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Wójt informuje

Ulica Nowa - inwestycja o wartości
około 659000 zł; pozyskane środki to ponad
320 0000zł;

Drodzy Mieszkańcy!
21.10.2018
udamy
się
na
wybory
samorządowe, w wyniku których wybierzemy
Wójta, Radnych Gminy Białowieża i Powiatu.
Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do
wzięcia udziału w wyborach, gdyż w ten
sposób mogą Państwo mieć decydujący
wpływ na dokonywanie dalszych zmian w
Naszej Gminie.

Ulica Ogrodowa - inwestycja o wartości
265 000 zł;

Wszystkie przedstawione niżej inwestycje
zostały zaplanowane, zaprojektowane i
wykonane w latach 2014-2018r.
A na pytanie, co wójt zrobił w tej kadencji,
odpowiadam porównaniem jak było, a jak jest:
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Ulica Wojciechówka - etap pierwszy
(etap drugi planowany jest w 2019r) przy
udziale Lasów Państwowych o wartości
662000 zł; pozyskane środki zewnętrzne to
ponad 300 000zł;


Ulica Puszczańska wraz z budową
oświetlenia o wartości 170 400 zł;


Ulica do cmentarza i boiska od strony
ulicy Sportowej przy współpracy z Parafią
Prawosławną, gdzie Gmina Białowieża
wykonała drogę i część parkingu, a dzięki
pozyskanym
środkom
przez
Parafię
Prawosławną wykonany został parking przy
cmentarzu w kwocie 127 300 zł;



Ulica Meleszkowska - przy udziale
Lasów Państwowych o wartości 815800 zł.
Pozyskane środki to 400 000zł;
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Utwardzona została ulica Sarnia, która
w okresach silnych opadów była praktycznie
nieprzejezdna;

Budowa placu zabaw - inwestycja o
wartości 133 600; przy pozyskanych środkach
w wysokości 40 800zł;

Budowa
Białowieża;

przystanków

w

Gminie


Ustawienie ławek i koszy na śmieci na
głównych ulicach Białowieży;

Budowa wodociągu „ na Towarowej”;


Deptak przy rzece Narewka wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą
oraz
oświetleniem, gdzie dofinansowanie było w
kwocie 94 000 zł;
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Zakupiliśmy nowy ciągnik, zamiatarkę
do ulic, posypywarkę, pług, przyczepę i 2
kosiarki spalinowe;

Na bieżąco staramy się poprawiać stan
dróg gruntowych, a w dalszej perspektywie
przewidujemy ich remont;

W szkole wymienione zostało pokrycie
podłogi przy sali gimnastycznej;

Kupiliśmy nowe świąteczne iluminacje
świetlne;

Zakupiliśmy nowe flagi narodowe,
które podczas obchodów będą wywieszane
praktycznie na całej długości ulicy Stoczek
oraz Parkowej;

Pozyskaliśmy środki na ustawienie
nowego krzyża oraz ogrodzenia na
zniszczonym grobie gen. Józefa BułakaBałachowicza;


Praktycznie przez dziesiątki lat w
budynku Urzędu Gminy Białowieża nie były
przeprowadzone
remonty.
Trzeszczące
podłogi, podarte wykładziny, popękane i
obskurne ściany witały posłów, mieszkańców
i różnych gości w niegodny dla Białowieży
sposób. Przy wykorzystaniu leżących od lat
desek na stadionie wykonaliśmy podłogę,
wyrównaliśmy i pomalowaliśmy ściany,
zakupiona została również część nowych
mebli biurowych. Efekty możecie ocenić
Państwo sami i odpowiedzieć na pytanie, w
jaki sposób i w jakich warunkach dobry
gospodarz powinien przyjmować gości.
Remont kolejnych pomieszczeń trwa;


Pozyskaliśmy środki na wykonanie
studium
uwarunkowań
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Białowieża w wysokości 47 000zł oraz na
przeprowadzenie konsultacji społecznych
(63 000zł);
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W okresie turystycznym ustawione są 3
toalety typu „toi toi”: na boisku gminnym,
parkingu oraz przy placu zabaw;

Centrum Białowieży zgodnie z
obietnicą zyskało nowy wygląd przez
posadzenie kwiatów przy budynku Urzędu
Gminy;
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na remont ulicy Paczoskiego. Niebawem
rozpocznie się budowa deptaka przy Narewce
od strony parkingu gminnego; na którym
powstanie automatyczny system poboru opłat;


