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28.03.2015r. Lokalna Organizacja
Turystyczna w Białowieży we współpracy z
Gminą Białowieża dokonała symbolicznego
otwarcia przystani kajakowej. Usytuowane
zostały pomosty przy moście Towarowej
oraz Szkole. Ze względu na deszczowy
dzień spływ został przełożony w czasie. O
dacie spływu poinformujemy na naszej
stronie internetowej. LOT jest w trakcie
opracowania zasad korzystania z kajaków
oraz przystani. Po stworzeniu dokumentu
mieszkańcy Białowieży będą
mogli
skorzystać z nowej atrakcji w Białowieży.

WÓJT INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy,
po wyborze Wójta i radnych przyszedł czas
na zmiany Sołtysów. Na 8 sołectw, aż w 5
wybrano nowego Sołtysa:
Budy - Krystyna Dobrzyńska, CzerlonkaJacek Kajak, Grudki- Jan Micun, StoczekGrzegorz Orzechowski, Teremiski- Elżbieta
Poleszuk.

Gmina Białowieża jest na ukończeniu
projektu remontu sceny na parkingu. Efekt
prac jest zdecydowanie zauważalny.

Kolejny raz Sołtysami zostali:

Zgłosiliśmy do konkursu „Podwórko Nivea”
naszą miejscowość. Konkurs będzie polegał
na oddawaniu głosów przez Internet na
powstanie placu zabaw przy szkole. Po
ukazaniu
się
naszej
miejscowości
poinformujemy na stronie Gminy oraz
Facebook o możliwości oddawania głosówbędziemy wdzięczni za liczne głosy. To od
Państwa będzie zależało czy plac zabaw
powstanie.

Podolany- Walentyna Kozak, PogorzelcePiotr
Szlachciuk,
ZastawaAndrzej
Siemieniuk.
W dniach 27-28.02.2015r. rozegrany został
IX Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w
piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Białowieża.
Zwycięzcą
w
kategorii
amatorów został Instytut Biologii Ssaków
PAN II detronizując tym samym
Białowieski Park Narodowy I, który zajął II
miejsce. III miejsce wywalczył zespół
Technikum Leśnego.

W związku z pytaniami dotyczącymi
projektu
wymiany
oświetlenia
oraz
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
informuję, iż planowane zakończenie
pierwszego projektu przewidziane jest do
końca września 2015r, a drugi do końca
2015r.

W grupie zaawansowanej I miejsce zajęła
Straż Graniczna. Po zaciętych walkach II
miejsce
zdobyło
Towarzystwo Sportowe „Żubr”, a III
– Instytut Biologii Ssaków PAN I.

Wójt Gminy Białowieża

Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników.
Pozostałym uczestnikom, współorganizatorom i widzom serdecznie dziękuję.

Grzegorz Kasprowicz

24.03.2015r.
nastąpiła
jednodniowa
reaktywacja kina w BOK. Odwiedziło nas
Kino Orange z usług których skorzystało
około 300 mieszkańców. Z informacji jakie
udało nam się uzyskać kolejna wizyta Kina
Orange nastąpi w IV kwartale tego roku.
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P R O T O K O Ł Nr V/15
z nadzwyczajnej V Sesji
Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 26 lutego 2015
roku.
Nadzwyczajna V Sesja Rady
Gminy Białowieża odbyła się
w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej przy
ul. Sportowej 12.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zamojski rozpoczął
sesję o godz. 14.05, następnie
powitał wszystkich obecnych.
Rada obradowała w składzie
14 radnych.
Ad.2
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zamojski odczytał
porządek obrad:
Pani Sekretarz zaproponowała
wprowadzenie do porządku
obrad podjęcie uchwały w
sprawie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne
jako pkt. 9. Powyższa
uchwała regulowałaby odbiór
odpadów od kwater agroturystycznych.
Dalszych uwag nie wniesiono, wobec powyższego
Przewodniczący poddał pod
głosowanie porządek obrad
wraz z wprowadzoną zmianą.
Porządek
obrad
został
przyjęty jednogłośnie i w
związku z powyższym Rada
obradowała według następującej kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV
Sesji
Rady
Gminy
Białowieża.
4. Informacja Wójta Gminy
z realizacji uchwał Rady
Gminy i istotnych działań
dotyczących Gminy w
okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy
międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie
Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
8. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku
na
terenie
Gminy Białowieża.
9. Podjęcie
uchwały
w
sprawie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają
odpady komunalne.
10. Podjęcie
uchwały
w
sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie
uchwały
w
sprawie wyboru metody
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
ustalenia
wysokości
stawki tej opłaty oraz
stawki za pojemnik o
określonej pojemności.
12. Podjęcie
uchwały
w
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi
wykonywane
przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
opróżnianie zbiorników
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bezodpływowych
i
transport
nieczystości
ciekłych oraz przedsiębiorcę
odbierającego
odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości,
wpisanych do rejestru
działalności regulowanej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na
lata 2015 - 2036
14. Podjęcie
uchwały
w
sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2015 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
Ad.3
Protokół z IV Sesji
Rady Gminy został rozesłany
radnym drogą elektroniczną.
Wniesiono następujące uwagi
do protokołu:
Radny W. Wołkowycki
wniósł o wpisanie do protokołu całej jego wypowiedzi i
uzupełnienie o treść ,, dokonać analizy potrzeb całej
Gminy. Ustalić możliwości
finansowe i ustalić priorytety”.
Dalszych
uwag
nie
wniesiono. Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod
głosowanie wraz z naniesioną
poprawką
protokół
pod
głosowanie.
Za przyjęciem – 14 radnych
(

Ad.4
Informacja Wójta Gminy z
realizacji uchwał Rady Gminy
i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił
Wójt następująco:
-28 stycznia wraz z przedstawicielami Starostwa oraz z
wójtami gmin sąsiednich
przeprowadzono dyskusję nad
Planem Zadań Ochronnych
dla Puszczy Białowieskiej,

- 29 stycznia odbyło się
spotkanie z przedstawicielem
firmy transportowej VOYAGER w sprawie przewozu
mieszkańców ,,wsi puszczańskich”,
- 30 stycznia odbyło się
spotkanie w Sękocinie Starym
w Instytucie Badawczym
Leśnictwa
w
sprawie
projektu, w którym uczestniczy Gmina Białowieża,
- 2 lutego odbyło się
spotkanie w RDOŚ w sprawie
PZO dla Puszczy Białowieskiej oraz 4 lutego w
Sejmie,
- 5 lutego odbyło się
spotkanie
z
sołtysami
Pogorzelec, Teremisek, Bud i
Czerlonki w sprawie transporttu
publicznego
jak
również z przedstawicielem
PKS Białystok,
- 12-13 lutego w Białowieży
odbyło się Zgromadzenie
Gmin
Wiejskich
Województwa Podlaskiego,
- 17 lutego została podpisana
umowa na remont sceny i
budynku wraz z wyposażeniem oraz dostawą koszy na
śmieci i ławek na terenie
Centrum Turystyczno-Kulturalnego w ramach projektu,
-17 lutego również odbyło się
spotkanie z firmą SCHLEDER w sprawie wymiany
oświetlenia ulicznego na
energooszczędne - LED,
- 18 lutego spotkał się z
Komitetem
Rodzicielskim,
była poruszana sprawa wymiany dywanów w przedszkolu oraz potrzeba zakupu
zabawek co zostało już
wykonane,
- 20 lutego odbyło się
spotkanie z firmą FILIPS w
sprawie wymiany oświetlenia
ulicznego na energooszczędne
oraz spotkanie z firmą
transportową w Bielsku Podlaskim, w którym uczestni-

czyli również przedstawiciele
innych gmin,
- odbyły się wybory sołeckie
w Budach, Grudkach, Czerlonce, Pogorzelcach, Stoczku,
- 24 lutego odbyło się
spotkanie z firmą transportową ARIVA, na którym
ustalono, iż do końca roku
szkolnego gmina nie będzie
dopłacała
do
kursów
autobusu,
- również 24 lutego odbyło się
spotkanie
Polskiej
Izby
Rolniczej gdzie poruszany był
problem szkód wyrządzanych
przez dziki,
- 25 lutego odbyły się wybory
sołtysa w sołectwie Zastawa,
-został
przeprowadzony
przetarg na budowę sieci
szerokopasmowej,
- ustalono z Zakładem
Energetycznym, iż słupy
drewniane na ulicy Centura
będą wymienione na nowe i
przesunięte.
Ad. 5
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy
Krzysztofa Zamojskiego z
pracy międzysesyjnej
brzmiało następująco:
- uczestniczyłem w spotkaniu
w dniu 4 lutego w Sejmie w
sprawie PZO dla Puszczy
Białowieskiej oraz brałem
udział w posiedzeniach
komisji,
- zapoznałem się z
wystąpieniem pani Danuty
Kuroń odnośnie programu
dotyczącego rozwoju Regionu
Puszczy Białowieskiej
Ad. 6
Sprawozdanie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
pracy
międzysesyjnej
przedstawił Przewodniczący
Komisji M. Cieślak, który na
wstępie przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji
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Rewizyjnej za rok 2014.
Sprawozdanie
stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Następnie
przedstawił sprawozdanie z
pracy międzysesyjnej następująco:
Komisja spotykała się w
dniach 10 i 25 lutego.
Podczas spotkań zostały
przeprowadzone następujące
czynności:
-wybrano
Wiceprzewodniczącą Komisji Jowitę Ewę
Morawską,
- wytypowano cztery zespoły
kontrolujące do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych w planie pracy komisji,
- omówiono efekty i postępy
kontroli przeprowadzonych
oraz będących w trakcie
realizacji, zalecenia i wnioski
będą przedstawione w protokołach kontroli.
Przewodniczący Rady
w odniesieniu do sprawozdania przedstawionego z
pracy Komisji za rok 2014
zwrócił
się
do
osoby
obsługującej
Radę
o
uzupełnienie
brakujących
protokołów. Osoba prowadząca wyjaśniła, iż Komisja
Rewizyjna pracowała bez jej
udziału i wszystkie protokoły
były
sporządzane
przez
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Ad. 7
Sprawozdania
Przewodniczących Komisji o pracy
międzysesyjnej
kolejno
przedstawili:
Przewodnicząca Komisji
Oświaty
E.
Laprus
poinformowała, iż komisja
spotkała się w dniu 16 lutego
i
kontynuowała
sprawy
związane z opieką zdrowotną
w Gminie Białowieża. W
spotkaniu uczestniczył dyr.
SPZOZ w Hajnówce pan

Grzegorz Tomaszuk. Podczas
spotkania zostały poruszone
następujące sprawy
1) Zatrudnienie
lekarza,
który wyraża chęć pracy
wraz z zamieszkaniem w
Białowieży na cały etat.
Stanowisko dyrektora w
powyższej
sprawie
jest
negatywne.. Z uwagi, iż
obecny lekarz ma podpisaną
umowę do maja i wyraża chęć
dalszej współpracy, będzie
prowadzona
rozmowa
o
przedłużenie umowy na rok
oraz zatrudnienie na cały etat.
W związku z powyższym
Komisja zwróciła się do
dyrektora o przekazanie ¼
etatu dla lekarza zainteresowanego pracą w Białowieży,
aby mógł pracować w
godzinach popołudniowych i
dojeżdżać do pacjentów na
wizyty domowe własnym
samocho-dem, gdyż obecna
pani doktor nie posiada
uprawnień do kierowania
samochodem. Na powyższą
prośbę dyrektor nie wyraził
zgody.
2) Powstanie poradni rehabilitacyjnej w Białowieży.
Na posiedzeniu dyrektor
wyjaśnił zasady refundowania
takich poradni. Kontrakty są
podpisane do połowy roku
2016. Jeżeli Gmina będzie
dysponować
odpowiednim
pomieszczeniem, wyposaży
poradnię w sprzęt rehabilitacyjny, będzie pozytywna
opinia Sanepidu, będzie wpis
do rejestru oraz zostanie
zgłoszona do NFZ potrzeba
powstania takiej poradni w
Białowieży, będzie możliwe,
iż taka poradnia powstanie.
3) Zatrudnienie
lekarza
specjalisty – kardiologa.
Dyrektor wyjaśnił, iż koszt
przyjazdu kardiologa wynosi
około 700 zł. Jeżeli ma
powstać poradnia specjalis-

