
Temat miesiąca: Miliony dla samorządów?
Będą dodatkowe środki dla samorządów w nowej
perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Taką infor-
mację przekazała minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska podczas Konwentu Marszał-
ków, który odbywał się w ubiegłym tygodniu w Bia-
łowieży.

Więcej przeczytają Państwo na stronach 9-10.

Fot. R. Kamiński/Archiwum GB



Białowieski Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza na:

Akademię z okazji
Dnia Kobiet

Występują:
- grupa taneczna z Bia owieskiego O rodka Kultury

- grupa "Rokitnica" z Domu Pomocy Spo ecznej
- zespó "Ma olat" z Domu Dziecka w Bia owie y

Termin: 8 marca (pi tek), godzina 16.30.
Miejsce: sala kina " ubr".

Drodzy Czytelnicy
Podczas Konwentu Marsza ków odbywaj cego si w lutym w Bia owie y,

minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przekaza a informacj o
dodatkowych pieni dzach w nowej perspektywie bud etowej Unii Europejskiej, dla
takich terenów jak rejon Puszczy Bia owieskiej. Wi cej szczegó ów i mój
komentarz do tego wydarzenia znajd Pa stwo na dziewi tej i dziesi tej stronie
czasopisma.

Potwierdzaj si równie informacje o remoncie drogi Białowieża-
Hajnówka. Ma si on odby w ramach istniej cego pasa drogowego. Termin
rozpocz cia prac to lipiec-sierpie 2013 roku. Miejmy tylko nadziej , e remont ten
nie zostanie w aden sposób zablokowany.

Ze zmiennym szcz ciem radzi sobie w rozgrywkach III ligi LUKS TL
Żubr Białowieża. Najpierw dobrze poradzi sobie w spotkaniu wyjazdowym z
MOSiR-em Grajewo, wygrywaj c je 3 do 0. W meczu ostatniej kolejki przegra
jednak na w asnym boisku z BAS Bia ystok 2 do 3. Teraz to od zespo u z
Bia egostoku zale y czy ubr ostatecznie zajmie pierwsze, czy drugie miejsce w
województwie. Je li BAS w ostatnich dwóch spotkaniach straci przynajmniej
jednego seta b dzie drugi, je li nie, to m odzi siatkarze z stolicy naszego
województwa b d si cieszy z mistrzostwa.

Z powa aniem
Mateusz Gutowski

Pożegnanie

Uniwersytet Powszechny w Teremiskach egna Sokrata Janowicza, wielkiego bia o-
ruskiego pisarza, który, jak mówi Jacek Kuro przy z okazji wr czania Mu nagrody
im. A. Drawicza, „w ca ej swojej twórczo ci i aktywno ci spo ecznej wskazuje Bia-
orusinom drog do zachowania w asnej to samo ci i do blisko ci z Polakami, w na-

szej wspólnej przecie ojczy nie”. Coroczne spotkania studentów Uniwersytetu
Powszechnego w Teremiskach z Sokratem Janowiczem w Jego domu w Krynkach
by y niezwykle istotnym elementem wypraw rowerowych pograniczem. czymy
si w bólu z najbli szymi.

Danuta Kuro , Katarzyna i Pawe Winiarscy



Sprawozdanie z XX sesji Rady Gminy
Interpelacje, zapytania, wnioski

Sołtys Pogorzelec zwróci si z pro b
o wystosowanie pisma do
przewo ników o zwi kszenie ilo ci

kursów przez wsie puszcza skie.
Mieszka cy nie maj czym dojecha do
lekarza. Jedyny autobus jest o godzinie

dziewi tej do Bia owie y i o dziesi tej
do Hajnówki.

Głos Białowieży znajdą Państwo również na portalach www.bialowieza.pl oraz www.lasypolskie.pl

Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej

Informacja Wójta Gminy z realizacji
uchwa Rady Gminy i istotnych dzia a
dotycz cych Gminy w okresie mi dzyse-
syjnym brzmia a nast puj co: ,, W okre-
sie mi dzysesyjnym uczestniczy em
w spotkaniu w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce. Dotyczy o ono mo liwo ci
sk adania projektów do Euroregionu PB
wnioski o wsparcie finansowe z UE na
wykonanie dokumentacji technicznej do-
tycz cej ró nych przedsi wzi , które mo-
g by finansowane w ramach
kolejnego bud etu Unii Europejskiej. Zo-
sta y zg oszone takie przedsi wzi cia
jak: modernizacja dróg gminnych, mo-
dernizacja parkingu, modernizacja hy-
droforni. Po raz kolejny odby a si

uroczysto 50-lecia po ycia ma e skie-
go. Uczestniczy em tak e w spotkaniu
w Urz dzie Marsza kowskim dotycz cym
autostrady rowerowej, czyli szlaku tury-
stycznego biegn cego wzd u granicy
Polski pó nocno - wschodniej. Jest to kil-
kusetkilometrowa trasa, która b dzie
przebiega a mi dzy innymi przez nasz
gmin . W obecnej chwili jest og oszony
przetarg na wykonawc dokumentacji
technicznej i w 2015 r. rozpocznie si re-
alizacja tej inwestycji. Trwaj przygoto-
wania do obchodów 500-lecia woj.
podlaskiego. Bra em udzia w posiedze-
niu Lokalnej Organizacji Turystycznej
Region Puszczy Bia owieskiej na którym
wybrano w adze stowarzyszenia. Do Za-

rz du zosta wybrany pan Bazyli Skiep-
ko. Celem organizacji jest promocja
turystyki oraz rozwój naszej gminy i po-
wiatu. Warto jest przyst pi do organi-
zacji, sk adka roczna wynosi b dzie 3
tysi ce z otych. Proponuj aby przedsta-
wicielem Gminy by radny E. Superson.
W odniesieniu do wypowiedzi radnego
M. Janowskiego z poprzedniej sesji, po-
twierdzam, i rodki na remont drogi
Hajnówka–Bia owie a w istniej cym
pasie s ju zaplanowane i jest to kwota
7 milionów z otych. Rozmawia em w tej
sprawie z Dyrektorem Zarz du Dróg
Wojewódzkich. Remont drogi przewiduje
si na miesi c lipiec”.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy międzysesyjnej

Przewodniczący Rady Gminy Biało-
wieża W. Wołkowycki poinformowa , i
w okresie miedzysesyjnym uczestniczy
w posiedzeniach komisji oraz zwo a
Konwent Seniorów. Uczestniczy rów-

nie w wydarzeniu kulturalnym zorgani-
zowanym przez Sio o Budy wraz
z Fundacj wiatowe Centrum Dydak-
tyczne w elazowej Woli pod tytu em
,,Chopin w Krainie ubra”. Powy sze

wydarzenie b dzie odbywa si cyklicz-
nie, ma to s u y promocji muzyki i na-
szego terenu.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy międzysesyjnej

Sprawozdania komisji

Przewodniczący Komisji Planowania
Gospodarki Finansowej i Komunalnej
J.Droń poinformowa , i Komisja odby-
a jedno posiedzenie na którym kolejny

raz analizowa a projekt bud etu gminy
na rok 2013 z autopoprawkami. Informa-
cji udziela a pani Skarbnik i po szerokiej
dyskusji oraz wyja nieniach Komisja
Planowania zaakceptowa a projekt bu-
d etu. Drugim punktem porz dku posie-
dzenia by a sprawa dotycz ca
gara owania pojazdów gminnych. Komi-
sja apeluje do wójta o poczynienie stara
w kierunku zapewnienia autobusu szkol-

nego. Komisja równie opracowa a plan
pracy komisji na rok 2013.
Przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa
E.Superson poinformowa , i komisja
spotka a si jeden raz. Tematem posie-
dzenia by a sprawa dotycz ca projektu
bud etu na rok 2013. Komisja równie
opracowa a plan pracy na rok 2013.
Sprawozdanie Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Porządku Publicznego przedstawił
W.Gutowski informuj c, i komisja rów-
nie pracowa a nad projektem bud etu

na rok 2013. Komisja sugeruje, aby za-
planowane rodki na internet szerokopa-
smowy w cz ci przeznaczy na zmian
systemu ogrzewania w szkole.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z pracy w okresie miedzysesyjnym
przedstawi M.Superson informuj c, i
Komisja Rewizyjna nie obradowa a.
Cz onkowie komisji b d cy cz onkami
innych komisji pracowali nad bud etem
gminy.

http://www.bialowieza.pl
http://www.lasypolskie.pl


Dyskusja i głosowanie nad uchwałami

Dyskusja i głosowanie nad uchwałąw
sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2013 – 2036.

