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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
19 kwietnia odbyłem spotkanie w Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Rozmawialiśmy na temat sytuacji Puszczy
Białowieskiej i zakazu wstępu do lasu, zakazu
zbierania grzybów i jagód. Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych Konrad
Tomaszewski poinformował, iż zakazów
takich nie będzie. Następnie nasza rozmowa
dotyczyła wspólnych inwestycji na terenie
Naszej Gminy, m.in. remontu dróg czy
rewitalizacji Parku Dyrekcyjnego. Mam
nadzieję, iż Lasy Państwowe wesprą
Białowieżę w tym zakresie.
30 kwietnia gościliśmy w Białowieży
gubernatora
Obwodu
Grodzieńskiego
Władimira
Krawcowa,
Aleksandra
Averyanova - Ambasadora Republiki Białoruś
w Rzeczypospolitej Polskiej, Konrada Pawlika
- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP
w Republice Białoruś, Jerzego Leszczyńskiego
- Marszałka Województwa Podlaskiego oraz
Starostę Powiatu Hajnowskiego - Mirosława
Romaniuka. Rozmawialiśmy między innymi o
wspólnych projektach kulturalnych
i transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina.
Chciałbym poinformować, iż trwają prace nad
projektem przebudowy ulicy Olgi Gabiec.
Wraz ze Starostą Hajnowskim liczymy na to, iż
remont głównej drogi Białowieży ruszy
w 2017r.
Upragniona wiosna zawitała do Białowieży,
w związku z czym zaczęliśmy prace
porządkowe przed sezonem turystycznym.
Wyrównaliśmy drogi żwirowe na terenie
gminy, które po jesieni i zimie miały wiele

ubytków. Obecnie drogi są przejezdne,
a wszelkie powstałe nierówności będziemy
starali się na bieżąco usuwać. Wraz ze
Starostwem Powiatowym w Hajnówce
uprzątnięte
zostały
główne
drogi
w Białowieży, a w tym miesiącu mamy
nadzieje, iż wspólnymi siłami uda nam się
zadbać również o trawniki przy drogach
powiatowych.
Białowieża cieszy się dużą popularnością
turystyczną, o czym przekonujemy się
każdego weekendu, w związku z tym
postanowiliśmy ustawić toalety przenośne.
Mieszczą się one przy nowo wybudowanym
placu zabaw oraz na parkingu gminnym przy
miejscu
obsługi
rowerów.
Toalety
serwisowane są raz w tygodniu.
Mam nadzieję, że w niedługim czasie
w Białowieży pojawią się dodatkowe ławki,
kosze i znaki z nazwami ulic i atrakcji
turystycznych. Wymagane dokumenty zostały
złożone do Konserwatora Zabytków i Zarządu
Dróg Powiatowych. Jeśli decyzja będzie
pozytywna, udogodnienia te pojawią się
w Naszej Gminie przed wakacjami.
Zlecone zostało zamówienie drewna
i wykonania przystanków w Białowieży,
Budach,
Teremiskach
i
Pogorzelcach.
W niedługim czasie większość przystanków
wreszcie będzie zadaszona.
Wykonana została przez Panią Barbarę Bańkę
ręcznie malowana mapa turystyczna Gminy
Białowieża. W najbliższych dniach trafi ona do
druku oraz na tablicę przed Urzędem Gminy
Białowieża.
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Informacje Rady Gminy
P R O T O K Ó Ł Nr XV/16
z obrad XV Sesji Rady Gminy Białowieża
odbytej dnia 28 stycznia 2016 roku

przedszkola, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża.
Jako pkt, 14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Białowieża.
Pracownik merytoryczny H. Przestrzelska
poinformowała,
iż
ustawodawca
nałożył
obowiązek na radę aby do końca stycznia zostały
podjęte
uchwały
określające
kryteria
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli,
klas pierwszych i gimnazjum.

XV Sesja Rady Gminy Białowieża odbyła
się w sali Urzędu Gminy Białowieża przy ul.
Sportowej 1.
Ad. 1
Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady
Krzysztof Zamojski sesję o godz. 13.00
wypowiadając następujące słowa: „Otwieram XV
Sesję Rady Gminy Białowieża”. Następnie powitał
zebranych,
radnych,
zaproszonych
gości,
pracowników oraz sołtysów.
Na
podstawie
listy
obecności
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych
jest obecnych 9, w związku z tym jest quorum. Lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do
protokołu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ad.2
Przewodniczący Rady odczytał porządek
obrad zaproponowany w zaproszeniu:
Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
Interpelacje, zapytania, wnioski.
Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady
Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy
w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie
Przewodniczącego
z
pracy
międzysesyjnej.
Sprawozdanie
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy
międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Białowieża na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady
Gminy Białowieża na 2016 rok.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
Do porządku zaproponowano następujące zmiany:
Jako pkt. 4 Prezentacja Programu Rozwoju
Lokalnego
Jako pkt. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego

Kto jest za przyjęciem porządku obrad wyżej
przedstawionego wraz z proponowanymi
zmianami
(głosy przeliczył M. Cieślak)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
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Za – 9 radnych (jednogłośnie).
Rada
pracowała
według
następującego
porządkowi obrad:
Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
Prezentacja Programu Rozwoju Lokalnego
Interpelacje, zapytania, wnioski.
Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady
Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy
w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie
Przewodniczącego
z
pracy
międzysesyjnej.
Sprawozdanie
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy
międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Białowieża na rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady
Gminy Białowieża na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina
Białowieża.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
i publicznego gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Białowieża.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.

16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
Uwag
do
protokołu
nie
wniesiono.
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem protokołu z XIV Sesji
Rady Gminy
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych (jednogłośnie)
Protokół został przyjęty.
Ad. 4

1)
2)
3)
4)
5)






6)



Przedstawiciel firmy Pracownia 3E, która
wygrała przetarg na sporządzenie dokumentu
PRL, p. Aneta Szafenberg, przedstawiła radnym co
będzie zawierał dany dokument tj.:
Diagnoza
Gminy
na
podstawie
danych
statystycznych.
Opinie mieszkańców Gminy.
Ocena oddziaływania na środowisko.
Ogólna charakterystyka Gminy.
Cele.
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców
poprzez rozwój różnych sektorów gospodarczych
w tym przede wszystkim rozwój turystyki,
Zwiększenie atrakcyjności Gminy,
Rozwój turystyki,
Wzmocnienie potencjału społecznego,
Ochrona środowiska,
Kluczowe zadania, inwestycje.
- „Rekultywacja kąpieliska z czasów II wojny
światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz
poprawę
efektywności
energetycznej
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Białowieża "
- „Zakup oraz montaż instalacja fotowoltaicznych
na budynkach prywatnych w Gminie Białowieża ”
- „Zagospodarowanie centrum turystycznokulturalnego w Białowieży”
„Zakup elementów małej infrastruktury
turystycznej w Gminie Białowieża”
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Białowieża”
- „Zagospodarowanie terenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży”.
- „Rewitalizacja nieużytkowanego obiektu po starej
szkole”
- „Kluby aktywności lokalnej na terenie Gminy
Białowieża”
- „Remont stadionu gminnego”
- „Przebudowa dróg gminnych”:
Teremiski –Dąbrowa (płyty drogowe, betonowe dł.
ok. 900 mb)



ul. Paczowskiego - wymiana nawierzchni na
kostkę brukową, dł. ok 415 mb)
 ul. Puszczańska - wymiana nawierzchni na kostkę
brukową, dł. ok. 210 mb.) –posiadamy zgłoszenie
zamiaru wykonania robót
 ul. Wojciechówka - wymiana nawierzchni na
kostkę brukową, dł. ok 885 mb.)
 ul. Nowa - wymiana nawierzchni na kostkę
brukową, dł. ok 700 mb) –posiadamy pozwolenie
na budowę
 ul. Ogrodowa -- wymiana nawierzchni na kostkę
brukową, dł. ok 250 mb)
 u. Nr 108642B - wymiana nawierzchni na kostkę
brukową, dł. ok 145 mb)
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie
Gminy Białowieża” :
 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojciechówka
(kanalizacja sanitarna –tłoczna, grawitacyjna,
przepompownie ścieków) – posiadamy pozwolenie
na budowę
 Monitoring istniejących przepompowni
 Modernizacja hydroforni, zbiorniki retencyjne,
7) Potencjalne, możliwe źródła dofinansowania.
8) Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja.
Po wysłuchaniu prezentacji ustalono, iż do
połowy lutego rada może zgłaszać swoje wnioski
i propozycje do PRL. W związku z powyższym
Przewodniczący Rady zwołał wspólne posiedzenie
komisji na dzień 4 luty.
Ad. 5
Interpelacje zapytania i wnioski kolejno wnieśli:
Radny M. Cieślak wniósł interpelację w sprawie
obsadzenia stanowiska dyrektora Białowieskiego
Ośrodka Kultury w Białowieży, która stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
o następującej treści: ,,W związku z rezygnacją ze
stanowiska poprzedniego dyrektora BOK z ostatnim
dniem lutego 2015 roku, wnosimy o niezwłoczne
zatrudnienie nowego dyrektora na to stanowisko. Jak
wiadomo po rezygnacji ówczesnego dyrektor BOK ze
stanowiska w lutym 2015 roku, Wójt Gminy Białowieża
wyznaczył Panią Kierownik Biblioteki Publicznej na
osobę pełniącą obowiązki dyrektora. Dane rozwiązanie
miało mieć miejsce tymczasowe do zatrudnienia przez
Wójta nowej osoby na stanowisku dyrektora BOK. Po
kilku miesiącach pełnienia obowiązków dyrektora przez
wyznaczoną Panią, na jednej z komisji Rady Gminy
została zgłoszona ponownie sprawa do Wójta
o zatrudnienie osoby na nie obsadzone stanowisko. Wójt
wytłumaczył, że celowo jeszcze nie zatrudnił nikogo na
tym stanowisku z powodów ekonomicznych ale zamierza
to zrobić w najbliższym możliwym czasie. Powołując się
na wnioski z protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli
BOK w 2015 roku wynika, że do odpowiedniego
zarządzania jak i wykorzystania potencjału ludzkiego w
BOK jest niezbędny dobry i kreatywny dyrektor, który
nie dość, że będzie odpowiadał za pracę ośrodka, to
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nakreśli nowe i świeże spojrzenie w tej instytucji. W
lutym bieżącym roku minie już rok jak stanowisko nadal
nie jest obsadzone, co jest tego powodem?” Złożona
interpelacja została podpisana przez 6 radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy E. Laprus
zwróciła się z następującym pytaniem. Czy
w budżecie Gminy został wyodrębniony budżet
obywatelski a jeżeli nie to dlaczego? Mieszkańcy mogliby
się wypowiedzieć, co chcieliby zrobić w swoich
sołectwach i jak zadysponować tymi pieniędzmi.
Zapytała również dlaczego nie odbywają się spotkania
w sołectwach podsumowujące pierwszy rok naszej
działalności. Będą to spotkania z danym radnym
i wójtem na danym terenie. Podczas spotkań wyborczych
obiecywaliśmy, że takie spotkania będą częstsze
i będziemy rozmawiać z mieszkańcami na temat tego, co
zrobiliśmy i co mieszkańcy mają nam do zaproponowania
w dalszej kolejności.
Sołtys sołectwa Grudki zwrócił się z prośbą
o ustawienie ścian na przystanku w Grudkach.
Sołtys sołectwa Budy zwróciła się z prośbą
o rozważenie w okresie letnim odbioru śmieci od
mieszkańców dwa razy w miesiącu.