tyczna, to według przepisów
prawa taki lekarz będzie
musiał
przyjeżdżać
do
Białowieży trzy razy w
miesiącu po cztery godziny.
Również
musi
być
wyposażony gabinet w sprzęt
specjalistyczny tj. EKG, EKG
wysiłkowe, ECHO serca,
HOLTER.
W związku z powyższym i biorąc pod uwagę chęć
i zaangażowanie Rady aby
taka poradnia powstała należy
poczynić wszelkie starania w
pozyskaniu środków na zakup
sprzętu
rehabilitacyjnego.
Jeżeli w Narewce taka poradnia funkcjonuje i jest refundowana przez NFZ, to jest
duża szansa aby powstała w
Białowieży.
Następnym
punktem
posiedzenia była analiza
sytuacji w placówce oświatowo-wychowawczej. Temat
został dość szczegółowo
przeanalizowany.
Komisja
uzyskała następujące informacje, niektóre z nich są
bardzo niepokojące. a mianowicie średnia ocen klas
starszych.
W
klasach
młodszych średnie są w
granicach 4. Klasy szkoły
gimnazjalnej
przedstawiają
się następująco: klasa I - 3,41;
kasa II – 3,49; klasa III –
2,76. Z uwagi na to, iż w
klasach gimnazjalnych są
bardzo
niskie
oceny,
zwrócono się do dyrektora
szkoły z zapytaniem: ilu
nauczycieli w gimnazjum
posiada
ukończony
kurs
egzaminatora gimnazjalnego
ze
swojego
przedmiotu.
Mając taki kurs nauczyciel
zdecydowanie lepiej przygotuje ucznia do egzaminów.
Komisja otrzymała informację, iż w szkole nikt nie
posiada takiego kursu. W
związku
z
powyższym
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zwrócono się do dyrekcji o
poczynienie kroków aby
nauczyciele ukończyli takie
kursóy. Również poruszono
problem dysleksji i dysgrafii
u dzieci. Z informacji Pani
Dyrektor wynika, iż w szkole
nie ma dzieci, które potrzebowałyby pomocy psychologa w tych dziedzinach. Pani
Przewodnicząca poinformowała, iż to nauczyciel języka
polskiego, mając kontakt z
uczniem, powinien zwrócić
szczególną uwagę na sposób
pisania
i
poprawność
czytania. W przypadku gdy
stwierdzi, że dziecko ma
problem zgłasza to rodzicowi
i rodzic musi z takim
dzieckiem zgłosić się do
poradni. Jeżeli teraz dziecko
się zaniedbuje, to w przypadku gdy dojdzie ono do
szkoły średniej i z uwagi na
swoje problemy dysgraficzne
czy też dysleksyjne na
maturze straci co najmniej 3
punkty za ortografię i interpunkcję oraz za język i inne
możliwe
punkty,
które
mógłby zdobyć, może je to
kosztować niezdaną maturę z
języka polskiego.
Gdy
dziecko jest na poziomie
szkoły średniej z takimi
problemami, poradnia już mu
nie pomoże. Wobec powyższego Przewodnicząca zwróciła się do rodziców o szybkie
reagowanie i o pomoc swym
pociechom. Jeżeli poradnia
stwierdzi takie zaburzenia,
wówczas na maturze praca
dziecka jest oznaczona literką
D i jest inaczej oceniana.
Ostatnim
zagadnieniem poruszanym na posiedzeniu komisji była opieka
socjalna. Mieszkańcy zwrócili
uwagę, iż zmniejszyła się
częstotliwość
odwiedzin
pracowników
socjalnych.
Pani
kierownik
GOPS

wyjaśniła, że z uwagi na
zakończenie roku i rozpoczęcie nowego oraz na okres
sprawozdawczy pracownicy
nie byli w stanie często być w
terenie.
W
związku
z
powyższym
wypracowano
stanowisko,
iż
zostanie
zaangażowany
wolontariat
funkcjonujący przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w
Białowieży i Technikum
Leśnym. W sprawach różnych
komisja poruszyła temat
likwidacji kina oraz złomowanie projekta. Dalej
pozostaje pytanie, kto pozwolił na kasację projektora?. W
uzupełnieniu do powyższej
wypowiedzi Przewodniczącej
Komisji Oświaty, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, iż komisja jest
w trakcie kontroli BOK i
sprawa związana z likwidacją
projektora będzie wyjaśniana.
Z uwagi, iż w obradach
uczestniczy L. Kanecka p.o.
dyrektora BOK Przewodnicząca E. Laprus zwróciła się z
zapytaniem jaka była historia
tego
projektora
i
czy
rzeczywiście był niesprawny.
Wypowiedź
brzmiała
następująco: ,,ja stanowczo
muszę stwierdzić, że ten
projektor był sprawny. Kino
było zamknięte nie z powodu
niedziałającego
projektora
ale z powodu małej frekwencji
i
ponoszonych
dużych
środków finansowych. Za
moich czasów, jak pełniłam
obowiązki, staraliśmy się z p.
A. Siemieniukiem (kinooperatorem) usprawniać ten
sprzęt. Stopniowo zakupywaliśmy lampy (koszt jednej
lampy 5 tys. zł) oraz były
przeprowadzane kontrole i
prace modernizacyjne. Sprzęt
nie był zużyty, działał”.
Radna J. Morawska
zwróciła się z zapytaniem czy

było poruszane możliwość
zatrudnienia psychologa w
naszej szkole.
Przewodnicząca E. Laprus
odpowiedziała, iż zorientuje
się w tej sprawie.
Sprawozdanie
Komisji
Środowiska
przedstawił
wiceprzewodniczący
J.
Łapiński, który poinformował, iż komisja pracowała
wspólne z Komisją Planowania. Komisje zajmowały
się następującymi zagadnieniami:
- Plan Zadań Ochronnych
Natura2000,Komisja wypracowała stanowisko, aby w jak
najszerszy sposób dotrzeć do
mieszkańców i zmobilizować
ich do działania.
- utrzymanie czystości i gospodarka odpadami na ternie
Gminy Białowieża – analiza
uchwał,
Komisja po wprowadzeniu
drobnych uwag pozytywnie
zaopiniowała uchwały.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Białowieża.
Na wstępie H. Bagrowska, Sekretarz Urzędu
Gminy poinformowała, iż
wszystkie uwagi zgłoszone na
posiedzeniu zostały wprowadzone do uchwały. Następnie projekt został wysłany do
SANEPIDU. gdzie otrzymał
pozytywną opinię. W regulaminie zostały uwzględnione
rozstrzygnięcia
nadzorcze.
gdyż regulamin utrzymania
czystości uchwalony w roku
2014 został przez nadzór
unieważniony.
Uchwała
została
poddana pod dyskusję i kolejno głos zabrali:
Radna
M.
Szpakowicz
zwróciła się z zapytaniem o
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lokalizację punktu selektywnej zbiorki odpadów.
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż punkt mieści się
przy OSP. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów można dostarczać takie odpady
jak: przeterminowane leki,
zużyte
chemikalia,
akumulatory, opony. Zużyty
sprzęt
elektroniczny
i
elektryczny odbierany jest
dwa razy w roku sprzed
posesji, jeżeli ktoś chce w
szybkim terminie pozbyć się
takiego
sprzętu,
może
przywieźć go do punktu.
Zamiar taki powinien być
zgłoszony w urzędzie.
Radny W. Wołkowycki przedstawił następujące uwagi:
- brak jest uszczegółowienia
postępowania ze środkami
ochrony roślin,
Pani Sekretarz odpowiedziała,
iż środki ochrony roślin są
odpadami niebezpiecznymi i
należy je dostarczyć do
punktu selektywnego.
- w pkt. 14 § 2 jest mowa o
zniżkach w opłatach. Odnosząc się do przepisów prawa
art. 6 k ust. 3 nie występuje
takie nazewnictwo jak zniżki.
- w § 3 ust. 9 skonkretyzować
tę część dotyczącą właścicieli
nieruchomości, która dotyczy
uprzątania chodników. Jeżeli
chodnik
przylega
do
nieruchomości to obowiązek
sprzątania jest po stronie
właściciela tejże nieruchomości. W przypadku gdy
między chodnikiem a nieruchomością występuje pas
zieleni to obowiązek spoczywa na zarządcy drogi.
Zaproponował zapis ,,uprzątanie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z
powierzchni
chodników
przylegających bezpośrednio
do granicy nieruchomości”.

- w § 5 ust. 5 po zapisie
winien wystawić pojemniki
przed wejściem dodać zapis
,,przed wjazdem”.
- w § 19 zapis dopuszcza się
gromadzenia odpadów biodegradowanych, dopuszcza się
zamienić na zaleca się,
Radny C. Kamiński
zwrócił się z zapytaniem,
jakie są kary za wyrzucanie
śmieci w miejscu niedozwolonym.
Pani
Sekretarz
poinformowała, iż policja
jako organ dbający o porządek
może
mandatem
ukarać osobę, która zaśmieca.
Gmina odbiera wszystkie
odpady i wobec powyższego
nie powinna taka sytuacja
zaistnieć. Z urzędu będą
poczynione działania sprawdzające
czy
wszyscy
mieszkańcy złożyli deklarację
na odbiór odpadów oraz czy
wszystkie firmy działające na
terenie
Gminy
mają
podpisane umowy na odbiór
odpadów.
Radna M. Szpakowicz
zwróciła się z zapytaniem,
czy Gmina zobowiązuje się
do
odbioru
materiałów
budowlanych.
Pani
Sekretarz
wyjaśniła następująco: w
regulaminie jest zapis, iż
mieszkańcy gromadzą materiał budowlany w oddzielnym kontenerze i są przekazywane
przedsiębiorcy
odpłatnie.
Z uwagi na brak
dalszych uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie
Za przyjęciem – 14 radnych
Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ad. 9
Podjęcie
uchwały
w
sprawie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne.
Przewodniczący
Rady
zwrócił się o przedstawienie
zasadności
podjęcia
powyższej uchwały.
Pani Sekretarz uzasadniła
w
następujący
sposób
informując, iż: do dnia
dzisiejszego
Gmina
nie
podejmowała uchwały w
powyższej sprawie, gdyż nie
zajmowała się odbiorem
odpadów
od
części
nieruchomości, która jest
niezamieszkała
(agroturystyka). Z uwagi, iż
do urzędu wpływały informacje i monity o konieczności obciążania kwater za
odbiór odpadów (kwaterodawcy na koszt gminy
wystawiali odpady pochodzące z kwatery), zaistniała
potrzeba
podjęcia
takiej
uchwały.
Kwaterodawcy,
którzy
mają
podpisaną
umowę z firmą muszą ją
wypowiedzieć i złożyć do
Urzędu Gminy deklarację.
Radny W. Wołkowycki
zwrócił się z prośbą o
sprecyzowanie zapisu ,,część
niezamieszkała”.
Odnosząc
się
do
uwagi radnego, Wiceprzewodnicząca
E. Laprus
zaproponowała zmianę zapisu
w§ 2 na ,,uchwała dotyczy
tych części nieruchomości, na
których
nie zamieszkują
mieszkańcy a są użytkowane i
powstają
tam
odpady
komunalne.
Za przyjęciem – 14 radnych
Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Ad. 10
Podjęcie
uchwały
w
sprawie określenia wzoru
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deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Z uwagi na brak uwag
Przewodniczący Rady poddał
uchwałę pod głosowanie
Za przyjęciem – 14 radnych
Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Ad.11
Podjęcie
uchwały
w
sprawie
wyboru
metody
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
ustalenia wysokości stawki tej
opłaty oraz stawki
za
pojemnik o określonej pojemności.
Przewodniczący
Rady
zwrócił się do Pani Sekretarz
o przedstawienie zasadności
podjęcia powyższej uchwały,
która brzmiała następująco:
,,Po otwarciu ofert okazało
się, że roczna stawka jaką
musimy zapłacić dla PUK to
jest około 135 tys. zł. Z
analizy
dotychczasowych
wpływów za rok 2014 okazuje się, że wpływy z opłat za
gospodarowanie to jest 112
tys. zł. i w związku z
powyższym brakuje 23 tys. zł.
Jeśli zostaną wzięte pod
uwagę te wszystkie zadania,
które ciążą na Urzędzie
Gminy związane z gospodarką komunalną zgodnie z
ustawą po przeliczeniu do
kosztów należy dodać ½
etatu. Koszt roczny, który
potrzebny jest do zbilansowania wszystkich wydatków
związanych z gospodarką
odpadami to jest 49 137,06 zł.
Do Urzędu Gminy opłaty za
odbiór odpadów wpłacało
1700 osób. Biorąc pod uwagę
wpłaty za agroturystykę i
wpłaty obecnie zadeklarowanych osób, za odbiór odpadów selektywnych należy

podnieść stawkę o 1,80.
Propozycja jest aby podnieść
stawkę o 1,50 zł czyli będzie
to kwota 6,50 zł za selektywną, 13 zł za nieselektywną
oraz za pojemnik 120 litrowy
10 zł.
Radna M. Szpakowicz
zwróciła uwagę aby przy
opłatach za pojemniki jasno
sprecyzować, iż dotyczy to
kwater agroturystycznych.
Radny W. Wołkowycki
zwrócił się do Pani Skarbnik
o przedstawienie, jaki jest
procent
ściągalności
za
odbiór odpadów komunalnych.
Pani
Skarbnik
poinformowała, iż zaległość za rok
2014 jest to kwota 7 700,00 zł
(około 5%).
W dalszej części radny
W. Wołkowycki złożył wniosek formalny aby stawka za
odbiór wynosiła 7,50 zł, gdyż
w kalkulacji należy uwęględnić koszty związane z utrzymaniem punktu selektywnej
zbiórki odpadów.
Z uwagi na brak
dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek radnego
W. Wołkowyckiego
Kto Pań i Panów Radnych
jest za podniesieniem stawki
za odbiór odpadów w sposób selektywny na 7,50 zł ?
Za przyjęciem – 3 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych
Przeciw – 9 radnych
Wniosek został odrzucony i w
związku
z
powyższym
Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie uchwałę z
proponowaną stawką 6,50 zł
wraz z naniesioną poprawką
redakcyjną
Za przyjęciem – 12 radnych
Wstrzymało się – 2 radnych