Także
zgodnie
z
obietnicą
wymieniliśmy lub po prostu ustawiliśmy
brakujące znaki z nazwami ulic na terenie
Białowieży. Umieszczone zostały znaki
kierunkowe do najciekawszych miejsc
turystycznych;


Do połowy września skończony ma
zostać projekt rozbioru starej szkoły. A do
końca roku planujemy rozebranie tego
budynku. Przy ruszających dotacjach na
budowę budynków użyteczności publicznej
planuję w przyszłych latach skorzystać z tych
środków i wybudować w miejscu starej szkoły
pasujący pod względem wizualnym nowy
budynek służący mieszkańcom.
Przedstawione inwestycje są tylko częścią
tego, co zmieniło się w Białowieży.
Przypomnieć również należy, że po objęciu
przeze mnie
stanowiska Wójta Gminy
Białowieża Gmina zadłużona była w
wysokości 4 198 503 zł, a po 4 latach pełnienia
przeze mnie funkcji Wójta spłaciliśmy długi w
wysokości 1 148 492zł. W kadencji, która
dobiega końca nie dość, że spłaciliśmy część
potężnego zadłużenia, to zrealizowaliśmy
szereg dużych i potrzebnych Gminie


Stworzyliśmy
malowaną
mapę
Białowieży, która oprócz formy drukowanej
została udostępniona przy budynku Gminy na
drewnianej tablicy, a niebawem pojawi się
również w Geometrycznym Środku Puszczy
Białowieskiej;

Obecnie jesteśmy na etapie remontu
Geometrycznego
Środka
Puszczy
Białowieskiej oraz rozstrzygnięcia przetargu
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inwestycji przy tym nie zaciągając żadnego
kredytu.
Miło jest mi poinformować, że średnia z lat
2011-2014 z uzyskanych przychodów z opłat
miejscowych wynosiła 299 603zł rocznie.
Natomiast podczas mojej kadencji poziom
przychodu z opłaty miejscowej do kasy Gminy
Białowieża wynosił 539 107 zł. To praktycznie
podwojenie tej wartości!
Budżet, jakim dysponowała Gmina Białowieża
w latach 2011-2014 to średnio 9 312 000 zł,

kadencja 2015-2018 to 10 440 706, czyli o milion
zł więcej!
Dochody z wynajmu miejsc parkingowych to
w latach 2011-2014 łączna kwota 101 487zł, a w
latach 2015-2018 to 236 154zł, a rok ten jeszcze
się nie skończył. Zauważyć należy, że wyniku
błędnej interpretacji przepisów podatkowych
w poprzedniej kadencji, musieliśmy również
zapłacić zaległy podatek vat za sprzedaż
biletów parkingowych w wysokości 46 000 zł.

Dzień Żaby w BPN
Zielone, brązowe, łaciate, z ogonem lub bez,
skaczące lub ociężale chodzące, świetnie
pływające…
W
niektórych
ludziach
wzbudzają sympatię i fascynację, wśród
innych niepokój czy odrazę. Białowiescy
uczniowie i przedszkolaki żyją z nimi za
„pan brat”. O kim mowa? O płazach!

opiekunami przybyli do naszego Parku.
Zgromadzonych gości powitał Dyrektor
Białowieskiego Parku Narodowego, dr Michał
Krzysiak.
Następnie
odbyła
się
prezentacja
przedstawień teatralnych przygotowanych w
ramach Konkursu: „Zgubione korale”, w
wykonaniu grupy „Starszaków” z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży oraz
„A gdyby było inaczej…” prezentowane przez
zespół „Śmieszne żabki” z klasy VIa ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku.
ZWYCIĘZCY
Jeszcze tylko drużynowy quiz wiedzy o
płazach i wreszcie nastąpiła wyczekiwana
przez wszystkich chwila – ogłoszenie
wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i
upominków.
Grupa
białowieskich
„Starszaków” zajęła trzecie miejsce, natomiast
młodzież z Koła biologicznego uzyskała
wyróżnienie. Przedszkolaki i uczniowie w
ramach Konkursu pomagali w Akcji Czynnej
Ochrony Płazów, przenosząc zwierzęta przez
drogę w miejscach ich migracji, brali udział w
szkoleniu terenowym, wykonywali prace
plastyczne i gazetkę ścienną, wystawili sztukę
teatralną. Białowieski dzieci i młodzież
doskonale wiedzą, jak wielką misję mają w
przyrodzie płazy!

