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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
Z radością informuję, że otrzymaliśmy
informację o zakwalifikowaniu się do
programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej w roku 2017. Wniosek
dotyczy I etapu przebudowy ulicy Nowej.
Całość inwestycji oszacowana jest na kwotę
755 519zł z czego połowę środków stanowi
wkład Gminy Białowieża. Jesteśmy w trakcie
uzupełniania dokumentów i liczę na to, że w
najbliższym czasie ogłosimy przetarg na
wykonanie nowej nawierzchni.
W gminie ruszyła również przebudowa ulicy
Puszczańskiej wraz z budową oświetlenia o
czym mogą Państwo przeczytać na kolejnych
stronach Głosu Białowieży.
Jak co roku w Białowieży 3 Maja
obchodziliśmy Święto uchwalenia Konstytucji.
Było ono jednak wyjątkowe, gdyż po mszy w
kościele, złożeniu wieńców pod krzyżem
spotkaliśmy się na skarpie przy Białowieskim
Ośrodku Kultury aby wraz z rodzinami,
turystami wspólnie świętować ten ważny w
życiu nas wszystkich czas. Dziękuję serdecznie
wszystkim za przybycie.
Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży

otrzymuje dotację na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego w wysokości 1000zł.
Wnioskowaliśmy o wyższą kwotę, natomiast
cieszymy się, że kolejne dodatkowe pieniądze
wpływają do budżetu Gminy Białowieża.
Powstały kolejne przystanki autobusowe na
Zwierzyńcu oraz w miejscowości Czerlonka.
W dalszym ciągu rozmawiam z zarządem
dróg powiatowych o możliwości lokalizacji
nowych przystanków w Pogorzelcach i
Teremiskach. Mam nadzieję, że uda nam się
dojść do porozumienia i przystanki pojawią się
w najbliższych miesiącach.
Po zatwierdzeniu projektu przebudowy ulicy
Olgi Gabiec otrzymałem informację, iż
wniosek o dofinansowanie jej przebudowy
został złożony przez Powiat Hajnowski do
programu
Polska-Białoruś-Ukraina.
Nie
znamy jeszcze wyników konkursu.
Gmina Białowieża w najbliższych tygodniach
planuje
złożyć
kolejny
wniosek
o
dofinansowanie
stworzenia
dokumentu
rewitalizacji Naszej Gminy. Dokument ten
będzie przydatny do starania się o kolejne
środki unijne.

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

24 maja 2017 roku wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz był prelegentem na
konferencji pn. „Praktyczne aspekty rozwoju i
finansowania energooszczędnego oświetlenia
w jednostkach samorządu terytorialnego” w
Lublinie. Organizatorem wydarzenia było
Biuro Energii, działające przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Warto podkreślić, iż wójt naszej gminy był
jednym z zaledwie dwóch samorządowców
zaproszonych do wystąpienia (drugim był

burmistrz miasta Kętrzyn). Konferencja była
okazją
do
zaprezentowania
systemu
oświetlenia ulicznego, znajdującego się w
Białowieży oraz ogólnego zaprezentowania
gminy przed wszystkimi zgromadzonymi w
auli
lubelskiego
urzędu.
Dużym
zainteresowaniem wśród samorządowców
cieszyły się rozwiązania zastosowane w
Białowieży,
dlatego
wójt
Kasprowicz
odpowiadał na liczne pytania.
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Informacje Rady Gminy
29 marca 2017 roku odbyła się XXIX Sesja
Rady Gminy Białowieża.
Interpelacje, zapytania i wnioski
kolejno wnieśli:
Sołtys wsi Pogorzelce poprosił, aby Urząd
Gminy zwrócił się do Zarządu Dróg w
Hajnówce o naprawienie drogi (dziury w
asfalcie)
Białowieża-Pogorzele-TeremiskiBudy-Zwierzyniec. Następnie zwrócił się z
zapytaniem, kiedy będą wykaszane rowy
melioracyjne wzdłuż jezdni oraz kiedy
zostanie
naprawiony
przepust
w
Pogorzelcach.
Sołtys sołectwa Zastawa zwrócił się z
zapytaniem, czy będą przeprowadzone prace
konserwacyjne ławek ustawionych wzdłuż
ulic. Następnie zwrócił uwagę, iż na stronie
internetowej Gminy Białowieża ostanie
wydarzenia zamieszczone dotyczą Wigilii.
Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z
zapytaniem, jakie uzgodnienia dotyczące
naszej
Gminy
zostały
dokonane
z
Samorządami
podczas
spotkania
z
Dyrektorem
Generalnym
Lasów
Państwowych Konradem Tomaszewskim, i
jaki jest termin ich realizacji.
Radna J. Morawska zwróciła się z zapytaniem,
czy Starostwo przeprowadziło oględziny
drzew na Dąbrowie. Jeżeli tak, to ile tych
drzew będzie wyciętych.
Radna I. Buszko poruszyła sprawę hydroforni,
a radny W. Wołkowycki ulicy Nowej.
Radny W. Niedzielski zwrócił się z prośbą o
naprawę jezdni i załatanie dziur wszystkich
ulic, natomiast radna J. Morawska zwróciła się
z prośbą o naprawę dróg gruntowych.
Radny J. Łapiński zapytał, czy Gmina może
wpłynąć na Dyrekcję Parku, aby słupy
oświetleniowe zostały odmalowane. Poruszył
także sprawę oświetlenia przy rzece.
Po zapytaniach radnych i sołtysów,
Wójt poinformował o ogłoszeniu zapytania
ofertowego na zakup sprzętu dla brygady
komunalnej (ciągnik, pług, zamiatarka z
myjką). Została wyłoniona firma Pronar i koszt
zakupu to 146 tys. zł. (Powyższy sprzęt już
został
zakupiony.)
Niestety
nie
ma
posypywarki, gdyż koszty były zbyt wysokie,
ale Wójt obiecał zająć się tą sprawą jeszcze
przed nastaniem zimy. Zostaną również