Uchwa poddano g osowaniu i zosta a
ona przyj ta.

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Białowieża na rok 2013.

Rada zapozna a si z opini Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz opini Komi-
sji Planowania, która akceptuje plan bu-
d etu gminy na rok 2013 wraz
z naniesionymi autopoprawkami. Reali-
zacja bud etu wymaga szczególnej dys-
cypliny zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków, a w szczególno ci nale-
y d y do oszcz dno ci w wydatkach

bie cych.
Nast pnie wyja nie udzieli a pani
Skarbnik, która poinformowa a o wpro-
wadzonych autopoprawkach oraz po-
prawce dotycz cej internetu
szerokopasmowego - ,,z zadania szeroko-
pasmowego internetu zdejmuje si 140
tysi cy z otych z przesuni ciem na go-
spodark komunaln . Przeznaczone rod-
ki b d na zmian systemu grzewczego
w szkole i w Bia owieskim O rodku Kul-

tury (zostanie wykonana dokumentacja
techniczna)”.
Podczas dyskusji wójt poinformowa
o zamierzeniach co do realizacji zmiany
systemu grzewczego. Planuje si pozy-
skanie rodków z UE, a koszty jakie zo-
stan poniesione na wykonan
dokumentacje b d zaliczone jako koszt
w asny do projektu. Przewodnicz cy Ra-
dy wyrazi sw opini , i uchwalany bu-
d et jest bud etem przetrwania.

Uchwa poddano g osowaniu i zosta a
ona przyj ta.

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie planu pracy Rady Gminy
Białowieża na rok 2013.

STYCZE
Uchwalenie Bud etu na 2013 rok.
KWIECIE
Stan rodowiska naturalnego na terenie
Gminy Bia owie a.
CZERWIEC
Sprawozdanie z wykonania bud etu gmi-
ny na rok 2012 i udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Bia owie a.
Informacja o stanie mienia gminnego
w zakresie wodoci gu i kanalizacji. Oce-
na wykonywania obowi zków przez za-

rz dzaj cego (Wodoci gi Podlaskie).
WRZESIE
Rozpatrzenie informacji z wykonania
bud etu gminy za I pó rocze 2013 roku.
LISTOPAD / GRUDZIE
Podatki i op aty lokalne na 2014 rok.
Ocena realizacji wdro onego systemu
unieszkodliwiania odpadów.
Zrównowa ony Rozwój dla Puszczy
Bia owieskiej oraz subwencja ekolo-
giczna – spotkanie z Parlamentarzysta-
mi woj. podlaskiego.

Uchwa poddano g osowaniu i zosta a
ona przyj ta.

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy na 2013.

Uchwa poddano g osowaniu i zosta a
ona przyj ta.

Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie przystąpienia do Lokalnej
Organizacji Turystycznej ,,Region
Puszczy Białowieskiej”.

Uchwa poddano g osowaniu i zosta a
ona przyj ta.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski

W odpowiedzi na zapytanie sołtysa wsi
Pogorzelce dotycz ce zwi kszenia ilo ci
kursów autobusu przez ,wsie
puszcza skie Wójt Gminy Białowieża
potwierdzi , i rzeczywi cie jest du y

problem z transportem przez te tereny.
Od d u szego czasu prowadzone s
rozmowy z firmami przewozowymi.
Firmy stoj na stanowisku, i przejazdy
s deficytowe i je eli gmina dop aci to

autobusy b d kursowa y cz ciej. Ile
trzeba b dzie dop aci jeszcze nie jest
wiadome.

Sprawy różne

W sprawach ró nych zosta y poruszone
i przedstawione nast puj ce sprawy:
1. Plan pracy poszczególnych komisji.
2. Mo liwo kupna drewna opa owego
dla mieszka ców w Nadle nictwie Bia o-
wie a tj. wierk – w granicach 67 z ,
brzoza papierówka MP- 117 z .
3. Plan Urz dzania Lasów – Nadle nic-
two b dzie mog o sprzeda 70% pozy-
skanego drewna dla mieszka ców a 30%
jako e-drewno.
4. Kolejny sukces Klubu Sportowego
,, ubr” wygrany mecz. Nast pny mecz

za dwa tygodnie. Radny W. Gutowski
apelowa do wszystkich zebranych
o uczestniczenie w takich imprezach.
Przekaza tak e informacj , i mo na
przekaza 1% podatku dla Klubu.
5. Turniej o Puchar Prezesa OSP i T.S

ubr, w którym bra y udzia jednostki
stra ackie tj. Bia owie a, Hajnówka,
Bielsk Podlaski oraz Towarzystwo Spor-
towe ubr. Puchar wygra a dru yna OSP
Bia owie a /dyrektor BOK M.Gutow-
ski/.
6. Du e wahania ci nienia w sieci wodo-

ci gowej. Czy jest mo liwo przy
monta u paneli s onecznych za o enie
reduktora ci nienia. Czy podpisuj c
umow z wykonawc mo na aneksem
wprowadzi zapis dotycz cy dodatko-
wego monta u reduktora ci nienia
/Radny J. Dowbysz/.
Wójt poinformowa , i wykonawca nie
mo e tego zrobi . Monta paneli s o-
necznych jest finansowany ze rodków
Narodowego Funduszu Ochrony rodo-
wiska. Instalacja reduktora nie wchodzi
w zakres powy szej dotacji. Obowi z-



Polowanie w puszczy było legalne

kiem firmy zarz dzaj cej wodoci gami
jest zapewnienie odpowiedniego ci nie-
nia zgodnie z przepisami. W naszej gmi-
nie wyst puje problem z ci nieniem
w sieci wodoci gowej i aby rozwi za

ten problem mo na: wybudowa stacj
podnosz c ci nienie do sieci wodoci go-
wej na wsie puszcza skie albo wykopa
dodatkow studni g binow . Na dzie
dzisiejszy, aby zapobiec awariom

w mieszkaniach gdzie montowane s
panele, w a ciciel powinien zainstalo-
wa reduktor. •

JEST JUŻ DECYZJA PROKURATURY

Prokuratura rejonowa w Hajnówce
nie dopatrzyła się przestępstwa w spra-
wie zgłoszonej przez dr Nurię Selve
z Instytutu Ochrony Przyrody Pol-
skiej Akademii Nauk.

Zdarzenie mia o miejsce 31
grudnia ubieg ego roku. Badaczka na te-
renie Lasy Naturalne Puszczy Bia owie-
skiej natrafi a na lady wskazuj ce
wed ug niej na nielegalne polowanie.
Wszystko dzia o si w oddziale 311w
wiartce A po zachodniej stronie tzw.

