hajnowski angażuje się
w promocję zdrowego trybu życia
nie tylko poprzez ścisłą współpracę
z PCK - inicjuje lub współorganizuje
także inne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców powiatu
hajnowskiego w każdym przedziale
wiekowym. W 2018r. do młodzieży
adresowane będą konkursy tematyczne dotyczące szkodliwości
palenia (kwiecień 2018), a także
olimpiady - wiedzy o AIDS etap
powiatowy” (kwiecień 2018) a także
współorganizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia PCK
(grudzień 2018). Jak podkreślają
organizatorzy, to nie miejsce na podium jest najistotniejsze, lecz wiedza, z którą wiąże się świadomość
wyboru i analiza własnych nawyków
zdrowotnych. Dzięki staraniu starostwa, z uczniami z hajnowskich
szkół spotkają się także specjaliści
z zakresu diabetologii i profilaktyki
raka piersi z uwzględnieniem prakCd. str. 4

Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
Pokazy pościeli, garnków, oferta
usług medycznych itp. – co by to nie
było, oczywiście jest w atrakcyjnej
cenie i oczywiście dla wybranych
szczęściarzy. W rzeczywistości koszt
oferowanych produktów i usług
często pozostawia wiele do życzenia, zaś wyjątkowym klientem jest
każdy, a szczęściarzem może nazwać
się ten, kto nie dał się namówić na
podpisanie umowy. Sprzedaż bezpośrednia kwitnie – organizowane
są pokazy w hotelach, w domach,
w trakcie wycieczek. Niestety, często
zdarza się, że w trakcie konsumenci
dają się namówić na podpisanie
niekorzystnej umowy. Przypominamy,
jak nie dać się oszukać.
Pokazy produktów to popularny
sposób sprzedaży bezpośredniej.
Niestety, w trakcie bezpośrednich
prezentacji produktów i usług, akwizytorzy często dopuszczają się
wątpliwych praktyk. Aby w ogóle
zachęcić do przyjścia na takie pokazy,
są one reklamowane – w zależności
od rodzaju towaru- jako nieodpłatne konsultacje lekarskie, warsztaty
kulinarne, występy gwiazd itp. Ani
słowa o handlowym charakterze spotkania. Do tego obietnica darmowego
prezentu i poczęstunku – i kolejny
potencjalny klient zostaje zwabiony.
Ukrywanie celu handlowego to najpopularniejsza praktyka mająca zwabić
konsumenta. Oczywiście – uznawana
za nieuczciwą praktykę rynkową.
Zgodnie z literą prawa przedsiębiorca składający ofertę handlową
ma obowiązek poinformować kon-
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sumenta o zamiarze zwarcia umowy.
Techniki manipulacji –
„wyjątkowa” rzecz dla
„wyjątkowego” człowieka
Gdy konsument zdecyduje się
wziąć udział w pokazie, nieświadomie już od progu zostaje wciągnięty
w wir marketingowych sztuczek.
Spece od sprzedaży bezpośredniej
wykorzystują wszystkie możliwie
techniki manipulacyjne, by wyciągnąć
pieniądze z kieszeni klienta. Są mili
i przyjaźni, na każdym kroku podkreślają, jak wielkie mamy szczęście,
bo oferta jest limitowana, trudno
dostępna i nie dla każdego śmiertelnika. Bombardowanie sympatią
i tworzenie poczucia wyjątkowości to
dwa z wielu chwytów - manipulacja
emocjami to dopiero przedsmak
w psychologicznym zestawie trików.
Sprzedawcy wywołują potrzebę
kupna oferowanego towaru za
sprawą wielu technik wywierania
wpływu. Obok wpływania na emocje
jest to również reguła wzajemności
– darmowy prezent, kawa czy tania
wycieczka mają wywołać potrzebę
odwzajemnienia gestu. Kolejnymi
technikami są autorytet i społeczny
dowód słuszności. Przykładowo,
gdy sprzedający produkty medyczne ubrany jest w lekarski fartuch
(poprzez ubiór sprawia wrażenie
fachowca) lub wprost przedstawiany
jako pracownik medyczny, rozprawia
o walorach zdrowotnych produktów
paramedycznych – pościeli, łóżek
masujących itp., z miną znawcy powołuje na owocne badania naukowe

