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Wójt informuje
Szanowni Państwo,
od początku marca Białowieski Ośrodek Kultury
ma
nowego
dyrektora
Panią
Katarzynę
Turosieńską-Durlik.
Życzę
Państwu,
Pani
Katarzynie i sobie owocnej współpracy na rzecz
białowieskiej kultury. Jednocześnie dziękuję za rok
współpracy Pani Ludmile Kaneckiej, która
z powodzeniem pełniła obowiązki dyrektora
Domu Kultury w Białowieży.
17 marca Gmina Białowieża złożyła 3 wnioski
na przebudowę dróg gminnych. Staramy się
o dofinansowanie dróg Nowej, Ogrodowej
i Puszczańskiej. Podpisanie umów z gminami
planowane jest w miesiącach wakacyjnych. To czy
dostaniemy pieniądze na którąś z dróg uzależnione
jest od wyniku konkursu.
12 i 13 marca z radnymi Gminy Białowieża oraz
przedstawicielami
samorządów
powiatu
hajnowskiego uczestniczyliśmy w konferencji
naukowej pt. „Puszcza Białowieska- mity, fakty
i przyszłość”, która pierwszego dnia odbyła się
w Senacie RP w Warszawie. Drugiego dnia
w Białowieży, zorganizowana została manifestacja
mieszkańców
Białowieży,
okolicznych
miejscowości oraz miasta Hajnówka. 15 marca
w lasach Puszczy Białowieskiej odbyła się wizytacja
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa zakończona konferencją
w Białowieskim Parku Narodowym. Tematem
wizytacji była „ Współpraca samorządów z Lasami
Państwowymi
i
Białowieskim
Parkiem
Narodowym, przyczyny i skutki zaniechania
racjonalnej gospodarki leśnej w latach 2008-2015
na terenie Puszczy Białowieskiej".- więcej na temat
działań dotyczących Puszczy Białowieskiej można
przeczytać na kolejnych stronach Głosu Białowieży.
Rozpoczęliśmy przedsezonowe porządki na terenie
Naszej Gminy. Posprzątane zostaną drogi gminne,
powiatowe oraz parking. Ubytki w drogach
żwirowych wzorem ubiegłego roku zostaną
uzupełnione i wyrównane po przeschnięciu.
Zakończyłem spotkania we wszystkich sołectwach
gminy. Dziękuję wszystkim za aktywne
uczestniczenie, pytania i propozycje. Tych
z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć
w spotkaniach zapraszam do wizyty w Urzędzie
Gminy Białowieża.
8 marca miałem przyjemność uczestniczyć
w spotkaniu Związku Emerytów i Rencistów

Białowieży - bardzo dziękuję za zaproszenie i miło
spędzony czas. Następnie wspólnie obejrzeliśmy
przygotowaną akademię z okazji Dnia Kobiet.
Dziękuję wszystkim przybyłym, zespołowi
Ruczajok za pięknie wykonane utwory, Pani
Marcie Wołoncewicz oraz jej podopiecznym
za
ciekawie
opracowane
i
wykonane
przedstawienie. Dziękuję też Pani Katarzynie
Turosieńskiej-Durlik
za
zaproszenie
Kara
Mazurowego i piękny pokaz tańca, którego dawno
w Białowieży nie było.
26-27 lutego odbył się X Turniej Białowieskich
Zakładów Pracy w piłce siatkowej. W ubiegłym
roku Urząd Gminy zajął V miejsce, a w tym
chwalimy się II miejscem!!
Informuję, iż już od dłuższego czasu oddany jest
do użytku nowy plac zabaw przy szkole, który
posiada wszelkie potrzebne certyfikaty i nadaje
się do bezpiecznej zabawy.
Już wkrótce mieszkańcy Białowieży i odwiedzający
ją turyści będą mogli korzystać z nowej mapy
gminy Białowieża. Powstaje ona w pracowni naszej
miejscowej artystki – Barbary Bańki. Będzie
to mapa zupełnie wyjątkowa. Autorka przedstawi
Naszą Gminę z perspektywy lecącego nad puszczą
ptaka. Technika akrylowa, jaką artystka stosuje
w swojej pracy, umożliwia nadanie mapie
szczególnego – przyjaznego dla oka charakteru,
przypominającego
realistyczny
obraz.
Nie
zabraknie tu jednak, typowych dla turystycznej
mapy, elementów: dróg, ścieżek edukacyjnych,
wież widokowych czy parkingów. Dodatkowo
wyróżnione
zostaną
największe
atrakcje
architektury Białowieży. Mapa będzie dostępna
nieodpłatnie w wersji papierowej w Urzędzie
Gminy, a niedługim czasie zostanie także
umieszczona na tablicach, miedzy innymi przed
budynkiem Domu Kultury. Mapa powstaje
na zlecenie Urzędu Gminy Białowieża.

Projekt rysunkowej mapy 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

Jako pkt. 4 Prezentacja Programu Rozwoju
Lokalnego.
Jako pkt. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego
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.
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.
Przewodniczący Rady odczytał porządek
obrad zaproponowany w zaproszeniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Białowieża na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady
Gminy Białowieża na 2016 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Do porządku
zmiany:

zaproponowano

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

Za – 9 radnych (jednogłośnie).
Rada pracowała według następującego porządku
obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
4. Prezentacja Programu Rozwoju Lokalnego
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał
Rady Gminy i istotnych działań dotyczących
Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy
międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie
Przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie
Przewodniczących
Komisji
z pracy międzysesyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Białowieża na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na 2016 rok.

następujące
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12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady
Gminy Białowieża na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża.
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.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy
Białowieża.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.

- „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.

Kto jest za przyjęciem protokołu z XIV Sesji
Rady Gminy?
(głosy przeliczył M. Cieślak)

Za – 9 radnych (jednogłośnie)
Protokół został przyjęty.
Przedstawiciel firmy Pracownia 3E, która
wygrała przetarg na sporządzenie dokumentu
PRL, p. Aneta Szafenberg, przedstawiła radnym co
będzie zawierał dany dokument tj.:
1) Diagnoza Gminy na podstawie danych
statystycznych.
2) Opinie mieszkańców Gminy.
3) Ocena oddziaływania na środowisko.
4) Ogólna charakterystyka Gminy.
5) 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,
6) 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 "

Interpelacje zapytania i wnioski kolejno wnieśli:
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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 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.

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,
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
osobom, którzy byli zaangażowani w zbieraniu
podpisów pod stanowiskiem Rady Gminy
Białowieża, które zostało wysłane do Pani 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.
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
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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.

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.

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 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

Przewodnicząca
Komisji
Środowiska
E. Malzahn poinformowała, iż komisja pracowała
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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.

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.
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.

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

Zapoznała się z materiałami sesyjnymi,
do których uwag nie wniosła. W sprawach różnych
poruszyła tematy: odśnieżanie dróg w Parku
Dyrekcyjnym, wykonanie tras narciarskich

7

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
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.

i lodowiska, zasady wypożyczania nart i łyżew
będących własnością Urzędu Gminy.
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.
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.
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.

Uwag dalszych nie wniesiono i wobec powyższego
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

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

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
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Białowieża na 2016 r stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.

szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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.

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
pieniędzy daje się część do rozrządzenia mieszkańcom,
bo wtedy czują 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

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 prowadzącym
jest Gmina Białowieża. stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
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
gimnazjum?
(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
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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.

komisji na czwartek 4 luty 2016 r.
5) 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.
6) Radny A. Kudlewski, zwrócił się z prośbą
o naprawę przystanku na Zwierzyńcu.
7) Przedstawiciel
Nadleśnictwa
Białowieża
zwrócił się z informacją, iż Nadleśnictwo
Białowieża ma w sprzedaży duże ilości drewna
opałowego iglastego.
8) 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.

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.
3) Przewodniczący Rady odczytał wniosek firmy
Bingo Centrum o wydanie opinii lokalizacyjnej.
Wniosek został przekazany Komisji Planowania
do załatwienia.
4) W
związku
z
opracowywanym
PRL
Przewodniczący Rady zwołał wspólne posiedzenie

Wobec wyczerpania porządku o godzinie 14.45
Przewodniczący Rady zakończył obrady XV Sesji
Rady Gminy.
Protokołowała
Barbara Bajko
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zamojski

Puszcza Białowieska
„Puszcza Białowieska – fakty, mity i przyszłość”
– konferencja Ministra Środowiska

Szyszko. – Puszcza to unikat w skali kraju, podziwia ją
cały świat, jest sławna na całym świecie, mamy tam
wszystkie formy ochrony, stosowane na świecie,
począwszy od pomników przyrody, a skończywszy na
rezerwacie biosfery – mówił minister Szyszko. –
Powodem tej konferencji jest zaniepokojenie Komisji
Europejskiej stanem siedlisk przyrodniczych w puszczy,
siedlisk priorytetowych dla UE oraz występujących
w nich gatunków, także bardzo ważnych dla Wspólnoty.
Stan tych siedlisk i gatunków znacząco bowiem
pogorszył się na skutek decyzji w sprawie puszczy,
podjętych za rządów koalicji PO-PSL.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali
prelekcji,
dotyczących
historii
Puszczy
Białowieskiej i problematyki jej ochrony, m.in.
w ujęciu społecznym. Zagadnienia te omówili prof.
Kazimierz Tobolski i mgr inż. Andrzej Nowak,
który przypomniał, że pierwszy zapis o Puszczy
Białowieskiej pojawił się w kronikach Jana
Długosza w XV w.