Przeciw – 0 głosów
Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Ad.12
Podjęcie uchwały w
sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i
transport
nieczystości ciekłych oraz
przedsiębiorcę odbierającego
odpady
komunalne
od
właścicieli
nieruchomości,
wpisanych
do
rejestru
działalności regulowanej.
O wyjaśnienie zasadności podjęcia powyższej
uchwały została poproszona
Pani
Sekretarz,
która
poinformowała,
iż
w
przypadku gdy właściciel
gospodarstwa nie będzie
opróżniał zbiorników i nieczystości będą przedostawały
się na zewnątrz to Gmina
będzie
musiała
przejąć
obowiązek
opróżnienia
zbiornika na koszt tegoż
właściciela (stawka będzie
podwójna).
Obowiązkiem
urzędu jest prowadzenie
rejestru gospodarstw, w których występują zbiorniki
bezodpływowe na nieczystości ciekłe i sprawdzania
częstotliwości opróżniania.
Z uwagi na brak uwag
Przewodniczący
poddał
uchwałę pod głosowanie
Kto jest z Pań i
Panów Radnych jest za
przyjęciem uchwały w
sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli
nieruchomości za usługi
wykonywane przez
przedsiębiorcę
8

posiadającego zezwolenie na
opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych oraz
przedsiębiorcę
odbierającego odpady
komunalne od właścicieli
nieruchomości, wpisanych
do rejestru działalności
regulowanej.
Za przyjęciem – 14 radnych
(jednogłośnie)
Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu
Ad.13 Ad. 14
Podjęcie uchwał w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015
– 2036 oraz uchwały w
sprawie zmiany w budżecie
Gminy na rok 2015.
Pani Skarbnik przed-stawiła
jakie zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy na
rok 2015 następująco:
- otrzymano zwiększenie
subwencji
oświatowej
o
kwotę 199 022,00 zł,
- otrzymano dotację celową
na posiłek dla potrzebujących
w kwocie 1400,00 zł,
- otrzymano refundację z
realizacji zadania z wkładem
unijnym na fotowoltaiczne
baterie zainstalowane na
budynku Urzędu Gminy
16 473,00zł
- wprowadzono do dochodów
płatność rodziny za pobyt
mieszkańca gminy w DPS w
kwocie 2 tys. zł,
- wprowadza się refundację
dotacji z WFOŚ za wywóz
azbestu z terenu Gminy
Białowieża około 10 tys. zł,
- otrzymano dotację na
zadania
przedszkolne
w
wysokości 48 374,00 zł.
wprowadza
się
do
dochodów projekt budowy
placu przedszkolnego w wysokości 52 800,00 zł,

Po
stronie
wydatków
realizacja będzie przedstawiała się następująco:
- w przedszkolu zostanie
zakupiona wykładzina, nowe
zabawki oraz pelet,
- kwotę w wysokości 40 tys.
zł. przeznaczono na utrzymanie mieszkańców w DPS,
- uzupełnienie wydatków po
stronie administracyjnej na
płacach (nie została ujęta
odprawa
poprzedniemu
wójtowi) oraz uzupełnić
częściowo
płace
dla
sekretarza
(przez
trzy
miesiące
wypłacane
jest
wynagrodzenie dla zastępcy
wójta),
- zdejmuje się z planu kwotę
w wysokości 2 800,00zł,
która została omyłkowo ujęta
podwójnie,
Po zmianach dochody będą
wynosiły 11 424 204,00 zł a
wydatki 12 426 682,00 zł
Następnie zostały wyjaśnione
zasady budżetowania subwencji oświatowej a mianowicie:
rozdysponowanie
subwencji oświatowej należy
do decyzji Rady Gminy, gdyż
nie jest dotacją celową na
działalność szkoły. Zespół
Szkolno-Przedszkolny
na
etapie projektu budżetu miał
zaplanowane
wszystkie
wydatki, które niezbędne są
do
realizowania
zadań
szkolnych. Wydatki ogółem
ZSP wynosi 2 523 574,00 zł,
z tego szkoła wypracowuje
dochody, które przekazuje do
budżetu Gminy o wysokości
212 580,00 zł, z tego subwencja wynosi w obecnej
chwili 1 773 870,00 zł.
Dotacja, która jest z budżetu
państwa na zadania przedszkolne wynosi 48 374,00 zł.
Gmina do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
dokłada
488 750,00 zł. w obecnej
chwili nie ma potrzeby

zwiększania wydatków na
szkołę i w związku z
powyższym Wójt proponuje
Radzie przeznaczyć środki ze
zwiększenia subwencji oświatowej na inny cel.
Z uwagi na brak uwag
Przewodniczący Rady poddał
uchwałę pod głosowanie
Za przyjęciem – 14 radnych
(

Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Mieszkanka Gminy Pani
B. Kempisty zwróciła się z
prośbą o zmianę uchwały
budżetowej aby przeznaczyć
środki na realizację zadania
na remont ulicy Nowej.
Pani
Skarbnik
poinformowała, iż w uchwale
powyższa inwestycja jest
ujęta w budżecie gminy do
realizacji na rok 2015. Środki
finansowe, które są przeznaczone na realizację zadania są
podzielone w następujący
sposób. Część środków ma
pochodzić z budżetu państwa.
Na dzień dzisiejszy złożony
wniosek nie został zaakceptowany. Budżet Gminy nie
jest w stanie pokryć kosztów
całej in-westycji i w związku
z po-wyższym staramy się na
pozyskanie środków zewnętrznych.
Pani B. Kempisty
zwróciła się o wyjaśnienie,
dlaczego inwestor – Urząd
Gminy
wycofał
złożony
wniosek o pozwolenie na
realizację inwestycji drogowej.
Pani Sekretarz udzieliła
następujących
informacji:
wniosek na budowę w trybie
ustawy
drogowej
został
złożony
w
Starostwie
Powiatowym w Hajnówce i
decyzja
została
wydana
pozytywnie. Na powyższą
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decyzję wpłynęło odwołanie
jednego właściciela przyległej
nieruchomości zarzucające, że
za
dużo
terenu
jest
przejmowane pod tę drogę na
jej poszerzenie tytułem jego
nieruchomości.
Odwołanie
zostało rozpatrzone przez
organ odwoławczy, który
uchylił decyzję Starosty.
Organ
drugiej
instancji
argumentował swą decyzję
tym, że mapy dołączone do
wniosku były nieaktualne i
pochodziły z roku 2009.
Starostwo
Powiatowe
w
Hajnówce wyznaczyło termin
7
dni
na
doręczenie
aktualnych map i wykonanie
nowych
podziałów
albo
wycofanie
wniosku.
Ze
względu na krótki termin
podjęto decyzję, iż wniosek
zostanie wycofany. Wójt
rozważa możliwość przeprojektowania tej drogi aby
inwestycja nie ingerowała w
przyległe działki (zmniejszenie szerokości drogi). Jest
zgoda projektanta na zmianę
projektu.
Urząd
Gminy
wystąpi ponownie z wnioskiem o pozwolenie na
budowę oraz będzie składany
wniosek o pozyskanie środków w ramach Schetynówek
(nabór będzie we wrześniu).
Po
zakończeniu
dyskusji
Przewodniczący
Rady poddał uchwałę pod
głosowanie.
Za przyjęciem – 14 radnych
(

Uchwała została podjęta i
stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Ad.15
W sprawach różnych
poruszono następujące
tematy:
1) Stan ulicy Nowa.
Pani B. Kempisty,
mieszkanka Gminy Biało-

wieża, prowadząca działalność przy ulicy Nowej zabrała
głos w sprawie stanu ulicy.
Od kilku lat, gdy nowy
przedsiębiorca rozpoczął swą
inwestycję, droga uległa
pogorszeniu. Turyści, którzy
przyjeżdżają na nocleg nie
mogą przejść przez drogę,
droga jest zabłocona. W
poprzednich latach doraźnie
wykonywano prace polegające na równaniu jezdni. co
nie miało racji bytu. W
związku
z
powyższym
zwróciła się do Rady o pomoc
naprawy drogi i o przeznaczenie środków na doraźną
naprawę.
Wójt ustosunkowując
się do powyższej wypowiedzi
powiedział, iż na wszystkie
zgłoszenia urząd reaguje i w
miarę
możliwości
i
posiadanych
środków
naprawia drogi. Niestety
finanse gminy nie są aż tak
duże aby wyremontować
każdą drogę i zalać asfalt. W
przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie z
Nadleśniczym w sprawie
dofinansowania na budowę i
remonty dróg. Na dzień
dzisiejszy możemy stosować
tylko środki doraźne poprzez
utwardzenie.
Pani B. Kempisty
zwróciła się z wnioskiem aby
z częstotliwością raz na trzy
miesiące
przyjeżdżał
samochód w celu utwardzenia
drogi oraz częstszą wizytację
z urzędu w okresie po zimie
oraz po obfitych opadach.
W odniesieniu do
wypowiedzi pani H. Bagrowska poinformowała, iż
najlepszym rozwiązaniem na
dzień dzisiejszy jest zakup
skruszonego
materiału
budowlanego i usypanie na
ulicy Nowej. Z uwagi, iż
gmina stara się o pozyskanie

środków
zewnętrznych
zwróciła się z prośbą o
uzbrojenie się w cierpliwość.
gdyż droga będzie robiona.
Obiecała, iż doraźnie droga
będzie naprawiana.
2) Przegląd kanalizacji w
ramach gwarancji.
Sołtys Pogorzelec poruszył problem związany z
kanalizacją. W 2014 roku
była przeprowadzona kontrola
kanalizacji
we
wsi
Pogorzelce, podczas której
wykryto usterki.
Więc w
związku
z
powyższym
zwrócił się z zapytaniem czy
usterki
zostały wyeliminowane.
Wójt poinformował,
iż jest w posiadaniu dwóch
protokołów, które zostały
sporządzone w miesiącu lipcu
oraz w listopadzie. W
protokołach jest zapisane, iż
wszystkie zgłoszone możliwe
do usunięcia awarie zostały
usunięte i tym samym
gwarancja na kanalizację
została przedłużona do roku
2017.
Następnie odczytał
treść protokołu.
3) Przegląd
techniczny
paneli słonecznych.
Radna M. Szpakowicz
zwróciła się z zapytaniem,
czy i kiedy będą przeprowadzane przeglądy paneli
słonecznych.
Wójt poinformował, iż
firma Solver zgłosiła upadłość
i nie będzie świadczyła
żadnych usług. W związku z
powyższym Gmina zwróciła
się do ubezpieczyciela o
wypłatę
odszkodowania.
Pozyskane
środki
będą
przeznaczone na przeglądy i
usterki.
4) Przesyłanie
materiałów
sesyjnych drogą elektroniczną.
Radna M. Szpakowicz
zwróciła się z propozycją
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przesyłania WPF radnym
drogą
elektroniczną.
Przedstawiła jaki jest koszt
związany z wydrukowaniem
powyższego dokumentu dla
rady tj. około 80 zł.
Powyższa propozycja
została poddana pod
głosowanie
Za przyjęciem – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
W związku z powyższym Przewodniczący Rady
zwrócił się do radnych o
przeglądanie skrzynek e-mail
i czytanie materiałów przesłanych tą drogą.
5) Plan Zadań Ochronnych
Wiceprzewodnicząca
E.
Laprus przedstawiła następujące informacje dotyczące
PZO. Podczas spotkania z
wójtami, Burmistrzem Miasta
Hajnówki, wicestarostą zostało wypracowane wspólne
stanowisko.
To
wspólne
stanowisko zaprezentowaliśmy w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
w
Białymstoku
(RDOŚ).
Spotkanie odbyło się z Panią
Dyrektor/ Pan Dyrektor nie
był obecny. Z naszej strony w
spotkaniu uczestniczyli: Wójt,
Sekretarz,
Przewodnicząca
Komisji Środowiska, Wiceprzewodniczaca Rady oraz
przedstawiciele gmin. Nasze
wystąpienia były na tyle
zdecydowane, że RDOŚ
wycofał się z postanowienia
natychmiastowego
podpisu
PZO do miesiąca maja, dając
nam czas na konsultacje
społeczne,
żeby
każdy
mieszkaniec
mógł
się
dowiedzieć czy rzeczywiście
jego interes nie jest zagrożony
w momencie wprowadzenia w
życie PZO. Zwróciliśmy się z
zapytaniem,
czy
została
wykonana
inwentaryzacja,
którą rzekomo RDOŚ miał
dokonać na tym terenie.

