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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
Miło jest mi poinformować, iż Gmina
Białowieża po otrzymaniu ponad 45 000zł na
konsultacje społeczne zakwalifikowała się do
kolejnego programu na Opracowanie Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Białowieża.
Kwota dofinansowania
to
47 000zł.
Wspólnie
z
Towarzystwem
Przyjaciół
Białowieży po pozytywnej ocenie LGD
Puszcza Białowieska zakwalifikowaliśmy się
do budowy deptaka przy placu zabaw od
strony rzeki Narewka. Planowana jest również
budowa oświetlenia przy ścieżce oraz od
wieży widokowej do skrzyżowania ul.
Waszkiewicza z ul. Sportową. Projekt ma być
w 100% finansowany ze źródeł zewnętrznych93 000zł.
Podpisałem list intencyjny z Generalnym
Dyrektorem Lasów Państwowych oraz
Samorządowcami Powiatu Hajnowskiego
dotyczący wspólnych inwestycji w Gminie
Białowieża na lata 2017-2019. Mam nadzieję, że
w tym roku zaczniemy pierwsze przebudowy
i remonty ulic w Białowieży.

i na
placu zabaw. Natomiast przy sali
gimnastycznej
trwają
prace
wymiany
„gumowanej” wykładziny.
Jesteśmy na etapie wysyłania zapytań
ofertowych
zakupu
małego
ciągnika,
zamiatarki ulicznej, przyczepy i pługa do prac
porządkowych w Naszej Gminie. Planowany
zakup sprzętu ma poprawić wizerunek i
czystość na terenie Białowieży. Niebawem
zaczniemy wzorem lat ubiegłych równanie
wszystkich żwirowych dróg, które po dosyć
śnieżnej zimie i deszczowych ostatnich dniach
uległy znacznemu pogorszeniu.
24-25.02 odbył się XI Międzynarodowy Turniej
Białowieskich Zakładów Pracy w piłce
siatkowej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim
uczestnikom, organizatorom, kibicom i
sponsorom za stworzenie tak sympatycznej
atmosfery i dwóch dni cudownej zabawy.
Zakończony został nabór zgłoszeń do
dofinansowania na budowę kolektorów
słonecznych i fotowoltaiki. Trzymamy kciuki
za
to,
aby
mieszkańcy
otrzymali
dofinansowanie!
Z przyjemnością informuję, że na ostatniej sesji
Rady Gminy Białowieża podjęta została
uchwała o zmianie nazwy części ulicy
Browskiej na Simony Kossak. Zmiana dotyczy
odcinka od skrzyżowania ulicy Wojciechówki
i Browskiej. Na 14 obecnych radnych 11 było
za, a 3 wstrzymało się od głosu. Inicjatywa
zmiany nazwy wyszła od Stowarzyszenia
Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej,
którzy już pozyskali pieniądze na zabiegi
pielęgnacyjne tej jakże pięknej drogi, a w
przyszłości mają pojawić się tam ławeczki i
miejsca pamięci ludzi zasłużonych dla
Białowieży.
Serdecznie zapraszam Państwa na wieczór
wspomnień z Simoną Kossak, które odbędzie
się 18.03 w Białowieskim Ośrodku Kultury o
godzinie 17.00.

Podczas rozmów z Dyrektorem Zespołu Szkół
w Białowieży postanowiliśmy zainstalować
monitoring na terenie szkoły, obejmujący
również plac zabaw. Mamy nadzieję, iż
poprawi to bezpieczeństwo uczniów w szkole

-------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że Gmina
Białowieża przystąpiła do udziału w projekcie
pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych

w podlaskich gminach”. W styczniu
podpisaliśmy umowę grantową
z Radą
Federacji
Stowarzyszeń
Naukowo
–
2

Technicznych NOT w Białymstoku na kwotę
46 430 zł. Otrzymane fundusze przeznaczone
będą na konsultacje planistyczne dotyczące
opracowania Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Białowieża. Założeniem projektu jest
udział przedstawicieli wszystkich grup
społecznych w opracowywaniu dokumentu
poprzez
udział
w
spotkaniach
moderowanych, imprezie plenerowej czy
warsztacie konsultacyjnym z udziałem map.
Wspomniane spotkania będą miały na celu
uzyskanie jak największej ilości propozycji
odnośnie sposobu zagospodarowania naszej
Gminy, zebrania uwag i propozycji a następnie
w miarę możliwości prawnych zamieszczenia
ich w opracowywanym dokumencie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
spotkaniach:
- od 10 marca zapraszamy do przesyłania
uwag za pomocą narzędzia internetowego pn.
mapy interaktywne GIS Podlaskie

- 22 kwietnia 2017 spotkanie panelu ekspertów
z przedstawicielami lokalnych instytucji,
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w
Białowieskim Ośrodku Kultury w Białowieży
- 1 lipca 2017r. na terenie Gminnego Parkingu
w Białowieży przy ul. Kolejowej – otwarte
spotkanie z grą dla najmłodszych,
- 26 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku
Kultury
w
Białowieży
–
warsztat
konsultacyjny z użyciem map.
Drugim projektem, do którego przystąpiliśmy
było złożenie wniosku w ramach Działanie 6.3
Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności
oraz krajobrazu, Oś priorytetowa VI. Ochrona
środowiska i racjonalne gospodarowanie jego
zasobami również na „Opracowanie Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Białowieża”. Z informacji, jakie posiadamy,
wniosek
przeszedł
pozytywnie
ocenę
formalno-merytoryczną
i
czekamy
na
podpisanie umowy.
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Informacje Rady Gminy












7 grudnia 2016r. odbyła się XIV Sesja
Rady Gminy Białowieża, na wstępie której
przyjęto protokoły dwóch poprzednich sesji.
W wolnych wnioskach i zapytaniach
Radni oraz Sołtysi poruszyli następujące
kwestie:
Sołtys wsi Pogorzelce zgłosił, iż od dłuższego
czasu brakuje światła na słupie nr 5;
Radny A. Kudlewski ponownie wrócił do tematu
ul. Mostowej i wystającego zza ogrodzenia
jałowca, który stwarza zagrożenie dla ruchu.
Zwrócił się z prośbą, aby właściciel tej posesji
wyjaśnił, dlaczego jałowiec do dnia
dzisiejszego nie został usunięty z części drogi
(pobocza);
Radna M. Szpakowicz poruszyła kwestię
posypywania, a raczej nieposypywania dróg
gminnych – ulicy Mostowej i Podolany,
otwarcia gminnego lodowiska i tras
narciarskich;
Radna J. Jaganow zwróciła się z prośbą o
usunięcie przykrego zapachu unoszącego się z
kanalizacji przy ul. Grudkowskiej oraz zgłosiła
brak światła na słupie przy sklepie Arhelan;
Radny W. Wołkowycki zwrócił uwagę na
problem dojazdu do Białowieży i posesji
podczas remontu ulicy Olgi Gabiec.
Zaproponował także, aby wstrzymać się z
remontami ulic Ogrodowej i Puszczańskiej ze
środków gminnych do czasu otrzymania ze
środków
zewnętrznych
dofinansowania
remontu ulicy Nowej, która jest w najgorszym
stanie;
Radny M. Cieślak zapytał o suche świerki przy
skrzyżowaniu ulic Polnej i Olgi Gabiec, termin
konsultacji społecznych dot. zmian nazw ulic:
Waszkiewicza
i
Olgi
Gabiec
(Wójt
poinformował, iż procedura została już
wszczęta i czeka na decyzję IPNu). Radny
poprosił także o wyjaśnienie niezgodności
podczas głosowania 10 listopada br. podczas
posiedzenia Komisji Oświaty nad wnioskiem
w sprawie wykonania targowiska dla
mieszkańców Gminy. Według Radnego wynik
głosowania nie jest zgodny – przeciw
głosowała 1 osoba, a powinno być 2.
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Następnie Wójt Gminy zrelacjonował
realizację uchwał Rady Gminy i istotnych
działań dotyczących Gminy w okresie
międzysesyjnym:
odbyło się spotkanie z Prezydentem RP w
Hajnówce, na którym poruszono temat
rozwoju turystyki naszego regionu, dotacji dla
Puszczy Białowieskiej i gazyfikacji;
podpisane zostało porozumienie w sprawie
budowy linii gazowej, która będzie
przebiegała przez Białowieżę;
została podpisana umowa na dostawę energii
elektrycznej dla Gminy Białowieża. Przetarg
został przeprowadzony przez Związek Gmin
Wiejskich Puszczy Białowieskiej. Prawie
wszystkie gminy podpisały taką umowę na
okres 3 lat z firmą Energe;
złożony został wniosek na dofinansowanie
przebudowy ul. Nowej;
Gmina
otrzymała
dofinansowanie
na
infrastrukturę, która ma powstać przy ścieżce
między wieżą widokową a mostem przy
szkole. Gmina otrzymała 16 tys. zł.
dofinansowania bez wkładu własnego;
BOK
wspólnie
z
Stowarzyszeniem
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży otrzymał
dofinansowania w wysokości 8 500 zł na
warsztaty radiowe w ramach których
powstanie
internetowa
RadioSTACJA
Białowieża.
został przyjęty harmonogram naborów
wniosków do LGD Puszcza Białowieska,
rozpoczęto prace nad sporządzeniem planu
rozwoju lokalnego. Powstały dokument
będzie potrzebny przy składaniu wniosków
do LGD;
jest możliwość pozyskania dofinansowania na
modernizację
budynku
BOK.
Koszt
przygotowania wniosku wraz z audytem
energetycznym to kwota około 15 tys. zł.
w lutym będzie nabór wniosków dla
mieszkańców na OZE (kolektory słoneczne,
fotowoltaika i pompy ciepła).
odbyły się złote i diamentowe gody,
z uwagi, iż został zgłoszony tylko jeden
komitet do zgłaszania kandydatów w


