Okres bierności i braku zainteresowania
istotnymi problemami najsłynniejszego lasu Polski
– Puszczy Białowieskiej ze strony Ministerstwa
Środowiska na
szczęście dobiegł
końca.
Ministerstwo pod kierownictwem prof. Jana
Szyszko przeszło do działania i zaprosiło 12 marca
do gmachu Senatu RP w Warszawie i 13 marca na
teren Puszczy Białowieskiej gdzie odbyła się
Konferencja Naukowa pt. „Puszcza Białowieska mity, fakty i przyszłość".
Celem konferencji, była ocena stanu zasobów
przyrodniczych zagospodarowanej części Puszczy
Białowieskiej, objętej różnymi formami ochrony.
Pierwszy dzień konferencji w Senacie RP
zdominowały wystąpienia poświęcone zasobom
przyrodniczym Puszczy Białowieskiej. Sobotnie
spotkanie rozpoczął minister środowiska prof. Jan

10

Spojrzenie ekumeniczne na Puszczę Białowieską
w świetle użytkowania jej zasobów przyrodniczych
przybliżyli natomiast ks. Leonid Szeszko
(duchowny prawosławny) i ks. Józef Poskrobko
(duchowny katolicki). W swoim wystąpieniu
ks. Szeszko zaznaczył, że Puszcza Białowieska
została stworzona przez Boga i zawsze zasługuje na
szacunek i troskę ze strony człowieka. Jak
podkreślił, nie możemy pozwolić zmarnować tego
daru, jakim jest puszcza. Z kolei ks. Józef Poskrobko
zaapelował
na
zakończenie
wykładu
o uwzględnienie w decyzjach, dotyczących
użytkowania i ochrony Puszczy Białowieskiej,
założeń ekumenizmu i prawosławnych wartości
ludu puszczańskiego, przyczyniających się do
zachowania przyrodniczych zasobów tego regionu.
Kolejnym prelegentem był prof. Bogdan Brzeziecki,
który wystąpił z prezentacją pt. „Użytkowanie lasu
a zróżnicowanie strukturalne i bogactwo
gatunkowe
ekosystemów
leśnych
Puszczy
Białowieskiej”. Jak zaznaczył prof. Brzeziecki,
praktycznie od początku istnienia Puszczy
Białowieskiej ludzie byli w niej obecni i użytkowali
ją na różne sposoby. Zaznaczył ponadto, że jej
bogate zasoby to nie jest wynik braku działań
człowieka, tylko efekt ograniczonej skali tych
działań.
O tym, jak użytkowanie lasu wpływa
na bioróżnorodność i jak jest rola ksylofagów
(drewnojadów),
mówił
natomiast
podczas
konferencji prof. Jacek Hilszczański.
Drugiego dnia konferencji odbyła się wizja
terenowa
siedlisk
Puszczy
Białowieskiej
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura
2000. Dwudniową konferencję zakończył panel
dyskusyjny z udziałem m.in. ministra środowiska
prof. Jana Szyszko. W podsumowaniu minister
powiedział, że w sprawie Puszczy Białowieskiej jest
w stałym kontakcie z Komisją Europejską
i UNESCO. – Problem jest poważny, bo w puszczy
zanikają siedliska i gatunki priorytetowe dla Wspólnoty
Europejskiej – mówił prof. Szyszko. – Pytanie, jak
temu zaradzić. Odpowiedź na to pytanie rodzi spór. Jedni
uważają, że zaproponowane sposoby naprawcze mogą
szkodzić naturalnym procesom zmian, zachodzącym
w puszczy, a także siedliskom priorytetowym. Inni zaś
sądzą, że trzeba zacząć działać, żeby ratować Puszczę.
Na zakończenie minister środowiska Jan Szyszko
przedstawił program planowanych – koniecznych
jego zdaniem - działań w sprawie puszczy.

Pierwszym z nich będzie przeprowadzenie pełnej
dokumentacji
wszelkich
aktów
prawnych
i gospodarczych, dotyczących puszczy – od
najdawniejszych aż po współczesne. Drugim
będzie wykonanie dokumentacji materiałów
zamieszczonych w mediach na temat Puszczy
Białowieskiej z ostatnich 25 lat. Po to m.in.,
by pokazać, jak Polska w zgodzie i we współpracy
z opinią publiczną potrafiła chronić puszczę w tym
okresie.
Po
trzecie przeprowadzona zostanie też
dokumentacja przyrodnicza każdej części trzech
puszczańskich nadleśnictw. Mają one zostać
opisane pod względem stanu drzewostanu oraz
siedlisk
przyrodniczych
i
gatunków,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
tych
najcenniejszych dla Wspólnoty Europejskiej,
objętych ochroną w ramach unijnej sieci Natura
2000.
Po czwarte każda z części trzech puszczańskich
nadleśnictw zostanie dokładnie sfotografowana. Te
same miejsca będą fotografowane co pięć lat,
a powstała w ten sposób dokumentacja
fotograficzna będzie dostępna dla wszystkich. Tak,
żeby każdy mógł zobaczyć, jakie zmiany zachodzą
w tych miejscach.
Po piąte w części trzech puszczańskich nadleśnictw
przyroda zostanie zostawiona sama sobie, człowiek
nie będzie w nią w żaden sposób ingerował. Ten
eksperyment ma posłużyć temu, by dowiedzieć się,
jak należy chronić puszczę: czy lepiej ją zostawić
samej sobie, czy jednak należy działać, stosując
metody czynnej ochrony przyrody.
Organizatorami
konferencji
byli:
Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ścisłej
współpracy
z
Parlamentarnym
Zespołem
ds.
Zrównoważonego
Rozwoju
Europy,
Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Polski, oraz Samodzielną Pracownią
Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW
w
Warszawie.
Honorowy
patronat
nad
wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński.
Ze strony Gminy Białowieża w konferencji
uczestniczyli Pani wiceprzewodnicząca Elżbieta
Laprus, wójt Grzegorz Kasprowicz i autor tekstu
przygotowanego na podstawie komunikatu
Ministerstwa Środowiska – Krzysztof Zamojski.
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Manifestacja mieszkańców Regionu Puszczy
Białowieskiej w Białowieży.
Odważni, odwagą jaką daje zagrożenie
bytu naszego skarbu Puszczy Białowieskiej. Wierni,
doświadczeniom jakie płyną z tradycji, historii
zapisanej w zbiorowej pamięci mieszkańców
naszego regionu.
Niespokojni,
niepokojem
płynącym
z obserwacji tego co wokół nas się dzieje.
Wyszliśmy w Białowieży na ulicę w pobliżu Hotelu
Żubrówka 13 marca br. o godzinie 12.00 aby
zamanifestować zaniepokojenie losem Puszczy
Białowieskiej i naszym losem, losem jej
mieszkańców. Chcieliśmy i zrealizowaliśmy ten
zamiar, pokazać
Ministrowi Środowiska
prof. Janowi Szyszko, poparcie dla działań jakie
prowadzi w zakresie powstrzymania gradacji
kornika drukarza i związanych z tym degradacji
siedlisk
naturowych
oraz
zmniejszaniu
różnorodności
przyrodniczej
Puszczy
Białowieskiej. Dzięki aktywności mieszkańców
i samorządów zebrało się nas ponad 500 osób.
Byliśmy w tym miejscu i czasie razem, powtarzając
hasła, słuchając o konkretnych faktach i cyfrach
obrazujących obecny stan Puszczy. Również
hałasowaliśmy, krzyczeliśmy w obronie Puszczy
przed kornikiem czekaliśmy na przyjazd prof.. Jana
Szyszki. Po przyjeździe została mu wręczona
petycja wraz z listami podpisów jakie złożyli
uczestnicy manifestacji.
Chciałbym w tym miejscu podziękować za
dobrą pracę Stowarzyszeniu Santa, Panom
Mieczysławowi Mitrowi, Walentemu Wasilukowi
i innym członkom tej organizacji, którzy
uczestniczyli w tym zdarzeniu.
Dziękuję
Władzom
Gminnym
i mieszkańcom sąsiednich gmin za przyjazd
i uczestnictwo. Służbom mundurowym za pracę
nad zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie
manifestacji. To naprawdę jest budujące kiedy
w takiej liczbie jesteśmy razem ze sobą. Nasza
sprawa jest słuszna i wierzę że wkrótce będziemy
mogli ratować Puszczę przed degradacją.
Dziękuję i kłaniam się nisko.

Materiały nadesłane do redakcji

Dlaczego martwe świerki są potrzebne w
Puszczy Białowieskiej?
Zmiany klimatu nie pozostają bez wpływu
na europejskie lasy. Gatunki drzew, takie jak
świerk, wrażliwe na wysokie temperatury
i niedostatek wody, osłabione letnimi okresami
suszy, stają się podatne na intensywniejsze
zasiedlanie przez leśne owady. Opanowane przez
korniki świerki zamierają, ustępując miejsca
drzewom liściastym, wymagającym dużej ilości
światła i lepiej dostosowanym do aktualnych
warunków środowiska. Naturalny proces zmiany
struktury gatunkowej lasu jest długotrwały, jednak
na żadnym z jego etapów nie ma zagrożenia dla
trwałości leśnego ekosystemu. Las nadal żyje, choć
radykalnie może zmienić się skład i udział
procentowy tworzących go gatunków drzew.
Wygląda też inaczej niż kilka, lub kilkadziesiąt lat
wcześniej. Często ten wygląd nie odpowiada
naszym przyzwyczajeniom – gdy z gęstwiny
młodych drzew sterczą w niebo pnie martwych
świerków lub plątanina leżących kłód utrudnia
poruszanie się po lesie – ale to nie oznacza, że jest
to „las gorszej jakości” czy też „las umierający”.
Jeśli las jest zdominowany przez świerki,
proces zamierania drzew może przybrać masowe
rozmiary. Z taką sytuacją mamy obecnie
do czynienia w wielu miejscach Polski,
np. w Beskidach, a także w niektórych fragmentach
Puszczy Białowieskiej. Podobnie jak w zwykłych
lasach gospodarczych można w Puszczy ulec
pokusie
podjęcia
ingerencji
–
wycinki
zamierających świerków, wyciągnięcia ich na
składy drewna i sprzedaży, by następnie oczyścić
i zaorać glebę, posadzić zgodnie z instrukcjami
wyhodowane w szkółkach sadzonki, chronić je
wszelkimi
metodami
przed
zwierzętami
roślinożernymi
i
pielęgnować,
by
po
kilkudziesięciu
latach
doczekać
się

Krzysztof Zamojski
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uporządkowanego,
od
nowa
urządzonego
drzewostanu.
Czy jednak jest to dobra decyzja? Czy biorąc
pod uwagę szczególny charakter Puszczy
Białowieskiej (to przecież najlepiej zachowany las
liściasty i mieszany na niżu Europy, obiekt
Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO)
i trwającą 500 lat historię jej ochrony, nie należałoby
pozwolić, by w wyniku naturalnych procesów
obecny las z przewagą drzew iglastych stopniowo
przekształcił się w las z przewagą dębów, grabów,
lip i innych drzew liściastych? Czy chęć ingerencji
nie wynika z błędnego przekonania, że bez pomocy
człowieka las zginie?
Badania nad procesami rozpadu borów
świerkowych wykazały, że dynamika gradacji
kornika niewiele się różni na terenach, gdzie
wszelkimi dostępnymi środkami prowadzono
walkę z kornikiem i na terenach, gdzie takich
działań nie prowadzono (Grodzki i in. 2006).
Usuwanie zaatakowanych przez kornika lub
zamarłych z innych przyczyn drzew nie stanowi
skutecznej metody zatrzymania gradacji kornika
i zamierania świerków, lecz może przynieść skutek
przeciwny: przez zakłócenie naturalnych procesów
może wydłużyć gradację i przyspieszyć zanikanie
świerczyn,
gdyż
w
warunkach
Puszczy
Białowieskiej nie jest możliwe skuteczne usunięcie
z lasu wystarczającego procentu zaatakowanych
drzew (np. Fahse i Heurich 2011). Co więcej,
gradacje kornika są napędzane czynnikami
klimatycznymi, działającymi w połączeniu
z konfiguracją siedlisk w skali regionalnej, i jako
takie pozostają poza kontrolą prowadzoną w skali
pojedynczych drzewostanów (Seidl i in. 2016).
Posiadamy ogromną wiedzę na temat
pozytywnej roli martwego drewna w lesie, jego
wpływu na leśny mikroklimat, dostępność wody
i wzrost różnorodności biologicznej. Dopływ
martwej materii (tzw. detrytusu) do ekosystemów
nie tylko lądowych, ale i wodnych, ma ogromne
znaczenie dla przepływu energii w kolejnych
ogniwach łańcucha pokarmowego; detrytus
stanowi też pokarm dla szeregu organizmów.
Wycinka drzew i usuwanie martwej materii zubaża
ekosystemy lądowe i wodne, zmniejszając
bioróżnorodność. Mogą też prowadzić m.in. do
zwiększenia suszy hydrologicznej w lasach
i występowania częstszych pożarów (Fleituch
2010). Martwe drewno jest wyróżnikiem lasów