Premier oraz do Ministra Środowiska. Do rady
wpłynęła odpowiedź z kancelarii, iż sprawa został
przekazana do Ministra Środowiska. Również
podziękował
osobom,
które
uczestniczyły
i pomagały w organizacji wyjazdu na manifestację
do Warszawy w dniu 17 stycznia 2016 roku.
W związku z powyższą sprawą wraz z Panią E.
Laprus brał udział w debacie, która miała miejsce
w Polskim Radiu Białystok.
Ad. 8
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej przedstawił
Przewodniczący Komisji M. Cieślak następująco:
,,Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym
spotykała się raz, to jest w dniu 26.01.2016r .Program
posiedzenia przedstawiał się następująco: Zapoznanie się
oraz uwzględnienie w planie pracy komisji na rok 2016
tematów kontroli zleconych przez komisje stałe.
Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2015 w celu przedłożenia Radzie Gminy. Sprawy
różne. Niestety żadna komisja nie odpowiedziała na
nasze zapytanie odnośnie tematów kontroli, które
zostałyby uwzględnione w planie pracy Komisji
Rewizyjnej na ten rok. Następnie komisja przeszła do
kolejnego punktu, to jest opracowania planu pracy na rok
2016, który został zatwierdzony i będzie dzisiaj poddany
głosowaniu na posiedzeniu Rady Gminy. Członkowie
komisji upoważnili przewodniczącego komisji rewizyjnej
do przygotowania sprawozdania z pracy Komisji
Rewizyjnej za rok 2015 w celu przedłożenia Radzie
Gminy, które zostanie przedstawione na kolejnym
posiedzeniu. W sprawach różnych poruszony został
temat odśnieżania chodników na terenie gminy wraz
z pomysłami jak można ten problem rozwiązać.

Ad. 6
Informację z realizacji uchwał Rady Gminy
i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie
międzysesyjnym Wójt przedstawił następująco:
- została podpisana umowa na przeprojektowanie
projektu przebudowy ulicy Nowej oraz na
wykonanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej.
- odebrany został projekt budowy Internetu łącznie
z odbiorem linii napowietrznej,
- uczestniczył w spotkaniu dot. Podlaskiego
Funduszu
Energii
Odnawialnej,
będzie
organizowane
spotkanie
w
Białowieży
z przedstawicielami sąsiednich gmin, na którym
zostanie opracowany program odnawialnych
źródeł energii dala naszych gmin. W spotkaniu
również będzie uczestniczyć przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego,
- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
uczestniczył w spotkaniu dotyczącym sytuacji
Puszczy Białowieskiej, gradacja kornika, trudności
z drewnem opałowym. Spotkanie odbyło się
w Radzie Ministrów z udziałem Ministra
Środowiska Janem Szyszko i przedstawicielem
Kancelarii Pani Premier. W spotkaniu również
uczestniczyli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele
instytucji powiatu.
- jest przygotowywany terminarz spotkań
w sołectwach,

Ad. 9
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy
międzysesyjnej kolejno przedstawili:
Przewodnicząca Komisji Oświaty
E.
Laprus poinformowała, iż podczas posiedzenia
Komisja rozmawiała na temat programu naprawczego
gimnazjum, który został wysłany do Kuratorium bez
uzgodnienia z Wójtem, bez uzgodnienia z Komisją, bez
uzgodnienia z Poradnią Psychologiczno-Logopedycznej.
Z zastrzeżeń, które można postawić do koncepcji
sporządzonego planu naprawczego trzeba wymienić:
brak określenia kto i za co odpowiada, kiedy konkretne
zadanie zostanie zrealizowane, częstotliwość zadań.
Każdy plan i harmonogram powinien podlegać ewaluacji
i liczmy na to, że ten program naprawczy też będzie
podlegał ewaluacji na korzyść dzieci, które się uczą
w szkole i gimnazjum (na razie nie wygląda to
przekonująco). Rozważaliśmy też pisma Rady Rodziców.
Rodzice prosili o zwiększenie etatu pedagoga, psychologa
i godzin w bibliotece. Pani Dyrektor otrzymała
odpowiedź jednoznaczną – skoro budżet szkoły
powiększa się o 188 tys. zł, to Pani Dyrektor w ramach

Ad. 7
Przewodniczący
Rady
podziękował
wszystkim osobom, którzy byli zaangażowani
w zbieraniu podpisów pod stanowiskiem Rady
Gminy Białowieża, które zostało wysłane do Pani
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tej kwoty może sobie wszystkie etaty uzupełnić,
zorganizować
koła
zainteresowań
dla
dzieci
i spowodować, że nauczyciele będą zadowoleni ze swojej
pracy (w postaci nagród i wyróżnień zostaną docenieni).
W szkole w Białowieży nie ma kół zainteresowań. Dzieci
będą miały możliwość rozwoju. Wpłynęło również do
Komisji pismo Pana Petruka w sprawie doniesienia do
Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, które według
piszącego jest fałszywe i w związku z powyższym zwrócił
się do Komisji o wprowadzenie tego tematu do planu
pracy Komisji. Jako Przewodnicząca Komisji
poprowadziłam Koncert Bożonarodzeniowy, a jako
Przewodnicząca Rady uczestniczyłam w debacie ,,Ciąć
czy nie ciąć – debata na temat Puszczy Białowieskiej” w
Polskim Radiu Białystok. W debacie udział wzięli Beata
Bezubik – Wicedyrektor RDOŚ, prof. Marek
Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, dr
Jarosław Krawczyk - rzecznik Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, Adam Bohdan z Pracowni na
Rzecz Wszystkich Istot oraz Andrzej Demianowicz
z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych. Debata odbyła się na nasz wniosek
i cieszymy się, że Radio Białystok chce z nami
współpracować i temat będzie kontynuowany. Następna
debata zostanie przeprowadzona w Białowieży.
Nasuwają się dwie uwagi. Niektórzy mieszkańcy
Białowieży wypowiadają się publicznie na temat
Puszczy Białowieskiej, prowadzą wykłady, wypowiadają
się w mediach. Ich informacje nie do końca są
merytorycznie powiązane z faktycznymi potrzebami
mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Tak
naprawdę wypowiadających się osób nie obchodzi ile
potrzeba drewna opałowego mieszkańcom Białowieży.
Zastanawiające jest to, że obowiązuje w Polsce Ustawa
o ochronie przyrody, jest Ustawa o lasach – wyraźnie jest
napisane kto za co odpowiada. Za wykonanie zapisów
Ustawy jest odpowiedzialny Minister Środowiska, który
poleca to zadanie nadleśniczemu. Nadleśniczy
odpowiada za to, żeby wszystkie zapisy polskiego prawa
wykonać. Ja nie zauważyłam żeby było tam miejsce dla
organizacji
pozarządowych,
które
zamierzają
dysponować majątkiem Skarbu Państwa, jakim są Lasy
Państwowe i żeby oni bez odpowiedzialności za to, co
robią, mieli jakiekolwiek prawo decydowania o Puszczy.
Dyskutować każdy może, ale w przepisach prawnych nie
zauważyłam możliwości, które dawałyby im ostateczne
prawo wpływania na decyzje Ministra Środowiska na
temat np. czy zachowane drzewa mają być do 100 lat czy
też nie. W Polsce obowiązuje polskie prawo, jest Ustawa
o ochronie przyrody i trzeba do tego się stosować.
Organizacje pozarządowe nie powinny wchodzić na dach
Ministerstwa Środowiska, tylko działać tam, gdzie jest
miejsce prawem wyznaczone. W debacie nie
uczestniczyły następujące osoby zaproszone: prof.
Gutowski, prof. Kowalczyk, przedstawiciel Greenpeace.
W dyskusji wzięło udział 7 osób. Był bardzo duży odzew
społeczny na nasze wystąpienie z p. Krzysztofem
Zamojskim i możemy mieć satysfakcje z tego, że
mieszkańcy popierają nasze stanowisko.