Drogi Ko cielnej. Sprawa zosta a zg o-
szona na policj , która jeszcze tego same-
go dnia zabezpieczy a lady
i sporz dzi a protokó .
- 30 stycznia odmówili my wszcz cia do-
chodzenia w tej sprawie w zwi zku z bra-

kiem znamion czynu zabronionego –
potwierdza Lucyna Siegie -Wasiluk, sze-
fowa hajnowskiej prokuratury.
Zadowolenia nie kryje nadle niczy Nad-
le nictwa Bia owie a Wojciech Niedziel-
ski.
- Dostali my ju t informacj – komen-
tuje– polowanie by o przeprowadzone
jak najbardziej legalnie i z poszanowa-
niem obowi zuj cego prawa. Zwierzyna
zosta a strzelona poza rezerwatem. Ca e
to zamieszanie wokó tego wydarzenia
by o zupe nie niepotrzebne. Wydaje mi
si , e w przypadku jakichkolwiek w t-
pliwo ci co do tego co dzieje si na za-
rz dzanym przez nas terenie, najpierw
nale y si zg osi do nadle nictwa. Nam
te zale y, eby w puszczy nie by o k u-
sowników.

Zdziwiona takim obrotem sprawy jest
dr Nuria Selva.
- Trudno mi to komentowa , bo nie po-
zwolono mi na razie na wgl d do mate-
ria ów – mówi badaczka - natomiast
musze powiedzie , e ze zdziwieniem
przyj am zawiadomienie o odmowie
wszcz cia dochodzenia, które otrzyma-
am, poniewa stwierdza ono, ze nie z a-

mano ustawy prawo owieckie, gdy
tymczasem w tym wypadku chodzi
o czyn zabroniony przez ustaw
o ochronie przyrody.

Od decyzji hajnowskiej proku-
ratury przys uguje odwo anie do proku-
ratury w Bia ymstoku. •

Mateusz Gutowski

Przekaż 1% na swoją organizację
1 % na Bia owie
Wpisz w zeznaniu podatkowym:
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
KRS: 0000221831

Przekazuj c 1 % swojego podatku Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia wspie-
rasz dzia ania edukacyjne i kulturalne w gminie Bia owie a prowadzone przez
Uniwersytet Powszechny w Teremiskach.. Sprawozdanie merytoryczne i rozli-
czenie finansowe Fundacji za 2012 rok mo na przeczyta na stronie
www.teremiski.edu.pl.

Przeka 1% podatku dla
Zubr Bia owie a
KRS 0000270261
Fundacja Studencja "M o-
dzi-M odym"
w cel 1% wpisz:

ubr Bia owie a

www.zubrbialowieza.pl
www.mlodzi-mlodym.pl

1% podatku dla OSP
Bia owie a
KRS 0000116212
Cel szczegó owy
wpisa :
Ochotnicza Stra
Po arna w
Bia owie y,
ul. Sportowa 12,
17-230 Bia owie a

http://www.teremiski.edu.pl
http://www.zubrbialowieza.pl
http://www.mlodzi-mlodym.pl


Gdyby w tym roku trzeba było wy-
brać zwierzę miesiąca lutego, to zosta-
łaby nim niewątpliwie norka
amerykańska. Każdy kto miał okazję
w ciągu ostatnich kilu tygodni przecha-
dzać się nad Narewką pomiędzy mo-
stami w Parku Pałacowym na pewno
zauważył tego drapieżnika.

Zazwyczaj mo na by o go zo-
baczy jak biega po lodzie lub poluje
gdzie nad brzegiem rzeki. Chocia mo-
e nie ka dy wiedzia , e ma w a nie do

czynienia z nork ameryka sk .

Co to za zwierzę?
Pierwszy raz tej zimy zobaczy-

em nork spaceruj c z psem nad zamar-
zni t rzek w pobli u mostu przy
szkole. Biega a od jednej dziury w lo-
dzie do kolejnej, nurkuj c co chwila
w lodowatej wodzie. Nie by a zbyt p o-
chliwa i podchodzi a na kilka metrów,
na tyle blisko, e nawet mój ma o bystry
pies w ko cu j zauwa y i musia em po-
wstrzymywa go si , gdy gotów by
rzuci si w pogo . Od tego dnia prawie
codziennie pojawia em si w tym miej-
scu, aby wykorzysta t niezwyk sytu-
acj i zrobi troch zdj . Siedz c
godzinami nad rzek mia em okazj wy-
s ucha ró nych komentarzy na temat ta-
jemniczego zwierz cia. Wed ug jednych
by a to ma a wyderka, jeszcze inni twier-
dzili, e to tchórzofretka a kto nawet
uzna , e to asica. Wszystkim zaintereso-
wanym wyja nia em, e s w b dzie,
gdy to zwierz jest nork ameryka sk .
Z czasem taka wymiana informacji oka-
za a si bardzo pomocna, bo na przyk ad
dowiadywa em si , e marnuj czas
w swoim ulubionym miejscu, podczas
gdy norka jest w a nie przy drugim mo-
cie.

Ile jest tych norek?
Po kilku dniach okaza o si , e

zamiast jednej norki s dwie. Tajemnica
wysz a na jaw, kiedy którego dnia nad
rzek spotka em Adama Wajraka, rów-
nie skuszonego okazj do zrobienia
zdj . Siedzieli my sobie przy mo cie,
kiedy po d ugim oczekiwaniu norka

wreszcie wysz a ze swojego ukrycia i za-
cz a p yn wzd u brzegu, co chwila
wychylaj c si i spogl daj c na dwóch
osobników pod aj cych jej ladem.
W pewnym momencie da a nura i znikn -
a za zakr tem rzeki, ale szybko odszuka-

li my j na drugim brzegu rzeki.
Zachowywa a si jednak jako dziwnie
i zaraz znikn a w nadrzecznych zaro-
lach. Po chwili jednak znów si pokaza-
a w zupe nie innym miejscu, wi c

ruszyli my w jej stron . Mieli my sporo
szcz cia, bo drapie nik polowa akurat
na aby zimuj ce w mule na dnie rzeki.
Norka co chwila wyci ga a odr twia ego
p aza na lód, zjada a go i nurkowa a po
kolejnego. Kiedy jednak przegl da em
zdj cia w domu, okaza o si , e ta norka,
która schowa a si w zaro lach by a zu-
pe nie innym osobnikiem, gdy mia a du-

, bia plam na szyi, podczas gdy
„nasza” norka mia a jedynie ma plam-
k na brodzie. Poza tym, jak s usznie za-
uwa y Adam, by a ona troch wi ksza
i mniej ufna. Kilka dni pó niej nasze ob-
serwacje potwierdzi pan Bugwin, który
zaobserwowa obie norki poluj ce ra-
zem. Najprawdopodobniej s to samiec
i samica, co by si zgadza o, gdy w a-
nie w lutym u tych zwierz t odbywa si

kojarzenie par.

Z ziemi obcej do Polski
Sk d jednak norka ameryka ska

wzi a si w Bia owie y? Jak sama na-
zwa wskazuje ssak ten pochodzi z Ame-
ryki Pó nocnej, gdzie wyst puje nad
wodami ca ego kontynentu.

