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Wójt informuje
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które
powinny być zgłoszone we wniosku przez sołtysa,
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Wniosek danego
sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Fundusz
został uchwalony przez radę gminy pierwszy raz w
historii naszego samorządu. Chcemy rozwijać
społeczeństwo obywatelskie, które czuje, że ma
wpływ na funkcjonowanie naszej małej ojczyzny.
Zachęcam wszystkich do licznego udziału w
zebraniach sołeckich.
14 lipca odbyły się w uroczystości Małego
Poświęcenie Cerkwi parafialnej p/w św. Mikołaja
Cudotwórcy, jubileuszu 40-lecia Święceń
Kapłańskich ks. Sergiusza Korcha oraz 40-lecia
Sakramentu Małżeństwa ks. Sergiusza i Matuszki
Olgi Korch. W uroczystościach wziął udział Jego
Eminencja,
Wielce
Błogosławiony
Sawa,
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej
Polski oraz Jego Ekscelencja Biskup Paweł. Księdzu
Sergiuszowi oraz Matuszce Oldze jeszcze raz
serdecznie gratuluję i życzę Błogosławieństwa
Bożego oraz wiele zdrowia
Już 17 sierpnia inaugurujemy I Dni
Białowieży, które odbędą się na parkingu przy
ulicy Kolejowej To impreza zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci oraz młodzieży. Czeka na Państwa
mnóstwo atrakcji: m.in. stoiska z lokalnymi
produktami, stoiska edukacyjne, dmuchańce,
animacje dla dzieci, pokazy sprzętu strażackiego i
koncerty. Zaczynamy o godzinie 14.00. Podczas
wydarzenie wręczymy również po raz pierwszy
nagrodę „Króla Puszczy”. Zapraszam serdecznie!

Szanowni Państwo!
Wprawdzie mamy okres wakacyjny, ale to
nie znaczy, że odpoczywamy. Niebawem ogłosimy
przetarg na przebudowę ulicy Wojciechówka oraz
podpiszemy umowę z Wojewodą Podlaskim na
remont ulicy Browskiej. Sfinalizujemy także
porozumienie z Nadleśnictwem Białowieża
odnośnie dofinansowania remontu drogi
Teremiski-Dąbrowa. Do końca sierpnia złożymy
wniosek
do
programu
Fundusz
Dróg
Samorządowych
na
przebudowę
ulicy
Paczowskiego.
Do 30 września poszczególne sołectwa
mogą składać wnioski na wykorzystanie Funduszu
Sołeckiego na 2020 rok. Środki funduszu

Co słychać w powiecie
Wakacje do czas przerwy w sesjach rady
powiatu. Najbliższe obrady odbędą się dopiero 29
sierpnia.
W okresie międzysesyjnym wziąłem udział
w spotkaniu z udziałem przedstawiciele
białowieskiego samorządu oraz Starostwa
Powiatowego w Hajnówce. Spotkanie dotyczyło

przede wszystkim budowy ulicy Pałacowej oraz
współpracy w zakresie utrzymania dróg
powiatowych na terenie naszej gminy. Mam
nadzieję, że wnioski, które udało się nam wspólnie
wypracować, zostaną zrealizowane.
Dzięki wspólnemu działaniu z Urzędem
Gminy Białowieża niebawem na parkingu przy
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ulicy Parkowej pojawi się oznaczenie, że jest on
przeznaczony tylko dla samochodów osobowych.
W końcu wyeliminuje to parkowanie w tym
miejscu autokarów, co nie tylko przeszkadzało
okolicznym mieszkańcom, ale również stwarzało
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

