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Wójt informuje

budową oświetlenia przy cmentarzu i ośrodku
zdrowia. Kończymy remontować ulicę
Meleszkowską
oraz
Wojciechówkę.
Ustawiliśmy
biblioteczkę
plenerową,
dodatkowe ławki i kosze na śmieci przy rzece
Narewce, gdzie w przyszłym roku ma powstać
mały deptak wraz z oświetleniem. Inwestycja
ta realizowana jest we współpracy z
Towarzystwem Przyjaciół Białowieży.
W dniu 19 grudnia z mojej inicjatywy wraz z
przedstawicielami Rady Gminy odbyliśmy
spotkanie z Generalnym Dyrektorem Lasów
Państwowych, Konradem Tomaszewskim.
Wnioski ze spotkania są bardzo obiecujące i
liczę, że w przyszłym roku w Białowieży przy
wsparciu
Lasów
Państwowych
będą
zrealizowane duże inwestycje.
W planach
przyszłorocznego budżetu
zawarłem takie inwestycje, jak: budowa
kanalizacji na ulicy Wojciechówka i Browska,
przebudowa ulic Wojciechówka, w części
która w tym roku nie została wyremontowana,
oraz ulicy Browskiej, w części asfaltowej.
Planuję również wymienić nawierzchnię do
cmentarza od ulicy Sportowej. Współpracując
z Lasami Państwowymi i Starostwem
Powiatowym, Gmina Białowieża
chce
przebudować ulicę Pałacową i wykonać przy
niej ścieżkę rowerową. Trwają także prace nad
budową ścieżki rowerowej BiałowieżaHajnówka, która ma powstać w latach 20182019. W dalszym ciągu nie udało nam się
rozwiązać problemu budynku „starej szkoły”,
aczkolwiek rozmowy i wstępne założenia, co
do jej przeznaczenia, już się kształtują.
Cieszę się również, że wnioskowana przeze
mnie przebudowa alejek i oświetlenia w Parku
Dyrekcyjnym zaczęła się w tym roku i mam
nadzieję skończy w 2018.
Serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie.
Przez cały czas swojej pracy jako wójt Gminy
Białowieża staram się realizować złożone
mieszkańcom obietnice. Proszę, abyście
trzymali kciuki za powodzenie kolejnych
inwestycji w naszej Gminie.

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej
okazji chciałbym złożyć serdeczne życzenia
zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego
ciepła
świąt
Narodzenia
Pańskiego;
odpoczynku od codziennego zabiegania,
pomyślności w Nowym 2018 Roku oraz
spełnienia wszystkich zamierzeń, zarówno w
życiu osobistym, jak i zawodowym.
Drodzy mieszkańcy,
mija kolejny rok ciężkiej, ale satysfakcjonującej
pracy w Gminie Białowieża. W tym roku
pozyskaliśmy samodzielnie i przy współpracy
z różnymi partnerami wiele środków
zewnętrznych. Białowieża z roku na rok
zmienia
się.
Dzięki
zaangażowaniu
pracowników
Urzędu
Gminy
oraz
pracowników innych jednostek na terenie
Gminy możemy zauważyć pozytywne
zmiany, o których możecie Państwo
przeczytać w dalszej części Głosu Białowieży.
W roku 2017 wykonaliśmy przebudowę ulic
Ogrodowej, Nowej, Puszczańskiej wraz z
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Inwestycje w Gminie Białowieża
Parafia Prawosławna Św. Mikołaja
Wiosną rozpoczęły się prace remontowe w cerkwi Św. Mikołaja w Białowieży. Prace polegały na
wymianie instalacji elektrycznej, położeniu instalacji alarmowej i medialnej, rozebraniu starych
pieców kaflowych, renowacji stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Na początku na wysokości
lamperii zostały skute tynki w celu położenia kabli. Następnie z całego wnętrza usunięto starą
powłokę malarską w celu wyrównania nierówności i położono nowy tynk. Kolejnym etapem było
pomalowanie wszystkich ścian, postawienie nowych pieców, położenie ogrzewania podłogowego
oraz podłączenie zewnętrznej iluminacji.
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Technikum Leśne w Białowieży
Projekt „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w
Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej, oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Koszty całkowite zadania to 7 617 405,66 zł. Udział dofinansowania POIiŚ 6 474794,81 zł. Celem
bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
zarządzanych przez Technikum Leśne w Białowieży.
W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych, docieplenie
stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz
wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 30 listopada 2019 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży –
podsumowanie roku 2017
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I Inwestycje
1. Zmiana wystroju biblioteki szkolnej (2 600 PLN+ praca własna)

