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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
Jest
mi
niezmiernie
miło
poinformować, iż w Radzie Gminy Białowieża
są już zaprzysiężeni nowi Radni.
Pani Irena Buszko - Radna z okręgu Czerlonka
i Budy oraz Pani Krystyna Dackiewicz - Radna
z okręgu Park Pałacowy, Parkowa oraz ulica
Waszkiewicza 1-39. Życzę Radnym i sobie
owocnej współpracy.
Z przyjemnością przekazuję Państwu
wiadomość,
że
pozyskaliśmy
kolejne
pieniądze zewnętrzne. Kilka dni temu
podpisałem umowę z Dyrektorem NOT
Białystok, Panią Elżbietą Ryszko, na
Konsultacje Dokumentów Planistycznych w
Gminie Białowieża. Kwota, która została
przyznana naszej Gminie, to prawie 50 000zł.
Projekt finansowany jest w 100% ze środków
zewnętrznych.

paneli
fotowoltaicznych
i
kolektorów
słonecznych. W budynku Urzędu i na stronie
internetowej
Gminy
będą
dostępne
dokumenty, które należy dostarczyć do
sekretariatu Urzędu. Mam ogromną nadzieję,
że uda nam się pozyskać te środki i pomóc
mieszkańcom w zakupie dużo tańszych
urządzeń.
Miło jest mi poinformować, iż
przedstawiony przeze mnie plan budżetu na
2017 rok został przyjęty przez Radnych Gminy
Białowieża znaczącą większością głosów - za
co bardzo serdecznie dziękuję.
W 2017 roku planujemy kilka
inwestycji i w zależności od możliwości
pozyskania środków i współpracy z innymi
jednostkami z terenu Naszej Gminy chcemy
wyremontować ulice: Nową, Puszczańską,
Ogrodową, Wojciechówkę, Browską oraz
Meleszkowską. Planujemy również wykonać i
poprawić kanalizację i wodociąg na ulicy
Wojciechówka i Meleszkowska.
Trwają ostateczne ustalenia dotyczące
przebudowy ulicy Olgi Gabiec i pierwszej
ścieżki rowerowej w Naszej Gminie. Po kilku
spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami
przekazaliśmy Nasze stanowisko do Zarządu
Dróg Powiatowych. Liczę, iż wspólne
działanie powiatu i gminy przyniesie
pozytywny efekt w postaci przebudowy tej
ulicy w 2018r. W przyszłym roku planujemy
również remont ulicy Mostowej. Niestety
koszt budowy całego odcinka szacujemy na
ponad 4 000 000zł. Bez pomocy finansowej ze
źródeł zewnętrznych nie będziemy w stanie
udźwignąć ciężaru tej inwestycji.
W ubiegłym roku kupiliśmy dwie
profesjonalne kosy spalinowe, a w tym
planujemy zakup sprzętu komunalnego, m.in.
małego ciągnika, pługa, posypywarki oraz
zamiatarki do ulic i chodników.
W
budżecie
Gminy
również
zwiększyliśmy kwotę na zieleń w centrum
Białowieży oraz na wymianę znaków
informacyjnych, np. z nazwami ulic czy
ciekawych miejsc do zwiedzania.
Przy
współpracy
Gminy
oraz
Towarzystwa Przyjaciół Białowieży złożony
został projekt na budowę deptaka przy rzece

Podczas konsultacji utworzone zostaną
niezbędne dokumenty do opracowania
Studium Uwarunkowań i Kierunku Rozwoju
Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie
Białowieża. Na wykonanie samego studium
również
złożyliśmy
projekt
na
dofinansowanie. Za kilka dni powinniśmy
otrzymać informację czy udało nam się
uzyskać finansowanie zadania, które kosztuje
ponad 70 000zł.
Jeszcze w lutym w Urzędzie Gminy
zaczniemy
zbierać
ankiety
dotyczące
dofinansowania dla mieszkańców na budowę
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Narewka od mostu na ulicy Parkowej do
pierwszej wieży widokowej, która połączy w
jeden ciąg ścieżkę w Parku Pałacowym ze
ścieżką utworzoną przez PTOP. W przypadku
pozytywnej oceny wniosku prace mają być
wykonane w 2017-2018 roku.
Odbyłem
także
spotkanie
z
Dyrektorem
SPZOZ
w
Hajnówce.
Dowiedziałem się, że od maja planowane jest
wydłużenie przyjmowania pacjentów oraz

zatrudnienie nowego lekarza ze specjalizacją
w chorobach płuc. Cieszy mnie fakt, że w
Białowieży pojawi się specjalista, o którego tak
długo zabiegaliśmy.
Serdecznie Państwa zapraszam na
kolejny Turniej Siatkarski Zakładów Pracy,
tym
razem
międzynarodowy,
gdyż
spodziewamy się gości z Białorusi. Turniej
odbędzie się 24-25 lutego 2017r w Sali
Gimnastycznej w ZSP w Białowieży.
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Informacje Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Białowieża
13 września 2016 roku odbyło się
Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Gminy
Białowieża. Na wstępie radni oraz zaproszeni
goście uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie
zmarłego radnego – śp. Piotra Kalinowskiego,

po tym Przewodniczący Rady poinformował,
że z mandatu radnej zrezygnowała także pani
Barbara Leoniuk, która objęła stanowisko
wicedyrektora
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży.
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Sesja nadzwyczajna dotyczyła przede
wszystkim sprawy podjęcia uchwały odnośnie
intencji Rady Gminy Białowieża przystąpienia
do realizacji inwestycji drogowych w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
Wójt Gminy Białowieża przedstawił radnym
zasadność podjęcia uchwały. Gmina Miejska
Hajnówka deklaruje udzielenia pomocy
finansowej Gminie Białowieża przy realizacji
inwestycji ,,Rozbudowa ul. Nowej – I etap”. W
związku z powyższym Gmina Białowieża
deklaruje udział w finansowaniu przebudowy
dróg w Hajnówce. Takie wsparcie pozwoli
gminom na uzyskanie większej punktacji przy
ocenianiu wniosków. Wobec braku sprzeciwu
radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.
W sprawach różnych poruszono m.in.
problem fetoru przy postoju bryczek na
parkingu,
remontu
przystanków
autobusowych
we
wsiach
Pogorzelce,
Teremiski i Budy oraz sprawę leżącego
eternitu, , który nie został odebrany przez
firmę utylizacyjną.
Dwa tygodnie później, 27 września
2017r., odbyła się XXII Sesja Rady Gminy
Białowieża, na wstępie której Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Hajnówce –Jan
Dynkowski,
udzielił
wyczerpujących
informacji na temat rozprzestrzeniania się
afrykańskiego pomoru świń.
Następnie Wójt Gminy Białowieża
poinformował:
został wybrany nowy dyrektor ZSP w
Białowieży - pan Krzysztof Petruk,
ustawiono w większości ławki i kosze przy
ulicach (planuje się zwiększenie liczby koszy),
Gmina otrzymała od Wodociągów Podlaskich
kwotę w wysokości 1 tysiąca zł. na wydruk
map,
Zarząd
Dróg
Powiatowych
otrzymał
zezwolenie na wycinkę wnioskowanych
drzew przy ul. Granicznej (termin wykonania
do 2017 r), o wycięcie drzew znajdujących się
na terenach prywatnych Gmina będzie
kierowała prośbę do ich właścicieli, Gmina
zgłosiła wniosek o wycięcie krzaków przy
Wejmótce, jest zgoda na usunięcie świerków
przy ul. Olgi Gabiec obok mapy Białowieży
oraz przy ,,Środku geometrycznym Puszczy
Białowieskiej”,
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Gmina rozpocznie współpracę z panem
Wyszkowskim, który będzie pomagał w
pisaniu projektów UE,
w przyszłym roku gminne jednostki będą
mogły składać wnioski o dofinansowanie do
Funduszu Inicjatyw Społecznych,
Wójt brał udział w jednodniowej wycieczce z
seniorami oraz w zawodach - wojewódzkie
zawody domów dziecka w piłce nożnej oraz
zawody strażackie oldbojów,
zostało
podpisane
porozumienie
z
Burmistrzem
Miasta
Hajnówka
na
przebudowę ulicy Nowej,
w sprawie nielegalnej wycinki drzew SKO
uchyliło decyzję w całości i Gmina nie będzie
płaciła kary,
dyrektor SPZOZ w Hajnówce poinformował,
iż w każdy poniedziałek lekarz dyżurujący w
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży
będzie przyjmował w godzinach od 10:00 do
17:35.

W kolejnym punkcie obrad Komisje
przedstawiły
sprawozdania
z
prac
międzysesyjnych.
Przewodniczący
Rady
uczestniczył
w
spotkaniu w Europarlamencie w sprawie
obecnego stanu lasów i gospodarki leśnej oraz
w konferencji dotyczącej rewitalizacji i
polepszenie
funkcjonowania
terenów
chronionych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i
Porządku
Publicznego
Rady
Gminy
Białowieża Elżbieta Laprus poinformowała, iż:
uczestniczyła w spotkaniu w sprawie Puszczy
Białowieskiej, gdzie wypowiadali się aktorzy
oraz p. Przewodnicząca reprezentująca
mieszkańców,
udzieliła dwóch wywiadów, które dotyczyły
drewna
opałowego
oraz
terenów
referencyjnych.
Podczas
udzielonego
wywiadu
został
poruszony
temat
niebezpiecznej
praktyki
wypuszczania
lampionów z terenu Białowieży z żywym
ogniem nad Puszczę.
uczestniczyła w promocji książki, która została
wydana przez Bibliotekę w Hajnówce,
uczestniczyła w
konferencji
naukowej
,,Turystyka na obszarach
turystycznie
cennych”, gdzie zabrała głos w sprawie

