Przewodnicząca Komisji Środowiska E. Malzahn
poinformowała, iż komisja pracowała 25 stycznia
2016 r. Komisja pracowała według planu: Budżet na
rok 2016. Plan pracy Komisji na 2016 r.
Północnowschodnia sieć szlaków rowerowych.
Sprawy różne. Budżet na rok 2016 został
zaakceptowany bez uwag. Opracowany został plan
pracy komisji na bieżący rok. W punkcie
dotyczącym szklaku rowerowego, Komisja
zwróciła uwagę iż gospodarstwa agroturystyczne
w Białowieży powinny być zainteresowane
przystosowaniem
swoich
gospodarstw
do
przyjazdu rowerzystów. Radny W. Niedzielski
zaoferował
przeprowadzenie
rozmów
z poszczególnymi leśnictwami celem wytyczenia
nowych szlaków rowerowych.
Według radnych informator turystyczny o szlakach
rowerowych Polski Wschodniej nie zawiera
większości atrakcji na terenie Gminy Białowieża.
Radni są zdania, że należy ustawić oznakowanie
atrakcji przy trasie rowerowej w Starej Białowieży,
a także uruchomić w Białowieży ogólnodostępne
schronisko. Komisja proponowała aby schronisko
było administrowane prze BOK i prowadzone
przez nowo wybranego dyrektora. Również
zapoznała się z projektami realizowanymi
w ramach ochrony środowiska. Zwróciła się do
pracownika urzędu o przedstawienie wolnych
zasobów Gminy, które można przeznaczyć na
nowe inwestycje.
Sprawozdanie
Komisji
Planowania
przedstawiła Wiceprzewodnicząca J. Morawska
następująco: Posiedzenie Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej odbyło się 21
stycznia 2016 r, Podczas posiedzenia omówiono:
zmiany budżetu na rok 2016. Plan pracy Komisji na
rok 2016 oraz omówiono materiały sesyjne. Komisja
opracowała plan pracy o następującym brzmieniu:
Styczeń
1.
Plan pracy Komisji na 2016 rok
2.
Projekt budżetu Gminy na rok 2016
Luty
1.
Gospodarka odpadami na terenie Gminy
2.
Należności podatkowe - ściągalność
zaległości od podatników
3.
Analiza zamierzeń inwestycyjnych Gminy
w 2016 roku
4.
Plan pracy brygady komunalnej w 2016
roku
Marzec
1.
Zapoznanie się z obiektami gminnymi,
z ich wykorzystaniem oraz regulaminami
2.
Zapoznanie się z zasadami ustawiania
tablic reklamowych, umowami oraz opłatami za
nie.
3.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie
Gminy Białowieża - plan prac porządkowych
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Uchwała Nr XV/80/16 Rady Gminy
Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r. stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kwiecień
1.
Stan dróg gminnych i terenów zielonych
w gminie, plan naprawy dróg – lustracja w terenie
2.
Budowa dróg i chodników /modernizacja,
remonty w 2016 oraz priorytety na lata następne.
3.
Roczne sprawozdanie finansowe instytucji
gminnych
Maj
1.
Analiza wykonania budżetu Gminy
Białowieża za rok 2015
2.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Białowieża z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
Czerwiec
1.
Gminne zasoby mieszkaniowe (lokale
mieszkaniowe i usługowe)
2.
Zapoznanie się ze stanem sieci wodnokanalizacyjnej
oraz
zabezpieczeniem
przeciwpożarowym.
Wrzesień
1.
Analiza sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2016
2.
Podstawy i założenia do budżetu na 2017r.
Październik
1.
Plan budowy i remontu dróg gminnych w
roku 2017
2.
Plan gospodarki (remontów) komunalnych
zasobów mieszkaniowych w roku 2017
Listopad
1.
Analiza
projektu
budżetu
Gminy
Białowieża na rok 2017
2.
Podatki i opłaty lokalne
3.
Stan wykonania budżetu przez instytucje
gminne za trzy kwartały 2016 r.
Grudzień
1.
Analiza wykonania budżetu Gminy
Białowieża za rok 2016
2.
Zakres prac brygady komunalnej na rok
2017
Zapoznała się z materiałami sesyjnymi, do których
uwag nie wniosła. W sprawach różnych poruszyła
tematy: odśnieżanie dróg w Parku Dyrekcyjnym,
wykonanie tras narciarskich i lodowiska, zasady
wypożyczania nart i łyżew będących własnością
Urzędu Gminy.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Gminy Białowieża na 2016 r.
Przewodniczący odczytał plan pracy Rady. Radni
uwag nie wnieśli i w związku z powyższym poddał
uchwałę pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Białowieża na 2016 r.
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada
Gminy podjęła uchwałę. Na obecnych 9 radnych za
głosowało 9.
Uchwała Nr XV/81/16 Rady Gminy
Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Białowieża
na 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie w
sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Białowieża na 2016 r. Przewodniczący Rady
poddał uchwałę pod dyskusję. W dyskusji głos
zabrali
Wiceprzewodnicząca E. Laprus złożyła propozycję
wprowadzenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej
dodatkowego punktu gdyż cyt. ,,po przeczytaniu
regulaminu Rady Rodziców natknęłam się na
sformułowanie, które niewprowadzone mogłoby być
niedopatrzeniem z naszej strony. Tam jest napisane –
Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku
sprawdzić wykonanie planu finansowo gospodarczego
prowadzenia rachunkowości, zgodność obrotów i sald na
rachunku bankowym Rady Rodziców Szkoły. Celowość
i prawidłowość wydatków. Wnioskuję o sprawdzenie
wykonania planu finansowo gospodarczego,
prowadzenia rachunkowości, zgodności obrotów
i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców
Szkoły z dokumentami celowość i prawidłowość
wydatków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M
Cieślak odnosząc się do powyższego wniosku zwrócił
się z zapytaniem, czy Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Białowieża ma prawo kontrolować wydatki
Rady Rodziców. Takie kompetencje należy sprawdzić
przed wprowadzeniem do planu pracy komisji. W
przypadku, gdy okaże się, że komisja może
skontrolować Radę Rodziców, to w każdej chwili
można na sesji zlecić o przeprowadzenie kontroli.
Zdaniem Radnej M. Malzahn jest, iż ten zapis
w regulaminie nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2016 r.
Uwag nie wniesiono i wobec powyższego
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada
Gminy podjęła uchwałę. Na obecnych 9 radnych za
głosowało 9.
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prowadzącym jest Gmina Białowieża. stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Gminy. Rada Rodziców ma swoją strukturę
i z pewnością w niej jest ujęta ich własna komisja
rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił
się o przegłosowanie wyżej przedstawionego
wniosku.
Wiceprzewodnicząca Rady E. Laprus
odnosząc się do powyższego poinformowała, iż jeżeli
jest taki zapis, to zgłasza aby sprawdzić czy nie było
zaniechania w czymś co powinno się wykonać.
Przewodniczący
Rady
zaproponował
o przegłosowanie planu pracy jaki został
przedstawiony w materiałach z zastrzeżeniem, iż w
przypadku gdy okaże się, że komisja może
przeprowadzić wnioskowaną powyżej kontrolę, ta
kontrola zostanie wprowadzona uchwałą na kolejnej
sesji.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej i publicznego
Uwag nie wniesiono i wobec powyższego
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej i publicznego
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada
Gminy podjęła uchwałę. Na obecnych 9 radnych za
głosowało 9.
Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy
Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia
kryteriów
obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
i publicznego stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

Uwag dalszych nie wniesiono i wobec
powyższego Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Białowieża na 2016 r
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada
Gminy podjęła uchwałę. Na obecnych 9 radnych za
głosowało 9.
Uchwała Nr XV/82/15 Rady Gminy
Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Białowieża na 2016 r stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Wójt odpowiedział następująco:
Na interpelację złożoną przez Radnych Gminy
Białowieża, odpowiedź zostanie udzielona
pisemnie
Na zapytania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy E.
Laprus:
Czy w budżecie Gminy został wyodrębniony budżet
obywatelski a jeżeli nie to dlaczego?
Odp. Prace nad budżetem trwały kilka miesięcy.
Nikt z radnych na posiedzeniach komisji nie zgłosił
o wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Gmina
nie jest bogatą gminą i z uwagi na to taki budżet nie
został
wprowadzony.
Każda
inicjatywa
mieszkańca jest brana pod uwagę i rozważana.
Odnośnie przystanku w Grudkach, Wójt
poinformował, iż będą budowane nowe przystanki
w innych miejscowościach i również będą
wykonane ściany na przystanku w Grudkach.
Obecnie Gmina ma podpisaną umowę na
odbiór śmieci raz w miesiącu. W przypadku
zwiększenia częstotliwości, wzrośnie koszt usługi na co gminę nie stać.
Wiceprzewodnicząca Rady E. Laprus ad
vocen do odpowiedzi Wójta w sprawie budżetu
obywatelskiego powiedziała cyt. ,,wcześniej, kiedy
Pan Wójt był na etapie proponowania mieszkańcom
różnych rozwiązań, to był pomysł Pana Wójta. W
gminach się mówi o tym, że właśnie tam, gdzie nie ma

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża.
Uwag nie wniesiono i wobec powyższego
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznego przedszkola, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Białowieża.
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada
Gminy podjęła uchwałę. Na obecnych 9 radnych za
głosowało 9.
Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy
Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznego przedszkola, dla którego organem

8

pieniędzy daje się część do rozrządzenia mieszkańcom,
bo wtedy czyją się potrzebni i jest jakaś relacja między
zarządzającym a mieszkańcem. Każdy wójt bierze pod
uwagę to, że z mieszkańcem trzeba się liczyć i trzeba w
stronę mieszkańca ukłon wykonać – myślę o takim
budżecie obywatelskim. To nigdy nie były duże
pieniądze. Pojawia się taka szansa, że zbierają się ludzie,
że zaczynają myśleć o Gminie, że to jest dla nich ważne,
że czują się dopuszczeni jak gdyby do zarządzania, a nie
tylko potrzebni w czasie wyborów wójta i rady. Taka
decyzja ma bardzo dużo aspektów społecznych, nie tylko
finansowych. Żadna gmina nie asygnuje dużej kwoty.
Proszę łaskawie rozważyć, co my będziemy mieli
mieszkańcom do powiedzenia jak się spotkamy
z wyborcami po roku naszej działalności.
Odnośnie
co
do
wypowiedzi
Wiceprzewodniczącej Wójt powiedział cyt.
,,oczywiście z mieszkańcami będziemy się spotykać
i mieszkańcy będą wnosili swoje propozycje – tak jak
dzisiaj było w Budach, gdzie mieszkańcy na kartkach
zgłaszali swe propozycje.
Przewodniczący Rady powiedział, iż we
wrześniu będzie można rozważyć tą propozycję
przy sporządzaniu nowego budżetu.