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

Wyświęcenie krzyży w Teremiskach
We wtorek, 6 lipca, w Teremiskach odbyło
uroczyste wyświęcenie krzyża prawosławnego i
katolickiego. Wyświęcenia dokonali ks. Bogdan
Popławski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Teresy, oraz ks. prot. Sergiusz Korch,
proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja
w Białowieży. W uroczystościach wzięli udział

przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu Gminy
Białowieża,
Nadleśnictwa
Hajnówka,
Nadleśnictwa Białowieża, a także licznie
zgromadzeni
mieszkańcy.
Inicjatorami
odnowienia krzyży byli Jerzy Smoktunowicz oraz
Marian Wiśniewski.
Mateusz Gutowski
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Wystawa prac z Plenerów Białowieskich z lat 1965 – 1995
17 lipca w Galerii oBOK odbył się otwarcie
wystawy prac z Plenerów Białowieskich z lat 1965
– 1995.
Mikołaj Wołkowycki był prawdopodobnie
jednym z pierwszych inicjatorów tworzenia
plenerów malarskich w Białowieży. Urodził się 18
lipca 1925 r. w Białowieży, zmarł 7 lutego 2011 r.
w Białymstoku. Pochowano go na cmentarzu w
Białowieży. Pan Mikołaj położył ogromne zasługi
w tworzeniu i rozwoju artystycznej przestrzeni
regionu północno-wschodniej Polski. Był twórcą
białostockiego Biura Wystaw Artystycznych i jego
wieloletnim dyrektorem (w latach 1965-1980).
BWA przekształciło się w dzisiejszą galerię
„Arsenał". W latach 60. i 70. współtworzył
Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży.

We wrześniu 1965 roku odbył się w Białowieży
pierwszy plener malarski. Plenery były urządzane
rokrocznie, do początku lat dziewięćdziesiątych.
Głównymi
uczestnikami
plenerów
byli
profesorowie wyższych uczeni artystycznych oraz
ich studenci i goście z zagranicy. Tematem prac
głownie była otaczająca artystów przyroda i
architektura ,ale nie tylko ...
Przywrócenie
kontynuacji
plenerów
byłoby dużym wydarzeniem kulturowym w życiu
artystycznym i lokalnej społeczności. Zawierałoby
w sobie elementy propagowanie piękna gminy,
utrwalania starej architektury, pomników
przyrody i przemijającej rzeczywistości.
kustosz wystawy
Marek Sapiołko
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30 lat na okrągłym stole
Powoli się toczymy i ruszamy z nowym
projektem w ramach #równaćszanse. Tym razem
będziemy świętować 30 lat wolności na okrągłym
stole. Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy
zasady i cele naszych działań oraz stworzyliśmy
makietę stołu, który w najbliższym czasie
powstanie w centrum miejscowości – na skarpie
przed Urzędem Gminy (tuż obok naszego
zeszłorocznego puszczańskiego muralu).
Z prymitywnych narzędzi, bo nie mieliśmy
nawet cyrkla (tylko sznurek), wykonaliśmy okrągły
blat, na którym każdy uczestnik będzie miał swoją
symboliczną przestrzeń – tym, którzy są obecnie
na wakacyjnych wojażach też zostawiliśmy
miejsce . Praca nad umocowaniem nóg stołu
stała się przyczynkiem do gimnastyki buzi i języka,
bo mówimy w końcu „stół z powyłamywanymi
nogami” czy jak kto woli „stół bez nóg”. W

słownych
potyczkach
@jakub_pudzian_ptaszynski wymiata.
Nie tak łatwo jest jednak zebrać
informacje, co ogółowi mieszkańców kojarzy się z
poszczególnymi datami w przeciągu ostatnich 30
lat. My natomiast chyba jeszcze nie potrafimy
dostrzec zmian historycznych, a raczej
dostrzegamy, tylko nie zawsze sobie je
uświadamiamy i potrafimy nazwać. Z pewnością
ostatni rok części z nas kojarzy się z
#równaćszanse (i to nie omieszkamy zaznaczyć na
naszym okrągłym stole). Na razie daliśmy jednak
upust naszym emocjom i nastrojom i
pomalowaliśmy na kolorowo-tęczowo krzesła,
które wraz ze stołem stworzą naszą wolnościową
instalację artystyczną.
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Nowy NAPIS!!!
Przed budynkiem Białowieskiego Ośrodka
Kultury pojawił się biały napis BIAŁOWIEŻA na
ciemnym balu, wykonany z pięknych liter z
pracowni Suma Desing. Napis na balu zastąpił
wcześniejszy
wysypany z „cmentarnych
kamyczków”. Nową ozdobę zawdzięczamy
Miłośniczkom ŻUBRA, które realizują projekt pt.
„ŻUBR – nowy na skarpie” dofinansowany z
programu Działaj Lokalnie - przedsięwzięcia

Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności,
realizowanego
przez
Akademię
Rozwoju
Filantropii w Polsce.
W pomalowaniu na biało liter pomogła
nasza wspaniała młodzież, a w pracach nad
ustawieniem napisu – nasza niezastąpiona
brygada UG.
DZIĘKUJEMY!!!
Miłośniczki ŻUBRA

Odkrywamy Solilandię
latania balonem pod ziemią (wyobrażacie to
sobie!?), podziemnego skoku na bungee czy ślizgu
na windsurfingu na jednym z jeziorek. Choć
szczerze mówiąc, dla nas największym cudem jest
to, że począwszy od XIII wieku aż do czasów
współczesnych, w przeważającej mierze prostą
ręczną pracą człowiek wyrył 250 kilometrów
korytarzy, stworzył komory tak duże, że wzniesie
się w nich balon (ich łączna kubatura to 7.5mln
m3, czyli 2000 olimpijskich basenów!) i działał na
aż 9 podziemnych poziomach.
Żeby to przedsięwzięcie doszło do skutku,
w Wieliczce pracowali reprezentanci aż 70
różnych zawodów - mikroeksperci, których role
może wywołują dziś uśmiech na ustach (kto
chciałby być dziś zawodowym walaczem, czyli
obrabiaczem solnych walców? – a my byliśmy), ale
bez których nie byłoby wydobycia soli i potęgi
ekonomiczno-politycznej z tego płynącej - potęgi,
która jednak rodziła się po ciemku, w wąskich
korytarzach i z zagrożeniem życia… I choć na

Trzecia klasa podstawówki, pucołowata
dziewczynka z długim brązowym warkoczem, w
spranym zielonkawym pulowerze uśmiecha się
niewyraźnie do zdjęcia. Nie musi stać na ławce, jak
inne dzieci, bo pan fotograf poprosił wysokich do
przodu. Na hasło fotografa dzieci eksponują
szczerbate uśmiechy, a nad grupą góruje ogromny
żyrandol z kryształów soli. To wspomnienie w
postaci klasowego zdjęcia z, a jakże, Kaplicy św.
Kingi, wróciło do pamięci, gdy schodek po
schodku, schodziliśmy do najsłynniejszej komory
w wielickiej kopalni. Jak podobała nam się
Kopalnia Soli ,,Wieliczka” po latach?
Zacznijmy od podstaw, o których wielu
dorosłych już nie pamięta (a mówili w szkole, oj
mówili!). Kopalnia Soli ,,Wieliczka” to nasz skarb
narodowy na skalę światową – najlepiej świadczy
o tym fakt, że została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, podobnie jak
nasza ukochana Puszcza. Poza tym przez lata w
kopalni działy się różne cuda - to tu bito rekordy
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Trasie Turystycznej ogląda się raptem 2,5
kilometra wielickich tuneli i słucha tylko szczypty
dostępnych informacji, to już ta wizyta pozwala
zrozumieć, czemu Kopalnia Soli ,,Wieliczka” jest
tak ważna dla światowego dziedzictwa.
Trasa Turystyczna to absolutny hit wielickiej
kopalni – rocznie potrafi go przemierzyć aż blisko
dwa miliony osób, również zza granicy. W kopalni
oprowadza się więc w 19 językach. Warto więc
dołączyć do ponad 45 milionów ludzi, którzy od
1945 roku odwiedzili to niezwykłe miejsce.
Wieliczka udowadnia, że co skryte dla oczu, może
spodobać się sercu.
Na Trasie Turystycznej oglądaliśmy solne
kalafiory,
czyli
nietypową
krystalizację
przypominającą wyglądem główki kalafiora,
podziemne jeziora o szafirowej barwie (oczywiście
spełniające życzenia małe i duże) czy solne rzeźby
autorstwa górników-samouków, potrafiących
ruchem dłuta tchnąć w solny blok legendarne
życie. Spotkaliśmy też Skarbnika – dobrego ducha
kopalni, który kazał nam toczyć solne walce, wozić
sól drewnianymi wózkami, szukać pierścienia św.
Kingi. Porwał nawet naszą Kinię i posadził na
tronie, a niepokorny górnik Wojtek musiał się jej
oświadczać. A po hucznym weselu w baśniowej

