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Wójt informuje
700 zł, a wymienione powyżej obiekty powstaną
już w tym roku.
Kolejną operacją, która będziemy
realizować, jest stworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej.
W
tym
przypadku
kwota
dofinansowania to ponad 14 tysięcy złotych.
Pozytywną ocenę w LGD „Puszcza
Białowieska” otrzymał nasz wniosek na
rewitalizację sali kinowej Białowieskiego Ośrodka
Kultury. W ramach projektu zostaną wykonane
prace remontowe oraz zostanie zakupione
nowoczesne
wyposażenie
m.in. mobilne
siedzenia, oświetlenie, kurtyna, nagłośnienie i
projektor. Kwota dofinansowania to 263 978,72
zł.
To nie oznacza, że spoczywamy na laurach.
W czerwcu złożyliśmy do LGD „Puszcza
Białowieska” projekt dotyczący budowy małej
architektury na parkingu gminnym. Na realizację
przedsięwzięcia składają się zakup i montaż:
siłowni plenerowej, trampoliny, tablic i stołów
edukacyjny, ławek, koszy. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku
będzie to znakomite zwiększenie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy
Białowieża.
W końcu rozwiązała się sprawa połączeń
autobusowych pomiędzy Hajnówką a Białowieżą.
Była to bolączka dla wszystkich mieszkańców
naszej miejscowości, a w szczególności
mieszkańców wsi puszczańskich. Chciałbym
podkreślić, że ze strony Urzędu Gminy zrobiliśmy
wszystko, aby całą tę sytuację jak najszybciej
wyjaśnić. Szczegółowy opis tego, jak przebiegały
nasze działania znajdą Państwo w tym numerze
Głosu Białowieży.

Szanowni Państwo!
Minione tygodnie były dobrym okresem
dla naszej gminy. Intensywnie pozyskujemy środki
zewnętrzne, które będą służyć wszystkim
mieszkańcom.
Podpisaliśmy umowę na realizację
projektu "Promocja turystyki zrównoważonej
szansą rozwoju obszarów wiejskich". W ramach
tego działania zorganizowaliśmy kiermasz
produktów lokalnych 22 czerwca, a niebawem
wydamy
folder
turystyczny.
Kwota
dofinansowania to ponad 11 000 zł.
Otrzymaliśmy także dofinansowanie ze
środków Funduszu Kultury Fizycznej na budowę 3
siłowni zewnętrznych we wsiach Czerlonka,
Teremiski, Podolany. Dofinansowanie wynosi 66

Informacje Rady Gminy
Relacja z obrad VII Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 12 czerwca 2019 roku

- podpisano umowę na dofinansowanie remontu i
dostosowania budynku z przeznaczeniem na
Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach tego
działania
będzie
wyremontowany
i
przystosowany budynek gdzie mieściła się Galeria
Sarenka,

Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między
sesjami
W sprawozdaniu Wójt Gminy poinformował o
następujących sprawach:
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- gmina otrzymała dofinansowanie na „Kiermasz
produktów lokalnych”, który odbędzie się 22
czerwca na gminnym parkingu oraz na wykonanie
siłowni zewnętrznych przy trzech świetlicach
wiejskich,
- jest szansa, iż gmina otrzyma dofinansowanie na
modernizację ul. Pałacowej i Browskiej,
- drużyna OSP w Białowieży wygrała I miejsce w
„III Otwarte Mistrzostwa Podlaskiego Oddziału SG
w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej”.

1) Powołać zespół do oceny stanu
zadrzewienia i zakrzewienia oraz zieleni
niskiej na terenie gminy.
2) Zarządzanie i organizacja pracy brygady
komunalnej jest niewłaściwa, a zespół
kontrolujący stwierdza, że wręcz brak jest
nadzoru i rozliczania z pracy brygady.
3) Brygada
komunalna
musi
mieć
opracowywane dokładny harmonogram
prac w ciągu tygodnia i na wszystkie
tygodnie roku.
4) Karty drogowe muszą zawierać zapis celu
wyjazdu, tak by można było rozliczać i
zaszeregować/klasyfikować koszty na dany
dział/paragraf.
5) Organizacja
wykorzystania
sprzętu,
szczególnie
zamiatarka,
wymaga
usystematyzowania,
natomiast
odśnieżanie chodników i dróg gminnych
winno odbywać się we wczesnych
godzinach rannych, lub w przypadku
opadów całodziennych, systematycznie,
tak by śnieg nie był ubijany.
6) Pracownicy interwencyjni powinni być
przeszkoleni stanowiskowo, tak aby
wykonywać różne pracę w ramach
działalności brygady komunalnej.
7) Środki z OZE w wysokości 630 154 zł
zostały przesunięte na rok 2019. Są to
środki z UE i wkład własny mieszkańców,
którzy przystąpili do projektu OZE.

Sprawozdanie
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej
Sprawozdanie
Pana
Andrzeja
Antczaka,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zawierało
następujące informacje:
- komisja pracowała w dwóch zespołach i
przeprowadziła kontrole zgodnie z planem,
- w dniu dzisiejszym na posiedzeniu
podsumowano prace zespołów i przyjęto
protokoły oraz pozytywnie zaopiniowano raport o
stanie gminy,
- jako przewodniczący zespołu kontrolującego
„Analiza realizacji projektu OZE – fotowoltaika na
terenie Gminy Białowieża”, komisja wypracowała
następujące wnioski:
 ustawa o zamówieniach publicznych nie
daje wystarczających narzędzi, by wymusić
na wykonawcy terminowość wykonania
inwestycji, a kwestia naliczania odsetek
karnych okazuje się niewystarczającym
stymulatorem staranności i terminowości,
 należy przeanalizować kwestię zapisów
SIWZ pod kątem wprowadzenia jako
ocenę oferty wyłącznie ceny za wykonanie
usługi – by w przyszłości uniknąć tak
dużych opóźnień (ok. 7 miesięcy) w
realizacji inwestycji,
 należy podać skuteczne działania w celu
uzyskania zgody RDOŚ na wykonanie fermy
fotowoltaicznej na terenie gminy.
Następnie przewodniczący zespołu kontrolnego,
radny Grzegorz Orzechowski, przedstawił wnioski
z kontroli problemowej dotycząca zasadności
wydatków Urzędu Gminy Białowieża za rok 2018
w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona
środowiska i ocena efektywności pracy
pracowników brygady komunalnej). Wnioski z
kontroli:

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy
międzysesyjnej
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
oraz Ochrony Środowiska, radny Wojciech
Niedzielski, poinformował, iż komisja spotykała
się 10 czerwca, gdzie omawiano i dyskutowano
nad projektami uchwał. Komisja wypracowała
stanowiska, które zostaną przedstawione podczas
procedowania nad poszczególnymi uchwałami.
Debata nad raportem o stanie Gminy Białowieża
Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
Przewodniczący Komisji Oświaty (…) przedstawił
opinię komisji, która jest za przyjęciem raportu i
udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
również
pozytywnie opiniuje i rekomenduje Radzie
udzielenie Wójtowi wotum zaufania.
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Z uwagi na brak chętnych do debaty,
Przewodniczący Rady Gminy zamknął debatę
przechodząc do głosowania nad udzieleniem
wotum zaufania.
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Białowieża wotum zaufania
została przyjęta.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2018 rok
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego została przyjęta.