19 czerwca 2018 roku przedszkolaki i
uczniowie
z
Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego w Białowieży wzięli udział w
Dniu
Żaby
w
Białowieskim
Parku
Narodowym.
Dzień ten stanowił podsumowanie Konkursu
„Te, co skaczą i kumkają, wielką misję w
przyrodzie mają” organizowanego w ramach
Akcji Czynnej Ochrony Płazów. W Konkursie
wzięło udział około 250 przedstawicieli szkół
województwa podlaskiego, zgrupowanych w
15 zespołów konkursowych. Zespoły z dużym
zaangażowaniem realizowały różnorodne
działania związane z poznawaniem płazów,
środowisk ich życia, zagrożeń. Wśród działań
koordynowanych przez dzieci i młodzież były
m.in. tworzenie schronień i oczka wodnego dla
płazów, akcje edukacyjne prowadzone przez
uczniów, przenoszenie płazów z miejsc
niebezpiecznych jak też
przez drogi,
konkursy, prace plastyczne, przedstawienia
teatralne. Przekaz z tych działań trafił do
ponad 2000 osób.

ŻABIE
SKOKI,
ROPUSZE
QUIZY,
TRASZKOWE GRY
Po rozdaniu nagród i upominków udaliśmy
się na Polanę Edukacyjną przez Ośrodkiem
Edukacji Przyrodniczej BPN. Czekał tu
poczęstunek a także stanowiska edukacyjne i

STARSZAKI
ZE
„ZGUBIONYMI
KORALAMI” NA SCENIE
W Dniu Żaby w BPN uczestniczyło 130
uczniów i przedszkolaków – uczestników
Konkursu, którzy wraz z nauczycielami i
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zabawowe
koordynowane
przez
wolontariuszy – uczniów z Technikum
Leśnego w Białowieży. Dzieciaki sprawdzały
się w żabich skokach, rozwiązywały quizy i
zadania związane z płazami, grały w grę
planszową i w kręgle, układały wodno –
lądowe łańcuchy pokarmowe, wypełniały
zbiornik wodny płazami.

pomysłów i dużego zaangażowania w
realizacji działań związanych z płazami!
Dziękujemy Wam wszystkim!
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Technikum
Leśnego w Białowieży oraz uczniom:
Agnieszce, Weronice, Michałowi, Jakubowi,
Pawłowi, Bartkowi, Adamowi, Kacprowi i
Szymonowi pomagającym podczas Dnia Żaby!

Dyrekcja i pracownicy BPN gratulują
wszystkim uczestnikom Konkursu świetnych

Anna Białomyzy

CO W PUSZCZY PISZCZY
Podczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna
im. Igora Newerlego w Białowieży realizowała
projekt pt. „CO W PUSZCZY PISZCZY”, który
zwyciężył w II edycji Konkursu „Zapraszamy
do Gry – Lokalne Projekty Edukacji
Kulturowej” projektu „Podlaski Pomost
Kultury” w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura 2016-2018 dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury.
W ramach projektu dzieci uczestniczył w cyklu
zajęć przyrodniczo-leśnych, mających na celu

lepsze
poznanie
życia
i
zwyczajów
mieszkańców Puszczy z jej królem - ŻUBREM
na czele. Dzieci odbyły wycieczkę do Muzeum
Przyrodniczo-Leśnego oraz do Rezerwatu
Pokazowego Żubrów. Uczestnicy zajęć mogli
się dowiedzieć m.in. o czym szumią drzewa,
ale także jak wykonać laleczki z niteczki i
kawałka drewna, ponieważ znaczną część
projektu stanowiły zajęcia mające charakter
kulturalny i ogólnorozwojowy – warsztaty
plastyczne i artystyczne, uczące otwartości i
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kreatywnego
myślenia.
Jednak
najważniejszym elementem projektu było
przygotowanie amatorskiego przedstawienia
kukiełkowego, którego tematyka została
zaczerpnięta z puszczańskich ostępów.
Aby tworzyć dobry teatr, trzeba czerpać z
wiedzy i doświadczenia najlepszych, dlatego
udaliśmy się z naszymi młodymi aktorami na
spektakl
do
prawdziwego
teatru
–
Białostockiego Teatru Lalek. Poznawanie
arkan teatru rozpoczęliśmy od Piwnicy Lalek,
gdzie lalki odpoczywają na zasłużonej
emeryturze. Bywalcy-weterani BTLu mogli
wśród zgromadzonych lalek odnaleźć lalki ze
spektakli, na których już wcześniej byli.
Później udaliśmy się na spektakl pt.
„Czerwony Kapturek”. Na własne oczy
mogliśmy zobaczyć, jak aminuje się lalką, w
jakie interakcje może wchodzić lalka i aktor.
Następnie w pracowni lalek wykonywaliśmy
własne kukiełki, które będą grać w
przedstawieniu, jakie sami stworzymy. Spod
rąk dzieci – przy niewielkiej pomocy pań z
pracowni – wyszły wiewiórki, wilki, żubry,
dudki-eleganciki oraz leśne ludki.