wymienione wszystkie znaki z nazwami ulic
(koszt jednej tabliczki to ok. 160zł) – oprócz
ulicy Waszkiewicza i Olgi Gabiec, gdyż ich
nazwy zostaną zmienione. A przy Urzędzie
Gminy na środku placu zostanie ustawiony
znak z odległościami i kierunkami atrakcji
turystycznych. Wójt odbył spotkania w
sprawie
remontu
dróg:
Browska,
Meleszkowska, Wojciechówka, Mostawa i
Dąbrowa, gdzie zaznaczone drzewa do
wycinki zostały źle odebrane przez
społeczeństwo. Prace zostały wstrzymane
aczkolwiek projekt mostu jest robiony. Jest
wstępny pomysł, by go z betonu, aby dojechał
wóz strażacki. Przy robieniu projektu ulicy
Mostowej wynikł problem z obecnym mostem,
gdyż nie może przejeżdżać nim ciężki sprzęt.
Brak jest nośności mostu i nie ma możliwości
oszacowania tego.
Następnie przewodniczący Komisji
przedstawili
sprawozdania
z
pracy
międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady przedstawił swoje
działania w sprawie programu naprawczego
Puszczy – był w Warszawie, aby wyrazić
poparcie
dla
Ministra
Środowiska;
uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia
Santa.
Przedstawił
również
kwestię
zamknięcia dostępu do części obszarów
Puszczy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty zwróciła
uwagę na brak obiektywizmu i jednostronność
Wicemarszałka Sejmu oraz polskich mediów
w sprawie Puszczy, dlatego też udzielała
wywiadu dla niemieckiej telewizji RTL, w
którym
przedstawiła
punkt
widzenia
mieszkańców,
samorządowców,
a
nie
naukowców. Brała także udział w wystawie
prac Bartka Szpakowicza w Bibliotece
Miejskiej w Hajnówce oraz w Dniu Kobiet
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Białowieży we współpracy z
Biblioteką TL i Biblioteki ZSP, między którymi
zawiązało się porozumienie. Komisja podczas
swojego posiedzenia zajmowała się przepisem
prawnym z Dz. U. z września 2016 roku, w
którym podejmuje się temat prowadzenia
polityki socjalnej, senioralnej, promocję
zdrowego starzenia się. Na posiedzenie
Komisji został zaproszony Nadleśniczy
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Nadleśnictwa Białowieża – Dariusz Skirko, z
którym wspólnie wypracowano stanowisko w
sprawie drewna opałowego przekazanego
bezpłatnie przez Nadleśnictwo, które zostanie
przedstawione Generalnemu Dyrektorowi
Lasów Państwowych. Na posiedzeniu obecny
był także Dyrektor SPZOZ Panem Grzegorz
Tomaszuk, który poinformował o nowym
białowieskim lekarzu doktor Grażynie
arciniak (pulmunolog). W najbliższym czasie
nie ma jednak możliwości zatrudnienia innych
specjalistów, np. kardiologa.
Kolejne sprawozdanie przedstawiła E.
Malzahn,
Przewodnicząca
Komisji
Środowiska. Komisja zbierała się dwukrotnie i
dyskutowała nad dokumentacją projektową
ulic i kanalizacji oraz przygotowaniem Gminy
do sezonu turystycznego - utworzenie na
terenie
polan
białowieskich
szlaków
spacerowych. Jest projekt dwóch szlaków:
Białowieski szlak spacerowy północny i
Białowieski szlak spacerowy południowy.
Północny przy granicy otuliny Parku i
południowy na Podolanach (zajmuje się tym
radny J. Łapiński). Dyskutowano też nad
udziałem Gminy w kilku już prowadzonych
projektach w ramach RPOWP na lata 20142020 – prowadzone już fotowoltaika i
zagospodarowanie
przestrzenne,
oraz
planowany - rewitalizacji ,,starej szkoły”.
Poruszono
też
kwestię
uprzątnięcia
nielegalnego wysypiska przy ulicy Nowej.
W dalszej części Sesji podjęto uchwały
odnośnie działalności GOPS oraz zasad
naboru do szkoły i przedszkola oraz uchwałę
o niewyodrębnianiu fundusz sołeckiego i
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż
nieruchomości
położonej
w
miejscowości Teremiski nr 43.
W odpowiedzi na wcześniejsze
interpelacje Wójt wyjaśnił, iż prawa własności
drogi na Dąbrowę nie są jeszcze formalnie
uregulowane, co powoduje odłożenie w czasie
wszelkich działań. Urząd zwróci się do
Zarządu Dróg z prośbą o wykaszanie rowów,
ławki będą oczywiście konserwowane, o

pomalowanie lamp zwróci się ponownie do
Dyrekcji Parku; nieaktualne informacje na
stronie Gminy spowodowane były wirusem
systemu; cały czas są prowadzone rozmowy w
sprawie remontu dróg, a sprawa hydroforni
niestety ciągle pozostaje niewyjaśniona.
W sprawach różnych poruszono:
Przewodniczący Rady – prośba o spotkanie w
godzinach popołudniowych z Wójtem i
Radnymi w sprawie wodociągów.
Sołtys Podolan – prośba o rozwieszenie
informacji o bezpłatnych poradach prawnych.
Radna E. Malzahn – prośba o informowaniu o
nielegalnych wysypiskach śmieci oraz
wystawienie tabliczek zakaz wyrzucania
śnieci.
Wiceprzewodnicząca
Rady
–
sprawa
zalegających śmieci na cmentarzu.
Radny W. Wołkowycki – estetyka wyglądu
Białowieży, postulat, by zrobić wszystko, aby
Puszcza
była
dostępna
turystom.
Przewodniczący Rady i wiceprzewodnicząca
próbowali
wytłumaczyć
radnemu,
iż
Nadleśnictwo rozpoczęło już wycinkę
zagrażających
drzew
przy
szlakach
turystycznych, ale jest to praco- i czasochłonne,
gdyż w rezerwacie biosfery nie mogą być
stosowane maszyny. Po ożywionej dyskusji
radny Wołkowycki zaproponował postawić i
omówić
bardzo
szeroko
wniosek
,,Turystyczne
udostępnienie
Puszczy
Białowieskiej”.
Przewodniczący Rady zwrócił się z
zapytaniem,
czy
została
odnaleziona
jakąkolwiek
dokumentacja
techniczna
budynku „starej szkoły”, na co Sekretarz
odpowiedziała, iż jest zrobiony cały budynek z
wymiarami pomieszczeń przez Politechnikę
Białostocką.
Radny Wołkowycki chciał uzyskać także
informacje o drodze na cmentarz, która została
użyczona
Parafii
Prawosławnej.
Wójt
odpowiedział, że nie posiada w tej sprawie
żadnych informacji i nie wydawał żadnych
decyzji.
Na powyższym obrady zakończono.
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Nowe mapy gminy Białowieża
Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy
Białowieża zamierza wydać specjalne mapy o
następującym standardzie technicznym:
a)
format A3
b)
papier kreda błysk 130g
c)
nadruk kolor obustronny
d)
klejenie boczku górna krawędź
e)
50 kartek w bloczku

przez niego co najmniej 60 bloczków mapy
(3tys. dwustronnych mapek), koszt których
wyniesie 660 zł (netto).
Zachęcamy zatem przedstawicieli hoteli,
restauracji i innych punktów usługowych do
skorzystania z tej oferty.
Składem i drukiem oraz załatwieniem
wszelkich formalności zajmie się Urząd
Gminy. Do ZLECENIODAWCY zostanie
dostarczony gotowy już produkt, po
wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy
i opłaceniu zamówienia.
UWAGA! Jest tylko 20 miejsc, zatem o
umieszczeniu danej reklamy decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Swój akces należy kierować do pani Natalii
Kamieńskiej, pracownicy sekretariatu Urzędu
Gminy
Białowieża,
adres
e-mail:
sekretariat@ug.bialowieza.pl

Awers mapy stanowi plan miejscowości
Białowieża z zaznaczonymi ulicami i
punktami
ważnymi
pod
względem
turystycznym. Rewers to miejsce na reklamę
ZLECENIODAWCY. Na rewersie będą
umieszczone
informacje
o
20
zleceniodawcach: nazwa firmy, zdjęcie, adres,
krótka informacja marketingowa.
Warunkiem zamieszczenia na rewersie mapy
reklamy ZLECENIODAWCY jest zamówienie

Przebudowa ulicy Puszczańskiej
Przedmiotem inwestycji jest:
1) Przebudowa drogi gminnej Nr 108641B
tj. ulicy Puszczańskiej w Białowieży na odcinku
od ulicy Tropinka do ul. Kamienne Bagno wraz
z oznakowaniem ulicy wg. Projektu stałej
organizacji ruchu.
2) Budowa oświetlenia ulicznego drogi
gminnej Nr 108641B tj ulicy Puszczańskiej w
Białowieży, na odcinku od ulicy Tropinka do ul.
Kamienne Bagno.

Przebudowa m. in. na celu:
 poprawę stanu technicznego ulicy – drogi
gminnej,
 poprawę odwodnienia,
 wykonanie zjazdów i chodników,
 wykonanie remontu nowej nawierzchni z
trylinki poprzez wykorzystanie jej jako
podbudowy i ułożenie nowej górnej warstwy
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Branża elektryczna obejmuje wykonanie linii
energetycznych przy budowie sieci kablowej
oświetlenia ulicznego na ul. Puszczańskiej w
Białowieży, w tym:
 budowę kablowej linii oświetleniowej
 montaż słupów oświetleniowych wys. 8m
z pojedynczym wysięgnikiem rurowym,
fundamentem prefabrykowanym – 6 kpl.
 Montaż opraw oświetleniowych typu LED
kompatybilnych z systemem sterowania
oświetleniem ulicznym funkcjonującym już na
terenie Gminy Białowieża – 6 szt.