przeprowadzone z wykorzystaniem
produktu a dodatkowo przywołuje
opinie ekspertów, to wypada bardzo
przekonywująco. Nie zaważamy
przy tym, że w medyczny kitel może
przebrać się każdy, naukowe badania
– w tym chętnie przywoływane przez
prowadzącego statystyki i wykresy
są bliżej nieokreślone a tajemniczy
eksperci bezimienni. Nie zwracamy
uwagi na takie szczególiki zwłaszcza,
gdy na sali zawodowi „potakiwacze”,
udający klientów, żywo reagują na
słowa prowadzącego, stopniowo
zarażając entuzjazmem swoich
sąsiadów z krzeseł obok - poprzez
wciąganie ich w rozmowę o produktach. W rozmowę wciąga również
sam prowadzący. Miły, zabawny,
wyrozumiały, szuka kontaktu wzrokowego, zarzuca publikę pytaniami
oczekującymi potwierdzających
odpowiedzi. W efekcie, wobec powszechnego zachwytu i atmosfery
potakiwania, jednostce trudno jest
odmówić przyznania racji. Zmanipulowani, kupujemy towar, dając
się często namówić na pakiet, bo
wówczas jest taniej. Tymczasem
„promocja” może nas kosztować
dobre kilka tysięcy, a gdy kupujemy
na raty – nawet kilkaset zł drożej.
Nieuczciwe praktyki
Gdy manipulacja nie pomaga,
akwizytorzy sięgają po inne nieuczciwe praktyki. Częstym wabikiem
stosowanym przez nieuczciwych
akwizytorów jest losowanie nagród.
Trik polega na rozlosowaniu wśród
uczestników pokazu „prezentów”.

Ale zanim nastąpi odbiór „wygranej”,
przemiła akwizytorka przepraszającym tonem zaprasza „wygranego”
do podpisu wygranego. Ten nie
czytając (to niestety grzech główny
konsumentów) podpisuje – wedle
słów akwizytorki – nic nie znaczący
kwitek. I nieszczęście gotowe. Bo to
co przedstawione zostało jako kwit
odbioru, okazało się umową kupna
„prezentu” opiewającą na tysiące złotych. Wciskanie kosztownego towaru
pod przykrywką prezentu to niejeden
grzech akwizytorów. Często nie informują swoich klientów o możliwości
odstąpienia od umowy, zniechęcają
do przeczytania umowy, ponaglają do
podpisu, bo przecież „wszystko zostało powiedziane”. A w samej umowie
małą czcionką często sprytnie ukrywane są prawne „kwiatki” – np. naliczanie kar finansowych za rezygnację
z zakupu. Ponadto, akwizytorzy
nagminnie nie przekazują wszystkich
załączników - w tym formularza
odstąpienia od umowy. O ile w ogóle
przekażą umowę – niestety, częstą
praktyką są sytuacje, gdzie akwizytor
nie oddaje „naszego” egzemplarza
umowy, informując, że ten zostanie
przesłany pocztą. Jeśli nie zaprotestujemy (a powinniśmy, bo to rażące
naruszenie prawa!), to możemy być
więcej niż pewni, że umowa dotrze do
nas po upływie 14. dni licząc od daty
podpisania umowy. Termin oczywiście
nie jest przypadkowy.
Kupiłeś towar i chcesz go zwrócić? Masz prawo!
Otóż konsument, który podpisał

umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od niej bez
podania przyczyny – w ciągu 14 dni
od dnia podpisania umowy (Art. 27
Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014r.
poz. 827 z późn. zm.). Jeśli umowa
dotrze do nas po upływie czasu,
konsumentowi trudniej będzie skorzystać z przysługującego mu prawa
(nieuczciwa firma nie uzna naszych
roszczeń, argumentując, że przecież
termin na odstąpienie od umowy
minął) i najprawdopodobniej czeka
nas batalia w sądzie.
 	 Co istotne – od umowy
można odstąpić nawet jeśli, towar
nie został zapakowany w oryginalne
opakowanie (opakowanie nie jest
przedmiotem sprzedaży, a służy
jedynie do zabezpieczenia produktu.
Pomimo tego – aby uniknąć potyczek
z firmą, wskazane jest jednak, aby
– w miarę możliwości – zwracana
rzecz była zapakowana w oryginalne
pudełko). Konsument może odstąpić
od umowy składając u przedsiębiorcy
odpowiednie oświadczenie – przygotowanego samodzielnie lub za pomocą formularza udostępnionego przez
przedsiębiorcę (wzory pism znajdują
się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- https://www.
uokik.gov.pl/wzory_pism.php). Pismo
należy dostarczyć osobiście lub
wysłać pocztą – listem polecanym,
najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Następnie konsument
jest zobowiązany odesłać towar
Cd. str. 4
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- TOMASZ KIERDELEWICZ za zestaw rzeźb
- MIKOŁAJ KORCH za zestaw rzeźb
Techniki inne
WYRÓŻNIENIE – FRANCISZKA KALINOWSKA
wyklejanki z suchych roślin
kat. twórcy niepełnosprawni:
NAGRODY
BARTOSZ SZPAKOWICZ (WTZ w Hajnówce, op.art.

Joanna Plewa) za obrazy akrylowe
MAREK SAKOWSKI (ŚDS w Hajnówce, op.art
Joanna Nesteruk.) za zestaw obrazów
JAROSŁAW STUDZINSKI (ŚDS, op.art.Dariusz
Filinowicz) za prace wypalane w drewnie
Wystawa czynna do 20 stycznia 2018r
(w godzinach pracy HDK, oprócz poniedziałków).
Autorka zdjęć - Anna Tarasiuk

Konsumencie nie daj się oszukać
– sprzedaż bezpośrednia
W podziękowaniu za docenienie inicjatywy odrodzenia w Hajnówce spotkań towarzysko-tanecznych Hajnowski Dom Kultury
wraz z Dziewczynami z kulturą przygotował
Potańcówkę kończącą sezon 2017r. Wieczór
rozpoczął się od nauki/przypomnienia kilku
podstawowych kroków tanecznych pod okiem
(znanej już Państwu z sierpniowej potańcówki)
instruktorki Pauliny Kisiel (Klub Mrs. Sporty). Zabawę taneczną poprowadził DJ Maxi
Luca. Kolejny raz odbyliśmy podróż przez
dziesięciolecia muzyki, która na stałe zapi-

sała się w historii. Nie zabrakło twista, disco
rodem z „Gorączki Sobotniej Nocy”, muzyki
z filmu „Dirty dancing” i wielu wielu innych
zagranicznych i polskich przebojów. Była to
impreza w stylu RETRO, więc mile widziane
były oczywiście stroje w klimacie. Można je
było uwiecznić się na zdjęciach w specjalnie
przygotowanej fotobudce. Teksty przygotowała
pani Ewa Szwed (Klubokawiarna LipowART).
Kolejne potańcówki odbędą się w ramach
Budżetu Obywatelskiego w sezonie letnim 20
18r.
Hajnowski Dom Kultury

Młodzi dawcy krwi z hajnowskich szkół średnich
nagrodzeni. Profilaktyka zdrowia w 2018r.
Cd. ze str. 3

tycznych ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów
do badania fizykalnego w kierunku raka
piersi, zakupionym przez starostwo. Wykłady
dotyczące zdrowego żywienia oraz prelekcje
dotyczące profilaktyki raka piersi stanowią
kontynuację działań realizowanych od 2016r.
Akcja
„Zdążyć przed cukrzycą”
W 2018r. kontynuowana ma być także
akcja „Zdążyć przed cukrzycą”, skierowana
do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego. W ramach tego mieszkańcy
wszystkich gmin będą mogli bezpłatnie się
przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach
z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy.
Z myślą o mieszkańcach, w ramach akcji zostaną przeprowadzone szczegółowe badania
wskaźnika hemoglobiny glikowanej (HbA1c).
W tym celu starostwo powiatowe zakupiło
aparat do badania i paski testowe.
Pomiar stężenia hemoglobiny glikowanej jest badaniem poziomu HbA1c we krwi,
wykonywane w celu monitorowania leczenia
cukrzycy. Poziom stężenia HbA1c we krwi
informuje o średnim stężeniu cukru we krwi
w ciągu 120 dni poprzedzających badanie,
czyli w okresie cyklu życia krwinki czerwone.
Badanie pomaga zapobiec powikłaniom wywoływanym przez przewlekle podwyższone
stężenie glukozy, takim jak: stopa cukrzycowa,
postępujące uszkodzenie nerek, oczu, układów
sercowo-naczyniowego i nerwowego. Badanie
daje odpowiedź czy metody stosowane do
wyrównywania cukrzycy są skuteczne, czy
też wymagają ponownej konsultacji lekarskiej.
Szanuj zdrowie należycie, bo jak