naturalnych – bez niego nie odróżniałyby się one od
zwykłych lasów gospodarczych.
Poniżej przedstawiamy listę strat dla
przyrody, jakie spowoduje wycięcie i usunięcie
z Puszczy zamierających świerków, oraz korzyści
wynikających z braku ingerencji w ten proces.
Wycinając i usuwając zamierające świerki,
tracimy między innymi:
1. Szansę na skuteczniejszą, szybszą, naturalną
i różnorodną biologicznie regenerację lasu siłami
natury (jak dowodzą przykłady z innych miejsc
w Europie: Loch i in. 2001; Jonašova i Prah 2004,
2008; Jonášová i Matìjková 2007; Müller i in. 2008,
2010; Čižkova i in. 2011; Lehnert i in. 2013; Beudert
i in. 2015).
2. Miejsca wytwarzania i rozprzestrzeniania się
„broni biologicznej” przeciwko kornikom. Część
spośród
drapieżnych
chrząszczy
żyjących
w martwych świerkach to bezpośredni wrogowie
kornika
drukarza
–
przywabia
je
do
opanowywanych przez kornika świerków feromon
agregacyjny wytwarzany przez samce korników
w
chwili
opanowywania
drzewa.
Duża
koncentracja
zamierających
świerków
opanowanych przez korniki staje się miejscem
intensywnego namnażania się drapieżnych
chrząszczy,
a także innych
drapieżnych
i pasożytniczych owadów, które z takich miejsc
rozprzestrzeniają się na kolejne obszary
w poszukiwaniu swoich ofiar (Gutowski
i Krzysztofiak 2005, Montano i in. 2016).
3. Miejsca w Puszczy, gdzie masowo naturalnie
odnawiają się dęby (Bobiec i in. 2011, Bobiec
i Bobiec 2012, Bobiec 2013). Im liczniejsze grupy
zamierających świerków, im większe płaty
drzewostanów świerkowych porażonych przez
kornika drukarza, tym jest liczniejsze, szybciej
rozwijające się naturalne odnowienie dębów.
W innych miejscach, zdominowanych przez
drzewostany liściaste, wzrost siewek dębu
utrudnia masowo odnawiający się grab.
4. Środowisko życia wielu gatunków porostów
i mszaków. Wśród „reliktów puszczańskich”
najliczniejsze grupy ekologiczne stanowią porosty
i
mszaki epifityczne (przede wszystkim
nadrzewne) oraz epiksyliczne, czyli rosnące
głównie na martwym drewnie (Cieśliński
i in. 1996). Świerki są bardzo dobrym podłożem dla
ginących w skali Europy gatunków z rodzajów
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włostka Bryoria i brodaczka Usnea. Z Puszczy
Białowieskiej podawano prawie 90 gatunków
żyjących na świerkach (Cieśliński 2003), w tym
np. już uznane za regionalnie wymarłe w Polsce
brodaczki: najdłuższa Usnea longissima, jamkowata
U. cavernosa i haczykowata U. uncinulata.
5. Jedyne środowisko życia wielu gatunków
chrząszczy saproksylicznych, czyli związanych
z martwym drewnem i obumierającymi
drzewami,
a
także
z
próchnowiskami
występującymi w takich drzewach. Wśród
„reliktów puszczańskich” są gatunki należące do
niegdyś dużej, liczącej w Europie Środkowej około
1500
gatunków,
grupy
chrząszczy
saproksylicznych,
wśród
których najsilniej
zagrożone są chrząszcze związane z martwymi
drzewami. Niektóre z nich znane są w Polsce tylko
z Puszczy Białowieskiej. W świerkach, zarówno
uśmierconych przez korniki drukarze, jak
i powalonych czy złamanych przez wiatr,
niedawno obumarłych lub już silnie spróchniałych,
odbywa się rozwój larwalny (czasem kilkuletni)
tych chrząszczy. Odżywiają się one rozkładającym
się łykiem lub drewnem, grzybnią grzybów
opanowujących martwe drzewa lub prowadzą
drapieżny tryb życia, polując na inne drobne
zwierzęta zasiedlające martwe świerki (Gutowski
i Buchholz 2000, Gutowski 2004, Gutowski
i in. 2004). Wśród tych owadów są gatunki
„naturowe”, za których ochronę w Puszczy
jesteśmy odpowiedzialni: zagłębek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus, ponurek Schneidera Boros
schneideri, rozmiazg kolweński Pytho kolwensis (ten
gatunek zasiedla wyłącznie świerki), zgniotek
cynobrowy Cucujus cinnaberinus oraz bogatek
wspaniały Buprestis splendens. Bogatek potrzebuje
do rozwoju wysokich martwych świerków lub
sosen, stojących w silnym nasłonecznieniu;
najlepsze takie miejsca to tzw. gniazda kornikowe,
pozostawione bez żadnej ingerencji leśników.
6. Najważniejsze miejsca lęgowe rzadkich
dzięciołów,
przede
wszystkim
dzięcioła
trójpalczastego. Dzięcioły co roku kują nowe
dziuple, potrzebują więc stałej podaży grubych,
martwych drzew. Dzięcioł trójpalczasty jest
czterokrotnie rzadszy w gospodarczo użytkowanej
części Puszczy, gdzie prowadzono walkę
z kornikiem usuwając martwe świerki, niż
w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku
Narodowego (Walankiewicz i in. 2010). Unika on

fragmentów lasu objętych pracami gospodarczymi
i pielęgnacyjnymi, nawet wówczas, gdy prace te
obejmują niewielkie powierzchnie i niedużą liczbę
drzew (Kajzer i Sobociński 2012). Jak wykazują
badania, 2/3 dziupli tego dzięcioła znajduje się
w świerkach, z czego 90% w martwych drzewach.
Przeciętna pierśnica drzew (średnica mierzona na
wysokości klatki piersiowej), w których dzięcioł ten
wykuwa dziuple, to 37 cm (T. Wesołowski, dane
niepublikowane).
7. Obfitą, urozmaiconą, dostępną przez wiele lat
bazę żerową dla
wszystkich
gatunków
dzięciołów, w tym tych najrzadszych – dzięcioła
białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego.
Dzięcioły: czarny, białogrzbiety i trójpalczasty
często żerują na martwym drewnie (Walankiewicz
i in. 2002). Ten ostatni w 80% przypadków żeruje na
martwych świerkach. Drzewa takie (stojące
i leżące) są dobrą i różnorodną bazą żerową przez
wiele lat, gdyż w kolejnych fazach rozkładu
są zasiedlane przez różne zespoły bezkręgowców.
Obfitość jedzenia umożliwia wyższy sukces
lęgowy dzięciołów i lepszą przeżywalność piskląt
(Kajzer i Sobociński 2012).
8. Najważniejsze miejsca lęgowe sóweczki –
rzadkiego gatunku sowy, która uzależniona jest od
obecności dziupli wykutych przez dzięcioły.
Sóweczka zajmuje niemal wyłącznie dziuple
wykute przez dzięcioły w zamierających świerkach
(Mikusek 2009).
9. Obfitość pokarmu dla małych ssaków
drapieżnych (np. łasic) i rzadkich sów
(np. włochatek), bo zamierające świerki
intensywnie produkują nasiona, które stanowią
bazę żerową dla gryzoni, czyli pokarmu dla
drapieżnych ssaków i ptaków.
Jakie są korzyści z powalonych i próchniejących
drzew?
1. Wzrasta
różnorodność
mikrosiedlisk
(mozaikowatość lasu) związana z różnym tempem
zamierania i rozkładu drewna, powierzchnią
odsłoniętej gleby, tempem i kierunkiem regeneracji
lasu.
2. Stopniowo
uwalnia
się
zgromadzona
w kłodach materia organiczna do leśnej gleby
w wyniku powolnych procesów rozkładu drewna.
3. Pojawia się miejsce życia dla ponad 200
gatunków
grzybów
wielkoowocnikowych.
Rozwijają się one przeważnie na leżących pniach
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w różnym stadium rozkładu. Pozostawienie
martwych świerków stworzy na długie lata
dogodne miejsca do rozwoju wielu gatunków
makrogrzybów związanych ze świerkami, w tym
skrajnie zagrożonych i znanych do tej pory tylko
z obszarów ściśle chronionych w Puszczy
Białowieskiej (Karasiński i in. 2010).
4. Rośnie liczba miejsc bytowania wielu
nadrzewnych porostów, w tym rzadkich
gatunków z rodzajów pałecznik Calicium
i trzonecznica Chaenotheca, z których ponad połowa
znajduje się na „Czerwonej liście porostów
wymarłych i zagrożonych” (Cieśliński i in. 2006).
Na murszejącym drewnie świerków znaleźć można
także jeden z pięciu w Polsce gatunków porostów
zawierających grzyb podstawkowy – pępówkę
baldaszkową Lichenomphalia umbellifera.
5. Znacząco wzrasta liczba korzystnych siedlisk
dla licznych, a bardzo słabo poznanych w kraju
śluzowców (Mycetozoa = Myxomycetes), dla
których północno-wschodnia Polska jest – poza
górami
–
miejscem
najbardziej
licznego
występowania (Panek i Romański 2010). W Puszczy
Białowieskiej
stwierdzono
występowanie
107 gatunków śluzowców. Podczas badań na
wyznaczonych powierzchniach w BPN i w innych
częściach Puszczy stwierdzono zdecydowanie
wyższą frekwencję śluzowców na poletkach
z większym udziałem martwego drewna,
natomiast różnorodność gatunkowa śluzowców
nadrewnowych zależała od dostępności martwego
drewna w różnym stopniu rozkładu i o różnej
średnicy (Drozdowicz 2014).
6. Powstają znacznie lepsze warunki dla
kiełkowania drzew i wielu innych roślin
naczyniowych. Sadzone i hodowane w Puszczy
Białowieskiej przez leśników uprawy dębowe nie
zastąpią cennych puszczańskich starodrzewi
dębowych, które powstały w efekcie powolnego,
stopniowego zarastania polan i porzuconych pól
(Bobiec 2013). Obecnie takie lasy dębowe rozwijają
się w wyniku spontanicznego zarastania rozległych
luk powstałych na skutek rozpadu drzewostanów
świerkowych. Liczne, zalegające na ziemi kłody
martwych
świerków
spełniają
szczególnie
pozytywną rolę w procesie odnowienia dębu. Jak
wykazały
badania prowadzone w BPN,
zdecydowana większość młodych dębów pojawia
się
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
kłód
świerkowych.
Może
to
mieć
związek