Jeszcze na pocz tku zesz ego
wieku w Polsce wyst powa a norka euro-
pejska, która jest bardzo podobna do
swego ameryka skiego kuzyna. Gatunek
ten jednak szybko zosta przetrzebiony
i na naszych ziemiach wygin zupe nie
jeszcze przed drug wojn wiatow . Fu-
tro obu gatunków norek jest niezwykle
ciep e, dzi ki g stej okrywie w osowej
zatrzymuj cej du o powietrza. Umo li-
wia to tym zwierz tom nurkowanie w lo-
dowatej wodzie nawet do 3 minut.
W cieplejszej wodzie norki mog p y-
wa nawet przez kilka godzin nie ryzyku-
j c utraty ciep a. St d te kiedy zabra o

naszej rodzimej norki w ca ej Europie
zacz y pojawia si fermy, na których
hodowano norki ameryka skie. Na ta-
kich fermach yj miliony zwierz t,
wi c cz z nich ucieka na wolno .
W dodatku zdarza o si , e w takich kra-
jach jak Wielka Brytania i Holandia
obro cy praw zwierz t wypu cili wiele
norek z niewoli, nie zdaj c sobie spra-
wy, e wprowadzenie obcego gatunku
do ekosystemu mo e mie fatalne skut-
ki. Podobnie bezmy lnie wypuszczano
nork ameryka sk na obszarze by ego
Zwi zku Radzieckiego, m.in. na Bia o-
rusi, sk d ju w latach 80-tych przyw -
drowa a do Puszczy Bia owieskiej. Od
tego czasu sta a si ona gatunkiem po-
spolitym nad wszelkimi wodami. Za-
zwyczaj norki wiod skryty tryb ycia,
jednak od czasu do czasu pojawiaj si
osobniki, które nie czuj strachu przed
cz owiekiem. Zazwyczaj takich prawie
oswojonych zwierz t jest wi cej w za-
chodniej Polsce, gdzie ci gle funkcjonu-
j wielkie fermy tych zwierz t i gdzie
liczba uciekinierów jest wi ksza.

Zabójcza piękność
Kto móg by stwierdzi , e to

nawet dobrze si sta o, e kiedy wygin -
a nasza rodzima norka europejska to

zast pi a j norka ameryka ska. Nieste-
ty, rzeczywisto nie wygl da tak ró o-
wo. Norka ameryka ska okaza a si
bowiem bardzo ar oczna i w pierwszej
kolejno ci przetrzebi a populacje pta-
ków wodno-b otnych. Wiele gatunków,
takich jak yski, perkozy i kaczki, mu-
sia o zmienia swoje obyczaje i zamiast
gnie dzi si pojedynczo zacz y zak a-
da gniazda w koloniach, gdy w ten
sposób atwiej jest obroni si przed
drapie nikami. Ponadto norka daje si
te we znaki w a cicielom stawów,
gdzie potrafi owi nawet wi ksze ryby.
W dalszej kolejno ci norka wyt pi a
prawie ca kowicie pi maka, gatunek
równie zawleczony z Ameryki Pó noc-
nej. Kolejn jej ofiar pad jednak kar-
czownik, niegdy pospolity gryzo
terenów podmok ych a obecnie du a
rzadko . Zaburzy o to funkcjonowanie
wielu a cuchów pokarmowych, gdy

Norce amerykańskiej - niebezpiecznej ślicznotce
KAROL ZUB O...
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Drodzy Czytelnicy,
Poni ej przedstawiamy wspomnienia Eugeniusza Supersona (ur.1956r.), przedstawiciela rodziny, która od kilku pokole zwi -
zana jest z Bia owie , obejmuj okres jego pobytu w Rosji od 1976 do 2005r. Jako 20 letni ch opiec wyjecha na studia tech-
niczne do Moskwy i na d ugie lata swoje ycie zwi za z Pó nocnym Kaukazem. W 1981r. za o y tam organizacj polonijn ,
której by d ugoletnim prezesem. By delegatem I i II Zjazdu Polonii wiata, zast pc prezesa Kongresu Polaków w Rosji. Za
dzia alno spo eczn zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi. •

M.G

Moje życie w Rosji
Mineralne Wody

karczowniki stanowi y wa ny sk adnik
diety innych krajowych drapie ników,
mi dzy innymi gronostaja, który rów-
nie ostatnio sta si rzadki. Poza ptaka-
mi, gryzoniami i rybami norka
ameryka ska zjada tak e p azy, raki a na-
wet wi ksze owady wodne. Poza niena-
syconym apetytem drapie nik ten
charakteryzuje si ogromn rozrodczo-
ci . W jednym miocie mo e mie do 9

m odych, ale zdarza si te przychówek
z o ony z 15 maluchów. Oczywi cie nie
wszystkie z nich prze ywaj , ale dzi ki
takiemu potencja owi norka b yskawicz-
nie podbi a nasz kraj i ca Europ .

Pozbyć się czy polubić?
Przygl daj c si przez wiele dni

yciu norki ameryka skiej bardzo polubi-
em tego futrzastego rozbójnika, ale trze-

ba pami ta , e jego obecno ma
katastrofalne skutki dla naszej przyrody.
W zwi zku z tym w wielu krajach Euro-
py podejmuje si próby wyeliminowania
tego drapie nika, jednak na razie sukce-
sy nie s zbyt spektakularne. Od norki
ameryka skiej uda o si uwolni kilka
niewielkich wysepek oraz jedno dorze-
cze w zachodniej Anglii, gdzie do wspó -
pracy zaanga owano nie tylko

przyrodników, ale równie miejscowe
organizacje ekologiczne i w dkarzy.
Równie w Polsce norki ameryka skie
usuwane s na eksperymentalnych po-
wierzchniach w parkach narodowych
(m. in. Biebrza skim i Narwia skim),
jednak szybko zast powane s nowymi
zwierz tami i dopiero przysz o poka e
na ile dzia ania te s skuteczne. Mo na
jednak spodziewa si , e rodzime ptaki
i ssaki w ko cu naucz si broni przed
naje d c i w przyrodzie zostanie przy-
wrócony stan wzgl dnej równowagi. •

Karol Zub

Cz. X Praca c.d.

Tłumacz-pilot

W dziale kadr otrzyma em
ankiet , napisa em podanie i od 1 marca
1989 roku mia em i do pracy. W szko-
le bardzo si zmartwili, e odchodz . Jed-
nak ja dalej nie chcia em pracowa
w tym systemie, który zamiast wychowy-
wa m odzie j demoralizowa .

Kierownikiem dzia u pilotów by-
a Ludmi a Gad ihanowa. By a to kobie-

ta czterdziestoletnia, narodowo ci chyba
dagesta skiej, dobrze wykszta cona.
Przyj a mnie z rado ci , tym bardziej,
e na osiemnastu pilotów turystycznych

by o tylko czterech m czyzn. Poszli-
my razem do dyrektora. By nim Wasi-

lij Or ow. W rozmowie z nim zapyta em
si ile b d zarabia . Okaza o si , e tyl-
ko 110 rubli. By o to mniej ni mia em
w szkole zawodowej. Wyrazi em wielkie
rozczarowanie, powiedzia em, e mam
dwoje dzieci i on na bezp atnym urlo-

pie macierzy skim. Powiedziano mi, e
takie s stawki. By em ju gotowy zrezy-
gnowa , gdy kierownik Ludmi a kopn -
a mnie w kostk . Po wyj ciu z gabinetu

powiedzia a mi, ebym o pensj si nie
martwi . Oni te maj takie stawki, a y-
j bardzo dobrze. Nie bardzo to rozumia-
em, ale wierzy em w jej s owa.

Pierwszy miesi c siedzia em
w gabinecie naczelnik Ludmi y i uczy-
em si na pami tekstów wycieczek.

Ka da z nich by a opisana i mo na by o
mówi tylko to co jest w zatwierdzonym
tek cie. Oczywi cie by o tam, e ustrój
socjalistyczny ma przewag nad innymi
i socjalistyczny styl ycia to dopiero dro-
ga do wolno ci. Tekst zawiera równie
normalne wiadomo ci o trasie wycieczki
i o regionie. Moim zadaniem by o te
przet umaczy wszystkie teksty na j zyk
polski. Potrzebne to by o do w asnej pra-
cy jak i do biblioteki. Kierowniczka za-
brania a mi si kontaktowa z innymi
pilotami, gdy twierdzi a, e oni mnie ze-
psuj . Gdzie po miesi cu takiej pracy

niespodziewanie dosta em swoj grup .
Tzn. grupa by a innej pilotki, ale nagle
zmar jej ojciec i musia a zaj si po-
grzebem. Oczywi cie wycieczki mia em
ju obje d one jako sta ysta z innymi
pilotami. Ale teraz musia em to robi sa-
modzielnie.