współpracy samorządu z lasami (jest to dobra
współpraca). Podczas poruszonego tematu
odnośnie nieszanowania żubrów przez
mieszkańców zwróciła się o przedstawienie,
jakie są uwarunkowania prawne chroniące
mieszkańców przed żubrami.
uczestniczyła w spotkaniu z Panią Dyrektor
BPN w spawie ochrony stosunku pracy
radnego oraz o czasowym zwolnieniu radnego
z pracy w celu udziału w posiedzeniach
komisji i obradach sesji. Pani Dyrektor
zadeklarowała,
iż
pracownik
będzie
zwalniany w ramach czasu służbowego. W
sprawie warunków pracy i płacy temat jest
otwarty i będą w tej sprawie dalsze rozmowy.
uczestniczyła w rozmowach z Dyrektorem
SPZOZ, podczas których ustalono, że Gmina
nie będzie dopłacać do dyżurów lekarza
ogólnego, a jedynie do dyżurów pulmonologa,
o ile Rada wyrazi na to zgodę.
Podczas posiedzenia Komisja Ochrony
Środowiska zgłosiła następujące wnioski:
o zgłoszenie projektu na dofinansowanie
odnowy szlaków turystycznych,
o zwiększenie w budżecie Gminy na rok 2017
środków na zaprojektowanie i utrzymanie
zieleni w centrum Białowieży,
o uporządkowanie terenu Miejsc Pamięci (we
wniosku komisja wskazała jakie miejsca należy
uporządkować i jakie wykonać prace).
Komisja popiera inicjatywę zmiany nazw ulic:
Waszkiewicza na Stoczek i Olgi Gabiec na
Trakt
Królewski
proponowaną
przez
Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa
Puszczy.
Komisja Planowania,
Gospodarki
Finansowej i Komunalnej zwróciła się o ujęcie
w budżecie Gminy Białowieża na lata
2017/2018 następujących inwestycji:
remont, uprzątniecie i zagospodarowanie
budynku oraz placu świetlicy w Teremiskach,
remont drogi i mostu na Dąbrowę,
zwiększenie wydatków na zieleń,
remont i wyposażenie budynku świetlicy w
Podolanach oraz zagospodarowanie terenu
wokół,
zapewnienie wynagrodzenia świetlicowej w
Podolanach,
wykonanie kanalizacji na ulicy Towarowej,
naprawa dróg gminnych oraz chodników w
obrębie Podolan,
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naprawa oraz uzupełnienie ubytków w jezdni
ulicy Paczoskiego (przy moście),
zagwarantowanie kwoty na wydatki związane
z przenośnymi toaletami (parking, centrum i
stadion),
przebudowa ulicy Mostowej na całej długości.
gminne targowisko,
promenada od wieży widokowej do mostu
wraz z oświetleniem, miejscami do sprzedaży
i ławkami,
kąpielisko (wspólnie z PTOP) oraz ścieżka
rowerowa,
rozebranie części starej szkoły zagrażającej
bezpieczeństwu,
poprawa ciśnienia wody w wodociągu oraz
zabezpieczenia p-poż. wschodniej części
Białowieży.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie
następujących uchwał:
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r,
w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Białowieża,
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/08
Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia
2008 r w sprawie opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
Wójt poinformował, że powyższa uchwała jest
potrzebna do pozyskania środków na
doprowadzenie szerokopasmowego internetu
dla mieszkańców (odbiorców końcowych).
Aby zwiększyć szansę wygrania konkursu,
potrzebna jest uchwała obniżająca opłaty za
zajęcie pasa drogowego w tej inicjatywie
(ostatnia mila).
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości i udzielenie bonifikaty (50%
bonifikata od oszacowanej wartości przy
jednorazowej wpłacie),
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru
członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie, w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020,
Oś
priorytetowa
III
KOMPETENCJE
I
KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i
edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty






edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych.
W sprawach różnych poruszono dodatkowo:
utrzymanie czystości na terenie dróg
powiatowych,
dofinansowanie
ze
środków
Lasów
Państwowych na przebudowę dróg gminnych
Wójt poinformował, że gmina ma zapewnione
środki na drogi, które nie posiadają
dokumentacji przebudowy i w związku z
powyższym dokumentacja na dzień dzisiejszy
jest sporządzana. Dyrektor Regionalny LP
zapewnił, że przyznane środki będzie można
wykorzystać w roku następnym.
10 października 2016 roku odbyła się
kolejna Nadzwyczajna XXIII Sesja Rady
Gminy Białowieża, która dotyczyła wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji projektu i
złożenia wniosku o jego dofinansowanie, w
ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek na lata 2016 –2020, Zakup i wymiana
grzejników kaloryferowych oraz doposażenie
w sprzęt Gminnej Biblioteki Publicznej w
Białowieży.
W sprawach różnych poruszono:
radna M. Szpakowicz zwróciła się o
wyjaśnienie pisma skierowanego przez Urząd
Gminy do mieszkańców nieruchomości
Krzyże 4. Mieszkańcy są zaniepokojeni treścią
pisma, gdzie zostało zapisane: ,,iż w
przypadku, gdy obecny najemca nie wykupi
mieszkania, to zostanie one zlicytowane”.
Sekretarz H. Bagrowska poinformowała, że
Rada w uchwale wyraziła zgodę na sprzedaż i
na udzielenie bonifikaty. W przypadku, gdy
obecny najemca nie będzie miał woli zakupu,
Gmina w dalszym ciągu będzie miała chęć je
sprzedać zgodnie z uchwałą. Czynsz lokali nie
jest wysoki, jest to kwota rzędu od 19 zł do 40
zł miesięcznie za lokal. Wpływ do budżetu z




czynszów nie jest wystarczający, aby
odremontować mieszkania (mieszkania są w
bardzo złym stanie). Zapis w piśmie mówiący
o licytacji jest najdalej idącym działaniem.
Należy znaleźć jakiś sposób, aby te mieszkania
sprzedać. Gmina posiada mieszkanie w
Teremiskach, do którego mogłaby przenieść
część lokatorów. Trzeba szukać możliwości i
rozwiązań. Radny M. Cieślak powiedział, iż są
osoby, które deklarują wykup mieszkania.
Proponowane kwoty zakupu nie są wysokie.
W przypadku, gdy mieszkanie zakupi osoba,
która nie jest obecnie najemcą, to nie będzie
mogła wymeldować osoby zamieszkałe, gdyż
umowa dzierżawy jest na czas nieokreślony i
będzie musiała zagwarantować im drugie
mieszkanie.
dopasowanie pory zapalania oświetlenia
ulicznego,
radny M. Cieślak zwrócił się z prośbą o
poczynienie działań w kierunku ograniczenia
hałasu w hotelach. Głośne
imprezy
organizowane
na
wolnym
powietrzu
przeszkadzają mieszkańcom oraz turystom.
Przewodnicząca
Komisji
Oświaty
poinformowała, iż tą sprawą zajmie się
Komisja. Również zajmie się sprawą
puszczania lampionów z żywym ogniem.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby
powyższy problem uregulować w regulaminie
utrzymania czystości. Radny M. Cieślak
zaproponował aby Komisja również zajęła się
sprawą
ujednolicenia
wyglądu
miejsc
sprzedaży pamiątek (dotyczy to budek) oraz
reklam.
Streszczenia protokołów z Sesji dokonała
Redakcja. Całość materiałów znajduje się w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy
Gminy Białowieża dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.bialowieza.pl

Piękna wizyta na Białorusi
Co znaczy "piękna wizyta"?
To się zdarza wtedy, kiedy spotykasz
szczerych, życzliwych, otwartych ludzi, którzy
od pierwszego spojrzenia stają się twoimi
przyjaciółmi.

Takie właśnie zdarzenie nam się przytrafiło...
Tak naprawdę powinnam zacząć bardzo
patetycznie, bo i temat poważny i wymagający
skupienia myśli.
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A jednak zaczęło się banalnie...
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Białowieży, p. Krzysztof Petruk położył
pewnego na moim biurku adres e-mailowy
pewnej nieznanej szkoły w Novickoviczach na
Białorusi, niedaleko Kamieńca. Na odchodne
rzucając: może napiszesz do nich.
Oczywiście, że napisałam, jako że i język
rosyjski jest mi bardzo bliski. Za chwilę już
mrugała ikonka z odpowiedzią.
Tak nawiązaliśmy wstępną znajomość ze
Sredniaja Szkoła w Novickoviczach.
Potem już poszło szybko... i po kilku kolejnych
e-mailach wymienionych z panią dyrektor
Iriną Siergiejewną Mieszczuk, zostaliśmy
zaproszeni przez stronę białoruską na
spotkanie w ich szkole.
11 lutego 2017r. doszło do pierwszej
wizyty, w której wzięli udział: p. Grzegorz
Kasprowicz - Wójt Gminy Białowieża, p.
Krzysztof Petruk - dyrektor Zespołu Szkolno
Przedszkolnego, p. Barbara Leoniuk wicedyrektor oraz nauczyciele - p. Jarosław
Kutikow i p. Piotr Leoniuk.

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez
dyrekcję szkoły oraz nauczycieli i zespół
"Suniczki". Tak, tak, w tamtejszej szkole
również, tak jak u nas, działa zespół o tej samej
nazwie. To bardzo nas wzruszyło. Po słowach
powitania zostaliśmy oprowadzeni po całym
budynku, pozaglądaliśmy do klas, do sali
gimnastycznej. Następnie pani dyrektor przy
pomocy
prezentacji
multimedialnej
opowiedziała nam o historii i dniu dzisiejszym
szkoły. Spędziliśmy bardzo miłe chwile,
poznaliśmy nauczycieli tam pracujących.
Ale głównym powodem, dla którego tam
pojechaliśmy było nawiązanie kontaktów
pomiędzy naszymi szkołami. Po wstępnych
rozmowach obie strony są zgodne, by
podpisać "umowę o współpracy". Liczymy, że
przyniesie ona same korzyści i będziemy
mogli dokonywać wymiany zarówno na niwie
kulturalnej, jak i sportowej. Mamy nadzieję, że
strona białoruska już niedługo zawita w
progach naszej szkoły, czego sobie bardzo
życzymy.
Barbara Leoniuk

Spotkanie opłatkowe w Białowieży
24 grudnia 2016 roku o godz. 12.00
rozpoczęło się gminne Spotkanie Opłatkowe w
Białowieży.
Dzień był szczególny – Wigilia Bożego
Narodzenia w kościele katolickim – życzenia
też były bardzo ciepłe zarówno dla
wyznawców prawosławia, jak i dla katolików.
Składali je ks. Proboszcz parafii pw. Św. Teresy
od Dzieciatka Jezus - ks. Bogdan Popławski i

ks. wikariusz parafii pw. Św. Mikołaja
Cudotwórcy w Białowieży - ks. Walery
Piotrowski oraz władze Gminy Białowieża:
Wójt
Gminy
Grzegorz
Kasprowicz,
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof
Zamojski oraz Wiceprzewodnicząca Rady
Elżbieta Laprus, która prowadziła spotkanie.
Życzono Opieki Bożej, spokoju, miłości,
wybaczenia, obchodzenia Świąt Bożego
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Narodzenia jak za dziecięcych lat, ze
szczególnym szacunkiem. Zgromadzili się
mieszkańcy i turyści, aby w tym szczególnym
dniu łamać się opłatkiem, podzielić prosforą i
złożyć sobie serdeczne życzenia.
Stoły przed Urzędem Gminy w
Białowieży były tego dnia zastawione obficie
potrawami wigilijnymi przez zaprzyjaźnione
hotele i restauracje białowieskie. Można było
skosztować znakomitych pierogów, barszczu
czerwonego z pasztecikami, karpia w
galarecie, śledzia na słodko na pumperniklu,
makiełek czy kulebiaka. Wszystko to za
sprawą
życzliwości
właścicieli
hoteli,
restauracji
i
pensjonatów:
Restauracji Carska, Hotelu Białowieski,
Restauracji Parkowa, Pensjonatu GAWRA,
Piekarni HERMES, Pensjonatu UNIKAT oraz
Pensjonatu WEJMUTKA.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom a
także Gminnej Bibliotece Publicznej im. I.

