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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w
dniu 12.10.2018r w Świsłoczy oraz 14.10.2018
w Kamieńcu udało nam się pozyskać nowych
partnerów projektowych Polska-BiałoruśUkraina z zakresu edukacji oraz turystyki.
Mam nadzieję, iż wspólne projekty zakończą
się kolejnymi pozyskanymi środkami dla
Gminy Białowieża.

Do końca października w miejscowościach
Teremiski i Czerlonka powstaną wiaty
ogniskowe, z których będą mogli korzystać
mieszkańcy i turyści. W Pogorzelcach
zbudowany
został
nowy
przystanek
autobusowy oraz częściowo wyremontowana
świetlica. Mam nadzieję, że rozmowy
dotyczące najmu terenu pod przystanek
autobusowy w Teremiskach zakończą się
sukcesem i za kilka tygodni tam również
powstanie nowy przystanek.
Kończymy remont świetlicy w Budach, który
jednocześnie będzie pełnił funkcję lokalu
wyborczego. Całkowicie odnowiono wnętrze
gminnego budynku. Mam nadzieję, że będzie
on dobrze służył mieszkańcom (zdjęcia na str.
14).
Rozstrzygnięty został również przetarg na
przebudowę drogi Paczoskiego. Do końca
roku odcinek od ulicy Zastawa do mostu
zostanie wyremontowany. Niebawem ruszy
budowa kolejnych bulwarów przy rzece
Narewka od strony parkingu gminnego.
Powstanie tam punkt czerpania wody, co
ułatwi pracę straży pożarnej.
Rozpoczęte zostało zbieranie eternitu od
zadeklarowanych
osób,
które
złożyły
stosowne dokumenty. Przypominam również,
że zbieramy chętnych do odbioru eternitu na
przyszły rok.
W związku z wyborami 21.10.2018 zachęcam
wszystkich Państwa do udziału.

W dniu 15.10.2018 r. w Urzędzie Gminy
odbyły się Diamentowe, Złote oraz Żelazne
Gody. Wszystkim Jubilatom składam jeszcze
raz najszczersze życzenia.
Jesteśmy na etapie kończenia kolejnej
inwestycji turystycznej w Naszej Gminie.
Kończymy
przebudowę
i
odnowienie
Geometrycznego
Środka
Puszczy
Białowieskiej. Powstały tam dwie wiaty,
miejsce do odpoczynku, a niebawem pojawią
się także tablice informacyjne.
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Prezentacje kandydatów
na Urząd Wójta Gminy Białowieża
(kandydatów przedstawiono alfabetycznie)
Zdecydowałem się ubiegać o stanowisko wójta
Gminy Białowieża, bo tu chcę żyć i pracować.
Białowieża jest piękna i bogata przez swą
różnorodność
społeczną,
kulturową,
historyczną, religijną, a także przyrodniczą.
Ludzie, którzy mnie wspierają, gotowi są
służyć swoją wiedzą, doświadczeniem,
energią dla dobra wspólnego. Chcę
wykorzystać ten potencjał, by przekształcić
Białowieżę w miejsce piękne, zadbane,
atrakcyjne, przyciągające turystów i gości z
kraju i zza granicy. Jednocześnie chcę zadbać o
mieszkańców, stwarzając miejsce przyjazne do
codziennego życia, z ułatwieniami dla
seniorów i korzystną ofertą dla młodszych, by
chcieli tu zostawać i zakładać rodziny. Chcę,
by Białowieża była marką najwyższej jakości,
by rozwijała się dynamicznie, nie tracąc swych
wyjątkowych walorów.
Program:
1. Przejrzyste i przyjazne dla mieszkańców
funkcjonowanie Urzędu Gminy, szybki i
skuteczny przepływ informacji do i od
mieszkańców.
2. Ułatwienia dla mieszkańców:
- zaopatrzenie po preferencyjnych cenach w
drewno opałowe pochodzące z Puszczy;
- transport gminny publiczny ;
- pomoc dla seniorów - rehabilitacja, usługi,
wsparcie w czynnościach gospodarczych.
3. Wygląd naszej miejscowości:
- czyste ulice, równe chodniki, zadbana zieleń;
- rewitalizacja budynku starej szkoły i
przekształcenie go w obiekt dostępny dla
mieszkańców.
4. Zwiększenie budżetu gminy :
- przejęcie zarządzania siecią wodociągową od
zewnętrznego usługodawcy;
- skuteczny pobór opłat parkingowych od
turystów;
maksymalne
pozyskanie
środków
zewnętrznych ( np. fundusze unijne).
5. Promocja gminy w oparciu o markę
Białowieży:

Sławomir Droń
Mam czterdzieści dziewięć lat, z Białowieżą
jestem związany od dziecka, bo u dziadka
Romana spędzałem każde wakacje, zaś na stałe
mieszkam tu od sześciu lat. Z wykształcenia
jestem genetykiem, ukończyłem studia na
Uniwersytecie Warszawskim, prowadziłem
firmę handlową, pracowałem w dużej
korporacji farmaceutycznej. Od 2012 roku
prowadzę własną działalność gospodarczą:
Białowieskie Centrum Sportu. Lubię pracę z
ludźmi,
nowe
wyzwania,
szukanie
nieszablonowych rozwiązań, a trudności
traktuję jako przeszkody do pokonania.
Umiem walczyć, ale też umiem dążyć do
kompromisu,
wierzę
w
możliwość
porozumienia
ponad
podziałami
dla
wspólnego dobra. Mam troje dzieci - dwóch
dorosłych synów i nastoletnią córkę - jestem
szczęśliwy w życiu osobistym.
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zintegrowana
gminna
informacja
turystyczna;
- imprezy cykliczne w celu wydłużenia sezonu
turystycznego (rykowisko, grzybobranie,
wiosna w Puszczy, itp.);

- dostępny bezpłatnie plan miejscowości z jej
atrakcjami, usługami, itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zrobiliśmy, pokazują, że Białowieża w końcu
zmierza w dobrym kierunku. I mam głęboką
nadzieję, że nadal będzie podążać tą drogą, o
czym mogę zapewnić, jeżeli zechcą Państwo
oddać na mnie swój głos.
5 najważniejszych punktów programu to:
1.
Dalsza inwestycja w infrastrukturę
drogową i informatyczną - przebudowa ulicy
Wojciechówka, Browska, Mostowa, Dębowa w
Podolanach;
przebudowa
mostu
w
Teremiskach oraz wykonanie kanalizacji na
ulicach Wojciechówka i Kamienne Bagno wraz
z wodociągiem. Budowa w całej Gminie i
wymiana źle i wolno działającego darmowego
internetu (hotspotu).
2.
Dalsze
pozyskiwanie
środków
zewnętrznych
na
budowę
dróg,
zagospodarowanie terenu po starej szkole
(planowane pozyskanie środków na budowę
nowego budynku użyteczności publicznej
wraz z miejscami parkingowymi), remont
świetlic, sali kinowej oraz dachu w szkole.
3.
Utworzenie
nowych
szlaków
rowerowych, w tym szlaku BiałowieżaPogorzelce-Teremiski-Budy-Czerlonka
z
budową miejsc odpoczynku oraz naprawy
rowerów w tych miejscowościach.
4.
Doprowadzenie do utworzenia miejsca
opieki dla dzieci do lat 3 oraz punktu
rehabilitacyjnego
w
Białowieży
oraz
stworzenie
ogólnodostępnej
sali
konferencyjnej z zapleczem kuchennym, która
będzie
udostępniania
seniorom
oraz
młodzieży na wszelkiego rodzaju spotkania.
5.
Wspieranie i doposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w lekki wóz strażacki wraz z
wyposażeniem.
Organizacja
cyklicznych
szkoleń z zakresu udzielania pierwszej
pomocy
skierowanych
do
wszystkich
instytucji w Białowieży, szkół, dzieci i
seniorów.