umrzesz, stracisz życie – pisał w słynnej
komedii „Dożywocie” Aleksander Fredro.
Aforyzm ten – choć wyrwany z żartobliwego
kontekstu – niesie „na serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą,
umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne
życie. Stąd każda akcja, każda inwestycja
w kierunku ochrony i promocji zdrowia jest
„na wagę zdrowia”.
Katarzyna Miszczuk
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– przepisy prawa wskazują termin 14. dni
liczony od dnia, w którym konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art.34).
Popularną praktyką jest wysyłanie formularza
od razu z niechcianym towarem. Przedsiębiorca
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14. dni od dnia otrzymania 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 najtańszy sposób dostarczenia
przesyłki, oferowany przez przedsiębiorcę – tak
więc jeśli zwracamy towar za pomocą droższej
możliwości, przedsiębiorca nie jest zobowiązany
do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych
przez konsumenta. Nie dajmy się zastraszyć
nieuczciwym przedsiębiorcom, grożących nam
karami umownymi za rezygnację z kupna
towaru– zgodnie z literą prawa odstąpienie
od umowy zwartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.
Niezgodne z prawem jest także zastrzeganie,
że towar powinien być osobiście dostarczony
do siedziby firmy. Konsument ma prawo wybrać
sposób zwrotu towaru – równie dobrze może

go odesłać przesyłką kurierską lub pocztową.
Częstą praktyką firm jest także nękanie niedoszłych klientów z żądaniem zapłaty – pomimo
dopełnienia ścieżki odstąpienia od umowy. Po
prostu nie reagujmy na telefony.
A jeśli zdecydujemy się zakupić towar
bądź usługę u akwizytora, nie podpisujmy umowy od razu. Sprawdźmy opinię firmę w intrenecie, a przed złożeniem podpisu bardzo dokładnie
przeczytajmy umowę! Nie podejmujmy decyzji
pod wpływem impulsu – bo ten często wywołany jest za pomocą technik wpływu (o tym
wyżej). Nie podpisujmy umowy w sytuacji,
gdy nie mamy możliwości otrzymania naszego
egzemplarza umowy od razu! Grupą docelową
wszelkiej maści akwizytorów i firm organizujących pokazy są przeważnie osoby starsze – bo
są bardziej podatne na manipulacje prawne
i psychologiczne, a ponadto ich obecności jest
pewniejsza – bo dla seniora wyjście na pokaz
to często forma urozmaicenia monotonnego
planu dnia. Dlatego też warto uprzedzić bliskich
o przykrych konsekwencjach podpisania umowy.
W razie jakichkolwiek problemów można zasięgnąć porady w biurze Rzecznika Praw Konsumenta (Starostwo Powiatowe w Hajnówce, pok.
9, parter). Katarzyna Miszczuk
Hajnówka, dn. 09.01.2018
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OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późń.
zmianami), oraz Zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Zastawa Krzyże, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

L.p

Nr
geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

Rodzaj zbycia

Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (wg. obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
1

451

BI2P/00040125/3

0,2004 ha

przestrzennego Gminy Białowieża – teren
istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej wyznaczone w planie

Działka położona jest

Sprzedaż w

w obrębie Zastawa

drodze przetargu

Krzyże, przy ul.
Granicznej 2

57.475,00

ustnego
nieograniczonego

zagospodarowania przestrzennego

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 i 3 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.
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