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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Uroczystość wręczenia Stypendium
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej
za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe

W dniu 4 października 2017 roku odbyła
się uroczystość wręczenia wyróżnionym uczniom
hajnowskich szkół podstawowych i gimnazjów
aktów przyznania Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za wyniki
w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Uroczystość, dzięki gościnności Pani Aliny
Pietraszek – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, odbyła

się w sali gimnastycznej placówki. Uatrakcyjniły
ją wspaniałe występy uczniów tejże szkoły:
grupy teatralnej pod kierunkiem Pani Danuty
Samerek oraz chóru szkolnego pod kierunkiem
Pana Krzysztofa Romaniuka. Udział w uroczystości wzięli uczniowie, ich rodzice i dziadkowie oraz
zaproszeni goście, między innymi Pan Edward
Poniecki – syn Pani Pelagii Ponieckiej – Patronki
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Wizyta duszpasterska
Księdza Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa

W dniach 21-25 września w Hajnówce
przebywał z wizytą duszpasterską biskup
diecezji drohiczyńskiej Ks. BP Tadeusz Pikus.
Celem jego wizyty była wizytacja Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, które odbywają
się co pięć lat. Są one poświęcone zapoznaniu
się z życiem parafii, niesieniu krzepiącego
duszpasterskiego słowa niosące nadzieję na
dalszą działalność. Podczas swojego czterodniowego pobytu odwiedził instytucje publiczne
na terenie miasta m.in. Szkołę Podstawową nr
3, Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy tzw.
„Żabia Górka”. Spotkał się także z duchownymi
Cerkwi Prawosławnej. Podczas odbywanych
spotkań towarzyszył mu Proboszcz Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. mgr
Józef Poskrobko.
Czwartego dnia swojej wizyty miało miej-

sce spotkanie z władzami lokalnymi. Odbyło
się ono w siedzibie Urzędu Miasta. Biskupa
przywitali Andrzej Skiepko Zastępca Burmistrza
Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz Wójt
Gminy Hajnówka oraz Jadwiga Dąbrowska
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego wraz
z Danutą Rolą Sekretarzem Powiatu. Obecni
byli także przedstawiciele Policji z kom. Tomaszem Haraburdą na czele, Państwowej Straży
Pożarnej z bryg. mgr inż. Piotrem Rybakiem,
Marek Szczerba kierownik BP ARiMR.
Biskup w swoim przemówieniu podkreślał
znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu
społeczności, rodziny. Przywołał wiele pouczających motywów z Biblii.
Z rąk samorządowców otrzymał malowniczy obraz rodzimej malarki Joanny
Kiersnowskiej.
Emilia Korolczuk

Konsument na rynku energii
Kolejny rachunek za prąd i kolejna
podwyżka? Koszty energii nie należą
w Polsce do najtańszych – ba! jesteśmy
w niechlubnej unijnej czołówce państw,
w których rachunki za prąd są jednymi
z najwyższych. Choć rachunki za energię
znajdują się w czołówce opłat drenujący
nasz domowy budżet, przeciętny Kowalski nie orientuje się w przepisach prawa
regulujących pozycję konsumenta i jego
praw na rynku energii. Nieznajomość
przepisów sprawia, że stajemy się łatwym
celem dla różnej maści oszustów. Jak
zmniejszyć ceny prądu i na co uważać?
Pozycję konsumenta na rynku energii
regulują ustawy: Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), ustawa
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.
827 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny (Dz.U.
z 2017 poz. 683). Zanim przejdziemy do analizy konkretnych przepisów, zacznijmy od próby
rozszyfrowania faktury za prąd czyli za co tak
naprawdę płacimy. Na cenę energii składa się
kilka elementów: najważniejsze z nich koszt
pojedynczej jednostki energii oraz koszt dystrybucji (tzw. opłata przesyłowa) czyli cena jaką