Grzegorz Kasprowicz
Mam 34 lata, wspaniałą żonę i mój największy
osobisty, życiowy sukces – cudownego synka,
który już wkrótce będzie miał rodzeństwo.
Ukończyłem studia ekonomiczne oraz
informatyczne.
Po
studiach
byłem
kierownikiem w firmie komputerowej, a
później dyrektorem oddziału banku. Cztery
lata temu, dzięki Państwa głosom, zostałem
wójtem Gminy Białowieża.
Ponownie ubiegam się o wybór na to
stanowisko, gdyż wówczas obiecałem, że w
Białowieży przyszedł „czas na zmiany”. Te
zmiany zaczęły już się oczywiście dokonywać,
a po licznych rozmowach z mieszkańcami
jestem przekonany, że Państwo je dostrzegacie
i oczekujecie, że Gmina Białowieża będzie
dalej zmierzała w kierunku, który wspólnie
obraliśmy 4 lata temu. Inwestycje drogowe,
poprawa wizerunku Białowieży, ukwiecenie
terenu przed Urzędem Gminy, przystanki i
prężnie działający ośrodek kultury oraz
dziesiątki innych rzeczy, które wspólnie
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Postanowiłem ubiegać się o stanowisko wójta
ponieważ:
Na 1 miejscu stawiam dobro ludzi tu
mieszkających i zależy mi na tym aby każdy
mieszkaniec naszej Gminy w sposób
wymierny odczuł, że żyje w tak wyjątkowym
miejscu jak Puszcza Białowieska. Chcę aby
Mieszkańcy mieli prawo wypowiadania się w
każdej ważnej dla nas sprawie, także
przyszłości Puszczy Białowieskiej, a ich głos
miał wpływ na decyzje podejmowane na
każdym szczeblu władzy. Chcę aby nasza
gmina się dynamicznie rozwijała, a rozwój ten
odbywał się z poszanowaniem potrzeb
ochrony przyrody, potrzeb mieszkańców,
różnorodności kulturowej oraz zapewniał
podniesienie poziomu życia, dawał nowe
miejsca pracy zgodne z aspiracjami obywateli.
Kandyduję też, dlatego że jestem przekonany,
iż
mam
odpowiednie
wykształcenie,
kwalifikacje
a
przede
wszystkim
doświadczenie aby wszystkie nasze plany
zrealizować. Ważne jest też to, że
stworzyliśmy zespół ludzi którzy mają
podobne zdanie co do wizji rozwoju
Białowieży. Mamy ludzi młodych z
pomysłami jak też i ludzi z wielką wiedzą i
doświadczeniem.

Albert Litwinowicz
Mam 53 lata, z wykształcenia jestem
ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od razu, po
skończeniu studiów wraz z żoną i synem
postanowiliśmy wrócić do mojego rodzinnego
domu i związać nasze losy z Białowieżą. Po 10
latach
pracy w bankowości, gdzie
zajmowałem się m.in obsługą przedsiębiorstw,
operacjami zagranicznymi, inwestycjami,
analizą sytuacji finansowej samorządów i
przedsiębiorstw, windykacją należności oraz
analizą ryzyka kredytowego, postanowiłem
wykorzystać
swoje
dotychczasowe
doświadczenie w pracy dla dobra Gminy
Białowieża
i
jej
mieszkańców.
Pracę w samorządzie rozpocząłem w 2002
roku, najpierw jako radny Rady Gminy, potem
przez 3 lata jako Sekretarz Gminy. Od roku
2006, przez dwie kadencje miałem zaszczyt
pełnić funkcję Wójta Gminy Białowieża.
Obecnie pracuję w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego w referacie
kontroli projektów, gdzie zajmuję się kontrolą
prawidłowości wykorzystania funduszy Unii
Europejskiej.