wyborach uzupełniających do Rady Gminy, w
dniu 11 grudnia głosowanie nie będzie
przeprowadzone i za wybranych uważa się
tych kandydatów, którzy zostali zgłoszeni
przez komitet;
na prośbę radnych zostały ustawione
dodatkowe kosze przy ul. Parkowej;
poinformował, że jego zdaniem wnioskowane
targowisko dla mieszkańców Gminy ma złą
lokalizację i teren jest mały oraz przypuszcza,
iż będzie małe zainteresowanie tym miejscem
(obecnie sprzedaje jedna osoba). Kwotę 30 tys.
będzie można przeznaczyć na inny cel. Biorąc
powyższe pod uwagę, Wójt odrzucił realizację
powyższego wniosku. Jeżeli zdanie Rady
będzie, że ta inwestycja jest zasadna i należy ją
wprowadzić do budżetu - to zostanie ona
wprowadzona;
uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Lasów
Państwowych w sprawie dróg. Dyrektor
zapewnił, że w roku następnym będą dla
Gminy Białowieża zapewnione środki
finansowe z przeznaczeniem na remont dróg
gminnych;
Gmina złożyła wniosek do PROT na
odnowienie szlaków turystycznych;
brak jest odpowiedzi z Ministerstwa
Środowiska w sprawie przyznania puli
środków dla mieszkańców Gminy Białowieża
na OZE,
w roku 2017 planuje się utworzenie we
,,wsiach puszczańskich” Hot-spot – darmowy
Internet dla mieszkańców, koszt instalacji
jednego punktu to około 800 zł;
odbyły się rozmowy z Zarządem Dróg w
Hajnówce w sprawie budowy parkingu przy
ul. Parkowej – z uwagi na nawał spraw w roku
bieżącym Pani Kierownik zwróciła się z prośbą
o powrócenie do tego tematu w przyszłym
roku;
wydzierżawiono pomieszczenie dla Banku
PKO z przeznaczeniem na bankomat (za
dzierżawę BOK będzie otrzymywał rocznie
kwotę w wysokości około 7 tys. zł.
Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy
międzysesyjnej brzmiała następująco:
brał udział w ustaleniach odnośnie lokalizacji
bankomatu w Białowieży;
w ramach spotkania konwentu dokonano
oględzin budynku schroniska pod kątem jego
użyteczności.
Układ
pomieszczeń
jest
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sprzyjający aby w przyszłości przenieść
siedzibę Urzędu Gminy;
przeprowadzono wstępne rozmowy odnośnie
lokalizacji miejsca postojowego przy przejściu
granicznym oraz poprawy infrastruktury
drogowej do przejścia;
14 grudnia planowane jest spotkanie
dotyczące turystyki na terenie Gminy
Białowieża w BPN 14 grudnia o godz. 17.00.
przedstawił analizę oświadczeń majątkowych,
z którą radni mogą się zapoznać w Biurze
Obsługi Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i
Porządku
Publicznego
Rady
Gminy
Białowieża E. Laprus poinformowała, iż jako
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w dniu 15
października udzieliła wywiadu redaktorowi
Ł. Dubienieckiemu z TVP Polsat News.
Tematem rozmów była Puszcza Białowieska i
obrona
interesów
mieszkańców.
Poinformowała, iż umówiła się na spotkanie z
Ministrem Rolnictwa - K. Jurgielem, gdzie
rozmawiano na temat współpracy z Gminą
Białowieża i ewentualnymi możliwościami
wykorzystania pomocy Pana Ministra dla
naszej działalności. Pan Minister zapewnił, że
w przypadku, gdy Gmina będzie miała gotowe
projekty,
które
będą
wymagały
dofinansowania z funduszy rządowych, to z
pewnością w tych sprawach będzie
rozmawiał.
Podczas
spotkania
z
Wicewojewodą Podlaskim - Janem Zabielskim
Wiceprzewodnicząca Rady poruszyła tematy
dotyczące udzielenia wsparcia dla Gminy
Białowieża oraz gazyfikacji. Następnie
przedstawiła sprawozdanie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Porządku Publicznego. Poinformowała, że
Komisja
omawiała
tematy
dotyczące
bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy
Białowieża. W posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
oraz OSP w Białowieży. Z uwagi na brak
punktu czerpania wody na terenie Gminy
Białowieża Komisja zwróciła się do Wójta z
wnioskiem o podjęcie prac w kierunku
utworzenia punktu czerpania wody na rzece
Narewka w celu zabezpieczenia p.poż.
Również poruszony został temat puszczania
lampionów
i
używania
pochodni.
Przedstawione zostały przedstawicielowi

Policji podstawy prawne zakazujące używania
otwartego ognia w terenie zabudowanym.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż
otrzymała informację od leśników, że w lesie
znajdują niedopalone fragmenty lampionów.
Zastępca Komendanta PSP
przedstawił
stanowisko Głównego Komendanta, tj. ,,Mając
na uwadze faktyczne zagrożenie powstania
pożaru m.in. łąk, łanów zbóż, lasów oraz
zabudowań, a tym samym zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzi i zwierząt stwarzane
przez chińskie lampiony latające Biuro
Rozpoznawania Zagrożeń stoi na stanowisku,
iż używanie przedmiotowych lampionów
powinno zostać prawnie zabronione”. Komisja
zapoznała się również z realizacją budżetu i
wyników nauczania w ZSP. Na posiedzeniu
Dyrektor ZSP poinformował, że budżet
zostanie zrealizowani (brak jest zagrożeń w
realizacji).
Obecnie
została
wykonana
dokładna analiza wyników z każdego
przedmiotu. Powołane zostały zespoły
przedmiotowe. Szkoła prowadzi starania o
przystąpienie
do
realizacji
projektu
poprawiającego
efektywność
nauczania.
Komisja zaproponowała, aby w szkole
zatrudnić administratora do naprawy i obsługi
komputerów, które często się psują, zwróciła
się też z prośbą o dbałość o systematyczne
zastępstwa podczas nieobecności nauczycieli,
o
wprowadzanie
nowatorskich
i
aktywizujących metod nauczania oraz w miarę
możliwości delegowanie nauczycieli na
przedmiotowe lekcje otwarte do przodujących
szkół. Przewodnicząca zwróciła się do dyrekcji
o zabezpieczenie placu zabaw przed
wandalizmem. Podczas posiedzenia Komisji
głosowano wniosek nad utworzeniem
targowiska dla mieszkańców, który został
przegłosowany większością głosów. Kolejna
sprawa, jaka była poruszona, dotyczyła
utworzenia promenady (bulwarów) wzdłuż
rzeki od wieży widokowej za Zespołem Szkół
do mostu na ulicy Parkowej. Jest deklaracja p.
Lecha. Nowackiego na wykonanie wstępnego
projektu. Dyskutowano też nad wnioskiem o
dokonaniu rozbiórki obiektu służącego
dawniej jako świetlica w Teremiskach,
będącego w posiadaniu Białowieskiego
Ośrodka
Kultury,
ale
ze
względów
finansowych odłożono głosowanie tego
wniosku na rok 2017.

1.

2.













3.

4.
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W okresie międzysesyjnym Komisja
Planowania, Gospodarki
Finansowej
i
Komunalnej Rady Gminy Białowieża spotkała
się 4 razy
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Białowieża, na którym zapoznano się z
dokumentacją przebudowy ul. Olgi Gabiec
oraz stanem czystości i porządku w pasie dróg
powiatowych i gminnych.
Zaległości w opłatach na rzecz gminy
Białowieża.
Zaległości podatkowe na rzecz gminy
Białowieża przedstawiła p. skarbnik B.
Masalska:
zadłużenie z tytułu podatków i opłat wynosi
ponad 632 tys. zł. (stan na koniec czerwca)
w porównaniu do poprzednich lat stan jest na
tym samym poziomie
głównym dłużnikiem jest firma, która zalega
na kwotę ponad 488 tys. zł. z tytułu podatku.
Postępowanie wobec tej firmy trwa od roku
2008.
zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami w roku 2015 i 2016 są na takim
samym poziomie. Obecnie jest to kwota około
16 tys. zł. W roku 2016 poczynione zostały
radykalne kroki w kierunku ściągalności
(wysłano więcej upomnień niżeli w roku 2015).
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
zalega firma, o której była wcześniej mowa, i
jest to kwota ponad 21 tys. zł.
aby zwiększyć skuteczność w ściągalności
zaległych podatków i opłat, została
zwiększona
częstotliwość
wysyłania
upomnień (upomnienia będą wysyłane po
każdej racie).
Komisja wypracowała dwa wnioski: 1. Czy jest
możliwe przejęcie za zaległości podatkowe
nieruchomości podatnika? 2. Przygotowując
przetarg na zagospodarowanie odpadów,
zapisać w specyfikacji obowiązek dla
przedsiębiorcy
prowadzenie
ewidencji
odebranych worków z odpadami z każdej
posesji.
Konwent, który obradował nad lokalizacją
siedziby Urzędu Gminy Białowieża i
Przedszkola
oraz
nad
wydatkami
budżetowymi na lata 2017 – 2018.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Białowieża dotyczące budżetu.
Wójt przedstawił według kolejności,
jakie drogi będą remontowane w roku 2017:









przebudowa ul. Nowej,
przebudowa ul. Puszczańskiej i ul. Ogrodowej,
w
ramach
dofinansowania
Lasów
Państwowych: przebudowa ul. Wojciechówki
i drogi na Dąbrowę.
W budżecie na rok 2017 również są
zaplanowane środki na bieżące naprawy dróg.
Komisja zwróciła się z prośbą, aby wziąć
pod uwagę i zaplanować środki na naprawę
części ul. Paczoskiego (miejsce zjazdu z
mostu).
Wójt poinformował, iż w związku z
planowaną sprzedażą mieszkań w budżecie
Gminy na rok 2017 nie przewiduje się
większych remontów mieszkań. Ponadto w
budżecie Gminy zaplanowane jest po 4 tys. zł
na remont świetlic.
Ponadto radni dyskutowali nad:
1) świetlicą w Teremiskach, którą należy
rozebrać i w związku z powyższym należy
zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel,
2) budynkiem ,,starej szkoły” - należy
podjąć konkretną decyzję w tej sprawie
wykonać dokumentację na rozbiórkę starej
szkoły w całości lub tej części, która zagraża
bezpieczeństwu,
-uzyskać informację (opinię) o stanie budynku,
jakie działania należy poczynić – rozbiórka czy
remont.
Pani Skarbnik przedstawiła radnym
projekt budżetu Gminy Białowieża na rok
2017. Radni poprosili o zwiększenie środków
na turystykę i promocję Gminy. Radni złożyli
propozycję, aby poczynić starania w kierunku
budowy ścieżek rowerowych na terenie
Białowieży
oraz
budowy
przejścia
granicznego.
Wnioskowali
również
o
stworzenie nowych miejsc parkingowych (np.
przy ul. Parkowej) i zabezpieczenie środków
na utrzymanie ścieżki narciarskiej w sezonie
zimowym. Ustalono, że Komisja Ochrony
Środowiska,
Turystyki
zorganizuje
posiedzenie połączonych Komisji z udziałem
przedsiębiorców
branży
turystycznej
działających na terenie Gminy w celu ustalenia
działań, partycypacji środków w rozwoju
turystyki. Zaproponowano także Wójtowi, aby
znalazł firmę, która mogłaby pozyskać środki
zewnętrzne na projekty twarde związane z
turystyką.
W obradach sesyjnych uczestniczył
jako zaproszony gość pan Mikołaj Janowski -

Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Kierownik
Powiatowego
Oddziału
Doradztwa
Rolniczego, który poinformował o zmianie
siedziby ODR, tj. ul. Piłsudskiego 12 w
Hajnówce (w budynku, gdzie znajduje się
Bank
Spółdzielczy
i
PZU).
Osobą
odpowiedzialną
i
nadzorującą
Gminę
Białowieża
jest
doradca
Agnieszka
Kościuczuk. Następnie przedstawił, jakie
korzyści mają rolnicy z programów rolnośrodowiskowych, np. za 1ha łąki można
pozyskać ponad 2 tys. zł, a przy ochronie gleb
i wód dotacje wynoszą ponad 1600 zł.
Jako
przedstawiciel
Sejmiku
poinformował także, że w grudniu będzie
ogłoszony przetarg na budowę drogi
Nowosady – Zabłudów wraz z budową ścieżki
rowerowej, z obwodnicą Narwi i Trześcianki.
Przetarg będzie dotyczył odcinka drogi
Nowosady – Żywkowo (do granicy powiatu).
Odcinek drogi Żywkowo – Zabłudów będzie
finansowany ze środków programu Polska
wschodnia – wniosek o dofinansowanie będzie
składany w marcu. Następnie wypowiedział
się w sprawie remontu torów kolejowych
Hajnówka-Białowieża. Zdaniem Radnego jest
to zły pomysł, aby Starostwo remontowało tę
kolej ze środków własnych (wkład własny
około 3,5 miliona zł). W momencie, gdy
zostanie uruchomiona kolej, wówczas Gmina
Białowieża utraci subwencję. Uważa, że ten
majątek należy z powrotem przekazać do
Skarbu Państwa.
W dalszej części obrad Radni podjęli
nast. następujące uchwały:
1. W sprawie stypendium Wójta Gminy
Białowieża za wyniki w nauce i inne
osiągnięcia uczniom szkół, dla których
organem
prowadzącym
jest
Gmina
Białowieża.
2. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania
opłat
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Białowieża.
W
uzupełnieniu
Pani
Sekretarz
poinformowała, że na prośbę radnych w
specyfikacji ujęto prowadzenie ewidencji
worków odebranych i wydanych od każdej
nieruchomości. Wykonawca będzie musiał w
każdym
miesiącu
przedłożyć
Gminie
zestawienie zawierające wykaz nieruchomości
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4.