płacimy za to, że w naszych gniazdkach jest
prąd. Do tego dochodzą opłaty przewidziane
w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego
np. opłata handlowa. Dystrybucją prądu zajmuje się Operator Systemu Dystrybucyjnego
- wybierany przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki i przydzielany do konkretnego
obszaru kraju, którego zaopatruje w prąd.
Do gospodarstw domowych prąd dostarcza
5 dystrybutorów, z których każdy ma swój
region. Na obszarze Polski wschodniej usługi
dystrybucyjne świadczy PGE Dystrybucja.
Odbiorca czyli konsument nie może dokonać
zmiany dystrybutora energii. Ale sprzedawcy
energii – już tak. Jednak tylko na takiego, który
ma podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji
(GUD) z dystrybutorem odpowiedzialnym za
dany teren. (Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarto umowę, znajduje
się na stronie Dystrybutora). Pomimo pewnego
ograniczenia i tak jest w czym wybierać.
Mieć tani prąd – zmienić
sprzedawcę?
Listę sprzedawców energii możemy
sprawdzić na stronie www.maszwybor.ure.
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Załatwiaj urzędowe sprawy
w Starostwie Powiatowym przez Internet!
Załatw sprawę bez konieczności wychodzenia z domu. W 2015 r. w Starostwie Powiatowym został uruchomiony Cyfrowy Urząd Wrót
Podlasia – jako system pomocniczy, współistniejący równolegle z papierowym obiegiem dokumentów. Cyfrowy Urząd został uruchomiony
w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa podlaskiego –
część II, administracja samorządowa”, którego
liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. Cyfrowy Urząd zawiera dane 130
jednostek samorządu terytorialnego (na 133
wchodzących w skład województwa), ponad
1050 jednostek podległych samorządom oraz
kilkadziesiąt jednostek wojewódzkiej administracji rządowej – w tym także Starostwa
Powiatowego w Hajnówce.
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu
Zaufanego. Profil Zaufany można wyrobić
bezpłatnie zakładając konto na stronie https://
pz.gov.pl/ i potwierdzając je w jednym z wyznaczonych urzędów. Punkt potwierdzenia profilu
zaufanego w powiecie hajnowskim: URZĄD
SKARBOWY W HAJNÓWCE, ul. 3 Maja 34, ZUS
Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16*.
Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możemy korzystać z szeregu elektronicznych usług, również tych, znajdujących się
na stronach innych instytucji np. złożyć wniosek
o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
(KRK), sprawdzić swoje punkty karne.
Usługi świadczone przez Starostwo drogą elektroniczną znajdziesz na stronie: ttps://
cu.wrotapodlasia.pl. Aby skorzystać z możliwości załatwienia sprawy przez internet należy
wybrać odpowiedni urząd, wypełnić formularz
elektroniczny, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
ePUAP, wysłać – i gotowe!. Potwierdzenie wysyłki użytkownik uzyska poprzez adres mailowy.
Uwaga! Niektóre usługi nie posiadają
formularza elektronicznego – jakkolwiek nie
wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich
wniosek można złożyć dołączając odpowiedni
formularz do pisma ogólnego. Jednak w tym
wypadku zaleca się uzgodnienie z urzędnikiem,
czy ze względów formalnych wniosek w takiej
formie, podpisany elektronicznie podpisem
kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym może
być pozytywnie rozpatrzony.
Misją Starostwa Powiatowego w Hajnówce jest kreowanie pozytywnego wizerunku
urzędu poprzez rzetelną i skuteczną realizację
zadań publicznych wynikających z przepisów
prawa i uregulowań statutowych. Wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań z zakresu e-administracji wpisuje się w cel ciągłego doskonalenia
jakości usług świadczonych w urzędzie.
Katarzyna Miszczuk

*Na podstawie danych ze strony Profil
Zaufany https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej
za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe
gratulowała Stypendystom wspaniałych wyników w nauce, a rodzicom
i nauczycielom podziękowała za
wsparcie, znaczący udział w sukcesie
wyróżnionych uczniów.
Mamy nadzieję, że było to
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stypendium, członkowie Komisji Stypendialnej, dyrektorzy szkół i prezesi
hajnowskich stowarzyszeń kulturalnych oraz sportowych.
Bardzo wzruszającym momentem uroczystości było przedstawienie
przez Panią Dyrektor Alinę Pietraszek
życiorysu Pani Pelagii Ponieckiej,
a także wspomnienia Pana Andrzeja
Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka (ucznia Pani Pelagii)
– przedstawiające Patronkę jako
wspaniałego człowieka i pedagoga.
Po złożeniu przez Panią Dyrektor i Pana Zastępcę Burmistrza
podziękowań, gratulacji i życzeń
dalszych sukcesów Stypendystom
oraz słów uznania ich rodzicom
przystąpiono do wręczania aktów

przyznania stypendium oraz listów
gratulacyjnych.
Podziękowania otrzymali też
członkowie Komisji Stypendialnej,
opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka
im. Pelagii Ponieckiej:
Pani Alla Gryc – Przewodnicząca
Pani Alina Pytel – Zastępca Przewodniczącej
Pani Jolanta Stefaniuk – Sekretarz
Pani Wiera Masajło – Członek
Pan Ryszard Pater – Członek.
Pan Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka złożył również serdeczne podziękowania Panu Edwardowi
Ponieckiemu za zaszczycenie uroczystości swoją obecnością.
W imieniu Komisji Stypendialnej
głos zabrała Pani Alla Gryc, która

miłe popołudnie dla 70. najlepszych
uczniów z hajnowskich szkół (lista
Stypendystów dostępna na www.
hajnowka.pl) oraz ich rodzin.
Wszystkim Stypendystom składamy serdeczne gratulacje za impo-

nujące wyniki w nauce, osiągnięcia
artystyczne i sportowe oraz życzymy
kolejnych, wspaniałych sukcesów.
Jolanta Stefaniuk
Zdjęcia: Emilia Korolczuk