Tradycyjne kapy i stary, carski kufer,
ściągnięty
ze
strychu
pradziadka,
wprowadzają element tajemniczości i grozy.
Do tego sztuczny dym, przygaszone światła,
zielona poświata i nastrój gotowy, oddający
mrok i głębię PUSZCZY i tego co w niej
piszczy.
Zaczynamy próby i okazuje się, że nie wszyscy
pamiętają
tekst,
nie
wszyscy
mogą
występować.
Zmieniamy
więc
trochę
scenariusz i przydział ról. Dzielnie ćwiczymy,
powtarzamy poszczególne sceny, czasem
kaprysimy i marudzimy, ale zazwyczaj
świetnie się bawimy – szczególnie kapami i w
chowanego-zaklepywanego,
a
najlepsza
kryjówka jest w starym, zielonym kufrze.
Oprócz prób robimy też promocję naszego
spektaklu. Wielki plakat informacyjny,
własnoręcznie wykonany, zawisł na frontowej
ścianie Białowieskiego Ośrodka Kultury.
Własnoręcznie też wykonaliśmy zaproszenia
na naszą prapremierę, z którymi kukiełkowym
korowodem udaliśmy się do Urzędu Gminy,
by zaprosić na nasz spektakl pana Wójta.

I w końcu zaczynają się próby sceniczne do
przedstawienia. Kukiełki są gotowe. Każdy
zaprzyjaźnia się ze swoją postacią. Uczymy się
trudnej sztuki animowania lalkami. Naszym
lalkom doklejamy jakieś charakterystyczne
elementy – kokardki, cekinki, kapelusiki, przez
co
kukiełki
nabierają
indywidualnego
charakteru i wyrazu. Tworzymy także
dekorację i gromadzimy potrzebne rekwizyty.

I w końcu nadszedł ten dzień: upalny, ale w
oddali słychać było zbliżającą się burzę. Na
komórki przychodziły alerty pogodowe
ostrzegające o załamaniu pogody. Jednak
Puszcza nas ochroniła i jedyne grzmoty, jakie
tego dnia usłyszeliśmy, to gromkie brawa po
spektaklu.
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Dary z Wielkiej Brytanii dla GBP
systematyczne wprowadzane i udostępniane
czytelnikom.
Chyba jako jedyni będziemy posiadaczami tak
bogatego anglojęzycznego księgozbioru, który
posłuży najmłodszym mieszkańcom naszej
gminy do nauki i szkolenia języka
angielskiego, a obcokrajowcom wzbogaci
lektura pobyt w Białowieży – zachęca do
odwiedzenia białowieskiej biblioteki pani
dyrektor Katarzyna Turosieńska-Durlik.

W lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w
Białowieży otrzymała ok. 160 książek w języku
angielskim. Dary pochodzą z biblioteki
rejonowej Hrabstwa Flintshire. Książki to
literatura dla dzieci i młodzieży, słowniki,
książki popularnonaukowe z różnych dziedzin
wiedzy. Książki zostały przekazane bezpłatnie.
Koordynatorem działań i sponsorem wysyłki
była Ewa Cuerden. Stworzymy anglojęzyczny
księgozbiór, a pozyskane książki będą
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VI edycja koncertów z cyklu Różnogłosie za nami
30 czerwca i 18 sierpnia 2018 na parkingu
gminnym w Białowieży odbyły się koncerty w
ramach VI edycji imprez plenerowych z cyklu
„Różnogłosie”. W czerwcu udział wzięły
zaproszone zespoły Nowina z Moszczony
Królewskiej, Niezabudki z Nurzec Stacji, duet
Natalia i Dariusz Musiuk z Hajnówki, solistka
Weronika Ptaszyńska z Hajnówki oraz
gwiazda wieczoru zespół Dawid Szymczuk
Band z Hajnówki. Na samym początku
imprezy, tuz przed oficjalnym rozpoczęciem
zatańczyła grupa taneczna „Hunters”, której
próby m. in. odbywają się w Białowieskim
Ośrodku Kultury. Preludium sierpniowego
koncertu stanowił występ lokalnego artysty
Włodzimierza Wasiluka. Następnie wystąpił
nasz
miejscowy
„Ruczajok”,
zespół
folklorystyczny „Na Szczaście” z Dubicz
Cerkiewnych, , zespół folklorystyczny
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Krynkach. Na zakończenie zabawę taneczną
prowadził zespół estradowy „Lailand” z
Białegostoku.
Imprezy
prowadził
zaprzyjaźniony konferansjer Jan Karczewski.
Dziękuję serdecznie wspaniałej publiczności
za przybycie i miłe przyjęcie artystów, a w
szczególności chciałbym podziękować naszej
stałej publice - członkom Koła Seniora
działającego przy Białowieskim Ośrodku
Kultury
na
czele
z
niezastąpioną
przewodniczącą
panią
Ireną
Bajko.
Podziękowania
również
kieruję
do
Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce
oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej
w Białowieży, gdyż nasze imprezy zawsze są
wspierane przez patrole, dzięki czemu