Skarbnik poinformowała, iż w uchwale zostały
ujęte wszystkie zmiany, które były podejmowane
w ramach uchwał i zarządzeń zmianowych
budżetu na 2019 rok.
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w WPF
na lata 2019-2036 została przyjęta.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału
nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy
Białowieża.
Przewodniczący Komisji Oświaty (…) przedstawił
opinię komisji, która negatywnie opiniuje
powyższą uchwałę i jest za jej nieprzyjęciem.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie wniosek o nieprzyjęcie powyższej
uchwały
Uchwała nie została przyjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Białowieża absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2018 rok
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
poinformował, iż komisja przeprowadziła analizę
wykonania budżetu. W dniu 18 kwietnia br.
komisja
wystąpiła
z
wnioskiem
do
Przewodniczącego Rady Gminy o udzielenie
Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej RG.
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2018 została przyjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Białowieża od 1 września 2019 roku
Przewodniczący
Komisji
Oświaty
(…)
poinformował, iż komisja na posiedzeniu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Białowieża od 1 września 2019 roku
została przyjęta.

Wójt Gminy Albert Litwinowicz podziękował
Radzie za zaufanie oraz udzielenie absolutorium.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono
stanowisko
kierownicze
w
placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Białowieża
Przewodniczący
Komisji
Oświaty
(…)
poinformował, iż według komisji liczbę godziny
dla dyrektora, należy utrzymać na poziomie 4
godzin.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył dyskusję i
poddał uchwałę pod głosowanie
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2019 rok. Skarbnik Ala Bajko
przedstawiła jakie zmiany zostały wprowadzone
do budżetu
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2019 rok została przyjęta.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata
2019-2036
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udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Białowieża została
przyjęta.

Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i
wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej
sesji lub w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Białowieża poinformował, iż w
okresie
międzysesyjnym
nie
wpłynęły
interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych
zajęcia w grupach mieszanych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Białowieża
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
zakończył dyskusję i poddał uchwałę pod
głosowanie
Uchwała nie została przyjęta.

Wolne wnioski kolejno wnieśli:
1) Radny Andrzej Antczak zwrócił się do Rady:
- aby zastanowić się na kwestią dotyczącą wiz
zakupowych dla obywateli z Białorusi,
- niektórzy mieszkańcy zgłaszają problem z
licznikami wody – nowe wymienione liczniki
błędnie naliczają stan zużytej wody. Firma która
wymieniła powinna to sprawdzić,
- należy zorganizować spotkanie z zarządcami
dróg, ustalić terminy koszenia trawników i
wykonywania innych zabiegów pielęgnacyjnych,
Następnie poruszył temat pojazdu czterokołowca.
Z definicji wynika, iż jest to pojazd samochodowy
przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z
wyłączeniem
samochodu
osobowego,
ciężarowego i motocykla, którego masa własna
nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550
kg, w przypadku przewozu osób 400 kg. Również
są czterokołowce lekkie, których masa nie
przekracza 350 kg, a prędkość pojazdu jest
ograniczona do 45 km/godz. Na terenie Gminy
występują takie pojazdy i należy to doprecyzować
aby osoba, która pobiera opłaty parkingowe miała
jasność w tym temacie.
2) Piotr Buszko, Sołtys Zastawy zwrócił się z
pytaniem: czy mieszkaniec zamieszkujący przy
drodze gminnej, chcący wyremontować zepsuty
wjazd musi mieć zezwolenie i jakie inne
formalności z tym związane musi dokonać? Wójt
Gminy poinformował, iż mieszkaniec musi
uzgodnić to z zarządcą drogi.
3) Radna Krystyna Micun zwróciła się z
następującymi pytaniami oraz wnioskami:
- prośba skierowana do Nadleśnictwa Białowieża
o wykoszenie placu, gdzie mieścił się hotel
pracowniczy,
- czy gmina lub lokatorzy mogą wykosić trawę przy
gminnym mieszkaniu, który znajduje się w
Grudkach oraz zwróciła uwagę na zaśmiecone
podwórko?
- ustawić kosz na śmieci w okolicach krzyża gdzie
mieszka Pan Szpakowicz,
- przez Grudki jeżdżą drezyny, czasami robią
przystanki podczas których turyści na poboczu

Podjęcie uchwały w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych prowadzonych zajęcia w grupach
mieszanych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
zakończył dyskusję i poddał uchwałę pod
głosowanie
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych prowadzonych zajęcia w grupach
mieszanych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża została przyjęta.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Białowieża
Przewodniczący
Komisji
Oświaty
(…)
poinformował, iż komisja rekomenduje podjęcie
powyższej uchwały.
Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy
poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Białowieża z
dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Białowieża została przyjęta.
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zostawiają sporo śmieci, jest ustawiony mały kosz,
który nie mieści wszystkich odpadów,
4) Sołtys Grudek poruszył sprawę boiska dla dzieci
na Grudkach, czy będzie coś w tym temacie
robione? Sprawa była zgłaszana wcześniej. Wójt
Gminy odpowiedział, iż zwrócono się do
Nadleśnictwa
Białowieża
z
prośbą
o
wydzierżawienie tego terenu pod boisko. Jeżeli
będzie zgoda wówczas zostanie podpisana
umowa i będzie można przeprowadzić prace
porządkowe przez gminnych pracowników
brygady. Może zostaną ustawione także bramki.
5) Radna Justyna Szpakowicz ponowiła prośbę do
Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o
pomoc dla mieszkańców Parku Dyrekcyjnego w
rozwiązaniu problemu wielkiego zagrożenia
nowej alejki w Parku Dyrekcyjnym.
6) Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z
prośbą do Wójta Gminy o zorganizowanie
wyjazdu na Białoruś w ramach współpracy, aby
zobaczyć jak wygląda Puszcza Białowieska po
drugiej stronie. Wójt Gminy odpowiedział, że z
miłą chęcią taki wyjazd zorganizuje.
7) Radna Anna Borowska-Berend podziękowała za
skoszenie trawy w Czerlonce oraz za
zabezpieczenie szamba. Również w imieniu
mieszkańców jednego z bloku w Czerlonce
zwróciła się z zapytaniem: co z remontem
cieknącego dachu, kiedy będzie naprawiany?
Wójt Gminy poinformował, iż zostały wysłane
zapytania ofertowe, naprawa dachu zostanie
wykonana.