Stypendyści Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2017/2018
su j.białoruskiego
Stypendium za wyniki w nauce
Joanna Bogdanowicz
Magdalena Nowik, laureatka konkursu
Martyna Stepaniuk
Irena Patyk
matematycznego i chemicznego
Hubert Karpiuk
Natalia Głowacka
Martyna Harasimczuk
Aleksandra Androsiuk
Weronika Sadowska
Wiktoria Domańska, lareatka konkursu
Nina Dudzicz
Jagna Samojlik
z j.polskiego
Bartosz Sadowski
Antonina Antoniuk
Magdalena Miszczuk, laureatka konWiktoria Wrzesińska
Magdalena Milas
kursu j.białoruskiego
Andżelika Sadowska
Natalia Harasimczuk
Patrycja Łapińska, laureatka konkursu
Julia Nowak
Magdalena Tichoniuk
Jakub Lewczuk
Joanna Sacharczuk, laureatka konkur- j.białoruskiego
Julia Kobać, laureatka konkursu
Ewa Maja Kozłowska
su biologicznego
j.białoruskiego
Anna Kosidło
Gabriela Klimiuk
Karolina Janowicz
Ewa Iwaniuk, laureatka konkursu Karolina Polikatus
Elwira Jaroć
Dorota Żerebiło
j.białoruskiego
Rafał Zajdych
Joanna Chomczuk, laureatka konkursu Julia Iwaniuk, laureatka konkursu
j. białoruskiego
Patrycja Jaroć
j.białoruskiego
Michalina Kinga Borys
Andrzej Babulewicz, laureat konkursu Kamil Kośko
Katarzyna Aleksiejuk
Roksana Maria Kozar
matematycznego
Krzysztof Hubert Krzycki
Julianna Masalska
Bartosz Andrzejuk
Gabriel Smyk, laureat konkursu j.an- Jakub Pietraszek, laureat konkursu Karolina Sierocka
Ewelina Onopiuk
gielskiego
chemicznego
Aleksandra Kierdelewicz
Magdalena Małaszewska, laureatka Weronika Stefaniuk
konkursu j.angielskiego
Urszula Podgajecka, laureatka kon- Krzysztof Omelianiuk
Stypendium za osiągnięcia sportowe
Natalia Dmitruk
kursu j.białoruskiego
Marek Romańczuk
Damian Iwaniuk, laureat konkursu Jannna Ruta
j.białoruskiego
Gabriela Karbowska, laureatka kon- Dawid Simoniuk
Stypendium za osiągnięcia artyNatalia Stachulec
kursu j.białoruskiego
Amelia Drywulska
Aleksandra Busłowska, laureatka styczne
Zofia Filipiuk
Julia Walesiuk
konkursu j.białoruskiego
Amelia Klimiuk
Agnieszka Sawczuk, laureatka konkur- Daria Wasiluk

Potrójne święto Aresztu Śledczego w Hajnówce
Minęło 30 lat kiedy to Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr
44/86 z dnia 24.10.1986 roku utworzono Areszt Śledczy w Hajnówce.
Historia jednostki sięga lat 70-tych,
kiedy to na terenie miasta Hajnówka mieścił się oddział zewnętrzny
Aresztu Śledczego w Białymstoku.
Karę odbywali tu skazani recydywiści, pracujący na zewnątrz zakładu,
głównie przy pracach budowlanych
na terenie miasta. Przygotowania
do uruchomienia nowej jednostki
rozpoczęto jeszcze przed zapadnięciem oficjalnej decyzji. Został
postawiony mur, odpowiadający
wymogom ochronnym, podzielono
cele na mniejsze, z kilku wydzielono
pomieszczenia dla administracji,
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wybudowano wieżyczki strażnicze
i podzielono pola spacerowe. Na
przestrzeni lat jednostka diametralnie się zmieniła. Upływający czas,
jest dla niej łaskawy. Areszt został
unowocześniony na miarę XXI wieku.
W dniu 29 września 2017 roku,
wraz z okrągłą rocznicą, świętowaliśmy również uroczystość nadania
sztandaru Aresztowi Śledczemu
w Hajnówce. Kilka lat temu pojawił
się taki zamysł i dzięki wysiłkowi
wielu osób w dniu dzisiejszym został on sfinalizowany. Poświęcenie
go i przekazanie Dyrektorowi ppłk.
Romanowi Paszko było niezwykle
doniosłym momentem w historii
naszej jednostki. W swoich słowach
przemówienia podkreślał on, że

sztandar jest dla nas wyrazem najwyższego uznania. Podziękowaniem
za ponad 30-letnią służbę Naszej
Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej.
Sztandar stał się symbolem jedności
pomiędzy funkcjonariuszami, którzy
pełnili służbę, pełnią ją dzisiaj i tymi,
którzy w przyszłości zasilą szeregi
naszej formacji.
W tym dniu młoda kadra dostąpiła ogromnego zaszczytu, składając uroczyste ślubowanie na
sztandar. Gdy nowi funkcjonariusze
wypowiadali słowa roty ślubowania była to wzruszająca chwila, nie tylko
dla nich, ale i dla nas, którzy od lat
pełnią służbę w tej jednostce. W historii naszego aresztu dotychczas
nie zdarzyła się sytuacja, kiedy to tak

