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Wójt informuje
z pożytkiem dla mieszkańców naszej Gminy,
jak i zaprzyjaźnionych regionów na Białorusi.
15 września w Białowieży odbył się
XII Strażacki Turniej Oldbojów. Wydarzenie
to już na stałe wpisało się w kalendarz
imprez odbywających się w naszej
miejscowości o zasięgu powiatowym. Było
mi niezwykle miło nagrodzić uczestników
zawodów. Gratuluję serdecznie wszystkim,
którzy wzięli udział w turnieju, a szczególne
życzenia zdrowia składam na ręce
najstarszego uczestnika zawodów - druha
Aleksego Gierasimiuka z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mochnatym.
27
września
wziąłem
udział
w „Jubileuszu 90-lecia szkolnictwa leśnego”
w Białowieży. Technikum Leśne jest
niezwykle ważną instytucją w naszej gminie
i szczególnie zależy mi na jej rozwoju oraz
dobrej współpracy. Serdecznie gratuluję
wspaniałego jubileuszu i doskonałego
zarządzania szkołą przez Panią Dyrektor,
Annę Kulbacką.
11 października z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wręczyłem uczniom zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Białowieży
stypendia Wójta Gminy Białowieża za
najlepsze wyniki w nauce. Wszystkim
nagrodzonym składam ogromne gratulacje.
16 października podpisałem w
Białymstoku umowę na dofinansowanie
remontu naszej sali kinowej (więcej
informacji na stronie 10).
Serdecznie gratuluję Kołu Gospodyń
Wiejskich „TeraMiśki” zajęcia drugiego
miejsca w województwie podlaskim
w Plebiscycie Koło Gospodyń Wiejskich
Roku. Zawsze możecie liczyć na nasze
wsparcie.

Szanowni Państwo!
Nie przestajemy dbać o stan naszych
dróg. We wrześniu rozpoczęły się prace na
ulicy
Wojciechówka.
Natomiast
1 października otrzymaliśmy w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych 384710,20zł
na remont ulicy Browskiej. Wszystkie prace
zakończą się w 2019 roku. Za wszystkie
utrudnienia
związane
z
remontami
powyższych dróg serdecznie przepraszamy.
12 września, podczas XX Forum
Euroregionu Niemen w Grodnie, podpisałem
umowę partnerską z Rejonowym Komitetem
Wykonawczym w Świsłoczy. Bliźniaczo
podobną umowę nasza gmina podpisała
również 2 października z Rejonowym
Komitetem Wykonawczy w Kamieńcu. Czeka
nas współpraca na wielu polach. Oczywiście
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Co słychać w powiecie?
We wrześniu odbyło się przekazanie placu
budowy firmie, która będzie wykonywała
przebudowę ulicy Pałacowej. Prace rozpoczną się
już w tym roku, a ich zakończenie planowane jest
na koniec 2020 roku.
W związku z prośbami mieszkańców
zwróciłem się do Starostwa Powiatowego
w Hajnówce
z
prośbą
o
rozpatrzenie
następujących wniosków:
- Przegląd i ewentualną naprawę lub wymianę
przydrożnych słupków sygnalizacyjnych na trasie
Białowieża-Pogorzelce-Teremiski-BudyZwierzyniec-Czerlonka oraz wykonanie prac
odkrzaczających na wyżej wymienionej trasie.
- Postawienie znaku E-17A (wjazd do
miejscowości) oraz znaku E-18A (koniec
miejscowości) we wsi Budy, od strony wjazdu
z kierunku Białowieży.

Na zaproszenie Pani Anny Kulbackiej,
dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży,
wziąłem udział w „Jubileuszu 90-lecia szkolnictwa
leśnego w Białowieży”. Były to niezwykle
wzruszające uroczystości, szczególnie dla mnie,
ponieważ jestem absolwentem tej szkoły.
Serdecznie gratuluję sukcesów i życzę, aby było
ich jeszcze więcej. Brawo dla dyrektor Anny
Kulbackiej za wspaniałe zarządzanie placówką.
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

Rajd rowerowy
W sobotę 21 września Gmina Białowieża
zorganizowała rajd rowerowy połączony ze
sprzątaniem miejsc pamięci. Wydarzenie odbyło
się w ramach „Tygodnia z Puszczą Białowieską”
oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego

Transportu. Serdecznie dziękujemy za włączenie
się w wydarzenia Placówce Straży Granicznej
w Białowieży oraz Domowi Dziecka w Białowieży.
Mateusz Gutowski
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XII Strażacki Turniej Oldbojów
15 września 2019 roku na stadionie
sportowym w Białowieży odbył się XII Strażacki
Turniej Oldbojów, w którym uczestniczyło łącznie
12 dziewięcioosobowych (strażacy w wieku 40+)
drużyn OSP z powiatu hajnowskiego: Białowieża,
Czeremcha, Czyże, Koryciski, Mochnate, Narewka,
Nowokornino,
Stary
Kornin,
Tofiłowce,
Trześcianka, Werstok, Narew.
Zawodnicy
startowali
w
dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50m
i ćwiczenie bojowe. Turniej zorganizowano we
współpracy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Hajnówce, Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce,
Wójta
Gminy
Białowieża,
Nadleśnictwa

