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WÓJT
INFORMUJE
Szanowni Państwo,
ostatnie miesiące w życiu
Białowieży przyniosły wiele
smutku. Odeszli od nas wieloletni
sołtysi:
Ś.p. Janusz Dackiewicz- pełnił
rolę sołtysa sołectwa Stoczek od
1999r. do 2015r.
Ś.p. Andrzej Siemieniuk- był
sołtysem Zastawy od 2001r. do
2016r.
Dziękuję im za kilkunastoletnią
pracę na rzecz naszej społeczności oraz za wkład znacznej części
życia w rozwój i funkcjonowanie
Gminy Białowieża.
Rodzinom składam
wyrazy współczucia.

serdeczne

Gmina Białowieża kończy prace
nad Planem Rozwoju Lokalnego.
Będzie miał on za zadanie
wskazanie kierunku rozwoju
naszej Gminy. Podczas zebrań
sołeckich
oraz
spotkań
związanych z Planem Rozwoju
Lokalnego, mieszkańcy dzielili się
z nami pomysłami na wzbogacenie
miejscowości
o
dodatkowe
atrakcje
Białowieży
i
udogodnienia w naszym życiu.
PRL, bo tak w skrócie jest on
nazywany, posłuży nam również
do ubiegania się o dotacje na
inwestycje, a pierwsze z nich
zostanę złożone w marcu i będą
dotyczyły dróg. Rozstrzygnięcie
konkursu
zadecyduje
o
otrzymaniu środków na budowę
nowych dróg.

Jestem w trakcie odbywania
spotkań
we
wszystkich
sołectwach. Już teraz dziękuję za
tak liczną frekwencję. W związku
z koniecznością wyboru nowego
sołtysa
sołectwa
Zastawa
przeprowadzone zostały tam
wybory.
Nowym
sołtysem
Zastawy został pan Piotr Buszko.
Gratuluję i życzę udanej i owocnej
współpracy.
19.02.2016r.
reprezentowałem
Gminę Białowieża na XIX
Zgromadzeniu Ogólnym Związku
Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego. Spotkanie dotyczyło
min. udzielenia absolutorium
zarządowi, przyjęcia budżetu na
2016r. oraz omówienia planów na
przyszłość. Odbyła się tam debata
z
Wojewodą
Podlaskim
Bohdanem Paszkowskim i jego
współpracownikami. Poruszane
tematy dotyczyły między innymi
wykorzystywania
sieci
szerokopasmowego Internetu oraz
braku dotacji na instalację ogniw
fotowoltaicznych
w domach
prywatnych. Zostało przyjęte
stanowisko, z którego wynika, iż
gminy województwa podlaskiego
potrzebują tego typu inicjatywy i
zwracamy się z prośbą o
uruchomienie takiego programu.
Na przełomie marca i kwietnia
planujemy wymienić i przenieść
znaki z nazwami ulic z płotów
mieszkańców. Po uzgodnieniach z
zarządem dróg ustawione zostaną
dodatkowe ławki oraz kosze na
terenie Białowieży. Mieszkańcy
Bud, Teremisek i Pogorzelec
doczekają
się
nowych
przystanków autobusowych.
Drodzy internauci - w marcu ruszy
nowa strona internetowa Gminy
Białowieża! Podpisałem umowę z
Wrotami Podlasia na współpracę

w tym zakresie. Będzie to
całkowicie zmieniona witryna pod
względem graficznym. Myślę, że
powitalne
zdjęcia
zachwycą
Państwa, a turyści poczują
większą chęć odwiedzania Naszej
Gminy. Strona będzie w pełni
dostosowana
do
urządzeń
mobilnych tzn. telefonów i
tabletów oraz będzie możliwa
zmiana ustawień wielkości liter a
także kontrastu szczególnie istotna
dla osób niedowidzących.
Grzegorz Kasprowicz