Branża drogowa obejmuje wykonanie robót
budowlanych dla przebudowy drogi gminnej
ul.
Puszczańskiej
zlokalizowanej
w
miejscowości Białowieża, gm. Białowieża, pow.
Hajnowski.
Początek
odcinka
przebudowywanej drogi przyjęto na wlocie do
ul. Tropinka, zaś koniec na skrzyżowaniu z ul.
Kamienne Bagno. Całkowita długość odcinka
przewidziana do przebudowy wynosi 206,50
mb.
Zakres obejmuje również wykonanie zjazdów
na działki przyległe.
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W ramach przetargu nieograniczonego na
realizację przedmiotowej inwestycji został
wyłoniony Wykonawca robót, tj.: Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Grodecka
42, 16-050 Michałowo.

Umowa została zawarta w dniu 10.04.2017 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy do
dnia 30 czerwca 2017 r.

Obchody święta Konstytucji 3 Maja
3 maja w Białowieży miały miejsce
uroczystości związane z rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy obchodów –
Wójt Gminy Białowieża i Białowieski Ośrodek
Kultury – zadbali o to, aby Święto Narodowe
miało charakter zarówno uroczysty, jak
również i bardzo rodzinny.
Po mszy świętej w Kościele pw. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus odbył się przy Krzyżu
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników
oraz zostały złożone kwiaty przez przybyłe
delegacje. Następnie miało miejsce rodzinne
spotkanie na świeżo odnowionej skarpie przed
budynkiem Białowieskiego Ośrodka Kultury,
podczas którego młodzież z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego zaprezentowała inscenizację
nawiązującą do doniosłych wydarzeń sprzed
226 lat.
Mimo niezbyt optymistycznych prognoz,
pogoda dopisała i choć nie było upału, to
jednak deszcz nie padał, co umożliwiło
rozpalenie ogniska i upieczenie kiełbasek. A
najmłodsi uczestnicy uroczystości wraz z
rodzicami
mieli
praktyczną
lekcję
patriotyzmu,
wykonując
własnoręcznie
pamiątkowe biało-czerwone torby oraz
„narodowe”
(również
biało-czerwone)
biedronki na kamieniach, które będą
patriotyczną ozdobą skarpy w centrum
Białowieży.
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Nasi sąsiedzi
Janusz Hereźniak – przyjaciel Białowieży

Janusz Hereźniak urodził się 24 stycznia 1935
roku w Wancerzowie k. Częstochowy, w
rodzinie Stefana (mistrza krawieckiego) i
Walerii z domu Kowalczyk. W 1936 roku
rodzina Hereźniaków przeniosła się do
Częstochowy. Janusz, po ukończeniu w 1952
roku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H.
Sienkiewicza w Częstochowie, rozpoczął
studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra
biologii otrzymał w 1961 roku i od razu podjął
pracę w Katedrze Systematyki i Geografii
Roślin UŁ, gdzie uzyskał kolejno wszystkie
stopnie i stanowiska: w 1969 – doktora, w 1995
– doktora habilitowanego w zakresie ekologii,
w 2003 – profesora nauk biologicznych, w 2005
– profesora zwyczajnego. Od 1996 roku do
odejścia na emeryturę w 2005 roku pełnił
funkcję kierownika Katedry Botaniki, która po
reorganizacji w 2000 roku przyjęła nazwę
Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin
Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
Zainteresowania naukowe J. Hereźniaka
skupiały się głównie wokół florystyki,
geobotaniki i dendrologii. Profesor przyczynił
się do intensyfikacji badań florystycznych i
fitosocjologicznych w północnej części
Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej.
Opublikował ponad 230 prac naukowych i
popularnonaukowych z dziedziny szeroko
pojętej botaniki i ochrony przyrody. Poza
Polską J. Hereźniak publikował w Anglii,
Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie,
USA i Włoszech.
W czasie swojej pracy naukowo-dydaktycznej
wypromował pięciu doktorów, dwudziestu
ośmiu magistrów i sześciu licencjatów,
ponadto był opiekunem trzydziestu pięciu
prac magisterskich.
Z
zamiłowaniem
uprawiał
fotografię
przyrodniczą, osiągając w tej dziedzinie
znaczące sukcesy. Od 1958 roku był członkiem
Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a od
1965 roku – członkiem rzeczywistym Związku
Polskich
Artystów
Fotografików
w

Wielu naukowców darzy szczególną sympatią
Białowieżę i Puszczę Białowieską. Jedni
prowadzą na tym terenie badania naukowe,
drudzy
przyjeżdżają
w
celach
odpoczynkowych i krajoznawczych. Podczas
pobytu większość z nich zawiera znajomości z
miejscowymi przedstawicielami nauki, które
często przeradzają się w trwające już do końca
życia przyjaźnie. Przykładem tu może być
dobrze znany wielu białowieżanom nieżyjący
już prof. Janusz Maciej Hereźniak – polski
geobotanik
i
dendrolog,
nauczyciel
akademicki i wychowawca, wybitny artysta
fotografik. W Białowieży zaprzyjaźnił się on
najbardziej z małżeństwem geobotaników
prof. prof. Krystyną i Januszem Bogdanem
Falińskimi. Białowieska Stacja Geobotaniczna
UW stała się odtąd jego bazą wypadową do
stolicy polskich puszcz, którą odwiedzał dość
często i zostawił tu część swego serca oraz
duszy. Wspomnijmy tę postać.
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Warszawie. Jego fotografie odznaczają się
charakterem dokumentacyjno-naukowym i
artystycznym.
Wystawiał od 1960 roku, początkowo w kraju
(m.in. w Łodzi, Poznaniu, Warszawie,
Kielcach, Krakowie), a później także za granicą
(m.in. w RFN, USA, Danii i na Węgrzech). Miał
35 wystaw indywidualnych, brał też udział w
53 wystawach fotograficznych zbiorowych. W
1984 roku, z dorobkiem liczącym kilka tysięcy
zdjęć czarno-białych i kolorowych, trafił do
wydawanej w Szwajcarii międzynarodowej
encyklopedii „Photographers Encyclopaedia
International 1839 to the present” (1984).
Kilka
wystaw
zdjęć
J.
Hereźniaka
zorganizowano także w Białowieży. W marcu
1967 roku w Domu Wycieczkowym PTTK
można było obejrzeć jego wystawę pt.
„Przyroda”, pokazującą na 84 fotogramach
głównie
piękno
kwiatów.
Wystawę
zorganizowało
Towarzystwo
Przyjaciół
Białowieży wspólnie z Kołem Przewodników
PTTK. Warto w tym miejscu wspomnieć, że J.
Hereźniak był wieloletnim członkiem TPB.
Prof. J. B. Faliński często mawiał o swoim
przyjacielu,
że
jest
„łódzką
agendą
Towarzystwa”.
Wystawę
„Przyroda”
zaprezentowano także w Hajnówce. Druga
wystawa w Białowieży odbyła się w dniach 4
maja – 2 lipca 1994 roku, w salach Muzeum
Przyrodniczo-Leśnego BPN. Na 22 czarnobiałych
fotogramach
pokazano
leśne
krajobrazy i różne ciekawe gatunki roślin.
Trzecia wystawa miała miejsce w dniach 16
lutego – 29 marca 2007 roku, a gościny jej
ponownie użyczyło Muzeum PrzyrodniczoLeśne BPN. Tym razem klasyk polskiej
fotografii przyrodniczej zaprezentował ok. 100
fotografii powstałych podczas swojej podróży
do Ziemi Świętej. Wystawa nosiła tytuł
„Ziemia Święta 2000 lat po narodzeniu
Chrystusa".
Kilka fotogramów J. Hereźniaka upiększało
stałą ekspozycję Muzeum PrzyrodniczoLeśnego
BPN
w
Białowieży,
która
funkcjonowała w latach 1972-1999.
Wielu z nas zna J. Hereźniaka przede
wszystkim jako współautora (z Januszem B.
Falińskim) albumu pt. „Zielone grądy i czarne
bory Białowieży”. Album ten został wydany w
1977 roku i cieszył się dużą popularnością
wśród mieszkańców Białowieży, jak też