Newerlego w Białowieży za przygotowanie
stołu i pomoc w organizacji Opłatka.
Dziękujemy
Brygadzie
Gminnej
oraz
Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury za
współpracę.
Ubogaceniem tegorocznego Opłatka
był towarzyszący życzeniom występ Chóru z
Hajnówki pod dyrekcją Pani Wiki Kociubajło,
który profesjonalnie zaśpiewał kolędy
katolickie i prawosławne. Bardzo dziękujemy.
Wszystkim Państwu biorącym udział
w
Spotkaniu
Opłatkowym
składamy
serdeczne
podziękowania,
szczególnie
naszym mieszkańcom i turystom, którzy
przybyli na tę uroczystość i łamiąc się
opłatkiem składali sobie życzenia czcząc
najbardziej rodzinne ze Świąt - Boże
Narodzenie.
Do zobaczenia w przyszłym roku na
najpiękniejszym z gminnych spotkań.
Elżbieta Laprus
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Cenne książki o ekosystemach
Białowieskiego Parku Narodowego
Badania naukowe prowadzone na
terenie Białowieskiego Parku Narodowego
systematycznie poszerzają naszą wiedzę o
zasobach przyrodniczych tego obszaru.
Wyniki badań publikowane są najczęściej w
prasie naukowej, ale zdarza się, że pojawiają
się osobne, monograficzne opracowania
poszczególnych tematów. Przykładem tego są
dwie obszerne książki, które opuściły
drukarnię w połowie grudnia 2016 roku. Ich
tytuły to: „Ekosystemy wodne Białowieskiego
Parku Narodowego” i „Lądowe ekosystemy
nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego”.
Publikacje te powstały w ramach projektu pt.
„Harmonizacja
danych
o
zasobach
przyrodniczych
Białowieskiego
Parku
Narodowego w celu poprawy efektywności
zarządzania obszarem”, realizowanego przez
Białowieski Park Narodowy wraz z Centrum
Informacji o Środowisku UNEP/GRIDWarszawa. Projekt został dofinansowany ze
środków
pochodzących
z
Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy
EOG (ponad 2,5 mln zł). Wydawcą obu pozycji
jest Białowieski Park Narodowy.
Pierwsza z wymienionych książek
została zredagowana przez dr Renatę
Krzyściak-Kosińską i dr hab. Elżbietę WilkWoźniak. Publikacja przedstawia wyniki
inwentaryzacji
siedlisk
i
organizmów
wodnych BPN przeprowadzonej w 2015 roku
przez liczny zespół specjalistów (26 osób) z
kilku ośrodków naukowych Polski. W wyniku
tych prac powstała cenna dokumentacja
aktualnego stanu ekosystemów wodnych
Parku. Dodajmy, że dla wielu grup

systematycznych
związanych
z
tym
środowiskiem było to pierwsze rozpoznanie i
pierwsza przeprowadzona inwentaryzacja na
wspomnianym terenie.
Redaktorami drugiej pozycji są: mgr
Małgorzata Karczewska i dr hab. Leszek
Kucharski. Monografia przedstawia aktualny
stan wiedzy o słabiej dotąd poznanych
ekosystemach nieleśnych BPN. Czytelnikowi
przedstawiony
został
bogaty
materiał
informacyjny o różnorodności biologicznej
otwartych zbiorowisk roślinnych, przede
wszystkim
łąkowych
i
szuwarowych.
Obszernej
charakterystyce
nieleśnych
fitocenoz towarzyszy przegląd gatunków
chronionych, rzadkich i zagrożonych. W
monografii przedstawiono także główne
aspekty ochrony roślinności na dawnych
łąkach i innych terenach otwartych.
Oba tomy zawierają spis literatury oraz
wykazy tabel, rycin i fotografii. Podane są
także notki o autorach poszczególnych
rozdziałów.
Te
bardzo
cenne
opracowania
charakteryzuje przystępny język i wspaniała
strona ilustracyjna. Osoby zainteresowane
przyrodą Parku i całej Puszczy Białowieskiej
zachęcam do ich lektury. Obie pozycje mają też
wersję angielską.
W przygotowaniu znajduje się trzecia
pozycja z tej serii pt. „Lasy rezerwatu ścisłego
Białowieskiego Parku Narodowego” pod red.
mgr. inż. Andrzeja Keczyńskiego.
Piotr Bajko
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Odeszła Olga Łukaszewicz
Z pejzażu białowieskich ulic każdego
roku znika część charakterystycznych,
rozpoznawanych prawie przez wszystkich
sylwetek mieszkańców naszej miejscowości.
Może to zabrzmi zbyt patetycznie, ale odejście
każdej osoby pozostawia jakąś pustkę, którą
dość długo jeszcze się odczuwa.
W grudniu 2016 roku odeszła od nas p.
Olga Łukaszewicz. Większość białowieżan
zapamięta Ją jako starszą osobę, o sylwetce
zgiętej wpół przez chorobę kręgosłupa,
prowadzącą obok siebie rower, który tak
naprawdę zastępował Jej laskę. Pani Olga była
zasłużoną,
wieloletnią
pracownicą
Białowieskiego
Parku
Narodowego
–
przepracowała 33 lata w księgowości i 11 lat w
muzeum przyrodniczo-leśnym. Zmarła 4
grudnia 2016 roku, w domu w Białowieży, po
parudniowym pobycie w szpitalu w
Hajnówce.
13
grudnia
spoczęła
na
12

miejscowym cmentarzu, we wspólnym grobie
ze swymi rodzicami.
Olga Łukaszewicz nie była rodowitą
białowieżanką, ale w Białowieży spędziła
większość swego długiego, bo ponad 86letniego życia. Urodziła się 14 stycznia 1930
roku w leżącej na południowej rubieży błota
Dziki Nikor, dawnej osockiej wsi Kiwaczyna
(obecnie w granicach Białorusi), w rodzinie
Konstantego i Marii z Łukszów. Miała dwóch
braci: Aleksego i Arkadiusza. W swej
rodzinnej wsi zdążyła ukończyć dwie klasy
szkoły powszechnej, gdy w lutym 1940 roku
została wraz z rodzicami wywieziona przez
Sowietów do obwodu Kemerowskiego w
ZSRR. Na wywózce kontynuowała naukę.
W kwietniu 1946 roku wróciła do
Polski i zamieszkała w Białowieży. Ojciec
znalazł zatrudnienie w Białowieskim Parku
Narodowym – pracował jako woźny, później
strażnik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w
1948 roku, Olga kształciła się w Supraślu –
najpierw w Gimnazjum Spółdzielczym dla
Dorosłych,
a
następnie
w
Liceum
Administracyjno-Gospodarczym,
które
ukończyła w 1952 roku.
W latach 1952-1953 pracowała w
Powiatowym Zakładzie Mleczarskim w
Hajnówce na stanowisku instruktora skupu. Z
dniem 1 kwietnia 1953 roku podjęła pracę jako
referendarz
w
Białowieskim
Parku
Narodowym. Już w grudniu tego samego roku
awansowano Ją na starszego rachmistrza. Z
początkiem 1955 roku została starszą
księgową. Pracowała na tym stanowisku do
końca października 1977 roku, następnie
objęła stanowisko referenta. Pracując, w 1961
roku ukończyła roczny zaoczny kurs
rachunkowości jednostek budżetowych w
Warszawie. 1 lipca 1981 roku, na własną
prośbę, została zatrudniona jako kasjer w
Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN. Oprócz
biletów wstępu z dużym zaangażowaniem
prowadziła sprzedaż wydawnictw o Puszczy