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Ad. 16
W sprawach różnych głos kolejno zabrali:
1) Radny J. Droń zwrócił się z zapytaniem, jakie losy
są z gazyfikacją w Białowieży
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż został podpisany
aneks z inwestorem początkowym. Aneksowane
zostały terminy i do końca roku bieżącego ma być
wykonana cala instalacja wraz z przyłączami.
2) Radna E. Malzahn zapytała, czy były rozmowy
w sprawie przekazania dróg w Parku Dyrekcyjnym
od Nadleśnictwa Białowieża i czy można tą sprawę

przyśpieszyć.
Wójt odpowiedział, iż Nadleśniczy miał się
skonsultować w tej sprawie i do dnia dzisiejszego
brak jest odpowiedzi.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek firmy
Bingo Centrum o wydanie opinii lokalizacyjnej.
Wniosek został przekazany Komisji Planowania do
załatwienia.
W
związku
z
opracowywanym
PRL
Przewodniczący Rady zwołał wspólne posiedzenie
komisji na czwartek 4 luty 2016 r.
Radny M. Cieślak odnosząc się do wniosku o opinię
lokalizacji kasyna zwrócił uwagę, iż ta działalność
na terenie Gminy może przynieść jej dodatkowy
dochód dla mieszkańców, gdyż więcej będzie
turystów.
Radny A. Kudlewski, zwrócił się z prośbą
o naprawę przystanku na Zwierzyńcu.
Przedstawiciel Nadleśnictwa Białowieża zwrócił
się z informacją, iż Nadleśnictwo Białowieża ma w
sprzedaży duże ilości drewna opałowego iglastego.
Radna E. Malzahn w imieniu mieszkańców
zwróciła się z prośbą o interwencję. Mieszkańcy
zatruwają
środowisko
paląc
plastikiem.
Uzgodniono, iż zostanie napisany artykuł w tej
sprawie w Głosie Białowieży.
Ad. 17
Wobec wyczerpania porządku o godzinie
14.45 Przewodniczący Rady zakończył obrady XV
Sesji Rady Gminy.
Protokołowała
Barbara Bajko

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Zamojski

Wizyta partnerska na Białorusi
Przedstawiciele samorządów skupionych wokół
Stowarzyszenia Euroregion Puszczy Białowieskiej
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Prużan na
Białorusi. Wizyta miała na celu pozyskanie
partnerów do wspólnego aplikowania o wnioski
w ramach transgranicznych projektów z programu

Polska-Białoruś-Ukraina. W najnowszym rozdaniu
mają pojawić się środki na rozwój infrastruktury
drogowej, na usługi w zakresie zdrowia oraz na
inicjatywy kulturalne. Gmina Białowieża zamierza
skorzystać z możliwości i wspólnie z partnerem
białoruskim przygotować stosowne dokumenty.

Zakaz palenia śmieci
UWAGA MIESZKAŃCY
PAMIĘTAJMY O ZAKAZIE PALENIA ŚMIECI!
Przypominamy Drodzy Mieszkańcy, iż spalanie
odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej
szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania”
odpadów.

Spalanie odpadów w domowych piecach
i kotłowniach jest główną przyczyną emisji silnie
trujących gazów i pyłów, które negatywnie
wpływają na środowisko, a przede wszystkim na
zdrowie człowieka. Wytwarzane w czasie palenia
śmieci zanieczyszczenia mogą powodować: astmę
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pojemników i butelek po napojach, zużytych
opon i odpadów z gumy, elementów drewnianych
pokrytych lakierem, przedmiotów z tworzyw
sztucznych, opakowań po rozpuszczalnikach
i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach
i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu,
papieru z nadrukiem farb kolorowych.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi
wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Drodzy
mieszkańcy, unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej
technologii są dla nas po prostu zagrożeniem.
Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie
jest oszczędne tylko kosztowne, bo nieekologiczne.
Jednocześnie dziękujemy tym mieszkańcom,
którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie
odpadów oraz - dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają
ich w domowych piecach i na ogniskach.

oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie
pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe.
Pamiętajmy, że spalając śmieci, zatruwamy nasze
najbliższe otoczenie i nas samych. Paląc śmieci w
piecu, uszkadzamy przewody kominowe poprzez
odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co
może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru
domu, a nawet zatrucia czadem.
Przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz
spalania
odpadów
w
urządzeniach
nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami
musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie
i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.
Przepisy prawa tj. Ustawa o odpadach, Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i Uchwała Rady Gminy Białowieża w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Białowieża jasno określają, że nie
wolno spalać w piecach domowych: plastikowych

Obrona Cywilna Radzi
I. UWAGA DZIKIE ZWIERZĘTA
JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?
II. WŚCIEKLIZNA
GROŹNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI

I. UWAGA DZIKIE ZWIERZĘTA. JAK Z NIMI
POSTĘPOWAĆ?
Coraz częstsze pojawianie się dzikich
zwierząt w sąsiedztwie siedlisk jest następstwem
urbanizacji i ekspansji człowieka. Wiele gatunków
zaadaptowało się do nowych warunków życia
w pobliżu naszych domów, czego skutkiem jest
wzrost ich liczebności oraz coraz częstsze sytuacje
konfliktowe.
Jako
sprawcy
ograniczania
i modyfikowania przestrzeni życiowej dzikich
zwierząt mamy moralny obowiązek w relacjach
z nimi uwzględniać, obok swoich potrzeb,
zwyczaje i potrzeby tych zwierząt. Poniżej kilka
informacji o zwyczajach dzikich zwierząt oraz
wskazówek, jak należy prawidłowo zachowywać
się podczas przypadkowego kontaktu z nimi.
1. JEŻELI STANIESZ "OKO W OKO" Z DZIKIM
ZWIERZĘCIEM PAMIĘTAJ:
• upewnij się, że nie odcinasz zwierzęciu jedynej
drogi ucieczki (gdyby tak się stało, zwierzę na
pewno zaatakuje),
• nie wykonuj gwałtownych ruchów, zacznij się
powoli wycofywać,

• nie patrz zwierzęciu w oczy (to w świecie
zwierząt oznacza wyzwanie do walki),
• nie uśmiechaj się uspokajająco (pokazywanie
zębów oznacza przegląd uzbrojenia i zapowiedź
rychlej walki),
• bądź spokojny i nie bój się (zwierzę wyczuwa
strach),
• jeżeli zwierzę ruszy bądź ruszyło już do ataku,
masz dwie możliwości: walkę lub ucieczkę – jeśli
zdecydujesz się na walkę, możesz głośno krzyczeć
i zdecydowanie ruszyć na zwierzę – może
zrezygnuje, ale nie można mieć pewności.
2. ZWIERZĘTA, KTÓRE DZIWNIE SIĘ
ZACHOWUJĄ MOGĄ BYĆ CHORE NA
WŚCIEKLIZNĘ
Najczęściej są to lisy i borsuki, ale również mogą to
być: psy, sarny, wiewiórki, jeże, jenoty i inne.
Infekcja następuje przez kontakt ze śliną, krwią lub
kałem chorego osobnika. Gdy zauważysz
podejrzanie zachowujące się zwierzęta, np. nie
uciekają przed człowiekiem, powiadom o tym
policję, Urząd Gminy lub Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego.
Jeśli
zostałeś
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ugryziony, natychmiast zgłoś się do lekarza. Nie
zabieraj do lasu psa i nie wypuszczaj go bez opieki
poza
ogrodzony
teren
własnej
działki.
W przypadku zakażenia zwierzęcia domowego
(psa, kota) musi być ono bezwzględnie uśpione.
3. NIE DOKARMIAĆ DZIKÓW !!!
Zbędne, niehandlowe płody rolne oddaj
leśnikom. Dokarmianie, wyrzucanie resztek
pokarmów do niezabezpieczonych śmietników
zachęca dziki do penetrowania zabudowań.
Pozostawione w skrzynkach płody rolne, obecność
pędraków i drutowców w sadzie lub trawnikach
także stanowią wabik dla dzików. Ich przysmaki to
kukurydza, ziarna zbóż, ziemniaki i żołędzie.
Ponadto należy wykaszać ugory, zwłaszcza przy
zbiornikach i ciekach wodnych. Wysokie chwasty
stanowią świetne schronienie - zazwyczaj to
właśnie przez tereny ugorów dziki podchodzą do
siedzib
ludzkich.
Dziki przeważnie nie atakują bez ostrzeżenia. Gdy
wejdziesz na ich teren, ustawią się w linię i zaczną
wydawać charakterystyczny dźwięk w Twoim
kierunku
–
to
dla
Ciebie
ostrzeżenie.
Odyniec jest bardzo niebezpieczny tylko wtedy,
gdy jest zraniony (np. podczas polowania). Od
końca marca do początku jesieni należy uważać na

1.
2.
3.

lochy pilnujące warchlaków – bywają bardzo
niebezpieczne,
przeczulone
na
punkcie
bezpieczeństwa swoich małych. Jeżeli zobaczysz
pasiastego prosiaczka lub usłyszysz cienkie
kwiczenie – lepiej się oddal! Locha z małymi
wycofa się, jeśli tylko będzie miała gdzie i kiedy.
Jeśli spotkasz dzika lub inne dzikie zwierzę
w pobliżu zabudowań mieszkalnych i uznasz, że
stanowi zagrożenie – SPOKOJNIE SIĘ ODDAL
I ZAWIADOM:
Posterunek Policji w Białowieży tel. (85) 6704115
Urząd Gminy Białowieża tel. 85 68 12 487 wew. 25
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30),
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
(całodobowo)
tel.
85
682
95
91
ZAPAMIĘTAJ!
Jeżeli w Twojej okolicy można spotkać dzikie
zwierzęta,
jak
dziki
czy
lisy:
- należy unikać dotykania nieznanych zwierząt,
- należy unikać wypuszczania psów poza
ogrodzenie
własnej
posesji
lub
działki,
- należy starannie zabezpieczać śmietniki i nie
zostawiać resztek pożywienia na zewnątrz.
Barbara Szuma

Apel do właścicieli psów
W związku ze zbliżającym się sezonem
turystycznym
prosimy
mieszkańców
Gminy Białowieża o zwrócenie szczególnej uwagi
na zwierzęta domowe, a przede wszystkim na psy.
Zwierzęta należy przetrzymywać na posesji,

uniemożliwiając im przedostawanie się na
zewnątrz. Ustrzeże to od przykrych incydentów
osób odwiedzających nasz teren, a właścicieli od
finansowych
konsekwencji
poczynań
czworonogów.

