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Wójt informuje
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego pięćdziesiąt tysięcy
złotych na zakup wyposażenia
ratowniczo-gaśniczego
oraz
umundurowania. W tym samym
miesiącu nasza OSP złożyła wniosek
do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zakupu
sprzętu w celu przeciwdziałania i
likwidacji zagrożeń środowiska.
Maksymalna kwota wsparcia to
dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Rozstrzygnięcie konkursu powinno
nastąpić w lipcu.
2 lipca nasz powiat odwiedził
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady
Ministrów.
Gmina
Białowieża
otrzymała obietnicę 500 000 zł
wsparcia z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. To bardzo
dobra wiadomość dla naszej
miejscowości. Mam nadzieję, że już
niebawem te środki pojawią się na
koncie naszej gminy.
5 lipca przedstawiciele naszego
urzędu w składzie – Ala Bajko, Jerzy
Karczewski, Małgorzata BzowskaDowbysz,
Mateusz
Gutowski,
Ewelina Sejbuk, Aneta Bajko – wzięli
udział w charytatywnej akcji
„Garażówka dla Kubusia”. Naszemu
stoisku udało się uzbierać 1482,00 zł.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Drodzy
mieszkańcy
Gminy
Białowieża!
W
związku
z
zagrożeniem
koronawirusem ostatnie miesiące
były dla nas wszystkich bardzo
ciężkie, ale powoli wracamy do
normalności. Apeluję jednak o dalsze
przestrzeganie
wszystkich
wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Dbajmy
zarówno
o
swoje
bezpieczeństwo, jak i otaczających
nas osób.
W
czerwcu
pozytywną
rekomendację uzyskał wniosek
naszej
gminy
dotyczący
dofinansowania na sprzęt dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białowieży. W związku z tym
otrzymamy
z
Urzędu
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Co słychać w powiecie?
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
Hajnowskiego radni udzielili absolutorium
oraz wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
Otrzymaliśmy również informację o tym, że
Ministerstwo Rozwoju, kierowane przez
Panią Jadwigę Emilewicz, przeznaczyło na
wsparcie inwestycji powiatowych kwotę 2
146 823,00 zł. Decyzję tę potwierdził
Premier Mateusz Morawiecki podczas
wizyty w Hajnówce, która miała miejsce 2
lipca.
Poruszyłem temat utrzymania zieleni
przy drogach powiatowych w naszej gminie.
Nie chodzi już nawet o estetykę, ale o
bezpieczeństwo mieszkańców. Liczę, że
moje wnioski spowodują poprawę sytuacji w
tym zakresie.

Rada Powiatu zajęła również
stanowisko
odnośnie
pozbawienia
samorządów prawa głosu w sprawie
poszerzenia Parków Narodowych. Nie ma
zgody samorządu na jakiekolwiek zmiany w
tym zakresie w ustawie o ochrony przyrody.
Stanowisko
zostało
skierowane
do
Ministerstwa Środowiska.
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

Wybory prezydenckie w Białowieży
BOSAK Krzysztof 97
7,43%
BIEDROŃ Robert 59
4,52%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 40
3,07%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 6
0,46%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 4
0,31%
TANAJNO Paweł Jan 4
0,31%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 3
0,23%
JAKUBIAK Marek 0
0,00%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w Gminie Białowieża
Wyniki głosowania w II turze:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1130
68,65%
DUDA Andrzej Sebastian 516
31,35%

Wyniki głosowania w I turze:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 496
38,01%
DUDA Andrzej Sebastian 333
25,52%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 263
20,15%
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Powszechny Spis Rolny






Zbliża się Powszechny Spis Rolny!
Od 1 września do 30 listopada 2020 r.
na terenie całego kraju będzie realizowany
Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny to
jedyne badanie, które pozwala na
pozyskanie kompleksowych danych na
temat polskiego rolnictwa. Są one konieczne
do kształtowania krajowej, regionalnej i
lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na
wsi. Będą stanowiły również podstawę do
kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej. Spis realizowany jest nie tylko
w Polsce, ale także w innych krajach Unii.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w
gospodarstwach rolnych:
 osób fizycznych (gospodarstwach
indywidualnych);
 osób prawnych;
 jednostek
organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw
rolnych w ramach spisu rolnego są
obowiązani do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi. W spisie będą zbierane
informacje dotyczące osób będących
użytkownikami gospodarstw rolnych oraz
samych gospodarstw, m.in.:
 sprzedaży
wytworzonych
w
gospodarstwie produktów rolnych,
 zużywania więcej niż 50% wartości
wytworzonej produkcji rolnej na
potrzeby
własne
gospodarstwa
domowego,
 struktury dochodów gospodarstwa
domowego,












powierzchni zasiewów,
pogłowia zwierząt gospodarskich,
chowu i hodowli ryb,
liczby maszyn i urządzeń w
gospodarstwie rolnym,
zużycia nawozów mineralnych w
masie towarowej według nazw
handlowych,
powierzchni nawożonej nawozami
wapniowymi,
powierzchni nawożonej nawozami
naturalnymi,
zużycia nawozów naturalnych,
liczby zabiegów środkami ochrony
roślin,
informacji o korzystaniu ze wsparcia
wykwalifikowanych doradców przy
podejmowaniu decyzji w zakresie
stosowania środków ochrony roślin,
samooceny
znajomości
zasad
integrowanej ochrony roślin,
liczby, powierzchni, kubatury i
pojemności budynków gospodarskich
w gospodarstwie rolnym,
pracujących w gospodarstwie rolnym.