wielu młodych ludzi zdecydowało się
na podjęcie służby.
Uroczystości, które miały miejsce w Hajnówce wpisały się również
w obchody 100-lecia istnienia Służby
Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa.
Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych
gości. W swoim przemówieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej Pan
Generał Jacek Kitliński podkreślał,
że sztandar jest odzwierciedleniem
wierności ideałom oraz zaszczytnej
i ofiarnej służby, to znak tożsamości
i wspólnoty, to honor i splendor
wzbudzający dumę.
Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Tadeusz Pikus, Ordynariusz
Diecezji Drohiczyńskiej w swoich
słowach podkreślał trudy naszej
służby, służby dla ludzi zagubionych,
a młodym funkcjonariuszom życzył,

aby nieśli zatroskanie do tych, co się
tam znaleźli.
Jego Ekscelencja Arcybiskup
Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Ordynariusz Diecezji
Wrocławsko-Szczecińskiej podkreślał,
aby starać się w więzieniu szukać
dobra, bo czasem przez karę odnajduje się cnotę.
Ten rok zapisze się nie tylko na
kartach historii naszej jednostki, ale
zapadnie w pamięć tych wszystkich,
którzy dostąpili możliwości wzięcia
udziału w tak szczególnych wydarzeniach jakim było - nadanie sztandaru
jednostce, uroczyste ślubowanie
funkcjonariuszy w 30-lecie powstania Aresztu Śledczego w Hajnówce.
Tekst i zdjęcia:
kpt. Monika Makarewicz- Pleskowicz,
st.szer. Marta Domin

Gazeta Hajnowska

Konsument na rynku energii
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gov.pl. Konsument może podpisać
umowę na sprzedaż energii z dystrybutorem – w przypadku umowy
kompleksowej będziemy otrzymywać
jedną fakturę – za sprzedaż energii
i z tytułu dystrybucji. W przypadku
odrębnych umów sprzedaży i dystrybucji, konsument otrzymuje dwie
z różnych przedsiębiorstw.
W intrenecie znajdziemy również kalkulatory cen, które pomogą
wybrać najtańszą ofertę sprzedaży
energii. Ale pamiętajmy, że nie
wszystko złoto co się świeci! Przeglądając oferty zwróćmy szczególną
uwagę na warunki umowy. Może się
okazać, że atrakcyjna cena jest gwarantowana przez kilka-kilkanaście
miesięcy, a umowę podpisujemy na
lata. Albo, że cena za 1 kWh owszem, jest kusząca, ale sprzedawca
zastrzega w umowie dodatkowe
opłaty dystrybucyjne lub wymaga
innych dodatkowych opłat np. wcześniej wspominanej opłaty handlowej.
Zanim zdecydujemy się na zmianę
sprzedawcy prądu, przeanalizujmy
dokładnie zapisy umowy. Pamiętajmy także o dochowaniu ścieżki proceduralnej dotyczącej rozwiązania
umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu. Umowę zawartą na
czas nieokreślony konsument może
rozwiązać bez ponoszenia kosztów,
składając odpowiednie pisemne
oświadczenie do przedsiębiorstwa
energetycznego. W przypadku rozwiązania umowy na czas określony,
zwróćmy uwagę na wielkość kosztów
i odszkodowań wynikających z treści
umowy – te trzeba będzie uiścić. Ale
pamiętajmy – przedsiębiorstwo energetyczne nie ma prawa domagać się
innych kosztów niż tych wynikających z treści umowy. Z reguły umowa
ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem
miesiąca, następującego po miesiącu
w którym oświadczenie konsumenta
dotarło do sprzedawcy prądu (np.

jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu
umowy wpłynie do przedsiębiorstwa
15 sierpnia, to termin rozwiązania
umowy przypada 30 września).
Konsument może również wskazać
późniejszy termin rozwiązania umowy. Innym sposobem rozwiązania
umowy jest zawarcie porozumienia,
w którym strony określają datę rozwiązania umowy. Kwestia terminów
– rozwiązania umowy i daty kolejnej
jest istotna. Zmiana sprzedawcy bez
uprzedniej weryfikacji warunków
rozwiązania poprzedniej umowy
może sporo kosztować np. w wyniku
dublowania się umów, kiedy dotychczasowa jeszcze nie wygasła a nowa
weszła w życie.
Gdy akwizytor
puka do drzwi…
Sposób zmiany sprzedawcy energii jest łatwy i dostępny
dla każdego. Sprzedawcy oferują
możliwość zawarcia umowy przez
Internet, po rozmowie z konsultantem itp. Pamiętajmy- konsument,
który zawarł umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa (tylko np. w domu
lub przez internet) może w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy
odstąpić od niej bez podawania
przyczyny. Wystarczy pisemne
oświadczenie złożone w siedzibie
przedsiębiorstwa bądź listownie, za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
To szczególnie ważna informacja, ponieważ coraz liczniejsze są przypadki
zwierania umów w domu, po wizycie
akwizytora. Na późniejsze finansowe nieprzyjemności wynikające po
wizycie „Pana od prądu” narażone
są osoby starsze, skuszone wizją
małych rachunków, nie orientujące
się w przepisach prawa. Niestety,
w większości przypadków takich
wizyt, konsumenci nie są rzetelnie
informowani o ofercie, a wręcz wprowadzani w błąd. Do najczęstszych
„grzechów” nieuczciwych akwizytorów należy sposób przedstawiania