czujemy się bezpiecznie.
Zbliża się czas pisania kolejnych projektów, co
za tym idzie pozyskania środków, dzięki
którym nasze imprezy się odbywają. Na rok
2019 będziemy aplikować o dotacje, wyrażamy
nadzieję, iż uda nam się pozyskać fundusze i
przy współpracy z różnymi instytucjami, a
przede wszystkim z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury oraz Urzędem Gminy Białowieża
zaprosimy Państwa na kolejne wspaniałe
koncerty.
Koncerty z cyklu RÓŻNOGŁOSIE odbywają
się
w
ramach
realizacji
projektu
„RÓŻNOGŁOSIE
–
cykl
prezentacji
muzycznych
białoruskiej
mniejszości
narodowej” dzięki dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego
oraz
wkładu
własnego
Towarzystwa
Przyjaciół
Białowieży.
Organizatorem wydarzeń jest Towarzystwo
Przyjaciół Białowieży przy współpracy z
Białowieskim
Ośrodkiem
Kultury.
Dziękujemy serdecznie naszym partnerom:
Urząd Gminy Białowieża, Nadleśnictwo
Białowieża, Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Białowieży, Hajnowski Dom
Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w
Białowieży, Komendant Powiatowy Policji w
Hajnówce oraz Komendant Placówki Straży
Granicznej w Białowieży za zabezpieczenie
imprez.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
Marek Zubrycki

12

13

Kino plenerowe w sercu Puszczy Białowieskiej
Filmowe Lato w zasięgu Orange wraz z
Białowieskim Ośrodkiem Kultury w sierpniu
zaprosiło wszystkich mieszkańców Białowieży
oraz odwiedzających ją turystów na
prawdziwą ucztę kinomana w plenerze.
14 sierpnia mogliśmy obejrzeć zwariowaną,
brytyjską komedię „Do zakochania jeden
krok”.
Film
opowiadał
historię

sześćdziesięcioletniej Sandry, która, po tym jak
przyłapuje męża na zdradzie, wyprowadza się
do siostry. Ten krok zmienia jej życie. Choć Bif
mieszka w warunkach, do jakich Sandra nie
przywykła, to właśnie dzięki niej i jej
zwariowanym przyjaciołom odkryje radość z
życia i… pasję do tańca! Niestety ze względu
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na niesprzyjającą pogodę seans został
przeniesiony do kina Żubr.
Jednak kolejnego wieczoru już pod chmurką,
na stadionie gminnym, poznaliśmy historię
pewnego psa z filmu „Był sobie pies”.
Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies,
to fakt. A kto jest najlepszym przyjacielem psa?
Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie
ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko
u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy
obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się
do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za

piłką ugania się za dziewczynami, czasem
wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga
w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś
musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc
szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w
życiu potrzebny. Nadchodzi jednak moment,
w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a
życie Ethana przestaje rozpieszczać. Wtedy
Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by
odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną
łapę.

Wystawa karykatur Tomasza Brańskiego
13 sierpnia w Galerii oBOK miał miejsce
wernisaż wystawy prac Tomasza Brańskiego
pt. "Podlasianie cz. 3". Na wystawę Podlasianie
złożyły się portrety satyryczne osób
związanych w szczególny sposób z regionem
Podlasia. Są tam sportowcy, dziennikarze,
politycy oraz ludzie kultury. Niespodzianką
okazały się portrety kilku osób w szczególny
sposób związanych z Białowieżą
Tomasz Brański pochodzi z Białegostoku.
Rysuje od dziecka, a karykaturzystą stał się
ponad 20 lat temu. Zadebiutował w 1992 roku