turystów odwiedzających tę miejscowość.
Nietrudno się domyślić, że łódzki fotografik
zadbał
o
stronę
ilustracyjną
tego
wydawnictwa.
Prof. Hereźniak jest również autorem
rozdziału poświęconego Białowieskiemu
Parkowi Narodowemu w albumie „Polskie
Parki Narodowe”, wydanym przez krakowski
„Parol” (wyd. 1994 i 1995). Ostatni jego album
„Mocarze czasu. Pomnikowe drzewa w
świecie i na ziemi łódzkiej” ukazał się w 2013
roku – oczywiście nie mogło w nim zabraknąć
fotografii drzew z Puszczy Białowieskiej. Na
białowieskie zdjęcia J. Hereźniaka możemy
natrafić ponadto w wielu książkach i
publikacjach prasowych innych autorów.
W 1995 roku ukazała się seria widokówek J.
Hereźniaka
poświęcona
Puszczy
Białowieskiej. Złożyło się na nią sześć kartek,
które przedstawiają leśne krajobrazy z terenu
BPN, portret żubra oraz prastary dąb w
uroczysku Szczekotowo. Wydawcą serii była
Oficyna
Wydawniczo-Reklamowa
„SAGALARA”. W 1996 roku seria ta została
wzbogacona o pięć kolejnych kartek ze
zwierzętami (żubry, tarpany, łoś). Widokówki
wydrukowało
prywatne
studio
P.
Pierścińskiego z Kielc.
Prace fotograficzne J. Hereźniaka znajdują się
w zbiorach na terenie Łodzi (Muzeum Sztuki,
Miejska
Galeria
Sztuki,
Biblioteka
Uniwersytecka),
także
w
Muzeum
Narodowym we Wrocławiu, w Akademickiej
Galerii Fotografii Uniwersytetu w Siedlcach,
ponadto w Nowym Jorku (USA) i w zbiorach
prywatnych.
J. Hereźniak był m.in. członkiem Komitetu
Botaniki PAN, Komitetu Ochrony Przyrody
PAN, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Przyrody w Łodzi (pełnił także funkcję
przewodniczącego), Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego,
członkiem
honorowym
Polskiego Towarzystwa Botanicznego (czł. zw.
od 1962) i Częstochowskiego Towarzystwa
Naukowego (czł. zw. od 1995), a także
członkiem
wielu
innych
organizacji
społecznych, organów opiniodawczych i rad
redakcyjnych w Łodzi, Katowicach i
Częstochowie.
Łódzki uczony i artysta fotografik zapisał się w
historii ochrony przyrody jako twórca Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
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oraz współautor projektu Jurajskiego Parku
Narodowego.
Śmierć prof. J. B. Falińskiego w jesieni 2004
roku zamknęła właściwie „białowieską kartę”
w życiu J. Hereźniaka. Profesor wziął jeszcze
udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej za
bramą
do
Obszaru
Ochrony
Ścisłej
Białowieskiego
Parku
Narodowego,
poświęconej jego przyjacielowi. Wygłosił przy
tej okazji krótką przemowę Uroczystość ta
odbyła się 10 listopada 2005 roku.
Po raz ostatni J. Hereźniak odwiedził
Białowieżę w lecie 2014 roku, razem z żoną
Grażyną. Interesował się, czy kontynuowane
są prace, które prowadził prof. Janusz B.
Faliński. Pracownice Białowieskiego Parku
Narodowego – Małgorzata Karczewska i
Agnieszka Stankiewicz, wykorzystały pobyt
Profesora w Białowieży i przeprowadziły sesję
fotograficzną z jego udziałem na terenie Parku
Pałacowego w Białowieży.
J. Hereźniak został nagrodzony ponad 35
odznaczeniami
i
wyróżnieniami
państwowymi, resortowymi, regionalnymi, w

tym: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979),
Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Srebrną i
Złotą
Odznaką
Centralnego
Związku
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
(1978, 1982), Odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury” (1980), dwukrotnie Złotą Odznaką
„Za zasługi dla ochrony środowiska i
gospodarki wodnej” (1987, 1988), Odznaką
„Zasłużony dla rozwoju województwa
częstochowskiego” (1998), Złotą Odznaką
Fotografa-Krajoznawcy ZG PTTK Warszawa,
Medalem 150-lecia Fotografii (1989), Medalem
im. Prof. B. Hryniewieckiego PTB, Medalem
70-lecia Łodzi Akademickiej, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej RP (2004),
Nagrodą im. Karola Miarki (2006), Odznaką
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
(2009).
Janusz Hereźniak odszedł od nas 6 marca 2016
roku, dziesięć dni później został pochowany
na Cmentarzu Doły w Łodzi przy ul. Smutnej.
Piotr Bajko
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Agroturystyka EKO-SEN – jak to się zaczęło
Jak pamiętam z dzieciństwa rolnictwo i
turystyka zawsze były domeną Białowieży.
Moi rodzice pracowali na roli. Mieliśmy
gospodarstwo: ziemię i pełen wachlarz
inwentarza,
z
którego
koń
był
wykorzystywany również do przewozu
turystów. Mówiło się wówczas, że ojciec wozi
wycieczki, latem wozem, w późniejszym
czasie bryczką, a zimą saniami lub „szytkami”
(mniejsze sanki). Pamiętam także kwaterę
turystyczną u sąsiada pod numerem 69. Była to
wówczas kwatera noclegowa PTTK. Na domu
widniał specjalny znaczek.
Później nastał okres, w którym
skończył się w Białowieży popyt na kuligi,
wycieczki i przejażdżki turystyczne. Zmiany
polityczne w kraju i towarzyszący temu kryzys
gospodarczy
spowodowały
upadek
infrastruktury turystycznej w Białowieży.
Hotele, restauracje, bary rodem z PRL-u
straszyły pustkami. Zabrakło turystów.

