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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok. Z tej okazji chciałbym
Państwu życzyć cudownych, spokojnych i
rodzinnych świąt, a w Nowym Roku
spełnienia
marzeń
i
zadowolenia
z
realizowanych celów. Aby kolejny rok
przyniósł Państwu wiele satysfakcji z pracy i z
wykonywanych zadań. Dziękuję Państwu za 2
lata wspólnej pracy na rzecz Naszej Gminy i
społeczności. Dziękuję również za wsparcie,
które od Państwa otrzymuję każdego dnia.
Chciałbym, aby na Waszych twarzach widniał
codziennie uśmiech tak, jak to ma miejsce przy
naszych rozmowach w Urzędzie.
25 października w Hajnówce byłem
uczestnikiem spotkania z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszyłem temat
rozwoju turystyki w naszym regionie,
wpływie różnych czynników na poprawę
ilości odwiedzających Gminę Białowieża gości.
Rozmawialiśmy również o dofinansowaniu
dla Regionu Puszczy Białowieskiej na rozwój
branży turystycznej. Omówiona została
poprawa infrastruktury drogowej - głównie
odcinka
drogi
Białystok-Hajnówka.

z
kancelarii
Pana
Prezydenta
z
podziękowaniami i z informacją, iż Pan
Prezydent postara się zwiedzić Naszą Gminę.
30 listopada zostałem poinformowany,
iż złożony przez Gminę Białowieża projekt w
ramach dofinansowania z Programu Rozwoju
Gminnej
i
Powiatowej
Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę
ulicy
Nowej
został
ostatecznie
zakwalifikowany
przez
Wojewodę
Podlaskiego do dofinansowania w wysokości
50% na 2017r. Gmina Białowieża na 70
złożonych wniosków z całego województwa
zajęła 26 miejsce i kwalifikuje się do
otrzymania 377 759 zł. Całość inwestycji
szacujemy na 755 519 zł. Do pełni realizacji i
pozyskania pieniędzy zostały jeszcze dwa
etapy. Zgodnie z harmonogramem realizacji
Programu - w terminie do 20 grudnia 2016 r.
nastąpi zatwierdzenie ostatecznej listy
rankingowej przez Ministra Infrastruktury i
Budownictwa, natomiast do 31 grudnia 2016 r.
Wojewoda Podlaski zatwierdzi i ogłosi listę
zakwalifikowanych do dofinansowania na rok
2017 wniosków.
Gmina przy współpracy Towarzystwa
Przyjaciół Białowieży pozyskała 16 000zł na
zakup plenerowej biblioteczki, ławek, koszy
na śmieci, stojaków na rowery, które pojawią
się wiosną przy rzece Narewka- niedaleko
placu zabaw. Gmina Białowieża nie wnosi
żadnego wkładu własnego, czyli zadanie to
sfinansowane zostanie w 100% ze źródła
zewnętrznego.
W przyszłym roku w sezonie
turystycznym pojawią się 3 przenośne toalety.
Zostaną one ustawione przy parkingu
gminnym, placu zabaw oraz stadionie.
Rozstrzygnięty został przetarg na
wywóz śmieci w Gminie. Dostosowując się do
obowiązującego prawa, przy OSP powstanie
PSZOK- Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Dodatkowo pojawią się
dodatkowe pojemniki na selektywną zbiórkę
odpadów, miedzy innymi przy cmentarzu,
Urzędzie Gminy oraz na parkingu.
Pracujemy nad zmianą nazw ulic w
Białowieży. Pismo z sprawie wydania opinii

Wręczyłem Panu Prezydentowi album z
fotografiami Puszczy Białowieskiej oraz
zaproszenie ode mnie oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Białowieża, Pana Krzysztofa
Zamojskiego, do odwiedzenia Białowieży. W
odpowiedzi na zaproszenie otrzymaliśmy list
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IPNu dotyczących zmiany nazwy ulic Olgi
Gabiec i Waszkiewicza zostało już wysłane. Po
otrzymaniu informacji ruszą konsultacje
społeczne dotyczące wyboru nowych nazw.
W pierwszych miesiącach przyszłego
roku planowany jest nabór wniosków na
dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.
Białowieża oczywiście zamierza przystąpić do
tego projektu. Mamy nadzieję, że uda się nam
pozyskać środki na budowę nowych

kolektorów
słonecznych,
paneli
fotowoltaicznych czy pomp ciepła dla
mieszkańców. Ucząc się na błędach
poprzedniego przetargu, postaramy się tak
skonstruować umowy, aby bardziej chroniły
interes Gminy i mieszkańców, gdyż
poprzednio wykonany przetarg i zniknięcie z
rynku firmy wykonującej kolektory słoneczne
przysporzyło nam i
Państwu wielu
problemów i dodatkowych kosztów.

Informacje Rady Gminy


W momencie, kiedy wszyscy odpoczywają
i udają się na upragnione wakacje, nasi Radni
ciężko pracują dla dobra naszej Gminy i jej
mieszkańców. W okresie wakacyjnym odbyły
się aż trzy Sesje Rady Gminy - 21 czerwca, 21
lipca oraz 24 sierpnia br.
Podczas Sesji 21 czerwca zastępca
Komendanta
Powiatowego
Policji
w
Hajnówce, Adam Mojsa, omówił zagadnienia
dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie
Gminy
Białowieża.
Przedstawił
dane
statystyczne odnośnie interwencji i zdarzeń z I
półrocza 2016 roku:










zostały wszczęte 3 postępowania
przygotowawcze dotyczące
nietrzeźwych kierujących (tendencja
spadkowa),
4 postępowania przygotowawcze
dotyczące znęcania się nad dziećmi,
2 przestępstwa oszustwa
1 postępowanie przygotowawcze nieumyślne spowodowanie śmierci,
1 znieważenie funkcjonariusza
2 przestępstwa narkotykowego.





Na prośbę mieszkańców zwiększono także
liczbę patroli.
W wolnych wnioskach i zapytaniach
Radni i Sołtysi zgłosili potrzebę wycięcia
kilku drzew, które podczas burz mogą
stanowić zagrożenie.
Następnie Wójt przedstawił informację
z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych
działań dotyczących Gminy w okresie
międzysesyjnym:
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Białowieski Ośrodek Kultury przy
współpracy
Urzędu
Gminy
wnioskował do Euroregionu Puszczy
Białowieskiej o dofinansowanie na
zagospodarowanie
skarpy
przed
budynkiem Urzędu - otrzymano
dofinansowanie w wysokości 2500,00
zł;
został podpisany aneks do umowy na
wykonanie wodociągu przy Stacji
Towarowej, który zostanie wykonany
do końca lipca. Szacowany koszt
wykonania to 20 tys. zł w tym 10 tys. zł
będzie wkładem mieszkańców;
dwukrotnie uczestniczył w spotkaniu z
fundacją w sprawie budynku starej
szkoły.
Gmina
nie
posiada
dokumentacji
oraz
konkretnego
pomysłu wobec powyższego budynku,
aby móc obecnie złożyć wniosek o
dofinansowanie.
Ponieważ
przygotowana jest dokumentacja na
modernizację budynku, w którym
mieści się obecnie Urząd, Gmina
prawdopodobnie na to złoży wniosek;
podczas spotkania z Konserwatorem
Zabytków padła propozycja, iż
wspólnie
z
organizacjami
artystycznymi konserwator proponuje
wykorzystać budynek starej szkoły na
potrzeby
artystyczne
(warsztaty,
plenery). Adaptacja i remont budynku
będą
finansowane
ze
środków
pozyskanych przez konserwatora i
organizacje. O swych zamierzeniach

konserwator
poinformuje
Radę
odrębnym pismem;
 wspólnie z dyrektor. BOK uczestniczył
w spotkaniach w trzech sołectwach, w
których zamierza się uruchomić
funkcjonowanie świetlic - w dwóch
świetlicach wybrano świetlicowe;
 na terenie Gminy zorganizowano
Dzień Dziecka oraz Tydzień Sportu;
 dzięki staraniom dyrektor BOK
pozyskano farbę na odmalowanie
szalówki budynku BOK i bramek na
stadionie;
 Gmina otrzymała pozytywną opinię
Konserwatora Zabytków na wymianę
zieleni przy pomniku przed cerkwią,
obecnie oczekuje się na opinię
konserwatora
w
sprawie
zatwierdzenia planu ustawienia ławek
przy ulicach w Białowieży;
 zostały ustawione znaki pionowe z
nazewnictwem ulic;
 uczestniczył
w
spotkaniu
z
kierownikiem
Zarządu
Dróg
Powiatowych w sprawie utrzymania
dróg powiatowych. Większość prac
porządkowych wykonuje Gmina i w
związku
z
powyższym
poparł
propozycję
Radnego
W.
Wołkowyckiego, aby zaprosić Starostę
i Kierownika ZDP na posiedzenie sesji
w celu ustalenia grafiku prac
porządkowych na terenie Gminy
Białowieża;
 Gmina
Białowieża
złożyła
dokumentację na pozyskanie środków
na
przebudowę
trzech
dróg:
Puszczańska, Ogrodowa, Nowa.
Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt
odpowiedział
Przewodniczącej
Komisji
Oświaty, pani Elżbiecie Laprus, na zarzuty
dotyczące jakości pracy dyrektor BOKu, iż
zarówno dzieci, jak i starsi mieszkańcy są
bardzo zadowoleni z jej pracy.