8) Radny Grzegorz Orzechowski w imieniu
mieszkańców ul. Meleszkowskiej zwrócił się z
zapytaniem o stan utrzymania zieleni i stanu
czystości przy tej ulicy.
9) Przedstawiciel Lasów Andrzej Chrenowski
zwrócił się, aby Gmina wystąpiła do Zarządu Dróg
w Hajnówce o przegląd stanu lipek rosnących w
ciągu ulic. Radny Powiatu Mateusz Gutowski
poinformował, iż taką prośbę wystosował do
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce.
10) Radna Joanna Lewczuk w imieniu
mieszkańców zwróciła się z prośbą o
zorganizowanie punktu rehabilitacyjnego w
Białowieży dla mieszkańców. Wójt Gminy
odpowiedział, iż zostało wystosowane pismo do
NFZ o potrzebie utworzenia takiego punktu w
Białowieży. Jeżeli NFZ uzna iż potrzeba jest
zasadna wówczas zostanie ogłoszony konkurs do
którego może przystąpić SPZOZ w Hajnówce.
11) Radny Wojciech Niedzielski zaproponował,
aby zorganizować wystawę numizmatyczną
monet z wizerunkiem żubra (wystawa Pana
Krasińskiego)
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma od
mieszkańców jakie wpłynęły w sprawie podjętego
stanowiska w dniu 20 maja odnośnie Puszczy
Białowieskiej oraz zwrócił się do Rady jako do
organu kolegialnego o zajęcie stanowiska. Po
zapoznaniu się z treścią pism ustalono, iż Rada
spotka się na wspólnym posiedzeniu komisji i
zajmie stanowisko.

Co słychać w powiecie
Ostatnia sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
odbyła się 27 czerwca. Najważniejszą informacją
dla naszej gminy jest to, że Rada Powiatu
Hajnowskiego zarezerwowała pieniądze na
budowę ulicy Pałacowej. Istnieje ogromna szansa,
że już w 2020 roku ulica będzie miała zupełnie
nowy wygląd.
Podczas sesji przyjęliśmy stanowisko
protestujące przeciwko budowie zakładu spalarni
opon w Dubicze Osoczne. Mimo tego, że
negatywną opinię na temat tej inwestycji wydała
zarówno Rada Naukowa Białowieskiego Parku
Narodowego, jak i RDLP Białystok, niestety pan
radny Bogusław Łabędzki, jako jedyny nie dał się
przekonać do głosowania za tym stanowiskiem.

W dyskusji o raporcie na temat stanu
powiatu hajnowskiego broniłem dyrektorów i
nauczycieli hajnowskich szkół. Twierdzenie, że
zdawalność matur, jest winą nauczycieli, jest
twierdzeniem z góry błędnym. Decyduje o tym
wiele czynników. Szkoda, że takie słowa padają z
ust byłych pedagogów. Inna sprawa, że
hajnowskie szkoły średnie na tle województwa
podlaskiego prezentują się bardzo dobrze.
Udzieliliśmy także votum zaufania i
absolutorium panu Staroście Andrzejowi Skiepko
oraz całemu Zarządowi Powiatu. Po pół roku
współpracy uważam, że jest to najlepiej
współpracujący Zarząd z naszą gminą, od kiedy
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interesuję się sprawami samorządowymi.
Gratuluję!
W okresie międzysesyjnym złożyłem następujące
wnioski:
- wniosek do Starostwa w Powiatowego w
Hajnówce z prośbą o ustawienie na skrzyżowaniu
ulicy Stoczek i Sportowej znaków ostrzegających o
wyjeżdżającej straży pożarnej,
- przekazałem do Pana Starosty wniosek części
mieszkańców sołectwa Podolany o wstawienie
progu zwalniającego w Podolanach II,
- po konsultacjach z Panem Jerzym Wasilukiem,
wójtem Gminy Czeremcha, zgłosiłem do
burmistrza miasta Hajnówka wniosek o
dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji
miejskiej do rozkładu pociągów kursujących na
trasie Czeremcha-Hajnówka,
- wniosek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce
o uzupełnienie ubytków w ciągu drogi 1649B (od

Hotelu Białowieskiego do Restauracji Carskiej)
oraz 1650B (Podolany),
- wniosek do Starostwa Powiatowego w Hajnówce
w sprawie przycięcie gałęzi przy ulicy Pałacowej,
Stoczku i Zastawie.
Niezmiennie
monituję
Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, a dokładniej Zarząd Dróg
Powiatowych, o wykaszanie pasów zieleni w ciągu
dróg powiatowych.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i
zgłaszania
spraw
związany
działalnością
Starostwa Powiatowego Hajnówce pod numerem
507859617
lub
e-mailem
mateusz.gutowski1985@gmail.com. Jestem do
Państwa dyspozycji.
Mateusz Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

Nowy rozkład jazdy PKS NOVA
W ostatnim czasie do Urzędu Gminy
Białowieża wpłynęło wiele zastrzeżeń co do
rozkładu jazdy PKS NOVA na trasie BiałowieżaHajnówka. Szczególnie bolącą sprawą była
częstotliwość
połączeń
na
tej
trasie
(uwzględniając wsie puszczańskie). Warto
przybliżyć naszym czytelnikom całą tę sytuację,
ponieważ wdało się tu wiele nieścisłości i
nieporozumień.
Jak Państwo wiedzą, wcześniej połączenia
na trasie Białowieża-Hajnówka przez wsie
puszczańskie obsługiwała Arriva. W związku z jej
rezygnacją z kursów, należało podjąć negocjację z
inną firmą transportową. Niestety poprzednie
władze gminy zaniechały tego typu działań. Mimo
tego, że o rezygnacji wyżej wymienionej firmy
było wiadomo od dawna. W związku z tym sporo
czasu zajęło dopracowanie szczegółów umowy z
obecnym przewoźnikiem, czyli PKS NOVA. Warto
podkreślić, że do wszystkich połączeń Urząd

Gminy musi dopłacać, ale zapewnienie w miarę
swobodnego transportu publicznego dla
mieszkańców jest jednym z priorytetów Urzędu.
Dużo czasu zajęło również wydanie pozwoleń na
nowopowstały rozkład jazdy. Są to już sprawy
niezależne od gminy, którymi zajmował się PKS
NOVA. Niestety procedury z tym związane są dość
czasochłonne.
Ze strony Urzędu praktycznie od razu po
zawieszeniu kursów zostało uruchomione
darmowe połączenie dla dzieci i młodzieży
dojeżdżającej do szkół.
Miło nam jednak poinformować, że po
wszystkich długotrwałych procedurach udało się
w końcu zapewnić nowy rozkład jazdy.
Prezentujemy go na 27 stronie niniejszego
wydania. Życzymy wszystkim miłej i bezpiecznej
podróży!