Najważniejsze punkty programu:
1.
Ścisła współpraca pomiędzy Gminą,
Białowieskim
Parkiem
Narodowym,
Nadleśnictwem
Białowieża
i
Lasami
Państwowymi w ogóle, Technikum Leśnym,
przedsiębiorcami z branży turystycznej,
wytwórcami pamiątek oraz rzemieślnikami
różnych
branż,
przewodnikami
oraz
właścicielami gospodarstw agroturystycznych
w działaniach w celu ściągnięcie do
nas turystów w różnych porach roku na dłużej
niż 2 dni i zachęcenie do ponownego
odwiedzenia naszej Gminy.
2.
Dokończenie Planu zagospodarowania
przestrzennego,
gwarantując
prawa
mieszkańców z jednoczesnym promowaniem i
systemem zachęt do budowy budynków z
zgodnych z tradycyjną architekturą, która
pokaże jaka piękna może być nasza Gmina,
3.
Zdecydowana
poprawa
poziomu
pozyskania
środków
zewnętrznych,
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a szczególnie z Unii Europejskiej na projekty
realizowane
w
naszej
Gminie,
w tym na przebudowę systemów grzewczych
w naszych domach na zasilane z
odnawialnych źródeł energii (np. pompy
ciepła, fotowoltaika)
4.
Wsparcie dla osób starszych w
szczególności transport do ośrodka zdrowia
oraz ułatwienie dostępu do zabiegów
rehabilitacyjnych,
5.
Rozwój
nowej
infrastruktury
turystycznej w szczególności: budowa
bezpiecznych ścieżek rowerowych – zwłaszcza

łączącej Białowieżę z Hajnówką, budowa
szlaków turystycznych przez najbardziej
atrakcyjne tereny Puszczy Białowieskiej,
budowa ścieżek edukacyjnych, w tym w
koronach drzew, przywrócenie spływów
kajakowych po rzece Narewka oraz
udostępnienie dla celów rekreacyjnych
stawów w Parku Pałacowym w Białowieży,
uruchomienie
przejazdów
kolejką
wąskotorową ze Starej Białowieży do Masiewa
(ur.
Głuszec),
rewitalizacja
dawnego
kąpieliska na rzece Narewka przy gminnej
szkole.

Wycieczka klas I-III Szkoły Podstawowej w Białowieży
do Rezerwatu Pokazowego Żubrów
21 września 2018 r. uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej w Białowieży, pod opieką
nauczycielek: Elżbiety Rubiel i Elżbiety Ulezło,
pojechali na wycieczkę do Rezerwatu
Pokazowego Żubrów BPN. Pierwszym
punktem naszej wycieczki było zwiedzanie
pawilonu edukacyjnego - interaktywnej,
multimedialnej
przestrzeni
edukacyjnej,
dotyczącej żubra i jego historii. Kilkanaście
stanowisk pozwoliło dzieciom w sposób

atrakcyjny, ale też prosty w użyciu i
bezpieczny, zaprezentować wiedzę o tym
największym lądowym ssaku Europy.
Następnym etapem naszej wycieczki było
zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów.
Pięknie zaprezentowały się naszym dzieciom:
wilki, jelenie i żubry. Ostatni etap wycieczki to
zabawy w strefie wypoczynku. Nauka
połączona z zabawą daje dzieciom najwięcej
radości.
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Projekt „Puszcza i ludzie”
10 października 2018 r. uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej w Białowieży, pod
opieką nauczycielek: Elżbiety Rubiel i Elżbiety
Ulezło
uczestniczyli
w
zajęciach
przyrodniczych organizowanych w ramach

Projektu ,,Puszcza i ludzie”. W czasie zajęć
terenowych, dzieci poznawały świat roślin i
zwierząt Puszczy Białowieskiej oraz procesy
zachodzące w przyrodzie jesienią.
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Dzień Seniora w Białowieży
Tradycyjnie
jesienią,
seniorzy
obchodzą swoje święto. Z tej okazji, w Hotelu
Białowieski spotkali się wspólnie, by uczcić
czas pogodnej jesieni.
Był to również moment, by oficjalnie
wręczyć Złote Odznaki Honorowe od
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Odznaczeni zostali wójt Gminy
Białowieża Grzegorz Kasprowicz oraz
dyrektor BOK Katarzyna Turosieńska-Durlik.

Jak
podkreślała
przewodnicząca
białowieskiego koła, Pani Irena Bajko, odznaki
przyznano za prace prowadzone na rzecz osób
starszych, wspieranie ich działalności i
stwarzanie odpowiednich warunków dla tych
działań.
Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu
„Ruczajok” działającego przy Białowieskim
Ośrodku Kultury.