(Światowej Unii Ochrony Przyrody)do
Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO
Bialowieza Forest”. Przedstawiła również
sprawę starej szkoły i jej rozbiórkę przy
współudziale zainteresowanego inwestora z
Lublina. Przewodniczący Rady zwrócił się do
pani Laprus z prośbą o złożenie pisemnej
informacji
odnośnie tego
projektu
i
zaproponował, aby na wspólnym posiedzeniu
Komisji poruszyć powyższy temat.
Komisja Oświaty w okresie międzysesyjnym
omawiała ponadto kwestię zatrudnienia w
szkole psychologa i pedagoga oraz realizację
działań statutowych przez Dyrektora BOK w
związku z groźbą upadku amatorskiego ruchu
artystycznego.
Komisje Środowiska i Planowania odbyły
natomiast posiedzenie wyjazdowe, na którym
sprawdzono stan dróg i czystość naszej
miejscowości.
Kolejnym punktem obrad
przyjęcie następujących uchwał:








W kolejnym punkcie obrad Komisje
przedstawiły
sprawozdania
z
prac
międzysesyjnych. Radna Elżbieta Laprus
poinformowała, jakie poczyniła starania, aby
mieszkańcom Białowieży nie brakowało
drewna opałowego. Sprawę tę poruszała m.in.
na konferencji ,,Misja ekspertów IUCN
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było

w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015
rok;
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Białowieża absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2015 rok;
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej Powiatowi Hajnowskiemu dotacja wysokości 20 tys. zł będzie
przeznaczona
na
wykonanie
dokumentacji
projektowej
na
modernizację ulicy Olgi Gabiec;
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016 –
2036. Pani Skarbnik poinformowała, że
zmiana
wartości
przyjętych
w
Wieloletniej Prognozie Finansowej ma
na celu dostosowanie uchwały WPF
Gminy Białowieża na lata 2016 - 2036
do aktualnie obowiązujących uchwał
Rady Gminy bądź zarządzeń Wójta
Gminy.
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016
rok.
Pani
Skarbnik
poinformowała, że zmiany w budżecie
Gminy dotyczą zwiększenia dochodów

budżetowych między innymi z tytułu
refundacji wydatków poniesionych na
projekty unijne w roku 2015
(przeciwdziałanie
wykluczeniu,
opracowanie
planu
gospodarki
niskoemisyjnej). Po stronie dochodów i
wydatków wprowadzono dotację na
wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne. Zmiany są
również w zadaniach inwestycyjnych,
tj. przebudowa drogi rolniczego
przeznaczenia o kwotę 105 964 zł,
jednocześnie zwiększa się plan
wydatków budżetowych na zadania
inwestycyjne:
budowa
sieci
wodociągowej Podolany II o kwotę 12
000 zł, przebudowa ul. Wojciechówka o
kwotę 346 774 zł, przebudowa ul.
Puszczańskiej wraz z oświetleniem
(projekt) o kwotę 8 000 zł, przebudowa
ul. Nowa (projekt) o kwotę 10 000 zł,
przebudowa ul. Ogrodowa (projekt) o
kwotę 12 000 zł. Ponadto zwiększa się
plan wydatków budżetowych na
odszkodowanie z tytułu nabycia
gruntów na cele związane z budową
dróg 3 565 zł, 3 440 zł na realizację
zadań określonych w gminnym
programie
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych, 60 000 zł na opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej, 48
500 zł na dotację podmiotową dla
Białowieskiego
Ośrodka
Kultury.
Zmniejsza
się
plan
wydatków
budżetowych o kwotę 4 000 zł na zwrot
kosztów utrzymania dzieci z terenu
Gminy w przedszkolu w Hajnówce.
w sprawie zwolnienia w części z opłat
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi rodzin wielodzietnych.

Po
zakończonej
dyskusji
z
zaproszonymi przedstawicielami Rada Gminy
wypracowała
następujące
stanowisko
dotyczące czystości dróg: Rada Gminy
Białowieża zobowiązuje Wójta Gminy Białowieża
do przeprowadzenia rozmów ze Starostą
Hajnowskim w celu wypracowania wspólnych
działań poprawiających utrzymanie czystości i
porządku w pasach drogowych dróg powiatowych
na terenie gminy Białowieża w terminie do 15
września 2016 roku.

21 lipca odbyła się XIX Sesja Rady
Gminy, na którą przybył Starosta Hajnowski –
Mirosław Romaniuk oraz przedstawiciele
Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż sesja
dotyczyła utrzymania porządku i czystości w
pasie drogowym dróg powiatowych oraz
przedstawienie przez inwestora (Zarząd Dróg
Powiatowych) koncepcji przebudowy ulicy
Olgi Gabiec.

W związku z podejmowanymi
uchwałami w obradach uczestniczyli także
Prezes Wodociągów Podlaskich Stanisław
Fiedorowicz i Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Białowieża - Tomasz Ginszt.



Następnie kierownik Zarządu Dróg w
Hajnówce omówiła koncepcję przebudowy ul.
Olgi Gabiec, która będzie realizowana w roku
2018. Starosta poinformował także o planach
naprawy
drogi
Budy
–
Pogorzelce,
zagospodarowania terenu parkingu przed
Zwierzyńcem, modernizacji kolei - budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż torów na drodze
przeciwpożarowej.
Natomiast pod koniec wakacji, 24
sierpnia, odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady
Gminy Białowieża, na którym podjęto m.in.
szereg uchwał dotyczących czystości naszej
szczególnej miejscowości. Podjęto uchwałę w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług podstawowych w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z
uwagi, iż są sygnały od radnych i
mieszkańców, aby zwiększyć częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych w okresie
letnim, zwiększono do dwóch razy w
miesiącu. Wprowadzono również odbiór
materiałów budowlanych, który odbywać się
będzie przy OSP w punkcie (PSZOK).

Prezes Wodociągów Stanisław Fiedorowicz
poinformował, że w gminach, w których są
zyski ze sprzedaży wody czy też odbioru
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ścieków, ceny taryf nie ulegną zmianom.
Szczęśliwie nasza Gmina należy do tej grupy.
Następną
decyzją,
jaką
podjął,
jest
przeznaczenie dla Gminy Białowieża kwoty w
wysokości 1000zł. na promocję (wykonanie
map) oraz będzie utworzony nowy dział –
Dział Rozwoju i Inwestycji, który miałby za
zadanie opracowanie planu rozwoju sieci
wodociągowo-kanalizacyjne
dla
każdej
gminy. Nasi radni natomiast zwrócili Panu
Prezesowi uwagę na jakość i ciśnienie wody
oraz na niedostateczny sposób informowania o
awariach i zaistniałych w związku z nimi
utrudnieniami. Radni podjęli także uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w
drodze dzierżawy udziałów Nadleśnictwa
Białowieża we współwłasności nieruchomości
oznaczonej Nr geodezyjnym gruntów 888/3
oraz 887/11 obręb Budy położonej w
miejscowości Czerlonce.



Państwowych, na którym były
omawiane
sprawy
dotyczące
dofinansowanie remontów dróg. RDLP
przeznaczy kwotę w wysokości 400 tys.
zł na drogi w Parku Dyrekcyjnym, 150
tys. zł na remont drogi do Dąbrowy
(remont mostu) oraz 25 tys. zł. na
remont ulicy Wojciechówka.
Gmina zgłosiła projekt do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego odnośnie
bezpieczeństwa na terenie Gminy
Białowieża, tj. ustawie 6 lam
oświetleniowych w obrębie stadionu,
instalacja kamer przy szkole i placu
zabaw. Koszt projektu to kwota około
91 tys. zł. (dofinansowanie 70%).
Gmina w ocenie projektu otrzymała
drugie miejsce, a projekt jest na etapie
zatwierdzania przez Ministerstwo.

W odpowiedzi na wolne wnioski i
zapytania Radnych Wójt powiedział, że do
chwili zakończenia projektu (projekt trwa 5 lat)
ze światłowodu mogą korzystać tylko jego
uczestnicy. Kajaki na rzece Narewka nie są
własnością Gminy i Gmina nie może nimi
dysponować tylko LOT. Gmina nie posiada
środków na zagospodarowanie terenu przy
placu zabaw oraz na utworzenie gminnego
targowiska. Gmina złożyła natomiast wniosek
na dofinansowanie ścieżki edukacyjnoodpoczynkowej, która ma powstać przy placu
zabaw, i teraz pozostało nam tylko czekać na
jego rozstrzygnięcie.

Informację z realizacji uchwał Rady
Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy
w okresie międzysesyjnym Wójt przedstawił
następująco:
 poinformował o spotkaniu, w którym
uczestniczył wraz z Przewodniczącym
Rady. Na spotkaniu omawiano
dokumentację techniczną przebudowy
ulicy Olgi Gabiec. Spotkanie odbyło się
w Starostwie Powiatowym. Wójt oraz
przedstawiciele
Rady
podczas
spotkania wyrazili swe stanowisko, iż
ścieżka rowerowa powinna przebiegać
Streszczenia protokołu z Sesji dokonała
przez całą ulicę Olgi Gabiec. Taka
Redakcja. Całość materiałów znajduje się w
decyzja wygeneruje dodatkowe koszty,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy
a mianowicie trzeba będzie wykupić
część gruntów, które znajdują się na
Gminy Białowieża dostępnym na stronie
planowanej
ścieżce
rowerowej.
internetowej Urzędu Gminy:
Planowana data realizacji rok 2018.
www.bip.bialowieza.pl
 wraz z Przewodniczącym Rady
uczestniczył również w spotkaniu z
Dyrekcją
Regionalnych
Lasów
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białowieża zarządzonych na dzień 11
grudnia 2016 r. informuje się, że na radnych zostały wybrane następujące osoby:
Okręg Wyborczy nr. 3
Lista nr 1 - KWW Białowieżanie
1. BUSZKO Irena, zam. Czerlonka

Okręg Wyborczy nr 8
Lista nr 1 - KWW Białowieżanie
1. DACKIEWICZ Krystyna, zam. Białowieża

6

PODZIĘKOWANIA
Mieszkańcom Białowieży - Wyborcom mojego okręgu wyborczego
........ za zaufanie i głosy, które na mnie oddali w 2014r.
P. Grzegorzowi Kasprowiczowi - Wójtowi Gminy Białowieża
oraz Koleżankom i Kolegom - Radnym Rady Gminy Białowieża
........... za 2- letnią współpracę i nowe doświadczenia
Mojemu Następcy ....... życzę owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy
Barbara Leoniuk
była Radna Gminy Białowieża
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR XXIV/119/16
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Białowieża za wyniki w nauce i inne
osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz
inne osiągnięcia promujące Gminę Białowieża ustanawia się stypendium Wójta Gminy Białowieża
uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża, zwane dalej
„stypendium”.
2. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, uczniom
gimnazjum, oraz absolwentom szkoły podstawowej kontynuującym naukę w I klasach gimnazjów
poza Gminą Białowieża oraz absolwentom gimnazjum kontynuującym naukę w I klasach szkół
ponadgimnazjalnych.
§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa
Rady Gminy Białowieża.
2. Środki mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i
fizycznych.
§ 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami
ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych;
2) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,2;
3) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
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§ 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
1) są medalistami zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i posiadają co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
1) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Białowieża oraz posiadają co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania.
§ 7. 1. Liczba stypendystów za osiągnięcia w nauce jest równa liczbie wniosków uczniów
spełniających kryteria określone w § 3 pkt 1-3.
2. Liczba stypendystów za osiągnięcia sportowe i za osiągnięcia artystyczne nie może
przekroczyć 2 stypendystów rocznie.
3. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają
wpływ osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.
4. Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10
miesięcy, tj. od września do czerwca.
5. Wypłata stypendiów dokonywana będzie w każdym miesiącu gotówką lub na rachunek
bankowy wskazany przez stypendystę do jego odbioru (rodzica/opiekuna prawnego), terminie do
15 dnia danego miesiąca.
§ 8. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorowi szkoły, do której
uczeń uczęszcza/uczęszczał.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy Białowieża, w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,
2) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.
§ 9. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 10. Wójt Gminy Białowieża rozpatrzy wnioski i przyzna stypendia w terminie do 30 września.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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Informacja o referendum
Załącznik Nr 1 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 5 grudnia 2016 r.
KALENDARZ CZYNNOŚCI
Termin wykonywania
czynności referendalnej*)
do dnia 8 grudnia 2016 r.