Obchody Konstytucji 3-go Maja w Białowieży
Uroczystości z okazji 228. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Świętej Teresy, po mszy odbył się koncert pieśni

patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników
Białowieskich.
Następnie
uczestnicy
uroczystości
przenieśli się pod pomnik Konstytucji 3-go Maja,
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gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił
Albert Litwniowicz, wójt gminy Białowieża.
Po przemówieniu nastąpiło złożenie
wieńców pod pomnikiem. W tegorocznych
uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele:
Urzędu Gminy Białowieża oraz Rady Gminy
Białowieża, Białowieskiego Parku Narodowego,
„Solidarności” Białowieskiego Parku Narodowego,
Nadleśnictwa Białowieża, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białowieży, Domu Dziecka w
Białowieży, Koła Platformy Obywatelskiej w
Białowieży, Technikum Leśnego w Białowieży,

Instytuty
Badawczego
Leśnictwa,
Straży
Granicznej, Policji, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Białowieskiego Ośrodka Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Białowieży, Instytutu
Biologii Ssaków PAN.
Wartę honorową przy pomniku pełnili
funkcjonariusze Straży Granicznej oraz harcerze z
Domu Dziecka w Białowieży.
Mateusz Gutowski
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Trakt Królewski w Białowieży
 Mateusz Gutowski – Radny Powiatu
Hajnowskiego.
 Włodzimierz
Wołkowycki
–
Przewodniczący Rady Gminy Białowieża.
 Lucyna Marciniak – Wspólna Białowieża.
 Albert Litwinowicz – Wójt Gminy
Białowieża.
Wszyscy zebrani mogli zobaczyć niezwykle
ciekawą prezentację na temat koncepcji Traktu
Królewskiego oraz historycznego uzasadnienia
jego powstania, przygotowaną przez Panią
profesor Bogumiłę Jędrzejewską oraz Pana Lecha
Nowackiego. Następnie odbyła się dyskusja,
podczas której wypracowano pierwsze wnioski
dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
Było to pierwsze z wielu spotkań, które nas
jeszcze czekają w tej sprawie. Idea powstania
Traktu Królewskiego jest niezwykle chwalebna,
ale wymaga wielu konsultacji. O dalszych
działaniach będziemy informować na bieżąco.
Ewelina Sejbuk

We wtorek, 28 maja, w Białowieskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie dotyczące
opracowania koncepcji Traktu Królewskiego w
Białowieży.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
następujących organizacji:
 Lech
Nowacki
–
Białowieskie
Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy.
 Bogumiła Jędrzejewska – Białowieskie
Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy.
 Anna Kulbacka – Technikum Leśne w
Białowieży.
 Andrzej Chrenowski – Nadleśnictwo
Białowieża.
 Krzysztof Zamojski – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Białowieża.
 Irena Ruczyńska – Lokalsi dla Puszczy.
 Grażyna Chyra – Towarzystwo Przyjaciół
Energii Odnawialnej.
 Ks. Piotr Trochimczuk – Parafia
Prawosławna w Białowieży.
 Sławomir Droń – Wspólna Białowieża.
 Mateusz Szymura – Białowieski Park
Narodowy.
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Straszymy w operze!!!
18 maja 2019 grupa projektowa
„SZIBIDUU – z lawonichą bardziej na wschód,
czyli puszczański bollywood” z programu
Równać Szanse udała się na wycieczkę do
Europejskiego Centrum Sztuki – Opera i
Filharmonia Podlaska w Białymstoku, by
szukać inspiracji do naszym artystycznych
działań. Po drodze zajechaliśmy jeszcze do
Zoolandu, by pogłaskać szopa i szynszyle
oraz przybić piątkę z małpeczkami, z którymi
zostaliśmy zamknięci w klatkach. Z klatek
zwierzaków-futrzaków wyswobodzić się było
stosunkowo łatwo, ale już znaleźć klucz do
drzwi w pokoju zagadek, to było nie lada
wyzwanie. Jednak nie bylibyśmy z puszczy,
gdybyśmy się poddali. Nie ma takiego szyfru,

którego nie złamiemy. Po tej swoistej zoo- i
roomterapii wpadliśmy do kina, by razem z
Kapitan Marvel ocalić wszechświat. Nie
mogliśmy też ominąć Maka, bo w końcu
wszyscy
mamy
na
niego
smaka
bezwzględnie, zawsze i wszędzie. A wieczór
należał już tylko i wyłącznie do nas –
straszyliśmy w operze na musicalu wszech
czasów „Upiór w operze”, który zaskoczył
nas wybuchami, spadającymi żyrandolami,
oraz zauroczył muzyka, tańcem, śpiewem…
RównaćSzanse
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Dzień Mamy i Taty
 Maluchy i Starszaki z Przedszkola pod
opieką Pań Wychowawczyń: Izabeli
Wołoncewicz, Marzanny Petruk i Anetty
Kisielweskiej,
 grupa wokalna działająca przy BOKu pod
kierunkiem Pani Ewy Woszczyńskiej,
 genialna młodzież ze szkoły podstawowej
pod kierunkiem Pani Anny Dulko.
Serdecznie dziękujemy Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu
za
zaangażowanie
w
przygotowanie tak wspaniałej i zabawnej
akademii.

24 maja w Białowieskim Ośrodku Kultury
odbyła się akademia z okazji zbliżających się świąt
Mamy i Taty. W tym szczególnym dniu życzenia
dla najukochańszych rodziców wyrecytowali,
wyśpiewali, zatańczyli, zagrali i zaimprowizowali:
 młodsza grupa tańca nowoczesnego WHAT
DO YOU MEAN działająca przy BOKu pod
kierunkiem
Pana
Krzysztofa
Twarowskiego,
 starsza grupa tańca nowoczesnego WHAT
DO YOU MEAN działająca przy BOKu pod
kierunkiem
Pana
Krzysztofa
Twarowskiego,
 starsza grupa zespołu SUNICZKI działająca
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym pod
kierunkiem Pani Angeliny Masalskiej,

BOK
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Dzień Dziecka
 Gminnej Bibliotece Publicznej – za
kolorowe twarze, warkoczyki i baloniki,
 Technikum Leśnemu – za karabiny,
 p. Walentemu Leoniukowi – za
pilnowanie, by nie zbłądziła żadna kula czy
śrut,
 sklepowi Arhelan – za wodę dla ochłody,
 Animacyjnej Ferajnie – za dmuchańce,
watę, popcorn i brokatowe tatuaże,
 najcudowniejszej pod słońcem i
wszystkimi koronami drzew „zielonej”
brygadzie z SZIBIDUU programu „Równać
Szanse” – za wytrwałość, cierpliwość,
sprawne i silne ręce i za to, że byliście z
nami!!!
BOK