się w taki sposób, że odbiorca
ma przeświadczenie o rozmowie
z przedstawicielem „swojej” firmy.
Jeśli do tego dodamy manipulowanie
faktami: np. akwizytorzy informują
odbiorcę, że w związku ze zmianami
prawa umowę trzeba aktualizować
lub podają się za pracownika Urzędu
Regulacji Energetyki i namawiają
do podpisania umowy, nieszczęście
gotowe. Ponadto, częstą praktyką
jest nieinformowanie o wszystkich
opłatach związanych z podpisaniem
umowy – o tych konsument dowiaduje się po otrzymaniu pierwszej
faktury lub nieinformowanie o prawie odstąpienia do umowy z czym
wiąże się także brak odpowiedniego
formularza jako załącznika do umowy. Pamiętajmy, zanim zdecydujemy
się wpuścić akwizytora do domu,
zażądajmy od niego dokumentu
potwierdzającej jego tożsamość oraz
danych firmy, którą reprezentuje. Po
drugie – przed podpisem czytajmy
umowę, sprawdźmy nazwę dostawcy
prądu i adres. Nie zawierzajmy akwizytorowi na słowo, nie ulegajmy presji czasu – czytając umowę zwróćmy
szczególną uwagę na cenę oraz ilość
dostarczanej energii, czy w umowie
nie ma zapisów o dodatkowych
opłatach i karach, na jaki okres czasu
zawierana jest umowa i czy nie ma
w niej zapisów o automatycznym
przedłużeniu. Domagajmy się egzemplarza umowy dla siebie oraz
wzoru odstąpienia od umowy. Jeśli
akwizytor miga się od spełnienia
któregoś z tych warunków, namawia
do szybkiego podpisania umowy,
utrudnia jej przeczytanie – powinna
się nam zapalić czerwona lampka.
Reklamacja
Jeśli stwierdzimy nieprawidłowość w rozliczeniach, konsument ma prawo złożyć reklamację
u sprzedawcy prądu. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane
rozpatrzyć reklamację, w terminie

14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli
reklamacja nie została rozpatrzona
w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona (Art. 6c., § 2 Prawo
energetyczne).
Jeśli mamy zastrzeżenia do
wysokości naszego rachunku, możemy zażądać sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego.
W przypadku stwierdzenia błędu
w pomiarze poboru energii lub innych nieprawidłowości, rzutujących
na rachunek za energię, dystrybutor
dokonuje korekty faktury. W sytuacji,
gdy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ze strony działania
układu, konsument pokrywa koszty
badania.
Oszczędzaj prąd – ale jak?
Jeśli uważamy, że nasze rachunki są za duże, zawsze możemy
pokusić się o zmianę taryfy. Konsument ma do wyboru: stałą lub
zmienną. W przypadku taryfy stałej
(G11) cena z 1kWh jest niezmienna przez całą dobę. W przypadku
taryfy zmiennej (G12) doba jest
podzielona na dwa okresy : tańszy
i droższy. Taniej może być w godzinach nocnych (często w godz. 22.006.00), w godzinach popołudniowych
(między 13 a 15 – czyli wtedy, gdy
większość z nas jest w pracy),
w weekendy. Przed podjęciem decyzji
o zmianie taryfy należy się dokładnie zastanowić: raz – ze względu
na koszty (różnice między strefami
droższą i tańszą mogą sięgać nawet
10 gr na 1kWh!), dwa – ze względu
na zmianę naszej aktywności. Przy
zmianie taryfy musimy wziąć pod
uwagę, że codzienne obowiązki jak
pranie, odkurzanie czy uruchomienie
zmywarki w godzinach objętych strefą droższą będzie kosztowało więcej.
Działania zmierzające do
oszczędności prądu warto zacząć
od zmiany kilku nawyków w swoim najbliższym otoczeniu. Przede
wszystkim wyłączajmy z kontaktu