z wybieraniem takich miejsc przez zwierzęta
roznoszące i ukrywające żołędzie, głównie sójki
i gryzonie (Bobiec i in. 2011, Smit i in. 2012,
van Ginkel i in. 2013).
7. Pojawia się naturalne odnowienie świerka,
które w grądach Puszczy Białowieskiej rozwija
się prawie wyłącznie na martwym drewnie.
Martwe drewno jest substratem kolonizowanym
przez blisko 50 gatunków roślin naczyniowych
(Chećko i in. 2015). Nasiona świerków wyśmienicie
kiełkują, a siewki rozwijają się znacznie szybciej na
pniach leżących, rozkładających się świerków.
8. W dnie lasu pojawia się wiele naturalnych
zbiorników z wodą, która jest magazynowana
w leżących świerkach podczas opadów, ale też
uwalnia się w kłodach w wyniku procesów
rozkładu drewna przez bakterie i grzyby. Woda ta
jest bardzo potrzebna m.in. do kiełkowania
i wzrostu drzewom i innym roślinom (Gutowski in.
2004).
9. Siewki i młode drzewa są znacznie lepiej
chronione przed zgryzaniem, ponieważ dużym
zwierzętom roślinożernym trudniej jest się
przedostać przez plątaninę leżących pni, a jelenie
obawiają się dłużej żerować w takim otoczeniu,
szczególnie tam, gdzie często pojawiają się wilki
(Kuijper i in. 2013, 2015) i rysie (Podgórski i in.
2008). W efekcie, powalone drzewa tworzą strefy ze
zwiększoną naturalną regeneracją drzew (Kuijper
i in. 2013).
10. Powstają liczne siedliska bardzo rzadkich
gatunków chrząszczy, takich jak np. konarek
tajgowy Phryganophilus ruficollis czy wynurt
Ceruchus chrysomelinus. Leżące, silnie spróchniałe,
wielkie pnie świerków, porastające mchem,
wilgotne i ocieniane przez odtwarzający się wokół
las, stają się miejscem rozwoju takich rzadkich
gatunków chrząszczy (Gutowski i in. 2004).
11. Dostępne są liczne wilgotne kryjówki,
żerowiska z obfitością bezkręgowców oraz
miejsca zimowania dla wielu gatunków płazów.
12. Obecność martwego drewna pozytywnie
wpływa na liczebność i strukturę zespołów
małych ssaków (Loeb 1999) i możliwość
przetrwania zarówno mroźnych, jak i upalnych dni
wielu małym zwierzętom.
13. Pojawiają się dogodne warunki dla polujących
i odpoczywających rysi. Leżące kłody dają rysiom
osłonę niezbędną do efektywnego polowania
i ukrywania ofiar oraz zapewniają bezpieczeństwo
w trakcie dziennego odpoczynku (Podgórski
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i in. 2008). Stanowią też dogodną do
przemieszczania się i polowania, wyniesioną nad
grunt, sieć komunikacyjną w Puszczy, z której
korzystają
najróżniejsze
zwierzęta,
np. popielicowate, łasice, gronostaje, kuny, tchórze,
lisy, rysie i wilki.

Środowiska
Rolniczego
i
Leśnego
PAN
w Poznaniu; dr Romuald Mikusek, Park
Narodowy Gór Stołowych; dr inż. Robert
W. Mysłajek, Instytut Genetyki i Biotechnologii,
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury
„Wilk”;
mgr
Paweł
Pawlaczyk,
Klub
Przyrodników; dr Tomasz Podgórski, Instytut
Biologii
Ssaków
PAN
w
Białowieży;
dr hab. Wiesław Walankiewicz, Instytut Biologii,
Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach; prof. dr hab. Tomasz Wesołowski,
Pracownia Biologii Lasu, Wydział Nauk
Biologicznych
Uniwersytetu
Wrocławskiego;
dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków PAN
w Białowieży

Chcąc zachować wysokie walory przyrodnicze
Puszczy
Białowieskiej
należy
zostawić
zamierające
świerki
bez
ingerencji
i zorganizować kampanię edukacyjną w celu
pokazania wartości przyrodniczych tego terenu.
dr hab. Andrzej Bobiec, Katedra Agroekologii,
Wydział
Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytetu
Rzeszowskiego; dr inż. Lech Buchholz, Polskie
Towarzystwo Entomologiczne; dr Marcin Churski,
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży;
dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum
i Instytut Zoologii PAN w Warszawie;
prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Instytut
Biologii
Środowiskowej,
Wydział
Nauk
Biologicznych
Uniwersytetu
Wrocławskiego;
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, Zakład Lasów
Naturalnych IBL w Białowieży; dr hab. Bogdan
Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
dr hab. Dries P.J. Kuijper, Instytut Biologii Ssaków
PAN w Białowieży; dr Anna Kujawa, Instytut

Cytowane piśmiennictwo można znaleźć na
stronie internetowej:
www.polskiwilk.org.pl/puszcza-bialowieska

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści
prezentowane w artykule. Poglądy prezentowane
w artykule są zdaniem autorów tekstu. Łamy Głosu
Białowieży nie są forum dyskusyjnym i opublikowany
artykuł prezentuje zdanie na temat gradacji kornika
drukarza w Puszczy Białowieskiej osób pod nim
podpisanych.

Seminarium OZE w Białowieży
Białowieża przyciągnęła 4 marca 2016 roku
kilkadziesiąt osób z województwa podlaskiego
zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne
źródła energii. Podlaska Fundacja Rozwoju
Regionalnego oraz Urząd Gminy Białowieża
zorganizowała
spotkanie
poświęcone
możliwościom, jakie daje udział w konkursie
w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
„Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii”.
Seminarium informacyjne rozpoczął Kamil
Pendowski - Dyrektor Projektów Rozwojowych
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego który
nakreślił cel oraz zakres tematyczny seminarium,

co stało się wstępem do merytorycznej części
spotkania. Uczestników powitali Starosta Powiatu
Hajnowskiego – Mirosław Romaniuk, Wójt
Gminy Białowieża - Grzegorz Kasprowicz oraz
dr hab. Rafał Paluch – kierownik Zakładu Lasów
Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Białowieży, miejsca, w którym odbyła
się konferencja.
Dorota Isajuk, menadżer projektu EEN,
zaprezentowała działania Podlaskiej Fundacji
Rozwoju Regionalnego w zakresie szeroko
rozumianego wsparcia mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.
Dzięki
wieloletniemu
udziałowi
Fundacji
w unijnym projekcie Enterprise Europe Network
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firmy mogą skorzystać z bezpłatnych usług
informacyjnych i doradczych. Konsultanci EEN
zarówno stacjonarnie, w biurach Fundacji,
jak i „w terenie” spotykają się z przedstawicielami
firm
oraz
z
osobami
zainteresowanymi
rozpoczęciem
działalności
gospodarczej,
by wspierać ich w przedsiębiorczych działaniach.
Bogusław Kochański - przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku omówił
szczegółowo, kto i na jakich warunkach może
ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu
oraz jakie będą kryteria oceny złożonych
projektów.
Na
pieniądze
mogą
liczyć
przedsiębiorstwa,
które
będą
pożytkować
wytworzoną w instalacjach OZE energię na własne
potrzeby, ale dodatkowo część jej sprzedadzą.
Pisaniu
wniosku
powinna
przyświecać
skrupulatność, ponieważ przede wszystkim musi
on spełniać wszelkie wymaganie zawarte
w regulaminie. Niedopełnienie procedur może
skutkować utratą możliwości uzyskania wsparcia.
Praktyczną stronę zarówno aplikowania
o środki, jak i realizacji inwestycji w OZE
przedstawił Rafał Chmielewski, Prezes Zarządu
RCS Sp. z o.o. Podzielił się on z uczestnikami
spotkania wiedzą, którą przez wiele lat zdobywał
przygotowując wnioski i wdrażając projekty
inwestycyjne. Wskazówki dotyczyły między
innymi szacowania zwrotu z inwestycji, najczęściej

popełnianych błędów w planowaniu działań oraz
sposobów na ich uniknięcie.
O tym, że temat OZE jest interesujący
świadczy liczba uczestników spotkania, niemal 80
osób. Poruszane kwestie okazały się również
bardzo kontrowersyjne – wywołały gorącą
dyskusję wśród publiczności, głównie ze względu
na fakt, że dokumenty dotyczące wsparcia
w zakresie dotowania OZE są jeszcze
niedoprecyzowane.
Tego
typu
spotkania
są inicjatywą potrzebną, ponieważ stanowią forum
wymiany opinii oraz doświadczeń w środowisku
skupionym wokół odnawialnych źródeł energii,
które na Podlasiu dopiero się tworzy. Potencjalni
odbiorcy wsparcia na wdrażanie tego typu
projektów
mogli
podzielić
się
swoimi
wątpliwościami
oraz
sugestiami,
autorzy
programów i konkursów mieli natomiast szansę
zasygnalizować realne możliwości prawne
i formalne oraz ograniczenia. Uzupełnienie kwestii
teoretycznych wskazówkami praktyka wdrażania
OZE podniosło dodatkowo wartość spotkania.
Dziękujemy za udział, zainteresowanie
oraz wsparcie w organizacji seminarium.
Magdalena Borys
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
www.pfrr.pl
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Rodzina 500 plus już w kwietniu
do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych. O wsparcie ubiegać będą mogli
się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe
oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie
można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej,` za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz
przez internet. E-wniosek o świadczenie
wychowawcze będzie można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br.
Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną
przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy
do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone
z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w
życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast
w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie
zostanie przyznane i wypłacone począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

„Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już
w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie
wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500
plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł
co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie
od dochodu. Rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto
(w rodzinach wychowujących niepełnosprawne
dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego
wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie
2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
www.bialystok.uw.gov.pl, następnie zakładki:
Informacje wydziałów / Informacje polityki
społecznej / Informacje wydziału / Program
Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak
szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin.
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem
jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz
odwrócenie negatywnego trendu demograficznego
w Polsce. 500 zł to kwota netto, zwolniona
z podatku dochodowego i nie będzie podlegać
egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla
rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa

Wnioski będzie można składać w:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białowieży
ul. Sportowa 10
17-230 Białowieża
Tel. 85 6812 697
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Obrona Cywilna Radzi
NEGATYWNE SKUTKI
WYPALANIA TRAW

jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza
oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które
tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu
giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne
i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej
i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają”
glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do
4 milionów szkodliwych owadów rocznie.
W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca dżdżownice, które mają
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej
właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły
i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby
zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie
plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat
na regenerację.