31 maja w samo południe na stadionie
odbył się Gminny Dzień Dziecka. Pogoda
dopisała, uśmiechy nie znikały z dziecięcych
buziaczków. Były dmuchańce, bańki mydlane,
wata cukrowa, popcorn, baloniki, kolorowe
warkoczyki, brokatowe tatuaże i malowanie
twarzy.
Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy w ten szczególny
dzień pomogli wywołać uśmiechy na twarzach
najmłodszych:
 Wójtowi Gminy Białowieża – za słodkości i
przygotowanie stadionu,
 OSP Białowieża i PPSP w Hajnówce – za
„deszcz nie z tej ziemi”,
 SG w Białowieży za honorowy i „głośny”
przejazd dookoła stadionu,
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Wizyta artystów z Białorusi
21 maja gościliśmy w Białowieży zespół
„Volnitsa” oraz Narodowy Teatr Muzyczny
„Nadzieżda” z Białorusi. W spotkaniu z artystami
wziął udział Mateusz Gutowski, z ramienia Urzędu
Gminy, oraz Marek Zubrycki, dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury i kierownik
zespołu „Ruczajok”, który opowiedział o
funkcjonowaniu
amatorskiego
zespołu
folklorystycznego, wykonującego m.in. pieśni w
języku białoruskim. Wizyta odbyła się w ramach

projektu " Polsko - Białoruski Most Kulturowy,
czyli uniwersalny język sztuki" realizowanego
przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, a
celem spotkania była wymiana doświadczeń i
nawiązanie nowych kontaktów, czego przykładem
był wspólny występ gości z Białorusi i naszej
młodzieży z zespołu „Suniczki”.
BOK
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Dobra Edukacja w Białowieży





Od stycznia 2019r. uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży uczestniczą
w zajęciach „Dobra Edukacja w Białowieży”,
realizowanych 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.
Zajęcia prowadzone w ramach Dobrej
Edukacji charakteryzuje:
odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i
tradycyjnego oceniania;
towarzyszenie mentora w rozwoju;
działania włączające uczniów o zróżnicowanych
potrzebach.

Uczniowie wraz z nauczycielami prowadzą
obserwacje i doświadczenia, znajdują rozwiązania
w sytuacjach problemowych. Na zajęciach
uczniowie poznają i doskonalą metody
koncentracji, techniki zapamiętywania oraz tajniki
szybkiego czytania.
Specyfika pracy w ramach Dobrej Edukacji
wymaga innego podejścia do planowania zajęć
lekcyjnych niż w przypadku planowania w szkole z
tradycyjnym systemem. Założenia Dobrej Edukacji
wykluczają tworzenie typowych scenariuszy lub
konspektów zajęć, ale, oczywiście, przygotowanie
się nauczyciela wymaga zaplanowania, czyli
opracowania strategii zajęć, oraz przygotowania
związanych z nią pomocy i materiałów
edukacyjnych, które powinny dawać uczniom i
nauczycielowi możliwość efektywnej realizacji
założeń edukacji spersonalizowanej.
Mariola Glencner

Wernisaż wystawy malarstwa Marka Sapiołko
1 czerwca w Galerii oBOK miał miejsce
wernisaż wystawy malarstwa Marka Sapiołko.
Wystawę otworzył Dyrektor Białowieskiego
Ośrodka Kultury w Białowieży - Marek Zubrycki,
który przywitał przyjaciół i znajomych artysty
oraz przybyłych gości. Następnie zabrał głos autor
ponad 60 prac zaprezentowanych w galerii,
których przewodnim tematem jest krajobraz
Podlasia. Pan Marek malarstwem olejnym
zajmuje się od 5 lat, choć sztuką interesuje się od

dziecka – zawsze miał przy sobie kartkę i długopis,
by móc naszkicować to, co zaobserwował.
Dopiero jednak jak poszedł na emeryturę, znalazł
czas, żeby poważnie zająć się tym, co kocha.
Malarstwo stało się jego życiową pasją, której
oddaje
się
bezgranicznie.
Jest
twórcą
samorodnym, samoukiem. Maluje z wewnętrznej
potrzeby tworzenia, która wypływa z głębi jego
serca. Mieszka i tworzy na Podlasiu. Ukochał
okolice Narewki, Nasiewa, które pamięta z
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dzieciństwa, oraz rzekę Łoknicę. Swoje obrazy
tworzy w różnych technikach, poczynając od
digital painting po techniki tradycyjne takie, jak:
olej, akryl, akwarela, monotypia, linoryt, rysunek
węglem, pastelami oraz rzeźbę w drewnie i glinie.
Sam tworzy farby i media malarskie, a jego
ulubionym okresem do malowania jest jesień i
zima, kiedy to, ze względu na warunki

atmosferyczne w plenerze stosuje technikę alla
prima (za pierwszym razem, mokre na mokre),
żeby uchwycić to, co jest w krajobrazie
najważniejsze. A wszystko to uwiecznione na
obrazach Marka Sapiołko można podziwiać w
galerii oBOK jeszcze do końca czerwca.
Galeria oBOK

EuroWeek
Dusznikach Zdroju. W sumie na warsztaty
wyjechało 31 osób z opiekunami panią Iwoną
Lickiewicz, Mariolą Glencner i panem Piotrem
Leoniukiem. Głównym celem wyjazdu była
nauka języka angielskiego, przełamanie barier w
komunikacji i poznanie różnych kultur – nie tylko
europejskich. Wszystko to odbywało się poprzez
zabawę.
O oto wspomnienia uczestniczek
EuroWeeku, uczennic klasy III gimnazjum: Oliwii

W dniach 9-13 maja 2019r. uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży
uczestniczyli w warsztatach EuroWeek w
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Szpakowicz, Olgi Glad, Kingi Kierkowicz oraz
Aleksandry Kuryło.
„Wyjazd na EuroWeek głęboko zapadł nam
w pamięci, poznałyśmy wiele ciekawych
i kreatywnych osób. Miałyśmy okazję przełamać
swoją barierę językową oraz zapoznać się z
kulturami innych krajów. Pomimo tego, że grafik
zajęć był napięty chętnie w nich uczestniczyłyśmy.
Dzięki temu wyjazdowi mogłyśmy zaprzyjaźnić się
z rówieśnikami mieszkającymi w różnych
częściach Polski. Ku naszemu zaskoczeniu
wolontariuszki pochodzące z Filipin i Kolumbii były
spontaniczne, energiczne i bardzo miłe. Wyjazd
był dla nas pewnym wyzwaniem ze względu na

różnorodne
formy
aktywności.
Wszyscy
pracowaliśmy na miarę swoich możliwości, by
potem móc wspólnie się bawić, oglądając
prezentacje. Każdy wieczór na EuroWeeku był
świetną zabawą z językiem angielskim. Podczas
trwania wyjazdu każdy w pewien sposób poprawił
swoje zdolności językowe, ponieważ wszystkie
zajęcia były prowadzone po angielsku.
Chciałybyśmy kiedyś znów uczestniczyć w
zajęciach EuroWeeku. Mamy nadzieję, że
młodsze roczniki będą miały możliwość udziału w
Euroweeku w kolejnych latach.”