5.
6.

7.

8.

oraz zestawienie worków odebranych
każdego koloru i pozostawionych pustych na
każdej nieruchomości. Przedsiębiorca, który
przystąpił do przetargu zwrócił uwagę, że
logistycznie taki rejestr pracownicy, którzy
odbierają śmieci (kierowca, ładowacz) zgodnie
z wymogami SANEPID-u nie mogą
prowadzić. Oferta przetargowa wpłynęła. W
specyfikacji zostały ujęte także pojemniki na
selektywną zbiórkę odpadów, które będą
umieszczone przy cmentarzu od strony
stadionu. Odnośnie ilości worków to w
specyfikacji również został ujęty zapis, że na
uzasadnioną prośbę przedsiębiorca przekaże
żądaną liczbę worków. Po rozstrzygnięciu
przetargu przedsiębiorca będzie zobowiązany
do 5 stycznia dostarczyć mieszkańcom po
jednym worku w każdym kolorze (żółty worek
2 – szt.).
W sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Pracownik merytoryczny, A. SikorskaKowalska, poinformowała, że podatek uległ
obniżeniu o 0,9% .
W sprawie wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
W
sprawie
podatku
od
środków
transportowych.
Pracownik merytoryczny, A. SikorskaKowalska, poinformowała, że zmniejszona
została stawka podatku od autobusów o
liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 22 z
1910zł zmniejszono na 1901,24zł oraz równej
lub wyższej niż 22 z 2415zł zmniejszono na
2403,69zł.
W sprawie opłaty miejscowej.
Pracownik merytoryczny, A. SikorskaKowalska, poinformowała, że zmniejszona
została stawka opłat z 2,18zł na 2,17zł.
W sprawie opłaty targowej.
Podczas omawiania powyższej uchwały radni
poruszyli temat budowy targowiska. Zdaniem
radnego M. Cieślaka, kwota jaka będzie
przeznaczona na budowę (5 tys. zł projekt i 30
tys. zł budowa) zwróci się dopiero po 8 latach
(roczny dochód z handlu to 4 tys. zł) i w
związku z powyższym należy tą decyzję
dokładnie przeanalizować. Przewodniczący
Rady powiedział, że do tego tematu Rada
powróci przy omawianiu budżetu na 2017 r.

9. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia referendum
wojewódzkiego w sprawie budowy w
województwie podlaskim regionalnego portu
lotniczego.
10. W sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Hajnowskiemu.
Wójt poinformował, że środki w wysokości
8 290zł będą przeznaczone na dokumentację
projektową przebudowy ul. Olgi Gabiec.
11. W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016
rok.
Na zapytania i interpelacje Radnych oraz
Sołtysów
Wójt
udzielił
następujących
odpowiedzi:
 sprawami awarii oświetlenia ulic w urzędzie
zajmuje się pracownik A. Kaczanowski i do
niego należy zgłaszać takie sprawy;
 w
sprawie
przycięcia
jałowca
było
uzgodnione, że właściciel go przytnie w
terminie do końca listopada. Z uwagi, iż
jałowiec nie został przycięty, następnym
etapem w postępowaniu będzie naliczenie
opłat za zajęcie pasa drogowego.
 wszystkie drogi gminne były posypywane;
 w sprawie zakupu posypywarki wystąpiono
do kilku firm z zapytaniem ofertowym,
 w ostatnich dniach temperatura oscylowała w
granicach od 0 do – 1 i nie jest to odpowiednia
temperatura na utworzenie lodowiska, jeżeli
temperatura będzie odpowiednia to takie
lodowisko powstanie;
 unoszący się fetor z kanalizacji na ul.
Grudkowskiej
zostanie
zgłoszony
do
Wodociągów. Taki problem występuje
również w innych miejscach na terenie
Białowieży.
Podczas
spotkania
z
przedstawicielami Wodociągów, w którym
uczestniczył Przewodniczący Rady, były
zgłaszane różne sprawy do usunięcia i
załatwienia. Jest sporządzony odpowiedni
protokół, do którego zostanie dopisana ul.
Grudkowska;
 na remont ul. Puszczańskiej i Ogrodowej
Gmina
będzie
się
starać
pozyskać
dofinansowanie. Odnośnie ul. Nowej Gmina
jest po odwołaniach i czekamy na
zatwierdzenie Ministerstwa.
 -w sprawie dojazdu mieszkańców ul. Olgi
Gabiec do posesji podczas remontu drogi będą
prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg w
Hajnówce. Wójt poinformował, że na
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dofinansowanie tej drogi będzie składany
wniosek do programu Polska Białoruś Ukraina
(90% dofinansowania);
 do końca marca zostanie sporządzona
dokumentacja na remont dróg, które zostaną
sfinansowane
ze
środków
Lasów
Państwowych;
 jest problem z firmą, która wykonała plac
zabaw przy szkole. Firma nie naprawia
uszkodzenia w ramach gwarancji i w związku
z powyższym będzie konieczne wystąpienie
do sądu z pozwem o wykonanie zastępcze;
 stawki za wywóz odpadów ulegną zmianie i
zostaną podwyższone. Ofertę złożyła tylko
jedna firma i opiewa ona na kwotę 307 tys. zł;
 przewoźnika
Arriva
wystąpił
o
dofinansowanie do przewozu osób na linii
Białowieża
Hajnówka
przez
,,wsie
puszczańskie” - kurs ranny. Wnioskowana
dopłata to 3 tys. zł miesięcznie.
W sprawach różnych poruszono:
1) Radna M. Szpakowicz zwróciła się z
zapytaniem do Wójta, czy przy drogach
powiatowych i gminnych zostały przycięte
suche konary, tj. przy ul. Granicznej? Wójt
poinformował, że w tej sprawie było wysłanie
pismo do Starostwa i sprawdzi, na jakim etapie
jest jego realizacja.
2) Radny W. Wołkowycki poruszył temat
zadłużenia podatników wobec Gminy i w
związku z powyższym zwrócił się z
wnioskiem do Wójta aby Radca Prawny
przedstawił opinię prawną, jaka jest
możliwość i co należy zrobić żeby nasze

działania okazały się skuteczne. Wójt
poinformował, że taka opinia zostanie
przedstawiona na kolejnej sesji.
3) Radny A. Kudlewski poruszył temat
dotyczący redagowania Głosu Białowieży, a
mianowicie poświęcenia strony na artykuły
dla białowieskich naukowców.
4) Plany strategiczne zagrożenia pożarowego i
bezpieczeństwa publicznego na terenie
Puszczy opracowywane przez Nadleśnictwa.
Opracowanie
takiego
planu
będzie
skutkowało, że będą zamykane kolejne szlaki,
trasy drogi i obszary leśne dla mieszkańców i
turystów w związku z powyższym Rada
Gminy Białowieża powinna zająć swe
stanowisko. Radni są za tym, aby takie
stanowisko zostało podjęte.
5) Sekretarz H. Bagrowska poinformowała, iż 14
grudnia o godz. 17.00 w BPN odbędzie się
spotkanie z branżą turystyczną dot.
zagrożenia bezpieczeństwa na szlakach
turystycznych, dostępności stawów oraz
spływów kajakowych Białowieża-Narewka.
Streszczenia protokołu z Sesji dokonała
Redakcja, która w swojej pracy stara się być
obiektywna. Ze względów praktycznych
pomijamy wypowiedzi. Całość materiałów
znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędy Gminy Białowieża
dostępnym na stronie internetowej Urzędu
Gminy: www.bip.bialowieza.pl Streszczenia
Sesji drukowane są z pewnym opóźnieniem,
co wiąże się publikowaniem protokołów w
BIP.

Kącik Przedszkolaka
Jak powstaje chleb? – wycieczka do Piekarni

Swoją wycieczkę rozpoczęliśmy od
zwiedzania najważniejszych pomieszczeń
piekarni: magazynu z mąką, pomieszczeń, w
których wyrabia się ciasto na pieczywo oraz
tych, w których na ruchomych regałach
przechowuje się już upieczone pieczywo.
Poznaliśmy produkty, które są potrzebne do
wypieku chleba, różne rodzaje pieczywa oraz
maszyny,
które
pomagają
w
pracy
piekarza. Ciekawość
dzieci wzbudziły
ogromne piece do wypiekania chleba.