Wraz z nadchodzącą wiosną, rozpocznie
się jak co roku sezon wypalania traw. Proces ten
wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a wręcz
przeciwnie
–
przynosi
jedynie
szkody
dla przyrody, jak i dla samego człowieka.
Oto kilka przykładów na to, jak bardzo zjawisko
wypalania traw jest niebezpieczne:
1. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko,
wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar
wymknął się spod kontroli i przeniósł
na zabudowania oraz co najgroźniejsze dla nas
mieszkańców gminy Białowieża, mieszkających
w otoczeniu Puszczy Białowieskiej do LASU!!!!
Bardzo często skutkiem wypalania traw
są wielkoobszarowe pożary lasu, niszczące
bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las
regeneruje się kilkadziesiąt lat. Co roku w pożarach
wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni
tracą dobytek całego życia. Płonące trawy
w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla
kierowców i podróżnych. Dym z płonących
nieużytków może powodować także silne zatrucia.

4. Utrata dopłat bezpośrednich
Zakaz
wypalania
traw
jest
jednym
z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi,
który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie
należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat
bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone,
że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek
z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą
być pomniejszone jednolita płatność obszarowa,
płatność cukrowa, płatność do pomidorów,
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich,
płatności do krów i owiec, specjalna płatność
obszarowa do powierzchni uprawy roślin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
a także płatności rolno środowiskowe, pomoc na
zalesianie gruntów rolnych.

2. Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych
wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi
i w krzewach ptaków. Płomienie niszczą miejsca
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów,
kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików.
W pożarach traw ginie wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy,
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy,
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne
drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się
poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary
torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą
trwać
nawet
kilka miesięcy.
Torfowiska
na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat.

5. Wypalanie traw to przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości
roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi
grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku
spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie
dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat
więzienia.
Wypalanie traw jest więc niebezpieczne,
nieopłacalne, szkodliwe i karalne!

3. Wypalanie traw wyjaławia ziemię
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu,
co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się

Barbara Szuma
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Z okazji zbliżających się świąt, życzymy wszystkim czytelnikom
Ciepłych, pełnych nadziei
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz wszystkiego co najlepsze,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku
Zarząd OSP Białowieża

Wiosenne porządki w BOKu
W wielu domach jest tak, że wraz
z nadejściem pierwszych promieni słonecznych,
zwiastujących wiosnę, robione są porządku. Robi
się wtedy przegląd zalegających w szafach ubrań,
myje okna, zagląda w dawno nieodwiedzane
zakamarki.

Białowieski Ośrodek Kultury to nasz drugi
dom. W końcu spędzamy w nim mnóstwo czasu
i chcemy, by zarówno nam, jak i przede wszystkim
Wam, czyli naszym Mieszkańcom i Gościom było
u nas przyjemnie. Dlatego i do nas dotarło wielkie
porządkowanie!
Redakcja
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Akademia z okazji Dnia Kobiet
8 marca na sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury odbyła się akademia z okazji Dnia
Kobiet. Akademię otworzyła nowa Pani Dyrektor
BOK Katarzyna Turosieńska – Durlik, która
zapowiedziała występ Wójta Gminy Białowieża
Grzegorza Kasprowicza.

Na koniec Pani Katarzyna Turosieńska – Durlik
przygotowała niespodziankę. Był to występ grupy
tanecznej Karo Mazurowe, w którym tańczy
również Pani Dyrektor.

Wójt
zaprezentował wiersz z dedykacją
dla wszystkich Pań, po czym poczęstowano żeńską
część publiki czekoladkami. Jako następne
zaprezentowało się Koło Teatralne działające
pod kierunkiem Pani Marty Wołoncewicz.
Grupa w miniony weekend zajęła II miejsce
w Turnieju Tańca w Puławach. Na koniec Wójt
przygotował niespodziankę dla Pań i tym samym
wszystkie Panie, które przybyły na akademię
otrzymały po tulipanie.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim artystom
prezentującym się na scenie za przygotowanie
atrakcji
oraz
Pani
Izabeli
Wołoncewicz
za wykonanie zdjęć. Tego samego dnia o godzinie
11:00 akademię przygotowali uczniowie szkoły
pod kierunkiem Pana Krzysztofa Petruka i Pani
Barbary Leoniuk.
Tekst: Marek Zubrycki
Zdjęcia: Izabela Wołoncewicz, Marek Zubrycki

Kolejnym punktem programu był występ
lokalnego Zespołu „Ruczajok” działającego
przy
Białowieskim
Ośrodku
Kultury
pod kierunkiem Marka Zubryckiego.
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Kwiatki, bratki…
Dzięki inicjatywie Pana Radnego Michała Cieślaka
mieliśmy możliwość zakupienia kwiatów, które
pojawiły się w gazonach na skarpie przy
Białowieskim Ośrodku Kultury. Pan Radny
zaproponował członkom Rady Gminy Białowieża,
dobrowolną zbiórkę funduszy z przeznaczeniem
właśnie na zakup kwiatów. Do owej inicjatywy
dołączył się także Pan Wójt i dzięki temu wszyscy
możemy cieszyć oczy kolorowymi bratkami.

Posadziliśmy je wspólnie i bawiliśmy się przy tym
przednio. Mamy nadzieję, że się Wam spodobają.
W tym miejscu dziękujemy Panu Michałowi
Cieślakowi za ciekawą inicjatywę oraz Panu
Wójtowi i wszystkim Radnym, którzy się do niej
przyłączyli. Dziękujemy również Panu Robertowi
Ochryciukowi za pobielenie gazonów.
Redakcja

Kino Objazdowe ponownie w Białowieży
16 marca do Białowieży ponownie zawitało
Kino Objazdowe. Dzień wcześniej w późnych
godzinach wieczornych zamontowano wielki
projektor w dawnej projektowni kinowej, co za tym
idzie widzowie mieli komfort oglądania bez
dźwięku pracy serwerów. Seanse rozpoczęły się o
godzinie 9:00 tradycyjnie od projekcji dla
najmłodszych. Przybyła grupa przedszkolaków
obejrzała „Misia w Nowym Jorku”, następnie
młodzież szkolna śledziła przygody „Robinsona

Crusoe”. Seanse popołudniowe zaczęły się tuż po
godzinie szesnastej komedią „Planeta Singli”,
następnie „7 Rzeczy Których Nie Wiecie o
Facetach”. Ostatnim filmem, który zgromadził
największą publikę był „Pitbull – Nowe Porządki”.
Odwiedziło nas w tym dniu około 150 osób. W tym
miejscu zapraszam na kolejne seanse, o których
będziemy Państwa informować na bieżąco.
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki
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„Nauka to potęgi klucz”,
czyli jak pokonałam drogę od nauki do sztuki
Marzanna Szkuta

by nie okradziono nas z naszych praw i godności.
W dzisiejszych czasach ze świecą trzeba szukać
człowieka cieszącego się autorytetem niczym
rzadkich, ginących gatunków dzikiej przyrody.
Takie dylematy wybudziły we mnie siłę i chęci
opowiadania o tym wszystkim. Tylko jakim
językiem, by zostać właściwie zrozumianą przez
innych? Mocno też czułam, że czegoś jeszcze
w życiu nie zrobiłam. Próbowałam wielu rzeczy,
ale nigdy dotąd nie chwyciłam się mocno swoich
talentów, by z twórczości uczynić sposób na życie.

Teremiszczanka z pochodzenia, artystka, autorka
„biżuterii z głębią” – unikatowych dzieł sztuki.

fot. Tomasz Kamiński

Zostałam obdarowana przez rodziców
wieloma talentami. Po mamie odziedziczyłam
talent
plastyczny,
zmysł
estetyczny
i perfekcjonizm. Odkąd pamiętam w domu zawsze
było czyściutko, smacznie i pachnąco. Zaś tata
w genach przekazał mi talent konstruktorski,
muzyczny i analityczny sposób rozumowania. Od
dziecka próbowałam swoich sił brzdąkając na
akordeonie, a potem na gitarze. Jednak wirtuozem
nie zostałam. Mnóstwo czasu spędzałam
przesiadując pod starym dębem w moich
rodzinnych Teremiskach i w lesie jedynym
w swoim rodzaju oddając się refleksjom na temat
otaczającego
mnie
świata.
Uwielbiałam
obserwować
dzikie
zwierzęta,
czego
doświadczałam nawet nie wychodząc z domu.
Fascynowała mnie również botanika, szczególnie,
że mam swoją imienniczkę w jednym z dzikich
gatunków o bardzo delikatnej urodzie i wdzięcznej
nazwie marzanka wonna.

fot. Tomasz Kamiński

Moja przygoda ze sztuką tak na dobre
rozpoczęła się zupełnie niedawno. Wchodząc
w wiek dojrzały poczułam się niczym nastolatka
przeżywająca okres buntu przeciwko zastanemu
porządkowi świata. Dotkliwie odczuwałam spadek
jakości w każdej sferze życia. Nasz rynek od
jakiegoś czasu jest zalewany tanimi przedmiotami
bardzo niskiej jakości i niestety jest na to popyt.
Zamiast poszukiwać autorytetów coraz częściej
ekscytujemy
się
występami
celebrytów.
Zapominamy, że ideały są jak gwiazdy, a marne
gwiazdeczki notorycznie mylimy z planetami,
które świecą mocnym światłem. Zamiast budować
siłę opartą na współpracy w imię ideałów, musimy
stale podejmować walkę z nieuczciwą konkurencją,
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Kiedy byłam nastolatką, jak każda
dziewczynka chciałam ładnie wyglądać. Jednak 30
lat temu nie było to takie proste jak teraz, ponieważ
półki w sklepach świeciły pustakami. Zawsze
bardzo lubiłam rysować. Często szkicowałam
twarze ludzi z wyobraźni, gdyż wypisana jest na
nich historia i charakter człowieka. Od dzieciństwa
marzyłam, by zostać projektantką mody.
Rysowałam projekty ubrań, jakie chciałam nosić.
Początkowo zaczęłam szyć ubrania ręcznie, jednak
mama widząc mój zapał zainwestowała i kupiła
najlepszą wtedy na rynku maszynę do szycia, która
służy mi do dziś. Jako 15-latka chodziłam już we
własnoręcznie uszytych strojach. Marzyłam
o studiach artystycznych na Akademii Sztuk
Pięknych, ale były poza moim zasięgiem. Bardzo
wcześnie rozpoczęłam pracę marząc, że może
kiedyś będę mogła sobie na nie pozwolić.