w „Świecie Młodych”. Od 1999r. współpracuje
z warszawskim wydawnictwem „Superpress”.
Należy do Partii Dobrego Humoru założonego
przez
warszawskiego
dziennikarza
i
rysownika Szczepana Sadurskiego. W regionie
publikował często na łamach „Kuriera
Podlaskiego” i „Kuriera Porannego”.
Karykatura portretowa Tomasza Brańskiego
charakteryzuje się szczególną umiejętnością
oddania charakteru człowieka, jego pasji i
osobistego uroku w formie komiksowej tak, że
nikt nie czuje się urażony.
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„Mała książka – wielki człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej
Po
wielkich
sukcesach
projektu
bookstartowego na oddziałach położniczych
w całej Polsce Instytut Książki rozpoczyna
nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe
Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko
rodzice nowo narodzonych dzieci w
szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą
biblioteki biorące udział w akcji.
Pilotażowy
projekt
dla
trzylatków
realizowany w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka - wielki człowiek”
rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Akcja
ma zachęcić rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece
zakończoną
wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a
po
zebraniu
dziesięciu
zostanie
uhonorowany
imiennym
dyplomem
potwierdzającym
jego
czytelnicze
zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to broszura
informacyjna, przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę)
i
zostanie
pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane
pośród książek są bardziej pewne siebie, mają
większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i
dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z
czytania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i
zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom
w wieku przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w
książkowych bohaterów, ale staje się
przewodnikiem
w
nowej
przygodzie

przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując
tym samym relacje, które z całą pewnością
zaowocują w przyszłości.
Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można
odebrać w prawie 3 tys. bibliotek na terenie
całej Polski, w tym również w naszej. W
ramach tegorocznej akcji planujemy rozdać
około 100 tys. Wyprawek.
Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących
udział w projekcie znajduje się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl

Kampania społeczna „Mała książka – wielki
człowiek”
przypomina
o korzyściach
wynikających ze wspólnego, rodzinnego
czytania już od pierwszych miesięcy życia
dziecka. Została przygotowana w związku
z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi
rodzice na oddziałach położniczych otrzymują
wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z
wierszami dla dzieci najwybitniejszych
polskich poetów oraz broszurę informacyjną o
roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W
2017 r. w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej
w grudniu rozdaliśmy 100 tys. Wyprawek
Czytelniczych w 360 szpitalach w całej Polsce,
a w 2018 r. na nowo narodzone dzieci czeka aż
360 tys. wyprawek.
Projekt
nawiązuje
do
kampanii
proczytelniczych realizowanych na całym
świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez
brytyjską
fundację
BookTrust.
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Projekt jest
Ministerstwa
Narodowego.

finansowany
Kultury
i

ze środków
Dziedzictwa

Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja
Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Organizator: Instytut Książki

MURAL na BOKu
W końcu nam się udało. Choć sami w to jeszcze
nie wierzymy, ale turyści robiący sobie
pamiątkowe
zdjęcia
na
tle
naszego
puszczańskiego muralu, każdego dnia
przekonują nas o tym, że to jednak prawda.
Trzy razy robiliśmy podejście do malowania
naszego dzieła, gdyż pogoda nie była dla nas
zbyt łaskawa i zsyłała z nieba gromy i pioruny.
Jednak nie poddaliśmy się i mural gotowy, a to
niestety oznacza koniec naszej wspólnej
zabawy połączonej ze szkołą życia. Wiemy już,
jak ciężko jest czasem przebić się przez ścianę
biurokracji – uzyskanie zgody na podjęcie
działań od administratora budynku i
konserwatora zabytków. Wiemy też, że jednak
warto powalczyć – za nasze wysiłki czekała
nas nagroda – wyprawa tropem białostockich
murali
z
podręcznikowym
muralem
„Dziewczynki z konewką” w roli głównej. Po
drodze zaliczyliśmy Galerię, kino, kręgle i
Maka.
W
celu
pogłębiania
swoich
doświadczeń udaliśmy się z wizytą do
sąsiedniej grupy projektowej „Tańcząc w
płomieniach”
z
Krypna
Kościelnego.
Dziewczyny i chłopcy z grupy Bonfire przyjęli
nas u siebie słodkim poczęstunkiem
(pieczonymi na ogniu ciasteczkami). Pokrótce
zaprezentowali też swój projekt i swoje
ogniowe sukcesy. Pokazali podstawowe triki z