2. Wymiana wykładziny na korytarzu wokół sali gimnastycznej, odmalowanie ścian
( 19.680,00 PLN)

3. Monitoring w szkole i na placu szkolnym ( 16.300,00 PLN)
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4. Zamontowanie w klasach tablic interaktywnych w ilości 5 sztuk oraz projektora do sali edukacji
wczesnoszkolnej (26.055,26 PLN - środki własne, projekty, sponsoring Nadleśnictwa Białowieża)

5. Sieć LAN i WiFi (koszt 7.396,00 PLN, zasponsorowane przez Nadleśnictwo Białowieża)
6. Odnowienie czterech gabinetów, zakup filiżanek i łyżeczek – koszt 556 zł – zakup
zasponsorowany przez pracowników szkoły + praca własna.
7. Odnowienie w przedszkolu sali starszaków - Firma Dom Inwestycyjny Xelion
w
Warszawie przysłała pracowników, zakupiła farby, narzędzia malarskie, ozdobne naklejki na
ściany i szyby oraz pufy do siedzenia. Koszt projektu zamknął się w kwocie 3000 zł. Inicjatorem
akcji był Pan Andrzej Dowbysz.

8. Monitoring w przedszkolu, wymiana podłogi i odnowienie korytarza (wymiana starej ściany na
ścianę- witrynę) – (8.713,82 PLN)
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9. Zakup szafek uczniowskich ( 3154,56 PLN – )

Dochody z wynajmu pokoi gościnnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym, jaki szkoła
przekazała do Urzędu Gminy w 2017r. - 17 837,37 PLN.
Dochód ze stołówki szkolnej przekazany do Urzędu Gminy – ( dochód netto – 49.517,59 PLN +
narzut 21.287,47 PLN )

II Projekty i programy
1. „Program dla szkół” - we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Głównym celem jest trwała
zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich
codziennej diecie, a także promowanie
spożycia
mleka i przetworów mlecznych oraz
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propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, a
także kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. (p. B. Leoniuk)
2. „Technologia TIK w nauczaniu od najmłodszych lat. Mobilność kadry edukacji szkolnej w
programie Erasmus + w roku 2017” – 7 nauczycieli (na kwotę 75 393,90 PLN) (p. M. Glencner)
3. Projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązanie na
rzecz aktywizacji cyfrowej, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - 11 nauczycieli.
(p. B. Leoniuk)
4. Projekt „Dobra Edukacja w Białowieży” w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 676.774,12 zł. Projekt
przeszedł już ocenę merytoryczną, jest na etapie konsultacji. (K. Petruk)
5. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”. (p. J. Jaganow)
6. Projekt „Umiem pływać” skierowany był do uczniów klas I- III szkoły podstawowej. Dzieci raz
w tygodniu (przez cały rok szkolny) wyjeżdżały szkolnym autobusem do Hajnówki, gdzie pod
fachowym okiem instruktorów uczyły się pływać. Opiekunami wyjazdów byli nauczyciele naszej
szkoły, którzy nie pobierali gratyfikacji, poświęcając swój wolny czas. (K. Petruk)
7. Projekt e- Twinning:
- ”Nasi przyjaciele z puszczy” polegał na realizacji tego samego zadania przez dwie grupy uczniów
z różnych szkół (naszej – kl. II sp oraz kl. I sp z Nowego Aleksandrowa). Projekt jest prowadzony z
wykorzystaniem narzędzi TIK, Internetu, poczty elektronicznej, aparatu cyfrowego. (p. E. Rubiel)
- „KODowanie na dywanie” - w trakcie działań podjętych w ramach innowacji pedagogicznych,
dzieci, zarówno przedszkolne, jak i szkolne oraz młodzież gimnazjum miały możliwość
uczestniczenia w wielu zajęciach i zabawach edukacyjnych, w które włączone będą elementy nauki
programowania. Uczestnicy poznali możliwości robota edukacyjnego Bee–bota. (p. M. Petruk)
8. Projekt we współpracy ze szkołą białoruską «Новицковичская средняя школа» Каменецкого
района - „Międzykulturowy dialog polsko- białoruskiego Pogranicza” (p. B. Leoniuk, p. K. Petruk)
9. Projekt „Wieczorki białoruskie” odbywa się we współpracy z Białowieskim Ośrodkiem Kultury.
(p. A. Masalska, p. M. Zubrycki)
10. Projekt we współpracy z Nadleśnictwem Białowieża – „Bierna i czynna ochrona przyrody
Puszczy Białowieskiej”. (p. M. Glencner)
11. Projekt we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków – „Jak daleko psu do wilka?” (p. I.
Lickiewicz)
12. Po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w projekcie ECORCE realizowanym we współpracy ze
szkołą we Francji oraz z Zespołem Szkół w Dubinach. W ramach zajęć koła biologicznego uczniowie
rozwiązywali problem badawczy pt: ”Jakie szanse na przeżycie mają zapylacze na terenie miast i
wsi?” (p. I. Lickiewicz)
13. Erasmus + Bus - konferencja przygotowana przez Dyrekcję ZSP oraz nauczycielkę j. angielskiego
- p. M. Glencner
14. „Nawet dziecko potrafi pomóc” - we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Hajnówce i
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Nadleśnictwem Hajnówka (p. I. Lickiewicz)
15. Program obejmujący uczniów kl. I sp – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. (p. E. Ulezło)
16. Projekt we współpracy z Powiatowym Starostwem w Hajnówce - „W hajnowskim się kręci”. (p.
Grażyna Jóźwik)
17. Program „Szkolny Klub Sportowy”. (p. J. Kutikow)
Barbara Leoniuk