Później musiałam zapracować na studia. Dobrze
zrozumiałam magię słów „nauka to potęgi klucz”.
Jednak tą najcenniejszą okazały się lekcje zadane
przez samo życie. Coraz bardziej ciągnęło mnie do
twórczości artystycznej, jak „wilka do lasu”,
a żubra na łąkę. Taka świadomość stanęła
u podstaw mojej decyzji o rezygnacji z pracy na
etacie w instytucie naukowym. Początkowo trudno
mi było przekonać do mojego pomysłu nawet
bliskich i otoczenie. Tylko nieliczni wierzyli w moje
możliwości. Może dlatego, że nigdy nie
afiszowałam się ze swoimi talentami i wiedzą
pomocną w ocenie ryzyka i własnych możliwości.
W pewnym momencie postanowiłam opublikować
wyniki swoich refleksji. Wciąż zastanawiałam się
nad językiem, ponieważ chciałam, by był
stosunkowo prosty, bardzo artystyczny i najlepiej
międzynarodowy. Tak, by przeciętny człowiek,
mieszkaniec mojej miejscowości i każdego innego
miejsca na świecie z łatwością mógł go zrozumieć.
Wiele inspiracji przywiozłam z podróży do
Szkocji. Spotkałam się tam m.in. z twórczością
projektantki biżuterii jubilerskiej, która w swoich
dziełach pokazuje otaczające ją środowisko.
Postanowiłam w sposób dość innowacyjny
opowiedzieć o bogactwie dzikiej przyrody i dawnej
wsi, na której się wychowałam. Wypracowałam
własną technikę wyrobu małych dzieł sztuki z tego
co miałam pod ręką – dzieła Szkuty, które
z łatwością można zabrać ze sobą wszędzie,
ozdabiać się nimi lub podarować komuś bliskiemu,
a
jednocześnie
reklamować
miejsce
ich
pochodzenia.

fot. Krzysztof Onikijuk

Rodzice od zawsze wpajali mnie i bratu,
czym jest praca i szacunek do ludzi. Jako dziecko
nie zawsze byłam zachwycona zakresem
obowiązków, jaki narzucali nam rodzice. Zawsze
ciężko pracowali na roli i w lesie. Uczyli nas też
pokory. Ciągle słyszałam, że dobrze jest wszystko
umieć, bo nie wiadomo co się w życiu przyda, więc
uczyłam się pilnie. Dziś, jako dorosła, wykształcona
kobieta potrafię docenić takie wychowanie i wciąż
z tego korzystam.
Zarówno wychowanie wyniesione z domu
rodzinnego jak i wiedza uzyskana w czasie edukacji
na różnych poziomach kształcenia oraz 20-letnie
doświadczenie w pracy zawodowej okazały się
skarbnicą. Zaraz po liceum zarobiłam trochę
pieniędzy i zainwestowałam w studium
menadżerskie, co okazało się doskonałą inwestycją.

fot. Krzysztof Onikijuk

Puszcza Białowieska ze względu na
ogromną bioróżnorodność jest kopalnią inspiracji.
Jest jak studnia bez dna. Im bardziej zagłębiam się
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w niej, tym więcej odnajduję. I wciąż mam kłopot,
czy to żubra wziąć na swój warsztat artystyczny,
czy sóweczkę, a może włochatkę? A tu i łasiczka,
i pachnica dębowa kusi, i wiele innych stworzeń
o niezwykłej urodzie i ciekawej ekologii.
Z
ogromną
precyzją
opisuję
cechy
charakterystyczne poszczególnych gatunków oraz
środowisko ich życia. A w szczególności tych
zagrożonych. Od lat obracam się w środowisku
ornitologów i dobrze wiem jak wielu turystów
z odległych krańców świata przyjeżdża do
Białowieży, by zobaczyć lub sfotografować tak
rzadkie gatunki ptaków jak sóweczka czy
włochatka inwestując nieraz ogromne środki. Ten
fakt bardzo mnie zaciekawił i dał sporo do
myślenia. Po ukończeniu studiów przyrodniczych
i 11 latach pracy w jednej z placówek naukowych
Polskiej Akademii Nauk uświadomiłam sobie jak
wielką wartością jest każdy z gatunków dzikiej
przyrody, zarówno flory jak i fauny.

Białowieskiej”. Pierwsza publiczna prezentacja
moich prac zapadła mi głęboko do serca. Jednak nie
spocznę na laurach, gdyż nie tego uczyli mnie
rodzice, a świat dzikiej przyrody Puszczy
Białowieskiej inspiruje i zniewala.

fot. Tomasz Kamiński

„Biżuteria z głębią” została zgłoszona przez
Wójta Gminy Białowieża do konkursu Podlaska
Marka w kategorii „Odkrycie”. Czy Kapituła
dostrzeże wartość moich dzieł dla województwa?
Czy zostanę laureatką nagrody Podlaskie Odkrycie
2015? Nie wiadomo. Z racji mojego wieku mam
obniżone szanse, gdyż zgodnie z regulaminem
premiowane będą produkty mieszkańców naszego
województwa, którzy nie ukończyli 35 lat. Jednak
w takich sytuacjach stale sobie powtarzam, że
każda droga pod górę prowadzi na jakiś szczyt. Dla
wielu przyjaznych mi osób już jestem odkryciem
nie tylko podlaskim, ale przede wszystkim
białowieskim. Największą wartością jest uznanie
i szacunek ludzi bliskich i tych, którzy mnie znają
od dziecka, a także wspierają i chętnie przychodzą,
by zobaczyć moje mini dzieła sztuki. Moje
nazwisko już jest marką, którą odziedziczyłam
po rodzicach, gdyż zbudowali autorytet ucząc nie
tylko własne dzieci szacunku do drugiego
człowieka oraz innych zachowań pozostających
w granicach godności człowieka rozumnego –
homo sapiens. I choć wiele razy zbłądziłam zanim
uświadomiłam sobie tę cenną naukę, to dziś dobrze
wiem, że wartości, jakie wpajali mi od dziecka są
zagrożone niczym ginące gatunki skrywane w głębi
leśnych ostępów Puszczy Białowieskiej.

Całe swoje przedsięwzięcie potraktowałam
bardzo poważnie i profesjonalnie. Postanowiłam
podwyższyć
również
swoje
kwalifikacje
zawodowe. Jesienią ubiegłego roku podjęłam
wymarzone studia artystyczne rozpoczynając
naukę na kierunku projektowanie biżuterii na
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Podjęłam ogromny
wysiłek i zainwestowałam niemałe środki, by
tworzyć dzieła sztuki, a nie zwyczajne rękodzieło.
Moje wysiłki zostały docenione przez Podlaską
Regionalną Organizację Turystyczną, która
zorganizowała
wystawę
moich
prac
w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej
w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej –
Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
Wernisaż odbył się 6 lutego br. Wystawa czynna
jest
do
30
marca.
Oprócz
biżuterii
zaprezentowałam zdjęcia wykonane w plenerze
podczas sesji z modelkami prezentującymi moje
dzieła. Jest to efekt fantastycznej współpracy
z uznanym fotografem przyrody Krzysztofem
Onikijukiem i trzema niezwykłymi kobietami.
Marszałek Województwa Podlaskiego docenił moją
pracę i objął wystawę patronatem honorowym,
a patronatem medialnym – TVP3 Białystok, Polskie
Radio Białystok i Kurier Poranny. Patronat nad
wystawą objęło również Muzeum Podlaskie oraz
Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy

Marzanna Szkuta
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BOK ma nowego dyrektora
Od 1 marca 2016 roku, funkcję dyrektora
Białowieskiego Ośrodka Kultury pełni Katarzyna
M. Turosieńska-Durlik.

podyplomowe i studia z zarządzania kadrami. Jest
dyplomowanym instruktorem tańca, instruktorem
ZHP w stopniu harcmistrza oraz strażakiem
ochotnikiem. Poza pracą w kulturze, ma również
doświadczenie w pracy na kierowniczych
stanowiskach w samorządzie terytorialnym,
organizacjach
pozarządowych
i
spółkach
prywatnych.
Razem z dr Michałem Bogackim przeprowadziła
badania i na ich podstawie napisała książkę pn.
„Rola instytucji kultury w społecznościach
wiejskich”.
Prywatnie uwielbia podróże bliskie i dalekie,
z których czerpie inspirację do działania. Jak mówi
o sobie jest „zwierzęciem stadnym”, bardzo lubi
pracę z ludźmi i jest otwarta na nowe inicjatywy.
Dlatego bardzo jej zależy na otwartości
Białowieskiego Ośrodka Kultury i współpracy
z różnymi podmiotami, do której już dziś zaprasza.

Z wykształcenia jest pedagogiem kulturoznawcą.
Pracowała jako wykładowca akademicki na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w
Białymstoku,
była
wicedyrektorem
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Białymstoku oraz zastępcą wójta jednej z gmin
wiejskich. Ukończyła menadżerskie studia

Redakcja

Poranek z TVP Białystok prosto z Białowieży
3 marca był obchodzony Światowy Dzień
Dzikiej Przyrody. Z tej okazji, zawitała do
Białowieży ekipa telewizyjna. Materiały nagrano
w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego,
w Restauracji Sioło Budy oraz w pracowni
artystycznej Pani Marzanny Szkuty.