W imieniu Seniorów zrzeszonych w Gminnym Kole Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów składam serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Radzie Gminy
i Pani Dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury za wsparcie i olbrzymia pomoc
w działalności naszego Związku.
Gorące wyrazy wdzięczności kieruje do Właścicieli Hotelu Białowieski za nieocenioną pomoc i
wkład w zorganizowaniu tak licznej imprezy z okazji Dnia Seniora. Bardzo dziękuję
przemiłej i profesjonalnej obsłudze.
Przewodnicząca Irena Bajko

8

Wieczorek białoruski
8 października 2018 odbyło się
drugie spotkanie z cyklu „Wieczorki
białoruskie”. Gościem specjalnym był pan
Jerzy Szymaniuk pochodzący z Siemianówki.
Pan Jerzy po odejściu na emeryturę zajął się
dokumentowaniem
życia
społeczno
–
kulturalnego swojej miejscowości oraz gminy
Narewka. Prowadzi stronę internetową
www.siemianowka.pl, na której zamieszcza
swoje zdjęcia, legendy, dokumentuje również
architekturę, można tam znaleźć też bardzo
przydatny wykaz kwater agroturystycznych
na terenie gminy. Podczas spotkania pan Jerzy
przedstawił
nam
krótką
prezentację
multimedialną pod nazwą „Białoruskość mam
we krwi”, która jest przekrojem jego dorobku.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyła młodsza
grupa zespołu „Suniczki” pod kierunkiem
pani Angeliny Masalskiej, która śpiewająco
przywitała naszego gościa oraz przybyłą

publikę, a na zakończenie degustowaliśmy
białoruską potrawę kulinarną.
Przed nami jeszcze trzy spotkania,
które zostaną zorganizowane do końca
listopada 2018. O konkretnych terminach
będziemy
informować
na
plakatach,
facebookowym profilu BOK oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Białowieża.
Spotkania z cyklu „Wieczorki
białoruskie”
organizowane
są
przez
Białowieski Ośrodek Kultury w partnerstwie z
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz ze
środków własnych Białowieskiego Ośrodka
Kultury.
Marek Zubrycki
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Grupa Taneczna FAIR PLAY CREW na scenie BOK
Za nami niezwykłe widowisko komediowe,
które podbija serca widzów na całym świecie!

wieloletniego doświadczenia scenicznego,
znakomitych,
bezkonkurencyjnych
umiejętności, świetnej muzyki i efektów
dźwiękowych
na
żywo.
W
swoim
uniwersalnym show śmieszą bez słów, nic
więc dziwnego, że ich występy są uwielbiane
w każdym miejscu, w którym się pojawią.
Takie wyjątkowe wydarzenie odbyło się 13
października na scenie Kina Żubr w
Białowieży.

“Seriously Funny” – komedia taneczna grupy
Fair Play Crew bawi publiczność w każdym
wieku opowiadając przezabawne historie
uniwersalnym językiem ruchu, tańca, gry
aktorskiej
i
pantomimy.
Dowcipna,
błyskotliwa, zaskakująca! Zrodziła się z
połączenia
niegasnących
pokładów
abstrakcyjnego
poczucia
humoru,

Złote Gody w Gminie Białowieża
15 października 2018r. odbyła się
szczególna
uroczystość
jubileusze
małżeństwa. Wśród jubilatów były pary
obchodzące pięćdziesiątą, sześćdziesiątą i
sześćdziesiątą piątą rocznicę małżeństwa.

Zawierając związek małżeński, połączyli swoje
przyszłe losy, dążenia i plany życiowe. To od
tamtego
dnia
razem
stawiali
czoła
trudnościom, jakich w życiu przecież nie
brakuje, razem rozwiązywali problemy, jakie
10