do dnia 11 grudnia 2016 r
do dnia 16 grudnia 2016 r.




do dnia 21 grudnia 2016 r.




do dnia 22 grudnia 2016
do dnia 25 grudnia 2016 r.








do dnia 6 stycznia 2017 r.



do dnia 10 stycznia 2017 r.



dnia 13 stycznia 2017 r.
godz. 2400



dnia 14 stycznia 2017 r.



dnia 15 stycznia 2017 r.
godz. 700- 2100



Treść czynności referendalnej
ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
postanowienia o przeprowadzeniu referendum ,
podanie postanowienia do wiadomości mieszkańców województwa
podlaskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o
przeprowadzeniu referendum
utworzenie obwodów odrębnych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie
komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
powołanie przez Sejmik Województwa Podlaskiego Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Referendum,
powołanie powiatowych ( miejskich) komisji do spraw referendum przez
właściwe miejscowo organy stanowiące jednostki samorządu
terytorialnego,
zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
sporządzenie przez urzędy miast i gmin spisu osób uprawnionych do
udziału w referendum,
powołanie przez Wojewódzką
Komisję do Spraw Referendum
obwodowych komisji do spraw referendum,
zgłoszenie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w
referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie
Braille,a,
przekazanie osobom uprawnionym do udziału w referendum informacji
o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz
o warunkach ważności głosu w referendum oraz o możliwości
głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania,
składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków
o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
zakończenie kampanii referendalnej,
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw
referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust.2
ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 z późn. zm.), – jeżeli koniec terminu wykonania
czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia
po tym dniu.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym
o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, z późn. zm) w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 400) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 15
stycznia 2017 r.
Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Sołectwo Grudki, Sołectwo Podolany,
Sołectwo Stoczek, Sołectwo Zastawa

Białowieski Ośrodek Kultury w
Białowieży, ul. Sportowa 1
-lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych,
- komisja właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

2

Sołectwo Budy, Sołectwo Czerlonka,
Sołectwo Pogorzelce, Sołectwo Teremiski

Klub Kultury w Budach, wieś Budy
36 a

3

Dom Pomocy Społecznej ,,Rokitnik” w
Białowieży ul. Centura 2

Dom Pomocy Społecznej
,,Rokitnik” w Białowieży ul.
Centura 2

głosowania
1

UWAGA:
1.
Wyborcy do dnia 27 grudnia 2016 r.* (wtorek) mogą zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille
2.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 9 stycznia 2017r.* (poniedziałek)
mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 15 stycznia 2017 r. (niedziela) będą
otwarte w godz. 7.00 – 21.00.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania
korespondencyjnego można uzyskać Urzędzie Gminy Białowieża przy ul. Sportowej 1, pokój nr 11 i
5 albo pod nr tel.: 85 681259 lub 85 6812487 wew. 26 lub mailem (radagminy@ug.bialowieza.pl )
* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum
lokalnym.
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Złote i Diamentowe Gody w Gminie Białowieża
04 listopada 2016r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Białowieży odbyła się
szczególna
uroczystość
jubileusze
małżeństwa...

Wśród jubilatów były pary obchodzących
pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa – Złote
Gody, a także pary obchodzące sześćdziesiątą
rocznicę
–
Diamentowe
Gody.
11

Parom obchodzącym Złote Gody zostały
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt
Gminy Grzegorz Kasprowicz. W miły
świąteczny nastrój jubilatów, ich rodziny oraz
gości wprowadził występ artystyczny
uczniów
z
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego działający przy Białowieskim

Ośrodku
Kultury.
Były też kwiaty, drobne upominki oraz
tradycyjna lampka szampana i tort.
Gratulujemy
tak
wspaniałego
stażu
małżeńskiego
i
życzymy szanownym
Jubilatom dużo zdrowia, radości z każdego
wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha i
kolejnych wspaniałych rocznic.
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Białowieskie żubry mają nowego szefa
Po
prawie
trzydziestu
latach
kierowania Ośrodkiem Hodowli Żubrów
Białowieskiego Parku Narodowego, odszedł
na emeryturę nadleśniczy mgr inż. Jerzy
Dackiewicz.
Ostatnim
dniem
pracy
nadleśniczego był 31 października 2016 roku.
Jego następczynią została z dniem 1 listopada
dr Katarzyna Daleszczyk, dotychczasowy
adiunkt w BPN, pełniąca obowiązki
kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego.
Jerzy
Dackiewicz
stanowisko
kierownika OHŻ objął 16 marca 1987 roku. W
tym samym roku zakończył zaocznie Wydział
Leśny SGGW w Warszawie, otrzymując tytuł
inżyniera leśnictwa. Tytuł magistra uzyskał w
1999 roku. Trzy lata wcześniej ukończył
Podyplomowe Studium Ochrony Parków
Narodowych.
Jerzy
Dackiewicz
początkowo
pracował w lasach państwowych; w latach
1969-1970 w Nadleśnictwie Białowieża,
następnie,
w
latach
1971-1974,
w
Nadleśnictwie Bielsk Podlaski. W 1974 roku
przeszedł do pracy w Białowieskim Parku
Narodowym i pozostawał w nim do 1980 roku,
po czym został zatrudniony w Zakładzie
Badania Ssaków PAN w Białowieży. W 1987
roku powrócił do BPN, gdzie mu powierzono
stanowisko kierownika OHŻ. Od 2004 roku
kierował Ośrodkiem w randze nadleśniczego.
W okresie od 1 października 2007 roku do 31
grudnia 2008 roku pełnił obowiązki zastępcy
dyrektora BPN.
Katarzyna Daleszczyk w 1994 roku, po
ukończeniu studiów na Wydziale Zootechniki
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
rozpoczęła pracę w Zakładzie Badania Ssaków
PAN w Białowieży. Od 1998 roku prowadziła
badania w Zespole Ekologii Żubra. Brała
udział w badaniach radiotelemetrycznych i
obserwacjach wolno żyjącej populacji żubrów

w Puszczy Białowieskiej, prowadziła także
obserwacje
żubrów
w
rezerwatach
hodowlanych
Białowieskiego
Parku
Narodowego. Stopień doktora nauk rolniczych
w zakresie zootechniki uzyskała w 2003 roku
na podstawie rozprawy naukowej o
behawiorze rozrodczym żubrów. W 2006 roku
rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta
parku w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN. W
stycznia 2011 roku objęła stanowisko adiunkta
w Pracowni Naukowej BPN, a jesienią 2015
roku, po odejściu ze stanowiska kierownika
Pracowni dr Renaty Krzyściak-Kosińskiej,
powierzono jej
pełnienie
obowiązków
kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego,
w skład którego wchodzi Pracownia
Naukowa. Teraz wraca do żubrów.
Warto przy okazji wspomnieć, że po
sprowadzeniu w 1929 roku żubrów do
Białowieży, opiekę nad nimi sprawował
początkowo łowczy Stefan Charczun, a po jego
przejściu na emeryturę w 1935 roku –
inspektor
łowiectwa
Maksymilian
Doubrawski.
Po
wojnie
parkowymi
rezerwatami zwierzęcymi kierował od 1946
roku leśniczy Stefan Twerdochlib. On też był
pierwszym kierownikiem utworzonego 1 maja
1955 roku Ośrodka Hodowli Rzadkich
Zwierząt (później przemianowanego na
Ośrodek Hodowli Żubrów), wchodzącego w
skład Białowieskiego Parku Narodowego. 1
lipca 1956 roku na stanowisko kierownika
OHRZ powołany został inż. Julian Ścibor.
Pozostawał na nim do 30 czerwca 1961 roku.
Nowego kierownika OHRZ zatrudniono około
półtora roku później. 1 grudnia 1962 roku
został
nim
Włodzimierz
Pirożnikow.
Białowieskim żubrom szefował do momentu
odejścia na emeryturę w dniu 15 kwietnia 1987
roku.
Piotr Bajko
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Czerlonka wkracza w nowe stulecie
Pamiątką po I wojnie światowej na
terenie Puszczy Białowieskiej są m.in. dwie
osady leśne – Grudki i Czerlonka. Okupanci
niemieccy założyli je jako ośrodki eksploatacji
puszczańskich zasobów drewna. Jedna z tych
osad – Czerlonka, powstała w 1916 roku, na
niedużej polanie w oddziale 469. Istnieje więc
równo sto lat!
Nazwa osady została utworzona od
znajdującego się w pobliżu bagna Czerlon i
kilku uroczysk o podobnych nazwach.
Językoznawca prof. Michał Kondratiuk wiąże
tę nazwę z przymiotnikami „čorvlenyj” w jęz.
starocerkiewnosłowiańskim i „čerlenyj” w jęz.
ukraińskim, które oznaczają „czerwony”.
Dawni mieszkańcy tej osady twierdzili
zgodnie, że bagno Czerlon nazwano tak od
rosnących
tutaj
starych
sosen,
rozpoznawanych z daleka na podstawie
charakterystycznego dla tego gatunku koloru
zbliżonego właśnie do czerwonego.
Niemcy już pod koniec 1915 roku
przystąpili do wznoszenia w tym miejscu
baraków dla jeńców francuskich i rosyjskich,
których wykorzystywano przy pozyskiwaniu
drewna i budowie kolejek leśnych. Później
zbudowali tartak i smolarnię. Powstał też
majdan,
czyli
plac
do
składowania
pozyskanego surowca. W tworzącej się
osadzie ulokowano siedzibę zarządu leśnego
rewiru Czerlonka.
Warto
również
wspomnieć,
że
wspomniany teren w 1897 roku przecięła linia
kolejowa, łącząca Hajnówkę z Białowieżą.
Pociągi zatrzymywały się w tym miejscu, by
mogli wysiąść ci pasażerowie, którzy pragnęli
obejrzeć żubry przebywające w pobliskim
zwierzyńcu. Dojeżdżali oni do niego na
podwodach chłopskich.
Założony przez okupantów obóz
jeniecki w Czerlonce zaliczał się do jednego z
największych obozów na terenie Puszczy. W
sąsiedztwie baraków jenieckich (łącznie ponad
1100 miejsc) znajdowały się baraki dla
dozorców tudzież wieża wodna. Przy