W lutym przedszkolaki z grupy
„Starszaków” wybrały się na wycieczkę do
białowieskiej piekarni „Hermes”. Podczas
wycieczki miały możliwość zobaczyć, jak
wygląda piekarnia oraz poznać z bliska zawód
piekarza.
Po przyjeździe do piekarni powitała
nas Pani Janina Chrapan oraz piękny zapach
świeżego pieczywa.
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Obserwowaliśmy, w jaki sposób pakowane jest
pieczywo, które później trafia do sklepu.
Pani
Janina
wraz
ze
swoimi
pracownikami przygotowała dzieciom miłą
niespodziankę. Dzieci samodzielnie musiały
uformować przygotowane ciasto na swoje
bułeczki. Zabawy było co nie miara. Gdy
wszystkie bułeczki były gotowe, trafiły do
pieca, a my z niecierpliwością czekaliśmy, jaki
będzie efekt pracy naszych małych „piekarzy”.
Niestety, wszystko co dobre, kiedyś się
kończy i nadszedł czas, kiedy musieliśmy
wracać do przedszkola. Podziękowaliśmy
naszej przewodniczce oraz załodze piekarni,
dzięki którym mogliśmy zgłębić tajniki

wypieku pieczywa. Wręczyliśmy drobny
upominek wykonany przez przedszkolaki i
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Pani Jania obdarowała dzieci pysznymi
cynamonkami oraz świeżo upieczonymi
bułeczkami, które samodzielnie ugniataliśmy.
Pachniały niesamowicie, a smakowały jeszcze
lepiej. Dzieci wróciły zadowolone i pełne
wrażeń.
Serdecznie dziękujemy właścicielom
oraz pracownikom piekarni za okazaną
gościnność i bardzo miłą atmosferę.
Izabela Wołoncewicz

10

RadioSTACJA Białowieża
– warsztaty dziennikarskie
W dniach 1-2 marca odbył się pierwszy
etap warsztatów radiowych prowadzonych
przez p. Julittę Grzywę, p. Paulę Wakuluk oraz
p. Asię Augustynowicz z radia AKADERA w
Białymstoku. Poruszono wiele kwestii
odnośnie samej techniki pracy, jak i strony
prawnej jeśli chodzi o założenie oraz
prowadzenie radia. Wiedza teoretyczna
przeplatana była praktyką. Naszym zadaniem
było m.in. przedstawienie prognozy pogody w
oryginalny, interesujący sposób, a także
napisanie
i
zaprezentowanie
swojego
powitania słuchaczy jako prezenter radiowy.
Drugiego dnia w ramach niespodzianki
została zaaranżowana konferencja z p.
Katarzyną
Turosieńską-Durlik,
dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury, podczas
której zbieraliśmy materiały, na podstawie
jakich ćwiczyliśmy pisanie krótkich newsów.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na
15-16 marca.
Martyna Gużewska
Klaudia Wicik

Dnia
16.02.2017r.
w
internacie
Technikum Leśnego w Białowieży odbyło się
spotkanie organizacyjne w związku z
projektem Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
"RadioSTACJA Białowieża" realizowanego w
ramach programu „Równać szanse” przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
finansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Poprowadziła je pani Ilonę
Wołosik z Białowieskiego Ośrodka Kultury.
Wszyscy chętni, zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele mogli przyjść, aby uzyskać
informacje na temat planowanych działań.
Ustalone zostały też wstępne terminy
warsztatów z dziennikarzami z białostockiego
radia AKADERA.

Nasi sąsiedzi
Zofia Pirożnikow
Jest jedną z najstarszych mieszkanek
Gminy Białowieża, liczy obecnie 93 lata.
Urodziła się w 1928 roku w majątku
Mamonówka powiat Głębokie (obecnie
Białoruś). Jej prawdziwa data urodzenia 1924
rok, została zmieniona w czasie okupacji

niemieckiej aby zapobiec wywózce na roboty
do Niemiec. Rodzicami Zofii byli Julian i
Wacława z Wasilewskich Szypiłło. Bardzo
wcześnie, bo w wieku 8 lat straciła matkę i Jej
wychowaniem zajęło się rodzeństwo i dziadek.
Po wkroczeniu Rosjan w 1939 roku na Kresy
rodzina Zofii została pozbawiona domu i
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środków do życia. Zaledwie piętnastoletnia
dziewczynka musiała prowadzić dom ojcu i
trzem braciom, a więc gotować posiłki, piec
chleb, prać i szyć w trudnych warunkach
okupacji radzieckiej, a później niemieckiej. W
latach 1939-1946 przeszła ciężką szkołę życia,
która
nauczyła
Ją
gospodarności,
oszczędności, samowystarczalności na dalsze
życie.
Do Polski wróciła wraz z rodziną w 1946 i
od razu podjęła naukę w Liceum
Pedagogicznym w Giżycku. Po zdaniu matury
w 1948 roku, rozpoczęła pracę jako
nauczycielka w szkole podstawowej w
Sterławkach Wielkich. Rok później poznaje w
Giżycku przystojnego leśnika Włodzimierza
Pirożnikowa, który po zdemobilizowaniu w
Anglii niedawno powrócił do Polski. W Anglii
służył jako strzelec pokładowy w lotnictwie
bombowym RAF w dywizjonie 317 wchodzącym
w skład skrzydła 131. W lutym 1950 roku w
Giżycku odbył się ślub Zofii i Włodzimierza.
Młodzi
małżonkowie
zamieszkali
w
leśniczówce w Piankach
(Nadleśnictwo
Giżycko), a Zofia nadal pracowała w szkołach
w Danowie, a następnie w Piankach. W 1951
roku urodziła córkę Ewę w szpitalu
wojskowym w Giżycku. W tym samym roku
ciężko zachorowała, stwierdzono u Niej
otwartą gruźlicę płuc. Była niepocieszona, że
musi zostawić trzymiesięczną córeczkę i
pojechać do szpitale na sześć miesięcy leczenia.
Na szczęście dzieckiem zajęła się troskliwie
matka męża. Przełom w leczeniu nastąpił po
przyjęciu leku, który na prośbę męża
przysłano z Anglii z dowództwa RAF-u.
Musiała jednak wyjechać jeszcze na dalsze
sześć miesięcy do sanatorium. Po roku
nieobecności wróciła szczęśliwa i zupełnie
zdrowa do domu, gdzie zastała dużą,
zaczynającą już chodzić córeczkę.
W 1958 roku Włodzimierza przeniesiono do
Kartuz, a Zofia zaczęła tam pracować jako
nauczycielka w szkole podstawowej. W 1962 r.
roku Jej mąż został przeniesiony do Białowieży
na stanowisko kierownika Ośrodka Hodowli
Żubrów. Kierował ludźmi pracującymi w
Ośrodku i pracami hodowlanymi nad żubrami
w rezerwatach i na wolności.
Małżonkowie wraz z córką Ewą zamieszkali
w leśniczówce na Osadzie Zwierzyniec,
położonej w centrum Puszczy Białowieskiej, w

historycznym Parku, pamiętającym czasy
polowania carskiego z 1860 roku. Miejsca, w
którym w innej leśniczówce (która nie
dotrwała do naszych czasów) w czasach
carskich mieszkał Józef Newerly – carski
łowczy z rodziną. Tam urodził się Jego syn
Igor Newerly, polski pisarz, którego ojciec,
carski oficer jest pochowany na cmentarzu w
Białowieży. Leśniczówka, w której zamieszkali
jest oryginalnym budynkiem z dużymi
pokojami i piecami opalanymi drewnem.
Jedynym minusem był brak elektryczności
oraz duża odległość do pociągu (2 km), którym
można się było dostać do Białowieży lub
Hajnówki. Ponieważ do sklepu było bardzo
daleko gospodarstwo na Osadzie musiało być
samowystarczalne. Pani Zofia sama piekła
chleb w piecu chlebowym według receptury
wyniesionej z domu rodzinnego na Kresach
oraz drożdżowe ciasta, kisiła kapustę,
hodowała krowę, dzięki której mieli mleko,
śmietanę i masło ubijane w starodawnej
maselnicy. Kury i perliczki dostarczały mięsa i
jajek, a dwa duże ogrody warzywne jarzyn.
Obszerna piwnica z czasów carskich
zastępowała lodówkę. Córka Ewa dwa razy
dziennie wędrowała do pociągu aby dojeżdżać
do szkoły w Hajnówce. Przez ponad 5 lat córka
odrabiała lekcje przy lampie naftowej,
podobnie jak Jej tata pisał przy niej swoje
sprawozdania z hodowli żubrów. Wyniesiona
z Anglii znajomość angielskiego bardzo
przydała się Włodzimierzowi, który z wielką
swadą oprowadzał zagranicznych gości BPN
po rezerwatach żubrów. Z uwagi na
kłopotliwy dojazd pani Zofia zrezygnowała z
pracy zawodowej nauczycielki i zajęła się
gospodarstwem domowym, aby na męża
wracającego z terenu i córkę z Hajnówki czekał
w domu zawsze ciepły posiłek. Nie była
zadowolona, że w Białowieży nie mogła
kontynuować pracy nauczycielskiej. Musiała
być bardzo lubianą nauczycielką, gdyż przez
wiele lat przychodziły na Osadę listy i
pozdrowienia od dawnych uczniów. Miała
wyjątkowe podejście do dzieci swojej rodziny
i przyjaciół, które chętnie gościła w swoim
domu.
Dom państwa Pirożnikow, jak to zawsze
bywa u ludzi pochodzących z Kresów, był
bardzo gościnny, wędrowiec, który zawitał na
Osadę, szczególnie w okresie zimy, a w latach
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1960.-1980. były bardzo ciężkie zimy, zawsze
był przyjęty przez panią Zofię gorącą herbatą.
Na Osadzie, szczególnie latem, gościło wielu
członków rodziny i przyjaciół domu. Często
do tego domu przyjeżdżali „niezwykli goście”
przywożący ciekawe wieści „z wielkiego
świata”,
którzy zachwycali się talentem
kulinarnym gospodyni.
W latach 1970. - 1990. liczne grono
ekspertów „Żubrowej Komisji” badającej
eliminowane zwierzęta zawsze mogło liczyć
na kawę czy herbatę z drożdżowym ciastem, a
w karnawale z pączkami. W czasie ostrych
zim nierzadko Pani Zofia podawała
„kresowy” czerwony barszcz z pasztecikiem.
Kuchnia pani Zofii znana była szeroko, a
potrawy przeważnie były robione zgodnie ze
skarbnicą
kresowych
przepisów
pochodzących z domów rodzinnych obu
małżonków. Pan Włodzimierz był zapalonym
brydżystą, goście z Białowieży przyjeżdżali na
brydża pociągiem i zawsze czekał na nich jakiś
smaczny posiłek. W okresie kiedy pracownicy
BPN mogli kupować mięso eliminowanych
żubrów ucztę stanowiła serwowana pieczeń z
żubra, przyrządzana przez Panią Zofią.
Osobny rodzaj gościny stanowiły imieniny
Zofii i Włodzimierza, obchodzone w maju i w
styczniu, oczywiście potrawy różniły się
zależnie od sezonu, ale atmosfera panująca
wokół stołu na którym dymił samowar,
podawany był krupnik z własnego miodu i
opowieści pana Włodzimierza, pozostały na
zawsze w pamięci. Niezapomniane też były
powroty z imienin Zofii, kiedy na stacji
kolejowej w Czerwonce, czekając na pociąg z
Hajnówki
do
Białowieży,
musieliśmy
bezskutecznie opędzać się od chmar komarów.
Już po przejściu na emeryturę w 1987 roku,
w sezonie myśliwskim państwo Pirożnikow
przyjmowali przez kilka lat myśliwych.
Pomimo iż warunki mieszkaniowe dla gości w
ich domu nie były nadzwyczajne (tylko jedna
łazienka na cały dom, brak centralnego
ogrzewania), ale atmosfera panująca w tym
gościnnym domu i wspaniałe potrawy jakimi
gospodyni raczyła myśliwych, jak również,
barwne opowieści gospodarza prowadzone po
angielsku robiły na gościach ogromne