poi, kijami i wachlarzami – co odważniejsi z
nas (a takich nie brakowało) sami spróbowali
zabawy z ogniem. W drodze powrotnej
wpadliśmy jeszcze do papugarni, by
porównać puszczańskie ptaki, które będziemy
malować na naszym muralu, z tymi
egzotycznymi. Nie mogliśmy też ominąć
kręgielni i Maka, bo my zawsze mamy smaka.
Dziś nasz mural, choć mieszkańcy mieli
początkowo obawy, co ta młodzież zmaluje,
powoli staje się atrakcją turystyczną
Białowieży, a przede wszystkim wizytówką
Białowieskiego Ośrodka Kultury.
Działaliśmy w ramach projektu „MURAL na
BOKu”, który miał umożliwić edukację
kulturalną i społeczną młodych ludzi. Celem
programu jest wyrównanie szans młodych
ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o
sytuację, w której młody człowiek z małej
miejscowości
potrafi
samodzielnie i
świadomie osiągać wyznaczone przez siebie
cele, myśląc perspektywicznie o własnej
przyszłości.
Dofinansowanie projektu realizowanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży pochodzi
z programu Równać Szanse 2017 PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.

17

Fotogalerie z imprez
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji „Niepodległej”
11 sierpnia 2018

Białowieskie arie „Od opery po szlagiery”
25 sierpnia 2018
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34. Noc Kupały w Białowieży
7 lipca 2018

XVI Białowieskie Integracje Artystyczne Peretocze 2018
27-28 lipca 2018

19

Seniorzy na wyprawie do Augustowa
21 sierpnia 2018
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W imieniu członków Koła Seniora w Białowieży z okazji
80 urodzin składam najserdeczniejsze życzenia dla naszej
członkini Sz. P. Oldze Wołkowyckiej

Przewodnicząca Koła Seniora
Irena Bajko

Seniorzy na turnusie rehabilitacyjnym
W dniach od 21 lipca do 4 sierpnia grupa
seniorów z Białowieży była na turnusie
rehabilitacyjnym
w
Iwoniczu
Zdroju.
Uczestnicy
turnusu
mieli
możliwość
skorzystania m. in. z zabiegów masażu
kręgosłupa, kąpieli solnych, inhalacji górnych

dróg oddechowych, naświetlania lampami,
gimnastyki
oraz
innych
zabiegów
zdrowotnych.
Zabiegi
były
zlecone
indywidualnie dla każdego uczestnika
turnusu przez lekarza specjalistę.
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Wakacyjne warsztaty
Zwariowana kąpiel pełna bąbelków i
aromatów to chyba coś, co dzieci lubią
najbardziej. A w BOKu lubimy spełniać
dziecięce (i nie tylko) marzenia. Tym oto
sposobem w Białowieskim Ośrodku Kultury
podczas wakacji odbyły się warsztaty
tworzenia kul kąpielowych, w wyniku których
powstały intrygujące zapachem i kolorem
musujące figurki, które urozmaicą każdą
wieczorną kąpiel. Podczas warsztatów dzieci
własnoręcznie przygotowały musującą masę
kąpielową, ważąc, odmierzając i mieszając,
dobierając do niej kolor, swój ulubiony zapach
oraz różnego rodzaju dodatki (np. lawenda,
płatki kwiatów).
A jeśli myśleliście, że znacie już wszystkie
sposoby malowania na kartce papieru, to też
się myliliście. Farby, kredki, flamastry i pastele

są wszystkim znane – my odkryliśmy nowy
patent – malowanie kolorowym piaskiem,
które jest najciekawszą formą „przesypania”
kolorowych fantazji na papier. Powstała
kolorowa plaża, z której wyłoniły się delfiny,
koty, króliki, bobry, żubry i inne podwodne i
podziemne stwory.
Zainteresowanie warsztatami przeszło nasz
najśmielsze
oczekiwania.
To
był
bardzo udany czas.
Z
przyjemnością
patrzyliśmy na uśmiech, zaangażowanie, a
potem
dumę
i
satysfakcję
młodych
uczestników. Dzieci pracowały z ogromnym
zapałem, dodawały barwniki, zapachy, płatki,
kwiatki i cukrowe posypki. Z przejęciem
ugniatały i lepiły. Było pachnąco i kolorowo.
Zrobiliśmy dużo twórczego bałaganu.
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Nowe książki i remont w bibliotece gminnej
Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży,
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa. Dzięki tym środkom, zostaną
zakupione nowości wydawnicze, które zasilą
jeszcze w tym roku zbiory naszej biblioteki.
Zwracamy się zatem do naszych Czytelników