eksploatacji drewna zatrudniano także blisko
300 miejscowych robotników. Pracowała też
około
30-osobowa
grupa
żołnierzy
niemieckich, którzy w cywilu związani byli z
przemysłem drzewnym i chemicznym.
Tartak posiadał dwa gatry pionowe i
jeden poziomy. Niemcy, zakładając od wiosny
1916 roku sieć kolejek leśnych w Puszczy,
doprowadzili w 1917 roku do Czerlonki 3kilometrowe odgałęzienie od linii HajnówkaStara Białowieża (obecnie odcinek ten stanowi
drogę kołową).
Rządy
niemieckie
w
Puszczy
zakończyły się pod koniec 1918 roku. W
Czerlonce pozostały urządzenia tartaczne i
sporo niewyrobionego jeszcze surowca.
Michał Kossakowski, przedstawiciel rządu
polskiego, który w 1919 roku brał udział w
tajnych rozmowach z przedstawicielem Rosji,
odbywających się w Białowieży, w swoim
diariuszu pod datą 31 lipca 1919 roku
zanotował: „W Czerlonce, gdzieśmy w
powrotnej
drodze
zatrzymali
pociąg,
oglądałem rozpiłowane kloce dębowe tak
niezwykłej piękności, że można by z każdego
kawałka deski mieć gotowy blat szerokiego,
wygodnego stołu. Oburzyła mnie w
zjawiskach lasu jakaś zupełna bezczynność
naszych władz, tj. naszej sekcji III Zarządu
Cywilnego, gdyż dotąd ani jeden tartak nie
został uruchomiony, ani jedno z leżących
drzew sprzedane; w całej puszczy panuje
martwota i marnowanie się milionowego
majątku”.
W grudniu 1920 roku w Białowieży
rozpoczął działalność Zarząd Okręgowy
Lasów Państwowych (późniejsza Dyrekcja
Lasów Państwowych), który od razu zajął się
organizacją gospodarki na terenie Puszczy. W
Czerlonce został uruchomiony najpierw
tartak, później terpentyniarnia, zatrudniająca
w szczytowym okresie 240 robotników. Na
majdanie zbudowano piec do karpiny.
Do osady stopniowo ściągali robotnicy
z całej Polski. Na koniec września 1921 roku
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liczba mieszkańców Czerlonki wynosiła już 43
osoby. W osadzie znalazła zatrudnienie także
grupa żołnierzy byłej białoruskiej LudowoOchotniczej
Armii
Sprzymierzonej,
dowodzonej przez gen. Stanisława BułakBałachowicza. Pracowali oni głównie w
tartaku.
Budynków mieszkalnych w tym czasie
w osadzie było tylko cztery. Większość rodzin
robotniczych mieszkała w ziemiankach i
prowizorycznych szałasach. Ludności stale
przybywało. Oprócz robotników tartacznych
mieszkali tutaj drwale, smolarze, karpiniarze.
Na budowę własnego, normalnego domu
nikogo nie było stać. Administracja Lasów
Państwowych rozpoczęła budowę domów
robotniczych przy niektórych tartakach w
Puszczy Białowieskiej dopiero w 1937 roku. W
Czerlonce, w miejsce starych baraków,
wybudowano dziewięć nowych budynków,
które zostały oddane do użytku w 1938 roku.
W latach dwudziestych w osadzie
założone zostały cztery sklepy spożywcze,
przy jednym z nich uruchomiono herbaciarnię.
W wyniku pożaru, który wybuchł w
Czerlonce 3 grudnia 1925 roku spaliła się hala
tartaczna wraz z przybudówkami. Maszyny
zdołano uratować. Straty wyniosły 35 tys.
złotych. Wskutek pożaru pracę utraciło
czasowo 86 robotników. Tartak dzierżawiony
był wówczas przez firmę angielską „Century”.
Trudne warunki pracy i życia oraz
niskie zarobki w puszczańskich tartakach,
stawały się powodem buntów robotniczych.
Uczestniczyli w nich również robotnicy z
Czerlonki. Pierwszy strajk robotników
Czerlonki miał miejsce w październiku 1928
roku. Zawiązało się wówczas koło związkowe
robotników leśnych. W kwietniu 1932 roku
robotnicy Czerlonki wsparli akcję strajkową
robotników z Hajnówki, a w maju tegoż roku
w Czerlonce został zorganizowany Zarząd
Oddziału Związku Zawodowego Robotników
Przemysłu Drzewnego, do którego wstąpiło 70
członków. Zawiązało się też koło Polskiej
Partii Socjalistycznej.
W 1932 roku organ prasowy PPS
„Robotnik” alarmował o szerzącym się
analfabetyzmie wśród dzieci robotników
tartacznych w Czerlonce. Okazało się, że 65osobowa grupa dzieci, z powodu niemożności
docierania po trudnej drodze leśnej do

najbliższej szkoły (odległej o 6 km), przez kilka
lat w ogóle się nie uczyła. Apele rodziców do
władz oświatowych w sprawie uruchomienia
szkoły
w
istniejącym
w
Czerlonce
opuszczonym baraku nie odnosiły skutku. Do
otwarcia szkoły w osadzie nie doszło z
powodu braku środków finansowych.
W początku 1937 roku Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białowieży wsparła Związek
Popierania Turystyki, który w porozumieniu z
Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku
rozpoczął
starania
w
Ministerstwie
Komunikacji o budowę stacji kolejowej w
Czerlonce. Do tego czasu budynek stacyjny
stanowiły dwa stare wagony towarowe.
Inicjatywa zakończyła się powodzeniem.
Wybudowany został ładny, drewniany
budynek poczekalni, który stał się swoistą
wizytówką osady.
W latach dwudziestych Czerlonka
wchodziła w skład gminy Białowieża, jako
„tartak Czerlonka”. W latach trzydziestych
występowała pod urzędową nazwą Czerlanka.
Administracyjnie podlegała gromadzie Budy,
wchodzącej w skład gminy Białowieża. Nazwą
Czerlanka długo jeszcze po wojnie posługiwali
się starsi mieszkańcy okolicznych wsi, choć
oficjalnie osada figurowała już jako Czerlonka.
W okresie okupacji radzieckiej (19391941) przy tartaku w Czerlonce funkcjonowała
szkoła przemysłu leśnego FZO. Liczba stałych
mieszkańców osady znacznie się zmniejszyła,
przedstawicieli polskiej administracji leśnej w
lutym 1940 roku wywieziono na Sybir. Zaraz
po napaści Niemiec na ZSRR, przez osadę
przejeżdżał (23 czerwca 1941 roku) eszelon z
radzieckimi wojskowymi kolejarzami, którzy
byli zatrudnieni przy budowie linii kolejowej
Prużana-Białowieża. Przed przystankiem
Gnilec eszelon ten wpadł w zasadzkę desantu
niemieckiego.
W czasie okupacji niemieckiej w
osadzie mieszkało już tylko 5 rodzin (około 25
osób). Osada podlegała Amtskommissariatowi
w Białowieży. Pod koniec lipca 1941 roku w
barakach w Czerlonce ulokowały się dwie
kompanie batalionu policyjnego 322, który
przybył do Puszczy Białowieskiej dla
przeprowadzenia akcji pacyfikacyjnej we
wsiach puszczańskich. Pierwsza z tych
kompanii przebywała w osadzie do 4 sierpnia,
druga – do 19 sierpnia 1941 roku.
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7 listopada 1942 roku w Czerlonce
pojawili się żandarmi niemieccy, polecając
wszystkim mieszkańcom opuścić swoje
siedziby. Pozwolili zabrać ze sobą tylko rzeczy
osobiste i pierwszej potrzeby. Mienie
zrabowali, zabudowania zaś spalili. Tuż po
przeprowadzeniu
akcji
wysiedleńczej
żandarmi ujęli na terenie osady trzy osoby i
jeszcze tego samego dnia, wraz z ośmioma
innymi osobami, powiesili na drzewach przed
cerkwią w Białowieży.
Na kilka miesięcy przed wyzwoleniem
Puszczy spod okupacji niemieckiej ruch
partyzancki w białowieskich lasach stał się
potężną siłą. Działające tutaj oddziały przyjęły
wiele desantów radzieckich i polskich. Jeden z
nich miał miejsce w okolicy Czerlonki.
27 maja 1945 roku koło osady stoczył
potyczkę z brygadą „Łupaszki” (AK) 11 pułk
WBW. Brygada straciła wówczas 37 osób, byli
też ranni.
Po zakończeniu działań wojennych do
osady stopniowo powracała wysiedlona
ludność. W Czerlonce wznowiła działalność
terpentyniarnia, która funkcjonowała do
początku lat pięćdziesiątych.
W tych latach wybudowano odcinek
kolejki wąskotorowej z Czerlonki do
Przewłoki i dalej do oddziału 640, który był
eksploatowany do 1980 roku, a dwa lata
później został zlikwidowany. W połowie lat
pięćdziesiątych Nadleśnictwo Białowieża
założyło nieopodal osady szkółkę leśną o
powierzchni 5,5 ha, produkującą wysokiej
jakości materiał sadzeniowy na potrzeby
nadleśnictwa oraz prywatnych odbiorców
zalesiających grunty porolne. W pobliżu osady
uruchomiono żwirownię, obecnie już nie
eksploatowaną.
W latach sześćdziesiątych mieszkańcy
wsi w czynie społecznym wybudowali w
Czerlonce sklep spożywczo-przemysłowy.
Potrzebne materiały dostarczyło bezpłatnie
Nadleśnictwo Białowieża. Sklep prowadziła
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Białowieży;
funkcjonował
on
do
końca
lat
osiemdziesiątych. W 2003 roku w budynku
tym urządzono kaplicę katolicką. W latach
2003-2008 prywatny sklepik spożywczoprzemysłowy prowadziła w osadzie Janina
Smela.