XIII Sesja Rady Gminy Białowieża odbyła się w sali Urzędu
Gminy Białowieża przy ul.
Sportowej 1. 2 grudnia 2015 r.
Na 15 radnych było obecnych 12.
Do porządku zaproponowano
następujące zmiany:
Sekretarz
zwróciła
się
z
propozycją wprowadzenia dwóch
dodatkowych punktów tj. po pkt. 2
wprowadzić punkt w brzmieniu
,,Przyjęcie protokołu z XI Sesji
Rady Gminy Białowieża” oraz
jako punkt 17 ,,Podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargu,
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej działkę o nr ewid. 65 z
obrębu 002 Podolany”
Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu z XI Sesji
Rady Gminy Białowieża.

3
Protokół
został
jednogłośnie

przyjęty

Przyjęcie protokołu z XII Sesji
Rady Gminy Białowieża.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Interpelacje zapytania i wnioski:
Radna J. Jaganow w imieniu
mieszkańców zwróciła się z
zapytaniem.
Czy
istnieje
możliwość ustawienia koszy przy
parkingu na ulicy Parkowej? Czy
w tym roku będzie jarmark
świąteczny
przed
Bożym
Narodzeniem? Czy będziemy
analizować
konsolidację
kredytów, zadłużenia Gminy?
Radna M. Szpakowicz zwróciła
się z zapytaniem Na jakim etapie
są uzgodnienia odnośnie serwisu
solarów?
Radna B. Leoniuk zwróciła się z
zapytaniem Czy poczyniono kroki
w kierunku usunięcia suchych
drzew przy ulicy Parkowej, które
stanowią zagrożenie?
Radny A. Kudlewski po raz
kolejny zwrócił uwagę na cegły
znajdujące się na dachu budynku
starej szkoły, które w każdej
chwili mogą spaść na chodnik.
Również powiedział, iż rynny i
rury spustowe są w złym stanie i
należy coś z tym zrobić.
Sołtys Pogorzelec zwrócił się z
prośba o przepłukanie sieci
kanalizacyjnej we wsi Pogorzelce
w
związku
z
przykrymi
zapachami.
Radny W. Wołkowycki zwrócił
się z następującymi pytaniami:
Dlaczego na obecnej sesji brak
jest punktu dotyczącego cesji
umowy dzierżawy terenu pod
zbiornik na gaz? Zdaniem radnego

sprawa jest bardzo ważna, wręcz
pilna i sprawę należy rozstrzygnąć.
Czy Wójt zgłosił zainteresowanie
uczestnictwa w programie eObywatel nowe umiejętności
cyfrowe?
Jakie działania Wójt podjął, bądź
w najbliższym czasie zamierza
podjąć w sprawie pozyskania
środków z LGD? Radnemu chodzi
szczególnie o pozyskanie środków
na odnawialne źródła energii.
Czy możemy otrzymywać projekty
uchwał
zaopiniowane
przez
prawnika?
Sołtys Bud zwróciła się z
zapytaniem Kiedy będzie nowy
przystanek we wsi Budy bo ten się
rozpada i dzieci mokną jak
również w innych wsiach?
Radny J. Łapiński Czy jest
możliwość dostosować zapalania
oświetlenia ulicznego do szybko
zmieniających się warunków w
okresie jesienno-zimowym? Radny
sugeruje aby latarnie na ulicach
były włączane wcześniej.
Przewodniczący
zaproponował
przesunięcie realizacji punkt 5 do
chwili powrotu Wójta Gminy
Białowieża na obrady. Wójt
udzielał wywiadu dla Telewizji
TVN 24.
Przewodniczący Rady poinformował, iż od ostatniej sesji
uczestniczył w kilku spotkaniach
komisji, jak również zapoznał się z
dokumentem dotyczącym aneksowania Planu Urządzania Lasów
(PUL) Nadleśnictwa Białowieża
na lata 2012-2021. Dokument jest
zamieszczony
na
stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych i również w
Nadleśnictwie Białowieża można