Białowieża oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hajnówce.
Klasyfikacja
generalna
przedstawia
się
następująco:
I miejsce: OSP Koryciski z wynikiem łącznym
111,83 pkt. ,
II miejsce: OSP Narewka z wynikiem łącznym
113,57 pkt. ,
III miejsce: OSP Tofiłowce z wynikiem łącznym
118,18 pkt.
Najstarszym zawodnikiem turnieju został
dh. Aleksy Gierasimiuk z jednostki OSP Mochnate.
Nagrody
ufundowali
Wójt
Gminy
Białowieża oraz dla najstarszego zawodnika
turnieju radny powiatu hajnowskiego, Mateusz
Gutowski.
KPPSP w Hajnówce
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Teatralny wrzesień
Pewnego razu trzy małe prosiaczki
dochodzą do wniosku, że kram, w którym
zamieszkały jest już niewystarczającym dla nich
domkiem. Postanawiają więc zbudować własne.
Swoją pomoc oferuje im Handlarz, właściciel
owego kramu. Ta pozorna przysługa staje się
początkiem trzech różnych historii. Czy

prosiaczkom udało się wybudować wymarzony
dom i kto jeszcze chciał im w tym przeszkodzić,
mogliśmy się dowiedzieć w poniedziałek 23
września dzięki Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Igora Newerlego w Białowieży, która to zaprosiła
do siebie Teatr Nemno z Rzeszowa ze spektaklem
„Trzy świnki”.
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Natomiast 24 września gościliśmy na
scenie
Białowieskiego
Ośrodka
Kultury
Spadaryniu Ideju, Spadara Mira, Chama i Płaksu ze
spektaklu "Jość ideja" (Jest idea) Teatru Horada

Siabrou z Mińska, który prowadzą sławy
białoruskiej sceny teatralnej i filmowej - Anna
i Paweł Charlańczuk. Artyści do Białowieży
zawitali w ramach VI Teatralnego Festiwalu ODE.

Suniczki w Narewce
21 września odbyła się wycieczka studyjna
zespołu Suniczki do Lewkowa Starego i Narewki.
Młodzież uczestniczyła w warsztatach lepienia
w glinie, odwiedziła Galerię im. Tamary
Sołoniewicz, Muzeum Pszczelarstwa w Dworze
Bartnika oraz Cmentarz Żydowski "Kirkut".
Składamy serdeczne podziękowania Pani
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce
- Helenie Rejent za organizację programu, Pani
Oldze Maksymiuk za warsztaty lepienia w glinie,
Pani Katarzynie Bielawskiej za oprowadzenie po
galerii oraz właścicielom Dworu Bartnika Państwu Marii i Eugeniuszowi Sapiołko za miłe

przyjęcie, a w szczególności Panu Eugeniuszowi
Sapiołko za bardzo ciekawe informacje podczas
zwiedzania Muzeum Pszczelarstwa w Dworze
Bartnika.
Wyjazd odbył się w ramach realizacji
projektu "Suniczki - dziecięco-młodzieżowy zespół
białoruskiej mniejszości narodowej" z dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz ze środków własnych Białowieskiego
Ośrodka Kultury realizowanego przez Białowieski
Ośrodek Kultury przy współpracy z Zespołem
Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży.
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Białowieska jesień w poezji
Żegnaj lato!
Lato! lato! poczekaj!
Tak szybko nie uciekaj!
Tęsknimy za tobą, za twą urodą.
Za rzeki płynące – potoki rwące
Kładki, wierzby płaczące.
Szum tataraku, lot ważki
W dali żab igraszki
Kroczącego bociana
Zapach siana
I randki z Tobą do rana

Jak królewskie złote szaty
I dodaje Ci uroku,
kiedy jeszcze nie ma zmroku.
Liście! Lecą! Lecą!
W końcu wszystkie Tobie zlecą!
Zasypane leśne drogi
Wszystkie Twoje piękne progi
Jesteś dumna, urodziwa
i bogata w końcu lata
obdarzona maślakami
obsypana opieńkami,
dorodnymi borowikami.
Kto zawita w knieje Twoja,
wszystkim wkładasz do koszyków
garść dorodnych borowików.
Aby każdy Cię podziwiał
I znajomym pokazywał.
Bądź nam zawsze taka piękna

PUSZCZA JESIENIĄ
Puszczo, moja Ty kochana!
Już od rana zasypana:
kasztanami, żołędziami
i słodkimi orzechami.
Słońce całą Cię oświeca
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Twoja ziemia dla nas święta
Rodak zawsze Cię doceni
Imię Twoje w świecie sławi
Będziesz dumna i szczęśliwa
Z każdym rokiem urodziwa
Silna, zdrowa i bogata
Urodzona w środku lata