W początku lat siedemdziesiątych
przez osadę poprowadzono 16-kilometrowy
szlak turystyczny z Białowieży do Zwierzyńca.
W listopadzie 1971 roku z Czerlonki wyruszył
I Jesienny Studencki Rajd po Puszczy
Białowieskiej. W lipcu 2011 roku Starostwo
Powiatowe w Hajnówce stworzyło trasę
Nordic Walking pod nazwą „Krajobrazy
Czerlonki”. Oznaczona jest ona kolorem
czerwonym i ma 9 km długości.
W początku lat osiemdziesiątych
Nadleśnictwo Białowieża wybudowało w
Czerlonce, kosztem 6 milionów złotych,
osiedle domków murowanych dla swych
pracowników. Budownictwo wkroczyło też za
tory kolejowe, na tzw. Deputat, czyli na działki
użytkowane wcześniej przez robotników
leśnych tytułem deputatu.
W osadzie, poczynając od lat
pięćdziesiątych, funkcjonował przez długi
okres punkt skupu leśnych owoców i
grzybów, prowadzony przez hajnowski
zakład – najpierw Państwowej Centrali
Leśnych Produktów Niedrzewnych „Las”, a
następnie Białostockiego Przedsiębiorstwa
Produkcji Leśnej „Las”. W Czerlonce działała
też prężnie suszarnia grzybów.
W latach osiemdziesiątych założony
został punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki
Publicznej w Białowieży, który funkcjonował
do końca lat dziewięcdziesiątych. Prowadził
go w swojej kancelarii leśniczy Michał Artiuch.
Po zawieszeniu z dniem 29 maja 1994
roku ruchu kolejowego na trasie HajnówkaBiałowieża, budynek stacyjny PKP w
Czerlonce zaczął popadać stopniowo w ruinę.
W 1999 roku Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w Hajnówce odkupiła go od PKP i przewiozła
do Hajnówki. W budynku tym umieszczono
siedziby Fundacji, biura Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, Centrum
Promocji Regionu „Czerlonka” i Towarzystwa
Ochrony Krajobrazu. Po zlikwidowaniu
komunikacji kolejowej, mieszkańcy osady
otrzymali w zamian połączenie autobusowe z
Hajnówką i Białowieżą.
Trwający od lat dziewięćdziesiątych w
regionie Puszczy Białowieskiej trend do
zakładania kwater agroturystycznych nie
ominął także Czerlonki. Kwatery tego typu
prowadzi w osadzie kilka osób.
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Najważniejszym
wydarzeniem
ostatnich lat w osadzie było oddanie do użytku
na wiosnę 2010 roku ekologicznej oczyszczalni
ścieków, o co uparcie walczyła podczas swojej
kadencji sołtys Janina Smela.
W okresie powojennym, do końca lat
osiemdziesiątych, następował wzrost liczby
mieszkańców osady (w 1988 roku mieszkało
tutaj 145 osób), a następnie zaczął spadać.
Obecnie osadę zamieszkuje około 100 osób
Od zakończenia wojny Czerlonka
wchodzi w skład gminy (przejściowo –

gromady) Białowieża, która do 1998 roku
wchodziła
w
skład
województwa
białostockiego, a od 1999 roku – województwa
podlaskiego. Czerlonka wraz z osadą
Zwierzyniec stanowią też osobne sołectwo.
Zabudowania, które powstały na
zachód od Drogi Zwierzynieckiej, znajdują się
już w obrębie administracyjnym gminy
Hajnówka. Pod koniec 2002 roku ustalono dla
tej części osady urzędową nazwę Czerlonka
Leśna.
Piotr Bajko

Kącik Przedszkolaka
„Mój kochany Mikołaju, cały rok
czekałem…”
Jak co roku, nasze przedszkolaki już od
początku grudnia czekały na Mikołaja i
prezenty. Nasze oczekiwanie rozpoczęło się od
przygotowania świątecznej dekoracji. Na
przedszkolnym
korytarzu
wybudowany
został kominek (bo, jak wszystkim wiadomo,
Mikołaj wchodzi do domu przez komin), na
kominku zawieliśmy kolorowe skarpetki,
przygotowaliśmy upominek dla Mikołaja i…
czekaliśmy na jego przyjście.
W przeddzień „Mikołajek” z rana
znaleźliśmy list pozostawiony na naszym
kominku – „List do przedszkolaków z
Białowieży”. Po czerwonej kopercie z
mikołajowym stemplem wiedzieliśmy, od
kogo jest ten list. Mikołaj w liście zapewnił nas,
że jeżeli będziemy bardzo grzeczni, a on
znajdzie
chwilkę
czasu
w
tym
przedświątecznym zamieszaniu, to jutro nas
odwiedzi ze swoimi pomocnikami elfami.
Więc nie pozostało nam nic innego, jak starać
się być grzecznymi przez cały dzień. Dla
niektórych było to dosyć trudne zadanie, ale
chyba się nam udało, bo następnego dnia (6
grudnia) Mikołaj zawitał do naszego
przedszkola.
Dzieci z ogromną radością przywitały
Mikołaja. Były wspólne tańce, zabawy,

piosenki i rozmowy. Każde dziecko złożyło
obietnice, iż będzie grzeczne i posłuszne przez
cały rok, a nie tylko w Mikołajki (mamy
nadzieję, że dzieci dotrzymają obietnicy).
Na zakończenie wizyty wszystkie
przedszkolaki otrzymały prezenty, a w nich –
dla każdego coś pysznego!
Wspólnie odprowadziliśmy Mikołaja
do wyjścia, żeby już się nie brudził wychodząc
przez nasz „kominek” i wróciliśmy do sal. Ale
to nie koniec niespodzianek w tym dniu. Kiedy
wyszliśmy po obiedzie na korytarz, aby dalej
świętować mikołajkowy dzień, naszym oczom
ukazał się kominek pełen nowych zabawek do
przedszkola.
Klocki,
lalki,
domek,
samochodziki… Mikołaj po raz kolejny nas
zaskoczył.
Oczekiwane cały rok Mikołajki minęły
w bardzo miłej atmosferze i przyniosły
naszym dzieciom wiele radości. Ten dzień na
długo pozostanie w pamięci wszystkich
przedszkolaków.
Serdecznie
dziękujemy
uczniom
Technikum Leśnego w Białowieży za pomoc w
zorganizowaniu Mikołajek.
Izabela Wołoncewicz
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Jesienne porządki na placu przedszkolnym

Dlatego grupa starszaków wzięła
sprzęt ogrodniczy – grabie, taczki
- i
posprzątała część niesfornych jesiennych liści.
Przedszkolaki samodzielnie grabiły liście,
robiąc z nich wielobarwne kopce.
Praca przy jesiennych porządkach
okazała się wspaniałą zabawą!
Izabela Wołoncewicz

Jesień w pełni, o czym świadczyć mogą
spadające liście. Uwielbiamy się nimi bawić.
Robimy bukiety, chwytamy je, kiedy spadają z
drzew… Są piękne… Ale czas na jesienne
porządki!
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„Puszcza Białowieska – nie tylko zieleń”
– przedszkolaki na wystawie malarskiej

nasza puszcza. Przedszkolaki dzielnie
odgadywały, co jest ukazane na obrazach.
Mogły z bliska przyjrzeć się sztuce,
dowiedziały się również, ile czasu trzeba
poświecić, aby powstał jeden obraz oraz cała
wystawa.
Na
zakończenie
spotkania
wręczyliśmy Pani Basi obraz namalowany
przez Patrycję (lat 6).
Zwiedzanie wystawy umożliwiło
przedszkolakom kontakt ze sztuką i
uwrażliwiło je na piękno otaczającej przyrody.
Mamy nadzieję, że ta wystawa zainspiruje i
zachęci dzieci do podjęcia własnej aktywności
twórczej.
Izabela Wołoncewicz

W październiku nasze przedszkolaki
wybrały się do Muzeum PrzyrodniczoLeśnego Białowieskiego Parku Narodowego
na
wystawę
malarską
pt.
„Puszcza
Białowieska – nie tylko zieleń” oraz na
spotkanie z autorką prac Panią Barbarą Bańką.
Na początku spotkania Pani Basia
opowiedziała dzieciom o sobie i swojej pracy,
następnie wraz z przedszkolakami omawiała
każdy obraz znajdujący się na wystawie.
Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały
ekspozycję obrazów, których tematyką była

Wyjście na cmentarz
Listopad to miesiąc pamięci o
zmarłych i tych, którzy zginęli w walkach o
wolność ojczyzny. Przedszkolaki też o tym
wiedzą.
2 listopada, tuż po święcie Wszystkich
Świętych, przedszkolaki wybrały się na
niecodzienny spacer, na cmentarz, aby zapalić
znicze na grobach mieszkańców Białowieży
oraz na grobach żołnierzy, oddając w ten
sposób hołd poległym. Szczególną uwagę
zwracaliśmy na te groby, o których nikt już nie
pamięta.

Dzieci z zaangażowaniem oraz
zachowując się ostrożnie stawiały zapalone
znicze na grobach.
Tego dnia pogoda nam dopisała, więc
mogliśmy
obejść
cmentarz
dookoła.
Oglądaliśmy groby świątecznie ustrojone
kwiatami, wieńcami oraz zniczami.
Przedszkolaki doskonale wiedziały, jak
należy się zachowywać na cmentarzu.
Izabela Wołoncewicz

19

„Niepodległość – trudne słowo…”

Wszystkie dzieci w galowych strojach
wyglądały
odświętnie
i
uroczyście.
Przedszkolaki rozpoczęły swój występ od
tańca narodowego - poloneza. W repertuarze
nie zabrakło wierszy, pieśni i tańców o
charakterze patriotycznym oraz hymnu Polski
- „Mazurka Dąbrowskiego”.
Słowem i pieśnią dzieci oddały
szacunek symbolom narodowym, symbolom
walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do
Ojczyzny. W ustach kolejnego pokolenia
uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo
znane, lecz wymowne: ,,Kto ty jesteś? Polak
mały”.
Recytatorskie i wokalne umiejętności
przedszkolaków
nagrodzone
zostały
gromkimi brawami, a ich przygotowanie,
zaangażowanie, postawa patriotyczna i
artystyczny talent – doceniony.
Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie
Turosieńskiej-Durlik, Dyrektor Białowieskiego
Ośrodka Kultury, za udostępnienie dzieciom
sali na występ – dzięki czemu przedszkolaki
mogły poczuć się jak prawdziwi aktorzy.
Dziękujemy Panu Markowi Zubryckiemu za
przygotowanie nagłośnienia,
Pani Ilonie
Wołosik za piękną dekorację, Pani Barbarze
Bruszewskiej za uszycie ślicznych spódniczek
na występ.
Szczególe podziękowania kierujemy w
stronę przybyłych Gości (rodziców dzieci i
mieszkańców Białowieży): dziękujemy za
Waszą obecność oraz miłe słowa uznania.