Okazało się, że na przykład w
przypadku murawy bliźniczkowej takiej inwentaryzacji
nie ma. Wpisane są działki,
wpisane
są
plany
do
podpisania przez Wojewodę
lecz inwentaryzacji nie było.
W związku z powyższym
otrzymaliśmy
propozycję,
abyśmy w swoim zakresie
dokonali takiej inwentaryzacji, która zostanie wzięta
pod uwagę i zostanie przez
RDOŚ naniesiona. W gazecie
lokalnej są umieszczone
wszystkie działki ujęte w
PZO. Właściciele tych działek
powinni zgłosić się do Urzędu
Gminy w celu zweryfikowania czy faktycznie dany
gatunek, który jest objęty
ochroną występuje na jego
działce. Jest to przesunięcie w
czasie od podpisania, które
zapewni
mieszkańcom
możliwość uniknięcia zagrożenia i utraty możliwości
pełnego korzystania z działek
na 10 lat. Od chwili
podpisania, dokument ten
będzie obowiązywał przez
okres 10 lat. Na obszarach
objętych ochroną będzie
można tylko kosić dwa razy
do roku, wypasać, a gdzie
występują cieki wodne nie
będzie można się budować, (
w przypadku derkacza) co
pozbawia
właściciela
korzystania
ze
swojej
nieruchomości ustanawiając
ograniczenia. W związku z
powyższym Wójt, Przewodniczący Rady i ja udaliśmy się
do Sejmu na spotkanie z
Wiceprzewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska.
Zapoznaliśmy z sytuacją
naszej Gminy i okolic, a
konsekwencją tego spotkania
jest interpelacja poselska
wystosowana do Pani Ewy
Kopacz,
Prezesa
Rady
Ministrów, w sprawie ustano-

wienia Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura
2000 Puszcza Białowieska o
następującej treści:
,, W ostatnim czasie dotarł do
mnie projekt rozporządzenia
RDOŚ w Białymstoku w
sprawie ustanowienia PZO
dla obszaru Natura 2000
Puszcza
Białowieska
zawierający
opis
granic
obszaru Natura 2000, mapę
tego obszaru, identyfikacji
istniejących
potencjalnych
zagrożeń w odniesieniu do
określonych
siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunków roślin, zwierząt i
ich siedlisk. Cele zadań
ochronnych w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt ze
wskazaniem
podmiotów
odpowiedzialnych za ich
wykonanie. Realizacja PZO
narzuca
na
podmioty
odpowiedzialne za wykonanie
konkretnego zadania. W
zaistniałej sytuacji uprzejmie
proszę
o
udzielenie
odpowiedzi na następujące
pytania:
1. Jakie
koszty
będą
ponoszone przez podmioty odpowiedzialne za
wykonanie
poszczególnych działań ochronnych
w stosunku do określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt i ich
siedlisk i kto będzie je
rekompensował?
2. Jakie są kryteria ochrony
w odniesieniu do określonych wymienionych w
rozporządzeniu siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunPków roślin i zwieRząt i ich siedlisk?
3. Jakie różnice w stanie
określonych
siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunków roślin i zwierząt
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4.

5.

6.

7.

wystąpiły od momentu
wyznaczenia poszczególnych przedmiotów ochrony do czasu zapoznania
się z rozporządzeniem i
konkretnych
działań
ochronnych?
Kto
będzie
ponosił
odpowiedzialność
za
niespełnienie kryterium
ochrony w odniesieniu do
wymienionej
w
rozporządzeniu siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk?
Ile
wyniosły
koszty
opracowania
rozporządzenia i kto był
autorem projektu działań
ochronnych w odniesieniu
do określonych siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk?
Ile wyniosły koszty badań
(inwentaryzacji)
związanych z opracowaniem rozporządzenia i kto
był wykonawcą tych
badań w odniesieniu do
określonych
siedlisk
przyrodniczych
oraz
gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk?
Czy projekt rozporządzenia przeszedł pełną
drogę konsultacji, zgodnie
z
obowiązującym
prawem?

W odniesieniu do ostatniego
zapytanie prof. Szyszko,
Wiceprzewodnicząca
E.
Laprus zdecydowanie powiedziała, iż nie. Konsultacje w
2012 r. przeprowadzano w
następujący
sposób:
Na
stronie Białowieskiego Parku
Narodowego została umieszczona
informacja,
iż
odbywają się spotkania i
można przyjść a informacje,
że spotkania były ogłaszano

na stronie internetowej ,,Okno
dla Puszczy”. I to były całe
konsultacje
społeczne
z
samorządami i mieszkańcami
gmin. Podczas rozmowy z
Panem, który opracowywał
plan z RDOŚ, E. Laprus
zwróciła się z zapytaniem,
gdzie zostały ujęte uwagi
Wójta Gminy Białowieża, bo
właściwie z Białowieży uwag
zamieszczonych w projekcie
nie ma. Jedynie Wójt Narewki
odzyskał prawie połowę
swoich terenów, a Białowieża
nie. Odpowiedź brzmiała , iż
uwagi Wójta Litwinowicza
były zgłoszone po terminie i
nie zostały ujęte. Jako nowa
Rada Gminy Białowieża
zwróciliśmy się zatem do
RDOŚ o umożliwienie przeprowadzenia
konsultacji
poprzez wnoszenie uwag
mieszkańców do projektu więc jest gorąca prośba do
Rady i mieszkańców o
zainteresowanie się powyższą
sprawą i sprawdzenie w
Urzędzie Gminy swoich
działek.
W uzupełnieniu E.
Malzahn, Przewodnicząca
Komisji
Środowiska
powiedziała, że przez wiele
osób są podpisane umowy z
Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa,
które w sposób całkowicie
zgodny z prawem załatwiają
odszkodowania właścicielom
za pewne gatunki chronione.
Przed podpisaniem umowy
należy
przeprowadzić
inwentaryzację
gatunków
chronionych,
podpisać
umowę, na podstawie której
będą wypłacane środki za
prowadzenie działań, które
nie uszczuplają populacji,
tego gatunku chronionego.
Jeżeli ktoś ma podpisaną taką
umowę i korzysta z takiej
formy rekompensaty, to z

informacji ustnej RDOŚ
wynika, iż na tych działkach
nic się już nie zmieni i będzie
tak jak jest. W przypadku gdy
wymienione działki w PZO
nie otrzymują rekompensaty z
ARiMR , RDOŚ poinformował, iż będzie podpisywać
takie umowy i będą starać się
na pozyskanie środków na
wypłacanie rekompensat.
Pani
E.
Laprus
odnosząc się do wypowiedzi
E. Malzahn poinformowała, iż
w PZO nigdzie nie wspomniano o wypłacaniu rekompensat, o tym kto będzie
wypłacał i w jakich kwotach.
Informacja przekazana została
ustnie i nie ma ona żadnych
umocowań prawnych.
Następnie głos zabrała
Pani Sekretarz i przedstawiła
następujące informacje. Urząd
jest
przygotowany
na
udzielenie
niezbędnych
informacji dla mieszkańców.
Każdy może przyjść i
dowiedzieć się czy jego
działka jest ujęta w PZO i
jakie
gatunki
ochronne
występują. Będzie również
przygotowany formularz dla
mieszkańca w celu uzyskania
informacji czy działka jest
objęta już umową z ARiMR,
czy właściciel potwierdza
występowanie wymienionego
gatunku na jego działce.
Pani
E.
Laprus
również poruszyła temat
korytarzy
ekologicznych,
które występują w PZO. Przy
sprawdzaniu swych działek
należy sprawdzić czy przy
działce nie jest umiejscowiony korytarz ekologiczny,
gdyż będzie on skutkował
zakazem
jakichkolwiek
działań.
Występowanie
zbiorników wodnych będzie
skutkowało zakazem budowy.
6) Stan dróg gruntowych.
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Radny A. Kudlewski zwrócił
uwagę na bardzo zły stan dróg
gruntowych i czy wszystkie
będą podsypywane żwirem.
Mieszkańcy zarzucają, że
zostały przeznaczone środki
na remont drogi, która jest
przejezdna a droga przedłużżenie Zaułka Bartników jest
w tragicznym stanie i mieszkaniec nie jest w stanie wyjechać do sklepu po zakupy.
Zaproponował przeanalizowanie, czy remont ulicy do
Ośrodka Zdrowia pozostawić
na kolejny rok a środki przeznaczyć na remont dróg, które
wymagają pilnej naprawy.
W nawiązaniu do
wypowiedzi
radnego
A.
Kudlewskiego
Przewodniczący
Rady
powiedział, że drogi gruntowe
w pewnym okresie powinny
być zamykane. W okresie
roztopów ulegają niszczeniu
na skutek częstego ruchu i
poruszania
się
ciężkim
sprzętem. Doraźne łatanie nie
załatwi problemu i jedynym
wyjściem jest ulepszenie
nawierzchni ale na to budżet
Gminy nie posiada środków.
Mamy budżet skonstruowany
w znacznej mierze na
wydatkach stałych. Do tematu
rada wróci i opracuje jakie
drogi wymagają naprawy w
pierwszej kolejności.
Zdaniem Wójta jest,
iż mając do dyspozycji kwotę
100 tys. zł należy wykonać
naprawę
drogi
jednej,
konkretnej,
która będzie
funkcjonowała przez długi
okres czasu.
Wiceprzewodnicząca
E.
Laprus w obronie remontu
ulicy Puszczańskiej zwróciła
się do Radnych o przeanalizowanie i wzięcie pod
uwagę ile osób z niej
korzysta. Mieści się tutaj
Ośrodek Zdrowia, apteka oraz

cmentarz. Chorzy poruszający
się wózkami inwalidzkimi
narzekają, iż wózki się
wywracają i ciężko dojechać
do Ośrodka Zdrowia. W tej
chwili droga jest zdewastowana przez ciężki sprzęt i
trzeba zastanowić się jak
wielu ludziom się udogodni
życie naprawiając ten krótki
fragment ulicy.
Z uwagi, iż w planach
Komisji Planowania i Komisji
Ochrony Środowiska zaplanowany jest wyjazd w teren w
celu zapoznania się ze stanem
dróg.
Radna M. Szpakowicz jako
Przewodnicząca
Komisji
Planowania
zaprosiła
wszystkich
radnych
do
uczestnictwa w posiedzeniu
komisji i zdecydowania, które
drogi
wymagają
pilnej
naprawy.
7) Ustawianie pasiek przez
pszczelarza pochodzącego
spoza Gminy Białowieża.
Radny
P.
Kalinowski
poruszył temat ustawiana
pasieki przy starej kolejce.
Miejscowi pszczelarze narzekają na zaistniałą sytuację.
Zgłaszają, iż zbiory miodów
zdecydowanie zmalały.
Przewodniczący
Rady
jako
pracownik
Nadleśnictwa powiedział, iż
w przypadku gdy wpłynie
wniosek
o
wydanie
zezwolenia na ustawienie
uli,,, to Nadleśnictwo musi
wydać takie zezwolenie.
8) Stan oświaty
Radna B. Leoniuk w
odniesieniu do stanu oświaty,
który był poruszany na
posiedzeniu Komisji Oświaty
poinformowała, iż kilka lat
wstecz
w
szkole
był
zatrudniony psycholog na ½
etatu oraz pedagog na cały
etat
co
niewątpliwie
wpływało na poziom oświaty.