Przewodnik turystyczny i woźnica mieli sporo
czasu wolnego. Zmiany w kraju nie miały
wówczas jeszcze negatywnego przełożenia na
stan gospodarstw rolnych. W gminie
Białowieża nadal uprawiało się ziemię. Idąc do
prac polowych w oddali na horyzoncie widniał
las – Rezerwat Ścisły. Dziś w tym miejscu nie
ma już i pól uprawnych. Jest tylko nowy las,
który przesłania dawny horyzont.
Wracając we wspomnieniach do lat
1989, 1990 - rodzice mając jeszcze ziemię i
zwierzęta sprzedawali swojskie produkty:
mleko sery, jajka. Kupującymi byli między
innymi Państwo
Bogusia i Włodzimierz
Jędrzejewscy - naukowcy pracujący w
Zakładzie Badania Ssaków w Białowieży,
mieszkający niedaleko przy ul. Tropinka.
Któregoś popołudnia odbierając mleko Pan
Profesor zapytał mamę o możliwość
zakwaterowania w naszym nowym domu,
pracowników naukowych (może to byli
11

stażyści?), na cały sezon wakacyjny na trzy
turnusy. Cóż, dom był duży, wewnątrz nie
wykończony, mieszkaliśmy w nim zledwie od
roku. Na górze były trzy pokoje, które dawały
możliwość oddzielenia gości od gospodarzy.
Rozważanie propozycji Pana Profesora trwało
kilka dni. A jak to będzie? Nie znamy tych
ludzi? Czy niczego nie zniszczą? A może
będziemy sobie wzajemnie przeszkadzać? I
tak, w wakacje 1990 roku do rolnika na
Tropinkę 51, przyjechali goście na kwaterę.
Były to trzy międzynarodowe grupy, pięcio
lub
sześcioosobowe.
Zapamiętałam
Australijczyka, Chinkę, Czeszkę. Byli to ludzie
młodzi i starsi. Mili, serdeczni i chętni do
pomocy w gospodarstwie. Australijczyk był
szczupły, wysoki i szybko biegał, pomagał
nam przy wrzucaniu siana do stodoły. W tym
czasie, w naszym domu, w plastikowym
wiaderku, przyszły na świat różowe myszki.
To oczywiście był rezultat prowadzonego
doświadczenia naukowego.
Po
zakończeniu
wakacyjnych
turnusów wszyscy byli zadowoleni. Dom
nadal
stał
w
posadach,
poznaliśmy

wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy kontakty
„biznesowe” z ZBS –em. Dyrekcja zakładu
również była usatysfakcjonowana, gdyż
znalazła kwaterę dla współpracowników
przyjeżdżających z zewnątrz. Oczywiście poza
wielką przyjemnością obcowania z całym
Światem była zapłata za pobyt gości.
To
doświadczenie
zaowocowało
pomysłem
założeniem
kwatery
agroturystycznej w 1993 roku pod nazwą EkoSen, która funkcjonuje do dziś. W roku 2000
Wiera Natorin – moja mama otrzymała
wyróżnienie w konkursie Zielone lato 2000 w
realizowanym przez Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dla
kwatery agroturystycznej na najlepszą
kwaterę w Białowieży.
Joanna
Kurzawa
z
domu
Natorin
kurzawaj71@gmail.com
Metryczka
Kwaterę Eko-Sen prowadzi Wiera Natorin ul.
Tropinka
51
Białowieża
www.bialowizaekosen.com.pl tel. 697-394-600,
85 68-12-735

Wycieczka szkolna do Wielkopolski
W dniach 8-12.05.2017 r. część uczniów naszej
szkoły
wyjechała
na
wycieczkę
do
Wielkopolski. Czas wolny od zajęć lekcyjnych
poświęciliśmy
na
podążanie
śladami
Pierwszych Piastów i miejsc związanych z
początkiem naszego państwa. Wycieczkę
rozpoczęliśmy od wizyty w Kruszwicy, gdzie
zwiedziliśmy kolegiatę – budynek powstały w
stylu romańskim oraz weszliśmy na słynną

Mysią Wieżę, z której podziwialiśmy piękne
jezioro Gopło oraz panoramę miasta. Kolejny
dzień spędziliśmy w Gnieźnie i Biskupinie. Na
początku zobaczyliśmy zabytkowe drzwi
gnieźnieńskie
obrazujące żywot św.
Wojciecha oraz katedrę przed którą stał
pomnik Bolesława Chrobrego. Następnie
udaliśmy się do muzeum Początków Państwa
Polskiego, gdzie obejrzeliśmy krótkie filmy
12

historyczne w 3 D oraz podziwialiśmy cenne
eksponaty pochodzące z XI – XII w. Po
obiedzie udaliśmy się kolejką wąskotorową do
Biskupina. Mimo, że kolejkę mamy również w
Nadleśnictwie Hajnówka, niektóre osoby
miały okazję przejechać się nią po raz
pierwszy. Krótka podróż przywiodła nas do
Biskupina. Czas spędzony w osadzie pozwolił
nam
poznać
życie
w
czasach
średniowiecznych. Szczególnie ciekawe były
spotkania z ludźmi, którzy fascynują się
ginącymi już rzemiosłami i na żywo pokazują
czynności, którymi zajmowano się dawniej na
co dzień. Trzeci dzień wycieczki przeznaczony
był na stolicę Wielkopolski. Pogoda co prawda
nas nie rozpieszczała, ale dobre humory
rekompensowały nam deszczową aurę. Spacer
po jednej z największych palmiarni przeniósł
nas w klimat tropików, w których spotkamy
olbrzymie palmy, różnego typu epifity oraz
zwierzęta – np. papugi i jaszczurki.
Niesamowitym przeżyciem był widok rekina
oraz bezbarwnych rybek, u których było widać
cały szkielet! Dalej udaliśmy się na zwiedzanie
Poznania, a przede wszystkim na spotkanie z
koziołkami. Słynne koziołki pokazały się na
wieży ratusza punktualnie o godz. 12.00.
Widowisko warte jest zobaczenia w
przyszłości. Pierogi poznańskie podane na
obiad wzmocniły wszystkich i dodały siły do
dalszego zwiedzania Ostrowia Lednickiego i
Pobiedzisk. Wizyta na wyspie była możliwa
jednie dzięki tratwie, która zabrała nas na
wyspę. Po zwiedzeniu muzeum w plenerze

udaliśmy się do skansenu miniatur zabytków
Wielkopolski, aby zobaczyć obiekty w skali
1:20. Ostatni dzień pobytu okazał się bardzo
ciepłym i słonecznym dniem, w czasie którego
zwiedziliśmy zamek w Kórniku, pałac w
Rogalinie oraz dotarliśmy do słynnych dębów
– Lecha, Czecha i Rusa. Frajdą dla wielu
uczniów stały się wielkie kapcie zakładane na
buty. Dzięki nim można było uprawiać jazdę
figurową po śliskich nawierzchniach zamku, a
także liczne labirynty z młodych grabów
wokół rogalińskiej rezydencji Popołudnie
spędziliśmy
w
Wielkopolskim
Parku
Narodowym oraz Puszczykowie. W Mosinie
mogliśmy wejść na wieżę widokową i
podziwiać
malowniczy
krajobraz
polodowcowy z maleńkimi jeziorkami i
pagórkami. W Puszczykowie Pracownia
Literacka Arkadego Fiedlera okazała się
najbardziej fascynującym punktem programu
całej wycieczki. Każdy z nas mógł posiedzieć
sobie w piramidzie albo poczuć się jak
Krzysztof Kolumb i wejść na statek Santa
Maria. Ucznie gimnazjum mogli zobaczyć
makietę samolotu znanego im z książki
„Dywizjon 303”. Niespodzianką na koniec
zwiedzania były lody w znanej lodziarni w
Puszczykowie.
Wieczór
natomiast
uatrakcyjniła dyskoteka i zabawy z karaoke.
Pełni wrażeń i niezapomnianych chwil
wróciliśmy do domu, mając nadzieję, że
jeszcze kiedyś uda nam się wrócić do Poznania
nie tylko na pyszne rogale :-)
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Sprzątanie Białowieży z okazji Dnia Ziemi
Z okazji Dnia Ziemi w tym roku w Białowieży
odbyło się sprzątanie białowieskich zakątków
– grupa Lokalsów przeciwko wycince Puszczy
Białowieskiej zorganizowała spacer połączony
ze sprzątaniem. Była to doskonała okazja, żeby
zrobić coś razem na rzecz przyrody i naszego
otoczenia, a jednocześnie spędzić miło czas.
Podzieleni na dwie grupy (do Białowieżan i
kilku turystów, dołączyły osoby z Hajnówki i
okolic),
przeszliśmy
trasami
dookoła
Białowieży. Akcja zakończyła się sukcesem! –
śmieci wytropiliśmy tyle, że aż zabrakło nam
worków. Śmieci, które nadal pewnie zalegają
w rowach i krzakach to nasza wspólna sprawa,
dlatego zależało nam na tym, żeby promować
ideę, by idąc na spacer po swojej okolicy
wyposażyć się w worek i zabrać ze sobą
kłujące w oczy puszki czy butelki.
W drodze powrotnej, rodzice z dziećmi mieli
możliwość skorzystania z ciekawych zajęć o
płazach przeprowadzonych przez pana Marka
Świcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
BPN, a następnie wszyscy razem spotkaliśmy
się na pikniku w Skansenie. Wietrzna pogoda
przerodziła się w deszczowo-śniegową
zawieruchę, więc schroniliśmy się w jednej ze
skansenowych stodół, gdzie czekał na nas
bigos, babka ziemniaczana, gorąca herbata i
atrakcje. Maluchy robiły rzeźbę recyklingową,
rysowały własne przypinki, a kiedy na chwilę
pogoda znów się poprawiła obserwowały nad
stawem ptaki przy pomocy lunety i pod opieką
ornitologa. Uczestnicy sprzątania otrzymali
też gadżety (kubki i torby), które