Święto Niepodległości to lekcja
patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także
dla
najmłodszych
członków
naszego
społeczeństwa, czyli dzieci. W naszym
przedszkolu staramy się zaszczepić w
dzieciach szacunek i przywiązanie do kraju
ojczystego, które będą stanowić podłoże do
rozwoju tych uczuć na dalszych etapach ich
życia.
8 listopada w Białowieskim Ośrodku
Kultury dzieci z grupy Starszaków w
szczególny sposób uczciły kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przedszkolaki przedstawiły program słownomuzyczny „Niepodległość – trudne słowo…”,
w którym opowiedziały historię Polski w
okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego
o wolność.

Izabela Wołoncewicz
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WOLONTARIAT w Zespole
Szkolno -Przedszkolnym w Białowieży
Szkolne Koło Wolontariatu działa w
szkole już od pięciu lat. Celem jego jest
uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy
i praktykowanie czynnej miłości .
W ramach koła uczniowie włączyli się
w następujące akcje:
- wsparli datkiem rehabilitację i
leczenie 16-letniego Mateusza z Fundacji
Czerwone Serduszko;
- rokrocznie prowadzą zbiórkę na
dziecko z Kamerunu, by opłacić mu rok nauki
w szkole podstawowej
przed
Świętem
Zmarłych
porządkowali zaniedbane groby , a w dniu
Zaduszek zapalili na nich znicze
- zorganizowali zbiórkę zniczy, które
zapłonęły na grobach Polaków pochowanych
na Białorusi
- brali udział w projekcie Towarzystwa
Przyjaciół Białowieży „Stwórzmy naszą
wizytówkę”.

- dwukrotnie wyjeżdżali do schroniska
Ciapek w Hajnówce, by pomóc przy pieskach
- z okazji Dnia Papieskiego pomogli
przy zbiórce w Kościele na Dzieło Nowego
Tysiąclecia
- w związku ze zbliżającymi się
świętami włączyli się do akcji organizowanej
przez Caritas „Od serca”: Wypełnili torbę
ekologiczną ( zgodnie z instrukcja na niej się
znajdującą ) artykułami spożywczymi oraz
środkami czystości. Ten dar „od serca”
przekazany został do organizatora akcji, który
z otrzymanych produktów przygotuje paczki
świąteczne dla ludzi chorych, biednych,
szczególnie dzieci i rodzin dotkniętych
ubóstwem.
Działalność koła dokumentowana jest
na stronie szkoły w zakładce „ Wolontariat”.
Zapraszamy do zapoznania się.
opiekun SKW Grażyna Jóźwik

Wieczorki białoruskie
Początek roku szkolnego 2016/2017 to
kontynuacja rozpoczętych projektów. W
ramach dodatkowych zajęć z języka
białoruskiego uczniowie mogli uczestniczyć w
,,Wieczorkach białoruskich’’ organizowanych
od paru lat w naszej szkole.
Pierwsze z takich spotkań odbyło się
już 20 września. Gościem był pan Mikołaj
Wawrzeniuk, dziennikarz TVP Białystok,
dokumentalista. Autor wielu reportaży
telewizyjnych,
laureat
kilku
nagród
festiwalowych, m.in. nagrody na Festiwalu
Filmów Etnicznych „U siebie”, a także
festiwalu Camera Obscura w Bydgoszczy.
Studiował
historię
na
Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1991- 1997 pracował
w tygodniku Białorusinów w Polsce „Niwa”.

Swoje umiejętności zaprezentowała również
młodzież ucząca się j. białoruskiego i
działająca w zespole ,,Suniczki’’. Uczniowie
zaśpiewali 5 piosenek i nagrodzeni zostali
brawami. Zespół prowadzi nauczycielka j.
białoruskiego pani Angelina Masalska a
akompaniuje pan Marek Zubrycki, instruktor
w BOK.
15 listopada 2016 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białowieży odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu "Wieczorki
białoruskie". Gościem spotkania był zespół
śpiewaczy
"Żemerwa"
z
miejscowości
Studziwody koło Bielska Podlaskiego.
Ponadto w wieczorku udział wzięła młodsza
grupa zespołu "Suniczki" działająca przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym.
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24 listopada gościem ,,Wieczorków
białoruskich’’ była grupa teatralna "Antrakt"
działająca przy Bielskim Domu Kultury w
Bielsku Podlaskim pod kierownictwem pani
Elżbiety Fionik. Młodzież zaprezentowała
fragment przedstawienia pt. "Z dziennika
Wiery Busłowicz". Ponadto w spotkaniu
wystąpiła starsza grupa zespołu "Suniczki"
działająca
przy
Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym.

Spotkania są finansowane z dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz ze środków własnych Białowieskiego
Ośrodka Kultury przy współpracy z Zespołem
Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży.
Wieczorki
cieszą
się
dużym
zainteresowaniem mieszkańców Białowieży, z
czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy, że
jesteście z nami.
Angelina Masalska

Wydarzenia w bibliotece szkolnej w roku 2016
W miniony oraz obecnym roku szkolnym jest
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
uczniów stało się jednym z priorytetów
polityki oświatowej. W naszej szkole odbyło
się szereg działań promujących czytelnictwo, a
były to:
- zajęcia koła dyskusyjnego pt: „Ja czytam!” w
ramach
kampanii
prowadzonej
przez
wydawnictwo Operon; za udział w tej
kampanii otrzymaliśmy certyfikat
- kiermasze książek prowadzone w ramach
współpracy z księgarnią wysyłkową Drugi
Tom
- kampania „Mądra szkoła czyta dzieciom”, w
ramach której czytane były książki dla dzieci i
młodzieży przez uczniów, pracowników
szkoły i zaproszonych gości

- akcja Książka, którą chciałbym / chciałabym
wypożyczyć,
- Dzień Książki
- ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania w
jednym czasie
- słuchanie literatury H. Sienkiewicza w
ramach roku sienkiewiczowskiego czytanej
przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych w
Białowieży,
- udział w ogólnopolskiej kampanii Narodowe
Czytanie, za którą dostaliśmy książkę QVO
VADIS z listem i podpisem pary prezydenckiej
- biblioteka zakupiła około 50 nowych książek
i lektur, otrzymała zaś blisko 100 sztuk nowych
i całkiem nowych książek od darczyńców,
którym serdecznie dziękujemy!
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W BOKu bawimy i wróżymy
W ostatnim czasie w Białowieskim
Ośrodku Kultury odbyły się dwa wieczorki dla
dzieci i młodzieży.
Pierwszy, 28 października, tematycznie
związany był z duchami, podlaskimi
strzygami i rusałkami. Dzieci poznały
białowieskie legendy o Królowej Drzew i
naznaczonym dziku, dowiedziały się także
czym można przebłagać leśnego ducha
sprawiedliwości - Dobrochoczego. By lepiej
zaprzyjaźnić się z duchami, same przebrały się
w stroje wiedźm i czarownic, a z ich krwawo
pomalowanych lic nie znikał uśmiech.
Drugi wieczorek, zorganizowany wspólnie z
Klubem kultury w Podolanach i panią Urszulą
Podłaszyk, odbył się 25 listopada z okazji
zbliżających się Andrzejek. Noc andrzejkowa
to jedna z najbardziej magicznych nocy w
roku. Wróżby zyskują niezwykle potężną moc,
uchylają rąbek tajemnicy o przyszłości. W tę
noc otaczają nas istoty pozaziemskie, które
mogą być kluczem do spełnienia naszych
najskrytszych marzeń. Naszym kluczem do

najskrytszych marzeń był klucz z kufra
Olusiowego i Marysinego pradziadka, przez
który leliśmy wosk. To, co nas może spotkać
jutro, za tydzień lub za rogiem zdradzały
wróżby ukryte nomen omen w chińskich
ciasteczkach. Męża bądź żonę, jak kto wolał,
łapaliśmy,
a
raczej
nakłuwaliśmy
wykałaczkami na wielkich purpurowych
sercach. Przyszły zawód wyleciał na nas z
kolorowych baloników, a cechy charakteru,
które w przyszłości okażą się bardzo znaczące
w naszym życiu, zbieraliśmy na kwiecistej
łące, namalowanej na naszej wielkiej tablicy na
ścianie.
Wróżby
matrymonialne
oraz
przepowiednie z biura pośrednictwa pracy
połączyły we wspólnej zabawie kilkulatków i
nastolatków. Wiek ani płeć nie grały roli. A w
sprawie reklamacji za niespełnione proroctwa
prosimy zgłosić się za rok na zabawę
andrzejkową do BOKu. Przygotujemy inny
zestaw przepowiedni.
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Konkursy BOku
Białowieski Ośrodek Kultury zarówno
sam jest organizuje rozmaite konkursy, jak
również staje w szranki w konkursach innych
instytucji.
I tak w październiku z okazji
Światowego Dnia Zwierząt zorganizowaliśmy
konkurs
fotograficzny
„Zwierzaki
w
obiektywie”, na który wpłynęło 100 zdjęć z
całej Polski. Nagrodę specjalną, przyznaną
przez Wójta Gminy Białowieża – Grzegorza
Kasprowicza, zdobyła Monika Szpakowicz,
uczennica białowieskiego gimnazjum.
Natomiast w listopadzie ogłosiliśmy
konkurs
plastyczny
„Moja
kartka
bożonarodzeniowa”, na który wpłynęło 112
cudownie świątecznych i kolorowych kartek.
Nagrodę internautów zdobył Nikodem
Czeremczuk, sześcioletni uczeń klasy I
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Białowieży, a konkurs na fb obserwowało
prawie 13000 osób. Kartki nadesłane na
konkurs zostaną wysłane wraz z życzeniami
świątecznymi i noworocznymi do partnerów
Urzędu Gminy Białowieża i Białowieskiego
Ośrodka Kultury.