Pierwsz by a wycieczka do
muzeum Lermontowa. Sprawa by a pro-
sta, gdy trzeba by o jedynie odprowa-
dzi grup do muzeum i przet umaczy
tekst, który mówi przewodnik w mu-
zeum. Wydano mi ksi eczk czekow
i za wycieczk zap aci em czekiem, tak
samo zap aci em za kolacj w restaura-
cji. Takimi czekami op aca em wszyst-
kie us ugi nie tylko w naszym mie cie,
ale i dalej. Nasza firma by a w sieci ho-
teli i firm turystycznych „Intourit” i by a
bardzo szanowana. My la em, e jak
sko cz t grup to dalej b dzie trwa a
moja edukacja, ale szefowa powiedzia-
a, e dalej b d si uczy w „boju”.

Przejecha a tylko ze mn po mie cie
i jej osobi cie opowiedzia em tekst wy-



Miliony dla samorządów?

Będą dodatkowe środki dla samorzą-
dów w nowej perspektywie unijnej na
lata 2014-2020. Taką informację prze-
kazała minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska podczas Konwen-
tu Marszałków, który odbywał się
w ubiegłym tygodniu w Białowieży.

Dodatkowe pieni dze b d na
tzw. obszary specjalnej interwencji, któ-
re obejm równie teren Puszczy Bia o-
wieskiej. Jest to rezultat dzia a pos a
Tyszkiewicza i senatora Cimoszewicza,
którzy ju w 2011 roku zaproponowali
przeznaczenie specjalnego wsparcia dla
obszarów cennych przyrodniczo. Pro-
gram „Zrównowa ony Rozwój Regionu
Puszczy Bia owieskiej” mia poprawi
warunki gospodarcze i spo eczne na tym
terenie.
- Deklaracja pani minister to realizacja
naszego pomys u, do którego razem z se-
natorem przekonywali my i polski rz d,
i Komisj Europejsk - e obszary o ce-

chach szczególnych potrzebuj szczegól-
nego wsparcia, bo bez niego nie b d
w stanie si rozwin . Puszcza Bia owie-
ska to jeden z takich obszarów, dla nas -
najwa niejszy. Pani minister Bie kow-
ska od pocz tku popiera a to rozwi za-
nie. Wszyscy czekali my jednak na
ustalenia bud etowe w Unii Europej-
skiej, dlatego dopiero teraz mo na mó-
wi o realizacji tego postulatu - wyja nia
pose Robert Tyszkiewicz.

Z deklaracji minister Bie kow-
skiej ciesz si samorz dowcy z powiatu
hajnowskiego.
- To wa ne, e pani minister dotrzymuje
swoich obietnic – mówi Albert Litwino-
wicz, wójt Gminy Bia owie a – teraz
wa ne, eby my poznali szczegó y tego
programu. Inn spraw jest rozwi zanie
problemu wk adu w asnego w poszcze-
gólne projekty. Nasza gmina mo e mie
z tym ogromny problem.
Te utrudnienia dostrzega równie wice-
starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

- Trzeba si zastanowi co zrobi wk a-
dem w asnym. Je li b dzie on zbyt wy-
soki dla wielu samorz dów b dzie to
powa ne utrudnienie lub w ogóle nie
b d mog y skorzysta z tych pieni dzy
– komentuje – oczywi cie sama wiado-
mo , e trafi do nas dodatkowe wspar-
cie jest bardzo dobra. Miejmy nadziej ,
e nie s tylko obietnice – podsumowu-

je.
Jak narazie trudno mówi

o konkretnych kwotach, które mia by
trafi do poszczególnych samorz dów.

Mój komentarz- Uwaga! Nie wylejmy
dziecka z kąpielą...

Na pewno wiadomo przeka-
zana mo e cieszy samorz dowców
z powiatu hajnowskiego. Cho narazie
jest to dopiero po owa drogi do pe nego
sukcesu. Najwa niejszym zagadnieniem
jest rozwi zanie problemu wk adu w a-
snego w poszczególne projekty, które

Minister obiecała pieniądze

cieczki, ona da a cenne wskazówki i po-
wiedzia a, e mog pracowa samodziel-
nie.

Co tydzie przyje d a o do na
nas kilka grup z Polski. Przewodników
ze znajomo ci j zyka polskiego by o
trzech. Pracowali wi c nie tylko „Pola-
cy”, ale te „Niemcy”, „Francuzi”, „An-
glicy”. W tym wypadku pilot z polskiej
grypy by t umaczem j zyka rosyjskie-
go. Oczywi cie wszyscy chcieli dosta
przewodnika z j zykiem polskim. My-
l , e przez to tury ci byli mi bardzo

wdzi czni za prac i na kolacji po egnal-
nej dosta em prezent i kopert . W koper-
cie jak si okaza o by y pieni dze i to
nie ma e- 150 rubli. Po 5 rubli od tury-
sty. Oczywi cie zaprotestowa em, ale
grupa nie ust powa a i by em zmuszony
to przyj . Teraz zrozumia em dlaczego
moja szefowa powiedzia a, ebym si
nie martwi o zarobki.

Ka dej grupie stara em si prze-
kaza jak najwi cej wiadomo ci, nie za-
wsze jednak tego chcieli tury ci.
Okaza o si , e ka dy przywióz do
sprzedania kosmetyki, bi uteri i odzie ,
a wi c trzeba by o jecha na bazar, a nie

na wycieczk . Trudno mi to by o pogo-
dzi , tym bardziej, e zbaczanie z zapla-
nowanej trasy by o surowo wzbronione.
Ale czego si nie robi dla rodaków.

Jedn z najbardziej ciekawych
tras by y wycieczki pod Elbrus i do Do-
mbaju. Jecha o si w skimi kamienio o-
mami wzd u rzeki. Okolica by a bardzo
surowa, ale pi kna. Brali my ze sob ku-
charza, który w tym czasie kiedy jechali-
my wyci gami na gór , robi nam

szasz yki. Po zje dzie na dó czeka na
nas obiad z winem. W drodze powrotnej
piewali my piosenki, ka dy kto chcia

móg si popisa . Ja opowiada em miej-
scowe legendy, albo czyta em wiersze
Lermontowa po polsku. Mogli my te
zajecha do ród a z gor c wod mine-
raln i tam wyk pa si ku ogólnej rado-
ci turystów i miejscowej ludno ci.

Ka da grupa by a u nas tydzie ,
a pó niej lecia a do Petesburga. Pod ko-
niec wycieczki tury ci zawsze zaczynali
mnie prosi , abym odwióz ich do skle-
pu ze z otem. Mieli ju wtedy sporo pie-
ni dzy zarobionych na targu, wi c teraz
trzeba by o je potraci . Co wtedy mo na
by o kupi w Rosji? Oczywi cie najta -

sze by o w a nie z oto. Pojawi y si ju
jednak problemy z zaopatrzeniem.
W pobliskich miastach sklepy by y pu-
ste. Lubi em wozi turystów do Kabar-
dyno-Ba karii, s siedniej republiki
federacyjnej. Ludzie tam byli yczliwi
i przede wszystkim nie by o problemów
ze z otem. Tury ci wykupywali wy-
cieczk do Nalczyka, stolicy republiki.
Po drodze zaje d ali my do innych
miejscowo ci: Za ukokoa e, Czegem.
Pami tam, e kiedy w Czegem milicja
zatrzyma a grup moich turystów pod
zarzutem spekulacji. Tak w adze ra-
dzieckie nazywa y proceder sprzeda y
z r ki do r ki. Wezwano mnie na poste-
runek. Z rozmowy zrozumia em, e mi-
licjanci wypuszcz nas, jak damy im
jakie prezenty. Tury ci gdy to odemnie
us yszeli byli bardzo rozradowani, e ta
sytuacja zako czy a si w taki sposób
i rozstali my si z milicj bardzo ser-
decznie (...).