otrzymaliśmy od Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków i Stowarzyszenia na rzecz
Ekorozwoju Agrogrup. W tym czasie zebrane
przez nas śmieci zniknęły, dzięki znakomitej
organizacji i wsparciu ze strony Urzędu
Gminy w Białowieży i oddelegowanych do
tego celu pracowników.
Nie bądźmy obojętni. Zróbmy coś razem dla
przyrody, dla Puszczy. Puszcza Białowieska to
nasza wspólna sprawa.
Pragniemy
podziękować
wszystkim
organizacjom (i ich pracownikom), które
wsparły akcję sprzątania:
Urząd Gminy Białowieża
Białowieski Ośrodek Kultury
Białowieski Park Narodowy
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Stowarzyszenie
na
rzecz
Ekorozwoju
Agrogrup
Skansen Architektury Drewnianej Ludności
Ruskiej Podlasia
Galerii Silva i Katarzynie Simonienko, za
narysowanie
gotowych
wzorów
do
wykonywania przypinek z naturalnymi
„czyścicielami” Puszczy - na przypince
znalazły się stworzenia, które czyszczą las:
ptaki, grzyby, śluzowce, w tym przepiękny
paździutek!
oraz
wszystkim
wolontariuszom
–
przewodniczkom, ornitologowi, a przed
wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie.
Okazuje się, że sprzątanie może być bardzo
przyjemne!
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Sezon koncertowy w Białowieży rozpoczęty
6 maja 2017 na parkingu gminnym w
Białowieży odbył się koncert „Różnogłosie”.
W tym roku jest to już 5 edycja imprezy. Na
sezon wiosenno-letni 2017 są zaplanowane
cztery imprezy z tego cyklu. Pierwsza z nich
jest już za nami. W koncercie udział wzięli
wykonawcy prezentujący białoruską muzykę
ludową oraz taniec. Imprezę otworzył pan
Marek Zubrycki – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Białowieży – witając serdecznie
przybyła
publiczność,
jak
również
wykonawców. Jako pierwszy na scenie
zaprezentował
się
zespół
dziecięcomłodzieżowy „Suniczki” (grupa młodsza)
działający
przy
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem
pani Angeliny Masalskiej, która jednocześnie
była konferansjerem podczas koncertu. W
między czasie na scenie pojawił się Zespół
Tańca Ludowego „Przepiórka” prezentując
białoruskie tańce narodowe. Grupa taneczna
działa przy Hajnowskim Domu Kultury pod
kierunkiem pani Justyny Biryckiej. Następny
wykonawca to Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Łosickiej, który jak nazwa wskazuje przyjechał
do nas z Łosic. Zespół powstał we wrześniu
2015 roku przy Transgranicznym Centrum
Dialogu Kultur w Łosicach. Celem jego
działalności jest kultywowanie podlaskiej
tradycji ludowej, ochrona dziedzictwa
narodowego oraz rozwijanie zainteresowania
folklorem. Popularyzujemy folklor różnych
regionów Polski, a w szczególności prezentujemy
piękno i bogactwo bliskiego nam Podlasia. Grupa
ma w swoim repertuarze folklor białoruski,
który można było usłyszeć podczas koncertu
w Białowieży. Kierownikiem artystycznym
zespołu jest pan Mirosław Odoszewski. Zespół
posiada własną kapelę grającą na żywo
(akordeony, kontrabas, klarnet, skrzypce,
instrumenty perkusyjne) czym zachwycił
białowieską publiczność. Na zakończenie w
tanecznych
rytmach
zagrał
zespół
estradowy „Axel” z Narwi, który porwał

publiczność do tańca. Wszyscy artyści oraz
konferansjer w podziękowaniu za udział w
koncercie otrzymali dwujęzyczne dyplomy.
Koncerty
z
cyklu
„Różnogłosie”
są
organizowane
w
ramach
projektu
„Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszości narodowej”. Celem
zadania jest
promowanie
białoruskiej,
amatorskiej działalności kulturalnej, a w
szczególności białoruskojęzycznych zespołów
ludowych, folklorystycznych, estradowych.
Zadanie jest realizowane przy finansowym
wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Organizatorami
cyklu imprez są Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży oraz Białowieski Ośrodek Kultury
przy współpracy z Urzędem Gminy
Białowieża,
Nadleśnictwem
Białowieża,
Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w
Hajnówce, Hajnowskim Domem Kultury,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Białowieży,
Domem Pomocy Społecznej „Rokitnik” w
Białowieży oraz instytucjami, podmiotami
delegującymi wykonawców. W tym miejscu
dziękujemy wszystkim wymienionym wyżej
podmiotom,
a
szczególnie
pragniemy
podziękować członkom stowarzyszenia TPB
za pomoc włożoną w przygotowanie oraz
obsługę koncertu.
Jak informowaliśmy na wstępie, zostały
zaplanowane cztery imprezy na sezon 2017.
Kolejne imprezy z cyklu „Różnogłosie”
odbędą się w czerwcu, lipcu i sierpniu. O
konkretnych terminach będziemy Państwa
informować
na
profilu
facebook
Białowieskiego Ośrodka Kultury, stronie
internetowej Urzędu Gminy Białowieża, w
gazecie lokalnej „Głos Białowieży” oraz
oczywiście na tablicach ogłoszeń w naszej
miejscowości.
Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy
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Cisza w eterze RadioSTACJI BIAŁOWIEŻA

Ostatnio w naszym radiu cisza w eterze, ale to
cisza przed burzą audycji. W pocie czoła
nagrywamy i montujemy program. A
ponadto…
Dnia 24.04.2017r., zgodnie z planem,
zagościliśmy w siedzibie akademickiego radia
Politechniki
Białostockiej
–
kultowej
AKADERZE.
Oj,
działo
się
przy
Zwierzynieckiej 4 w Białymstoku. Oprócz
kontroli z ZAiKS-u byliśmy MY i mieliśmy
okazję spróbować swoich sił na żywo na
antenie: naszym zadaniem było przywitanie
się ze słuchaczami, zapowiedzenie kilku
piosenek oraz krótkie przedstawienie naszej
RadioSTACJI BIAŁOWIEŻA. Stres i emocje
sięgały zenitu i kiedy zaświeciła się lampka
ON AIR, okazało się, że wypowiedzenie

kwestii „Jest czternasta” nie jest wcale takie
łatwe i banalne. Po pełnej pracy i wrażeń
wizycie w AKADERZE udaliśmy się na
posiłek. W ramach nagrody za zaangażowanie
w projekcie zostaliśmy zaproszeni również do
kina, na wybrany przez nas film „Azyl”.
To, jak udało nam się wypaść na antenie
możecie ocenić sami. Na naszym fanpage'u na
facebooku zamieszczony jest fragment z
audycji .
Działamy w ramach projektu realizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Białowieży z
programu
„Równać
Szanse
2016”
organizowanego prze Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży i finansowanego przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności.