urządzenia, z których nie korzystamy.
Sprzęty takie jak TV czy komputer
pobierają prąd pozostając w trybie
czuwania (wskazuje na to świecąca
dioda). Zrezygnujmy z nawyku ładowania telefonu w nocy – pomimo, że
bateria jest naładowana, urządzenie pobiera prąd. Zdecydujmy się
na zmianę oświetlenia – zamiast
zwykłej „prądożernej” żarówki zainwestujmy w energooszczędne
lub rozważmy zakup oświetlenia
typu LED. Choć energooszczędne
rozwiązania są droższe, zakup
szybko się zwróci – zwłaszcza, że
oświetlenie pochłania lwią część
rachunku za prąd. Następne w kolejce są urządzenia AGD – tak więc
dokonując zakupu weźmy pod uwagę
ich klasę energetyczną. Sprzęty
oznaczone klasą energetyczną A są
najekonomiczniejsze – a im więcej
plusów, tym lepiej. Choć urządzania
klasy A++ i A+++ są dużo droższe,
warto wziąć pod uwagę nie tylko
cenę, zwłaszcza, że lodówka, pralka
czy zmywarka stanowią podstawę
funkcjonowania domu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupem
energii, warto zwrócić się o pomoc
do powiatowego rzecznika praw
konsumentów. Pomoc oferuje także
Urząd Regulacji Energetyki.
Katarzyna Miszczuk

Przydatne adresy:
Urząd Regulacji Energetyki - http://
ure.gov.pl/
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/
PS. W listopadowym numerze informacja o sprzedaży
bezpośredniej. Podpowiemy, jak
uniknąć zawarcia niekorzystnej
umowy. Pilnie śledźcie kolejny
numer Gazety!

20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy – w służbie potrzebującym
Każdy człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim
jest, lecz przez to, czym dzieli się z
innymi…” – Jan Paweł II
Dwadzieścia lat temu, 14
września 1997r. miało miejsce
uroczyste otwarcie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Hajnówce.
Choć na przestrzeni lat zmieniała się
nazwa instytucji, w jej działalności
nie zmieniło się najistotniejsze: to
przede wszystkim DOM - miejsce
ciepłe, przyjazne, w którym jego
mieszkańcy uczą się codzienności.
Od 20 lat Środowiskowy Dom
Samopomocy realizuje zadania z
zakresu rehabilitacji społecznej,
wspierając swoich podopiecznych.
Szóstego października br. zaproszeni
goście, mieszkańcy i pracownicy
Domu świętowali Jubileusz 20lecia
działalności ŚDŚ w Hajnówce. W
uroczystości udział wzięli – Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk,
Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Mieczysława Nartowicz, Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego
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Włodzimierz Pietroczuk, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko, kierownicy
zaprzyjaźnionych ŚDŚ z Bielska
Podlaskiego i Białegostoku, przedstawiciele duchowieństwa, służb
mundurowych, placówek oświatowych i kulturalnych a także instytucji
świadczących zadania z zakresu
polityki społecznej, współpracujących
z hajnowskim Domem.
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze – mieszkańcy
i pracownicy zabrali swoich gości w
sentymentalną podróż po kartach
historii Domu, prezentując film z
pierwszych dziesięciu lat działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy został powołany uchwałą
Rady Miasta Hajnówka z 28 marca
1996r. Jak słuszna była to decyzja
może świadczyć fakt, iż w ciągu tych
20. lat działalności wzrosła ilość
podopiecznych domu – z 25 do 55.
Podczas uroczystości nie zabrakło też artystycznego akcentu – utalentowani aktorzy z ŚDŚ
zaprezentowali podróbkę swojego
talentu w spektaklu opowiadającym legendę o powstaniu Hajnówki.

Powszechny zachwyt wzbudziła nie
tylko gra aktorska ale także dekoracje – wykonane własnoręcznie przez
podopiecznych Domu. Osoby niepełnosprawne korzystające z usług
domu rozwijają tu nie tylko swoje
talenty i pasje – wykwalifikowana
kadra pedagogiczna wspiera uczestników w ich codziennym życiu. Misją
ŚDŚ jest podtrzymanie i rozwijanie
u osób z zaburzeniami psychicznymi
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w
środowisku lokalnym i rodzinnym.
Ośrodek aktywnie działa na rzecz
rozwoju uczestników, wspiera proces usamodzielniania, integrację
społeczną oraz przygotowuje do
uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
Na co dzień w placówce prowadzone
są różnorodne formy działań –
uczestnicy uczą się funkcjonowania
w codziennym życiu (odbywają się
treningi – umiejętności interpersonalnych, higieniczny, kulinarny,
gospodarowania własnymi środkami
finansowymi, umiejętności praktycznych), budowania relacji z drugim

człowiekiem, a w pracowniach
terapeutycznych: plastycznej, technicznej, haftu i szycia, podopieczni
poznają aktywne formy spędzania
wolnego czasu. W ośrodku odbywają się także zajęcia komputerowe,
zajęcia z zakresu terapii ruchowej
i muzykoterapii. Organizowane są
wycieczki krajoznawcze po mieście
i regionie, treningi nordic walking,
spacery. Podopieczni domu aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym
miasta i regionu poprzez publiczne
występy muzyczne i teatralne w
Hajnówce i w regionie.
Ponadto, ośrodek zapewnia
swoim podopiecznym poradnictwo
psychologiczne, zajęcia logopedyczne, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych i dostęp do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych. Szeroki
wachlarz zajęć, czynna praca dydaktyczna sprawia, że ŚDŚ codziennie
odnotowuje swoje małe sukcesy. A
to jednego dnia ktoś samodzielnie
zrobił zakupy, kolejnego – ktoś ze
zrozumieniem przeczytał przepis i
samodzielnie przygotował potrawę,
któregoś następnego – osoba dotąd