Ciąg dalszy w następnym numerze.

•
Eugeniusz Superson



NOWY PROJEKT

Ruszyła Cyfrowa Szkoła w Białowieży

mia by by realizowane na tym terenie.
Wielu samorz dów, zad u onych wcze-
niejszymi inwestycjami, najzwyczajniej

w wiecie nie b dzie sta na zapewnie-
nie w asnych rodków. Teraz to ju kwe-
stia pomys ów „m drych g ów
z Warszawy”, w jaki sposób gminom po-
móc. Mo e to by cho by wprowadzenie
subwencji ekologicznej, co zwi kszy o-

by po prostu bud etu poszczególnych
jednostek samorz du terytorialnego.
W zwi zku z tym, e dodatkowe pieni -
dze maj trafi w a nie na obszary cenne
przyrodniczo, koncepcja wydaje si jak
najbardziej s uszna. Niestety obawiam
si , e minister finansów nie by by z jej
wprowadzenia szczególnie szcz liwy.
Ale s jeszcze inne wyj cia np. finanso-

wanie przynajmniej cz ci wk adu w a-
snego z bud etu urz du
marsza kowskiego. Trzeba jednak my-
le o tym ju teraz, bo czasu wbrew po-

zorom, pozosta o niewiele. •
Mateusz Gutowski

Od nowego semestru uruchomiony zo-
stał projekt cyfrowej szkoły w biało-
wieskiej podstawówce. Dzieci z klasy
IV część lekcji mają prowadzone z uży-
ciem nowoczesnego sprzętu mobilnej
klasy.

Mobilna klasa to zestaw inte-
raktywne tablicy multimedialnej, kompu-
tera dla nauczyciela i notebooków dla
ka dego ucznia. Zakupiony sprz t pra-
cowni mobilnej przeznaczony jest
przede wszystkim dla uczniów klasy IV
(taki by wymóg programu), ale w czasie
nie wykorzystywania sprz tu przez klas
b dzie s u y tak e edukacji dzieci z po-
zosta ych klas szko y podstawowej.

Projekt „Cyfrowa szko a” to pi-
lota rz dowego program skierowanego
do uczniów i nauczycieli (koordynowa-
ny na poziomie ogólnopolskim przez mi-
nistra edukacji narodowej we
wspó pracy z ministrem administracji

i cyfryzacji) polegaj cy na przygotowa-
niu uczniów do ycia w spo ecze stwie
informacyjnym. Celem programu jest
rozwijanie kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie edukacyjnym oraz wspiera-
nie zmiany modelu nauczania w kierun-
ku rozwijania kreatywno ci,
umiej tno ci kooperacji oraz krytyczne-
go my lenia, w tym wyszukiwania, oce-
ny i twórczego wykorzystywania
dost pnych róde wiedzy.

Szko a aplikowa a do udzia u
w programie z inicjatywy Rady Rodzi-
ców. Wniosek, który przygotowa a dla
szko y Fundacja Edukacyjna Jacka Kuro-
nia zosta zakwalifikowany do programu
jako jeden z kilkunastu na prawie 100
szkó , jakie startowa y do niego w woje-
wództwie podlaskim. Ca o projektu
wynios a 49 819,92 z , z czego 33
415,50 z szko a dosta a z rz dowego

programu. Reszt szko a musia a za-
pewni sama jako swój wk ad finanso-
wy. Serdecznie dzi kuj w imieniu
Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia,
Dyrekcji szko y, Rady Rodziców i dzie-
ci wszystkim, którzy wp acili pieni dze:
rodzicom i mieszka com Bia owie y
oraz ich przyjacio om: Dariuszowi Dut-
kowskiemu, Katarzynie Górniak, Danu-
cie Kuro , Jerzemu Lissowskiemu,
Zenaidzie i Jerzemu Smoktunowiczom,
Katarzynie wi tkiewicz oraz instytu-
cjom: Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa -
stwowych w Bia ymstoku i Fundacji
Bankowej im. dr M. Kantona. Wk ad do
projektu do o yli te sk adaj cy podzi -
kowania, czyli Rada Rodziców, Funda-
cja Edukacyjna Jacka Kuronia oraz
organ prowadz cy szko - Urz d Gmi-
ny Bia owie a. •

Katarzyna Winiarska

Do szybkiego zakochania!

14 lutego na deskach sceny Białowie-
skiego Ośrodka Kultury odbył się
spektakl pt. „Do szybkiego zakocha-
nia” przygotowany przez koło teatral-
ne działające przy Białowieskim

Ośrodku Kultury pod kierownictwem
pani Wioletty Januszkiewicz. Jak wia-
domo 14 luty jest świętem wszystkich
zakochanych istot, tak więc spektakl
był poświęcony właśnie tematyce miło-
ści.

Pierwszym epizodem by a im-
preza prze miewczo – kabaretowa z ele-
mentami gwarowymi czyli „Randka
w ciemno”. Nast pnie w przerwie przy-
gotowa do drugiej cz ci Katarzyna Li-
twinowicz za piewa a piosenk „Oczy
szeroko zamkni te” z repertuaru zespo u

zy przy akompaniamencie gitary Mi-
cha a Wo kowyckiego. Ostatnim punk-
tem spektaklu by a interpretacja
zjawiska mi o ci pn. „Mi o na prze-

strzeni wieków”. Zaczynaj c od okresu
prehistorii poprzez staro ytn Grecj ,
redniowiecze, epizod mi osny Romea

i Julii ko cz c na czasach dzisiejszych
Romka i Julki.

Jednego dnia odby y si dwie
prezentacje. Jako pierwsi spektakl obej-
rzeli uczniowie Zespo u Szkolno –
Przedszkolnego w Bia owie y wraz
z opiekunami. W godzinach popo u-
dniowych przedstawienie odby o si dla
wszystkich mieszka ców Bia owie y.
Obie prezentacje cieszy y si spor fre-
kwencj i mi ym przyj ciem. •

Marek Zubrycki



Część trzecia kultowej serii Poczytaj mi mamo stała się lek-
turą zarówno mniejszych, jak i większych przedszkolaków
w lutowym czytaniu w ramach akcji Białowieża Czyta
Dzieciom prowadzonej przez Fundację Edukacyjną Jacka
Kuronia.

Ksi k przynios a lektorka Eliza ozowska, ma-
ma Nikosia i Maksa. Starszakom przeczyta pi kn opowie
o dzieci cej solidarno ci pt. Boj si ... Ma gorzaty Musiero-
wicz. Historia ma ej boja liwej dziewczynki, która w sytuacji
kryzysowej wykaza a ogromn odwag , staj c w obronie kole-
gi wobec o wiele starszego ch opca, pokaza a s uchaczom jaka
si a mo e by w grupie - dzieci trzymaj c si za r ce obroni y,
zrobiony wspólnymi si ami zamek z piasku. Drugie opowiada-
nie pt. Kape Stanis awy Domagalskiej, wci gn o dzieci
w przygody Lewego Kapcia szukaj cego Prawego. Goniony
przez psa, musia zmierzy si z zarozumia ym trampkiem, a

w ko cu wyl dowa w .... lodówce. Wszystko przez to, e Ka-
pe mia i do przedszkola! A przez ca histori , a do
szcz liwego odnalezienia Kapcia przez w a ciciela, prowa-
dzi dzieci cudnymi ilustracjami Edward Lutczyn.