Jeśli ktoś przegapił relację lub nie wiedział o jej
emisji, nic straconego. Pod poniższym linkiem
można znaleźć cały materiał telewizyjny:
www.bialystok.tvp.pl/24275552/03032016
Redakcja
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Konkurs - Światowy Dzień Poezji
i wiersze ręcznie spisane
21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji.
Z tej okazji postanowiliśmy poprosić najważniejsze
osoby w urzędzie gminy o własnoręczne napisanie
kilku wersów. Wybór był dowolny. Wiersze mogły
się rymować lub nie, mogły być znane albo nieco
mniej. Poniżej prezentujemy efekty tej pracy.
Zadaniem naszych Czytelników jest dopasowanie
owych zapisów do ich autorów. A są nimi: Pan wójt

Grzegorz Kasprowicz, Pani sekretarz Helena
Bagrowska, Pani skarbnik Bożena Masalska.
Pierwsza osoba, która przyporządkuje odręcznie
napisany tekst jego autorowi, otrzyma od Redakcji
nagrodę.
Odpowiedzi proszę przesłać na adres e-mail:
bok@ug.bialowieza.pl
Redakcja

Wiersz nr 1

Wiersz nr 2

Wiersz nr 3
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Warsztaty artystyczne
Wraz
z
pierwszymi
promieniami
wiosennego słońca, gdy cała przyroda budzi się
z głębokiego, zimowego snu, w Białowieskim
Ośrodku Kultury również zaszły zmiany i ruszyły
między innymi warsztaty artystyczne. Pierwszym
zwiastunem wiosny i zbliżających się świąt
wielkanocnych, który „wykluł się” podczas
warsztatów, był mały quillingowy kurczaczek.
Zwinięty z wąziutkich papierowych paseczków
stał się on głównym bohaterem świątecznych
kartek, jakie powstały na pierwszym spotkaniu.
Licznie przybyła na zajęcia młodzież i dzieci
tworzyli
wielkanocne
pocztówki
dwiema
metodami: metodą quillingu – czyli papierowych
zwijasków, oraz metodą scrapbookingu – czyli, co
było pod ręką, to się przykleiło do kartki. Z tego
wydawałoby
się
przypadkowego
zwijania
i przyklejania wzięły swój początek rogate baranki,
uszate króliczki, dziobate kurczaczki i krągłe
jajeczka.
W
zakręcony
nastrój
uczestników
spotkania wprowadzić miały słodkie zawijane
bułeczki, które także powstały w wyniku
połączenia dwóch wyżej opisanych metod, czyli co
było pod ręką, wpadło do miski i się zakręciło.
Sposób ten okazał się na tyle skuteczny,

że następnego dnia na biurku Pana Wójta leżał
pokaźny stosik własnoręcznie wykonanych,
gotowych do wysłania kartek świątecznych. Kartki
te oczywiście zostały wysłane przez Pana Wójta
wraz z najserdeczniejszymi życzeniami do różnych
ważnych instytucji i urzędów, a więc udało się
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Wszystkich pozytywnie zakręconych, bez
względu na wiek i umiejętności, pragnących
kreatywnie i przyjemnie, a jednocześnie
pożytecznie spędzić trochę wolnego czasu wśród
miłych, ciekawych osób, serdecznie zapraszamy do
uczestniczenia w warsztatach artystycznych, które
mamy nadzieję wpiszą się na stałe w harmonogram
działań BOKu. Na wiosnę obudźmy w sobie
drzemiący talent i uwolnijmy nieposkromioną
duszę artysty. Własnymi rękoma stwórzmy
prawdziwe arcydzieła, które ozdobią dom i ogród,
ucieszą oko i naszych najbliższych, gdyż mogą
stanowić wspaniały upominek na każdą okazję.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem
w warsztatach uprzejmie prosimy o kontakt
telefoniczny z Białowieskim Ośrodkiem Kultury.
Ilona Wołosik
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Uczestnicy warsztatów

Bardzo się cieszymy, że kartki świąteczne wykonane na warsztatach w Białowieskim Ośrodku Kultury,
powędrowały do najważniejszych Przyjaciół Gminy Białowieża. Pan wójt Grzegorz Kasprowicz osobiście
złożył podpis pod wielkanocnymi życzeniami.
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W środę, 23 marca, odbyły się kolejne
warsztaty artystyczne. Ponownie młodzież bardzo
pozytywnie nas zaskoczyła tak gromadnym
przybyciem. Tym razem wykonywaliśmy stroiki
wielkanocne z darów natury, czyli mechate zajączki
z baziowymi wąsikami, brzozowe króliczki
i krepinowe kurczaczki. Tradycjonaliści natomiast
próbowali swoich sił w tworzeniu quillingowych
wydmuszek – technika poznana na warsztatach
z ubiegłego tygodnia nie poszła w las, nie
zmarnowały się również nacięte kolorowe paseczki

papieru. Zaś prawdziwi mistrzowie rękodzieła
w swoje wprawne dłonie chwycili igły i zawzięcie
filcowali na sucho Filcki i Filcusie – małe, słodkie
wełniane zajączki.
Było tłoczno, gwarno, wesoło i kolorowo.
Było tak wiosennie, radośnie , wielkanocnie …
i za tę świąteczną atmosferę wszystkim
uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy.
Ilona Wołosik

Uczestnicy warsztatów

Wystawa „Jezioro Barw” w Galerii oBOK
Jeszcze do połowy kwietnia można oglądać
wystawę, która jest malarską dokumentacją
pleneru artystycznego, organizowanego przez
Wojewódzki
Ośrodek
Animacji
Kultury
w Białymstoku. W plenerze nad jeziorem
w Kulkach uczestniczyli artyści profesjonalni
i amatorzy z całego kraju. Zważywszy
na dobrodziejstwo wody w okresie letnich upałów
skupili się na krajobrazie jeziora w całej jego
niepowtarzalności
efektów
przestrzennych
i kolorystycznych. Wszystkich zainteresowanych
obejrzeniem
prawie
30
płócien
olejnych
zapraszamy do Galerii oBOK.

30

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować
Pani Michałowi Cieślakowi i Restauracji Pokusa za
wsparcie w organizacji otwarcia wystawy.

Cieszymy się, że w naszej społeczności można
liczyć na tak zacny mecenat sztuki.
Redakcja

III Dance Festival 4 School w Szepietowie
13 marca 2016 roku w Szepietowie już
po raz trzeci odbył się „Dance Festival 4 School”,
podczas którego wystąpili tancerze z północnowschodniej Polski, a dokładnie z: Hajnówki,
Czeremchy, Bielska Podlaskiego, Narewki,
Białegostoku,
Grajewa,
Wysokiego
Mazowieckiego, Bociek, Jaświł, Wasilkowa, Nurca
Stacji, Białowieży i Szepietowa. Taneczne
umiejętności
prezentowane
były
kolejno
w następujących kategoriach: soliści, duety
i formacje. W drugiej części festiwalu odbyły się
pojedynki taneczne pomiędzy zawodnikami
w kategorii 1vs1 i 3vs3.

W festiwalu udział wzięło około 350
uczestników którzy byli oceniani przez jury
w składzie: Błażej Górski, Paulina Polly
Wróblewska, Ziemowit Bogusławski „Siemek”.
Imprezę
poprowadził
Dawid
Wiśniewski
„Wiśnia”, a za gramofonami stanął DJ EsDwa.
Po kilkugodzinnej rywalizacji uczestnicy
festiwalu oraz widownia mieli możliwość
obejrzenia w tańcu jurorów, oraz premierowy
pokaz ekipy Domu Latających Tancerzy, których
występy nagrodzone zostały głośnymi aplauzami
i gromkimi brawami. Wreszcie przyszedł czas na
najprzyjemniejszy dla tancerzy moment imprezy -
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wręczenie nagród, którego dokonali organizatorzy,
jurorzy oraz fundatorzy nagród. Najlepsze grupy
taneczne oraz zwycięzcy bitew otrzymali
pamiątkowe dyplomy i puchary.
Organizatorami imprezy byli DanceProject
i Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie,
a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął
Burmistrz Szepietowa.

Wyniki
Prezentacji
Konkursowych
dostępne pod adresem:
www.szepietowo.pl/kategoriiedodatkowe/kultura/iii-dance-festival-4-school-wszepietowie.html
Grupa z Białowieży otrzymała wyróżnienie.
Organizatorzy
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Wielkanoc ostatecznym sensem życia
22 marca w sali kinowej Białowieskiego
Ośrodka Kultury uczennice III klasy gimnazjum
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży
zaprezentowały montaż słowno – muzyczny
z okazji świąt Wielkiej Nocy pod nazwą
„Wielkanoc
ostatecznym
sensem
życia”.
Prezentacja została przygotowana pod kierunkiem
katechetów
Pani
Grażyny
Jóźwik
oraz

Ks. Walerego Piotrowskiego i zaprezentowana
dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Spotkanie otworzyła wicedyrektor ZS-P Pani Anna
Dulko składając jednocześnie wszystkim uczniom
oraz nauczycielom dobrych i pogodnych świąt.
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki
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Białowieski Ośrodek Kultury zaprasza
Spektakl „Świeczka zgasła”
Zapraszamy na spektakl „Świeczka zgasła”
według Aleksandra Fredry w wykonaniu teatru
działającego przy Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Białymstoku.
17.04.2016 • godz. 17:00 • sala Kina Żubr
wstęp wolny

Wystawa „Konstytucja 3-go Maja”
0d 31.03 do 21.04.2016 roku w budynku BOK będzie
można obejrzeć wystawę dotyczącą Konstytucji
3-go Maja. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum
Wojska w Białymstoku i zaprezentowana jest na
10-ciu barwnych planszach

Warsztaty tańca dla dorosłych

Stałe formy zajęć w BOK
1. Koło Seniora (przewodnicząca: Irena Bajko) –
czwartek 15:00 – 17:00
2. Zespół folklorystyczny „Ruczajok” (kierownik
zespołu: Marek Zubrycki) – środa 18:00 – 20:00
3. Zespół punk-rock „Dzikiraj” (kierownik
zespołu: Marek Świerszcz) – piątek 18:00 – 20:00
4. Zajęcia taneczne HIP-HOP (instruktor:
Krzysztof Twarowski) – środa 18:00 – 20:00
5. Nauka gry na gitarze (instruktor: Piotr
Karpiuk) – środa 12:30 – 16:30

Już w kwietniu ruszą nowe zajęcia taneczne,
przeznaczone dla osób dorosłych. Będzie to taniec
towarzyski w wersji użytkowej, czyli takiej, którą
można śmiało wykorzystać w uroczystościach typu
wesela. Oczywiście, jeśli będzie zapotrzebowanie,
wprowadzona zostanie bardziej zawodowa forma,
a nawet może zostać utworzona grupa turniejowa.
Aktualnie chcemy się zorientować, jakie jest
zainteresowanie pomysłem. Wszystkie chętne
osoby zapraszamy do zgłoszeń pod nr tel. 85 68 12
460 lub mailowo na: bok@ug.bialowieza.pl, zajęcia
są bezpłatne.

Wystawa prac
2 kwietnia zapraszamy do Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie w ramach zjazdu Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, w godzinach 10 -17, będzie można zobaczyć stoiska promocyjne dwóch białowieskich
artystek: Pani Barbary Bańki i Pani Marzanny Szkuty.
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I Młodzieżowe Mistrzostwa Białowieży
w Halowej Piłce Nożnej
Grali młodzi piłkarze. Narewka niepokonana.

Kolejność końcowa- kategoria szkoły gimnazjalne:
1. PG Narewka I
2. FC Skąpcy
3. FC Kanapeczka

W sobotę 19 marca odbyły się I Młodzieżowe
Mistrzostwa Białowieży w halowej piłce nożnej.
Organizatorem turnieju była Ochotnicza Straż
Pożarna w Białowieży oraz Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży.
W zawodach wzięło udział około 60 uczestników,
zarówno z naszej miejscowości, jak i Narewki.
Grano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe
oraz gimnazja.
- Cieszymy się, że pierwszy taki turniej zgromadził
tylu uczestników – komentuje Piotr Orzechowski,
członek Zarządu OSP Białowieża. – Wiadomo,
że początki są najtrudniejsze. Naszym celem była
przede wszystkim popularyzacja innych dyscyplin
sportowych niż piłka siatkowa, która w Białowieży
jest już dostatecznie rozpropagowana. Widać,
że jest taka potrzeba, dlatego zamierzamy
kontynuować nasze działania. Bardzo mnie cieszy,
że dyrektor szkoły, Pani Wioletta Januszkiewicz,
wspiera nasze pomysły.