wrażenie, tak, że ci sami myśliwi powracali do
tego domu przez kilka lat.
Pani Zofia jest kobietą o bardzo łagodnym i
pogodnym usposobieniu, niezmiernie dobrym
człowiekiem, ochoczo służy radą i pomocą
osobom
potrzebującym.
Przyjaciele
w
wypadkach kryzysowych mogli liczyć na Jej
pomoc i na przykład zostawić w gościnnym
domu dziecko na kilka dni, a nawet pieska.
Dzieli się chętnie z rodziną i przyjaciółmi
plonami swojego ogrodu oraz przetworami
W Sylwestra 2008 roku Panią Zofię spotkała
bolesna strata, po 58 latach wspólnego życia
straciła ukochanego męża. Nie załamała się
jednak, kultywuje pamięć męża i poprosiła
nawet znajomych o zakup odtwarzacza, aby
mogła wraz z gośćmi, oglądać w domu na
ekranie telewizora utrwalone na CD rozmowy
męża z dziennikarzami. Bardzo dba o swój
dom, już po śmierci męża zleciła wykonanie
niezbędnych remontów w mieszkaniu i nadal
uprawia dość duży ogród. Samodzielnie co
roku zamawia opał na zimę, pali w piecach,
suszy jabłka i grzyby. Pomimo wieku 92 lat
zachowała świetną pamięć, codziennie chodzi
na spacery i zbiera w lesie grzyby, jest bardzo
samodzielna, czym budzi podziw przyjaciół i
dawnych znajomych męża.
Małgorzata Krasińska
Dziękuję dr Ewie Pirożnikow, córce Pani
Zofii,
za udostępnienie informacji
dotyczących dzieciństwa i młodości mamy
oraz za zdjęcia.
W załączeniu przesyłam zdjęcia do wyboru
przez Redakcję Głosu Białowieży
Podpisy zdjęć:
1.Wacława Szypiłło z domu Wasilewska –
matka Zofii Pirożnikow. Fot z archiwum Ewy
Pirożnikow.
2.Julian Szypiłło - ojciec Zofii Pirożnikow. Fot
z archiwum Ewy Pirożnikow.
3.Włodzimierz Pirożnikow_1995 – mąż Zofii
Pirożnikow. Fot z archiwum Ewy Pirożnikow
4.Zofia_2010 – zdjęcie Zofii Pirożnikow w
kuchni na Osadzie Zwierzyniec w 2010 roku.
Fot. z archiwum Ewy Pirożnikow.
5.Zofia_Święta – Pani Zofia wyrabia makowce
przed świętami Bożego Narodzenia. Fot. Ewy
Pirożnikow
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Brązowy medal Mistrzostw Polski LZS Aleksandry Świć
Aleksandra Świć - uczennica III klasy
gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Białowieży, reprezentująca barwy KS
Podlasie Białystok, w dniu 04.03.2017r.
zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski

LZS w Biegach Przełajowych. Jest to
największy sukces w dotychczasowej karierze
Oli. Zawody odbyły się w Żerkowie (woj.
wielkopolskie). W sobotę Ola startowała w
biegu na 2km w kategorii juniorek młodszych,
14

gdzie ustąpiła jedynie starszym o rok
koleżankom. Dotychczasowe największe
sukcesy Oli to:

I miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej Atletyce
w biegu na 1000m (Zamość)

II miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików
w
Biegach
Przełajowych w biegu na 1,5km (Biała
Podlaska)
Ponadto Ola jest wielokrotną mistrzynią
powiatu hajnowskiego i województwa
podlaskiego w biegach przełajowych i biegu
na 600m.
Pierwszy medal Mistrzostw Polski – to
marzenie każdego sportowca, jednak droga do
jego zdobycia jest pełna wyrzeczeń i ciężkiej
pracy
wykonywanej
w
czasie

wielogodzinnych treningów. Determinacja Oli
i jej rodziców Anetty i Radosława Świć, którzy
są jej trenerami, tym bardziej zasługuje na
słowa uznania. Nie jest łatwo trenować własne
dziecko, aby osiągnąć tak wysoki poziom
sportowy na arenie ogólnopolskiej. A jednak
się udało, za co Wam i Oli serdecznie
dziękujemy.
Po wielu sukcesach i złotych medalach
w województwie przyszedł czas na pierwszy
medal Mistrzostw Polski. To ogromny sukces
nie tylko dla Oli, ale i całej społeczności
Białowieży. Z tego powodu gratujemy Oli oraz
trenerom. Życzymy dużo zdrowia i kolejnych
medali z coraz bardziej cenniejszych
kruszców. Mamy nadzieję, na kolejne sukcesy
Oli i dołączenie do
grona „naszych”
medalistów mistrzostw Europy.
Jarosław Kutikow
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Zakończenie gry na finałach grupy
Siatkarska
młodzież
Publicznego
Gimnazjum w Białowieży do rywalizacji w
finałach grupy południowej w piłce siatkowej
przystąpiła z zaliczoną porażką z Tykocina,
przegrywając w półfinale z gospodarzami 1:2.
Chłopcy, aby awansować dalej,
postawieni zostali przed bardzo trudnym
zadaniem. Zmuszeni byli do wygrania
pierwszego spotkania i liczyć na potknięcie
przeciwników. Już w pierwszym meczu nasi
gimnazjaliści nie sprostali chłopakom z PG
Mońki przegrywając 0:2. Tykocin wygrał
spotkanie z PG Supraśl 2:1 i już było wiadomo,
że nie ma mowy o awansie. Pozostał mecz
pocieszenia, w którym uczniowie naszej

szkoły pokonali gospodarzy z Supraśla 2:1,
zajmując III miejsce w finale.
Reasumując nasza szkoła zajęła II –
miejsce w powiecie, II - miejsce w półfinałach
grupy południowej oraz III – miejsce w
finałach grupy południowej. Na awans do
ósemki najlepszych drużyn w województwie
przyjdzie jeszcze poczekać przynajmniej rok.
Skład drużyny: Bruszewski Jakub, Sikorski
Krzysztof, Iwaniuk Sebastian, Kacprzak
Kacper, Kosiński Bartłomiej Jan, Sieńczuk
Paweł, Skiepko Dawid, Skiepko Krystian,
Wołkowycki Jakub, Woźniak Oskar Tomasz,
Winnicki Hubert Gabriel.
Jarosław Kutikow

Dobry występ gimnazjalistów z Białowieży
Kolejne dobre zawody rozegrali
siatkarze z białowieskiego gimnazjum. W
rywalizacji o awans do finałów grupy
południowej w piłce siatkowej nieznacznie
przegrali z gospodarzami półfinałów PG
Tykocin 1:2, zajmując drugie miejsce w
turnieju. Po drodze wyeliminowali drużynę
PG Dziadkowice / 2:0 /, z którymi wyraźnie
przegrali w czasie turnieju „ Gramy dla
Papieża” oraz bez problemów pokonali PG 4
Bielsk Podlaski 2:1, kontrolując przebieg
spotkania. Na podkreślenie fakt, że nasi
chłopcy do Tykocina pojechali osłabieni ze
względu na choroby kilku zawodników. W

ostatnich
tygodniach
do
pracy
z
gimnazjalistami dołączył pedagog naszej
szkoły - były uczeń i zawodnik UKS
Olimpijczyk Białowieża Piotr Leoniuk, który
wyzwolił nowe „chęci i siły” w pracy
treningowej naszych uczniów.
Skład drużyny: Bruszewski Jakub,
Sikorski Krzysztof, Iwaniuk Sebastian,
Kacprzak Kacper, Kosiński Bartłomiej Jan,
Sieńczuk Paweł, Skiepko Dawid, Skiepko
Krystian, Wołkowycki Jakub, Woźniak Oskar
Tomasz, Winnicki Hubert Gabriel.
Jarosław Kutikow
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XI Turniej Zakładów Pracy o Puchar Wójta Białowieży
Rekord w turnieju o Puchar Wójta Gminy
Białowieża
W dniach 24-25 luty 2017r., odbył się
Międzynarodowy
Turniej
Białowieskich
Zakładów Pracy. Była to już XI edycja turnieju,
a zarazem pierwsza międzynarodowa,
ponieważ w tym roku na zaproszenie zawitali
do nas goście BPN ze wschodniej strony
Puszczy Białowieskiej. Była to rekordowa
edycja pod względem zgłoszonych zespołów 16 drużyn.
Drużyny reprezentowane przez 11
zakładów
pracy, rywalizowały
w
2
kategoriach: amatorzy i zaawansowani. W
związku z dużą liczbą zgłoszonych, amatorzy
(tylko z nazwy) zostali podzieleni na dwie
grupy.
Imprezę rozpoczął występ artystyczny
dziewcząt z Domu Dziecka w Białowieży, a
zaraz po nim, turniej oficjalnie otworzył Wójt
Gminy Białowieża Grzegorz Kasprowicz w
towarzystwie Dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, Przewodniczącego Rady
Gminy, Pani Dyrektor Białowieskiego Parku
Narodowego oraz Prezesa i członków Zarządu
UKS Olimpijczyk Białowieża.
Już od pierwszego piątkowego meczu emocje
były olbrzymie. Zespół Szkolno Przedszkolny
podejmował Technikum Leśne. Technikum
wygrało ten mecz na przewagi 2:1 i
zapoczątkowało swoją drogę do zwycięstwa
całego turnieju w kategorii amatorów.
W grupie zaawansowanej mierzyły się zespoły
Straży
Granicznej,
Ochotniczej
Straży
Pożarnej, Parku Narodowego z Białorusi oraz
Towarzystwa
Sportowego
„Żubr”.
Bezkonkurencyjny
okazał
się
zespół

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Ochotniczej Straży Pożarnej, który wygrał
wszystkie swoje mecze, pokazując przy tym
widowiskową grę na bardzo wysokim
poziomie.
Każdy
zespół
grupy
zaawansowanej, dostarczył nam innych
zachwytów: OSP pokazała bardzo mądrą,
przemyślaną grę. T.S. „Żubr” wniósł świeżość
w połączeniu z doświadczeniem Mirka
Waszkiewicza, który pokierował zespółem do
zwycięstwa w meczu ze Strażą Graniczną.
Nasi przyjaciele z Białorusi bronili każdą piłkę,
pilnowali każdego centymetra boiska tak, że w
końcu inne zespoły przestawały „kiwać”. Straż
graniczna zaprezentowała ataki Stefana
Ochryciuka, dla którego żaden „blok” nie był
odpowiednio wysoki i który „oszczędzając
się” wbijał „gwoździe” w drugi metr boiska.
Kolejność drużyn w turnieju:
Zaawansowani:
Ochotnicza Straż Pożarna I
T. S. „Żubr: B-ża
Placówka Straży Granicznej I
Białowieski Park Narodowy Białoruś
Amatorzy:
Technikum Leśne
Białowieski Park Narodowy I
Zespół Szkolno-Przedszkolny I
Placówka Straży Granicznej II
Urząd Gminy
Nadleśnictwo
Instytut Biologii Ssaków PAN I
Instytut Biologii Ssaków PAN II
Białowieski Park Narodowy II
Ochotnicza Straż Pożarna II
Instytut Badawczy Leśnictwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny II