W związku z powyższym
warto by było zastanowić się i
jest to ukłon w stronę Wójta
nad przywróceniem zatrudnienia
psychologa
oraz
logopedy i przywrócenia etatu
pedagoga. Wiele dzieci ma
problemy oraz wady wymowy. Niektórzy rodzice z uwagi na koszt i czas nie są w stanie zawieźć dziecka do logopedy w Hajnówce.
Ad.16
Przewodniczący Rady Gminy
o godzinie 17:08, wobec
wyczerpania porządku obrad,
zamknął obrady

Prezydent odwiedził
powiat hajnowski
W poniedziałek 23
marca prezydent Bronisław
Komorowski
odwiedził
Hajnówkę i Białowieżę.
W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej spotkał się z
pracownikami kolei oraz
przedstawicielami lokalnych
samorządów. Od kolejarzy,
którzy prezydenta RP do
Hajnówki zaprosili, dostał
miniaturowy pociąg, a także
deklarację poparcia w najbliższych
wyborach
prezydenckich.
W Białowieży Komorowski
najpierw odwiedził Restaurację Carską, skąd zbytkowym pociągiem ruszył w
kierunku hotelu „Żubrówka”,
gdzie odbyło się spotkanie z
leśnikami, w ramach cyklu
kampanijnych
spotkań
„Debaty o Polsce”.
Głównym tematem spotkania
był przede wszystkim sposób
gospodarowania na terenie
Puszczy Białowieskiej. Prezydent podkreślał, że trzeba na
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ten problem spojrzeć wieloaspektowo, nie można mówić
o puszczy tylko przez pryzmat produkcji drewna. Zwrócił uwagę, że rolą ministra
środowiska jest równoważyć
różne funkcje lasu.
Komorowski zdecydowanie
sprzeciwił
się
również
prywatyzacji Lasów Państwowych.
Mateusz Gutowski
NOCNA DROGA KRZYŻOWA

27.03.2015r. odbyła się Pierwsza Puszczańska Nocna Droga
Krzyżowa z Białowieży do
Hajnówki.

Rozpoczęła się Mszą Św. w
Kościele parafialnym p.w.
Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Białowieży. Licznie
przybyli mieszkańcy Hajnówki, Białowieży, Siostry Klaryski, uczniowie Technikum
Leśnego. Drodze przewodniczył ks. Bogdan Popławski,
proboszcz
Białowieskiej
parafii. Intencji było wiele,
jak wielu było uczestników a
Dobry Bóg błogosławił, dobrą
pogodą, wytrwałością, pomocną
dłonią
„Cyrenejczyka” i trud wędrówki
stawał się lżejszy.
Dziwili się napotykani ludzie,
ucichła puszcza a głos Boży
brzmiał, niósł się ulicami i
wśród puszczańskich drzew.
Umocnieni w swej słabości
dotarli wszyscy a błogosławieństwo w kościele Sióstr
Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce zakończyło
trud nocnego wędrowania z
krzyżem w dłoniach, w
sercach i na ramionach.
Z wdzięcznością, ufnością i
nadzieją na kolejne Puszczańskie
Nocne
Drogi
Krzyżowe
Barbara Szymanowska

COMENIUSOWY WYJAZD DO BUŁGARII
Od 5 do 9 marca 2015 r. czworo uczniów Publicznego Gimnazjum w Białowieży - Jakub
Bruszewski, Aleksandra Żłobin, Anna Siemieniuk i Małgorzata Prytulczyk oraz dwie
nauczycielki - p. Mariola Glencner i p. Iwona Lickiewicz w ramach realizacji europejskiego
Programu „Uczenie się przez całe życie" – Comenius - projektu „ Roots and Wings" gościli w
Bułgarii.
pochodzące z danego kraju. Mamy nadzieję,
że NASZĄ lipę oraz dalie już niedługo
Był to już nasz kolejny wyjazd. Tym razem
zobaczymy na zdjęciach ukazujących
gospodarzem spotkania szkół partnerskich
"Comeniusową" Aleję.
z Cypru, Litwy, Turcji, Polski i Niemiec,
biorących udział w Projekcie, była Szkoła
Podstawowa "Hristo Botev" w Katuntsi ,
Uczestnicy spotkania zwiedzili także Melnik,
małym miasteczku w południowo-zachodniej
najmniejsze miasteczko w Bułgarii, liczące
Bułgarii.
zaledwie 200 mieszkańców, otoczone przez
skalne "Piramidy". Podczas obiadu w tym
bajkowym miejscu mogliśmy zobaczyć jak
Celem wyprawy było zapoznanie się z kulpowstaje "banitsa" - słodki placek oraz
turą, obyczajami, historią, religią i kuchnią
"martenitsa"- składająca się z dwóch
bułgarską oraz zwiedzanie najpiękniejszych
czerwono-białych lalek, które Bułgarzy
i najważniejszych zakątków tego kraju.
wręczają jako prezenty swoim bliskim.
Mogliśmy oglądać "martenitsy" na wielu
Dla uczniów naszego gimnazjum podróż
drzewach, gdyż symbolizują one szczęście
samolotem z Warszawy do Sofii była
i zdrowie. W Melniku podziwialiśmy również
niesamowitym przeżyciem, gdyż po raz
dom "Kordopulov", zbudowany w 1758 roku,
pierwszy w życiu wzbili się w przestworza
będący
największym
budynkiem
i mogli obserwować ląd z "lotu ptaka". Po
mieszkalnym na Półwyspie Bałkańskim
przylocie do Sofii "Comeniusową" grupę
z okresu odrodzenia. Dom zachwyca
z Polski przywitał koordynator Projektu w
architekturą, wspaniałymi rzeźbami i ornaBułgarii - p. Bozhidar Hariskov, nauczyciel
mentami na szafkach i sufitach oraz
języka angielskiego oraz informatyki. Po
dwudziestomaczterema witrażami w oknach.
trzech
godzinach
podróży autokarem
dotarliśmy na miejsce i zostaliśmy
Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy był
zakwaterowani w Hotelu "Sveti Nikola" u
Park Zdrojowy w mieście Sandanski, słynący
podnóża góry Pirin, w samym centrum miasta
z wód termalnych oraz alei różnych gatunków
Sandanski.
magnolii, rosnących tu dzięki śródziemnomorskiemu klimatowi.
Oficjalne otwarcie wizyty partnerskiej
odbyło się w Ośrodku Kultury w Katuntsi.
Późnym popołudniem, kiedy koordynatorzy
Podczas uroczystej akademii uczniowie
projektu rozmawiali na temat realizacji
szkoły goszczącej zaprezentowali muzykę,
dotychczas
przeprowadzonych
działań,
stroje oraz narodowy taniec tego regionu
uczniowie wszystkich szkół partnerskich
Bułgarii. Uczestnicy spotkania podczas
spotkali
się
na
warsztatach,
gdzie
zwiedzania szkoły zostali poczęstowani
prezentowali dane z ankiet przeprowadzonych
bułgarskimi słodkościami, a każdy gość
w każdej szkole w styczniu 2015r. Ankiety
otrzymał na szczęście bransoletkę wyplataną
dotyczyły
miejsc i powodów emigracji
z kolorowych sznurków. Na pamiątkę wizyty
członków rodziny i znajomych. Na podstawie
wszystkich szkół uczestniczących w Projekcie
wyników ankiet każda szkoła wytypowała 10
powstała Aleja drzew i kwiatów Comeniusa,
najpopularniejszych miast, które zostały
w której uczniowie z poszczególnych krajów
opisane
przez
uczniów
sadzili drzewka i cebulki kwiatów
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bogactwo ludowe, historyczne, jak również
dziedzictwo kulturowe bułgarskich wiosek
i miast. Wszyscy są pod wrażeniem gościnności
i życzliwości narodu bułgarskiego.

w formie listów. Miasta te zostały zaznaczone
przez każdą szkołę na mapie, a następnie zebrane
i przekształcone w zbiór map.
Podczas pobytu w Bułgarii pogoda nie
szczędziła niespodzianek. W Sofii przywitała
nas zima, natomiast na południu padający
deszcz, który był przyczyną osunięcia ziemi
podczas jednej z wypraw autokarem. Ze względu
na nieprzewidzianą przeszkodę nie mogliśmy
dotrzeć do Monastyru Rozhen, położonego
wśród skalnych piramid i słynącego z
rzeźbionych ikonostasów.

Podczas wizyty w Bułgarii nie zabrakło
wspólnych zabaw i spotkań, na których
nauczyciele i uczniowie integrowali się, tańcząc
i śpiewając w różnych językach oraz
rozmawiając o codziennym życiu w swoich
krajach.
Jako opiekun i obserwator niejednego już
międzynarodowego spotkania przyznaję z dumą,
iż uczniowie naszej szkoły bardzo szybko
integrują się z rówieśnikami WSZYSTKICH
szkół
partnerskich,
nie
obawiają
się
porozumiewać w językach obcych - angielskim
i rosyjskim, znakomicie przystosowują się do
norm i zasad obowiązujących w danym kraju.
Zawierane przez naszych uczniów przyjaźnie
sprzyjają
większej
motywacji
do
porozumiewania się w obcym języku,
a jednocześnie uczą tolerancji i akceptacji innych
kultur, religii i tradycji.

Gęsty śnieg nie przeszkodził nam jednak
zwiedzić Monastyru Rylskiego, usytuowanego w
kotlinie górskiego masywu Riła, ok. 120 km na
południe od Sofii. Jest on bardzo ważnym
symbolem bułgarskiego oporu przeciwko
tureckiej okupacji, a także symbolem odrodzenia
narodowego w XVIII i XIX wieku. Leżący na
wysokości 1100 m n.p.m. Monastyr został
założony w X w. przez pustelnika Iwana z Riły.
Współczesna architektura Monastyru odnosi się
do XIX w., kiedy to dzięki ofiarom
społeczeństwa bułgarskiego i przy zgodzie władz
tureckich wybudowano ogromny kompleks
klasztorny, harmonijnie wkomponowany w
naturalne otoczenie. Wewnętrzny dziedziniec
otaczają trójkondygnacyjne budynki z łukami
pomalowanymi na czarno i biało oraz
drewnianymi krużgankami. Główna Cerkiew pw.
Świętej Bogurodzicy to trójnawowa Bazylika
oparta na planie krzyża z kopułą na
skrzyżowaniu naw. Ozdobą świątyni są freski i
olbrzymi ikonostas. To tutaj znajduje się słynna
baszta obronna Chrelina. W 1983r. Monastyr
został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

Koordynator Projektu Mariola Glencner

Rewelacyjny występ Aleksandry Świć
Po raz kolejny Aleksandra Świć zanotowała
fantastyczny występ w zawodach sportowych
zajmując
IV
miejsce
w
prestiżowych
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w biegach przełajowych na dystansie 1.500 m, które
w dniu 28.03.2015 odbyły się w Supraślu. Po
zdobyciu mistrzostwa województwa w listopadzie
2015r,
Ola
wystartowała
w
zawodach
z zawodniczkami z województwa podlaskiego oraz
lubelskiego.
Uczennica
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży reprezentująca barwy
jednego z najlepszych klubów lekkoatletycznych
w woj. podlaskim KS Podlasie Białystok, nie miała
sobie równych, pozostawiając w tyle wszystkie
rówieśniczki. Ostatecznie przegrała
zaledwie
z trzema, o rok starszymi zawodniczkami, a KS
Podlasie wygrało zawody drużynowo. Jest to kolejny
duży sukces naszej uczennicy oraz trenerów
Aleksandry - mamy i taty – którzy powoli, małymi
kroczkami wprowadzają Olę w świat wielkiego
sportu.