życie ze sobą niesie. Ale również razem
cieszyli
się
wspólnymi
sukcesami
i
osiągnięciami. Razem wychowywali dzieci,
wnuki, a także prawnuki. Razem tworzyli
rodzinę. Jej trwałość i szczęście zależało przede
wszystkim od nich samych, od wzajemnego
zaufania i szacunku, jakim się darzyli, od
wzajemnego zrozumienia dążeń i oczekiwań,
od okazywanej szczerej miłości i wierności
małżeńskiej.
Uroczystość zorganizowano w salach
Białowieskiego Ośrodka Kultury. Jubilaci
przybyli z rodzinami (dzieci, wnukowie,
prawnukowie).
Małżonkowie
odnowili
przysięgę małżeńską. Parom obchodzącym
Złote Gody zostały przyznane przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu
dekoracji dokonał Wójt Gminy Grzegorz
Kasprowicz. W miły świąteczny nastrój
jubilatów, ich rodziny oraz gości wprowadził
występ młodzieży z zespołu działającego przy
Białowieskim Ośrodku Kultury.
Były też kwiaty, drobne upominki oraz
tradycyjna lampka szampana i tort.
Gratulujemy tak wspaniałego stażu
małżeńskiego
i
życzymy szanownym
Jubilatom dużo zdrowia, radości z każdego
wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha i
kolejnych wspaniałych rocznic.
Irena Kozak
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Podsumowanie działalności BOK
Szanowni Państwo,
Mija 30 miesięcy mojej pracy na rzecz
społeczności Gminy Białowieża. To czas
poznawania mieszkańców i spraw dla nich
ważnych, to również czas realizacji wielu
zadań i wyzwań, które wraz z niewielkim
zespołem
pracowników
BOK,
sobie
postawiliśmy. Chcieliśmy się zmieniać i
unowocześniać, by móc sprostać nowym
wyzwaniom i dorównywać najlepszym. Nie
było i nie jest to jednak łatwe, bo lata
zaniedbań w inwestycjach zrobiły swoje. Stare
budynki, brak regularnych remontów,
niewielki wskaźnik pozyskiwania środków
zewnętrznych sprawiły, że zaczynaliśmy
praktycznie od zera. Ale ciężka praca, aktywne
pozyskiwanie sponsorów, pisanie projektów
na środki zewnętrzne i przede wszystkim,
dobra współpraca z obecnym wójtem, Panem
Grzegorzem Kasprowiczem, dały wymierne
efekty.
Dziś prezentuję Państwu spis zadań, które
udało nam się w przeciągu tego krótkiego
czasu wykonać. Są to różnego rodzaju
inwestycje, remonty i przebudowy. Czasem
warto odświeżyć pamięć, bo przyzwyczajając
się do dobrego, zapominamy o tym, jak było.
A przecież samo się to nie zrobiło. Bo od
„siedzenia na pupie” rzeczywistości wokół nie
zmienimy. My nie siedzieliśmy i oto co się
udało na dziś:
- gruntowna przebudowa zieleni przed
Białowieskim Ośrodkiem Kultury i stworzenie
nowej przestrzeni na tzw. skarpie (nasadzenia
roślinności, nowe schody i kostka brukowa
oraz poszerzenie powierzchni użytkowej
skarpy, wykonanie napisu „Białowieża”, który
stał się często fotografowanym przez turystów
miejscem),

- zabezpieczenie i pomalowanie drewnianej
elewacji budynku BOK od strony ul. Sportowej
oraz parkingu wewnętrznego,

- dostosowanie całego budynku do wymogów
p.poż. poprzez zamontowanie nowoczesnych
hydrantów oraz oświetlenia ewakuacyjnego,
- stworzenie przestrzeni dla Klubu Seniora,
wymiana podłogi, zakup szaf i rolet
okiennych,
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- malowanie ciągu komunikacyjnego w
budynku, między pomieszczeniami BOK,
biblioteki i UG,

- remont holu BOKu i stworzenie przyjaznej
przestrzeni do zajęć oraz spotkań (tablica na
dyplomy, półki na nagrody i puchary,
specjalna
ściana
kręgowo-magnetyczna,
pozwalająca rozwinąć inwencję twórczą oraz
dająca możliwość wieszania i eksponowania
prac),

- generalny remont toalet w podziemiach
BOKu,
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- gruntowne odrestaurowanie starych krzeseł
(wymiana tapicerki na zmywalną, malowanie)
oraz
odmalowanie
starych
stołów
i
wieszaków,

- zakup nowych kinkietów do galerii,
remont
świetlicy
w
Podolanach
(uzupełnienie ubytków w balustradach,
naprawienie wejścia),
- przebudowa świetlicy w Budach (wymiana
stolarki drzwiowej, gruntowna przemiana sali
głównej, zakup nowego oświetlenia),