o zgłaszanie konkretnych tytułów i autorów
do dnia 15.10.2018 roku. Chcemy bowiem
zakupić te książki, które aktualnie trafiają w
gusta odbiorców. Swoje propozycje można
składać bezpośrednio w bibliotece lub
wpisywać na naszym profilu, który
prowadzimy na facebooku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instytutu Książki w Krakowie otrzymały 42
placówki. Z czego nasza biblioteka jest jedną z
mniejszych. To oczywiście nie oznacza, że mamy
czuć się gorsi. Bo jak widać, potrafimy pisać
poprawnie wnioski i skutecznie starać się o środki
zewnętrzne. Białowieża zasługuje na to.
Mamy nadzieję, że po modernizacji,
pomieszczenia naszej biblioteki będą jeszcze
bardziej
komfortowe
dla
naszych
Czytelników. Już dziś przepraszamy też za
chwilowe niedogodności, które mogą być
spowodowane pracami. Warto jednak chwilkę
się przemęczyć, by później móc korzystać z
odremontowanych sal.

Największy w historii remont, czeka w
przyszłym roku Gminną Bibliotekę Publiczną
w Białowieży. Dzięki staraniom obecnej
dyrektor i pracowników, biblioteka uzyskała
dotację w wysokości prawie 80.000 złotych na
modernizację swoich pomieszczeń. Dzięki
temu,
zostaną
wymienione
podłogi,
kaloryfery, będą pomalowane ściany, w
oknach pojawią się rolety, a stare, wysłużone
regały
zastąpią
nowoczesne
półki
umieszczone na szynach.
To wielki sukces biblioteki, na który ciężko
pracowaliśmy – mówi Katarzyna TurosieńskaDurlik, p.o. dyrektor GBP. Na 218 wniosków z
całej Polski, ostatecznie dofinansowanie od

BOK informacje
12 października 2018 w Kinie Żubr ponownie zagości kino objazdowe.
Proponowany repertuar: „Biały Kieł”, „Dywizjon 303”, „Juliusz”, „Kler”.
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IX Turniej Wędkarski o Puchar Wójta Gminy Białowieża
19 sierpnia odbył się IX Turniej Wędkarski
o Puchar Wójta Gminy Białowieża.
Zawody zostały zorganizowane przez koło
wędkarskie „Tarpan”, a sponsorem był
Wójt Gminy Białowieża. W turnieju brało
udział 37 zawodników. Cieszymy się, że
pierwsze miejsca w kategorii seniorów
zajęli mieszkańcy Gminy Białowieża. A
największą rybę pokonując wszystkich
przeciwników zarówno z kategorii
seniorów jak i juniorów złowił Krystian
Skiepko łowiąc w sumie 2370g ryb.
Gratulacje!

I Jan Owerczuk - Tarpan B-ża 700g
II Roman Superson - Tarpan B-ża 685g
III Zbigniew Małyszko - Tarpan B-ża 680g
JUNIORZY
I Krystian Skiepko - Tarpan B-ża 2370g
II Szymon Nowak - Miejskie H-ka 265g
III Aleksandra Bakun - Pronar Narew
260g
DRUŻYNOWO
I Tarpan Białowieża 3755g
II Bondary 1675g
III Miejskie Hajnówka 1475g

WYNIKI SENIORZY
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Narodowe czytanie 2018 w Białowieży
8 września 2018 r. odbyła się w Białowieży
kolejna, siódma edycja Narodowego Czytania
odbywającego się jak co roku pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
szczególnym roku, roku 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, czytane były dwie
lektury : Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i
teksty z Antologii Niepodległości.

Kasprowicz, Lucyna Marciniak (Ośrodek
Zdrowia w Białowieży) , Katarzyna
Turosieńska-Durlik
(Gminna
Biblioteka
Publiczna), ks. Piotr Trochimczuk (Parafia
Prawosławna), Anna Walczuk, dr Joanna
Stojak (Instytut Biologii Ssaków), Anna
Białomyzy (Białowieski Park Narodowy),
Anna Komarewska (Koło Seniora w
Białowieży), chor. Andrzej Sieńczuk (Oddział
Straży Granicznej w Białowieży), Alina
Waszkiewicz. Uczniowie Technikum Leśnego
zakończyli wydarzenie czytając ostatnie
fragmenty powieści wybrane przez p. Martę
Wołoncewicz.

Uczniowie szkoły podstawowej przedstawili
wybrane teksty z Antologii Niepodległości.
Swój występ przygotowali pod kierunkiem p.
Iwony Lickiewicz. Fragmenty Przedwiośnia
czytali : Wójt Gminy Białowieża Grzegorz

25

II Białowieski Piknik Rodzinny
23 czerwca 2018
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GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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