INWESTYCJE DROGOWE 2017

PRZEBUDOWA UL. PUSZCZAŃSKIEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM
1.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108641B tj. ulicy Puszczańskiej w Białowieży na odcinku od
ulicy Tropinka do ul. Kamienne Bagno wraz z oznakowaniem ulicy wg. Projektu stałej organizacji
ruchu.
2.
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 108641B tj. ulicy Puszczańskiej w Białowieży,
na odcinku od ulicy Tropinka do ul. Kamienne Bagno
Koszt inwestycji – 158 178,00 zł

ROZBUDOWA UL. NOWEJ - DROGI GMINNEJ NR 108627B W BIAŁOWIEŻY NA
ODCINKU OD KM 0+218 DO KM 0+694 - ETAP I
Rozbudowa ul. Nowej - drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km 0+218 do km
0+694 - Etap I
Koszt inwestycji – 628 003,51 zł
Inwestycja realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 – dotacja z budżetu państwa 309.620,98 zł

PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W BIAŁOWIEŻY
Przebudowa ul. Ogrodowej w Białowieży (droga gminna Nr 108628B)
Koszt inwestycji – 249 784,71 zł

PRZEBUDOWA UL. MELESZKOWSKIEJ
Przebudowa drogi gminnej: ul. Meleszkowskiej Nr 108625B w istniejącym pasie drogowym z
budową i remontem zjazdów oraz remontem chodników w Białowieży gmina Białowieża powiat
Hajnowski województwo Podlaskie
Koszt inwestycji – 791.751,00 zł
Inwestycja współfinansowana przez Lasy Państwowe w wysokości 332 000,00 zł

PRZEBUDOWA UL. WOJCIECHÓWKA ETAP II
Przebudowa drogi gminnej: ul. Wojciechówka Nr 108637B z budową i remontem zjazdów na odcinku
od istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania z ul. Meleszkowską do skrzyżowania
z ul. Leśną (ETAP II) w Białowieży gmina Białowieża powiat Hajnowski województwo Podlaskie
Koszt inwestycji – 617.460,00 zł
Inwestycja współfinansowana przez Lasy Państwowe w wysokości 437 500,00 zł
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Z pozyskanych 5000 zł odnowiliśmy
grób
Generała
Józefa
BułakaBałachowicza oraz wyremontowaliśmy
bramę wejściową do miejsca straceń
przy ulicy Simony Kossak (dawniej
Browskiej).
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Instytut Badawczy Leśnictwa
1.
Promocja lokalnego produktu – słodkiej bułki „cynamonki” z białowieskiej piekarni
„Hermes” – podczas wydarzeń promocyjnych z udziałem projektu LIFE+ ForBioSensing.
21 maja 2017 roku przypadało 25-lecie programu LIFE+, który poświęcony jest wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, a który jest jednocześnie
głównym źródłem finansowania projektu LIFE+ ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki
drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych realizowanym przez
Instytut Badawczy Leśnictwa. Z tej okazji projekty dofinansowywane z tego programu
przeprowadzały szeregi działań informujących o rocznicy oraz przybliżających sam program.
Jednym z ciekawszych pomysłów na uczczenie rocznicy wymyślonym i zrealizowanym przez
członków projektu ForBioSensing było częstowanie uczestników słodką bułką „cynamonką”
opatrzoną urodzinowym logo podczas spotkań promocyjnych na Dniu Informacyjnym LIFE 2017
organizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie (25.04) oraz Dniu Ziemi na Polach Mokotowskich
(4.06). Przy okazji rozmów o projektowych działaniach, każdy uczestnik obydwu wydarzeń został
poczęstowany lokalnym przysmakiem, prosto z białowieskiej piekarni „Hermes”.