wnosić uwagi. Z uwagi, iż
powyższy
dokument
jest
dokumentem technicznym, to nie
odnosi się do działalności Rady
Gminy i rada nie będzie
podejmować żadnego stanowiska.
Powiedział również, że dokument
odnosi się do istotnych kwestii,
które
dotyczą
Puszczy
i
problemów jakie są w obecnej
chwili odnośnie gospodarki leśnej
i ochrony przyrody. Zawarte w
aneksie działania mają za zadanie
powstrzymanie rozpadu, który
dotknął świerczyny i gradacji
kornika drukarza. Jest to dosyć
radykalna próba, która powinna
być podjęta. Dokument jest
pozytywny i nie można przymykać
oczu na to, co się dzieje.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy
międzysesyjnej
nie
było
przedstawione. Przewodniczący
nie był obecny na sesji.
Przewodnicząca Komisji Środowiska E. Malzahn:
- 25 listopada komisja uczestniczyła w połączonym posiedzeniu
Komisji w sprawie szkoły
- 30 listopada odbyło się zgodne z
planem pracy w 2015 r.
posiedzenie Komisji, na którym
radni zapoznali się z aktualną
informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na
terenie powiatu hajnowskiego, w
tym
gminy
Białowieża.
Dyskutowano nad propozycjami
poprawy stanu środowiska w
gminie.
Wytypowano 5 problemów, na
które powinny zwrócić uwagę
władze gminy

1. Zmniejszanie

emisji

zanie-
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czyszczeń powietrza, zwłaszcza
pyłu PM 2,5 i benzo(a)pirenu,
poprzez podejmowanie działań
edukacyjnych i zwiększenie
starań
o
dofinansowanie
modernizacji źródeł pozyskiwania energii przez instytucje
i mieszkańców gminy.
2. Zmniejszenie presji na wody
powierzchniowe i podziemne
poprzez uzupełnienie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
3. Pozyskanie większej ilości
informacji z PIOŚ o stanie
chemicznym wód podziemnych
(mamy IV klasę czystości niezadawalającą) i możliwośćciach poprawy ich jakości.
4. Zwrócenie
uwagi
na
powstawanie
nowego
wysypiska odpadów na skraju
terenu byłego wysypiska przy
ul. Browskiej.
5. Poszukiwanie
pomocy
mieszkańcom w
pozbyciu
się
jednego
z
najbardziej
niebezpiecznych
odpadów
azbestu.
Tematem zmniejszania emisji
zanieczyszczeń powietrza poprzez
coraz większe wykorzystywanie
źródeł
energii
odnawialnej
interesujemy się już od dawna. 16
września
komisja
oglądała
zastosowanie pieca wykorzystującego pelet do ogrzania domku
PTOP na ul. Mostowej.
- 22 września Przewodnicząca
Komisji uczestniczyła w spotkaniu
władz powiatu hajnowskiego i
gmin puszczańskich z przedstawicielami niemieckiej organizacji
EuroNatur,
która
chce
współuczestniczyć w programie
zastosowania energii odnawialnej
w powiecie hajnowskim.