Uwaga! Wścieklizna w Białowieży
W
miejscowości
Białowieża
stwierdzono
wściekliznę u jenota. Wścieklizna zagraża
zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt gospodarskich.
Do zakażenia dochodzi
w trakcie pogryzienia,
zadrapania lub poślinienia przez wściekłe
zwierzę.
Wściekłe zwierzę pozbawione jest bojaźliwości
i nie ucieka na widok człowieka. Może
zachowywać się nienaturalnie i wtedy zbliża się
do nas lub naszych zwierząt. W związku z tym
apeluje się:
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Nie zbliżać się i nie dotykać podejrzanie
wyglądających łagodnych zwierząt dzikich, jak
również bezdomnych psów
i kotów.
Nie ściągać skór z dobitych lub padłych zwierząt.
Zwierzęta
gospodarskie
pokąsane
przez
zwierzęta podejrzane o wściekliznę – zgłosić do
lekarza weterynarii.
Zwłoki
zwierząt
dzikich
zabezpieczyć
i zgłosić do lekarza weterynarii.
Własne psy trzymać na uwięzi i nie puszczać
luzem.
W miarę możliwości prosi się o trzymanie kotów
w zamknięciu.

Skarb na Ziemi
przeanalizować. Tu potrzebna jest o wiele większa
skrupulatność. Przyroda dostarcza mi wielu
informacji, a ja ją przedstawiam w małej formie ilustracji.
Wydana
przez
ciebie
seria
pocztówek
z ilustracjami ptaków jest więc takim właśnie
wiernym
odzwierciedleniem
przyrodniczej
rzeczywistości?
Nie
sposób
odzwierciedlić
rzeczywistości
w absolutnie wierny sposób. W każdej ilustracji
znajduje się element interpretacji. To czyni autora
rozpoznawalnym.
Akwarelowe ptaki z Twoich pocztówek niektórzy
mieli okazję poznać już wcześniej?
Wykorzystane
zostały
jako
ilustracje
do
„Ornitologicznego przewodnika po polanach
Puszczy Białowieskiej” wydanego przez Polskie
Towarzystwo Ochrony ptaków.

Barbara Bańka
Artystka z Białowieży, która za pomocą sztuki
opowiada światu o „skarbie na Ziemi” – Puszczy
Białowieskiej.

fot. Tomasz Kamiński

Napisałaś tekst do tego przewodnika.
Zostałam poproszona o napisanie tej książki
zupełnie dla mnie niespodziewanie. Uznałam, że to
świetny pomysł. Postanowiłam ruszyć ku pisarskiej
przygodzie i bawiłam się doskonale. Myślę, że
czytającym książka też dostarcza pozytywnych
przeżyć, bo nie brakuje w niej zabawnych
szczegółów
z
naszej
rzeczywistości
przyrodniczych i społecznych.
Czy nie masz czasem chęci pójścia w innym
kierunku? Odejścia od tematyki przyrodniczej?
Czasem to robię. Ilustruję architekturę Podlasia.
Często, by móc ją przedstawić możliwie
najwierniej, udaję się w poszukiwaniu inspiracji do
okolicznych miejscowości, których wygląd nie
zmienił się prawie zupełnie od stu lat. To wielka
architektoniczna i kulturowa wartość, którą należy
chronić.
Czasem też maluję obrazy zupełnie „nie z tego
świata”. Robię to jednak rzadko i nie pokazałam
ich jeszcze na żadnej wystawie. Kilka z nich
prezentuję na swojej stronie internetowej:
www.barbarabanka.com.

Jesteś malarką, ale także ilustrujesz teksty
przyrodnicze,
w
2014
roku
napisałaś
„Ornitologiczny przewodnik po polanach
Puszczy Białowieskiej”, a w ubiegłym miesiącu
miała premierę twoja autorska seria pocztówek
„Ptaki Puszczy Białowieskiej”. Przyroda zajmuje
ważne miejsce w twojej twórczości. W jaki sposób
„transportujesz” ją do swojej sztuki?
Tak, przyroda jest dla mnie wielką inspiracją. Gdy
maluję obrazy, sięgam głęboko do swojej
wyobraźni, a w niej pełno jest dzikich leśnych
zakamarków, omszałych pni drzew, tajemniczych
kształtów wykrotów i poukrywanych przed
ludzkim wzrokiem żywych stworzeń. Tak
naprawdę wszystko to jest też tutaj wokół nas –
w Puszczy Białowieskiej, która nasyca moją
wyobraźnię niezliczoną ilością obrazów.
Kiedy maluję ilustracje przyrodnicze, wygląda to
trochę inaczej – analizuję anatomię zwierzęcia czy
rośliny, czytam o nich, przeglądam dostępne
zdjęcia, wykonuję wiele szkiców próbnych, czasem
przynoszę do pracowni element rośliny, by móc go
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Może czas na wystawę malarstwa abstrakcyjnego?
Myślę, że taki moment nadejdzie. Teraz jednak
skupiam się na przygotowaniach do dwóch
nadchodzących wystaw, które odbędą się pod
koniec lata i jesienią w Muzeum PrzyrodniczoLeśnym Białowieskiego Parku Narodowego oraz
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Białymstoku. Ich tematem będzie Puszcza
Białowieska – zdecydowanie główne źródło
inspiracji w moim malarstwie.
Masz za sobą wiele wystaw. Także zagranicznych.
Jak to się stało, że dziewczyna z Puszczy
Białowieskiej została artystką, której obrazy
znajdują się w Niemczech, we Francji, Holandii
czy Portugalii?
To była długa droga…
Po swoich przodkach odziedziczyłam miłość do
przyrody i talenty artystyczne.
Mój tata pracował w Służbie Białowieskiego Parku
Narodowego i często zabierał mnie i mojego brata
ze sobą do pracy w Obszarze Ochrony Ścisłej. To
były te czasy, gdy takie rzeczy nie były niczym
nadzwyczajnym. Spędzałam w najdzikszym lesie
Europy całe beztroskie dnie, przemierzając
zwaliska martwych drzew, odpoczywając pod
najstarszymi dębami Puszczy i drzemiąc na
mszystym posłaniu. Trudno przecenić wagę tych
doświadczeń. Myślę, że spotkało mnie wielkie
szczęście. Natomiast w domu dzieciństwo mijało
mi głównie na rysowaniu i malowaniu. Tak
ukształtowała się moja wrażliwość na piękno
przyrody i pasja do tworzenia obrazów.
Jako nastolatka wybrałam swoją przyszłą karierę –
postanowiłam zostać leśnikiem. Ucząc się
w Technikum Leśnym w Białowieży, potem
studiując
na
Wydziale
Leśnym
SGGW,
realizowałam swój plan na życie - z dala od pracy
przy biurku i sztywno wyznaczonych godzin
pracy. Zostałam podleśniczym w Nadleśnictwie
Białowieża. Sztuka poszła w odstawkę. Bez reszty
oddałam się pracy zawodowej, czerpiąc radość
z codziennego kontaktu z przyrodą.
Miałam też okazję pracować w kilku innych
miejscach w Białowieży – między innymi w 2007
roku w
Zakładzie Badania Ssaków Polskiej
Akademii Nauk (dzisiejszym Instytucie Biologii
Ssaków PAN), co dało mi jeszcze szerszą
perspektywę zawodową – pomogło poznać ludzi
spoza Białowieży i przełamać, niestety typową dla
Polaków, nieśmiałość w posługiwaniu się językami
obcymi.
Właśnie w tym okresie postanowiłam wrócić do
malowania… Na początku było to trudne –
brakowało mi wiary w siebie. Odwagi dodała mi
moja wspaniała wieloletnia przyjaciółka - Joanna
Kossak. Wsparła mnie nie tylko emocjonalnie, ale
także praktycznie, pilotując mnie podczas realizacji
pierwszych ilustratorskich zleceń. To była