2.
W ramach XXI Festiwalu Nauki 2017 Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Technikum
Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk (IBS PAN), Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w
Hajnówce (ZWLPB) oraz Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego
zorganizował 11 września 2017 r. konkurs „Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska –
dziedzictwo ludzkości”. Członkowie projektu ForBioSensing przygotowali 2 stoiska konkursowe:
Konkurencja – DREWNO - określanie wieku drzew różnymi metodami; rozpoznanie próbek drewna
rodzimych drzew gatunków iglastych i liściastych.
Konkurencja – GŁOSY ZWIERZĄT - rozpoznanie gatunków zwierząt na podstawie wydawanych
przez te zwierzęta odgłosów.
Każdy uczestnik lekcji otrzymał na zakończenie specjalne przygotowany na tę okazję T-shirt z
urodzinowym logo Programu LIFE+.
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Więcej zdjęć na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa www.ibles.pl

3.
Kolejnym działaniem informującym o rocznicy programu LIFE+ zorganizowanym przez
członków projektu LIFE+ ForBioSensing było przeprowadzenie lekcji ze studentami V roku
Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW, uczniami Technikum Leśnego w
Białowieży oraz uczniami Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, podczas których opowiadaliśmy o naszym projekcie,
pracach wykonywanych w jego ramach oraz o samej rocznicy programu LIFE+. Uczniowie mieli
okazję zapoznać się ze sposobami zbierania danych stosowanymi w projekcie oraz sposobami
monitorowania Puszczy Białowieskiej, a także porozmawiać z naszymi specjalistami m.in. na temat
pozyskiwania danych oraz ich analizy. Każdy uczestnik lekcji otrzymał na zakończenie specjalne
przygotowany na tę okazję T-shirt z urodzinowym logo Programu LIFE+.
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4.
Emisja drugiego filmu promocyjno-edukacyjnego projektu ForBioSensing w TVP3 Białystok
w październiku 2017 r.
W dniach 18-20.10.2017 roku na antenie regionalnej telewizji TVP3 Białystok został wyemitowany
film promocyjno-edukacyjny projektu ForBioSensing pt. „Ponad koronami”, który stanowi część
cyklu „Poznać Puszczę Białowieską”. Podczas filmu widzowie mogli zobaczyć i posłuchać cennych
informacji na temat metod zdalnych stosowanych w projekcie LIFE+ ForBioSensing oraz zobaczyć z
jakimi jednostkami, instytucjami oraz projektami współpracujemy i dzielimy się naszą wiedzą. Film
ukazuje również piękno Puszczy Białowieskiej oraz samej Białowieży i jej najbardziej
charakterystycznych miejsc, w których projekt LIFE+ ForBioSensing jest realizowany. Film jest
dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-9VT3AuyeUk&t=946s.
5.
Udział pracownika Zakładu Lasów Naturalnych (dr hab. Rafała Paluch) w pracach Zespołu
doradczego do oceny zagrożenia bezpieczeństwa publicznego powołanego Decyzją nr 74 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Odbyło się kilka posiedzeń Zespołu oraz
wyjazdów lustracyjnych drzew i drzewostanów stanowiących potencjalne zagrożenie dla
mieszańców i turystów odwiedzających Puszczę Białowieską. Sporządzono kilka opinii na temat
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego przez drzewa martwe i zamierające znajdujące się w pobliżu
szlaków komunikacyjnych, szlaków turystycznych i innych miejsc przebywania ludzi.

Nadleśnictwo Białowieża
Nadleśnictwo Białowieża w 2017 roku w ramach inwestycji wykonanych na rzecz rozwoju Gminy
Białowieża oraz zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju turystyki wykonała kilka inwestycji
podnoszących jakość oferowanych usług. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:
Miejsca Postoju Pojazdów przy Przejściu Granicznym w Białowieży. Inwestycja o wartości ok.50
tysięcy złotych, w ramach której wykonane zostaną zjazdy oraz parking dla samochodów
osobowych przy granicy państwa.