Sami również otrzymaliśmy nagrodę w
konkursie plastycznym organizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku „EKO-szopka podlaska”. Grupa
dzieci w wieku 6-9 lat w składzie: Marta
Charkiewicz, Olga Morawska, Sara Jaganow,
Natalia Kaczanowska, Marysia Kotowicz,
Madga Gabiec, Julia Ozogwu, Julia Sieńczuk,
Maja Dowbysz, Hania Winiarska, Kasia Bajko
Marysia i Ola Wołosik oraz ich mama, z
szyszek, kory i patyków wykonali szopkę, do
której przybyli z darami nie pastuszkowie z
owieczkami i Trzej Królowie, a białowieskie
żubry: Pompik, Polinka, Porada i Pomruk.
Nagrodę w WOAKu w imieniu dzieci odebrała
Pani Dyrektor BOK, Katarzyna TurosieńskaDurlik. Relacji z gali nagród można było
wysłuchać na antenie Polskiego Radia
Białystok lub odnaleźć w każdej chwili w
internecie na stronie radia (radio.bialystok.pl).
Serdecznie gratulujemy małym, kreatywnym
artystom i życzymy dalszych sukcesów i
zapału do wspólnej pracy.
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Fotorelacja z obchodów 11 listopada
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Fotorelacja z warsztatów tkaniny dwuosnowowej

Nasi sąsiedzi i przyjaciele
Wspomnienie o profesorze Franciszku
Kobryńczuku
W dniu 29 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie
prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk.
Profesor był wielkim przyjacielem żubrów i
Puszczy Białowieskiej, współpracował z
wydawnictwem
„Głos
Białowieży”
wydawanym przez Urząd Gminy w
Białowieży przysyłając wielokrotnie do druku
swoje piękne wiersze poświęcone ojczystej
przyrodzie.
Urodził się 13 listopada 1929 roku w
nadbużańskiej wsi Długie Grzymki jako
najmłodszy wśród dziesięciorga dzieci. Zaraz
po wojnie rozpoczął naukę w samorządowym
gimnazjum ogólnokształcącym w Sterdyni.
Głębokie umiłowanie ojczyzny wyniesione z
domu rodzinnego spowodowało, że jako
kilkunastolatek bez chwili wahania wstąpił do
tajnej
organizacji
niepodległościowej
utworzonej przez uczniów tego gimnazjum.
Gdy w 1950 roku organizacja została

zdekonspirowana przez UB, uczeń Franciszek
Kobryńczuk otrzymał wyrok 10 lat więzienia,
dopiero w 1955 roku wyszedł na wolność
dzięki amnestii. Franciszek Kobryńczuk jako
ekstern zadał maturę w 1956 roku i wstąpił na
studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW.
Będąc na 4 roku studiów rozpoczął pracę jako
stażysta w Katedrze Anatomii Zwierząt tego
Wydziału
kierowanej
przez
Profesora
Kazimierza Krysiaka. W 1964 roku skończył
studia, a w 1972 roku uzyskał stopień doktora
nauk weterynaryjnych. W 1986 roku uzyskał
stopień doktora habilitowanego, a dysertacja
habilitacyjna dotycząca wpływu
inbredu
(wsobności) żubra na kształt i wielkość
szkieletu i stanowiła ważny wkład w badania
nad restytucją i ochroną żubra. W 1994
otrzymał tytuł profesora. Całe swoje życie
zawodowe związał z Katedrą Anatomii
Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Przez
dwie kadencje był kierownikiem tej Katedry,
od 1994 roku do momentu przejścia na
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emeryturę w 2000 r. Prowadzone przez Niego
prace naukowe dotyczyły anatomii zwierząt,
ale duża ich część poświęcona była budowie
żubrów i żubroni. Już będąc na emeryturze
zainicjował i wspólnie prowadził badania nad
zmiennością czaszki żubrów nizinnych z
kolekcji Zakładu Badania Ssaków PAN,
publikując 3 współautorskie prace na ten
temat.
Opublikował
ponad
70
prac
oryginalnych i ponad 200 artykułów
popularno-naukowych.
W
swoich
publikacjach dbał o zachowania pamięci
swojego Mistrza Profesora Kazimierza
Krysiaka - wieloletniego kierownika Katedry
Anatomii Wydziału Weterynaryjnego oraz
rektora SGGW.
Z wielką pasją oddawał się pracy
dydaktycznej, był bardzo lubiany przez
studentów. Przybliżał studentom wiedzę o
anatomii zwierząt często ilustrując wykłady
własnymi rysunkami lub wierszami. Przez
cały czas pracy opiekował się muzeum żubra,
posiadającym między innymi dużą kolekcje
czaszek żubrów pochodzących z początku
restytucji.
Wiele swoich działań poświęcił idei
popularyzowania historii i idei ochrony żubra
w artykułach popularno-naukowych jak na
przykład rozdział pt. „Moja pieśń o żubrze” w
książce „MOJE SPOTKANIA Z ŻUBRAMI”.
Będąc wspaniałym gawędziarzem prowadził
regularne spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną opowiadając im co jest niezwykłego w
budowie żubrów i dlaczego gatunek ten jest
taki cenny, że należy go chronić. Chętnie
uczestniczył również w innych spotkaniach z
młodzieżą takich jak wieczory autorskie czy
warsztaty przyrodnicze itp. Z wielkim żalem
odnotowujemy,
że
Białowieski
Park
Narodowy nie uhonorował Go medalem
„Przyjaciel Żubra”.
Los obdarzył Profesora wieloma talentami,
miał duże zdolności pedagogiczne i
matematyczne, malował i rzeźbił, a przede
wszystkim by poetą. Swoją ogromną wiedzę o
ojczystej przyrodzie przekazał w pięknej
poetyckiej formie skierowanej do dzieci.
Wydał około 40 tomów wierszy. Przez
fachowców jest wymieniany obok Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima jako trzeci tej klasy
autor poezji dla dzieci.

Popularyzując piękno Ziemi Podlaskiej
nawiązywał kontakty z wielu bibliotekami i
szkołami regionu i spotykał się z dziećmi. W
wyniku tych spotkań powstały książki w
których opowiedział wierszem urocze lokalne
baśnie pięknie ilustrowane przez miejscowych
uczniów. Wydał miedzy innymi Monieckie
Baśnie, Baśnie Zabłudowskie i Dębowe
Opowieści.
Historii
i
współczesności
Ciechanowca poświęcił książkę „Biała
szkatułka - Poetycka panorama Ciechanowca i
okolic”.
Wiele z jego urokliwych wierszy dotyczy
żubra i Puszczy Białowieskiej. Jest autorem
największej liczby współczesnych wierszy
dotyczących żubra. Dla uczczenia 80-ej
rocznicy restytucji żubra w Puszczy
Białowieskiej Profesor napisał kilkadziesiąt
wierszy o żubrze wydanych w 2009 r. przez
Białowieski Park Narodowy w książce
„Rysowanie Żubra”. W zbiorze wierszy pt.
„Rysowanie żubra” znalazły miejsce poetyckie
opowieści o historii gatunku, rodowodzie,
budowie, pokarmie, zwyczajach, ale również
o żubroniach. To piękny prezent nie tylko dla
badaczy żubra ale również dla dzieci, które
chcą się czegoś dowiedzieć o tym chronionym
gatunku. Z upoważnienia Profesora tekst tej
książki jest dostępny na dwóch stronach
internetowych – www.krainazubra.pl i
www.zubry.com.
Mamy nadzieję, że obecnie znajdzie
się Wydawca oraz środki finansowe na
wydanie wszystkich tomów Jego poezji i że
Jego wiersze będzie można kupić w każdym
miejscu naszego kraju.
Profesor Franciszek Kobryńczuk został
pochowany 1 sierpnia br. na rodzinnej
nadbużańskiej ziemi w Ceranowie, w ostatniej
drodze Towarzyszyła Mu żona, liczna rodzina,
współpracownicy i przyjaciele.
Wielce ceniliśmy sobie wieloletnią przyjaźń
ze
Śp.
Franciszkiem
Kobryńczukiem.
Przyjemnie było nam usłyszeć, że inspiracją do
powstania wielu wierszy z książki „Rysowanie
Żubra” była lektura naszej monografii „Żubr”.
Na zawsze pozostały nam w pamięci
wspomnienia ze wspólnie spędzonych wakacji
w Jego rodzinnym domu w Długich
Grzymkach.
Cześć Jego pamięci.
Małgorzata i Zbigniew Krasińscy
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1.BPN_promocja_2004. W Sali konferencyjnej BPN
podczas promocji książki „Moje spotkania z żubrami”
(2004). Na zdjęciu stoją autorzy rozdziałów książki od
lewej: prof. A. Demiaszkiewicz, dr Zbigniew Krasiński,
dr J. Krupa, Prof. F. Kobryńczuk, prof. M. Krasińska i
prof. J. Gill.
2. IBS_czaszki
Profesor F. Kobrynczuk z wizytą w Kolekcji Naukowej
Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży w 2006
roku omawia z prof. M. Krasińską metodykę
planowanej pracy nad zmiennością czaszek żubrów
3. Poświętne_2007
Spotkanie autorskie w szkole w Poświętnem w 2007
podczas promocji książki „Dębowe Opowieści”,
zawierające opisane wierszem legendy z okolic
Poświętnego.
4. Rysowanie żubra
Okładka książki prof. Franciszka Kobryńczuka pt.
„Rysowanie Żubra” wydanej przez Białowieski Park
Narodowy w 2009 roku

Dzień seniora w Białowieży
27 października w Restauracji Parkowej w
Białowieży odbył się Bal Seniora. Klub Seniora,
działający przy BOKu zorganizował cudowną
uroczystość, w której wzięło udział około 110
seniorów z powiatu hajnowskiego na czele z
Zarządem Związku Rejonowego w Hajnówce
oraz gminą Dubicze Cerkiewne, Czyże,
Narew, Hajnówka i oczywiście Białowieża.
Wśród gości byli Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz oraz Przewodniczący