Z kolei w maluchach odby o si wspólne gromkie ki-
chanie zakatarzonych (i zdrowych) dzieci wraz z bohaterami
rymowanego wierszyka Katar yrafy Ryszarda Marka Gro -
skiego. Dzieci dowiedzia y si co to jest ogród zoologiczny
i ch tnie zgadywa y pokazywane zwierz ta. W nast pnym
utworze (O gadaj cym zegarze i maszynie do pisania wierszy)
pozna y natomiast maszyn do pisania i wraz z autorami (S a-
womir Grabowski, Marek Nejman) do wiadcza y jak trudno
jest znale inspiracje do pisania wierszy, i jak tykaj cy, gada-
j cy i rymuj cy zegar na cianie przy tym nie pomaga. •

Katarzyna Winiarska

BIAŁOWIEŻA CZYTA DZIECIOM

Opera w przedszkolu

Do czarodziejskiego świata opery zaprosili dzieci z biało-
wieskiego przedszkola muzycy z Filharmonii Warszaw-
skiej podczas ostatniego koncertu w ramach programu
Muzyka w przedszkolu prowadzonego przez Fundację
Edukacyjną Jacka Kuronia.

Autorem zaprezentowanej opery pt. Aptekarz (z 1768
roku) by Józef Haydyn, jeden z trzech klasyków wiede skich
(obok Mozarta i Beethovena), znany przede wszystkim jako
wielki twórca muzyki symfonicznej. Lekki utwór, utrzymany
w konwencji w oskiej opery komicznej, w artobliwy sposób
opowiada o perypetiach uczuciowych trzech m czyzn rywa-
lizuj cych o jedn dziewczyn (libretto Carla Goldoniego).
Cho najm odsze przedszkolaki troszk si ba y dziwnego mó-
wienia piewem, z zainteresowaniem ledzi y tocz c si na

scenie akcj i szeroko otwiera y oczy na kolejne pi kne,
zmieniane co chwila przez aktorów stroje. Starszaki, na równi
z licznie zgromadzonymi rodzicami, mia y si w g os z ko-
lejnych zwrotów akcji.

W g ównej roli aptekarza Sempronia wyst pi To-
masz Piluchowski (baryton), w roli pi knej Griletty - sopra-
nistka Agata Marcewicz- Szyma ska. Ponadto piewali:
Katarzyna Krzy anowska (mezzosopran), Jakub Grabowski
(tenor), Sebastian Boguszewski (bas), a na fortepianie akom-
paniowa Artur Janda.

Koncert sfinansowano ze rodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia. •

Katarzyna Winiarska

Poczytaj mi mamo

II Spotkanie Kolędnicze w Domu Pomocy
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

W dniu 24.I.2013 r w Domu Pomocy Społecznej „Rokit-
nik” w Białowieży miała miejsce uroczystość- II Spotkanie
Kolędnicze Domów Pomocy Społecznej.

Spotkanie z kol d to spotkanie s u ce przede
wszystkim popularyzacji tradycji bo onarodzeniowego kol do-
wania,umo liwiaj ce prezentacj dorobku artystycznego ze-
spo ów,ich konfrontacje i wymian do wiadcze . Spotkanie to
utwierdzi o w przekonaniu jak silna jest tradycja kol dowania,
jak wielka jest potrzeba wspólnego spotykania si . Dla osób
niepe nosprawnych wspólne kol dowanie jest ogromnym prze-
yciem i stanowi bardzo szczególn okazj do zaprezentowa-

nia talentu :wokalnego ,instrumentalnego i teatralnego.
Na II Spotkaniu Kol dniczym zaprezentowa o si 7

zespo ów.
Jako pierwszy wyst pil; zespó z Domu Pomocy Spo-

ecznej w Choroszczy z jase kami, które przenios y nas w bi-
blijne czasy. Nast pnie wyst pi zespó z Domu Pomocy
Spo ecznej w om y.Dziewczyny graj c na instrumentach
i piewaj c znane kol dy zach ci y publiczno do wspólnego
kol dowania. Wspólne kol dowanie przed u y a kolejna gru-
pa , która za piewa a kol dy tym razem z Domu Pomocy
Spo ecznej w Czerewkach. Warsztaty Terapii Zaj ciowej
w Hajnówce zaprezentowa y wielokulturowo regionu wy-
konuj c kol dy katolickie i prawos awne. Jase ka na weso o
przedstawi a grupa z Domu Pomocy Spo ecznej w Siemiaty-
czach, w których rej wiod y dwa urocze diabe ki. Przyszed
czas na anio y i pozosta ych uczestników jase ek ,które przed-
stawi a grupa kol dnicza z Domu Pomocy Spo ecznej
w Bra sku. Kol dowanie zako czy a Grupa Teatralna „Rokit-
nica” w monta u s owno-muzycznym pt. Gdzie jest nasze Be-
tlejem? •

www.bialowieza.pl

http://www.bialowieza.pl


Poezja z Puszczy Białowieskiej
KĄCIK POEZJI

Żurawie

Zobacz, na niebie klucze urawi
lec na pó noc, do Skandynawii.
Zostanie troch ich na Mazurach,

na le nych bagnach i torfowiskach,
nad jeziorami, mo e akurat

na bia owieskich te wrzosowiskach.

Lec urawie. Muzycznie gwarno,
jakby na tr bkach gra kto ród niebios.
To piew urawi. Zwie si on klangor,
g o niejszy ni li stu wróbli szczebiot.

D uga tchawica w przedziwny sposób
sp tlona u nich, jak rurka w k bek,

rezonatorem jest dla ich g osu
jak pud o skrzypiec, albo jak b ben.

Posta urawia wyprostowana
i smuk a, ró ni go od bociana.

Wi kszy od niego, w pióropusz zdobny,
który mu zwisa z grzbietu, ogona,
do czapli siwej te niepodobny,
bia e ma pióra po obu stronach,
które na g owie s karminowe.

Przód d ugiej szyi i lotki w skrzyd ach -
czarne; dla bieli s kontrastowe.

Latem br zowe s grzbietu pióra,
od torfowego w bagnach mazid a,

którym sekretnie ptak sam si ma e.
i potem suszy w s onecznym arze.

* * *
Takie zagadki cz sto Natura

podsuwa szczodrze, jak uk ad równa ,
zarówno uczniom, jak te i mistrzom.
Przyroda dla nas jest Ksi g G ówn ,
dan przez Boga, Prawd Najczystsz .

* * *
uraw przewa nie nasiona jada,

lecz te owady, rybki, mi czaki,
gryzonie, które nieraz dok ada,
do swojej diety, by ró noraki

by jego pokarm.
urawie toki

baletowymi s wprost scenami.
Samce dostojnie stawiaj kroki –
pas de deux, id c za partnerkami,
lub podskakuj , czyni c uk ony
do narzeczonej albo ju ony.

Otó w tym miejscu trzeba nadmieni :
uraw raz w ycie tylko si eni.

Toki tych ptaków, s jak karnawa
co trwa od wieków w naszej kulturze,

który ma e stwom tak e pozwala
co roku t umnie szale na balach
do rana, albo te jeszcze d u ej.
Przedziwn cech urawi toków

jest to, e poza por l gow ,
s powtarzane w inny czas roku,
jako impreza wprost zabawowa,

która si w grupach zawsze odbywa,
jak ba zmy lona, jak bajka ywa.

* * *
urawie klec teraz napr dce

na ziemi gniazdo z ro lin zbutwia ych,
w którym dwa jajka w kolorze trawy

wkrótce samica z o y, nie wi cej.