Turniej tańca w Czeremsze
13 maja w Czeremsze odbył się "VI Dance
Project Festiwal", w którym wzięły udział obie
grupy „What do you meen” z Białowieży.

Tancerze startowali w trzech konkurencjach i
w każdej odnieśli sukces.
W kategorii Duetów do lat 10 Marysia i Natalka
zajęły II miejsce.
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W kategorii Mini Formacje do lat 12 dziewczyny
wytańczyły I miejsce.
W kategorii Formacje do lat 10 młodsi
uczestnicy zajęli II miejsce

Wszyscy
puchary.

otrzymali

medale,

dyplomu

i

Wieczorek białoruski z zespołem folklorystycznym
„Żawaranki” z Mochnatego
18 maja 2017 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży odbyło się
pierwsze spotkanie w tym roku z cyklu
„Wieczorki białoruskie”, a w 2017 roku jest to
już czwarty cykl prezentacji. Spotkanie
prowadziła nauczycielka języka białoruskiego
w
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w
Białowieży pani Angelina Masalska, która jest
jednocześnie opiekunem zespołu „Suniczki”.
Młodsza grupa zespołu „Suniczki” rozpoczęła
spotkanie
wykonując
dwie
piosenki
„Nastauniki”
i
„Woczy
dziaciej”.
Wykonaniem tych piosenek nasi mali artyści

zdobyli wyróżnienie na konkursie Piosenki
Białoruskiej dla dzieci i młodzieży 5 maja 2017
w Hajnowskim Domu Kultury. Po dużych
brawach dla naszych młodych wykonawców
przyszedł czas na pojawienie się gościa
głównego
spotkania,
zespołu
folklorystycznego
„Żawaranki”
z
Mochnatego.
Grupa
dała
koncert
białoruskiego folkloru oraz członkowie
poopowiadali dla publiki trochę o swoim
życiu, jak doszło do powstania zespołu, o
większych osiągnięciach, a największym na
pewno był wyjazd do Brukseli do
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Europarlamentu.
Inicjatorem
powstania
zespołu oraz kierownikiem jest sołtys wsi
Mochnate, społeczny działacz pan Aleksy
Gierasimiuk. Na zakończenie tradycyjnie
uczestnicy
spotkania
degustowali
przygotowaną potrawę. Dla nas jako
organizatorów bardzo ważnym faktem jest to,
że spotkania wypracowały już grono stałej
publiki, jednak cieszymy się, gdy widzimy
nowe twarze. Tym razem mieliśmy turystów z
nad morza. Pragniemy dodać, iż prawie na
każdym spotkaniu gościmy media białoruskie,
radio, a niekiedy telewizję, a tym razem
dziennikarza z białoruskiego radia Racyja. Już

teraz zapraszamy na następne spotkania z
cyklu „Wieczorki białoruskie”, o których
będziemy Państwa informować na tablicach
ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy
Białowieża oraz na facebookowym profilu
Białowieskiego Ośrodka Kultury.
Organizatorem
projektu
„Wieczorki
białoruskie w Białowieży” jest Białowieski
Ośrodek Kultury oraz Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży. Spotkania
odbywają się dzięki dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz środków
własnych Białowieskiego Ośrodka Kultury.
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Macmillan Primary School Tournament
i Kangur Matematyczny
27 kwietnia 2017r. 10 uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego wzięło udział w
V edycji międzyszkolnego Konkursu Języka
Angielskiego Macmillan Primary School
Tournament dla dwóch grup wiekowych: klas
trzecich i klas V-VI szkoły podstawowej.
Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej
nr 6 w Hajnówce. Wzięli w nim udział
uczniowie Szkoły Podstawowej nr3, Szkoły
Podstawowej nr5 i Szkoły Podstawowej nr6 w
Hajnówce
oraz Szkoły Podstawowej w
Dubinach.
Laureatką konkursu w grupie uczniów klas
trzecich została Maria Kotowicz z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Uczennica III klasy
szkoły podstawowej, najlepiej ze wszystkich,
poradziła sobie z rozwiązaniem
testu
sprawdzającego
wiedzę i umiejętności
językowe, związane nie tylko ze znajomością
słownictwa, ale również gramatyki.

Wszystkim uczestnikom dziękuję bardzo za
udział w konkursie. Życzę powodzenia i
ciągłej motywacji do rozwijania swoich
umiejętności w posługiwaniu się i znajomości
języka obcego.
Mariola Glencner
W
roku
szkolnym
2016/2017
w
Międzynarodowym
Konkursie
Kangur
Matematyczny wzięło udział 28 uczniów
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Białowieży. Konkurs odbył się 16 marca 2017r.
W maju otrzymaliśmy wyniki.
Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:
Michał Lickiewicz kl. IV -wynik bardzo dobry
(opiekun Joanna Jaganow)
Kamil Semeniuk kl. III -wyróżnienie (opiekun
Elżbieta Ulezło)
Koordynator Joanna Jaganow

Zaproszenie na konferencję
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji
oraz
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży serdecznie
zapraszamy na spotkanie informacyjne
dotyczące programu Erasmus+.
Podczas konferencji przybliżona zostanie
oferta największego unijnego programu
edukacyjnego. Eksperci wyjaśnią kwestie
merytoryczne
związane
z przygotowaniem projektu, przedstawią
informacje na temat działań wspierających
programu oraz zaprezentują przykłady
dobrych praktyk.

Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2017 r.
(czwartek)
o
godz.
11.00
w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku
Narodowego (ul. Park Pałacowy 11).
Aby wziąć udział w konferencji, należy
dokonać rejestracji. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest pod linkiem:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/e
48dc2bf39778656fc37382463c5a815
lub na stronie internetowej Fundacji Rozwoju
Systemu
Edukacji
http://erasmusplus.org.pl/bus/
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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Chór CANTABILE w Białowieży

10 maja w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
wystąpił w Białowieży akademicki Chór
Cantabile z Kamienskoje na Ukrainie.
Dyrygentką
chóru
jest
Jewgienija
Dieriewiagina, która w bardzo sprawny i
dynamiczny sposób kieruje pracą całego
zespołu.
Chór „Cantabile” powstał w 2012 roku.
Tworzą go śpiewacy na co dzień zajmujący się
różnymi niezwiązanymi z muzyką zawodami
oraz absolwenci i studenci szkoły muzycznej w
Kamienskoje na Ukrainie. W repertuarze
chóru
znajdziemy
muzykę klasyczną i
współczesna różnych nurtów oraz folklor.
Szczególne jednak miejsce zajmuje w nim
muzyka cerkiewna. Zespół bierze aktywny
udział w działalności koncertowej oraz życiu
liturgicznym
Diecezji
Kamieńsko
–
Caryczanskiej i Dnieprowskiej.
W 2013 roku chór został laureatem trzeciej
nagrody międzynarodowego konkursu im. J.
Falika
odbywającego
się
w
ramach
Międzynarodowego Festiwalu „ Pojuszczyj
Mir” – St. Petersburg w kategorii muzyki
cerkiewnej. W roku 2015 zajął drugie miejsce
w festiwalu konkursowym „Wiktoria” w