Kolejną inwestycją jaką wykonało Nadleśnictwo było dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku
przebudowy „Ekomuzeum Królewskiej Puszczy Stara Białowieża”. Wartość tegorocznej
inwestycji to 171 tysięcy złotych. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię parkingu, ścieżki
edukacyjne oraz zagospodarowano teren wokół uroczyska tworząc przyjazną enklawę
odwiedzającym to miejsce mieszkańcom i turystom.
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W ramach programów wewnętrznych zakupiona została aplikacja mobilna „Poznaj Swój Las” o
wartości około 6 500 złotych. Aplikacja zostanie uruchomiona w przyszłym roku i jest uzupełniniem
stojącej w lesie infrastruktury turystycznej - oznaczeń w formie słupków kontrolnych i map
umożliwiających łatwe poruszanie się po lesie.
Zakończyliśmy również I etap inwestycji polegającej na modernizacji ścieżki edukacyjnej w Parku
Dyrekcyjnym o wartości 880 tysięcy złotych. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię
w alejkach wraz z uzupełnieniem o małą architekturę. Wykonano również nowe oświetlenie w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Najbardziej kosztowną, ale jednocześnie chyba najbardziej wyczekiwaną, inwestycją jest rozpoczęta
przebudowa drogi leśnej Narewkowska. Koszt planowany do poniesienia w roku bieżącym to ok.
3 milionów złotych. W ramach inwestycji została wykonana podbudowa pod drogę leśną oraz
wykonano prace towarzyszące. W przyszłym roku zostanie położona nowa nawierzchnia, która z
pewnością dobrze będzie służyła zarówno mieszkańcom, jak i turystom.
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Działania Towarzystwa Przyjaciół Białowieży w 2017 roku
Stowarzyszenie TPB już po raz piąty zorganizowało cykl czterech koncertów na parkingu gminnym
w ramach realizacji zadania „Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości
narodowej”. Projekt został dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
8000,00 zł oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 5000,00 zł.

Realizacja projektu „RadioSTACJA BIAŁOWIEŻA” z programu „Równać Szanse 2016” Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Na
przedsięwzięcie otrzymaliśmy 8500,00 zł. W ramach projektu młodzież z Technikum Leśnego oraz
gimnazjum z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego poznawała tajniki dziennikarstwa. Odbyły się
warsztaty prowadzone przez pracowników Radia AKADERA w Białowieży oraz wizyta w studio
Radia AKADERA w Białymstoku z godzinnym wejściem na żywo. Uczestniczka projektu - Ula Bajko
- współprowadziła koncert podczas I Pikniku Rodzinnego 12 sierpnia 2017 roku. Podczas Pikniku
odbyło się również podsumowanie projektu.

Zakończono realizację zadania „Lokalna przestrzeń środowiskowa w Gminie Białowieża”. Inicjatywę
zrealizowano w ramach przedsięwzięcia Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pn.
„Mała infrastruktura turystyczno – edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu
środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II” i sfinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania wykonano biblioteczkę
plenerową, zakupiono i zamontowano stolik do gry w chińczyka, 4 kosze na śmieci, 5 ławek i 1 stojak
rowerowy. Elementy małej infrastruktury znajdują się przy placu zabaw za szkołą. Wartość
inwestycji 16000,00 zł. Projekt był realizowany przy współpracy z Gminą Białowieża.
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15 listopada 2017 roku w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
prezes TPB, Marek Zubrycki, podpisał umowę na realizację projektu „Budowa bulwarów wraz z
oświetleniem nad rzeką Narewka – etap I”. W ramach realizacji zadania przy placu zabaw przy
szkole zostanie wybudowany deptak wzdłuż rzeki, zaczynający się przy wieży widokowej i idący do
ulicy Parkowej. Deptak zostanie wyposażony w oświetlenie. Planowany termin zakończenia to maj
2018. Projekt jest realizowany przy współpracy z Gminą Białowieża. Wartość inwestycji 123 760, 28
zł.
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Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego w Białowieży
Po raz pierwszy w Białowieskim
Ośrodku Kultury odbył się niezwykle
wyjątkowy
koncert
Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 16
grudnia 2017 sala kina Żubr pękała w szwach.
Na białowieskiej scenie wystąpił zespół,
którego głównym celem jest kultywowanie
tradycji narodowych i chwały oręża polskiego
poprzez
różnorodne
środki
wyrazu
artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz
słowo. W Białowieży Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego zaprezentował
się z programem patriotyczno-kolędowym. W
grudniowy sobotni wieczór mieszkańcy
Białowieży mogli wysłuchać w wykonaniu
ośmiu solistów, sekcji rytmicznej i kwartetu
smyczkowego takie znane pieśni żołnierskie,
jak: „Marsz pierwszej brygady”, „Pierwsza
kadrowa”, „Serce w plecaku” czy „Pałacyk
Michla”. W świąteczny zaś nastrój artyści
ubrani w kontusze wprowadzili publiczność
wspaniałym wykonaniem polskich kolęd:
„Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj
maluśki, maluśki”, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”, „Bóg się rodzi”. Za występ zespół