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane
podlegają tajemnicy statystycznej na
zasadach
określonych
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej.
Podstawową
metodą
zbierania
danych w spisie będzie samospis
internetowy
przeprowadzany
za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji
formularzowej dostępnej na stronie
internetowej
Głównego
Urzędu
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Statystycznego (GUS). W przypadku, gdy
respondent nie spisze się przez internet
dane mogą być zbierane poprzez:
 wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego z
wykorzystaniem zainstalowanego na
komputerze
oprogramowania
dedykowanego do przeprowadzenia
spisu rolnego,
 bezpośredni wywiad przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego z

wykorzystaniem
urządzenia
mobilnego
wyposażonego
w
oprogramowanie dedykowane do
przeprowadzenia spisu rolnego.
Udział
rachmistrzów
terenowych
uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej
w kraju.
Więcej
informacji
https://spisrolny.gov.pl/

na

stronie:

BOK informuje
Od września wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Białowieży będziemy realizować
projekt, w ramach którego dokonamy nasadzeń sadzonek jarzębiny wzdłuż deptaka nad rzeką
Narewką usytuowanego za szkołą podstawową w Białowieży.
Gmina Białowieża otrzymała z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu
odnowy wsi województwa podlaskiego” 50% dofinansowanie dwóch projektów: ”Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży” (kwota
dofinansowania 11500zł) i „Adaptacja poddasza w Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży”
(kwota dofinansowania 7515zł).

Nowe godziny otwarcia Urzędu Gminy
Od dnia 01.08.2020 Urząd Gminy Białowieża będzie czynny w godzinach:
Poniedziałek: 8.30 - 16.30
Wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiorczy rozkład jazdy autobusów w wakacje:
PKS NOVA
Białowieża–Warszawa – pon.-sod. – 4.45; niedz. i święta – 6.35
Białowieża-Łomża – codziennie – 10.00
VOYAGER
Białowieża-Białystok – pon.-sob. – 10.14; niedz. – 10.39
Białowieża-Hajnówka – pon.-pt. – 16.19
LOBTRANS
Białowieża- Bielsk Podlaski – codziennie – 10.00, 13.05, 18.10
PUK TRANS
Białowieża-Hajnówka - codziennie – 8.28, 14.48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Niedawno członkini Koła Seniorów, pani Helena Wołkowycka,
obchodziła swoje 80 urodziny. Z tej okazji pragniemy złożyć Szanownej
Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, aby każdy następny rok przynosił
wszystko to, co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia,
niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia marzeń.

Mały Kubuś to mieszkaniec Hajnówki, który dzielnie walczy ze strasznym potworem SMA (rdzeniowy
zanik mięśni). Niestety choroba odebrała mu możliwość samodzielnego jedzenia i przełykania własnej
śliny… powoli zabiera oddech… a pomóc można na wiele sposobów:



za pomocą przelewu online na stronie internetowej:
https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/kubus/koszyk/dodaj#przelew-online
poprzez przelew tradycyjny:
https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/kubus/koszyk/dodaj#przelew-tradycyjny
Odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
Numer w Alior Banku: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Tytułem – 22337 Kubuś Suchodoła darowizna



biorąc udział w licytacjach, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc chłopcu:
https://www.facebook.com/groups/260388281705577/
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Wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach prosimy o wysyłanie
wiadomości na adres: mgutowski@ug.bialowieza.pl.
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem 85 68 12 487 wew. 48
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Kalendarz wydarzeń w Białowieży w 2020 roku
UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI
MIEJSCA ORAZ TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE
Serdecznie zachęcamy organizatorów imprez kulturalnych, sportowych lub innych odbywających się na terenie Gminy Białowieża do
kontaktu z Białowieskim Ośrodkiem Kultury w celu zamieszczenia informacji na temat organizowanych wydarzeń w kalendarzu.
tel: 856812460 / e-mail: bok@ug.bialowieza.pl

Lipiec
31.07.2020 / park przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego –
WERTEP

Sierpień
01.08.2020 / parking gminny – XVIII Białowieskie Integracje Artystyczne Peretocze 2020
08.08.2020 / parking gminny – koncert z cyklu Różnogłosie
15.08.2020 / parking gminny - TANECZNYM KROKIEM PO ZDROWIE KUBY
Master Class Zumba® Fitness, godz.11.00-14.00
15.08.2020 / parking gminny – 36 edycja Noc Kupały
20.08.2020 / Kino „Żubr” Białowieskiego Ośrodka Kultury – kino objazdowe
22.08.2020 / Dziedziniec Muzeum Przyrodniczo – Leśnego BPN – Białowieskie Arie
28.08.2020 / parking gminny – koncert z cyklu Różnogłosie

Wrzesień
15.09.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Spektakl Teatralny w ramach
spotkań z cyklu Wieczorki białoruskie

Październik
04.10.2020, godz. 12:00 / Galeria oBOK – warsztaty rodzinne w ramach realizacji projektu
„Bliżej Chopina”
04.10.2020, godz. 17:00 / sala kinowa – koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu
pianisty Aleksandra Dębicza w ramach realizacji projektu „Bliżej Chopina”
06.10.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Koncert w ramach spotkań z cyklu
Wieczorki białoruskie

Listopad
11.11.2020 / pomnik Józefa Piłsudskiego przy ulicy Park Dyrekcyjny – gminne obchody Dnia
Niepodległości

Grudzień
20.12.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Wigilia Gminna
31.12.2020 / parking gminny – Sylwester pod chmurką
UWAGA!
W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia terminów imprez
lub odwołania. Będziemy Państwa na bieżąco informować.

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 23.07.2020
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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