Siedz ju na nich, raz on, raz ona
przez jeden miesi c. Gdy urawi ta
z nich si wykluj , ojciec dokona

podzia u malców. B dzie pami ta ,
którego karmi on, a którego

karmi jednako ma onka jego.

A dwa miesi ce b d piskl ta
przebywa w gnie dzie i je limaki,

owady, rybki, larwy, robaki,
oraz nasiona czasem od wi ta.

Ju opuszczaj gniazdo pociechy,
jak te jaskó ki spod wiejskiej strzechy.

Maj za s abe w swych skrzyd ach pióra
-

lotki, by mog y lata ju w chmurach.
Rodzice za to w tym samym czasie

zmieniaj lotki stare na nowe.
Jednym i drugim za miesi c da si

dopiero wzlecie pod lazurowe
sklepienia nieba, dlatego teraz

sp dzaj razem czas na spacerach
* * *

D ugie dzieci stwo piskl t urawi
od dawna ludzi bardzo ciekawi.
uraw do ywa lat pi dziesi ciu.

M em si staje w wieku lat pi ciu.
* * *

Odnie te dane tak e do siebie!
Gdy si w dzieci stwie nazbyt

zagrzebiesz,
ciesz si tym wielce i b d szcz liwy,

bowiem do yjesz latek s dziwych.
* * *

Do Portugalii lec urawie,
bo ju pa dziernik wita si z wrze niem.

Macham chusteczk do nich
w Warszawie.

- Wracajcie zdrowe i jak najwcze niej!

Franciszek Kobry czuk•

Wyjazd do miasta

W dniu 17.02.2013r. wszystkie dzieciaki z Domu Dziecka
w Białowieży wyjechały do Białegostoku na zakupy oraz
do kina.

Nigdy nam si nie zdarza o, e mogli my wspólnie
wyjecha i nie ponosi kosztów. Ten wyjazd na d ugo zostanie
dzieciom w pami ci, a ludziom o wspania ych sercach serdecz-
ne dzi kujemy:
- Wójtowi Gminy Bia owie a i Micha owi Olszewskiemu za
autokar,
- Izbie Celnej w Bia ymstoku i Oddzia om Celnym w Po ow-
cach, Czeremsze i Siemianówce za bony odzie owe do realiza-
cji w sklepie H&M,

- Firmie „Naftan” za bilety do kina,
- Pani Marioli Juszczuk za smako yki w KFC,
- Pani Ma gorzacie Skiepko za po wi canie dzieciom swoje-
go czasu wolnego,
- Panu Piotrowi Bajko - kierowcy autokaru - za bezpieczn
jazd . •

DD



VII TURNIEJ BIAŁOWIESKICH ZAKŁADÓW PRACY

BPN i T.S. Żubr najlepsze
W dniach 22-23 lutego już po raz siód-
my obył się turniej białowieskich za-
kładów pracy w piłce siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Białowieża.

W zawodach wzi o udzia
w sumie czterna cie zespo ów (pi
w grupie „zawodowej” i dziewi w gru-
pie „amatorskiej”). Poziom rywalizacji
sta na bardzo wysokim poziomie, wiele
spotka ko czy o si wynikami 2 do 1.
Na wszystkich uczestników turnieju, za-
równo zawodników, jak i kibiców, czeka-
o wiele atrakcji. Organizatorzy, czyli

UKS Olimpijczyk Bia owie a i Zespó
Szkolno – Przedszkolny, przygotowa-
li m.in. loteri fantow . Rozdano dwie-
cie losów, z których wygrywa o a 120.

W ka dej kategorii pierwsze trzy dru y-
ny oprócz medali i pucharów, otrzyma y
równie nagrody rzeczowe.

Ostatecznie w grupie „amator-
skiej” najlepszy okaza si zespó Bia o-
wieskiego Parku Narodowego,
a w grupie „zawodowej” Towarzystwo
Sportowe ubr.

Na zako czenie turnieju wójt
Gminy Bia owie a Albert Litwinowicz
otrzyma od organizatorów podzi kowa-
nia za wspieranie ycia sportowego
w gminie, firma Grafix Bia ystok podzi -
kowania za wieloletnie wspieranie klubu
UKS Olimpijczyk Bia owie a, a pan Je-
rzy Chilecki za pomoc we wspó organi-
zacji turnieju zak adów pracy.

Ostateczna kolejność zawodów:
Amatorzy:
1. Bia owieski Park Narodowy
2. Instytut Biologii Ssaków PAN I
3. Ochotnicza Stra Po arna w Bia owie-
y I

4. Technikum Le ne
5. Instytut Biologii Ssaków Pan II
6. Dom Dziecka/Poczta Polska
7. Dom Pomocy Spo ecznej „Rokitnik”
8. Urz d Gminy Bia owie a

9. Zespó Szkolno-Przedszkolny

Zaawansowani:
1. T.S. ubr Bia owie a
2. Ochotnicza Stra Po arna w Bia owie-
y II

3. Placówka Stra y Granicznej w Bia o-
wie y
4. Posterunek Policji w Bia owie y
5. ZUL Bia owie a

Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim firmom oraz osobom fizycz-
nym, które z roku na rok co raz bar-
dziej wspierają organizację zawodów:
• Urz d Gminy Bia owie a.
• Fundacja PGNiG im. Ignacego ukasie-
wicza.
• Grafix Bia ystok.
• Gospodarstwo Rolno-Le ne Wojciech
Kury o Bia owie a.
• Nadle nictwo Bia owie a.
• „Jerzyk” - Jerzy Chilecki.
• Alina i Roman Wo kowyccy Kwatera
„Nad Stawami”.
• Apteka Aloes Bia owie a.
• Arhelan Burzy scy Sp. J. sklep nr 49
w Bia owie y.
• Auto Komis RYBAK Bia ystok ul. Za-
b udowska 37.
• Bank Spó dzielczy w Hajnówce.
• Bia owieski O rodek Kultury.
• Bia owieski Park Narodowy.
• Biuro Ubezpieczeniowo-Rachunkowe
Borowik Miros aw.
• Dom Dziecka w Bia owie y.
• Dom Pomocy Spo ecznej „Rokitnik”.
• Dudarex.pl - Dariusz Pietraszko Haj-
nówka.
• Hermes sp. z o.o.
• Hurtownia Artyku ów Sportowych i Tu-
rystycznych „Cerex” Bia ystok.
• Instytut Biologii Ssaków PAN.
• Jolanta i Janusz Szpakowicz.
• Kolnex Sp. j. Ci cie wod Bia ystok.
• Krzysztof Furmanek.
• Kwatera „Na skraju”- Joanna i Anatol

Lewczuk.
• Mango. Hurtownia owoców i warzyw
Hajnówka.
• P.P.H.”Karmel” Import Export Haj-
nówka.
• Park Wodny w Hajnówce.
• Pensjonat „Gawra” Alicja i Stefan Baj-
ko.
• Pizzeria „Siciliana” w Bia owie y.
• Posterunek Stra y Granicznej w Bia o-
wie y.
• Pralnia Ekologiczna Lagoon za stacj
benzynow Bliska w Bia owie y.
• Rze ba w drewnie - Szuma Przemy-
s aw.
• Sklep „Kamar” w Bia owie y.
• Soccer Sklep Sportowy Bia ystok.
• Spó dzielnia Produkcyjno-Handlowa
„Krynka”.
• T.S. ubr Bia owie a.
• Tamara i Grzegorz Orzechowscy.
• Technikum Le ne w Bia owie y.
• TON S.j. PHU Kardasz i wspólnicy.
• Zawodnicy Instytutu Biologii Ssaków.

•
Mateusz Gutowski