Białowieskiej, a także… czystych znaczków
pocztowych, wprowadzanych do obiegu przez
Pocztę Polską, co przez turystów było
odbierane jako jeszcze jedna białowieska
atrakcja.
Chętnie
udzielała
informacji
turystycznej. Na emeryturę przeszła z dniem
31 sierpnia 1992 roku.
Będąc emerytką, nadal interesowała się
sprawami swojej instytucji. W 1994 roku
udostępniła z własnych zbiorów zdjęcia na
wystawę fotograficzną przedstawiającą pałac
carski w Białowieży w różnych okresach jego
istnienia. Wystawa odbyła się w Muzeum
Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży.
Z p. Olą pracowaliśmy razem w
muzeum. Zapamiętałem Ją jako nadzwyczaj
sumienną i ofiarną pracownicę, która swoje
obowiązki zawsze wykonywała z perfekcyjną
starannością
i
dokładnością.
Charakteryzowała się też dużą życzliwością
dla ludzi. Zawsze można było liczyć na Jej
pomoc, zarówno w sprawach służbowych, jak
i prywatnych.
Pani Ola prawie do ostatnich swych dni
bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu
religijnym parafii prawosławnej św. Mikołaja
Cudotwórcy w Białowieży. Dbała przede
wszystkim o czystość i porządek w świątyni, a
także w jej obejściu. Wykonywała szereg
innych prac na rzecz parafii. Starała się nie
opuścić żadnego nabożeństwa, uczestniczyła
w licznych pielgrzymkach, organizowanych
przez parafię. Żegnając Panią Olę, proboszcz
białowieskiej parafii, ks. prot. Sergiusz Korch,
przyrównał Ją do Żen Mironosic – jako
przykład służenia i wierności Chrystusowi.
Po raz ostatni spotkałem się z p. Olą w
cerkwi, przed nabożeństwem za duszę mojego
zmarłego brata. Złożyła kondolencje. Nie
przyszło mi nawet do głowy, że za kilkanaście
dni będę żegnać także Ją.
Piotr Bajko
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Kącik Przedszkolaka
„ZA GWIAZDĄ BETLEJEMSKĄ” – Jasełka
przedszkolaków
Niewątpliwie
okres
Bożego
Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości,
refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w
gronie
najbliższych.
Aby
przybliżyć
wszystkim tę radosną atmosferę, „Starszaki”
przygotowały
przedstawienie
bożonarodzeniowe.
Jasełka od wielu lat wpisane są do
kalendarza uroczystości organizowanych w
naszym przedszkolu. Podtrzymując tradycję,
również i w tym roku dzieci postanowiły
zrobić
miłą niespodziankę świąteczną
mieszkańcom
Białowieży
i
wprowadzić wszystkich w atmosferę świąt
Bożego Narodzenia.
Po długich, niekiedy wyczerpujących,
przygotowaniach
nadszedł
tak
długo
oczekiwany dzień występu. We środę, 21
grudnia, nasze przedszkolaki zaprezentowały
w
sali
Kina
„Żubr”
przedstawienie
bożonarodzeniowe „Za gwiazdą Betlejemską”.
Piękna scenografia nadała temu wyjątkowemu
spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.
„Starszaki” wystąpiły w przedstawieniu
przygotowanym przez Panie Izabelę i
Marzannę.
W tym roku wyjątkowo, bo z czwórką
dzieci (a nie, jak do tej pory, z pastuszkami i
królami) udaliśmy się w podróż za Gwiazdą
Betlejemską
w
poszukiwaniu
nowo
narodzonego
Jezuska.
Po
drodze
odwiedziliśmy biedną rodzinę i samotną
babcię, którym pomogliśmy radośnie przeżyć

święta, dając im prezenty przeznaczone dla
Jezuska. Do Dzieciątka, Maryi i Józefa
dotarliśmy z pustymi rączkami, ale z czystymi
serduszkami.
Mali artyści z dużym przejęciem i
zaangażowaniem odtwarzali swoje role,
prezentowali
umiejętności
recytatorskie,
taneczne
i
wokalne.
Wszystkim
przedszkolakom należą się ogromne pochwały
za zaangażowanie, perfekcyjnie recytowane
teksty, piękne tańce, śpiewane kolędy i
pastorałki,
dzięki
którym
stworzyły
wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły
serca całej widowni.
Po zakończeniu przedstawienia dzieci
dostały duże brawa. Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz oraz ksiądz proboszcz
Bogdan Popławski obecni na naszej
uroczystości złożyli życzenia świąteczne
pracownikom przedszkola, dzieciom i
wszystkim zgromadzonym gościom. Były
również podziękowania za zorganizowanie
Jasełek.
Serdeczne podziękowania kierujemy w
stronę Pani Katarzyny Turosieńskiej-Durlik dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury,
która udostępniła nam salę na przygotowanie
przedstawienia, dziękujemy Panu Markowi
Zubryckiemu za zorganizowanie nagłośnienia
oraz stworzenie niepowtarzalnego oświetlenia
naszego przedstawienia.
Wierzymy, że wspólne świętowanie
było miłym wstępem do rodzinnego
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Izabela Wołoncewicz
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ŚWIĄTECZNE DRZEWKA
Czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia to szczególny czas. Przystrojona
choinka, świąteczne dekoracje oraz dźwięk
kolęd wprowadzają nas w magię świąt.
W tym magicznym czasie sale w
naszym przedszkolu zamieniły się w
pracownie
artystyczne,
gdzie
dzieci
samodzielnie wykonały ozdoby choinkowe,
które po raz czwarty zawisnąć miały na
specjalnie dla nich przeznaczonych drzewkach
w Kościele i w Cerkwi.
Małe rączki ostro pracowały i przy tym
się oczywiście manualnie rozwijały. A radości

było co nie miara. Powstały papierowe
łańcuchy, choineczki, gwiazdki, bombki.
Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem
wykonywały ozdoby choinkowe.
Do akcji zachęceni zostali rodzice
dzieci, którzy wspólnie z dziećmi wykonali
ozdoby choinkowe w domu.
Wspólne tworzenie świątecznych
ozdób pozwoliło nam wszystkim przeżywać
radosny nastrój oczekiwania na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia.
Izabela Wołoncewicz
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Bal karnawałowy w przedszkolu.
„Dziś w przedszkolu śmiech i tańce,
Tańczą same przebierańce.
Każdy przebrał się inaczej.
Ten obraca się, ten skacze.”
Zgodnie z coroczną tradycją, 19
stycznia 2017 roku, odbyło się w naszym
przedszkolu niezwykłe wydarzenie - bal
karnawałowy. Jest to dzień pełen zabawy,
muzyki i atrakcji, na które przedszkolaki
wyczekują z niecierpliwością cały rok.
Każde dziecko zmienia się tego dnia
nie do poznania – pomysłowe i kolorowe
stroje, przebrania za ulubionych bohaterów z
bajek to jeden z najważniejszych elementów
zabawy. I tak już do śniadania zasiadły kotki,
wróżki, piraci, smoki…. Wystrojone jest
również całe przedszkole, wprowadzając
wesołą i świąteczną atmosferę. W przerwach
między korowodami i tańcami wszyscy mogli
wziąć udział w konkursach, w których z

powodzeniem radzili sobie nawet najmłodsi.
Oczywiście na bal dotarł także Mikołaj, a
wspierały go pięknie wystrojone księżniczki.
Zabawa z gośćmi była znakomita, dzieci
zaprezentowały swoje stroje, z radością
tańczyły i śpiewały. Na zakończenie każdy
grzeczny przedszkolak otrzymał od Mikołaja
prezent, a dzieci z chęcią odwzajemniały się
krótkimi wierszykami i piosenką. Pamiątką z
tej wspaniałej zabawy są rewelacyjne,
kolorowe
zdjęcia,
które
z
wielką
przyjemnością ogląda się mając już wiek
przedszkolny za sobą.
Dziękujemy
serdecznie
uczniom
Technikum Leśnego w Białowieży za
zaangażowanie i pomoc podczas balu, świetne
humory i wprowadzenie wszystkich w
karnawałowy nastrój. Wielkie podziękowania
kierujemy także do Rodziców, którzy
poświęcili swój czas, by zorganizować i
przygotować dzieciom prezenty i upominki.
Anetta Kisielewska

Zimowe zabawy przedszkolaków.
Zimowe zabawy na śniegu sprawiają
wiele radości. Wszystkie przedszkolaki o tym
wiedzą. Kiedy spadło dużo śniegu, wspólnie
zaplanowaliśmy wyjście na plac przedszkolny.
Trzeba w to było wtajemniczyć rodziców. To
oni właśnie pomogli dzieciom wybrać
odpowiednie ubrania na śnieg oraz dostarczyli
sprzęt w postaci sanek i „jabłuszek”.
Po przypomnieniu zasad bezpiecznej
zabawy na śniegu, wyruszyliśmy na plac
przedszkolny. Górka na placu stała się
najatrakcyjniejszym miejscem. Na niej bawiło
się najwięcej dzieci. Nie zawsze zjazdy

udawały się, ale dawały bardzo dużo radości.
Podczas zabawy widać było, jak dzieci potrafią
współpracować ze sobą i wzajemnie sobie
pomagać oraz cieszyć się ze wspólnej zabawy.
Przedszkolaki, które nie lubią zabaw na górce,
odśnieżały łopatkami ścieżki i zabawki. To
również okazało się zajmującym zajęciem.
Pogoda sprzyjała zabawom na śniegu.
Było bezwietrznie i trochę mroźno. Dzieci w
pełni korzystały ze świeżego powietrza i
uroków zimy. Tylko bałwanka nie udało się
ulepić. Śnieg był zbyt miękki. Zamierzamy
takie zabawy powtórzyć.
Marzanna Petruk
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Zimowy remoncik przedszkola
A zaczęło się to tak….. jak to w bajkach
bywa…….
Pewnego zimowego dnia w gabinecie
dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Białowieży rozdzwonił się telefon i po drugiej
stronie słuchawki pan dyrektor Krzysztof
Petruk usłyszał dobrze mu znany, choć sprzed
lat, głos Andrzeja. Dziś….. Pana Andrzeja.
Pan
Andrzej
Dowbysz,
nasz
były
przedszkolak i uczeń, obecnie poważny
pracownik firmy Dom Inwestycyjny Xelion w
Warszawie w porozumieniu ze swoimi
współpracownikami zaproponowali dyrekcji
szkoły sfinansowanie i realizację drobnego, acz
pilnego remontu.
- Skąd pomysł na naszą placówkę? –
zapytaliśmy
pracowników
Domu
Inwestycyjnego Xelion
- Firma zakończyła kilka bardzo udanych akcji
z obszaru społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) - odpowiedział jeden z
pracowników - aukcje charytatywne, różnego
rodzaju inicjatywy wolontariackie. W związku
z dużym zainteresowaniem pracowników
zrodził się pomysł, aby zorganizować
cykliczny
konkurs
grantowy,
za
pośrednictwem którego dofinansowywane są
najciekawsze projekty wolontariatu. Konkurs
będzie odbywał się dwa razy w roku. Udział
mogą brać nie tylko pracownicy, ale także