nieśmiała i wycofana odważnie wyraziła swoje zdanie. Są też sukcesy
dużego kalibru – działania na rzecz
aktywizacji uczestników w kierunku
zatrudnienia procentują udziałowi
w kursach i stażach (przykładowo,
w 2014r. dwie osoby wzięły udział w
projekcie Nowe Kwalifikacje Szansą
na Sukces (Europejski Fundusz
Społeczny) – po zakończeniu kursu
odbyły płatny staż i jedna z tych
osób została zatrudniona na umowę
o pracę).
Dzięki treningom funkcjonowania w życiu codziennym, podopieczni
coraz pewnie stawiają pierwsze kroki
ku samodzielności – a każdy tego
przejaw cieszy i sprawia ogromną
satysfakcję. Za pracę w pomocy
społecznej, podejmowanej na rzecz
drugiego człowieka Powiatowy Ośrodek Wsparcia Hajnówce odebrał 18
listopada 2015 roku wyróżnienie
Wojewody Podlaskiego.
Za codzienną pracę na rzecz innych, za każdy – mały i wielki – indywidulany sukces każdego uczestnika,
podziękowania podczas uroczystości
Cd. str. 4
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Siódmy Rajd Rowerowy
im. plut. Bolesława Bierwiaczonka
Dnia 17.09.2015 r. odbył się kolejny,
siódmy już Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława
Bierwiaczonka, poświęcony pamięci żołnierza,
który zginął 17 września 1939 r. w obronie
Hajnówki. Patronat nad rajdem objął Jerzy Sirak,
burmistrz miasta Hajnówka.
Rozpoczęcie rajdu poprzedziło złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku
Bolesława Bierwiaczonka oraz na grobach
żołnierzy, którzy polegli walcząc razem
z plutonowym Bierwiaczonkiem w obronie
Hajnówki. Poczynili to: burmistrz miasta – Jerzy
Sirak, wiceburmistrz – Andrzej Skiepko oraz Alla
Gryc – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
dr. Tadeusza Rakowieckiego.
Tradycyjnie rowerzyści spotkali sie
o godzinie 9.30 na parkingu przy ulicy Celnej,
skąd rokrocznie wyruszają w trasę prowadząca
leśną trybą do Bud. Wśród rowerzystów nie
zabrakło rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej,
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji,
a także osób prywatnych. Prowadzący kolumnę
rowerzystów Pan Janusz Antipow poinformował
rajdowiczów o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa. Uczestnicy rajdu wyruszyli
w trasę i choć poranek nie był zbyt ciepły
i słoneczny, atmosfera jak co roku była bardzo
przyjemna. W puszczańskiej wsi Budy pod
pomnikiem plutonowego Bolesława Bierwiaczonka

upamiętniającym jego bohaterską śmierć
złożono kwiaty i zapalono znicze. Część oficjalną
zamknęło wręczenie dyplomów i drobnych
upominków dla najmłodszych uczestników rajdu,
po której organizatorzy zaprosili rowerzystów
na ciepły poczęstunek w „Zajeździe u kolarza”.
Na rowerzystów czekały pieczone kiełbaski,
ciepły bigos, słodkie bułeczki, które jak co roku
otrzymaliśmy od sponsorów imprezy - PSS
„Społem” i „Piekarni Podolszyńscy” w Hajnówce.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
współorganizatorom i sponsorom, dzięki pomocy
i zaangażowaniu których, już po raz siódmy
oddaliśmy symboliczny hołd plutonowemu
Bierwiaczonkowi, ale i wszystkim innym
żołnierzom poległym we wrześniu 1939 r.
Liczymy, że ta tradycja, zainicjowana w 2010 r.,
będzie kontynuowana w następnych latach.
Agnieszka Kazberuk
Fot. J. Antipow, Z. Angielczyk

Puchar Polski Nordic Walking wyróżniony
Puchar Polski Nordic Walking znalazł
się w gronie 11. Najlepszych Produktów
Turystycznych 2017 Województwa Podlaskiego. Certyfikaty zdobyli także inni
reprezentanci z regionu Puszczy Białowieskiej: Festiwal Wielu Kultur i Narodów
„Z wiejskiego podwórza”, Białowieskie
Drezyny oraz Międzynarodowy Festiwal
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Cztery
spośród szczęśliwej jedenastki zawalczą
o Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej na etapie ogólnopolskim.
Setki uczestników, duża dawka pozytywnych emocji, solidna porcja sportowej rywalizacji
i ta piękna puszcza… Tak w skrócie można
opisać Puchar Polski Nordic Walking, odbywający się w Hajnówce. Kto był ten wie! Dzięki
zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Hajnówce od 2012 r. jest jednym z przystanków
maszerów – bowiem w ramach Pucharu Polski
Nordic Walking odbywa się cykl zawodów w poszczególnych miejscowościach. Finał – dotąd
rozgrywany w Gdańsku, siedzibie organizatora
tj. Polskiej Federacji Nordic Walking, w 2016 r.
po raz pierwszy w historii Pucharu Polski Nordic
Walking to Hajnówka była gospodarzem finału.
Nie inaczej było w trakcie tegorocznej edycji.
Impreza na stałe goszcząca we wrześniowym kalendarzu, ma na celu promocję regionu
Puszczy Białowieskiej oraz Województwa Podla-

skiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Puchar przyciąga fanów aktywnego wypoczynku
z całej Polski ale na trasie słychać także języki
niemiecki, angielski, rosyjski… Wspaniała atmosfera zawodów, wielość atrakcji (dzięki staraniom
Organizatorów każdy uczestnik ma szansę
poznać Puszczę Białowieską w pigułce- dzięki
pakietom gwarantującym bezpłatny wstęp do
BPN oraz przejazd kolejką turystyczną), bliskość
Puszczy Białowieskiej sprawia, że co roku
impreza przyciąga coraz więcej uczestników.
W tym roku w „kijkowe” szranki o miejsce na
podium stanęło ponad 950 osób (ponownie
w Hajnówce został pobity rekord liczby uczestników!) – większość w finałowych koszulkach ze
swoimi imieniem i nazwiskiem, zapewnionych
przez Organizatora.
Puchar Polski Nordic Walking organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
we współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka,
Polską Federacją Nordic Walking oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
lokalnymi samorządami i LOT Region Puszczy
Białowieskiej.
Puchar Polski Nordic Walking to impreza
aktywnie promująca aktywny tryb życia i walory
turystyczne Województwa Podlaskiego. Zapraszamy do udziału za rok!
Katarzyna Miszczuk

Hajnówka dnia 6 października 2017 roku
GK.6621.13.23.2017					
DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( teksy jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 )
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
- ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy
Narew GK.6825.14.2017 z dnia 7 września 2017 roku
postanawiam
uznać za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Soce, gmina Narew, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 315 o powierzchni 0,28 ha.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 7 września 2017 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty
Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji
gruntów i budynków obręb Soce, gmina Narew jako działka ewidencyjna numer 315 stanowi
mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma
ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1
poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że droga oznaczona aktualnym numerem 315 była na mapie wsi Soce, sporządzonej w 1937 roku przez
mierniczego przysięgłego Teofila Mioduszewskiego.
Do wniosku Wójta Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączone zostały
zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 315 położona we wsi Soce, gmina Narew przed dniem 29 czerwca
1963 roku była użytkowana przez mieszkańców wsi Soce.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działka nr
315 spełnia wymogi ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem
przedmiotowa działka faktycznie była drogą i była wykorzystywana jako grunt użyteczności
publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowej drogi był
ogół mieszkańców wsi.
Pismem z dnia 21 września 2017 roku poinformowano Wójta Gminy Narew oraz sołtysa
wsi Soce o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego
powiadomienia, strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w sołectwie Soce oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
2. Sołtys wsi Soce Pani Tamara Leszczyńska
3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a
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w służbie potrzebującym
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wyraził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. W liście gratulacyjnym skierowanym do
pracowników i podopiecznych Domu, Starosta zaznaczył, jak ważną misję wypełniają
terapeuci, pedagodzy i dyrekcja - umiejętnie
wspierają tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Jednocześnie życzył kolejnych sukcesów– w
życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy. Natomiast wszystkim
podopiecznym Domu - wielu ciepłych chwil
spędzonym we własnym gronie i skutecznej
nauki kolejnych umiejętności. Redakcja dołącza do życzeń - oby nowy rozdział w historii
Domu przyniósł kolejne sukcesy – tak duże jak
te podsumowujące mijające dwudziestolecie.
***
Dyrekcja oraz Pracownicy ŚDŚ w Hajnówce składają serdeczne podziękowania

Wojewodzie Podlaskiemu, Staroście Hajnowskiemu i przedstawicielom wszystkim instytucji,
placówek oświatowych i kulturalnych aktywnie
współpracujących z Domem za wsparcie w
codziennej pracy. Wsparcie przybierało różne
formy – pomocy finansowej bądź rzeczowej,
bezpłatnego użyczenia lokalu lub miejsca,
wspólnego realizowania różnych projektów,
zabezpieczania imprez okolicznościowych,
wspólnego rozwiązywania skomplikowanych
spraw uczestników Domu, uczestniczenia duchownych w spotkaniach wigilijnych ŚDŚ w. Bez
tego wsparcia nie udałoby się zorganizować
m.in. Wojewódzkich Spotkań Integracyjnych
„Bliżej siebie”, Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, wyjazdu uczestników do Berlina
i wielu innych, które złożyły się na dwudziestoletnią pracę ŚDŚ w Hajnówce.
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