W niedzielne przedpołudnie uczniowie z napięciem czekali na spotkanie z bułgarskimi
rodzinami. Wizyty w domach swoich
rówieśników z Bułgarii na długo pozostaną
w pamięci wszystkich uczestników. Gościnność
bułgarska,
życzliwość
i
spontaniczność
w
obdarowywaniu
prezentami
była
niezapomnianym elementem wizyty.
Każdy dzień spędzony w Bułgarii był inny.
Uczniów gimnazjum zaskoczyło zarówno

Jarosław Kutikow
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BIAŁOWIESKIE INSTYTUCJE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: ul. Sportowa 10
Telefon: (085) 68 12 697
Fax:
(085) 68 12 679
e-mail: gops_bialowieza@poczta.onet.pl
Czas pracy: poniedziałek-piątek –7.00-15.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do
wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
Główne cele pomocy społecznej:
•

•

•

•
•

•
•

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu
trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w
miarę możliwości - do ich życiowego
usamodzielniania i umożliwienie im życia w
warunkach
odpowiadających
godności
człowieka,
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji
socjalnej – dla osób nieposiadających dochodu
lub
o
niskich
dochodach,
w wieku
poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
zapewnienie dochodu do wysokości poziomu
interwencji socjalnej osobom i rodzinom o
niskich dochodach, które wymagają okresowego
wsparcia,
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom
dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie,
integracja ze środowiskiem osób wykluczonych
społecznie.

•

•
•

•

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek
realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań
zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na
własne i zlecone określa ustawa o pomocy
społecznej. Zadania własne Ośrodek realizuje
zgodnie z ustaleniem rady gminy. Zadania zlecone
realizowane są na podstawie szczegółowych
porozumień z organem administracji rządowej po
zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w
szczególności na:
•

pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
prowadzeniu
i
rozwoju
niezbędnej
infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb społecznych,
opracowaniu i realizacji programów pomocy
społecznej, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych
ustawą świadczeń oraz przyznawaniu
pomocy w naturze,

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z upoważnienia Wójta Gminy Białowieża dodatkowe
zadania w zakresie:
•
•
•

•

świadczeń rodzinnych,
zaliczek alimentacyjnych,
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

•
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przyznawania i wypłacania dodatków
mieszkaniowych,
przyznawanie Karty Dużej Rodziny,

Przy ośrodku pomocy społecznej działają:
Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białowieża
Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół

Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w
środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc.
Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w
środowisku, uruchamiania procedur, mających na celu powstrzymanie przemocy. Przewodniczącą
Zespołu Interdyscyplinarnego jest Iwona Sawicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych należy w szczególności:

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach
procedury „Niebieska Karta”.

1.
Przyjmowanie
zgłoszeń
dotyczących
przemocy
w
rodzinie;
ocena
sytuacji
problemowej (diagnoza), wypracowanie sposobu
postępowania, który będzie miał na celu
powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w
tym celu działań przewidzianych przepisami
prawa, inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie.

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji
udzielających pomocy rodzinom, w których
występuje zjawisko przemocy.
6. Analiza wniosków o wszczęcia postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu składkowemu do
Gminnej Komisji rozwiązywania problemów
Alkoholowych pod kątem związku między
nadużywaniem
alkoholu
a
stosowaniem
przemocy.

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom
dotkniętym zjawiskiem przemocy:
a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do
odpowiednich specjalistów
b) podejmowanie interwencji w przypadku
przemocy domowej i uruchamianie procedur
mających na celu jej powstrzymanie
c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za
pomoc dziecku i rodzinie

7. Występowanie z zawiadomieniami do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów
określonych w art.2 pkt.2 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych, zgodnie z zawartymi
porozumieniami, wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych,
dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie
formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia
możliwości udziału w posiedzeniach i pracach
zespołu lub grup roboczych wytypowanych
przedstawicieli

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w
których dochodzi do przemocy, a w
szczególności uruchamianie współpracy między
różnymi instytucjami pomocowymi.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Białowieża. Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który
jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy.
Zgodnie z art.4 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań Komisji należy w szczególności:
1.
a.

Inicjowanie działań w zakresie:
zwiększania dostępności pomocy
terapeutycznej
i
rehabilitacyjnej
dla
osób
uzależnionych od alkoholu,
b.
udzielania rodzinom, w których
występują
problemy
alkoholowe,
pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,
c.
prowadzenia
profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci i młodzieży,

d.

wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń
i
osób
fizycznych
służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
e.
podejmowanie
interwencji
w
związku z naruszeniem przepisów określonych w
art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2.
Podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie
lecznictwa
odwykowego
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3.
4.

.
Opiniowanie
wniosków
o
wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży:
•

•

w
sprzedaży

sprawie określenia liczby punktów
napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie
gminy,
w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
Kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek
publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania
rodzaju zakładu leczniczego,
Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwyko0
wemu.
OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA
•

Ogólnopolski Telefon

za połączenie lokalne

Zaufania Narkotyki -

niezależnie od jego

Narkomania

trwania)

•

Internetowy Telefon

o

801 199 990

o

(czynny codziennie w

Zaufania „Anonimowy

godzinach 16.00-21.00;

Przyjaciel”

koszt jak za połączenie

o

85 92 88

lokalne niezależnie od

o

(czynny codziennie w
godzinach 18.00-4.00)

jego trwania)

•

•

Infolinia Stowarzyszenia

w Ciąży i Rodziny

KARAN (problemy
narkotykowe)

85 732-22-22

o

(czynny od poniedziałku

800 120 289

o

(czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach

do piątku w godzinach

15.00-17.00)

•

bezpłatne)

•

o

o

10.00-17.00; połączenie

•

Telefon Zaufania dla Kobiet

Niebieska Linia (przemoc w
rodzinie)

Anonimowa Policyjna Linia

o

801 120 002

Specjalna

o

Czynny od pon. do sob.

o

800 120 148

10.00–22.00, niedz.

o

(czynny całą dobę;

10.00–16.00. Całe

połączenie bezpłatne)

połączenie płatne tylko
35 gr.

Infolinia Pogotowia
Makowego Towarzystwa

o

22 666 00 60

„Powrót z U”

o

czynny pn.–pt. 10:00–

o

801 109 696

22:00, połączenie

o

(czynny od poniedziałku

płatne.

•

do piątku w godzinach

Narkomania — Pomoc

10.00-20.00 i w soboty

Rodzinie, Infolinia

10.00-19.00; koszt jak

Towarzystwa Rodzin i
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Przyjaciół Dzieci

o

9288

Uzależnionych „Powrót z U”

o

w dni powszednie w

o

800 120 359

o

Czynny codziennie pon.–

godz. 10 - 20.

•

pt. w godzinach 10.00–

Towarzystwa Pomocy
Młodzieży

20.00, soboty 10.00–

o

22 635 54 67

19.00. Połączenie

o

(czynny w godzinach

bezpłatne.

•

14.00-18.00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i

•

Młodzieży

o
•

116 111

o

o

(pon. 17.00 - 19.00, śr.

•

800 12 12 12

Dla dzieci i młodzieży
dorastającej i dorosłej -

POMARAŃCZOWA Linia -

telefon Fundacji Lepszy

system pomocy rodzicom,

Świat

o

o

800 140 068

•

Dla dzieci i nastolatków
zaniedbanych, seksualnie

ogólnopolski telefon

wykorzystywanych, których

Stowarzyszenia „ Badz z

rodzice piją - telefon

Nami”

Stowarzyszenia OPTA

o

22 622-50-01

o

22 827 61 72

o

(wt.,czw.godz.16-20

o

(pn.-pt. 15-18)

•

Komitet Ochrony Praw

17- 21 dyżur

Dziecka

psychologa)

o

22 831 24 29

Ogólnopolski Całodobowy

o

(pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-

Telefon Zaufania AIDS

•

o

22 622- 50- 01

o

czynny cała dobę

18)

•

Telefoniczna Pierwsza Pomoc

o

22 425-98-48

o

(opłata zgodnie z

o

o
•
•

22 6269419

Pogotowie rodzinne

o

22 613 69 91

Poradnia Młodzieżowa i

cennikiem Twojego

Rodzinna Towarzystwa

operatora

Rozwoju Rodziny

telefonicznego)

o

22 828 61 92

Pn. - Pt. 17:00-20:00;

o

(pn.-pt. 15-20)

Sob. 15:00-17:00

•

Telefon Zaufania Komitetu
Ochrony Praw Dziecka

Psychologiczna

•

022 672 52 26

AIDS- całodobowy

dyżur lekarza, sr. godz.

•

71 372 04 86
19.00 - 21.00)

których dzieci upijają się

•

o

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

•

Uczennicy i Ucznia

•

Młodzieżowy

o

988

o

(pon.-pt. 13.00 - 18.00)

•

Ruch Pomocy Rodzinie

o

22 621 03 67

o

(pn.-pt. 10-17)

Skłócone małżeństwa,

Młodzieżowy [i nie tylko]

problemy młodzieżowe i

Telefon Zaufania

osobiste

19

o

22 728 64 35

interwencji Fundacji "Rodzić

o

(codziennie 21-4, wt. 9-

po Ludzku"

17)

•

Telefon "Stop Przemocy" dla

•

Dzieci i Młodzieży oraz ich
Rodziców

o
•

42 682 28 37

o

(pon.-pt. 11-15 )

STOP - telefon Centrum Praw
przemocą i dyskryminacją

Telefon zaufania Poradni

o

22 621 35 37

Profilaktyki i Terapii

o

(pn.-pt. 10-15)

•

Dla ojców i dzieci, których

o

22 823 65 31

prawa nie są przestrzegane -

o

(9-21)

telefon Stołecznego

Narkomania: Pomoc rodzinie

Stowarzyszenia Obrony Praw

- telefon Ogólnopolskiego

Ojca

Pogotowia Makowego

o

22 844 44 70

o

(pn.-pt. 11-19, sb. 11-

o

22 844 14 82

o

(pon.-pt., godz. 10-11 i
20-21),

•

15)

•

22 627 27 03

Kobiet dla kobiet dotkniętych

Uzależnień Monar

•

o

Dla rodzin osób zaginionych
- telefon Fundacji ITAKA

Telefon zaufania Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania

o

70 70

Narkomanii

o

32 206 82 17

o

wt., czw.: 15.00-19.00,

o
•

zaginionych, którzy chcą dać

Federacji na rzecz Kobiet i

znak życia

o

22 635 93 92

o

(pn.-pt. 16-20)

•

o

o

(nd. 17-21)

Dla zagrożonych przez sekty

o

22 853 52 22

285 444

o

(pn., wt., czw. 12-19)

•

(pn.-pt. 9-18)

Dla osób w trudnej sytuacji

Gdy Twoim problemem jest

życiowej - telefon Biura

ciąża – telefon Fundacji Pro

Porad Obywatelskich

o

22 628 95 24

o

(pn.-pt. 10-18)

o

22 828 12 95

o

(pn. 10-19, wt.-pt. 917)

•

Dla kobiet w ciąży i matek

Antydepresyjny Telefon
Zaufania Centrum ITAKA

małych dzieci - telefon

•

22 654 70 70

22 624 20 68, 0-602

Familia

•

o

- telefon Fundacji Dominik

Dla kobiet w ciąży

o

•

Linia Żadnych Pytań - dla

Dla kobiet - telefon wsparcia
Planowania Rodziny

•

(codziennie,
całodobowo)

pt.: 9.00-13.00

•

801 24 70 70 lub 654

Fundacji Rodzić po Ludzku

o

22 654 40 41

o

22 628 11 91

o

(pon., czw. godz. 17-20)

o

(pn.-pt. 9-12)

Telefon informacji i
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Z cyklu: SMAKI ZAPOMNIANE
Drukujemy przepisy kulinarne regionalnych dań, które
niegdyś uchodziły za smakowite, a dziś uchowały się w
domowych przepisach często notowanych odręcznie przez
mamy czy babcie.
W poprzednich numerach gazety sprzed kilku lat
systematycznie odkrywaliśmy dawne smaki, aby w
przyszłości
wydrukować
broszurę
zatytułowaną
Białowieskie potrawy.
Dziś drukujemy potrawy wielkanocne.