Drzewa w puszczy zasmucone
z liści ogołocone.
Tylko dęby zachwycone
urodzajem zadowolone
sypią żołędziami
Kasztanowiec – kasztanami
Rajskie jabłko
do koszyczka wpadnie z góry
jak różyczka.
A leszczyna orzechami
sypie w ręce zakochanym.
Jarzębina sznur korali
podaruje każdej Pani.
A deszcz dudni
w okna puka.
Nie próżnuje!
Łez rzęsistych przeżałuje

JESIEŃ
Jesień kroczy zamaszyście!
Z wiatrem goni liście
kryje pola, parki, łąki
Zasypuje w parkach ławki
Słońce blednie, dzionki krótkie
deszczem przeplatane
Ptaki odleciały.
Sznur żurawi żałośnie
żegna koniec lata.
Mgła spowiła łąki
Już nie ujrzysz ważki ani biedronki.

Helena Dulko-Tomalak
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Remont kina Żubr

16 października Wójt Gminy Białowieża,
Albert Litwinowicz, wraz ze skarbnikiem, Alą
Bajko, podpisali w Białymstoku umowę na
dofinansowanie
projektu
"Rewitalizacja
kulturalna, społeczna i edukacyjna w BOK w
Białowieży" ze środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
A więc już niebawem sala kina Żubr nabierze
zupełnie nowego i świeżego wyglądu.
Dofinansowanie wynosi aż 290 tysięcy złotych, a
nasz wkład własny jedynie 20 tysięcy złotych.
Przedsięwzięcie rozpocznie się jeszcze w tym roku

i zostanie zrealizowane do końca czerwca 2020
roku, a będzie polegało m.in. na:
- odmalowaniu ścian,
- ułożeniu nowej posadzki z wykładziny PCV,
- montażu nowych kurtyn scenicznych,
- wymianie oświetlenia scenicznego,
- wyposażenie sali w projektor multimedialny,
- wymianie foteli kinowych.
W związku z planowanymi pracami
remontowymi sala kinowa na pewien czas
zostanie niestety wyłączona z użytku. Za wszelkie
niedogodności przepraszamy i liczymy na Państwa
wyrozumiałość.

Białowieża czyta dzieciom
16
października
na
zaproszenie
Białowieskiego Ośrodka Kultury odwiedziła
przedszkole w Białowieży aktorka i reżyserka
teatralna - Joanna Troc. Pani Joasia maluszkom
i starszakom czytała książkę Barbary Gawryluk pt.
„Junior – opiekun osób starszych”. Dzieci miały
okazję poznać Juniora – wyjątkowego kundelka.
Niech nikogo nie zmyli jego postura i niesforne
zachowanie. Junior to prawdziwy pies na medal o
wielkim sercu! Na co dzień pracuje w domu opieki
osób starszych, w którym umila swoim
towarzystwem życie mieszkańców ośrodka. Junior

jest bardzo radosnym i sympatycznym pieskiem.
Wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich
dookoła. To idealny parter na dłuższe rozmowy,
spacery na świeżym powietrzu i ciekawe zabawy.
Przeczytana historia żywo zainteresowała
dzieci, które zaczęły opowiadać o swoich pupilach
i relacjach ze zwierzętami. Mamy nadzieję, iż takie
spotkania z ciekawą lekturą nie będą jednorazowe
i być może w białowieskim przedszkolu zostanie
przywrócona akcja „Białowieża czyta dzieciom”.
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BOK zaprasza
22.10.2019, godz. 15:00 – Dzień Seniora, Hotel Białowieski, skierowane do
seniorów - obowiązują zapisy
30.10.2019 – 11.11.2019 – wystawa pn. „Legenda o piastowskiej Matce
Królów”, gnieźnieńskiego muzeum opowiada o legendarnej
Świętosławie/Sygrydzie-Storradzie, jednej z najważniejszych kobiet
przełomu I i II tysiąclecia.
31.10.2019, godz. 15:30 – Warsztaty piękna z Mary Kay, Galeria oBOK
23.11.2019 – koncert z okazji 10-lecia zespołu Ruczajok, sala kinowa
11.11.2019 – uroczystości z okazji Dnia Niepodległości pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego. Zwiedzanie wystawy „Legenda o piastowskiej Matce
Królów” w Galerii oBOK.
12.11.2019 – 30.11.2019 – wystawa malarstwa Włodzimierza Wasiluka,
Galeria oBOK
31.12.2019 – Sylwester pod chmurką, parking gminny
------------------------------------------------------------------------------------------------Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Terminy i godziny mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa
informować w mediach oraz na tablicach ogłoszeń.
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We

wrześniu

członkini Koła Seniorów,
pani Nina Wołkowycka,
obchodziła

swoje

80 urodziny. Z tej okazji
pragniemy złożyć Szanownej
Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia. Z okazji Pani święta
życzmy Pani kolejnych dni,
miesięcy i lat pełnych miłości
i radości, ciągłego uśmiechu na
twarzy, jak również tego, aby potrafiła Pani cieszyć się życiem w
każdym jego momencie.
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