rodziny, znajomi etc. W pierwszej edycji
konkursu został wybrany projekt odnowienia
Przedszkola w Białowieży zgłoszony przez
Andrzeja Dowbysza, mieszkańca Białowieży
przebywającego w Warszawie oraz Dianę
Kowalską, która zakochała się w tej urokliwej
miejscowości podczas ostatniego urlopu.
Reakcja firmy Dom Inwestycyjny
Xelion była zawrotnie szybka i już kilka dni po
rozmowach telefonicznych, 21 stycznia 2017r.
zjawiła się w Białowieży ekipa pod
przywództwem Andrzeja, która natychmiast
przystąpiła do realizacji swojego pomysłu i
projektu. Odnowiono ściany w sali Starszaków
i korytarz. Firma nie tylko przysłała
pracowników, ale też zakupiła farby,
narzędzia malarskie, ozdobne naklejki na
ściany i szyby oraz pufy do siedzenia. Koszt
projektu zamknął się w kwocie 3000 zł. W
planach wiosennych mają jeszcze odnowienie
przedszkolnego placu zabaw.
Prace przebiegały bardzo sprawnie,
pod czujnym okiem i nadzorem szkolnego
konserwatora, pana Rafała Szpakowicza.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY FIRMIE Dom
Inwestycyjny Xelion w Warszawie.
SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY
PANU
ANDRZEJOWI DOWBYSZOWI. To miłe, że
uczniowie o nas pamiętają.
Barbara Leoniuk
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Na zdjęciu autorstwa A. Dowbysza, pracownicy centrali Domu Inwestycyjnego Xelion:
- od lewej na górze: Robert Gromadzki, Marcin Kozub, Jan Roztropiński, Piotr Zowczak, Andrzej
Dowbysz
- od lewej na dole: Agnieszka Maleszewska, Diana Kowalska, Barbara Czerkawska, Aneta Bąk
Zimowa Olimpiada w przedszkolu
10
lutego
w
przedszkolu
zorganizowana została Zimowa Olimpiada dla
naszych przedszkolaków. Jak na Olimpiadę
przystało była prezentacja zawodników z obu
grup
przedszkolnych:
„Maluchy”
i
„Starszaki”, zawieszenie flagi olimpijskiej oraz
wysłuchanie hymnu olimpijskiego, w trakcie
którego został zapalony znicz.
Olimpiada została otwarta!
Zmagania sportowe rozpoczęły się od
ślubowania „sportowców” – dzieci obiecały
przestrzegać zasad fair play podczas
rywalizacji.
Przedszkolaki zmagały się w czterech
konkurencjach sportowych: łyżwiarstwie,
narciarstwie, saneczkarstwie oraz w rzucaniu
śnieżkami do celu. Na czas zawodów klocki
zamieniły się w narty, łyżwy i sanki, a gazety
w kule śniegowe. Nie trzeba było namawiać
dzieci do zabawy, biegania, skakania, tak więc

duch zimowej olimpiady był z nami.
Wszystkie przedszkolaki dzielnie walczyły,
wykazały się szybkością i zwinnością podczas
wykonywania
poszczególnych
zadań
sportowych.
Na
koniec
nastąpiła
uroczysta
dekoracja zwycięzców. A ponieważ każdy z
przedszkolaków zgodnie uczestniczył w
zawodach i starał się z całych sił, wszyscy
zostali zwycięzcami olimpiady. Za swój
wysiłek dzieci zostały nagrodzone złotymi
medalami oraz gratulacjami, które odbierały
na specjalnie wybudowanym podium.
Roześmiane
twarze
naszych
przedszkolaków były najlepszym dowodem
udanej zabawy. Cieszymy się, że ucząc dzieci
zdrowej rywalizacji, promujemy także zdrowy
styl spędzania czasu oraz dostarczamy im
radości i satysfakcji z możliwości uczestnictwa
w konkurencjach sportowych.
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Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni
wrażeń z pamiątkowymi medalami na szyi
zgasiliśmy znicz olimpijski, co oznaczało
zakończenie Olimpiady.

Kolejna Zimowa Olimpiada Sportowa
w naszym przedszkolu odbędzie się już za rok!
Izabela Wołoncewicz

„Wieczór kolęd” w Białowieskim Ośrodku Kultury
3 stycznia w Białowieskim Ośrodku
Kultury odbył się "Wieczór kolęd", który
mieszkańcom
i
turystom
licznie
odwiedzającym naszą miejscowość pozwolił
przedłużyć atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia
i
Nowego
Roku,
a
wyznawców prawosławia wprowadził w
uroczysty przedświąteczny nastrój.
W
spotkaniu
jako
pierwsze
zaprezentowały się dzieci uczestniczące w
zajęciach
artystycznych
Białowieskiego
Ośrodka Kultury pod kierunkiem pani Ilony
Wołosik
w
przedstawieniu
bożonarodzeniowym pt. „Gdzieś zapodzieli
Jezuska”. Młodzi artyści w zabawny sposób
przedstawili historię uwspółcześnionej Świętej
Rodziny, która w natłoku obowiązków, pędzie
ku karierze, sukcesom zawodowym i
finansowych
zatraciła
podstawowe
chrześcijańskie wartości i gdzieś zapodziała
małego Jezuska. Jednak jak to w święta,
wszystko dobrze bywa i się kończy – rodzice
wiedzioni wzajemną miłością i gwiazdka
betlejemska odnaleźli dziecinę całą, zdrową i
w dobrym humorze.

Następnie wystąpiła grupa teatralna
"Rokitnica" - działająca przy Domu pomocy
Społecznej "Rokitnik" w Białowieży prezentując współczesne pastorałki. Grupę
przygotowała pani Anna Leoniuk. Po
współczesnych pastorałkach przenieśliśmy się
do pałacu Heroda i ubogiej stajenki w
jasełkach
zaprezentowanych
przez
wychowanków Białowieskiego Domu Dziecka
pod opieką pani Barbary Nowackiej. Punktem
kulminacyjnym
był
występ
zespołu
"Ruczajok" przy akompaniamencie pana
Marka Zubryckiego - kierownika zespołu.
Profesjonalne wykonanie kolęd polskich i
wschodniosłowiańskich
porwało
do
wspólnego śpiewania wypełnioną po brzegi
publicznością salę kina "Żubr".
Po tejże jakże bogatej i wykwintnej
strawie duchowej artyści i wszyscy przybyli
goście
zostali
zaproszeni
na
słodki
poczęstunek dla ciała, który mogliśmy
skosztować dzięki hojności i życzliwości
naszych niezawodnych sponsorów: hotelowi
„Żubrówka”, piekarni „Hermes”, restauracji
„Carska” oraz restauracji „Pokusa”.
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Ferie z Białowieskim Ośrodkiem Kultury
W tym roku Białowieski Ośrodek
Kultury przygotował bardzo bogatą i
wszechstronną propozycję zajęć kulturalnoedukacyjnych na okres ferii zimowych. Przez
całe dwa tygodnie codziennie odbywały się
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z
szerokiej gamy propozycji spędzenia wolnego
czasu każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Były zajęcia przyrodnicze, na których
dzieci i młodzież mogła poznać zwyczaje oraz
zachowania mieszkańców białego lasu, by
przenieść to za pomocą pędzla i farby na…
drewno pod czujnym i wprawnym okiem pani
Klaudii Formejster z Nadleśnictwa Białowieża.
Pani Klaudia nie tylko na drewnie
przedstawiała leśne persony, ale także z filcu,
pończoch, waty, wstążek i cekinów potrafiła
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wyczarować niebywałe istoty chodzące i
latające po naszej Puszczy. O te latające
zatroszczył się jej kolega z pracy, pan Łukasz
Ławrysz, i przywiózł do Białowieskiego
Ośrodka Kultury smalec, płatki, kaszę, nasiona
słonecznika oraz inne ptasie smakołyki, z
których wraz z młodymi przyrodnikami ulepił
smakowite (choć my ich nie próbowaliśmy)
kule tłuszczowe. Było przy tym dużo zabawy,
ale też ważnej nauki, czym i jak dokarmiać
ptaki zimą, aby im nie zaszkodzić.
Natomiast pracownicy Białowieskiego
Parku Narodowego zaprosili uczestników
zajęć na wycieczkę do Rezerwatu Pokazowego
Żubrów, gdzie można było podziwiać Króla
Puszczy w zimowej scenerii, a później trzeba
go było narysować z pamięci i z zamkniętymi
oczami. Faktycznie, zgodnie z tematem
przewodnim zajęć „Żubr – inaczej”, żubr
wyszedł inaczej i nie zawsze przypominał
choćby żubronia. Było jednak wesoło i oto
właściwie wszystkim chodziło, a żubr nie
stracił nic ze swojej godności i dostojności.
Białowieski Park Narodowy zorganizował
także dla młodzieży zabawę questingową na
śniegu w poszukiwanie utraconego skarbu,
młodsi zaś skorzystali z niepowtarzalnej okazji
zwiedzenia
podziemnych
magazynów
Muzeum oraz mogli brać na ręce, głaskać i
dotykać eksponaty zwierzątek z wystawy
stałej.
Ferie z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury to nie tylko przyswajanie wiedzy
przyrodniczej, ale też ciekawa lekcja tradycji,
przekazanej poprzez folkowe podchody
przeprowadzone
przez
doświadczonych
instruktorów z Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku. Podczas
zajęć można było zatańczyć „zająca”, czyli
tradycyjny taniec kurpiowski, i zrobić
pamiątkową fotografię z wykorzystaniem
strojów i rekwizytów ludowych. Zajęcia
wprowadziły uczestników w świat dawnych
zabaw ludowych. Poprzez poznanie starych
melodii, tańców i gier, które kiedyś były
rozrywką codzienną, młodzież mogła wejść w
świat dzieciństwa swoich dziadków i
pradziadków.
Świąteczny nastrój przypomniał zaś
przegląd
kolędniczy
domów
pomocy
społecznej „Leć kolędo, leć”, którego

współorganizatorem był Dom Pomocy
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży. Podczas
przeglądu licznie zgromadzona na sali kina
„Żubr”
publiczność
mogła
wysłuchać
zarówno tradycyjnych wykonań znanych
kolęd i pastorałek, jak również ich wersji
uwspółcześnionych,
często
w
bardzo
zaskakujących aranżacjach.
W klimacie dobrej, szalonej zabawy
przebiegły także zajęcia z malowania na szkle,
a raczej bezkarnego tworzenia na oknach
Białowieskiego Ośrodka Kultury zimowych
pejzaży. Zaskoczeni akcją przechodnie mówili,
że jeszcze chyba nigdy BOK nie wyglądał tak
wesoło i kolorowo… i to z każdego boku.
Dzieci zrywały też boki ze śmiechu podczas
lepienia papierowych bałwanów (bo śnieg,
który leży w Białowieży od Nowego Roku, już
się trochę przeterminował) oraz w trakcie
bitwy na papierowe śnieżki do muzyki
Antonio Vivaldiego. Natomiast z boku na bok
można było przewracać się podczas nocy
spędzonej w pomieszczeniach biblioteki dla
dzieci, które zostały zaadaptowane na
wspólną sypialnię. Materace gimnastyczne
przeistoczyły się w królewskie łoża i nikt nie
sprawdzał, czy zęby zostały umyte. Była to noc
bardzo długa i pełna emocji – szczególnie dla
opiekunów, a młodzi duchem facebookowi
lubiacze BOKu żałowali tylko, że „za ich
czasów nie było takiej możliwości”.
Żadnego problemu nie widzi jednak
dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury –
Katarzyna Turosieńska-Durlik, i jest gotowa
zorganizować nocowanie również i dla „nieco
starszej młodzieży”. Pani Katarzyna jest
bardzo zadowolona z tego, że udało się
stworzyć
i
zaoferować
mieszkańcom
Białowieży oraz gościom spędzającym tutaj
ferie tak kompleksowy i bogaty program zajęć,
w który włączyły się białowieskie instytucje, a
przede wszystkim: Gmina Białowieża,
Nadleśnictwo Białowieża, Białowieski Park
Narodowy,
Dom
Pomocy
Społecznej
„Rokitnik” oraz Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku. Wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację ferii
dziękujemy za mile i ciekawie spędzony czas,
bo - jak zgodnie twierdzą uczestnicy wszystkie zajęcia były fajne.
Ilona Wołosik

21

Fotogaleria - Ferie z BOKiem cz. 1
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VI PRZEGLĄD KOLĘDNICZY Białowieża 2017
LEĆ, KOLĘDO LEĆ…
"Las wokoło śpi,
Sypie biały śnieg,
Ziemia cicho drży,
Dzwonów słychać śpiew...
Noc otula świat,
Srebrem niebo lśni
Wieje dobry wiatr
I osusza łzy..."

Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży Pani
Krystyna
Dackiewicz,
Dyrektor
Białowieskiego
Ośrodka
Kultury
Pani
Katarzyna
Monika
Turosieńska-Durlik,
Wikariusz Parafii Prawosławnej w Białowieży
Ks. Walery Piotrowski, założyciel WTZ w
Hajnówce i wieloletni kierownik Pan Michał
Bajko oraz przedstawiciel Firmy Ipson Pan
Piotr Ruducha .
Zespół Ruczajok działający przy BOK
w Białowieży pod kierunkiem Pana Marka
Zubryckiego wykonał kolędy katolickie i
prawosławne
wprowadzając
kolędniczy
nastrój.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Rokitnik w Białowieży Pan Mikołaj Golonko
przywitał
licznie
zebranych
gości.
Przypomniał o krótkiej historii przeglądu
dodając, że z roku na rok przybywa grup
kolędniczych, więc tradycja jest kultywowana,
tym razem w Ośrodku Kultury dla szerszego
grona odbiorców.
Uroczystego otwarcia dokonali Pani
Jadwiga Dąbrowska i Pan
Grzegorz
Kasprowicz.
Na scenie zaprezentowało się 12 grup
kolędniczych z Domów Pomocy Społecznej z:
Brańska, Siemiatycz, Jałówki, Czerewek,
Garbar, Choroszczy, Łomży, Grajewa,
Mocieszy, Białegostoku przy ul. Świerkowej i
Baranowickiej i Białowieży.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
statuetki, dyplomy, słodycze oraz pluszowego
misia.
Zabawa karnawałowa dopełniła całości
spotkania.
Ogromne podziękowania składamy
sponsorom:
Firmie Ipson
Aptece Melisa w Hajnówce
PSS Społem w Hajnówce
Przedsiębiorstwu Mango w Hajnówce
Anna Leoniuk

Kolędowy czas- Anna Warecka
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
wraz z Białowieskim Ośrodkiem Kultury w
Białowieży miał zaszczyt gościć znakomite
grupy kolędnicze przybyłe na VI Przegląd
Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej " Leć,
kolędo leć... "
Gościnne progi Białowieskiego Ośrodka
Kultury w dniu 26 stycznia 2017 r. udostępniły
scenę licznie przybyłym kolędnikom.
Spotkanie z kolędą popularyzuje tradycję
bożonarodzeniowego
kolędowania,
umożliwia prezentację dorobku artystycznego
zespołów i wymianę doświadczeń.
Przegląd utwierdził w przekonaniu jak
silna jest tradycja kolędowania, jak wielka jest
potrzeba
spotykania
się
i
wymiany
doświadczeń. Dla osób niepełnosprawnych
wspólne
kolędowanie
jest
ogromnym
przeżyciem i stanowi szczególną okazję do
zaprezentowania
talentu
:wokalnego,
instrumentalnego i teatralnego.
Na scenie mieliśmy przyjemność obejrzeć
gwiazdy tradycyjne i współczesne, jasełka,
kolędy i pastorałki, sceny obrzędowe oraz
mnóstwo aniołów, pasterzy i diabełków.
Jeszcze raz powróciliśmy do świątecznej,
bożonarodzeniowej atmosfery.
VI
Przegląd
Kolędniczy
swoją
obecnością zaszczycili Wicestarosta Powiatu
Hajnowskiego Pani Jadwiga Dąbrowska,
Kierownik PCPR w Hajnówce Pan Paweł
Szymaniuk, Wójt Gminy Białowieża Pan
Grzegorz Kasprowicz, Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Białowieża Pani Elżbieta Laprus,
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Dzień Babci i Dziadka
18 stycznia 2017 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej, Technikum Leśnego oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
zaprosili wszystkie babcie i wszystkich
dziadków na uroczystość poświęconą Dniu
Babci i Dziadka.
Uroczystość odbyła się w sali kina
„Żubr”. Zaproszeni dziadkowie podziwiali

występy swoich wnucząt. Montaż słownomuzyczny
został
przygotowany
pod
kierunkiem pani Iwony Lickiewicz, pani
Małgorzaty Kutrzeby-Wasylik i pani Marty
Wołoncewicz.
Ludmiła Osakowicz
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Dzień Babci i Dziadka

„Pszczółka” - drobiazg, który cieszy uczniów
Coraz częściej w różnych źródłach
stwierdza się, że języki przyszłości to języki
programowania. Zaznacza się, że jest to ważna
kompetencja, tzw. „trzeci język” poza
ojczystym i angielskim. W związku z tak
ważną rangą programowania rozwijanie tej
umiejętności jest dzisiaj potrzebne tak samo,
jak nauka czytania i pisania.
Postrzeganie świata przez pryzmat
programisty wiąże się ze specyficznym
sposobem myślenia. Pewne nawyki dobrze jest
wyrobić już od najmłodszych lat. Jest to
wskazane.
Jednak
przygodę
z programowaniem
mogą
zaczynać
jednocześnie dzieci, młodzież i dorośli. Wiek
nie gra roli. Umiejętności programistyczne
przydatne nam będą w codziennym życiu, np.
przy poszukiwaniu rozwiązań dla naszych
problemów.

Obecnie uczniowie w szkołach nie uczą
się samego programowania, ale zdobywają
umiejętności, jakich ono wymaga (i w związku
z tym rozwija), np. analityczne i logiczne
myślenie,
wyciąganie
wniosków,
rozwiązywanie
skomplikowanych
problemów.
Nowa podstawa programowa zakłada
wprowadzenie
elementów
nauki
programowania już w trakcie edukacji
wczesnoszkolnej. W pierwszym etapie chodzi
głównie o naukę rozwiązywania problemów
oraz rozwój myślenia abstrakcyjnego poprzez
gry i zabawy. W kolejnym wprowadza się
programowanie wizualne, a dopiero potem –
formalne języki programowania.
Do tego może wystarczyć komputer.
Ale nie od dziś wiadomo, że dzieci najszybciej
uczą się poprzez zabawę i doświadczenia.
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Dlatego do nauki podstaw programowania
zakupiono
Bee-bota,
czyli
robota
edukacyjnego. Uczniowie nazywają go
potocznie „Pszczółką”. Miło popatrzeć na
zainteresowanie uczniów i pasję w oczach
podczas zabaw robotem. Uczniowie dobrze się
czują, kiedy ktoś chętnie wykonuje ich
polecenia
i
mogą
bezkarnie
kimś
„dyrygować”. A tym kimś jest „Pszczółka”.
Bawiąc się robotem, uczniowie nie
zauważają, że planują, kodują, piszą
programy. Dążą do osiągnięcia zamierzonego
celu,
wydając
„Pszczółce”
kolejno
zaplanowane
polecenia.
Potem
mogą
zobaczyć, co robi napisany przez nich
program. Uczniowie mogą przy tym

samodzielnie podejmować decyzje, a przede
wszystkim popełniać błędy, które uczą, a nie
szkodzą. Z czasem wszystkie zabawy staną się
dla uczniów bardziej świadome i będą
prowadziły do pisania programów na
komputerze. To wymaga czasu.
„Pszczółka” przydatna jest na każdym
etapie nauczania. Konieczne jest tylko
odpowiednie
dopasowanie
trudności.
Przedszkolaki również bardzo chętnie bawią
się robotem i bardzo dobrze sobie radzą.
Mamy nadzieję, że z biegiem dni i inne roboty
pojawią się w naszej szkole. Pomogą nam w
poznawaniu tajników programowania i
robotyki.
Marzanna Petruk