Oprócz rywalizacji sportowej, prowadzona
była także loteria fantowa. Co roku cieszy się
ona wielkim zainteresowaniem, szczególnie ze
strony
najmłodszych
kibiców.
Dzięki
sponsorom, udało się zebrać masę prezentów.
W sobotę po zakończeniu wszystkich meczy,
odbyło się wręczenie medali i pucharów, a
także kwiatów dla wszystkich grających
zawodniczek.
Turniej Zakładów Pracy to już
białowieska tradycja i historia. Są to
najważniejsze zawody w Białowieży, o czym
świadczy zainteresowanie nimi, poziom
graczy, a także fakt, że już kilka miesięcy
wcześniej liczba zakładów przychodzących na
treningi radykalnie rośnie. Dobra zabawa,
wielkie emocje, radość po zwycięstwie… Jest
wiele zalet tej imprezy, ale najważniejsze jest
to, że zachęcamy młodzież do uprawiania
sportu. Dzieci patrząc na grających rodziców,
nauczycieli, znajomych, widzą jaką pasją jest
dla nas siatkówka i ile może sprawić
wszystkim przyjemności.
Tradycyjnie podziękowania należą się
ludziom dobrej woli, których z roku na rok
przybywa coraz więcej:
Sponsorzy i współorganizatorzy XI Turnieju
Zakładów Pracy:
Urząd Gminy Białowieża – sponsor główny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Jolanta i Janusz Szpakowicz - główny sponsor
indywidualny
„Jerzyk” - Jerzy Chilecki
Alina i Roman Wołkowyccy - Kwatera Nad
Stawami
Białowieski Park Narodowy
„Arhelan” Burzyńscy sklep nr 49 w
Białowieży
Agnieszka i Michał Kołodzińscy
Agnieszka i Michał Panfiluk
Agnieszka i Paweł Stankiewicz
Anise PPHU Helena Kasprowicz
Auto Komis RYBAK Białystok ul.
Zabłudowska 37
Anna i Janusz Szawkało
Anna i Anatol Plewa
Bank Spółdzielczy w Hajnówce
Barbara i Mirosław Bruszewscy
Białowieski Ośrodek Kultury
Biuro Ubezpieczeń Halina i Mirosław
Borowik
Dom Dziecka w Białowieży

Cukiernia ‘Emma” Hajnówka
Dartom skup Dariusz Sawicki B-stok
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
Emilia i Sebastian Bajko
Firma Handlowo-Usługowa „Cerex” Renata
Wasilewska
Grafix Białystok
Hermes sp. z o.o.
Hurtownia wędlin King dystrybucja odział
Białystok
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk
Irena i Jerzy Dowbysz
Joanna i Anatol Lewczuk kwatera „Na skraju”
Kwiaciarnia Lawenda Elżbieta Zakrzewska,
Grażyna Kardasz
„Mango” PPHU Mirosław Popow
Mariola i Przemysław Glencner
Nadleśnictwo Białowieża
OSP Białowieża
P.P.H.”Karmel” Import Export Hajnówka
Park Wodny w Hajnówce
Pokrycia dachowe Norbert Owerczuk
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze oddz. w Białowieży
Przewodniczący Rady Gminy Białowieża –
Krzysztof Zamojski
Restauracja Parkowa
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
„Sklep Rybny” Z. i M. Dzwidziuk, M.
Dziubonos”
Soccer Salon Sportowy Białystok
Społem PSS Zakład piekarsko-ciastkarski
Hajnówka
„Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa
„Krynka”
Szuma Design - elementy wyposażenia i
wystroju wnętrz upominki i medale
okolicznościowe
Technikum Leśne w Białowieży
TON S.j. PHU Kardasz i wspólnicy
T. S. Żubr Białowieża
Trans-Stol Jan Masalski przewóz osób Lipiny
59
Walizka i klienci
Zawodnicy Instytutu Biologii Ssaków
UKS "Olimpijczyk" Białowieża
Piotr Leoniuk
Jarosław Kutikow
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Fotogaleria z XI turnieju na stronie

Urzędu Gminy Białowieża

http://www.bialowieza.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci_sportowe/rekord-w-turnieju-opuchar-wojta-gminy-bialowieza.html

Zaproszenie na zawody
PODLASKIE ZRZESZENIE LZS W
BIAŁYMSTOKU ORAZ
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
BIAŁOWIEŻY SERDECZNIE
ZAPRASZAJĄ NA:
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego
LZS w piłce siatkowej mężczyzn

30
Godzina rozpoczęcia: 9 .

Miejsce zawodów: Białowieża, sala
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży (otwarcie turnieju i zbiórka
30
wszystkich drużyn o godzinie 9 ) oraz
Technikum Leśnego w Białowieży (część
spotkań grupowych).
Termin: 9 kwietnia (niedziela) 2017 rok.



W kwestiach organizacyjnych prosimy o
kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 507 859
617, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.
Warunki udział w turnieju:
Zgłoszenie udziału do dnia 31
marca 2017 roku na imiennej liście
startowej (zał. 1) oraz podpisanie
stosownego oświadczenia (zał. 2) przez
zawodników.
Zgłoszenie
wraz
z
załącznikami należy wysyłać pocztą na
adres „Ochotnicza Straż Pożarna w
Białowieży, ul. Sportowa 12, 17-230
Białowieża”, lub na e-maila koordynatora
19

zawodów mateusz.gutowski85@wp.pl. W
przypadku zgłoszenia drogą e-mailową
należy wysłać wiadomość zatytułowaną
„Mistrzostwa LZS”.

rozgrywkach II ligi i wyższych.







W celu zapewnienia sprawnego
przebiegu zawodów może wziąć w nich
udział 8 drużyn. W przypadku większej
liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie
decydował termin zgłoszenia.

Poszczególne
mogą
maksymalnie

miejscowości
wystawić
dwie drużyny.

Zawody będą rozgrywane według
przepisów Polskiego Związku Piłki
Siatkowej.



System
rozgrywek
zostanie
ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i
będzie zależny od liczby drużyn, które
wezmą udział w turnieju.



Opłaty wpisowego w wysokości 100
złotych od każdej startującej drużyny
(maksymalnie 12 osób) do 31 marca 2017
roku.



Organizator
nie
ubezpiecza
zawodników i nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:



W
organizatorzy
interpretację
regulaminem.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży
Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w
Białowieży Z dopiskiem: „Wpisowe na
mistrzostwa”.
Regulamin zawodów:

kwestiach
spornych
zapewniają
sobie
spraw
nieobjętych

Organizatorzy zapewniają:



Puchary,
medale
indywidualne wyróżnienia.



Turniej rozgrywany będzie na
dwóch boiskach (sala Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego oraz Technikum Leśnego).




oraz

Wodę podczas zawodów.

Sędziów, obsługę medyczną
techniczną.
Ze sportowym pozdrowieniem



Zespół
może
się
składać
maksymalnie z 12 zawodników (6
grających i 6 rezerwowych).



Jerzy Lisicki Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białowieży

W składzie zespołu mogą być
wyłącznie amatorzy, nie uczestniczący w
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BOK - informacje
Sprawozdanie z działalności Białowieskiego
Ośrodka Kultury za 2016 rok.
Szanowni Państwo!
Właśnie mija rok, jak stanowisko
dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury
objęła Katarzyna Turosieńska-Durlik. Przez
ten rok w BOKu zaszły wielkie zmiany.
Wydaję się nam, iż zaproponowaliśmy
Państwu bogatą i interesującą ofertę
kulturalną, ale to już oceńcie Państwo sami.
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z
działalności Białowieskiego Ośrodka Kultury
w 2016 r. Zamieszczamy również krótka
rozmowę z Panią Dyrektor oraz opinię
uczestników zajęć o działalności naszego
ośrodka kultury.
Rok 2016 był rokiem obfitującym w liczne
wydarzenia
kulturalne
i
artystyczne.
Kontynuowane były sprawdzone wydarzenia,
jak i zostały wprowadzone pewne nowości,
które spotkały się z uznaniem odbiorców.
W roku 2016 łącznie odbyło się 79 różnego
rodzaju
imprez
kulturalnych,
których
odbiorcami było ponad 10 000 osób, zarówno
rodowitych mieszkańców Białowieży, jaki i
turystów w tym roku jakże licznie
odwiedzających naszą puszczańską perełkę.
Zorganizowaliśmy m.in.: 23 koncerty, 23
seanse filmowe, 15 wystaw, 4 festiwale i
przeglądy artystyczne, 3 konkursy, 2 pokazy
teatralne i plener fotograficzny. Ruszyły
kolejne warsztaty taneczne, plastyczne oraz
szachy.
Sprawozdanie podzielone zostało na pewne
obszary,
wynikające
z
działalności,
prowadzonej przez Białowieski Ośrodek
Kultury.

Koncert muzyki sakralnej (w ramach
Festiwalu Muzyka Cerkiewna)
Koncert Jacka Borkowskiego
Pięć koncertów w ramach Różnogłosia
/prezentacje folkloru białoruskiego/ (parking
gminny)
2.07.godz. 21:00 Noc Kupały (parking gminny)
17.07. godz.17:00 Julek Lesiński i promocja jego
debiutanckiej płyty (sala Kina Żubr)
27.07.
godz.18:00
STOWARZYSZENIE
POLONIA KIROWOGRAD (Ukraina) / pokaz
filmu "Pieśni z Tymoszówki", występ
ukraińskiego zespołu "Młyneczek"/ Podlaska
Oktawa Kultur (sala Kina Żubr)
29.07. godz.16:30 LILEIA (Białoruś) Podlaska
Oktawa Kultur (sala Kina Żubr)
29-30.07. godz.18:00 PERETOCZE (parking
gminny)
27.08. godz. 18:00 Białowieskie Arie
WYSTAWY
Wernisaż wystawy „Jezioro Barw”
Wystawa „Konstytucja 3-go Maja”
Otwarcie wystawy rekwizytów z ekranizacji
"Trylogii" reż. Jerzy Hoffman, z okazji Roku
Henryka Sienkiewicza
Wystawa fotografii "Kobiety świata"
Otwarcie wystawy "Sport w wojsku"
26.06 – 7.07. Rok Obrzędowy na Podlasiu
(Galeria oBOK i hol BOK)
8.07. – 24.07. Chrzest 966 U Źródeł Polski
(Galeria oBOK) 24.07. godz.18:00 Finisaż
wystawy z udziałem dra Michała Bogackiego,
dyrektora Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie
25.07. - 7.08. Podlaska Oktawa Kultur w
obiektywie
(wystawa
plenerowa
na
ogrodzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)
1-21.08. Oryginalne kostiumy z filmu „Bitwa
Warszawska 1920” (Galeria oBOK)
22.08. – 8.09. Prace Bartka Szpakowicza
(Galeria oBOK)
Wrzesień 2016 wystawa plenerowa „Komu
zwycięstwo, komu klęska”
Wystawa fotografii Artura Bieńkowskiego
„Notatki
z
Południowego
Podlasia”