- 17 października odbyło się
posiedzenie wyjazdowe Komisji.
Bardzo
ciekawą
wycieczkę
szlakiem OZE w woj. podlaskim
zorganizowało TPEO. Uczestniczyli w niej członkowie Komisji,
Pan Przewodniczący Rady Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy z
Panią Sekretarz. W planie
wycieczki
było
zwiedzanie
wiatraków w gminie Orla,
biogazowni w Rybołach, zakładu
wytwarzania peletu w Trzciannem
i wykorzystania paneli fotowoltaicznych w Ełku. Wycieczka
zostanie opisana w specjalnym
biuletynie
TPEO,
który
przedstawiony
zostanie
na
następnej Radzie w grudniu.
10 minut przerwy – wywiad
Przewodniczącego
Rady
z
Telewizją TVN-24. Po przerwie.
Sprawozdanie Komisji
Oświaty przedstawiła Przewodnicząca E. Laprus
25 listopada na wspólnym
posiedzeniu
komisji
został
omówiony temat szkoły i odbyło
się kolejne spotkanie komisji w tej
sprawie. Brali w nim udział
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Okręgowej
Komisji
Egzaminacyjnej
w
Łomży, radni Rady Gminy, Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Białowieży
Spotkanie dotyczyło współpracy
nad doskonaleniem jakości pracy
szkoły, która efektywnie się
obniża. Pani Przewodnicząca
przedstawiła w skrócie cyt:,, Po
wizytacji Kuratorium Oświaty w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
okazało się, że wyniki nauczania
są katastrofalnie niskie i mają
tendencję spadkową. Na 365 szkół
w województwie podlaskim szkoła
białowieska znajduje się na

miejscu 360. Kiedy pokazywano
mapę szkół na terenie powiatu
hajnowskiego i pokazywano szkoły
bardzo dobre - zaznaczone na
czerwono, szkoły dobre – zaznaczone na zielono, dostateczne zaznaczone na żółto, pokazano też
szkoły zaznaczone na biało, w
których znajduje się szkoła
białowieska. Panią Kierownik z
OKE w Łomży szczególnie
zastanawia, że szkoła, nowa, z
takimi dobrymi warunkami ma
problem z nauczaniem. Przedstawiła prezentację dziesięcioletniego okresu nauczania w naszej
szkole, gdzie wyniki są poniżej
ogólnie obowiązujących. Jest to
na pewno ogromny problem, tym
bardziej, że my jako Komisja
Oświaty próbowaliśmy od roku
prosić, aby Pani Dyrektor ZSP
przeprowadziła szkolenie aktywizujące dla nauczycieli, aby
którykolwiek z nauczycieli przynajmniej z tych przedmiotów, z
których zdaje się
egzamin
gimnazjalny zdobył uprawnienia
egzaminatora – żeby coś w tej
materii się zmieniło. Na ostatnim
posiedzeniu komisji podsumowującym rok szkolny, Pani Dyrektor
stwierdziła,
że
program
naprawczy się nie sprawdził. Po
wizytacji kuratoryjnej, zdecydowanie należy rozpocząć marsz w
kierunku naprawy, tym bardziej,
że ostatnim punktem spotkania
połączonych
komisji
było
przedstawienie przez nauczycieli
ZSP programu naprawczego.
Szkoła jest na etapie odpowiedzi
do Kuratorium na przedstawione
zarzuty. Spotkanie komisji miało
na celu pomóc w skonstruowaniu
tego
programu.
Podczas
spotkania komisji przedstawiciel
Rady Rodziców powiedział, że
szkoła
pracuje
dobrze.
Zwróciliśmy się do przedstawi-
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ciela
Rady
Rodziców
o
przeanalizowanie spraw ujętych w
ich stanowisku na następnym
posiedzeniu Komisji Oświaty. W
raporcie
kuratoryjnym
jest
napisane jak wygląda współpraca
między szkołą a rodzicami.
Zapewniam, że nie są to formy
współpracy,
które
miałyby
wpływać na aktywizowanie pracy
szkoły w kierunku polepszenia
wyników nauczania. Jeżeli są
problemy czy to z podziałem
godzin, z psychologiem czy też z
pedagogiem, to się idzie na
posiedzenie komisji, i sugeruje
żeby problem rozważyć. Komisja
zwraca się do Wójta, rozmawiamy
i pracujemy dla dobra dziecka.
Tak naprawdę przy tych zapisach,
wszystkich pismach, informacjach
ja nie widzę dobra dziecka. W
pewnym sensie potwierdzeniem
tego co mówię, było spotkanie z dr.
Małgorzatą Iwanowicz, która
stwierdziła, iż dzieci nie potrafią
pracować w grupie i nie potrafią
się zaprezentować (stwierdziła to
na podstawie warsztatów jakie
przeprowadziła z dziećmi). Należy
się zastanowić czy
działania
dotychczasowe są skierowane na
dziecko i dziecku służą.
Następnie
przedstawiła
inicjatywę ,, 24 grudnia 2015 r. o
godzinie 12.00 będzie zorganizowane przed Urzędem Gminy
spotkanie opłatkowe dla mieszkańców z udziałem księży, którzy
przyjdą z opłatkiem i prosforą.
Również wstępnie przeprowadzono rozmowy z właścicielami
hoteli, restauracji i z ich strony
jest duża chęć współpracy. Jest też
prośba do radnych, aby na
spotkanie zapraszali mieszkańców
w swoich okręgach wyborczych.
Jeżeli będzie ładna pogoda,
spotkanie opłatkowe odbędzie się