nieoceniona pomoc. Później doświadczyłam jej od
wielu innych osób, które zaufały mi na początku
mojej artystycznej drogi.
Kolejne lata przyniosły mi wiele artystycznych
doświadczeń i wspaniałych przyjaciół, z którymi
stale współpracuję. W 2012 roku zrealizowałam też
swoje marzenie o studiach na Akademii Sztuk
Pięknych.
Odeszłaś z etatowej pracy?
Moja leśna kariera
skończyła się, gdy
wylądowałam za biurkiem. Lata przepracowane
w lesie wspominam z ogromnym sentymentem,
natomiast rozpoczęcie pracy biurowej ostatecznie
przyspieszyło moją decyzję o pójściu własną
artystyczną drogą. W 2013 roku złożyłam
wymówienie i od tego czasu pozostaję niezależnym
twórcą. Puszcza Białowieska pozostaje moją muzą.
Zawsze obecna i otaczająca ze wszystkich stron –
dostępna i inspirująca.
Opowiadasz o niej nie tylko przez sztukę, ale
także jako przewodnik turystyczny?
Bardzo lubię odkrywać przed ludźmi tajemnice
dzikiej przyrody. Lubię opowiadać o niej nie tylko
obrazami, ale też słowami. Wielu turystów
przyjeżdża tutaj z miejsc oddalonych o tysiące
kilometrów, często z innych kontynentów.
Przyciąga ich unikatowość tego małego skrawka
lasu, który my mamy szczęście oglądać na co dzień.
Lasu, jakiego nie ma już nigdzie indziej.
Nieraz turyści opowiadają mi, jak przez lata
marzyli o przyjeździe do Białowieskiego Parku
Narodowego. To wspaniałe uczucie, gdy widzę, jak
oszałamia ich piękno naturalnego lasu, jak porusza
on ich wyobraźnię…
Puszcza Białowieska to prawdziwy skarb.
W niektórych miejscach wygląda jak przed setkami
czy tysiącami lat, jakby czas zatrzymał się
w miejscu. Tylko tu nie dosięgła jej piła, siekiera
i ludzka zachłanność. Myślę, że warto o tym mówić
i chwalić się tym, bo to jest nasze dziedzictwo.
Mam świadomość, że to, co objaśniam turystom,
idzie z nimi dużo dalej, w świat…
Zupełnie jak twoje „ptasie” pocztówki?
Właśnie! Bardzo chciałam zrobić serię pocztówek,
które będą nie tylko przyjemne dla oka, ale także
zawierały pewien przekaz. Dlatego z tyłu każdej
z sześciu pocztówek serii znalazła się informacja na
temat tego, jak wygląda życie danego ptaka
w Puszczy Białowieskiej – kiedy można go tutaj
spotkać, w jakich miejscach najchętniej przebywa,
co stanowi jego pokarm. Wysyłając pocztówkę
z Białowieży, wysyłamy mały fragment tutejszego
świata. To gratka nie tylko dla miłośników ptaków.
Gdzie można kupić twoje pocztówki?
Na razie tylko bezpośrednio ode mnie. Wystarczy
do mnie zadzwonić lub wysłać e-mail na adres:
art@barbarabanka.com.
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Na pewno masz już kolejne artystyczne plany.
Czy poza nadchodzącymi wystawami, szykujesz
coś nowego dla miłośników twojej twórczości?
W tej chwili głównie energię skupiam na
malowaniu obrazów i przygotowaniu wystaw.
Jednak nie byłabym sobą, gdybym nie robiła kilku
rzeczy na raz, więc na pewno do tego czasu jeszcze
czymś zaskoczę swoich „fanów”. Na razie jednak
nie
zdradzę
szczegółów.
Zapraszam
do
odwiedzania mojego profilu na Facebooku: Barbara
Bańka Art. Tam zamieszczam wszystkie
aktualności na temat swojej działalności.
Nie zapominajmy o mapie gminy Białowieża!
Właśnie zakończyłam pracę nad mapą gminy
i samej Białowieży. Wykonałam ją na zlecenie
Urzędu Gminy Białowieża i mam nadzieję (dość
nieskromną), że spodoba się Białowieżanom nie
mniej niż podoba się mnie samej.
Z pewnością tak będzie. Dziękuję Ci bardzo za
rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmawiała: Katarzyna Turosieńska - Durlik

Projekcja filmu dokumentalnego „Siaroża” w BPN
22 kwietnia o godzinie 17:00 w Białowieży odbył się
pokaz filmu dokumentalnego Belsat TV w reżyserii
Jerzego Kaliny pt. „Siaroża". Specjalne zaproszenie
na projekcję otrzymali: reżyser pan Jerzy Kalina,
główny bohater pan Sergiusz Niczyporuk oraz
drugoplanowy bohater dziennikarz Jarosław
Iwaniuk. Dziękujemy naszym zacnym Gościom

i
wszystkim
oglądającym
za
przybycie.
Było to wspólne przedsięwzięcie Białowieskiego
Ośrodka Kultury i Muzeum Przyrodniczo-Leśnego
Białowieskiego Parku Narodowego. W tym miejscu
dziękujemy serdecznie za udostępnienie sali
konferencyjnej oraz podziękowania dla pani Ewy
Moroz – Keczyńskiej za pomoc w organizacji.
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Wieczorek białoruski z Wiktorem Stachwiukiem
12 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Białowieży odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
„Wieczorki białoruskie”. Jako pierwsze na
wieczorku białoruskim wystąpiły dzieci, które
wzięły udział w konkursie recytatorskim w języku
białoruskim ,,Ojczyste słowo’’. Do konkursu
przygotowywało się 15 uczniów, były to eliminacje
rejonowe. I mamy zwycięzców: Eliasz PiotrowskiIII miejsce, Maria Wołosik-II miejsce, Angelika
Szpakowicz-III miejsce
i Maria Marczukwyróżnienie.
Gościem głównym spotkania był pan Wiktor
Stachwiuk
urodzony
w
1948
roku
w
Trześciance
absolwent
teleautomatyki
i filologii białoruskiej; wykładowca w WSP
w Częstochowie w latach 1975-1988; w latach 1988
– 1992 – sekretarz Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno - Kulturalnego, były redaktor naczelny
Radia Racja nadającego
w języku
białoruskim, autor książki „Siva zozula” napisanej
w gwarze mieszkańców Trześcianki. Debiutował
w „Niwie” w 1962 roku. Opublikował tomy
wierszy „Bahrowy cień” oraz książkę „Siva zozula”
(2006).
W 2014 roku wydał zbiór opowieści
,,Pakul zmierknie dzień’’. Jego pasją jest również

malarstwo oraz nurkowanie swobodne. Pan Wiktor
to człowiek z pasją, o czym mogli się przekonać
uczestnicy spotkania, na którym nasz gość bardzo
ciekawie opowiadał o swoim życiu, podróżach,
karierze zawodowej. Na koniec tradycyjnie
degustowaliśmy wybraną białoruską potrawę
kulinarną. Jako że spotkanie odbyło się w okresie
postu, danie było również postne – białoruskie
gołąbki
z kaszą i grzybami.
Podczas spotkania odwiedziła nas telewizja.
Reportaż z wieczorku można obejrzeć na stronie
http://bialystok.tvp.pl/programy/mniejszości/ty
dzieńbiałoruski/24.04.2016.
Zapraszamy
na
następne
spotkania
z
cyklu
„Wieczorki
białoruskie”
już
w
maju.
Projekt „Wieczorki białoruskie w Białowieży” jest
realizowany przez Białowieski Ośrodek Kultury
we współpracy z Zespołem Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży przy finansowym
wsparciu
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji.
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki,
Angelina Masalska
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Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA w
Białowieży
Już po raz drugi w Białowieży, w Klubokawiarni
Walizka odbywa się Ogólnopolski Festiwal Polskiej
Animacji O!PLA Polska Animacja ma swoje
specjalne miejsce w kinematografii, a w latach 60tych i 70-tych XX wieku zjawisko zwane Polską
Szkołą Animacji było jedną z najlepiej
rozpoznawalnych na świecie marek polskiej sztuki.
Niegdyś
krótkometrażowa
animacja
była
popularna nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych.
Współczesne realia mediów zaprowadziły tę
ważną dziedzinę sztuki do lamusa i mało kto
pamięta tak ważne ośrodki polskiej animacji, jak
Bielsko Biała, Kraków, Łódź, Poznań czy
Warszawa. Przywrócić popularność tej sztuki ma
za zadanie odbywający się od 2013 roku
OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL
POLSKIEJ
ANIMACJI “O!PLA” („O!PLA oznacza: „O! Polska
Animacja”). Intencją tego niezależnego festiwalu
jest próba odbudowy relacji pomiędzy widzami
a polską animacją - stąd specyficzna forma
festiwalu. Od samego początku celem O!PLA jest
docieranie ze sztuką animacji nie tylko do dużych,
ale przede wszystkim, do mniejszych ośrodków
w kraju (w 2014 to 39 miast i 5 wsi), zaś poprzez

projekcje dla widzów w różnym wieku, prelekcje,
spotkania z twórcami oraz warsztaty animacji, mieć
znaczący
charakter
edukacyjny.
Podstawą O!PLA jest KONKURS NAJNOWSZEJ
POLSKIEJ ANIMACJI DLA WIDZÓW 16+.
Konkurs główny to 5 PROJEKCJI TRWAJĄCYCH
70-90 MINUT KAŻDA (kategorie Szkolna,
Studyjna, Off, Animowane Fraszki , Animowane
wideoklipy) . W konkursie Jurorami są wszyscy
widzowie biorący udział w projekcjach. To
Widzowie w całej Polsce zdecydują do kogo
powędrują
statuetki
Złotych,
Srebrnych
i Brązowych Tobołków Koziołka Matołka
(ufundowane
przez
firmę
TISSOTOYS).
Przybocznym, ale jakże ważnym konkursem, jest
KONKURS TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS, który
w tym roku mieliśmy okazję zorganizować
wspólnie z Białowieskim Ośrodkiem kultury,
a udział w niej wzięły wszystkie dzieci z klas I-III
i grupa przedszkolaków z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego
w
Białowieży.
Oficjalna strona festiwalu: www.polskaanimacja.pl
Eliza Dorota Łozowska
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BOK zaprasza
27 maja (piątek) 2016 o godzinie 18:00 Towarzystwo
Przyjaciół Białowieży oraz Białowieski Ośrodek
Kultury zapraszają na koncert „Różnogłosie” na
parking gminny przy ulicy Kolejowej. W programie
występy białoruskich zespołów folklorystycznych
oraz zabawa taneczna. Koncert jest realizowany

w ramach projektu „Różnogłosie – cykl prezentacji
muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej”
z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Wstęp wolny!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Do 10 czerwca w naszej Galerii oBOK będzie można
współtwórców polskiego kina dokumentalnego.
oglądać wystawę zdjęć pn. "Kobiety świata". Ich
Ponad 30 lat pracy dla TVP 1 i TVP 2 , współpraca
autorem jest Mikołaj Nesterowicz, który nad
z takimi telewizjami jak japońska NHK, Discovery
przygotowaniem cyklu pracował 10 lat. Najstarsze
Channel, WDR, ARTE czy BBC zaowocowała
fotografie pochodzą z początku lat 70- tych. Mikołaj
dorobkiem ponad 300 filmów dokumentalnych,
Nesterowicz, czy też Kola, jak nazywali go
reportaży, seriali telewizyjnych czy filmów
przyjaciele i redakcyjni koledzy, należał do grona
szerokoekranowych takich, jak „Kresowa Ballada”
w reż. Tamary Sołoniewicz. Wstęp wolny!
czołowych polskich operatorów filmowych, a od lat
80-tych uznawano go za jednego z wybitniejszych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------15 maja 2016 o godzinie 17:00 zapraszamy do sali
kina Żubr na uroczyste otwarcie i prezentację
strony internetowej WIRTUALNEGO MUZEUM

HISTORII ŻYDÓW W BIAŁOWIEŻY oraz koncert
pieśni żydowskich KAROLINY CICHEJ. Wstęp
wolny!