KONCERTY
Koncert Bożonarodzeniowy i Jasełka w sali
kina Żubr
Walentynkowy koncert Kabaretu Lumbago z
Białegostoku
Koncert patriotyczny w wykonaniu ZESPOŁU
PIEŚNI I TAŃCA "MAŁE PODLASIE"
Koncert plenerowy "Uczta Folklorystyczna" w
ramach Festiwalu Muzyka Cerkiewna
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29.09.2016 Wystawa w ramach projektu
Muzeum na kółkach – „Z narażeniem życia –
Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”
Wystawa pokonkursowa „Zwierzaki w
obiektywie”

Warsztaty bożonarodzeniowe (wykonywanie
kartek świątecznych, stroików i ozdób
choinkowych)
Warsztaty zdobienia pierników
Warsztaty
wykonywania
tkaniny
dwuosnowowej na krosnach
PROJEKCJE FILMOWE
Kino Objazdowe w marcu
Projekcje filmowe dla dzieci w ramach
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Filmów
Animowanych O!PLA
Projekcja filmu "Siaroża" w reżyserii Jerzego
Kaliny
20.08. godz.19:00 KINO PLENEROWE
(parking gminny)
15-16.09.2016 7. Festiwal Filmów Młodego
Widza "Wędrujące ALE KINO" w Białowieży
Projekcje w ramach Festiwalu Filmowego
Zubroffka
SPEKTAKLE TEATRALNE
Spektakl „Świeczka zgasła” w wykonaniu
grupy
teatralnej
działającej
przy
Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w
Białymstoku
IMPREZY CYKLICZNE
5 koncertów w ramach Wieczorków
Białoruskich
Akademia z okazji Dnia Kobiet
Obchody święta uchwalenia „Konstytucji 3-go
Maja”
Akademia z okazji Dnia Matki
Dzień Dziecka - rodzinne gry i zabawy
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 Listopada
Dzień Seniora
Zabawa Andrzejkowa dla najmłodszych i
starszych w Pogorzelcach
WYDARZENIA REKREACYJNE
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Niepodległościowy Turniej Sportowy
Inauguracja wakacji – ognisko w świetlicach w
Pogorzelcach i Podolanach
07.10.2016 Święto Odgrzewanego Pieczonego
Ziemniaka "BULBA BUDY"
VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
Grafik wydarzeń, które odbyły się w ramach VIII
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich:

11.11.2016 Wystawa „Józef Piłsudski – od
zesłańca do Marszałka”
Jesienny plener fotograficzny
WARSZTATY
Warsztaty artystyczne – kartki wielkanocne
Warsztaty artystyczne – stroiki wielkanocne
Obchody Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci – zajęcia literacko-plastyczne
Przywoływanie wiosny – zajęcia literackoplastyczne
Warsztaty artystyczne – ozdoby patriotyczne
Warsztaty
artystyczne
dla
dzieci
–
wykonywanie upominków dla nauczycieli na
koniec roku szkolnego
Zajęcia plastyczne pt. „Wspólnie kibicujemy
biało-czerwonym na EURO 2016”
Nadchodzą alpaki – wizyta w hodowli alpak
Instytutu
Badawczego
Leśnictwa
w
Białowieży
połączona
z
warsztatami
filcowania na mokro. 22.07.
Filcowa biżuteria. 29.07.
Ramka na wakacyjne zdjęcie. 05.08.
Puzderka na wakacyjne skarbulki. 12.08.
Wakacyjne wspomnienia uwiecznione na
prześcieradle. 19.08
Wakacyjne wspomnienia lecą w niebo –
wykonywanie i puszczanie latawców 26.08
Igła, nitka, papier i coś jeszcze. 21.07.
Dwa oczka w prawo, dwa w lewo - dziergamy
szalik i do zimy na pewno skończymy 28.07.
Serweteczka, bombeczka. 04.08.
Warsztaty „Polskie tańce narodowe” dla dzieci
18,19,20.07. w godz. 11:00-13:00 (sala kina
Żubr)
Warsztaty teatru cieni i ultrafioletu dla dzieci i
młodzieży
8,9,10. 08. w godz. 11:00 – 14:00 (sala kina Żubr)
6.08. Warsztaty tańca HIP-HOP* dla dzieci
uczęszczających na zajęcia (sala kina Żubr)
07.11.2016 Warsztaty z malarstwa prowadzone
przez Barbara Bańka Art.
26.05.2016 Turniej zbijaka

Turniej siatkówki plażowej oldbojów
27.05.2016 Turniej piłki nożnej
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Guma, skakanka, klasy
Tańce skakańce
28.05.2016 Turniej piłki siatkowej
29.05.2016 Piłka plażowa
Sztafeta 400 metrów
Błyskawiczny turniej piłki nożnej
ZUMBA
30.05.2016

Zajęcia rekreacyjne – siatkówka chłopców
Testy Coopera
Testy Coopera
Tor przeszkód – wyścigi
Letnia Olimpiada
Turniej skoków na skakance
Zajęcia rekreacyjne – siatkówka dziewczyn
Nordic Walking

31.05.2016

Testy Coopera
Testy Coopera
Turniej siatkówki plażowej (chłopcy)
Zabawy ruchowe – piłki, lotki, rzutki
Maluchy kontra Starszaki – przygotowania do Euro 2016

01.06.2016

Dzień Dziecka na sportowo
Hiphopowy taniec połamaniec

W ciągu 7 dni zorganizowaliśmy 25 imprez
sportowych, w których wzięło udział 612 osób.
W ogólnopolskim rankingu Europejskiego

Tygodnia Sportu, wśród gmin do 5 tysięcy
mieszkańców, Gmina Białowieża uplasowała
się na 32 miejscu (na 197 miast i gmin).

Nowe logo Białowieskiego Ośrodka Kultury
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- wykonano generalny remont toalet
znajdujących się w podziemiach budynku
BOK przy ul. Sportowej 1,
- odświeżono elewację drewnianą od strony ul.
Sportowej,
pomalowano
elewację
od
strony
wewnętrznego parkingu i wejścia do Galerii
oBOK,
- wyremontowano ciąg pieszy, prowadzący do
piwnicy pod BOKiem,
wyremontowano
pomieszczenie
Białowieskiego Klubu Seniora, zakupiono
nowe szafy i rolety, położono w miejsce płytek
PCV nową terakotę,
- dostosowano budynek przy ul. Sportowej 1
do wymagań p.poż., instalując nowe hydranty
i oświetlenie wyjść ewakuacyjnych,
- przygotowano stadion do sezonu letniego
(wykoszono trawę, pomalowano ławki,
pomalowano wszystkie bramki, wykonano
nowe ławeczki przy boiskach do siatkówki
plażowej, przekopano i zagrabiono boiska do
siatkówki plażowej),
- uaktualniono dokumenty dotyczące audytu
energetycznego
oraz
termomodernizacji
budynku przy ul. Sportowej 1,
- wykonano częściowy remont holu
wejściowego w Białowieskim Ośrodku
Kultury
(pomalowano
ścianę
farbą
magnetyczną i tablicową oraz wykonano
cokoliki przypodłogowe),

- dokonano nowych nasadzeń i zmieniono
wizerunek zieleni na skarpie przed BOKiem.
WIZERUNEK/DZIAŁANIA PROMOCYJNE
BOK
prowadzi
przygotowywanie
materiałów, skład oraz wydawanie „Głosu
Białowieży”
- stworzono nowe logo BOKu
- wydrukowano banner z logotypem, który
wisi przy wejściu głównym do budynku, ale
jest też mobilny i może być wykorzystywany
podczas imprez plenerowych,
- nawiązano stałą współpracę z „Wieściami
Podlaskimi”, „Kurierem Podlaskim” oraz
Radiem Akadera. Te media często obejmują
patronatem
medialnym
białowieskie
wydarzenia,
- zwiększono aktywność użytkowników na
profilu fb ze 140 do ponad 600,
- zwiększono aktywność na portalach
społecznościowych, regularność wpisów i
stały monitoring.
PROJEKTY/FINANSOWANIE
POZABUDŻETOWE
Projekty
na
środki
pozabudżetowe,
składaliśmy samodzielnie lub w partnerstwie,
zazwyczaj z Towarzystwem Przyjaciół
Białowieży.
1
Fundacja BGK. Program: Na dobry
początek!
Tytuł
projektu:
Z
żabiej
perspektywy
2.
Fundacja BGK. Program: Na dobry
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aklimatyzację, bo trzeba było szybko zabrać się do
pracy. A wyzwań w Białowieży jest sporo. Chwile
bywały i nadal bywają różne. Nie zawsze było
wesoło. Ale ja należę do osób, u których szklanka jest
do połowy pełna. Wraz z pracownikami BOKu
chcemy dać jak najciekawszą ofertę kulturalną dla
mieszkańców i turystów. Po to tu przecież jesteśmy.
A, że nie zawsze trafimy w gust każdego z
odbiorców... cóż... tak to już jest, że jedno
wydarzenie spodoba się bardziej młodszym, drugie
starszym. Myślę jednak, że nasze propozycje są na
tyle zróżnicowane, iż każdy coś dla siebie wybierze.
Czy nie żałuje Pani, iż podjęła pracę w tak
małym ośrodku kultury, gdyż wcześniej
pracowała Pani w większych instytucjach,
którymi jednak zasadniczo inaczej się
zarządza?
Nie było takiej chwili, bym żałowała podjęcia pracy
w Białowieży. Dla wielu osób z branży
kulturypraca tutaj może być marzeniem, pewnym
prestiżem. Bo przecież Białowieża to marka sama w
sobie. Z pewnością jednak byłam zaskoczona bardzo
zniszczoną infrastrukturą ośrodka kultury, widać
tu lata zaniedbań. To jest ogromne wyzwanie,
któremu powoli staramy się sprostać. W dużej
instytucji kultury jest oczywiście ten komfort
pracy, że mając większy skład pracowników, można
podzielić zadania, bo każdy się w czymś
specjalizuje. Tam praca dyrektora ogranicza się
jedynie do zarządzania. Tutaj (jak i w większości
małych placówek) jest tak, że każdy musi znać się
na wielu sprawach i to oczywiście nie tylko w
zakresie kultury. Ale dla mnie jako dyrektora nie
jest problemem osobiste prowadzenie imprez, czy
zajęć tanecznych, warsztatów dla młodzieży, czy
sprzątanie po jakimś wydarzeniu. Pracowników jest
niewielu, ale stanowią naprawdę dobry, zgrany i
wielozadaniowy zespół. Za ten wspólny rok bardzo
im dziękuję. Ciągle się siebie uczymy.
Białowieża
to
taka
wiejsko-miejskoturystyczna miejscowość i tak jak podobne,
małe miejscowości ma ona mieszkańców z
charakterystyczną mentalnością - trochę
plotkarską, nadmiernie ciekawską. Czy nie boi
się pani, jakże czasem surowych lub
niesprawiedliwych, ocen swej pracy?
Nie jest to moja pierwsza praca w małej
miejscowości. Sama zresztą urodziłam się i
wychowałam w miasteczku, w którym wszyscy o
wszystkich wiedzieli wszystko (a przynajmniej
chcieli wiedzieć). Ja nie mam nic do ukrycia i
rozumiem zainteresowanie wielu osób. Mam tylko
ogromną prośbę, by nie osądzać zbyt pochopnie. Nie
zawsze jest bowiem tak, że ktoś z zewnątrz, "obcy"