otrzymał gromkie brawa oraz regionalne
upominki.
Po
tej
jakże
wyśmienitej
i
niepowtarzalnej uczcie dla ducha Wójt Gminy
Białowieża
–
Grzegorz
Kasprowicz,
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof
Zamojski oraz Wiceprzewodnicząca Rady –
Elżbieta Laprus złożyli występującym
artystom oraz wszystkim przybyłym gościom
życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych
świąt Bożego Narodzenia. Po krótkiej
ekumenicznej modlitwie zebrani na koncercie
mieszkańcy
Białowieży
podzielili
się
opłatkiem i prosforą, składając sobie płynące z
głębi serca życzenia, a następnie udali się na
degustację potraw wigilijnych oraz ciast, które
tradycyjnie już przygotowali miejscowi
restauratorzy
i
przedsiębiorcy:
Hotel
Żubrówka, Hotel Białowieski, Restauracja
Carska, Restauracja Pokusa, Restauracja
Parkowa, Piekarnia Hermes, Restauracja
Biesiada.
Organizatorami
spotkania
świątecznego byli: Wójt Gminy Białowieża,
Rada Gminy Białowieża, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Białowieski Ośrodek Kultury.
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Honorowi Dawcy Krwi z Białowieży
1 grudnia 2017 roku w Hajnowskim Domu Kultury Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Hajnówce zorganizował Spotkanie Honorowych Dawców Krwi, podczas
którego zasłużonym dawcom krwi wręczono upominki. Z Gminy Białowieża prezenty ufundowane
przez Wójta Grzegorza Kasprowicza otrzymali: Wojciech Marek Bazyluk, Paulina Patynek, Krzysztof
Zamojski – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia; oraz Marcin Kajak i Mariusz Matwiejczuk – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi III stopnia.
Wszystkim dawcom krwi serdecznie gratulujemy za ten bezcenny dar, którego nie można w
żaden sposób wyprodukować, a który ratuje ludzkie życie.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
w Gminnej Bibliotece Publicznej
25 listopada obchodzimy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Pluszowy Miś to symbol
dzieciństwa, ulubiona przytulanka, bohater
wielu książek i filmów dla dzieci. Jego święto
to doskonała okazja, by spotkać się z
najmłodszymi czytelnikami. W związku z tym
1 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Białowieży był obchodzony Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Na spotkanie zostali
zaproszeni uczniowie klasy I Szkoły
Podstawowej. Dzieci przyniosły swoje

pluszaki, o których chętnie opowiadały.
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z historią
powstania święta, usłyszały kilka wierszy i
opowiastek poświęconych misiom, poznały
historie najbardziej znanych z książek
niedźwiadków.
Spotkanie, zgodnie z misiowym zwyczajem,
zakończyło się małym „co nieco”.
Ludmiła Osakowicz
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Dotacje z MSWiA dla BOK w 2017 roku
W 2017 roku odbyło się pięć spotkań z cyklu
„Wieczorki białoruskie”. 18.05.2017 gościliśmy
zespół folklorystyczny „Żawaranki” z
Mochnatego, 27.09.2017 zagrał duet z
białoruskiego zespołu „Dawid Szymczuk
Band” czyli Dawid (gitara, śpiew) i Denis
(akordeon, śpiew), 30.10.2017 wystąpiła grupa
teatralna „DRAMA” z „Białorusa” w
Hajnówce prowadzona od wielu lat przez Jana
Karczewskiego z przezabawnym spektaklem
„Kasting”, 23.11.2017 mieliśmy okazję
zobaczyć białoruskie obrzędy weselne w
wykonaniu grupy teatralnej „Antrakt +”
działającej przy Bielskim Domu Kultury pod
kierunkiem pani Elżbiety Fionik oraz zespołu
„Żeużyki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Bielsku Podlaskim pod kierunkiem pani Anny
Fionik i ostatnie spotkanie 27.11.2017 to pokaz
filmu „Bieżeńcy 1915 – 1922” w reżyserii
Jerzego Kaliny i spotkanie z autorem.
Spotkania z cyklu „Wieczorki białoruskie” w
2017 roku odbywały się w ramach realizacji
zadania „Wieczorki białoruskie w Białowieży”
realizowanego przez Białowieski Ośrodek
Kultury przy współpracy z Zespołem Szkolno
– Przedszkolnym w Białowieży z dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz ze środków własnych Białowieskiego
Ośrodka Kultury.