- przebudowa świetlicy w Pogorzelcach
(remont podłogi, zakup nowego oświetlenia,
zabezpieczenie przed korozją i malowanie
dachu, rozebranie starego komina, wymiana
orynnowania,
zabezpieczenie
szczytów
budynku, remont ganku i balustrad).
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można w niej było eksponować dzieła
twórców lokalnych i przyjezdnych.
Jesteśmy również gotowi z dokumentacją na
złożenie projektu termomodernizacji całego
budynku BOK wraz z pokryciem dachowym.
Pozyskanie tych funduszy sprawi, że budynek
stanie
się
bardziej
ekonomiczny
w
utrzymaniu, a przede wszystkim zapewni
komfort przebywania pracownikom i innym
użytkownikom.
Jednocześnie chcę podkreślić, że poza
remontami, prowadzimy przecież stałą
działalność kulturalną i edukacyjną. Cieszę się
ogromnie, że coraz liczniej uczestniczycie
Państwo w naszych imprezach. Pamiętajcie
jednak, że one same się nie tworzą. Inicjatywy
należy
wymyślić,
odpowiednio
je
wypromować, wyrabiając przy tym kontakty,
wystawy należy przywieźć i odwieźć,
artystów przenocować i nakarmić, a wcześniej
pojechać w dane miejsce, by podpisać
stosowne umowy i ustalić szczegóły. Państwo
widzicie już efekt końcowy, do którego
prowadzi dużo różnych czynności. Ja i
pracownicy te zadania wykonujemy, by dać
odbiorcom jak najlepsze wrażenia końcowe.
Państwo sami ocenicie, czy nasze działania są
odpowiednie i przynoszą dobre efekty. Myślę
jednak, że warto podsumować i zestawić
choćby 30 ostatnich i 30 poprzednich miesięcy,
by mieć obraz tego, jak dużo udało nam się
zrobić.
Katarzyna Turosieńska-Durlik
dyrektor BOK, p.o. dyrektora GBP

W przyszłym roku czekać nas będzie remont
biblioteki, na który składać się będzie
wymiana podłóg i kaloryferów, malowanie
ścian, wstawienie rolet okiennych oraz zakup
nowoczesnych regałów na książki (prawie
80.000 zł już zostało pozyskanych z dotacji).
W ocenie jest również projekt, złożony przez
BOK na zakup nowoczesnego sprzętu
nagłaśniającego, jak również systemów do
prezentacji
wystaw
zewnętrznych
i
wewnętrznych, które mają uatrakcyjnić skarpę
przed BOKiem oraz wnętrze Galerii oBOK i
nadać jej wreszcie właściwy wizerunek.
Galeria zostanie również odmalowana tak, by

Stypendia Wójta dla najlepszych uczniów
W tegorocznej edycji z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego wpłynęło 10 wniosków. Na
mocy decyzji Wójta Gminy Białowieża zostały
przyznane 3 stypendia w uznaniu za wysokie
wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia
następującym uczniom Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży:
1)
Aleksandra Kuryło - uczennica kl. III
gimnazjum,
2)
Maria Marczuk - uczennica kl. VII
szkoły podstawowej,
3)
Michał Lickiewicz - uczeń kl. VI szkoły
podstawowej.

We czwartek 4.10.2018 r. w Galerii
Białowieskiego Ośrodka Kultury odbyła się
uroczystość wręczenia Stypendium Wójta
Gminy Białowieża. Na zaproszenie Wójta
Gminy Białowieża, p. Grzegorza Kasprowicza
w uroczystości udział wzięli Stypendyści wraz
z Rodzicami oraz Dyrekcja i Wychowawcy
klas do których uczęszcza utalentowana
młodzież.
Uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne
oraz drobne upominki. Ww. uczniowie będą
otrzymywali stypendium niezależnie od
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dochodów, przez okres 10 miesięcy (wrzesieńczerwiec) roku szkolnego 2018/2019 w
wysokości po 100 zł miesięcznie.

gratulujemy osiągniętych sukcesów, życząc
kolejnych - w nowym roku szkolnym
2018/2019.

Wszystkim nagrodzonym stypendystom, ich
rodzicom,
nauczycielom,
serdecznie

Halina Przestrzelska

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 17.10.2018
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy

16