Cegiełki na remont i wyposażenie
białowieskiego kościoła
W 2026 roku białowieska parafia p.w.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus będzie
obchodzić Jubileusz 100-lecia istnienia.
Licząca niespełna 600 osób społeczność
katolicka Białowieży pragnie z tej okazji
podjąć wysiłek remontu i wyposażenia
kościoła. Parafianie postanowili ponowić
akcję, jaka miała miejsce u początków
budowy kościoła i odwołać się do ofiarności
mieszkańców Białowieży, a także wszystkich
przybywających do nas turystów poprzez
rozprowadzanie pamiątkowych cegiełek o
wartości 10 zł i 20 zł.
Parafię białowieską erygował bp K.
Michalkiewicz z Archidiecezji Wileńskiej w
dniu 15 sierpnia 20126 roku.. Po objęciu parafii
białowieskiej przez pierwszego proboszcza,

ks. Józefa Dowgwiłło, w 1926 roku został
powołany Komitet Budowy Kościoła. Skład
Komitetu zatwierdził arcybiskup Romuald
Jałbrzykowski w Wilnie. Prezesem został
ksiądz proboszcz, a zastępcą − dyrektor
Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białowieży Stanisław Zaniewski. Wśród
członków znaleźli się: Wincenty Czarnecki,
Stanisław Persidok, Wacław Terlikowski, Jan
Formago, Jan Rzepniewski, Józef Popławski,
Wincenty Juchnowicz, F. Nowicki, L.
Borowski, E. Wróblewski.
Komitet uchwalił decyzję o budowie w
Białowieży kościoła murowanego w stylu
narodowym
„zygmuntowskim”,
nawiązującym do architektury renesansu
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epoki jagiellońskiej. Projekt wykonał wybitny
architekt warszawski Borys Zinserling.
Budowę rozpoczęto w czerwcu 1927 roku, a w
dniu 3 października 1927 roku do Białowieży
przybył arcybiskup Jałbrzykowski, który udał
się na plac budowy i uroczyście poświęcił
kamień węgielny pod budowę kościoła.
Miejscowa ludność ponosiła główny
ciężar finansowania budowy. Środki na
budowę pozyskiwano m.in. ze sprzedaży
cegiełek
w
formie
pocztówek
przedstawiających kościół, żubry i wiekowe
drzewa
puszczańskie,
które
również
zaprojektował architekt Zinserling. Cegiełki,
wydrukowane w tysiącach egzemplarzy, były
rozprowadzane w całej Polsce. Akcja ta dawała
wymierne
rezultaty
w
postaci
ofiar
pieniężnych płynących za pośrednictwem
Pocztowej Kasy Oszczędności z całego kraju.
Budowa kościoła w Białowieży przestała mieć
wymiar lokalny.
Do roku 1929 doprowadzono stan
surowy kościoła mniej więcej do połowy.
Jednak budowę prowadzono w dobie
wielkiego kryzysu gospodarczego i wszelkie
inwestycje posuwały się bardzo wolno. Prace
nabrały przyśpieszenia, gdy przyjazd do
Białowieży zapowiedział Prezydent RP Ignacy
Mościcki. Prezydent przyjechał do Białowieży
z Ministrem Rolnictwa Połczyńskim w 1930
roku w Niedziele Palmową. Zapoznany przez
księdza Dowgwiłło z problemami budowy
kościoła, Prezydent
podjął decyzję o
umorzeniu długu kościelnego wobec Skarbu
Państwa w wysokości 53.000 złp złożył ofiarę
na budowę w wysokości 5.000 złp w gotówce,
a
dodatkowo
minister
Połczyński
wyasygnował 15.000 złp na cegłę.
Wielką pomoc w całym procesie
budowy kościoła okazywały Lasy Państwowe.
Kościół i plebania zostały zbudowane na
placach wydzierżawionych od Okręgowej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.
Powierzchnia obu placów wynosiła 9520 m2.
Umowa pozwalała na budowę kościoła,
plebanii i budynków gospodarczych. Komitet
Budowy Kościoła kupował od nadleśnictw
puszczańskich drewno i cegłę z dużymi
upustami cen. Pracownicy nadleśnictw i
tartaków aktywnie włączali się w zbiórki
pieniędzy, a kilku członków Komitetu
zastawiło
nawet
własne
domy
na

podżyrowanie kredytów zaciąganych przez
parafię na kontynuację budowy kościoła.
We wrześniu 1933 roku w częściowo
zbudowanym
kościele,
przy
licznym
zgromadzeniu
wiernych,
otwarto
i
poświęcono
nową
kaplicę
i
odtąd
sprawowanie liturgii mogło się odbywać w
nowym, choć nadal budowanym kościele.
Ostatecznie kościół − choć jeszcze
nieotynkowany wewnątrz i na zewnątrz i bez
głównej wieży − w 1934 roku był gotowy do
konsekracji. 15 października Arcybiskup
metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski
przybył pociągiem do Białowieży. Następnego
dnia (16 października) abp Jałbrzykowski
dokonał uroczystej konsekracji kościoła i nadał
mu wezwanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Po konsekracji odprawił pierwszą Mszę św., w
czasie
której
udzielił
sakramentu
bierzmowania.
Akt konsekracji nie oznaczał końca
prac przy świątyni. W 1935 roku parafię objął
nowy proboszcz, ks. prałat Antoni Skalski,
który kontynuował budowę. Dla zdobycia
funduszów organizowano imprezy parafialne,
jak
loteria
i
bale
okolicznościowe,
kontynuowano sprzedaż cegiełek w całym
kraju. Pomimo poważnego wysiłku, do
września 1939 roku nie zdołano dokończyć
budowy. Nie wybudowano jeszcze wieży
kościelnej, nie pokryto całego kościoła
trwałym dachem, nie wybudowano schodów,
nie
otynkowano
murów.
Brakowało
wyposażenia wnętrza.
W latach II wojny światowej
białowieską parafię tragicznie dotknęły
wywózki na Syberię podczas okupacji
sowieckiej, masowe egzekucje ludności przez
okupanta niemieckiego i ucieczka wielu
rodzin z tego obszaru. W 1945 roku nowa
granica z ZSRR odcięła około 70% obszaru
parafii. Po śmierci księdza prałata Antoniego
Skalskiego w 1953 roku, władze państwowe
PRL przez dwa lata nie wyrażały zgody na
objęcie parafii przez stałego proboszcza.
Do poważnych prac przy kościele
przystąpiono po objęciu parafii przez księdza
proboszcza Mariana Antoniego Cierpika w
1955 roku. Stan świątyni wymagał podjęcia
natychmiastowych prac. Ofiarność parafian,
których liczba spadła do około 700 osób, była
wprost imponująca. Dla upamiętnienia

27

Jubileuszu
1000-lecia
Chrztu
Polski,
nauczycielka Helena Szemplińska ufundowała
dzwon dla kościoła. Odlano na nim napis:
„Andrzej Bobola. Na pamiątkę 1000-lecia
chrztu Polski 966-1966 Parafia Białowieża”
oraz „Czas ucieka - wieczność czeka. Ofiara H.
Szemplińskiej”. Konsekracji dzwonu dokonał
7 czerwca 1970 roku biskup Henryk
Gulbinowicz.
Aż do dziś białowiescy parafianie i
kolejni księża proboszczowie podejmowali
trud wykończenia i remontów białowieskiego
kościoła. Jak wielki to był wysiłek może
świadczyć fakt, iż otynkowanie i malowanie
wnętrza świątyni zakończono dopiero na
przełomie lat 1970-tych i 1980-tych.
Białowieski kościół służy nie tylko
miejscowym katolikom, ale także wielkiej
rzeszy
turystów
przybywających
do

Uroczystości przekazania tablicy przyświecało
motto ,,Ojcom na chwałę, młodym dla
pamięci”.
Obecnie, przed zbliżającym się
Jubileuszem 100-lecia, parafianie zwracają
się z serdecznym apelem do wszystkich
mieszkańców Gminy Białowieża, ich
członków rodzin i gości o włączenie się w
dzieło remontu zabytkowego białowieskiego
kościoła poprzez pamiątkowych cegiełek o
wartości 10 zł i 20 zł.
Cegiełki można nabyć osobiście u
księdza proboszcza Bogdana Popławskiego, a
także w bibliotece szkolnej i internacie
Technikum Leśnego. Można je także
otrzymać drogą pocztową po dokonaniu
wpłaty na konto parafii (nr konta: 67 1020
1332 0000 1402 0254 0581) i wysłaniu swojego
adresu pocztowego oraz liczby zamawianych
cegiełek
na
adres
mailowy:

Białowieży. Kościół jest także miejscem wielu
pamiątek kresowych, które w latach 1982–1997
Słonimianie i Żyrowiacy – mieszkańcy Ziemi
Słonimskiej − przekazali białowieskiej parafii.
Wybrali oni kościół w Białowieży jako miejsce
spotkań i wspólnej modlitwy za ofiary wojen,
a także w intencji zmarłych i żyjących
mieszkańców
dawnych
Kresów
Rzeczypospolitej. Do Słonimian dołączyła
grupa absolwentów byłej Państwowej Średniej
Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach, którzy
odbywali zjazdy w Technikum Leśnym w
Białowieży.
Dla oddania hołdu leśnikom oraz
mieszkańcom
Puszczy
Białowieskiej
wywiezionym na Sybir w latach 1940–1945 w
kościele umieszczono pamiątkową tablicę.

kancelaria@sw.teresa.bialowieza.pl
Do
Jubileuszu
100-lecia
parafii
przygotowujemy także przez zbiór fotografii i
innych dokumentów z historii białowieskiej
parafii. Jeśli są Państwo w posiadaniu w
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rodzinnych zbiorach starych fotografii
przedstawiających kościół, uroczystości i
inne wydarzenia związane z parafią, bardzo
prosimy o kontakt z autorami niniejszego
artykułu i ich udostępnienie do wykonania
reprodukcji.

Pragniemy, aby po remoncie i
renowacji, zabytkowy białowieski kościół stał
się perłą architektoniczną, rozsławiającą naszą
miejscowość.
ks. Bogdan Popławski, Bogumiła
Jędrzejewska, Anna Kulbacka

Seniorzy dziękują za remont swego klubu
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Rusza RadioSTACJA BIAŁOWIEŻA
6 grudnia Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży otrzymało bardzo sympatyczny
prezent mikołajkowy – projekt Towarzystwa
„RadioSTACJA Białowieża” zwyciężył w
Regionalnym
Konkursie
Grantowym
„Równać Szanse 2016” finansowanym przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Z
642 wniosków dofinansowano 111 projektów,
w tym 8 z województwa podlaskiego. Wśród
tych ośmiu szczęśliwców znalazła się i
Białowieża z kwotą dofinansowania 8 500
złotych.
Projekt umożliwi edukację medialną
młodzieży.
Będzie
miejscem
realizacji
inicjatyw społecznym. Będzie głosem młodych
o ich pragnieniach oraz potrzebach i mamy
nadzieję, iż nie będzie to głos wołający na
puszczy. Docelowo radio internetowe wraz ze
stroną ma pełnić rolę portalu kulturalnego.
Młodzież będzie prezentowała tam swoje
reporterskie relacje z ważnych imprez
kulturalnych.
Będzie
przeprowadzała
wywiady z ciekawymi ludźmi związanymi
bezpośrednio z Białowieżą oraz poruszała
sprawy ważne i doniosłe z punktu widzenia
młodego człowieka. Samodzielna praca
reportersko-dziennikarska
zostanie
poprzedzona
cyklem
warsztatów
poprowadzonych przez wykwalifikowanych
dziennikarzy. Aby w praktyce poznać
warsztat pracy radiowca, młodzież odbędzie
wizytę studyjną w profesjonalnej rozgłośni