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

Polub nasz profil na facebooku i bądź na bieżąco!

Białowieski Ośrodek Kultury
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Zakładamy DZIECIĘCY KLUB TANECZNY przy
humory. Również 19.05. lecz o godz. 17:00 ruszają
BOK! Pierwsze zajęcia odbędą się 19.05. o godz.
pierwsze
zajęcia
z
tańca
towarzyskiego
15:00 w sali ośrodka kultury. Zapraszamy dzieci
użytkowego dla KLUBU SENIORA, a o 18:30
w wieku 6-10 lat. Będą prowadzone zajęcia z
zapraszamy
STARSZĄ
MŁODZIEŻ
rytmiki oraz nauka polskich tańców narodowych.
i DOROSŁYCH. Zajęcia są bezpłatne!
Koniecznie zabierzcie miękkie obuwie oraz dobre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 maja (sobota) 2016 BOK zaprasza na koncert Jacka Borkowskiego o godzinie 18:00. Wstęp wolny!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODLASKIE ZRZESZENIE LZS W BIAŁYMSTOKU ORAZ
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁOWIEŻY SERDECZNIE
ZAPRASZAJĄ NA:
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn
Miejsce zawodów: Białowieża, sala Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży (otwarcie turnieju i zbiórka wszystkich drużyn o godzinie 9:30 )
oraz Technikum Leśnego w Białowieży (część spotkań grupowych).
Termin: 14 maja (sobota) 2016 rok. Godzina rozpoczęcia: 9:30.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski:
tel. 660 852 639, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.
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Spektakl „Świeczka zgasła”
17 kwietnia mieszkańcy Białowieży oraz wszyscy
zainteresowani
mogli
zobaczyć
w Białowieskim Ośrodku Kultury spektakl
„Świeczka zgasła” na podstawie komedii A. Fredry
w wykonaniu grupy teatralnej „Rozhulana
Tanecznica” działającej przy Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Rzecz
działa się w niemal kompletnej ciemności w leśnej
chatce,
w której
pasażerowie
pocztowego

dyliżansu wskutek nieszczęśliwego zrządzenia
losu zmuszeni byli szukać schronienia przed
deszczem i chłodem. Rozmowa odsłoniła przywary
i słabości bohaterów, a także zweryfikowała ich
poglądy. Inteligentny, a zarazem lekki humor tej
mniej znanej komedii Fredry nie pozostawił
nikogo obojętnym, a tytułowa świeczka rozjaśniła
twarze szczerym uśmiechem.

Rozstrzygnięcie konkursu
Szanowni Państwo!
W poprzednim wydaniu „Głosu Białowieży”
ogłosiliśmy
konkurs,
który
polegał
na
dopasowaniu ręcznie napisanych wierszy, myśli
bądź fraszek do właściwego nazwiska. Także
pozycja nr 1 była to myśl napisana przez panią
skarbnik Bożenę Masalską, pozycja nr 2 to fraszka
napisana przez panią skarbnik Helenę Bagrowską,
natomiast pozycja nr 3 to wiersz napisany przez

pana wójta Grzegorza Kasprowicza. Pierwszą
osobą, która dostarczyła prawidłowe odpowiedzi
jest pani Helena Dulko – Tomalak. Pani Helena jest
Białowieżanką, dla której twórczość nie jest obca,
gdyż sama również pisze wiersze. Zwyciężczyni
serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do Białowieskiego Ośrodka Kultury.
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Wystawa TRYLOGIA w Galerii oBOK

Przez kilka tygodni we wnętrzu Galerii oBOK
gościła niezwykła wystawa. Były to oryginalne
rekwizyty i kostiumy z ekranizacji „Ogniem
i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Każdy
zwiedzający mógł zobaczyć, dotknąć, a nawet
przymierzyć nakrycia głowy pierwszoplanowych
postaci, wśród których można było odnaleźć
Helenę, Skrzetuskiego czy Bohuna. Ciekawym

dopełnieniem wystawy było spotkanie z Panem
Pawłem Winiarskim, który pracował na planie
filmu jako statysta konny. Podczas pasjonującej
opowieści można było poznać kulisy kręcenia tak
dużej produkcji filmowej, zadać pytania i zderzyć
swoją wiedzę filmową z przekazem widzianym
nieco „od kuchni”.
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Witajcie w naszej bajce
6 maja 2016 r. w sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury odbył się spektakl interaktywny
pt. „Witajcie w naszej bajce”. Na przedstawienie
Gminna
Biblioteka
Publiczna
zaprosiła
przedszkolaków i uczniów klas I – III Szkoły
Podstawowej w Białowieży. Aktorzy z krakowskiej
Agencji Artystycznej „Edu – Artis” zabrali dzieci
w niezwykłą podróż po Świecie Bajki, podczas

której spotkali się z
Kopciuszkiem, Panem
Kleksem, Jasiem i Małgosią, Pinokiem. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w spektaklu, żywiołowo
reagowały.
Spektakl zachęca dzieci do czytania książek,
pokazuje jak można ciekawie spędzić czas z
książką.
Ludmiła Osakowicz

Farba na elewację
Bardzo się cieszymy, że są jeszcze osoby, które bezinteresownie wspierają białowieską kulturę. Tym razem
została nam nieodpłatnie przekazana farba znakomitej fińskiej firmy, która posłużyła do odnowienia części
drewnianych elementów budynku, w którym znajduje się Białowieski Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy. W
tym miejscu serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie, która jednak chce pozostać anonimowa, za okazaną pomoc.
Dziękujemy również Panom z brygady remontowej, którzy przez kilka dni dzielnie pracowali nad
odnowieniem naszej elewacji.
Proszę pamiętać, że dla nas każde wsparcie finansowe, rzeczowe czy też przekazane w nieodpłatnej usłudze
jest niezwykle cenne i odciąża budżet instytucji.
W imieniu zespołu pracowników
Katarzyna Turosieńska-Durlik
dyrektor BOK
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Wystawa o Konstytucji 3 Maja
W kwietniu, tuż przed 225 rocznicą Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, w holu Białowieskiego Ośrodka
Kultury, prezentowana była historyczna wystawa,
przygotowana
przez
Muzeum
Wojska

w Białymstoku. Dzięki niej liczne grupy młodzieży
szkolnej mogły odbyć lekcje historii wzbogacone
o elementy wizualne i ciekawe fakty z przeszłości.

Obchody święta Konstytucji 3 Maja
Białowieża już po raz kolejny uroczyście
obchodziła
Święto
Narodowe
Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się o
godzinie 11:00 mszą świętą w białowieskim
kościele. Tuż po mszy, o godzinie 12:15,
społeczność białowieska zebrała się przy pomniku
„Konstytucji 3 Maja” na rogu ulic Waszkiewicza i
Browskiej, gdzie odbyło się złożenie wieńców
przez delegacje białowieskich zakładów pracy,
instytucji naukowych i placówek oświatowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójta
Gminy Białowieża – Grzegorz Kasprowicz, po
czym zebrani goście mieli okazję wysłuchać
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
Chóru Leśników Białowieskich. Uroczystość
prowadził pan Wojciech Małachowski, wartę
honorową pełnili Policja, Straż Graniczna oraz
Harcerze z Domu Dziecka w Białowieży. Następnie

o godzinie 13:00 w sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury odbył się „Koncert Patriotyczny”,
a w nim widzowie mogli podziwiać pięknie
przygotowane i zaprezentowane Polskie Tańce
Narodowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
"MAŁE PODLASIE" z Siemiatycz. Założyciel
zespołu i jednocześnie choreograf, pan Krzysztof
Szyszko, przedstawił w skrócie historię zespołu,
który istnieje już 31 lat. Widzowie mieli miłą
niespodziankę, gdyż w trakcie występów odbyła
się żywa lekcja tańców i chętna publika mogła
zatańczyć na scenie z profesjonalistami.
29 kwietnia w Sali kina Żubr odbyła się
Akademia z okazji 3 Maja przygotowana przez
uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Tekst: Marek Zubrycki
Zdjęcia: Eliza Łozowska
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Młodzież z Białowieży w Straży Pożarnej w Hajnówce

20 kwietnia 2016 roku dzieci z klas I i II
Szkoły Podstawowej w Białowieży wraz z
opiekunami: Elżbietą Rubiel, Elżbietą Ulezło i
Martą Bugwin, pojechały do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce na zajęcia
edukacyjne. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z
zagrożeniami, które mogą napotkać na co dzień,
oraz
sposoby
zachowania
w
sytuacjach
kryzysowych. Zajęcia były prowadzone w sali
edukacyjnej ,,Ognik”, która składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich jest pomieszczeniem
symulującym mieszkanie. Zostały w niej
przedstawione
zagrożenia
pochodzące
od
przedmiotów codziennego użytku, np. ogrzewanie

kominkowe czy urządzenia elektryczne. Dzieci
ćwiczyły sposoby prawidłowego zachowania w
przypadku zaistnienia zagrożenia. W drugiej części
zajęć dzieci uczyły się wzywania pomocy w
sytuacji zagrożenia, utrwalały znajomość numerów
alarmowych,
znaki stosowane w drogach
ewakuacyjnych, poznały podstawowy sprzęt
pożarniczy. Strażacy pokazali dzieciom również
wyposażenie wozów strażackich, pozwalając
przymierzyć kaski, kamizelki, rękawice. Zajęcia
bardzo podobały się naszym uczniom. Być może
zachęciły do wyboru w przyszłości zawodu
strażaka.
Elżbieta Ulezło
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Każdy dzień jest właściwy i każda pogoda jest dobra, by
poszerzać horyzonty....
Dlatego też w myśl tej zasady klasy III sp, IV, VI
i częściowo V w dniu 19 kwietnia b.r. wyjechały na
całodniową wycieczkę autokarową po najbliższym
regionie. Opiekunami wyjazdu byli: p. Barbara
Leoniuk, p. Iwona Lickiewicz i p. Krzysztof Petruk.
Pierwszym punktem naszego programu
był Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii.
O rany!, jakie tam cudeńka widzieliśmy!!! Była
wystawa minerałów (aż nam się oczka świeciły,
jakie były piękne!), i wystawa bursztynów,
i prehistorycznych morskich skamieniałości,
i morskich stworzeń, i mieszkańców terenów
podbiegunowych, i motyli świata, i pająków
świata, a nawet terrarium i mnóstwo akwarium
z żywymi stworzeniami, i głosy ptaków, i jeszcze
wystawa poświęcona ssakom i ptakom Puszczy
Białowieskiej. I oprowadzali nas wykładowcy
pracujący na Wydziale Biologii, którzy nie tylko
pokazywali nam te wszystkie wspaniałości, ale też
umiejętnie "przemycali" mnóstwo ciekawych
informacji.
Następnie odwiedziliśmy Radio Białystok.
Poznaliśmy pracę radiowców "od środka".
Mogliśmy zobaczyć "na żywo", jak o godzinie 11.00
przekazywane
są
najnowsze
wiadomości,