Nasze wielkie greckie wakacje na skarpie
Białowieski Ośrodek Kultury wraz z
Towarzystwem Przyjaciół Białowieży pozyskali
dofinansowanie dwóch projektów, celem których
będzie uatrakcyjnienie wyglądu skarpy przed
budynkiem Urzędu Gminy.
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Pierwszy projekt pt. „ŻUBR – nowy na
skarpie” dofinansowany z programu Działaj
Lokalnie - przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności,
realizowanego
przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zakłada
stworzenie instalacji żubra ze słomy - "NOWEGO
na skarpie", bo przecież "żubr powstaje ze słomy
(jęczmienia)". Jako że Puszcza Białowieska jest
uznawana za Krainę Żubra, żubr stał się jej
nieodłącznym elementem, rozpoznawalnym w
Europie i w świecie symbolem, panem i władcą
pierwotnego lasu. W polskiej części Puszczy
Białowieskiej żyje na wolności ponad 600 żubrów,
w samej Białowieży stoi ich 5 sztuk. Można na nie
wleźć, zrobić zdjęcie, co szczególnie podoba się
dzieciom i turystom. Są to żubry bardzo ładne,
estetycznie wyglądające, bo przywiezione z jakiejś
fabryki lub zamówione u profesjonalnego artysty.
My natomiast chcemy stworzyć żubra
samodzielnie ze słomy i siana na stalowym
stelażu. Słomę i siano na żubra pozyskamy od
białowieskich rolników. Grzbiet ssaka obsadzimy
różnymi trawami, by falowały na wietrze i
sprawiały wrażenie życia i ruchu, dzięki czemu
będzie to "ŻUBR prawie jak w puszczy".
Sadzonkami traw podzielą się miejscowi
ogrodnicy. Będzie to żubr odnawialny, gdy słoma i
siano zbutwieją, metalowy stelaż będzie można
ponownie wypełnić słomą - "każdą wiosną ŻUBRA
osuszymy, aż włoski mu odrosną". Każdy i każda
miłośniczka ŻUBRA powinna wiedzieć, że
"przerwa między ŻUBRAMI musi być", a więc w
przerwie między strojeniem słomianego żubra
chcielibyśmy dodatkowo wykonać podświetlany
(wężem świetlnym) napis BIAŁOWIEŻA. Ponieważ
"dobrze posiedzieć przy ŻUBRZE" na zakończenie
projektu chcielibyśmy zorganizować właśnie przy
tymże ŻUBRZE - NOWYM na skarpie, występ
artystyczny z Żubrem w roli głównej -oprawą
artystyczną zajmie się młodzież oraz dzieci
uczestniczące w zajęciach w Białowieskim
Ośrodku Kultury.
Drugi projekt pt. „30 lat na okrągłym stole”
Konkursu Specjalnego organizowanego przez
program „Równać Szanse” pod nazwą „30 lat
wolności 1989-2019”. Celem projektu jest
stworzenie okrągłego stołu, który w symboliczny
sposób przedstawi 30 lat zmian, jakie dokonały się

w naszym społeczeństwie. Okrągły i okazałych
rozmiarów (około 2,5m ) blat zostanie
umieszczony na skarpie przed Białowieskim
Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy - w centrum,
w najbardziej reprezentatywnym miejscu, które
stanowi swoistą wizytówkę Białowieży. Tutaj
widnieje także puszczański mural, jaki powstał w
ubiegłym roku dzięki programowi RS. Blat
zostanie podzielony na 31 części z latami,
poczynając od roku 1989, a kończąc na 2019. Przy
datach zostaną umocowane bądź namalowane
przedmioty,
które
mieszkańcom
naszej
miejscowości najbardziej kojarzą się z tym rokiem,
np. przy 2012 piłka, bo w Polsce odbywały się
wtedy piłkarskie Mistrzostwa Europy i jak grzyby
po deszczu powstawały stadiony. Zadaniem
młodych będzie natomiast ustalenie tych
symbolicznych przedmiotów. W tym celu podzielą
się
zadaniami.
Każda
grupa
będzie
odpowiedzialna za inny wycinek lokalnej
rzeczywistości, będzie musiała poznać lokalne
środowisko, ich potrzeby oraz oczekiwania,
dlatego z zapytaniem "Co kojarzy się Panu, Pani z
rokiem...?" zwrócą się do poszczególnych grup
społecznych: przedstawicieli władzy (wójt i radni),
kultury i oświaty (nauczyciele i pracownicy
instytucji naukowych), seniorów, rodziców i
rówieśników. Ponadto młodzież będzie musiała
uzyskać stosowne pozwolenia na umieszczenie
okrągłego stołu - symbolicznej instalacji
artystycznej w przestrzeni publicznej. Wokół stołu
staną kolorowe krzesła (pochodzące z odzysku i
odmalowane przez młodzież), symbolizujące
nowe jasne perspektywy, jakie otworzyły się w
1989. Młodzi ludzie nagłośnią swoje działania
poprzez akcję informacyjno-promocyjną ,a
oficjalnych zakończeniem przedsięwzięcia będzie
uroczyste odsłonięcie okrągłego stołu-instalacji,
na które zostaną zaproszeni mieszkańcy i
przedstawiciele najważniejszych instytucji.
Tak więc w wakacje czeka nas wiele pracy
na skarpie. Wszystkich chętnych zapraszamy
bardzo serdecznie do pomocy. Liczymy na
wspaniałą atmosferę i upalną pogodę, by były to
wakacje co najmniej tak atrakcyjne, jak na
Lazurowym Wybrzeżu.
TPB i BOK
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Spotkanie Mieszkańców Puszczy Białowieskiej
Taką konieczność podkreśliła również
biorąca udział w spotkaniu Pani Elżbieta Laprus,
która przekazała informację, o utworzeniu
Stowarzyszenia Rozwoju Białowieży i Ochrony
Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, którego
jednym z głównych kierunków działania jest
aktywizacja ludności do udziału w procesie
rozwoju
obszarów
regionu
Puszczy
Białowieskiej.
Elementem rozpoczynającym spotkanie
była sprawa dotycząca nie samej Puszczy, co jej
bezpośredniego sąsiedztwa, jednocześnie
mogąca mieć duży negatywny wpływ zarówno
na środowisko przyrodnicze i to nie tylko
Puszczy. Pan Witold Grygoruk, radny powiatu
hajnowskiego, przedstawił rozpoczętą i nadal
trwającą kwestię przeciwdziałania utworzenia
na terenie Dubicz Osocznych przedsiębiorstwa
pirolizy gumy. Poinformował o trwającej zbiórce
podpisów pod pismem skierowanym do
Wojewody Podlaskiego wyrażającym sprzeciw
mieszkańców wobec takiej inwestycji. Na
udostępnionej w czasie spotkania liście zebrano
kilkadziesiąt podpisów.
Kolejną sprawą dotyczącą środowiska
przyrodniczego okalającego Puszczę i mogącą
na nią oddziaływać jest przedstawiona przez
Panią Sylwię Iwanowską sytuacja trwającej
rozbudowy zbiorczego wysypiska śmieci w
Olchówce na terenie Gminy Narewka. Sprawa ta
mieszcząca się w kompetencjach Wojewody
doprowadziła do tego, że mieszkańcy Gminy
Narewka chcąc wyrazić Wojewodzie swój
sprzeciw
wobec
funkcjonowania
tego
wysypiska, na które trafiały nieodpowiednie
ilości i rodzaje śmieci. Początkowo zostali
poinformowani, że wysypisko przestanie
działać, zbliża się koniec okresu, na jaki została
wydana zgoda na jego funkcjonowanie.
Po dokładniejszym zapoznaniu się ze
sprawą wysypiska okazało się, że faktycznie
okres zgody na jedno, pierwsze miejsce
składowania dobiega końca. Niestety okazało
się, że w międzyczasie prowadzący wysypisko
wystąpił o zgodę na kolejne trzy obszary
składowania śmieci, na co zgodę uzyskał.