się regularnie raz w tygodniu. Zespół w
ramach realizacji zadania wystąpił:
03.01.2017 WIECZÓR KOLĘD W
BIAŁOWIESKIM OŚRODKU KULTURY
2.
26.01.2017 LEĆ KOLĘDO LEĆ… w
BOK
3.
29.01.2017 ELIMINACJE REJONOWE
PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017
4.
19.03.2017
MIĘDZYNARODOWA
GALA PIOSENKI KRESOWEJ, HOTEL
TRYLOGIA W ZIELONCE
5.
07.05.2017
OBCHODY
ŚWIĘTA
KOROWAJA
AGRARNEGO
W
RADZIWIŁŁÓWCE
w
ramach
XI
FESTIWALU KOROWAJA MIELNICKIEGO,
plac przy świetlicy w Radziwiłłówce
6.
04.06.2017 FESTYN W STARYM
BEREZOWIE
7.
11.06.2017 II PIKNIK Z LGD,
KURASZEWO
8.
01.07.2017 NOC KUPAŁY 2017 w
Białowieży
9.
14.07.2017
RÓŻNOGŁOSIE
w
Białowieży
10.
16.07.2017 XI Jarmark Żubra, amfiteatr
miejski w Hajnówce (występ przy fontannie)
11.
29.07.2017
XV
BIAŁOWIESKIE
INTEGRACJE ARTYSTYCZNE "PERETOCZE
2017"
12.
02.09.2017 VII BULWA FEST w
Lipinach
13.
22.10.2017 XXIV Jesienne Spotkania z
Folklorem Białoruskim w Czyżach
14.
25.10.2017 Dzień Seniora w Hotelu
Białowieskim
15.
15.11.2017 Występ zespołu Ruczajok
podczas prezentacji spektaklu "Kasting" w
wykonaniu grupy teatralnej DRAMA w
Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w
Hajnówce
16.
24.11.2017 Mochnackije Zapusty w
świetlicy w Mochnatym.

1.

Kolejnym projektem realizowanym przez BOK
ze środków MSWiA było zadanie „Ruczajok –
zespół białoruskiej mniejszości narodowej”. W
ramach zadania wykonano dokumentację
fotograficzną z koncertów zespołu, która służy
jako
archiwum,
zakupiono
komplet
materiałów
biurowych
(bindownica
z
osprzętem - grzbiety, okładki oraz papier A4)
na potrzeby stworzenia śpiewników dla
członków zespołu z tekstami śpiewanymi jak
również nowymi, których zespół się uczy,
zakupiono 2 pulpity do nut wykorzystywane
podczas prób zespołu i niekiedy na występach,
zakupiono
usługę
transportową
(ośmiokrotnie) na potrzeby wyjazdów zespołu
na koncerty do innych miejscowości niż
Białowieża. Ponadto próby zespołu odbywały
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Ostatnim, trzecim projektem, na który BOK
pozyskał środki z MSWiA było zadanie
„Suniczki – dziecięco-młodzieżowy zespół
białoruskiej mniejszości narodowej”. W
ramach zadania grupa wzięła udział w
„Pikniku z Białorusem” w II Liceum
Ogólnokształcącym
z
Dodatkowym
Nauczaniem
Języka
Białoruskiego
w
Hajnówce – 09.06.2017, zakupiono 40 koszulek
dla
członków
zespołu
–
19.10.2017,
zorganizowano wyjazd członków zespołu do
Białegostoku do redakcji gazety NIVA oraz
wizyta w redakcji Radia RACYJA – 07.11.2017,
zorganizowano
ognisko
integracyjne
podsumowujące pracę i osiągnięcia zespołu w
2017 roku – 09.11.2017, odbył się wyjazd
członków zespołu do Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach oraz na białoruski spektakl
„Dobry Dzień Jaraslau Wasilewicz” w
Bielskim Domu Kultury – 16.11.2017, udział
zespołu
w
„Mastackich
Sustreczach

Szkolnikau” w Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce – 26.11.2017. Ponadto
zespół brał udział w spotkaniach kolędniczych
w Hajnowskim Domu Kultury oraz w
Konkursie Piosenka Białoruska dla szkół
podstawowych i gimnazjów. Zespół wystąpił
podczas obchodów Dnia Seniora w
Białowieży. Opiekunem 3 grup zespołu jest
pani Angelina Masalska, akompaniatorem pan
Marek Zubrycki. Łącznie zespół liczy 33 osoby.
Wszystkie zadania realizowano z wkładem
własnym
finansowym
Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań
została zamieszczona na facebookowych
profilach Białowieskiego Ośrodka Kultury i
zespołu Ruczajok.