Najlepsi strzelcy:
 Szkoły
podstawoweI.
Jastrzębski
(SP Narewka I).
 Szkoły
gimnazjalneJ.
Łomaszkiewicz
(PG Narewka).
Składy poszczególnych drużyn:
SP Narewka I: T. Pańkowski, I. Jastrzębski,
Ł. Biedrycki, J. Hawieńczuk, Ł. Ancutko,
G. Koperek, B. Jastrzębski.
SP Narewka II: J. Kołecki, K. Kołecki,
W. Krasnopolska, M. Kuptel, M. Biedrycki,
D. Ancutko.
FC Pantera: K. Glencner, W. Bruszewski, B. Cieślak,
D. Klukowicz, J. Ptaszyński.
FC Waszka: M. Łobodziński, I. Pachołek,
J. Wasilewski, Ł. Bajko, D. Suchodoła, K. Skiepko.
FC Kanapeczka: J. Wołkowycki, B. Kosiński,
K. Sikorski, J. Bruszewski, P. Rychlik, A. Łuczaj.
PG Narewka I: D. Ancutko, M. Adamiuk,
P.
Kotelczuk,
B.
Łomaszkiewicz,
M. Łomaszkiewicz, J. Sołowiej, J. Łomaszkiewicz.
FC Skąpcy: H. Winnicki, D. Skiepko, C. Nasiłowski,
O. Woźniak, U. Bajko, K. Kacprzak, P. Sieńczuk.
Sędziowie zawodów: Piotr Orzechowski, Mateusz
Gutowski.

Wyniki turnieju
Kategoria szkoły podstawowe:
FC Pantera-SP Narewka I 1:14
FC Waszka-SP Narewka II 0:7
FC Pantera-FC Waszka 1:2
SP Narewka I-SP Narewka II 7:3
FC Pantera-SP Narewka II 6:7
SP Narewka I-FC Waszka 11:0
Kolejność końcowa- kategoria szkoły podstawowe:
1. SP Narewka I
2. SP Narewka II
3. FC Waszka
4. FC Pantera

Partnerzy wydarzenia: Urząd Gminy Białowieża,
Koło Platformy Obywatelskiej w Białowieży.
Organizatorzy serdecznie dziękują Białowieskiemu
Ośrodkowi Kultury za udostępnienie miejsca
ogniskowego
na
spotkanie
integracyjne
uczestników turnieju.

Kategoria szkoły gimnazjalne:
PG Narewka-FC Skąpcy 7:3
FC Skąpcy-FC Kanapeczka 7:5
PG Narewka-FC Kanapeczka 8:3

Tekst: Mateusz Gutowski
Zdjęcia: Halina Niemcunowicz
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Organizatorzy I Młodzieżowych Mistrzostw Białowieży w Halowej Piłce Nożnej:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży
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Jubileusz siatkarski
W piątek i sobotę 26-27 lutego 2016r., sala
gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Białowieży gościła pięć amatorskich i cztery
zaawansowane
drużyny
siatkarskie.
Był
to jubileuszowy X Turniej Białowieskich Zakładów
Pracy o Puchar Wójta Gminy Białowieża, który jak
co roku zgromadził wiele drużyn i kibiców, w tym
dzieci.

utytułowanym TS „Żubr” i, jak zwykle świetnym,
składem
Straży
Granicznej.
Ostatecznie
białowiescy leśnicy zajęli trzecie miejsce, ale po
naprawdę zaciętych meczach.
Za to mecze „Żubra” i SG to już klasyki. Tym razem
przyjęty system rozgrywek zapewnił kibicom
aż dwa widowiskowe spotkania tych drużyn w piątek w ramach meczu otwarcia i w sobotę, gdy
„Żubry” walczyły ze strażnikami o złoto.
W dwumeczu padł remis, jednak tę bardziej istotną
rozgrywkę o laur pierwszeństwa wśród
zaawansowanych zespołów, wygrała Straż
Graniczna, powtarzając ubiegłoroczny sukces. Ale
emocji było co niemiara…

W rozgrywkach udział wzięło sześć miejscowych
placówek oraz Towarzystwo Sportowe „Żubr”,
którego członkowie od lat stanowią trzon
organizatorów rozgrywek. Pojawiły się nowe lub
długo niewidziane drużyny reprezentujące Dom
Dziecka oraz Nadleśnictwo Białowieża. Instytut
Biologii Ssaków PAN wystawił dwie drużyny,
a Białowieski Park Narodowy, Urząd Gminy, Straż
Graniczna
i
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
po jednej.

Jak zwykle organizatorzy turnieju zadbali o jego
oprawę w postaci występów dziewczęcego zespołu
tanecznego ZS-P w Białowieży, obleganej loterii
fantowej (w której każdy z dwustu losów
wygrywał) oraz pięknych drewnianych pucharów
i pamiątkowych medali przygotowanych przez
Szuma Design. W czasie całego turnieju nie
zabrakło
słodkiego
poczęstunku,
owoców
i napojów. Turniej zakończyło sobotnie ognisko
integracyjne, które tradycyjnie odbyło się
w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym
Aliny i Romana Wołkowyckich.

Tradycyjnego otwarcia turnieju dokonał wójt
Grzegorz
Kasprowicz
w
towarzystwie
przedstawicieli Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Olimpijczyk”, którego zawodnicy czuwali nad
przygotowaniem i sędziowaniem zakładowych
zawodów.
Wśród amatorów od początku prym wiedli
zawodnicy z BPN. Tym razem drużyna Parku
Narodowego, posiadająca doskonały skład
i rozbudowaną ławkę rezerwowych, gromiła
wszystkich. Z każdym kolejnym meczem
„parkowcy” rozwiewali złudzenia kolejnych
przeciwników. W efekcie, po roku nieobecności,
powrócili na wielokrotnie już zajmowaną pozycję
lidera amatorskich rozgrywek. Walka o drugie
i trzecie miejsce na podium rozegrała się między
drużynami UG oraz IBS i PAN I. Ostatecznie, po
bardzo zaciętym meczu, to urzędnicy z wójtem na
czele
zakładu,
pokonali
naukowców
–
ubiegłorocznych zwycięzców
tej
kategorii.

Nie ulega wątpliwości, że Białowieża dysponuje
olbrzymim siatkarskim potencjałem. Bezsprzecznie
jest to efekt długoletnich działań członków
TS „Żubr”. Ponadto na szczególne wyróżnienie
zasługuje Jerzy Chilecki, pomysłodawca i każdego
roku „dobry duch” turnieju oraz Jarosław Kutikow,
którego
zaangażowanie
w
organizację
i prowadzenie zawodów jest nie do przecenienia.
Dziękujemy Panowie.
Wojciech Sobociński

Wśród drużyn zaawansowanych na uwagę
zasługuje pierwszy po kilku latach przerwy występ
leśników. Zespół Nadleśnictwa Białowieża
doskonale radził sobie z dużo bardziej
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Wielkie podziękowania kierujemy do sponsorów,
którzy w tym roku szczególnie hojnie wsparli
organizację jubileuszowego X już turnieju. Ponadto
swoją cegiełką dołożyły także białowieskie zakłady
pracy, przygotowując smakowite posiłki na
zakończenie turnieju, a także corocznie wspierający
turniej Urząd Gminy Białowieża oraz gospodarz
Zespół Szkolno-Przedszkolny – obsługujący całą
dwudniową imprezę. Dzięki pozyskanym środkom
mogliśmy ufundować i przygotować prezenty na
sportową imprezę oraz obleganą loterię fantową,
która dodatkowo przyciąga rzesze dzieci
i młodzieży. Ostatecznie sportową rywalizację
zakończyliśmy bez kontuzji, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni.

• Białowieski Park Narodowy
• Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
• Emilia i Sebastian Bajko
• Firma Handlowo-Usługowa „Cerex” Renata
Wasilewska
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Relax”Smoktunowicz Jerzy
• Grafix Białystok
• Hermes sp. z o.o.
• Hurtownia wędlin King dystrybucja odział
Białystok
• Instytut Badawczy Leśnictwa
• Kolnex Sp. j. Cięcie wodą Białystok
• Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk
• „Mango” PPHU Mirosław Popow
• Nadleśnictwo Białowieża
• P.P.H.”Karmel” Import Export Hajnówka
• Park Wodny w Hajnówce
• Pocztowe Stanowisko Finansowe Urząd
Pocztowy Hajnówka 1
• Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze oddz. w Białowieży
• Przewodniczący Rady Gminy Białowieża
• Restauracja Parkowa
• Placówka Straży Granicznej w Białowieży
• „Sklep Rybny” Z. i M. Dawidziuk,
M. Dziubonos”
• Salon Łazienek Verona Hajnówka
• Siatkarze Instytutu Biologii Ssaków
• TON S.j. PHU Kardasz i wspólnicy
• T. S. Żubr Białowieża
• UKS "Olimpijczyk" Białowieża
• Anna i Janusz Szawkało
• Społem PSS Zakład piekarsko-ciastkarski
Hajnówka
• Szuma Design - elementy wyposażenia
i wystroju wnętrz, upominki i medale
okolicznościowe
• Technikum Leśne w Białowieży
• Wexpol Wiesław Jurczuk
• „Gal Anonim”

Kolejność końcowa gr. amatorów:
I – Białowieski Park Narodowy
II – Urząd Gminy Białowieża
III – Instytut Biologii Ssaków PAN I
IV – Dom Dziecka w Białowieży
V – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Kolejność końcowa gr. zaawansowanych:
I – Straż Graniczna
II – T. S. Żubr Białowieża
III – Nadleśnictwo Białowieża
IV – Instytut Biologii Ssaków PAN II
Sponsorzy X Jubileuszowego Turnieju
Białowieskich Zakładów Pracy o Puchar Wójta
Gminy Białowieża:
• Urząd Gminy Białowieża
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
• Jolanta i Janusz Szpakowicz – sponsor specjalny
• „Jerzyk” - Jerzy Chilecki
• Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Krynka”
• Alina i Roman Wołkowyccy - Kwatera Nad
Stawami
• Anise PPHU Helena Kasprowicz
• Anna i Anatol Plewa
• Arhelan Burzyńscy Sp. J. sklep nr 49
w Białowieży
• Białowieski Ośrodek Kultury
• Auto Komis Jan i Paweł Rybak Białystok
• budarex.pl firma budowlana
• Dom Dziecka w Białowieży

Dziękujemy serdecznie – organizatorzy.

38

Uczestnicy zawodów

Medale i puchary wykonane przez Szuma Design
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GŁOS
BIAŁOWIEŻY
MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
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