22 maja dzięki uprzejmości Wójta Alberta
Litwinowicza, w sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury odbyło się trzecie już spotkanie
Mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Wśród
kilkudziesięciu osób znaleźli się nie tylko
mieszkańcy gminy Białowieża.
Tematem
przewodnim
spotkania,
prowadzonego
przez
Pana
Aleksandra
Dackiewicza, była sprawa Puszczy Białowieskiej
zarówno jej ochrony, jak i użytkowania
przyrodniczego.
Niewątpliwą zaletą spotkania było
uczestnictwo w nim zarówno mieszkańców,
którzy od kilku pokoleń mieszkają w Puszczy i
użytkują ją, jak również tych, którzy przybyli do
naszego
regionu
dla
jego
walorów
przyrodniczych. Osoby te są zwolennikami
ochrony zachodzących w puszczy procesów
naturalnych,
które
według
nich
są
najważniejsze.
Mieszkańcy jako swój główny problem
wynikający z narastającej ścisłej ochrony
procesów naturalnych w lasach Puszczy
wskazali narastającą problematykę z dostępem
do drewna użytkowego, głównie opałowego.
Na tę uwagę zareagował Nadleśniczy
Nadleśnictwa Hajnówka Pan Mariusz Agiejczyk,
który poinformował, że aktualnie Nadleśnictwa
prowadzą prace Nad Planami Urządzania Lasu
(PUL). Dopiero po ich zaakceptowaniu przez
Ministerstwo Środowiska Nadleśnictwa będą
miały możliwość sprzedaży pewnej ilości
drewna. Jednocześnie zaprosił obecnych do
udziału w Konsultacjach Społecznych PUL na
dzień 24.05.2019 w auli internatu Technikum
Leśnego, podkreslając, że udział w tych i
następnych
spotkaniach
konsultacyjnych
mieszkańców jest niezwykle ważny.
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Posiadając te informacje, mieszkańcy
podejmują kolejne działania , których celem jest
nie tyle uniemożliwienie funkcjonowanie
samego wysypiska, co uniemożliwienie dalszego
składowania na nim odpadów niebezpiecznych,
na składowanie których nie ma warunków, co
powoduje
zagrożenie
dla
środowiska
przyrodniczego oraz zdrowia ludzkiego.
Spotkanie to pokazało z jak wieloma i z jak
różnymi problemami spotykają się mieszkańcy

rejonu Puszczy Białowieskiej. Zaangażowanie
nas, mieszkańców, umożliwi nie tylko ich
lokalizowanie, ale również podejmowanie
działań mających je ograniczyć, a nawet
wyeliminować.
Z identyfikowaniem takich problemów nie
musimy i nie możemy czekać do kolejnego
spotkania Mieszkańców Puszczy, które odbędzie
się czerwcu w Hajnówce.
Wojciech Antczak

III Otwarte Zawody w Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej
Straży Granicznej
W dniach 5-7 czerwca w Białowieży odbyły
się III Otwarte Zawody w Kwalifikowanej Pomocy
Przedmedycznej Straży Granicznej. Miło nam
poinformować, że drużyna Ochotniczej Straży
Parnej w Białowieży zajęła I miejsce.
Skład drużyny:

1. Sebastian Kamieński- Dowódca,
2. Michał Lisicki
3. Maciej Karpiuk
Natomiast miejsce III zajęła Placówki Straży
Granicznej Białowieży. Gratulujemy!
Mateusz Gutowski
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VIII Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego
,,BORÓWKA 2019″
W dniach 15-16 czerwca 2019 r. w
miejscowości Białousy (pow. sokólski) odbyły się
VIII
Podlaskie
Warsztaty
Ratownictwa
Medycznego ,,BORÓWKA 2019″.
Reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej
w Białowieży: dh Sebastian Kamieński, dh Michał
Lisicki, dh Maciej Karpiuk, mieli przyjemność
uczestniczyć w nich i współpracując w drużynie z
zawodowymi strażakami z Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej w Sejnach, szlifowali swoje umiejętności
na przeszło dziesięciu przypadkach zdarzeń, które
mogą wystąpić w codziennym życiu.
Zebrane doświadczenie niewątpliwie
przyczyni się do poprawy skuteczności działań, jak
i profesjonalizmu naszych Druhów w sytuacjach
nagłych.
Mateusz Gutowski
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Folder turystyczny
Szanowni kwaterodawcy, właściciele
lokali gastronomicznych, lokalni twórcy,
usługodawcy!
Gmina Białowieża planuje wydać folder
turystyczny, zawierający m.in. dane kontaktowe
do naszych usługodawców (nazwa kwatery, adres,
numer kontaktowy, e-mail). Jednocześnie

prosimy lokalnych wytwórców dodatkowo o
przesłanie informacji, jakie produkty można u
Państwa zakupić. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o przysyłanie aktualnych danych na
adres: mgutowski@ug.bialowieza.pl. W tytule
wiadomości prosimy wpisać „Folder”. Bazę
danych zbieramy do 22 lipca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

Kiermasz produktów lokalnych
W dniu 22 czerwca na parkingu przy ulicy
Kolejowej odbył się „Kiermasz produktów
lokalnych”, który był zorganizowany przez Gminę
Białowieża. Patronat medialny nad imprezą objęło
Radio Białystok, a partnerami wydarzenia był Dom
Dziecka w Białowieży i Białowieski Ośrodek
Kultury.