Przed nami Święta Wielkanocne. Czy
zastanawiamy się nad siłą tradycji, którą
pielęgnujemy
poprzez
przygotowania
świąteczne?
W książce Ewy Ferenc „Polskie tradycje
świąteczne” znajdziemy odpowiedzi na wiele
pytań dotyczących symboliki świąt. Autorka
prowadzi czytelnika poprzez rok liturgiczny,
wyjaśnia znaczenie
zwyczajów, gestów
towarzyszących od wieków poszczególnym
świętom. Pisze m.in. o magii Wielkanocnej
Niedzieli,
tradycjach
związanych
z
wielkanocnym poniedziałkiem i wtorkiem.
Wspomina o dawnych obrzędach, już dziś
zapomnianych.
Może
więc
w okresie
wielkanocnym warto przypomnieć sobie, jakie
zwyczaje wiążą się z tym świętem. Czy wiemy
dlaczego w naszych koszyczkach ze święconką
znajdują się jajka i chleb?

E.L.

Przepisy miesiąca:

kiełbasa wędzona
* mięsa wieprzowego miernie tłustego funtów 16,
pokroić drobniutko, powinno być dobrze nastudzone
* wołowego, wyżyłowanego funtów 10
też pokrojonego i przysiekanego, złączyć razem
i wymieszać dobrze.
* soli łutów24
* saletry 2 łuty
* pieprzu angielskiego łut
* pieprzu prostego ½ łuta
* trochę goździków
* dużo czosnku, przynajmniej 5 główek
* spirytusu sporą szklankę

Ewa Ferenc jest również autorką „Polskich
tradycji rodzinnych”. To książka o znaczeniu
wspólnego rodzinnego świętowania. Autorka
opisuje kolejne etapy z życia członków rodziny.
Książka jest podzielona na trzy główne części
odpowiadające
najważniejszym
etapom
ludzkiego życia – dzieciństwu, młodości i
wiekowi dojrzałemu.
Zaczyna się od
oczekiwania na dziecko, poprzez narodziny,
wybieranie imienia, pierwszy dzień w szkole,
ślub i wesele, aż do ostatniego pożegnania.
Dowiadujemy się o obyczajach związanych z
życiem religijnym, ale też zwyczajach zupełnie
świeckich.

Wszystko dobrze wymieszać, żeby się równo
rozeszło i przez formę do kiełbasianych kiszek
napychać. Można i do wołowych jako grubszych.
Powiązać je po parze i na zimno wynieść Wędzić dni
6-7. Zaprawiane każde mięso zawsze lepiej
pokosztować, bo niektórzy lubią mniej, inni więcej
słoną wędlinę. Zapachy też do gustu stosować.
Uwaga: 1 funt = 45 dkg , 1 łut = 13 gramów

babka śnieżna

Obie książki w bardzo starannej szacie
graficznej, wzbogacone o zdjęcia i rysunki
zachęcają do sięgnięcia po nie.

Z 20 białek ubić mocną pianę, wsypać po trochu 2
szklanki, czyli funt przesianego cukru, ½ strączka
wanilii utłuczonej cienko. Na koniec wsypać ¼ funta
kartoflanej mąki i po trochu z lekka rozmieszać, wlać
do formy wysmarowanej masłem i wysypanej
sucharkiem.
Zaraz wstawić do pieca gorącego na 5 kwadransów.

Życząc
rodzinnych i radosnych
zapraszam do biblioteki.

Świąt

Ludmiła Osakowicz
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BIAŁOWIESKI OŚRODEK KULTURY

KONKURS RECYTATORSKI

24 marca Białowieżę odwiedziło Kino Orange.
Dwa pierwsze seanse były skierowane do dzieci i
młodzieży, czyli długometrażowe najnowsze produkcje „Baranek Shaun” oraz „Asterix i Obelix:
Osiedle Bogów”. Na tych seansach gościliśmy na
widowni najmłodszych widzów z przedszkola oraz
uczniów szkoły w Białowieży. Prezentowany był
również oscarowy film „Ida”, oparty na faktach
„Carte Blanche”, komedia „Disco Polo” oraz jeden z
największych hitów kinowych ostatnich czasów
„Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Wnioskując z frekwencji największą popularnością cieszyły się filmy „Baranek Shaun” oraz „Disco Polo”. Ogólna frekwencja
to niecałe 300 osób. Jako organizatorzy z ramienia
Białowieskiego Ośrodka Kultury jesteśmy zadowoleni z liczby widzów, ale zawsze mogłoby być lepiej.
Pragnę Państwa, jako mieszkańców Białowieży,
zachęcić do zapoznawania się z informacjami na
tablicach ogłoszeń, w sklepach, zaglądania na stronę
internetową Urzędu Gminy Białowieża w miarę
możliwości i posiadanego sprzętu do odbioru Internetu, gdyż zawsze zamieszczamy informacje na temat
najbliższych wydarzeń. Zachęcam również do
uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach organizowanych oraz współorganizowanych przez Białowieski Ośrodek Kultury na terenie naszej gminy.
Mogliśmy zobaczyć „kino z prawdziwego zdarzenia”
wraz z praktycznie premierowymi filmami po prawie
czteroletniej przerwie (Kino „Żubr” oficjalnie nie
działa od 1 września 2011 roku). Miejmy nadzieję, że
objazdowe Kino Orange odwiedzi Białowieżę ponownie, o czym będziemy państwa informować na
bieżąco.
* * *
27 marca od godziny 16:00 na holu kina Żubr
odbyły się warsztaty wielkanocne. Warsztaty były
prowadzone przez fundację „My to Oni”. Celem
fundacji jest przede wszystkim wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań
edukacyjnych i kulturalnych w dziedzinie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
teatru, filmu, sztuk wizualnych, wzornictwa, literatury, animacji społeczno-kulturalnej. Prezesem
fundacji jest pani Natalia Gierasimiuk. Głównym
motywem warsztatów było wykonywanie i zdobnictwo pisanek różnymi technikami. W warsztatach
uczestniczyło 21 osób. Najchętniej wykonywano
pisanki metodą tradycyjną, farbowano w cebulniku,
nanoszono elementy dekoracyjne woskiem.
Marek Zubrycki

28.02.2015r. w Domu Dziecka w Białowieży po raz
czwarty odbył się konkurs recytatorski pod hasłem
"Las uczy nas". Jak co roku konkurs objął
honorowym patronatem Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Konkurs cieszy się popularnością wśród naszych
wychowanków oraz dzieci i młodzieży z
zaprzyjaźnionych placówek.
W tym roku w
eliminacjach wzięły udział 32 osoby. Dzieci i
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Topczewie,
Orzeszkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce,
z Zespołu Szkół w Białowieży i Domu Dziecka w
Białowieży. Wszyscy uczestnicy byli dobrze
przygotowani. Niektórzy byli oryginalnie przebrani,
stosownie do
treści recytowanego wiersza.
Recytujący oceniani byli w trzech kategoriach
wiekowych.
Po długich obradach jury w składzie: pani Elżbieta
Laprus z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Białowieża, pani Ewa Majewska z RDLP, pani Hanna
Schmidt z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, pani
Marzanna Szkuta – Zub z Instytutu Biologii Ssaków
w Białowieży oraz pan Wojciech Antczak z
Nadleśnictwa z Białowieży wyłoniło zwycięzców.
W kategorii wiekowej do 9r.ż. I miejsce zajęła Marta
l.9, II miejsce Gabriela l.9 i III miejsce Aleksandra
l.8. Wyróżnienie otrzymała najmłodsza uczestniczka
Antonina l.6.
W kategorii wiekowej 10-14lat I miejsce zajął Hubert
l.12, II miejsce Daria l.11 Wyróżnienia otrzymali:
Natalia l.11 i Dagmara l. 12. W tej kategorii
wiekowej jury przyznało specjalną nagrodę Grand
Prix Aleksandrze l. 12.
W kategorii wiekowej 14-18 lat jurorzy przyznali
nagrodę za III miejsce Magdzie I. l.18 oraz dwa
wyróżnienia. Otrzymali je Natalia l.15 i Przemek
l.16. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Przed ogłoszeniem werdyktu na wszystkich czekał
słodki poczęstunek, a wychowanki naszej placówki
zaprezentowały zebranym
taniec. Zdobywcy I
miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix
otrzymali puchary ufundowane przez Dom Dziecka
w Białowieży. Laureaci otrzymali nagrody, których
głównym sponsorem było Nadleśnictwo Browsk, a
także BPN, Instytut Biologii Ssaków w Białowieży
oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Urząd
Gminy Białowieża. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz drobne upominki. Sponsorom
konkursu serdecznie dziękujemy.
Joanna Charkiewicz

22

Poetyckie
zamyślenia
Tomik Poezją żyję jest pierwszym zbiorem wierszy Marcina Waszkiewicza ukazującym się
drukiem. Świat poetycki, który autor tworzy i w obrębie którego się porusza zawiera subtelne odniesienia do
mitycznego świata zwierząt. Autor nawiązuje do form bajek ezopowych i narracyjnych oraz do poezji
europejskiej i utworów religijnych.

Pierwsza część zbioru wierszy, zatytułowana
Leśnym szlakiem, została całkowicie zdominowana przez bogactwo przyrodniczych
inspiracji. Wynika to niewątpliwie z otoczenia
pięknej Puszczy Białowieskiej, którą Autor
podziwia codziennie. Bajkowy świat zwierząt,
ptaków i owadów – bliski każdemu człowiekowi
– pozwala piszącemu wyrazić siebie. Oprócz
szczegółowego opisu tegoż świata, wiernego w
najdrobniejszych szczegółach i wskazującego na
doskonałą orientację w tajnikach fauny i flory –
mamy do czynienia z pogodną, ciepłą oraz
wzruszającą i mądrą refleksją, ze spontanicznością i szczerością nieomal dziecięcą.

Białowieży. Tutaj uczęszczał do szkoły
podstawowej oraz do technikum leśnego. Maturę
zdał w roku 1994 i rozpoczął studia na Filii
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, na
wydziale historii. Studia przerwała choroba.
Wiersze zaczął pisać w roku 2002. Od tego czasu
powstają utwory poetyckie przeznaczone dla
dzieci, które pokazują puszczańską przyrodę
oraz utwory głęboko refleksyjne i religijne.
Dobrze się stało, że zebrane zostały wiersze
Marcina i umożliwiono mu zaprezentowanie
własnej twórczości w osobnej książce. Będzie to
trwały ślad upamiętniający, w pogodny bajkowy
sposób, świat przyrody białowieskiej oraz ślad
przemyśleń prowadzących do zrozumienia
siebie, jak czytamy w wierszu Komunia serc:

Druga część tomiku Szept serca zawiera wiersze
refleksyjne głównie
dotyczące głębi wiary
chrześcijańskiej. Jest to szept serca kochającego
Boga i ludzi, serca pokornego i wybaczającego
ale też radosnego i chłonącego piękno świata.
Autor wypowiada w nich swoje wewnętrzne
doznania, swoją wiarę, nadzieję i miłość,
zauroczenia i przeżycia duchowe prowadzące do
mądrej akceptacji zastanej rzeczywistości, co
wyraża m.in. w wierszu Cisza:

Połączmy się komunią serc
W bólu i cierpieniu
W szczęściu i radosnym uniesieniu
W miłości szukajmy marzeń spełnienia
W poezji piękna i moralnego ostrzeżenia
W szczęściu i nieszczęściu bądźmy jak Hiob wytrwali
Kiedy w oczach nam się świat nieraz zawali
Bądźmy więc pokorni patrząc na losu przewrotność
A wtedy Bóg osłodzi naszą samotność
I sprawi, że wszystkie radości
Powrócą w zdwojonej duchowej ilości

Przeszyj mnie Panie
Tą ciszą, ciszą nieśmiertelną, nieziemską
Niebiańską, rzetelną
Niech zmysły me lekko się kołyszą
Na dnie zwątpienia znajdą ukojenie
Na rozstaju będą jeszcze cienie
Takie, które nie karcą, nie plują
A kiedy trzeba w biedzie pożałują
Które nie mają twarzy obrazoburczej
A pełne są żywej mocy twórczej
Wtedy Duch Święty przejdzie ścieżką cienia
Przemówi Bóg z martwego kamienia
Człowiek jak Odys powróci z dalekiej podróży
Zawita do Itaki zapach rajskiej róży
Wtedy wypowiem imię Boga jedynego
I powiem: Nie potępiaj Boże grzesznika ubogiego

W tomiku zamieszczono szereg ilustracji
autorstwa
dorosłych uczestników zajęć
prowadzonych przez
Warsztat Terapii
Zajęciowej w Hajnówce. To koleżankom i
kolegom Autor tomiku poświęcił wzruszający
wiersz Niepełnosprawni, który zamyka zestaw
kilkudziesięciu prezentowanych tekstów:
W niebie nie czeka nas poniewierka
Jesteśmy dziećmi lepszego Boga
Wieczność nie będzie dla nas za sroga
Niech ludzie traktują nas jak nadziei wiarę
I nie myślą, że jesteśmy na świecie za karę
Karą jest złamać Boże przykazanie
O miłość bliźniego idzie tu staranie.