radiowej. Do tworzenia internetowego radia
miejscowy Urząd Gminy użyczy swojej strony
www., młodzież wykorzysta darmowe
skrypty, a obróbki multimediów dokona
posiłkując się open source. Wywiady,
reportaże oraz zdjęcia będą robione za pomocą
smartfonów. W ramach projektu zostanie
zakupiony laptop, na którym będzie
dokonywana obróbka materiałów. Młodzież
sama będzie dobierać tematykę swoich nagrań
i poruszanych spraw. W tym celu podzielą się
zadaniami.
Każda
grupa
będzie
odpowiedzialna za inny wycinek lokalnej
rzeczywistości: kulturę i oświatę, turystykę i
walory przyrodnicze, sprawy obywatelskie,
wywiady z ciekawymi ludźmi, itp. Młodzi
ludzie nagłośnią swoje działania poprzez akcję
informacyjno-promocyjną,
nawiążą
współprace z miejscowymi instytucjami i
przedsiębiorstwami, pozyskają sponsorów i
zdobędą patronaty. Oficjalnym zakończeniem
projektu
będzie
prezentacja
dorobku
młodzieży podczas jednej z imprez
kulturalnych, jakie podczas wakacji mają
miejsce w Białowieży. Najlepszy ze spikerów
będzie
współprowadzącym
niniejszej
imprezy.
Wszystkich chętnych do współpracy
serdecznie zapraszamy. Projekt jest otwarty i
czekamy na Wasze twórcze propozycje oraz
kreatywne spojrzenie.
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Leśnicy uratowali psa
Nie dzikie zwierzę uwięzione w
kłusowniczym wnyku, ale domowego psa
zabłąkanego w lesie uratowali leśnicy z
Nadleśnictwa Białowieża.
Leśniczy leśnictwa Grudki odnalazł na
terenie swojego leśnictwa osłabionego i
zmarzniętego psa. Był skrajnie wyczerpany,
trząsł się z zimna oraz miał przytwierdzoną do

ogona ogromną kulę śniegu, która utrudniała
poruszanie się. Zwierzę nie pozwalało do
siebie podejść i bezradnie tkwiło w jednym
miejscu.
Początkowo leśniczy sam próbował
pomóc psu. Chciał go uspokoić, podając mu
powoli kawałki pożywienia. Niestety zwierzę
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było zbyt zdezorientowane i niespokojne, więc
konieczna była specjalistyczna pomoc.
Do
akcji
ratunkowej,
oprócz
pracowników
Nadleśnictwa
Białowieża,
zaangażowali się przedstawiciele Urzędu
Gminy Białowieża oraz pracownicy schroniska
dla bezdomnych zwierząt „Ciapek" z
Hajnówki.
Pracownicy schroniska dostarczyli
klatkę, którą leśnicy przenieśli do psa, aby
zaoszczędzić
stresu
podczas
jego
przemieszczania. Po kilku minutach udało się
oswoić zwierzę i ratownicy mogli go

przewieźć do schroniska, gdzie zostanie
udzielona mu niezbędna, fachowa pomoc
weterynaryjna. Dzięki zaangażowaniu ludzi
pies ma szansę na szczęśliwe zakończenie
przygody, która spotkała go na terenie
Nadleśnictwa Białowieża. Szybka interwencja
pozwoliła uchronić zwierzę.
Zwierzęciu groziło zamarznięcie lub śmierć z
głodu. Obecnie poczeka w schronisku na
swojego właściciela. Jeśli nikt się nie zgłosi
przez najbliższe dwa tygodnie, pies pozostanie
w schronisku.
Klaudia Formejster

Mobilny przewodnik po Puszczy Białowieskiej
Aplikacja mobilna „Obieżylas” to
przewodnik przygotowany przez leśników z
trzech
puszczańskich
nadleśnictw:
Białowieża, Browsk i Hajnówka. Jest
przydatnym narzędziem dla każdego, kto
planuje odkrywać uroki Puszczy. Opisuje i
przedstawia atrakcje z regionu całej polskiej
części Puszczy Białowieskiej - zarówno tej
zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, jak też Białowieski
Park
Narodowy.
Wykonawcą
była
białostocka firma - 4e Agencja Reklamowa.
Mobilny przewodnik po Puszczy
Białowieskiej
składa
się
z
aplikacji
„Obieżylas” oraz z zintegrowanej z nią
witryny internetowej e-puszcza.pl. W obu
opracowaniach znajdują się interesujące
informacje na temat Lasów Państwowych,
zagadnienia związane z historią Puszczy
Białowieskiej,
informacje
o
ciekawych
wydarzeniach,
przewodnik
turystyczny

zawierający mapy, szlaki, ścieżki edukacyjne,
bazę gastronomiczną oraz noclegową i inne
informacje przydatne podczas planowania
pobytu w Regionie Puszczy Białowieskiej.
Dużą wartość aplikacji i witryny www
stanowią moduły do rozpoznawania ptaków
i roślin, które krok po kroku pozwalają na
oznaczanie ich na podstawie pory roku,
środowiska oraz zaobserwowanych barw
kwiatów lub upierzenia ptaków.
Aplikacja „Obieżylas” korzysta z
pozycjonowania GPS, dzięki czemu może
udzielać wskazówek, jak dotrzeć do początku
szlaku lub innego szukanego obiektu.
Dostępna jest w sklepie Google Play pod
linkiem:
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.e4.obiezylas&hl=pl
Można ją też pobrać ze strony głównej witryny
internetowej e-puszcza.pl.
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Dziękujemy
za
pomoc
oraz
udostępnienie
informacji,
które
były
niezbędne przy tworzeniu aplikacji mobilnej
oraz witryny internetowej następującym
podmiotom:
Urzędowi Gminy Białowieża, LOT Region
Puszczy Białowieskiej, Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji
w
Hajnówce,
Muzeum
i
Ośrodkowi
Kultury
Białoruskiej
w
Hajnówce, Starostwu Powiatowemu w
Hajnówce oraz Białowieskiemu Parkowi
Narodowemu.

Staraliśmy się opracować mobilny
przewodnik z najwyższą starannością oraz
zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze
informacje. Dane na temat obiektów
gastronomicznych,
noclegowych
oraz
turystycznych zamieszczono bezpłatnie. Jeżeli
chcieliby Państwo pomóc nam w doskonaleniu
przewodnika zapraszamy do kontaktu z
pracownikami nadleśnictwa pod adresem bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl.
Zapraszamy do pobierania i oceny aplikacji!
Klaudia Formejster
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Turniej piłki siatkowej
o Puchar Prezesa OSP w Białowieży
W sobotę 4 lutego Ochotnicza Straż
Pożarna w Białowieży organizowała turniej o
Puchar Prezesa OSP w piłce siatkowej
rozgrywany pod honorowym patronatem
posła na Sejm RP Tomasza Cimoszewicza.
W zawodach udział wzięły 4 drużyny:
OSP Białowieża, Instytut Biologii Ssaków PAN
w Białowieży, Białowieski Park Narodowy
oraz KPPSP Hajnówka. Grano systemem
każdy z każdym, do dwóch wygranych setów.
Wszystkie zespoły podeszły do turnieju
bardzo ambitnie, walcząc zacięcie o każdą
piłkę. Dla drużyny gospodarzy był to jeden z
elementów przygotowań do Mistrzostw LZS
Województwa Podlaskiego, które już po raz
kolejny odbędą się w kwietniu w Białowieży.
Wyniki poszczególnych spotkań:
OSP Białowieża-BPN 2:0 (25:13. 25:21)
IBS PAN-KPPSP Hajnówka 0:2 (22:25, 16:25)
IBS PAN-OSP Białowieża 0:2 (19:25, 15:25)
KPPSP Hajnówka-BPN 2:0 (25:10, 25:13)
KPPSP Hajnówka-OSP Białowieża 0:2 (20:25,
23:25)
IBS PAN-BPN 2:0 (25:16, 26:24)

1.
2.
3.
4.
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Końcowa kolejność:
OSP Białowieża
KPPSP Hajnówka
IBS PAN
BPN
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych
drużynach:
OSP Białowieża- Paweł Androsiuk
KPPSP Hajnówka- Rafał Smyk
IBS PAN- Rafał Kowalczyk
BPN- Wioletta Waszkiewicz
Skład OSP Białowieża: Piotr Orzechowski
(kapitan),
Walenty
Leoniuk,
Mateusz
Gutowski, Paweł Androsiuk, Artur Kupień,
Tomasz Androsiuk, Damian Buszko.
Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują
za
pomoc
techniczną
Pani
Halinie
Niemcunowicz oraz Panu Tomaszowi
Kołodzińskiemu.
Partnerzy zawodów: Platforma Obywatelska
Powiatu Hajnowskiego, Rada Sołectwa
Stoczek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Białowieży.
Mateusz Gutowski

BOK - informacje
Serdeczne podziękowania dla Hotelu
Żubrówka w Białowieży za przekazanie
Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury
stołu do bilarda.
Informujemy, iż w będzie można z niego
korzystać we wtorki i czwartki w godzinach
13:00 – 15:00 na holu kina Żubr.
Zapraszamy serdecznie.

instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku, Panią Magdalenę
Kruszyńską-Sosnowską
oraz
warsztat
umiejętności
interpersonalnych,
który
przebiegał pod okiem dyrektor BOK
Katarzyny Turosieńskiej-Durlik. W dniach 8-9
lutego grupa ponad 30 osób w miłej atmosferze
poznawała praktyczne zasady, które należy
stosować podczas wystąpień publicznych.
Zajęcia bardzo spodobały się uczestnikom i
wszystko na to wskazuje, że będą
kontynuowane.

Współpraca z Technikum Leśnym
Dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury
odbyła spotkanie z kierownictwem i
samorządem
uczniowskim
internatu
Technikum
Leśnego
w
Białowieży.
Rozmawiano na nim o możliwości współpracy
obu tych jednostek oraz o potrzebach młodych
ludzi w zakresie oferty kulturalnej i
warsztatowej.
Pierwszym
namacalnym
sukcesem owych rozmów, były zajęcia
teatralno-recytatorskie prowadzone przez

Wszystkie aktualne informacje
dostępne są na profilu
facebook Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
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BOK zaprasza do oglądania wystawy grafik powstałych w ramach
praktyk studentów Wydziału Architektury Politechniki
Białostockiej.
Prace przedstawiają budynki mieszkalne oraz białowieską przyrodę.
Wystawę można oglądać do końca lutego 2017 w Galerii oBOK.

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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