Kijowie, a w zeszłym roku zdobył pierwszą
nagrodę
Międzynarodowego
Festiwalu
„Kołożskij Błagowiest”
w Grodnie na
Białorusi. Chórem dyryguje Jewgienija
Dieriewiagina, absolwentka Instytutu Sztuki
im. I. Kotlarewskiego w Charkowie (Ukraina).
W repertuarze śpiewanym w Białowieży,
mogliśmy usłyszeć m.in.:
1.
„Wo Iordanie” – troparion świeta
Chrztu Pańskiego, znamiennyj raspiew, ton 1.
2.
„Chwalitie imia Hospodnie” - muz. E.
Juniek.
3.
„Swiatyj
Boże”
–
muz.
schiarchimandryta Sierafim (Bitbunow).
4.
„Anhieł wopijasze” muz. M.
Wierbickij.
5.
„Molitwa za Ukrainu” – muz. M.
Łysenko, opr. A. Koszyc.
Bardzo się cieszymy, że na festiwalu w
Hajnówce, Chór Cantabile zajął I miejsce w
swojej kategorii. To dla nas zaszczyt i duma, że
tak wytrawny chór mogliśmy gościć w
Białowieży, a nasi mieszkańcy mieli okazję
bezpłatnego obcowania z tego typu
twórczością.
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BOK - informacje

BOK – ZmieniamySięDlaWAS
Jeszcze przed świętami wielkanocnymi w
rwetesie
wiosennych
porządków
rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni na
skarpie przed budynkiem Białowieskiego
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy. Stare i
nierówne płytki chodnikowe zostały
zastąpione nową kostką brukową. A
wszystko to dzięki uprzejmości naszych
Radnych, którzy przeznaczyli na ten cel
15 000 złotych z budżetu Gminy.
Powiększoną
przestrzeń
użytkową
mogliśmy wypróbować podczas rodzinnej
majówki na skarpie z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poszliśmy
jednak o krok dalej i nie tylko zwiększyliśmy
utwardzoną powierzchnię, na której będą

się odbywać różne imprezy i koncerty, ale
także na świeżo zasianym trawniku
utworzyliśmy wysypany białym grysikiem
napis BIAŁOWIEŻA. Teraz turyści mogą
pstryknąć sobie pamiątkową fotkę z
naprawdę białą BIAŁOWIEŻĄ i oczywiście
umieścić ją na swoim facebookowym
profilu.
Przypomnijmy, iż renowacja skarpy w
centrum
Białowieży
została
zapoczątkowana w ubiegłym roku w
ramach projektu Działaj Lokalnie –
„Stwórzmy naszą wizytówkę – wspólne
działanie mieszkańców Białowieży dla
poprawy
wizerunku
miejscowości”
realizowanego
przez
Towarzystwo
Przyjaciół Białowieży.
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Środek puszczy najbliżej absolutu

dyrektor BOK Katarzyna TurosieńskaDurlik. To był bardzo miły wieczór, bogaty
we wspomnienia i opowieści o relacjach
międzyludzkich.
Dyskusje,
które
przedłużyły się do późnych godzin
wieczornych
pokazały
potrzebę
kontynuowania podobnych spotkań w
przyszłości.

W ramach Majówki w Białowieży odbyła
się projekcja filmu "Środek puszczy najbliżej
absolutu" oraz spotkanie z reżyserką Beatą
Hyży-Czołpińską i bohaterką filmu Joanną
Kossak. Licznie zgromadzona publiczność
obejrzała film, a później mogła zadawać
pytania obu paniom. Spotkanie prowadziła

Wszystkie aktualne informacje
dostępne są na profilu
facebook Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
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UWAGA.
Wspólny plakat na WAKACJE W BIAŁOWIEŻY
Informujemy, że wzorem roku ubiegłego, chcemy
jako Białowieski Ośrodek Kultury, przygotować
zbiorczy plakat wydarzeń odbywających się na
terenie Gminy Białowieża w okresie wakacyjnym.
Wszystkie podmioty zapraszamy do przesyłania
informacji
oraz
logotypów
na
adres bok@ug.bialowieza.pl do dnia 6.06.2017.
Czekamy na materiały zarówno od organizacji
pozarządowych, podmiotów publicznych, jak i
prywatnych. Niech to będzie nasza wspólna
informacja dla mieszkańców i turystów.
Białowieski Ośrodek Kultury bierze na siebie skład
całego plakatu oraz jego druk. Podmioty nie
ponoszą w związku z tym dodatkowych kosztów.
Oczekujemy jedynie przysłania w terminie
informacji.

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 25.05.04.2017
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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Michał Kalinowski, praktyka WAPB

Wójt Gminy Białowieża
od 10 marca do 30 sierpnia 2017 r.
zaprasza do udziału w konsultacjach
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża
Jako uczestnik konsultacji opiniujesz - uczestniczysz w budowaniu przyszłości naszej gminy!

CZEGO DOTYCZĄ KONSULTACJE ?
Gmina Białowieża posiada potencjał wynikający z jej położenia w bezpośredniej bliskości
z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego. Zachodzi
potrzeba ustalenia zasad zagospodarowania obszaru z zachowaniem walorów
przyrodniczych i kulturowych krajobrazu. Brakuje rozwiązań w zakresie
zagospodarowania obszaru, z którego walorów korzystać będą mogli wszyscy, miejsca
przyjaznego dla nauki, ekologii, twórczości, medytacji, edukacji i wypoczynku.
WSPÓLNIE WYPRACUJMY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE
PRZYSZŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
2.
3.
4.

Przywróćmy do życia obszar starej szkoły
Stwórzmy wspólnie miejsca postoju dla mieszkańców i turystów
Ożywmy obszar starej masarni
Odnówmy parking, który stanie się wizytówką gminy

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do studium zanim zostanie
opracowane i uchwalone:
Możesz wziąć udział we wspólnym szukaniu odpowiedzi na pytania:

1. Co można stworzyć w Gminie Białowieża aby jej mieszkańcom żyło się lepiej?
2. Jakie inwestycje zrealizować, aby przyciągnąć i zatrzymać na dłużej turystów?
3. Jakie rozwiązania należy wypracować, aby osiągnąć konsensus pomiędzy wymogami
środowiska naturalnego a lokalna społecznością?

W terminie marzec – sierpień 2017r. zapraszamy do:

-

analizy zgromadzonego materiału fotograficznego,
wysłuchania opinii eksperta,
aktywnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach,

Zapraszamy do czynnego udziału wnosząc propozycje, opinie, uwagi:

-

za pomocą formularza internetowego lub osobiści w Urzędzie Gminy
przesyłając uwagi za pomocą narzędzia internetowego pn. mapy interaktywne GIS
Podlaskie do 30 sierpnia 2017r. dostępnego na stronie Urzędu Gminy.
biorąc udział w warsztatach i spotkaniach:

- 1 lipca 2017r. od godz. 12:00 - teren Gminnego Parkingu w Białowieży przy ul.
Kolejowej – otwarte spotkanie z grą dla najmłodszych,
- 05 sierpnia 2017r. godz. 9:30 - 15:00 Białowieski Ośrodek Kultury w
Białowieży – warsztat konsultacyjny z użyciem map.

Zapraszamy do współpracy!
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na www.gmina.bialowieza.pl
lub u koordynatora procesu – Ewa Podłaszczyk:
tel.
(85) planowanie@ug.bialowieza.pl
6812487,
e-mail:

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy
Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r. zwołałem XXX Sesję
Rady Gminy na dzień 30 maja 2017 roku (wtorek).
Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 1400.
Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białowieża.
Interpelacje, zapytania, wnioski.
Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań
dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
9. Stanowisko w sprawie listu dotyczącego zakazu wstępu do lasu na obszarze
Nadleśnictwa Białowieża i Hajnówka.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białowieży.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Białowieża do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i
udzielenie bonifikaty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Białowieskiego Ośrodka Kultury za 2016 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
16.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i w nioski.
17.Sprawy różne.
18.Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zamojski