Podczas imprez zaprezentowało się ponad
20 wystawców z naszego regionu. Na scenie
zaprezentowały się dwie młodzieżowe grupy
taneczne działające przy Białowieskim Ośrodku
Kultury oraz dwa zespoły muzyczne: Lailand i
Dekada Band.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.
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TeraMIŚKI
wykorzystując naturalne zasoby Puszczy
Białowieskiej, ale też zająć się aktywnościami
sportowymi w okresie letnim, takimi jak joga i
nordic walking.
TeraMIŚKI
działania
wysmuklające
rozpoczęły od poniedziałkowych zajęć jogi, na
których pojawiły się również najmłodsze
adeptki Koła. W dalszych planach Koła jest
ziołolecznictwo, pszczelarstwo, odkrywanie
tajników sękaczy, wyrób mydła oraz ceramiki.
,,Chcemy przyjemnie spędzić czas, a przy okazji
wspólnymi siłami wytworzyć coś pięknego”.
30 czerwca o godzinie 17 Koło wraz z
Białowieskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało
Piknik Sołecki przy świetlicy w Budach, który
organizuje wraz z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury.
TeraMIŚKI uważają ostatnie wydarzenia,
a mianowicie pojawienie się Niedźwiedzia w
Puszczy Białowieskiej za nieprzypadkowe.
Potwierdza to silną i naturalną potrzebę
aktywnego funkcjonowania koła :)
Nadszedł czas MIŚKÓW… TeraMIŚKÓW!

Początek maja 2019
roku okazał się bardzo kreatywny dla regionu
Puszczy Białowieskiej, ponieważ 16 aktywnych
kobitek z Bud, Teremisek, Czerlonki i Białowieży
powołało do życia TeraMIŚKI: Koło Gospodyń
Wiejskich. Koło powstało z naturalnej potrzeby
działań społecznych, realizowanych już
wcześniej we wspólnym sprzątaniu okolic
Białowieży,
samopomocy
sąsiedzkiej
i
zaangażowania
w
wyrób
produktów
regionalnych.
Pierwsze sformalizowane spotkanie ze
swojskimi wyrobami przyniesionymi przez
uczestniczki odbyło się 19 maja, gdzie pełne
zapału i werwy TeraMIŚKI dzieliły się swoją
wiedzą i niebagatelnymi umiejętnościami. Koło
postanowiło nie tylko kreować lokalny produkt,
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Różnogłosie
21.06.2019 odbył się I koncert VII edycji
RÓŻNOGŁOSIA. Wystąpili soliści - Julita Kiczkajło,
Jan Szymaniuk z Siemianówki, Weronika
Ptaszyńska, zespół folklorystyczny Żawaranki z
Mochnatego, zespół estradowy AXEL z Narwi.
Koncert prowadziła Ewa Kot i Jan Szymaniuk.
Serdeczne dziękujemy wykonawcom za udział w
koncercie!
Już teraz zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu
RÓŻNOGŁOSIE, które planowane są na 12 lipca
2019 i 16 sierpnia 2019!
Koncert odbył się w ramach realizacji projektu
„RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych

białoruskiej mniejszości narodowej” ze środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego oraz z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Organizatorzy:
Towarzystwo
Przyjaciół
Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury.
Partnerzy: Urząd Gminy Białowieża, Dom Dziecka
w Białowieży, Hajnowski Dom Kultury,
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Ochotnicza Straż
Pożarna w Białowieży.
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BOK zaprasza
1 - 15 lipca – wystawa zdjęć Kacpra Bieryłko i Anny Blyashyn, który rok temu fotografowali
uczestników i puszczańską przyrodę na warsztatach Teremiski Horn Camp, wstęp wolny;
6 lipca (sobota), godz. 21.00 – XXXV NOC KUPAŁY, parking gminny, wstęp wolny;
11 lipca (czwartek), godz. 19.00-20.30 - Koncert Nauczycieli/Faculty Concert - Teremiski Horn
Camp 2019, Białowieski Ośrodek Kultury, wstęp wolny;
13 lipca (sobota), godz. 18:00, - Koncert Finałowy Międzynarodowych Warsztatów
Waltorniowych, Stacja Białowieża Pałac, wstęp wolny;
12 lipca (piątek), godz. 18.00 – Różnogłosie, parking gminny, wstęp wolny;
24 lipca (środa), godz. 18.00– koncert ENSEMBLE ARTISTIQUE NATIONAL (Kamerun) w ramach
Podlaskiej Oktawy Kultur,Białowieski Ośrodek Kultury, wstęp wolny;
26 lipca (piątek), godz. 10.00-12.00 – POLSKA BAJECZNA - spotkanie dla najmłodszych z
podróżnikiem-rowerzystą Michałem Słupczyńskim, Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny;
26 - 27 lipca (piątek-sobota), godz. 18.00 – XVII Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze
2019”, parking gminny, wstęp wolny;
11 sierpnia (niedziela), godz. 12:00 - Upamiętnienie społeczności żydowskiej w Białowieży uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci społeczności żydowskiej Białowieży,
dawna żwirownia koło Podolan, wstęp wolny;
15 sierpnia (czwartek), godz. 16:00 – Białowieża Forest – zainspiruj się, parking gminny, wstęp
wolny;
16 sierpnia (piątek), godz. 18.00 – Różnogłosie, parking gminny, wstęp wolny;
17 sierpnia (sobota), godz. 15:00 – I Dni Białowieży, parking gminny, wstęp wolny;
30 sierpnia (piątek), godz. 19:00 – Zakończenie wakacji, parking gminny, wstęp wolny;
31 sierpnia (sobota), godz. 18:00 – Białowieskie Arie, Dziedziniec Muzeum PrzyrodniczoLeśnego Białowieskiego Parku Narodowego (w przypadku deszczowej pogody sala kinowa
Białowieskiego Ośrodka Kultury), wstęp wolny;
Wrzesień - wystawa fotografii pt. „Dęby” Bogdana Skoka - Prezesa Białowieskiego Oddziału
Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografowane obiekty rosną w większości w Puszczy
Białowieskiej. Partnerem wystawy jest Galeria Sleńdzińskich w Białymstoku, wstęp wolny.
26
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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 02.07.2019
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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