Marcin Waszkiewicz urodził się 7 kwietnia
1974 roku w Białymstoku. Jest mieszkańcem

Elżbieta Laprus
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UTALENTOWANI BIAŁOWIEŻANIE
W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W HAJNÓWCE
Warsztat Terapii zajęciowej jest to miejsce, w którym opracowano i przygotowano do druku zbiorek
wierszy uczestnika Marcina Waszkiewicza.

Warsztat został założony w grudniu 2004 roku
dzięki staraniom ks, Michała Niegierewicza.
Mieści się w budynku dawnego szpitala, którego
właścicielem jest obecnie parafia Soboru św.
Trójcy w Hajnówce.
Do naszej placówki uczęszczają osoby
niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, gdzie
pod opieką wykwalifikowanej kadry prowadzona
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Zajęcia odbywają się w pracowniach pięcioosobowych. Są to pracownie: artystyczna, plastyczna, komputerowa, gospodarstwa domowego,
techniczna, ikonograficzna oraz muzykoterapeutyczna.
Prowadzone przez Warsztat zajęcia umożliwiają
zdobycie umiejętności wykonywania różnorodnych prac oraz rozwijają zdolności manualne.
Wierzę, że wiersze i plastyczne prace osób
niepełnosprawnych
pozwolą
czytelnikowi
zatrzymać na dłużej ulotne piękno bajkowej
przyrody, barw natury oraz wartości duchowych.
Niech ten tomik wierszy służy nie tylko
wychowaniu dzieci, ale też pozwoli rodzicom
oderwać się od galopującego czasu.

,,Jesienna Gala Talentów” zorganizowana przez
Dom Gościnny w Dzięciołówce. Na tym
przeglądzie artystycznym nasz Warsztat reprezentowali Julita Kiczkajło i Bartosz Szpakowicz, którzy zajęli pierwsze miejsca. Oprócz
nagród indywidualnych Warsztat otrzymał
możliwość zaprezentowania twórczości swoich
podopiecznych w Muzeum Archidiecezjalnym.
Po ustaleniu terminu wystawy z ks. Zbigniewem
Gwiazdowskim postanowiliśmy przygotować
wystawę prac pt. ,,10 lat minęło” z okazji
zbliżającego się jubileuszu 10-lecia WTZ.
Wystawa była eksponowana od 28 lutego do 31
marca 2015 roku.
W związku z tym, że Warsztat wydawał książkę
z wierszami Marcina Waszkiewicza i pracami
uczestników ks. Zbigniew zaproponował połączenie finisażu wystawy prac z promocją książki
31 marca 2015 roku w Muzeum Archidiecezjanym w Białymstoku. Uczestnicy WTZ zaprezentowali swoje talenty muzyczne, plastyczne i
literackie.

Michał Bajko
Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

31 marca 2015 r. w Sali Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku odbyła się kolejna
promocja książki Marcina Waszkiewicza.
Sala znów była wypełniona. Przybyli goście
wysłuchali tym razem nagrodzonego występu
Julity Kiczkajło, wiersze recytował w większości
sam Autor, podpisywał też swoje książki.
Muzeum w jednej z sal wystawowych mieści
pamiątki, a w większości przedmioty osobistego
użytku, które należały do błogosławionego
księdza Sopoćki. Mieliśmy możliwość obejrzenia eksponatów i zapoznania się z bogatym
zbiorem muzealnym. Uwagę naszą zwrócił
fragment wypowiedzi bł. ks. Sopoćki:

Paulina Skiepko
Joanna Plewa

11 marca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce - w czytelni dla dorosłych – odbyła się
pierwsza promocja ksiązki Marcina Waszkiewicza Poezją żyję. Licznie zgromadzeni goście z
Hajnówki i Białowieży ze wzruszeniem wysłuchali prezentacji tekstów w wykonaniu uczestników
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej.
Zaprezentowano dziesięcioletni dorobek Warsztatu. Podziwiano jakość prac plastycznych, które
ilustrują wiersze Marcina. Uwagę czytelników
zwracały szczególnie prace Bartosza Szpakowicza z Białowieży. Wyróżniają się one
oryginalną techniką i dojrzałym wyrazem
artystycznym.
E.L.

W cieniu krzyża wychowują się
dusze promienne
Zachowaliśmy te słowa jako podsumowanie
spotkania i jako refleksję wielkopostną odnoszącą się do doświadczeń życiowych niejednego z nas, uczestników tego wydarzenia.

27 listopada 2014 roku w Archiwum i Muzeum
Archidiecezjalnym w Białymstoku odbyła się

Elżbieta Laprus
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IX siatkarskie emocje w Białowieży
Dzięki długoletnim staraniom członków Towarzystwa Sportowego „Żubr”, siatkówka stała się w
Białowieży najbardziej popularną dyscypliną. W ślady najstarszych, trenujących ciągle siatkarzy, poszli ich
wychowankowie, organizując jedną z największych sportowych imprez w Białowieży. Świadczy o tym coraz
liczniejsza ilość zespołów biorących udział w corocznej edycji Turnieju Białowieskich Zakładów Pracy,
odbywającym się w ostatni weekend lutego w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
W tym roku zawodnicy spotkali się już po raz dziewiąty. Drużyny reprezentujące siedem białowieskich
zakładów pracy oraz T.S. Żubr, zmierzyły się w dwóch kategoriach: zespołów amatorskich (7 drużyn) i
zaawansowanych (5 drużyn).

ustawili poprzeczkę przeciwnikom na bardzo
wysokim poziomie. Ale rywale nie byli dłużni.
Mecze pomiędzy SG I, a Towarzystwem
Sportowym „Żubr” lub pierwszym składem IBS
PAN, stały momentami na niezwykle wysokim
poziomie i dostarczyły kibicom wielu emocji. Na
straży „sprawiedliwych” stanęli sami uczniowie i
uczennice ZS-P, którzy zapewnili bezstronne i
uczciwe sędziowanie zawodów.

Po rozegraniu pierwszych spotkań i występach
artystycznych dziewcząt z Domu Dziecka i
Gimnazjum w Białowieży, zawody otworzył
oficjalnie Wójt Gminy Białowieża Grzegorz
Kasprowicz w towarzystwie Dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, Prezesa Towarzystwa
Sportowego „Żubr” Białowieża, Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy Białowieża oraz Prezesa i członków Zarządu UKS
Olimpijczyk Białowieża.

Oprócz wrażeń sportowych na wszystkich
czekały również upominki od sponsorów
imprezy. Szczególnie najmłodsi kibice czekali na
kolejne odsłony loterii fantowej, w której
rozdano, aż dwieście toreb wypełnionych
prezentami. Książki, stroje, sprzęt sportowy i
dziesiątki gadżetów i karnetów sprawiły
wszystkim wiele radości – w szczególności
licznie przybyłym dzieciom, oczekującym z
niecierpliwością na swój szczęśliwy los. Zaś
sobotni wieczór uczestnicy rozgrywek mogli
spędzić
bawiąc
się
przy
wspólnym
integracyjnym ognisku.

Już od pierwszego piątkowego meczu emocje
były olbrzymie. Faworyci z BPN I,
niespodziewanie ulegli w pierwszym spotkaniu
zespołowi gospodarzy ZS-P. Jednak najwyższy
poziom osiągnęły w sobotnie popołudnie
podczas decydujących rozgrywek o pierwsze
miejsce w kategorii amatorów. Walka rozegrała
się między drużynami BPN I i ZBS PAN II, choć
do zwycięstwa pretendowały także inne zespoły.
Tak naprawdę najważniejszym i najbardziej
atrakcyjnym meczem w grupie amatorów była
rywalizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i
Instytutu Biologii Ssaków PAN II. Tu szala
zwycięstwa przechylała się raz w jedną, raz w
drugą stronę. Mecz rozstrzygnął dopiero tiebreak, ale i tutaj wynik ważył się do ostatniej
minuty. Pod koniec, gdy niemal wszystkim
wydawało się, że rozgrywkę wygrają nauczyciele, naukowcy niezwykle zaciętą postawą
udowodnili, że warto walczyć do końca.
Walczyli i wygrali, zdobywając Puchar Wójta
Gminy Białowieża. Tym samym drużyna IBS
PAN II zdetronizowała niepokonany w poprzednich dwóch latach zespół BPN I.

Nie ulega wątpliwości, że białowieski Turniej
Zakładów Pracy na stałe wpisał się w kalendarz
imprez naszej Gminy. Jego poziom z każdym
rokiem bezsprzecznie wzrasta, a zainteresowanie
zespołów (wciąż przybywają nowe) i kibiców
świadczą, że są to najważniejsze zawody w
Białowieży. I co najciekawsze – siatkarskie
widowisko wcale nie kończy się wraz z ostatnim
gwizdkiem sędziego. Trwa przez cały rok na
popołudniowych treningach poszczególnych
zakładów pracy oraz rozwijając nowe pokolenie
siatkarskie
w
czasie
szkolnych
zajęć
wychowania fizycznego i zajęć Uczniowskiego
Klubu Sportowego Olimpijczyk. I właśnie to jest
największym sukcesem organizatorów.

Wśród
drużyn
zaawansowanych
bekonkurencyjna okazała się Straż Graniczna I, która
wygrała wszystkie swoje mecze, pokazując jak
atrakcyjnym widowiskiem mogą być rozgrywki
siatkarskie. Gra „na trzy”, asy serwisowe, udane
bloki i potężne ścięcia sprawiły, że strażnicy

Wojciech Sobociński
Jarosław Kulikow
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Ostateczne wyniki rozgrywek:

VII – Dom Pomocy Społecznej

Grupa amatorów:
I – Instytut Biologii Ssaków PAN II
II – Białowieski Park Narodowy I
III –Technikum Leśne
IV –Zespół Szkolno-Przedszkolny
V – Urząd Gminy
VI –Białowieski Park Narodowy II

Grupa zaawansowana:
I – Straż Graniczna I
II – Towarzystwo Sportowe „Żubr”
III – Instytut Biologii Ssaków PAN I
IV – Instytut Badawczy Leśnictwa
V – Straż Graniczna II

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
naszych Sponsorów, a także Wójta Gminy
Białowieża,
Dyrekcji
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego, właścicieli Kwatery Nad

Stawami
oraz Dyrektorów Białowieskich
Zakładów Pracy i wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy swoimi działaniami, przyczynili się do
bardzo wysokiego poziomu organizacji turnieju.

Sponsorzy IX Turnieju Zakładów Pracy:
Urząd Gminy Białowieża
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Grafix Białystok
Alina i Roman Wołkowyccy - Kwatera Nad
Stawami
Jolanta i Janusz Szpakowiczowie
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk
Anise PPHU Helena Kasprowicz
Artland Kamil Łaszczuk Hajnówka
Auto Komis RYBAK Białystok ul. Zabłudowska
37
Białowieski Park Narodowy
„Jerzyk” - Jerzy Chilecki
Biuro Ubezpieczeń Halina Borowik

Dariusz Graszka
Dom Dziecka w Białowieży
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
Firma Handlowo-Usługowa „Cerex” Renata
Wasilewska
Hermes sp. z o.o.
Hurtownia wędlin King dystrybucja odział
Białystok
Instytut Badawczy Leśnictwa
Irena i Jerzy Dowbyszowie
Kolnex Sp. j. Cięcie wodą Białystok
„Mango” PPHU Mirosław Popow

Społem PSS Zakład Piekarsko-Ciastkarski
Hajnówka
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Białowieży
Rada Gminy Białowieża
Restauracja Parkowa
Restauracja Pokusa
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
„Sklep Rybny” Z. i M. Dzwidziuk, M.
Dziubonos”
„Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Krynka”
TON S.j. PHU Kardasz i wspólnicy
T. S. Żubr Białowieża
Szuma Design - elementy wyposażenia i
wystroju wnętrz,
upominki i medale okolicznościowe
Salon Łazienek Verona Hajnówka
Soccer Sklep Sportowy Białystok
Zawodnicy Instytutu Biologii Ssaków
UKS "Olimpijczyk" Białowieża

Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy

Nadleśnictwo Białowieża
P.P.H.”Karmel” Import Export Hajnówka

Park Wodny w Hajnówce

GŁOS BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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