Rady Gminy Białowieża Krzysztof Zamojski ,
Dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury, a
w części artystycznej tradycyjnie wystąpił
zespół Ruczajok działający przy BOK pod
kierunkiem Marka Zubryckiego. Jednocześnie
należą się podziękowania dla Przewodniczącej
Koła Seniora z Białowieży pani Irenie Bajko za
zorganizowanie wspaniałej imprezy, która na
długi czas zostanie w pamięci uczestników
wydarzenia.
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Obchody Dnia Niepodległości na sportowo
UKS Olimpijczyk Białowieża wspólnie z
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży
byli
gospodarzami
i
organizatorami turnieju o Puchar Wójta
Gminy Białowieża. Turniej odbył się w dniach
10-11.11.2016r. i był kontynuacją obchodów
Dnia Niepodległości w Białowieży.
Zespół Szkolno – Przedszkolny zapewnił
wszystkim uczestnikom miejsca noclegowe w
schronisku oraz wyżywienie w stołówce
szkolnej, a Białowieski Park Narodowy
udostępnił uczestnikom zwiedzanie Muzeum
BPN. Zaproszenie przyjęły drużyny z
Białegostoku,
Bielska
Podlaskiego,
Szepietowa,
Zambrowa
i
Wysokiego
Mazowiecka. Zawodnicy rywalizowali w
dwóch kategoriach: zespoły dwuosobowe –
klasy II-IV i trzyosobowe – klasy V i VI.
Łącznie do turnieju przystąpiły 22 zespoły. Dla
niektórych był to pierwszy turniej w życiu. Z
tego względu, organizatorzy postarali się, aby
oprócz zwycięskich zespołów, każdy z
uczestników otrzymał medal za udział w
turnieju. W ceremonii zakończenia turnieju
uczestniczyli:
Wójt Gminy
Białowieża
Grzegorz Kasprowicz, dyrekcja Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego w Białowieży w
osobach Krzysztof Petruk i Barbara Leoniuk
oraz dyrektor Białowieskiego Ośrodka
Kultury Katarzyna Monika Turosieńska–
Durlik, którzy udekorowali najmłodszych
pierwszymi w życiu medalami. Z każdego
zespołu został też wybrany najlepszy

zawodnik, który otrzymał statuetkę, a 6
pierwszych zespołów otrzymało ufundowane
przez sponsorów upominki. Organizatorzy
pamiętali też o sędziach ( starszych
zawodnikach i zawodniczkach UKS ), którzy
przez dwa dni obiektywnie czuwali nad
przebiegiem meczów. Otrzymali oni drobne
pamiątki i gromkie brawa. Patronami i
instytucjami wspierającymi całą akcję, był Wójt
Gminy Białowieża oraz Urząd Gminy
Białowieża, Białowieski Park Narodowy i
Białowieski Ośrodek Kultury i Bank
Spółdzielczy w Hajnówce. Szczególne
podziękowania należą się również rodzicom
zawodników UKS Olimpijczyk, którzy
przygotowali
słodki
poczęstunek
dla
wszystkich zespołów oraz byli „dobrym
duchem”
turnieju.
Klasyfikacja
końcowa
turnieju:
Kl.
II-IV
–
dwójki:
1. Zambrów I 2. BAS II 3. Bas I 4. UKS
Olimpijczyk II 5. Zambrów III 6. BAS III 7.
Zambrów II 8. Zambrów IV 9. UKS
Olimpijczyk III 10. UKS Olimpijczyk I 11. UKS
Olimpijczyk IV 12. UKS Olimpijczyk V.
Kl.V-VI
–
trójki:
1. BAS I, 2. UKS Olimpijczyk II, 3. UKS
Olimpijczyk I 4. MOSiR B. Podl. I 5. BAS II 6.
UKS Szepietowo I 7. UKS Szepietowo II 8.
MOSiR B. Podl. II 9. UKS Wysokie Maz. I 10.
UKS Wysokie Maz. II
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Puchar Niepodległości w piłce siatkowej
Narewka zwycięża w Pucharze
Niepodległości
W sobotę 12 listopada odbył się Puchar
Niepodległości
w
piłce
siatkowej,
zorganizowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Białowieży. W zawodach udział
wzięły 4 zespoły: OSP Białowieża, Białowieski
Park Narodowy, Narewka, Michałowo.

(25:10, 25:22)
Końcowa kolejność:
1. Narewka.
2. OSP Białowieża.
3. Michałowo.
4. Białowieski Park Narodowy.
Wyróżnieni zawodnicy:
MVP zawodów: Łukasz Kruk (Narewka).
Najlepszy
atakujący:
Wojciech
Lisicki
(Białowieża).
Najlepszy przyjmujący: Wojciech Gabiec
(Michałowo).
Najlepszy rozgrywający: Janusz Szpakowicz
(Białowieski Park Narodowy).
Najlepszy zagrywający: Michał Suchodoła
(Narewka).

Wyniki poszczególnych spotkań:
OSP Białowieża-Białowieski park Narodowy
2:0 (25:23, 25:12)
Michałowo-Narewka 0:2 (13:25, 18:25)
Białowieża-Narewka 1:2 (20:25, 25:23, 14:16)
Białowieski Park Narodowy-Michałowo 0:2
(13:25, 16:25)
OSP Białowieża-Michałowo 2:0 (25:22, 25:21)
Narewka-Białowieski Park Narodowy 2:0
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Partnerzy zawodów:
- Fornir Hajnówka,
- Koło Platformy Obywatelskiej w Białowieży,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży.

Skład OSP Białowieża: Mirosław Kołodziński
(kapitan),
Walenty
Leoniuk,
Mateusz
Gutowski,
Paweł
Androsiuk,
Tomasz
Androsiuk, Wojciech Lisicki, Artur Kupień,
Adam Suchodoła, Sebastian Wołkowycki,
Natalia Suchodoła.

Mateusz Gutowski

Mikołajkowy turniej o Puchar Wójta Gminy Białowieża
17 grudnia był w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w
Białowieży
dla
najmłodszych siatkarzy dniem szczególnym.
Rozegrano bowiem Mikołajkowy turniej w
piłce siatkowej „dwójek” i „trójek” chłopców.
To kolejny turniej w Białowieży, który
rozpoczął
medalową
karierę
młodych
zawodników. Do rywalizacji przystąpiło 17
zespołów w dwóch kategoriach (dwójki i
trójki). Udział wzięły drużyny z MOSiR Bielsk
Podlaski, MSM „Olimpik” Mońki, LUKS Sokół

Dziadkowice, SUKSS Suwałki oraz UKS
Olimpijczyk Białowieża.
Znakomicie w tych rozgrywkach radził
sobie białowieski „narybek” siatkarski. W
obydwu kategoriach wygrywali swoje mecze.
Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród gospodarzy
do rywalizacji przystąpili uczniowie klas II i II
szkoły podstawowej, którzy pomimo wieku
nie odstawali poziomem od swoich starszych
kolegów z klas IV, choć o zwycięstwo było
bardzo trudno. Ich zaangażowanie oraz walka
wywołały
dreszcze
emocji
wśród
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Klasyfikacja końcowa:
Klasy V:
1.
SUKSS Suwałki
2.
UKS Olimpijczyk I
3.
Olimpik Mońki II
4.
Olimpik Mońki I
5.
UKS Olimpijczyk II
6.
MOSiR II
7.
MOSiR I

zgromadzonych kibiców. Szczególnie sukcesy
i porażki najmłodszych przeżywali rodzice,
dopingujący swoje pociechy. O kolejności
końcowej, decydowały nawet małe punkty.
Zawodnicy UKS wypadli w rozgrywkach
bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsce.
W przerwie turnieju, zawodnicy zostali
zaproszeni
na
słodki
poczęstunek
zorganizowany
przez
rodziców
i
organizatorów.
Po niesamowicie zaciętych walkach w każdym
spotkaniu, ustalono ostateczną kolejność, a
dekoracji dokonała Pani dyrektor Barbara
Leoniuk, wraz z Zarządem UKS Olimpijczyk.
Na zakończenie turnieju do akcji
wkroczył „Mikołaj” w postaci organizatorów i
sponsorów, którzy ufundowali najmłodszym
super prezenty. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi
zawodnicy z drużyn wymarzone statuetki
oraz nagrody rzeczowe.
„Świętym Mikołajem” turnieju byli: Wójt
Gminy Białowieża, Białowieski Ośrodek
Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Białowieży oraz UKS Olimpijczyk Białowieża.

Klasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II-IV:
UKS Olimpijczyk II
UKS Olimpijczyk I
MOSiR I
Sokół I
UKS Olimpijczyk III
UKS Olimpijczyk IV
Sokół II
UKS Olimpijczyk VI
UKS Olimpijczyk V
UKS Olimpijczyk VII

Organizatorzy

BOK - informacje
Będzie RadioSTACJA Białowieża!

Dzięki programowi Równać Szanse, grupa 12
osób w wieku 13-17 lat, będzie mogła
utworzyć redakcję radiową i uczestniczyć w
profesjonalnych warsztatach. Przewidziana
jest też wizyta studyjna w jednej z
białostockich
rozgłośni
radiowych
i
zapoznanie
się
z
codzienną
pracą
dziennikarzy. Projekt będzie realizowany od
lutego do sierpnia 2017 roku. W połowie

Białowieski Ośrodek Kultury wraz z
Towarzystwem Przyjaciół Białowieży ubiegał
się o środki zewnętrzne, na stworzenie
internetowego radia w Białowieży. Udało się!
Na 642 projekty złożone, dofinansowanych
zostało 111, a tylko 8 z województwa
podlaskiego.
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stycznia, przewidujemy rekrutację młodzieży,
zainteresowanej zgłębianiem tajników działań
dziennikarzy radiowych i dalszą pracą przy
tworzeniu stałych relacji z wydarzeń, które

mają miejsce na terenie Gminy Białowieża.
Zachęcamy do śledzenia profilu Facebook
BOKu.

Piwnica pod BOKiem zmienia swoje oblicze
BYŁO

JEST
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Wszystkie aktualne
informacje dostępne są na
profilu facebook
Białowieskiego Ośrodka
Kultury.
Gospodarstwo rolne Romana Wołkowyckiego
rozpoczyna coroczną sprzedaż ryby żywej
* karp * amur * tołpyga
Możliwe zamówienia telefoniczne 600-716-883
Od dnia 17.12.2016 do dnia 06.01.2017 będzie
również prowadzona sprzedaż drzewek
świątecznych
* Świerk pospolity cięty w przedziale wzrostowym 1-3 m
* Świerk srebrny cięty w przedziale wzrostowym
1-1,50 m
* Jodła Kaukaska cięta
* Świerk srebrny w doniczce
Sprzedaż będzie prowadzona na terenie
Gospodarstwa codziennie w godzinach 8 - 17
Białowieża ul. Mostowa 21
Tel : 600-716-883, 85 6812 248
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GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 20.12.2016
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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