poznaliśmy tajniki powstawania i obróbki audycji,
widzieliśmy zbiory białostockiej fonoteki radiowej.
Wycieczkę zakończyliśmy w Poczopku.
Tam także świetnie się bawiliśmy. Najpierw
oglądaliśmy woliery z sowami (najładniejsza była
sowa śnieżna). Następnie uczestniczyliśmy w grze
na orientację, podczas której trzeba było zbierać
punkty w różnych stacjach, przy okazji zgłębiając
wiedzę przyrodniczą. Zwycięzcami zostali Julka
i Bartek z kl. V. Niektórzy próbowali zaprzyjaźnić
się z żabą (patrz zdjęcia), inni chcieli spełniać swoje
marzenia przechodząc przez "bramę życzeń",
a jeszcze inni okupowali pobliski sklepik
z
pamiątkami.
Potem
pani
przewodnik
oprowadziła
nas
po
"Galerii
Puszczy
Knyszyńskiej".
Zwieńczeniem
wycieczki
było
ognisko
w Nadleśnictwie Krynki. Och, jak nam po całym
dniu wrażeń smakowała kiełbaska własnoręcznie
upieczona!
Nie tylko humory, ale i pogoda dopisała nam przez
cały czas trwania wycieczki. Dopiero w drodze
powrotnej zaczął kropić deszcz, ale my byliśmy już
w autokarze.
Barbara Leoniuk
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Najmłodsi pamiętają o rocznicach
2 kwietnia, dokładnie w 211 rocznicę
urodzin duńskiego bajkopisarza – Hansa
Christiana Andersena, na holu białowieskiego kina
„Żubr” było bardzo tłoczno, gwarno i kolorowo.
Zapełniła go nie tylko młodzież i dzieci, ale również
wesołe bajkowe postacie, jakie wyszły spod pędzli
młodych artystów. A wszystko to z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Jest
on obchodzony na całym świecie już od blisko
pięćdziesięciu lat. Dokładnie ustanowiono go
w 1967 roku w celu promowania literatury i grafiki
dziecięcej oraz inspirowania najmłodszych
czytelników do sięgania po książki. Każdego roku
Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych
Ludzi powołuje kraj, który zostaje gospodarzem
Dnia Książki dla Dzieci. Jego zadaniem jest
zaprojektowanie i rozesłanie do innych krajów
plakatu
ze
specjalnym
przesłaniem
dla
czytelników. Polska tę honorową rolę pełniła
w 1979 roku. W tym roku organizatorem była
Brazylia, a motto, jakie towarzyszyło obchodom, to
słowa bardzo dobrze znane wszystkim miłośnikom
bajek: „Pewnego razu…”

A więc pewnego razu w białowieskim kinie
zaczęły rządzić… Minioki. Zgodnie z duchem,
a raczej literą nowoczesności na tronie zasiadł
Donald
Kaczor we własnej osobie, a wartę
honorową pełnili przy nim Star Wars i Lego
Ninjago. Co prawda Porcelanowe Laleczki, Elfy
i Krasnoludki - tak uwielbiane przez starsze
pokolenia - musiały zejść na dalszy plan, jednak i tu
pojawiła się piękna tęcza, która jaśnieje nad całą
bajkową ścianą, jaka obecnie zdobi hol kina.
Białowieska młodzież pamięta nie tylko
o tak wesołych i kolorowych wydarzeniach, jak
Dzień Książki, lecz także o tych poważniejszych o Dniu Flagi Narodowej, który jest obchodzony
w Polsce od 2004 roku, a przypada 2 maja. Z tej
okazji w Białowieskim Ośrodku Kultury można
było spróbować swoich sił we własnoręcznym
wykonaniu polskiej flagi i kokardy narodowej,
oczywiście zgodnej z wymogami heraldycznymi,
a więc białej w środku, czerwonej na zewnątrz.
Biało-czerwone kokardy narodowe wykonane
przez młodzież dumnie zdobiły klapy uczestników
białowieskich obchodów Święta Narodowego 3
Maja.
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Udany występ strażaków OSP Białowieża
W niedzielę, 3 kwietnia, zespół OSP Białowieża
wziął udział w turnieju piłki siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Narewka. Nasz zespół już po raz
kolejny zaprezentował się bardzo dobrze, zajmując
drugie miejsce i ulegając tylko gospodarzom 2 do 1.
- Możemy być zadowoleni z naszego występu –
komentuje
Piotr
Orzechowski,
kapitan
białowieskiego zespołu. – Tym razem nie udało
nam się wygrać, ale drużyna Narewki była dziś w
doskonałej dyspozycji. Naprawdę ciężko było się jej
przeciwstawić.

Androsiuk Tomasz)
III miejsce – HAJNÓWKA, 3 pkt, 3:4 (skład
zespołu: Radziwoniuk Piotr, Saczko Piotr, Gilewski
Andrzej, Moroz Andrzej, Pietruczuk Tomasz,
Wołkowycki Mariusz, Kruk Łukasz)
IV miejsce – MICHAŁOWO, 0 pkt, 0:6 (skład
zespołu: Czaban Tomasz, Kazberuk Krzysztof,
Gryc Patryk, Konończuk Adrian, Ostrowiecki
Dawid, Borowski Michał, Wiszniewski Jakub)
Wyróżniono
statuetkami
najlepszych
zawodników turnieju:
„Najlepszy blokujący” – KONOŃCZUK ADRIAN
– Michałowo
„Najlepszy broniący” – KAZBERUK DAWID –
Białowieża
„Najlepszy zagrywający” – SKIEPKO DAWID –
Narewka
„Najlepszy rozgrywający” – WOŁKOWYCKI
MARIUSZ – Hajnówka
„Najlepszy atakujący”– SZPILKO JAROSŁAW –
Narewka
„Najlepszy
przyjmujący”
–
ANDROSIUK
TOMASZ – Białowieża
„MVP” turnieju – SUCHODOŁA MICHAŁ –
Narewka

Wyniki spotkań:
Narewka – Michałowo 2:0 ( 25:17 ; 25:23 )
Narewka – Hajnówka 2:1 ( 25:14 ; 20:25 ; 15:8 )
Narewka – Białowieża 2:1 (21:25 ; 26:24 ; 15:10 )
Michałowo – Hajnówka 0:2 ( 23:25 ; 26:28 )
Michałowo – Białowieża 0:2 ( 20:25 ; 24:26 )
Hajnówka – Białowieża 0:2 ( 18:25 ; 21:25 )
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce – NAREWKA, 6 pkt, 6:2 (skład zespołu:
Suchodoła Michał, Skiepko Dawid, Bakanacz
Bartosz, Awksientijuk Adam, Szpilko Jarosław,
Awruk Alina)
II miejsce – BIAŁOWIEŻA, 5pkt, sety 5:2 (skład
zespołu: Orzechowski Piotr, Gutowski Wojciech,
Gutowski Mateusz, Kazberuk Dawid, Grzegorczyk
Damian, Kupień Artur, Kołodziński Mirosław,

Mateusz Gutowski
fot. Alina Awruk

OSP Białowieża

Kapitan OSP Białowieża odbiera puchar za 2 miejsce

Wyróżnieni zawodnicy

Puchary
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Sukces młodych białowieskich tancerzy
Od września 2015 roku w Białowieskim Ośrodku
Kultury odbywają się zajęcia taneczne HIP – HOP.
Instruktorem, a jednocześnie prowadzącym zajęcia
jest pan Krzysztof Twarowski. Uczestnikami koła
tanecznego są uczniowie szkoły podstawowej
w Białowieży (13 osób). Białowieska grupa
taneczna „WHAT DO YOU MEAN” prezentowała

się
kilkakrotnie
poza
granicami
naszej
miejscowości, w Szepietowie, Wasilkowie oraz 7
maja w Czeremsze na „V Dance Project Festiwal”
gdzie zdobyła I miejsce. Gratulujemy serdecznie
naszej roztańczonej młodzieży i życzymy kolejnych
sukcesów.

Przypominamy, że zajęcia odbywają się w środy w
godzinach 18:00 – 20:00 w sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury. Osoby zainteresowane uczestnictwem
w zajęciach serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie informujemy, iż w Białowieży grupę
taneczną będzie można obejrzeć 24 maja podczas
szkolnych uroczystości z okazji Dnia Matki. Początek
godzina 10:00 w sali kinowej.

Uczciwy Białowieżanin
Sumienny pracownik Białowieskiego
Parku Narodowego - strażnik Mikołaj
Szpakowicz patrolując ścieżki i rozdroża
parku, a tego majowego dnia Parku
Pałacowego, znalazł portfel ze znaczną
sumą pieniędzy i dokumentami. Znając
mieszkańców
Białowieży, a
nawet
przebywających tu czasowo gości,

domyślił się, że właścicielem portfela może
być
pracownik
firmy
zakładającej
instalację grzewczą na terenie gminy
Białowieża.
Portfel
niezwłocznie
dostarczył właścicielowi. Panu Michałowi
serdecznie dziękujemy, a szczególnie
podziękowania składa pan Michał Buszka.
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