Solilandii noc spędziliśmy… 125 metrów pod
ziemią w Komorze Słowackiego
Przespacerowaliśmy się również do Tężni
Solankowej, która po długiej drodze z Białowieży
oferowała miły i leczniczy chłodek. Oddychanie
aerozolem rozpylanym w tężni działa nie tylko
leczniczo, ale również profilaktycznie. To ciekawy
sposób na zadbanie o swoje drogi oddechowe.
Ciekawostką jest położona na terenie tężni 22metrowa wieża widokowa, z której roztacza się
panorama na Wieliczkę i pofałdowania Pogórza
Wielickiego.
Gdy Skarbnik nad ranem wypuściła nas z
kopalni (po wielu godzinach spędzonych głęboko
pod ziemią kręciło nam się trochę w głowach),
udaliśmy się do Smoka Wawelskiego, który
powitał nas lekką czkawką i ogniem z pyska. Na
Wawelu zwiedziliśmy królewskie komnaty
reprezentacyjne
ze
słynnymi
arrasami,
przeszliśmy przez smoczą jamę, (a że wszyscy
byliśmy bardzo grzeczni, smok nikogo nie pożarł),
zaopatrzyliśmy się w krakowskie precle i…
ruszyliśmy w drogę powrotną ze smoczej krainy
do krainy żubra.
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Koncert zespołu "Go-A" z Ukrainy
24 lipca w Gospodzie pod Żubrem w
ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki,

Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” odbył
się koncert zespołu „Go-A” z Ukrainy.
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PERETOCZE
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Festiwal Bajek
16 i 25 lipca mogliśmy obejrzeć w Białowieży
dwa spektakle w ramach IV Międzynarodowego
Festiwalu Bajek organizowanego przez Fundację

ONI – TO MY przy współpracy z Domem Dziecka w
Białowieży.

35 edycja Nocy Kupały w Białowieży

10

Wycieczka Seniorów do Tykocina
9 lipca Koło Seniora działające przy
Białowieskim Ośrodku Kultury odwiedziło Tykocin
i Kiermusy. Mimo deszczowej aury nasze humory
nigdy nie zawodzą. Plan wykonany w 100%.
Zwiedziliśmy Kościół, Synagogę, centrum

Tykocina, dzielnicę Żydowską, Muzeum Narwi
czyli Flisak Park, rejs po Narwi, ognisko i Kiermusy.
Koło Seniora

Teremiski Horn Camp
Teremiski Horn Camp to warsztaty, gdzie
łączą się pasja do muzyki i zachwyt nad przyrodą.
Organizowane w klimatycznej wsi Teremiski
położonej w sercu ostatniego zachowanego
pierwotnego lasu w Europie – Puszczy
Białowieskiej – warsztaty są możliwością do
artystycznego rozwoju, jak również wypoczynku
na łonie natury.
W dniach 7-14 lipca 2019 odbyła się VI edycja
Międzynarodowych Warsztatów Waltorniowych –