początek! Tytuł projektu: Wyjdźmy z cienia!.
3. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Program Równać Szanse, Tytuł projektu:
Wyjdźmy
z
cienia!
4. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Program Równać Szanse, Tytuł projektu:
RadioSTACJA
BIAŁOWIEŻA.
5.
Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation. Tytuł projektu: ŻUBROTEKA
miejsce przyjazne dla każdego człowieka.
6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Infrastruktura Domów
Kultury, projekt na wymianę dachu budynku
przy ul. Sportowej 1, remont galerii oraz
projektorni i pomieszczeń przyległych.
7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, program dla mniejszości
narodowych, „Wieczorki białoruskie”
8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, program dla mniejszości
narodowych, „Ruczajok – zespół…”
KONKURSY
- Konkurs fotograficzny „Zwierzaki w
obiektywie” – ponad 100 zdjęć z całego kraju
Konkurs
na
najładniejszą
kartkę
bożonarodzeniową – prawie 200 kartek
- Konkurs na największego ziemniaka i
ziemniaka-cudaka
Dodatkowo, Białowieski Ośrodek Kultury jest
też
stałym
partnerem
wydarzeń
organizowanych przez jednostki gminne,
organizacje pozarządowe, czy placówki
występujące na terenie Gminy Białowieża
(Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka,
Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwo
Białowieża). Jesteśmy otwarci na różne formy
współpracy i dlatego stale powiększamy naszą
ofertę.
Cóż... tak to już jest, że jedno wydarzenie
spodoba się bardziej młodszym, drugie
starszym
–
rozmowa
z
dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury – Katarzyną
Moniką Turosieńską-Durlik
Właśnie mija rok, jak objęła Pani stanowisko
dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury.
Jak Pani ocenia ten rok - więcej było chwil
wesołych czy smutnych, czy w pracy szło się
Pani jak po zielonej łące, czy częściej spotykała
Pani zwalone pod nogi kłody?
Tak... to już rok. Jak ten czas szybko leci. To był
bardzo ciekawy i intensywny rok. Nowe miejsce,
nowi ludzie. Nie miałam zbyt dużo czasu na
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nie potrafi uszanować lokalnej kultury. Wręcz
przeciwnie! Dla mnie, dobro lokalne jest wartością
najwyższą i w trosce o nie staram się pracować i
układać program kulturalny. Ciekawe też jest to, że
złe opinie wyrażają najczęściej stałe osoby, które nie
uczestniczą w ofercie przygotowanej przez ośrodek
kultury. Nie chodzą na koncerty, nie oglądają
wystaw, nie biorą udziału w warsztatach. A jednak
krytykują... Sami Państwo oceńcie czy jest to
sprawiedliwe. Na szczęście jest już spore grono
naszych stałym odbiorców, ono ciągle się powiększa
i to cieszy najbardziej. Mam taki zwyczaj, że po
każdym wydarzeniu wychodzę do uczestników, to
najlepszy moment, by zebrać informację zwrotną,
poznać wrażenia, opinie. Są bardzo pozytywne,
dodają otuchy i energii do dalszej pracy. Dziękuję
za nie bardzo.
Tu muszę też wspomnieć o pojawiających się
czasem zbyt dużych oczekiwaniach. Spotkałam się
już kilkakrotnie z pytaniem typu: dlaczego jeszcze
nie wyremontowała Pani kina? I nie ważne, że
wyremontowaliśmy w ciągu tego roku kilka innych
przestrzeni w ośrodku kultury, nie jest też ważne,
że wcześniej nikt tego nie robił. Ważne jest, by
gdzieś mnie uszczypnąć. To jest przykre, ale
niestety, czasami się pojawia. Proszę Państwa, to
jest już rok i zaledwie rok. W ten rok zrobiliśmy
wspólnie więcej niż moi poprzednicy w kilka lat.
Dajmy sobie wspólnie szansę i pozwólmy pracować,
a efekty każdy będzie mógł ocenić.
Pani Dyrektor, przez ten rok były liczne
warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty,
tańce, szachy, bilard i … co dalej? Jakie są
plany na przyszłość?
Bardzo się cieszę, że tak ładnie udało nam się
rozbudować ofertę zajęć stałych. Nareszcie budynek
ośrodka kultury tętni życiem! Bo tak powinno być,
to jest miejsce dla ludzi i tworzone przez ludzi. Ma
tu być głośno i wesoło, czasem nostalgicznie i z
zadumą. Taka jest kultura i tacy są ludzie,
RÓŻNORODNI. I to jest chyba najpiękniejsze.
A plany na przyszłość? Są i na tę bliską i na tę
daleką. Marzy mi się stopniowe remontowanie
budynku. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu w
Ministerstwie Kultury na wymianę dachu, remont
galerii i pomieszczeń po dawnej projektorni. Chcę
ożywić i oddać w działania kulturalne przestrzeń na
skarpie, bo dzięki inwestycjom tworzy się tam
bardzo urokliwe miejsce. Ciągle chcę zawierać stałą
współpracę z lokalnymi i zewnętrznymi
jednostkami. Podczas wakacji pojawi się w sierpniu
duży koncert, który będzie nowością w Białowieży.
Jest tego sporo, pomysłów nam nie brakuje. Czasem
na ich realizację brakuje pieniędzy, ale na szczęście

są środki zewnętrzne, sponsorzy. Oczywiście w tym
miejscu chcę też podziękować Panu Wójtowi
Grzegorzowi Kasprowiczowi i Radnym Rady
Gminy Białowieża, którzy często wspierają nasze
działania i rozumieją potrzeby ośrodka kultury.
Na potwierdzenie słów Pani Dyrektor
chcielibyśmy zamieścić jedną z wielu
pozytywnych opinii uczestników i odbiorów
oferty kulturalnej Białowieskiego Ośrodka
Kultury:
Wcześniej korzystałam głównie z zaproszeń BOK
do sali kina na coroczne „Akademie z okazji…” i na
sporadyczne wystawy do Galerii oBOK. Nie
znajdowałam dla siebie właściwie nic, co mogłoby
mnie tam zwabić częściej i regularnie.
Obecnie korzystam bardzo chętnie z częstych
zaproszeń na rozliczne atrakcje Białowieskiego
Ośrodka Kultury. „W ofercie” pojawiło się znacznie
więcej występów, często osób z zewnątrz, czy to
zespołów tanecznych, wokalnych, czy innych
koncertów muzycznych. Dodatkowo Galeria oBOK
wypełniona jest praktycznie non stop ciekawymi
wystawami z najwyższej półki (warto wspomnieć o
bardzo interesującej wystawie autentycznych
strojów z filmu „Ogniem i mieczem”, ale też i
innych, np. fotograficznych).
Natomiast regularnie korzystam z cotygodniowego
kursu „Taniec towarzyski użytkowy”, który
prowadzi z dużym zacięciem, ogromną swobodą i
swadą, sama pani dyrektor BOKu, instruktorka
tańca – Katarzyna Turosieńska. I tym
doświadczeniem mogę się z czytelnikami „Głosu
Białowieży” podzielić.
Nasza instruktorka tańca uczy nas nie tylko
‘kroków’ pasujących do danego typu utworu, czy to
walca, cha-chy, jiva[czyt. dżajfa], czy fokstrota, ale
dała nam pewnego rodzaju miejsce i czas, a w
całości przestrzeń do aktywnego i miłego spędzania
czasu po pracy. Nasz kurs zaczął się w czerwcu
ubiegłego roku, ostatecznie ustaliły się cztery
tańczące pary. Obecnie podrygujemy już w „dość
zaawansowanych” układach, które Kasia tworzy nie
tylko ‘na naszych oczach’, ale właściwie z nas
samych, z naszego ruchu. Choć wytrwale stara się
nauczyć nas poruszana się na parkiecie nie tylko w
takt, ale i z jako-taką gracją, jest przy tym
wyrozumiała dla naszych indywidualnych stylów
poruszania się ;-). Każde spotkanie to duża porcja
pracy, dawka sporego zmęczenia, czasem potu, ale
też i zabawy, i mile spędzonego czasu pośród
zaprzyjaźnionych
osób
z
sympatyczną
instruktorką. Często śmieję się, że chyba nie
jesteśmy łatwą grupą, nauka nowych kroków czy
elementów układu przychodzi nam czasem nie tak
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lotnie, i zastanawiam się skąd w Kasi tyle
wytrwałości i cierpliwości do nas… ;-) Czasami
spotyka się z nami aż dwa razy w tygodniu, a jeśli
wypadły nam jakieś terminy spotkań to nie
przepuści żadnej okazji, aby odrobić z nami
zaległości w innym czasie - zdarza się, że i
wieczorami.
Co mi osobiście daje uczestniczenie w kursie?
Odprężenie, satysfakcję i radość z poruszania się,
niekoniecznie w gimnastycznych podskokach ;)
Nieczęsto zdarzają się w życiu okazje do
potańczenia, a nam z mężem od kilku miesięcy
przytrafia się to właściwie co tydzień! Polecam! I
wiem, że wciąż aktualne jest zaproszenie dla
nowych osób chętnych do nauki tańca, które
chciałyby do naszej grupki dołączyć.
Na koniec, tak trochę „laurkowo”, chciałabym
wspomnieć o jeszcze innych cechach Kasi, które
ogromnie mi się w niej podobają: otwartość i
zaufanie, jakim obdarza nas, znajomą grupkę osób,

ale jak mi się zdaje i inne osoby, współpracowników;
oraz jej bezpretensjonalność. W połączeniu z
wysoką aktywnością pracy i chęciami zaoferowania
mieszkańcom Białowieży dużo nowych, jak
najlepszych propozycji, daje to świetne owoce.
Kasia chyba po prostu polubiła naszą placówkę i
Białowieżan. Czuję że zależy jej na nas, na
uatrakcyjnieniu nam codziennego życia. Wiem, że
udało jej się uaktywnić różne grupy wiekowe: i
dzieci, i osoby starsze, i średniaków. I tylko szkoda,
że po zauważalnym ożywieniu oferty BOKu, nie
pojawiło się zauważalne ożywienie zainteresowania
tą ofertą ze strony mieszkańców. Ale cóż, to już
zależy od ludzi – w tej chwili mamy z czego
korzystać.
Podsumowując, jestem ogromnie zadowolona z
przemian, jakie zaszły w ostatnim roku w BOKu głównie za sprawą nowej liderki tego miejsca. Z
pozdrowieniami dla wszystkich. - Iwona Ruczyńska

Wszystkie aktualne informacje
dostępne są na profilu
facebook Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
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