Aktywni Seniorzy z Białowieży
30 listopada Seniorzy rozpoczęli kurs komputerowy, zorganizowany przez Białowieski Ośrodek
Kultury. Zajęcia prowadzi bezpłatnie Pan Łukasz Kuberski z IBL, któremu serdecznie dziękujemy.
Za udostępnienie pracowni komputerowej wielkie dzięki składamy też dyrektorowi szkoły Panu
Krzysztofowi Petruk. Grupa nie jest zamknięta i stale może się powiększać. Zapraszamy.
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Mikołajkowy turniej o Puchar Wójta Gminy Białowieża
Po raz kolejny Białowieża gościła
młodych adeptów siatkówki. Tym razem
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
przyjęła młodzież klas V, która rywalizowała
w Mikołajkowym turnieju o Puchar Wójta
Gminy Białowieża.
3 grudnia był dla Białowieży dniem
ważnym z powodu wizyty Ministra
Środowiska
Jana
Szyszki,
zaś
dla
najmłodszych siatkarzy dniem szczególnym,
gdyż po raz kolejny Mikołajkowy turniej był
następnym krokiem medalowej kariery
młodych zawodników.
Do rywalizacji przystąpiło 10 zespołów
w trzyosobowych zespołach z: BAS Białystok,
MUKS „Piętnastka” Białystok, LUKS Sokoły
Dziadkowice
oraz
UKS
Olimpijczyk
Białowieża.
Znakomicie w tych rozgrywkach radził
sobie białowieski „narybek” siatkarski. Na
uwagę zasługuje fakt, iż wśród gospodarzy do
rywalizacji przystąpili uczniowie z klas IV
szkoły
podstawowej,
którzy
pomimo
młodszego wieku nie odstawali poziomem od
swoich starszych kolegów. Ich zaangażowanie
oraz wola walki wywołały dreszcze emocji
wśród zgromadzonych kibiców. Po wspaniałej
walce udało się najmłodszym wygrać nawet
cały mecz 2:0. Ich sukcesy szczególnie
przeżywali
licznie
przybyli
rodzice,
dopingujący swoje pociechy.
O kolejności końcowej decydowały niuanse i
małe punkty. Zawodnicy naszego UKS
wypadli w rozgrywkach bardzo dobrze,
zajmując czołowe miejsce w swoich grupach
oraz w klasyfikacji końcowej.
W połowie gier zawodnicy zostali
zaproszeni
na
słodki
poczęstunek
przygotowany wspólnie przez rodziców i
organizatorów, co było kolejną atrakcją
turnieju.
Po niesamowicie zaciętych walkach w
każdym spotkaniu ustalono ostateczną
kolejność, a dekoracji - pod usprawiedliwioną
nieobecność
Wójta
Gminy
Białowieża
Grzegorza Kasprowicza oraz Dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży dokonał Zarząd UKS Olimpijczyk Białowieża
w składzie Jarosław Kutikow, Roman Bugwin,

Iwona Lickiewicz. Pamiątkowe medale
otrzymali również sędziowie – uczennice i
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży.
Na zakończenie turnieju do akcji
wkroczył „Mikołaj” w postaci organizatorów
i sponsorów, którzy ufundowali najmłodszym
super prezenty. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi
zawodnicy z drużyn wymarzone statuetki
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów.
„Świętym
Mikołajem”
turnieju
okazali się: Urząd Gminy Białowieża, Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Białowieży,
Białowieski Ośrodek Kultury oraz UKS
Olimpijczyk Białowieża, zaś do ich grona w
tym roku postanowili dołączyć:
BANK SPÓŁDZIELCZY W HAJNÓWCE
CENTRO-MET
STEFAN
BEDKOWSKI
HAJNÓWKA
IWA
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOWIEŻY
MARIOLA
DZIUBONOS
I
ZINA
DAWIDZIUK
SKEP
RYBNY
ZIM
DAWIDZIUK HAJNÓWKA
MICHAŁ OLSZEWSKI KWATERY PRZY
GALERII TRUNKÓW WSCHODU
P.H.U.
TON
KARDASZI
WSPÓLNICYSPÓŁKA JAWNA HAJNÓWKA
P.P.H.KARMEL S.c A.M. DĄBROWSKA
HAJNÓWKA
REHABILITACJA
„KINETICA”
KATARZYNA KUKLIŃSKA HAJNÓWKA
WODOCIĄGI PODLASKIE sp. z o.o.
BIAŁYSTOK
oraz SPONSORZY ANONIMOWI – za co
serdecznie dziękujemy w imieniu klubu UKS
Olimpijczyk Białowieża oraz startującej
młodzieży.
Klasyfikacja końcowa:
1. MUKS „PIĘTNASTKA” BIAŁYSTOK I
2. BAS BIAŁYSTOK I
3. MUKS „PIĘTNASTKA” BIAŁYSTOK II
4. UKS OLIMPIJCZYK BIAŁOWIEŻA I
(Mateusz
Szpakowicz,
Michał
Lickiewicz, Jakub Szyłak)
5. BAS BIAŁYSTOK II
6. BAS BIAŁYSTOK III
22

7. UKS OLIMPIJCZYK BIAŁOWIEŻA II
(Nataniel
Przygodzki,
Szymon
Jabłoński, Maksymilian Czeremczuk w
zastępstwie w wyniku kontuzji
Wojciech Bruszewski)
8. UKS OLIMPIJCZYK BIAŁOWIEŻA III
Michał Glencner, Oliwier Pasyńczuk,
Radosław Sobociński – wszyscy IV
klasa)

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

9. LUKS SOKOŁY DZIADKOWICE
10. MUKS „PIĘTNASTKA” BIAŁYSTOK
III
Prezes UKS
Jarosław Kutikow
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