Teremiski Horn Camp 2019. Do Puszczy
Białowieskiej przyjechało ponad 30 waltornistów
z całego świata (Kanada, USA, Słowacja, Szwecja,
Niemcy, Ukraina, Litwa, Chorwacja i Polska).
Młodym,
utalentowanym
muzykom
przewodzili wybitni waltorniści – Eric Ruske
(Boston University), Julie Thayer (St.Louis
Symphony), Jacek Muzyk (Buffalo Philharmonic
Orchestra), Igor Szeligowski (Teatr Wielki – Opera
Narodowa w Warszawie), Czesław Czopka
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(Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu) i
Gabriel Czopka (Filharmonia Narodowa w
Warszawie), którzy nie tylko prowadzili lekcje i
wykłady, ale również spędzali swój wolny czas
wspólnie z uczestnikami przy ognisku, grze w
piłkę czy na wycieczkach do Puszczy.
Podczas warsztatów odbyły się koncerty
towarzyszące: Koncert Nauczycieli – w
Białowieskim Ośrodku Kultury i Koncert
Uczestników – w przepięknej Stacji Białowieża

Pałac. Oba koncerty cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców Podlasia, jak i
przybyłych tam turystów.
Organizatorzy warsztatów uprzejmie
dziękują Wójtowi Gminy Białowieża – Panu
Albertowi Litwinowiczowi za Patronat Honorowy
nad wydarzeniem i Dyrektorowi Białowieskiego
Ośrodka Kultury – Panu Markowi Zubryckiemu za
udaną współpracę.

Różnogłosie
12 lipca odbył się II koncert VII edycji
imprezy „RÓŻNOGŁOSIE”. Wystąpili soliści - Julita
Kiczkajło,
Izabela
Karczewska,
zespół
folklorystyczny "Jesienny Liść" z Gródka, zespół
estradowy MaKsim z Hajnówki. Koncert prowadził
Jan Karczewski. Gościem specjalnym był Zespół
Taneczny "Spadczyna" działający przy Pałacu
Kultury w Prużanach pod kierunkiem Walentyny
Iskalijewej. Serdeczne dziękujemy wykonawcom
za udział w koncercie!

Już teraz zapraszamy na trzeci, ostatni w
tym sezonie koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE w dniu
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.
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Partnerzy: Urząd Gminy Białowieża, Dom Dziecka
w Białowieży, Hajnowski Dom Kultury,
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Ochotnicza Straż

Pożarna w Białowieży, Zespół Szkolno Przedszkolny w Białowieży.
Marek Zubrycki
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BOK zaprasza
16 sierpnia (piątek), godz. 18.00 – Różnogłosie, parking gminny,
wstęp wolny;
17 sierpnia (sobota), godz. 14.00 – I Dni Białowieży; parking
gminny, wstęp wolny;
30 sierpnia (piątek), godz. 18.00 – zakończenie wakacji, parking
gminny, wstęp wolny;
31 sierpnia (sobota), godz. 18.00 – Białowieskie Arie, dzieciniec
Muzeum BPN (w przypadku deszczowej pogody kino Żubr
Białowieskiego Ośrodka Kultury), wstęp wolny;
1 września (niedziela), godz. 12.00 – Turniej Sołectw; stadion
gminny, wstep 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.
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Rozkład jazdy autobusów
Kursy autobusowe trasa Białowieża – Hajnówka Voyager Trans
Dni powszednie

Soboty

Niedziele i
święta*

1014
1159
1619

639
1014
1249

1039
1249
1619

1919

1619

1739

25,26 XII, 1 I, 7, 8 I,
pierwszy i drugi dzień
Wielkanocy katolickiej i
prawosławnej
1039
1355
1619

1919
Święta* : 6 stycznia, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada
Kurs podkreślony : nie kursuje 24 XII, 31 XII, 6 I oraz w Wielką Sobotę katolicką i
prawosławną
2 maja, w piątek i sobotę po Bożym Ciele, 16 i 17.08.2019 oraz 2.11.2019 autobusy kursują
wg rozkładu niedzielnego

Kursy autobusowe trasa Białowieża – Hajnówka PKS Nova
700 S

805 S

910 DF, C, d

1450 DF, C, d, S

1540 S

S – kursuje w dni nauki szkolnej
DF – kursuje od poniedziałku do piątku – tylko w okresie ferii letnich i zimowych oraz
szkolnych przerw świątecznych
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
D – nie kursuje w dniu 1 I, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26
XII
Lob-Trans trasa Białowieża-Bielsk Podlaski (kursują codziennie)
744, 1056, 1831
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