przy urzędzie. Może ktoś wykona
duże figury bożonarodzeniowe na
przyszły rok i można będzie
ustawić szopkę betlejemską . Będą
wystawione stoły, na których
pojawią się dania podarowane z
restauracji. Wszyscy podzielimy
się opłatkiem i w ten sposób po raz
pierwszy zainicjujemy ,,Opłatek
białowieski” a organizatorami
będą Wójt, Rada Gminy i
Białowieski Ośrodek Kultury”.

ulicy
Wojciechówka
oraz
przebudowa drogi rolniczego
przeznaczenia
TeremiskiDąbrowa.
Komisja
również
zapoznała się z projektami uchwał
dotyczącymi podatków i opłat
lokalnych oraz gospodarowania
nieruchomościami
gminnymi.
Ponownie komisja się spotkała na
wspólnym posiedzeniu komisji w
dniu 25 listopada.

Sprawozdanie
Komisji
Planowania
przedstawiła
Przewodnicząca M. Szpakowicz
następująco: ,,Komisja spotkała
się raz w dniu 24 listopada.
Komisja
spotkała
się
w
rozszerzonym
składzie.
W
posiedzeniu
uczestniczyli
przewodniczący
pozostałych
komisji. Komisja obradowała
według planu Projekt budżetu
Gminy Białowieża na rok 2016 r,
podatki i opłaty lokalne oraz
gospodarowanie
nieruchomościami Gminy. Mieszkanka ulicy
Nowej skarżyła się na brak działań
zmierzających do poprawy stanu
ulicy Nowej. Pani Sekretarz
przekazała, że kapitalny remont
(przebudowa) ulicy jest już
uzgodniony
z
mieszkańcami
(właścicielami
przyległych
nieruchomości) ale Gmina nie
otrzymała
dofinansowania.
Zaproponowano remont bieżący
poprzez usypanie drogi kruszywem
łamanym. Naprawa ma odbyć się
jeszcze w tym roku. Komisja
zapoznała się z projektem budżetu
na rok 2016. Z projektu wynika, że
z zadań inwestycyjnych na rok
2016 zaplanowano: ze środków
własnych
budowa
sieci
wodociągowej w Podolanach
Drugich
oraz
przebudowa
budynku starej szkoły. Przy
dofinansowaniu
zewnętrznym
zaplanowano budowę kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej
oraz przepompowni ścieków na

Informacja Wójta Gminy z
realizacji uchwał Rady Gminy i
istotnych działań dotyczących
Gminy w okresie międzysesyjnym
brzmiała następująco:

Ad. 5

- 11 listopada odbyły się obchody
Dnia Niepodległości, w tej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji w
Białowieży, złożono kwiaty przy
pomniku J. Piłsudskiego. Podczas
uroczystości wystąpił
Chór
Leśników.
W
godzinach
popołudniowych
odbyła
się
akademia z udziałem uczniów ZSP
i TL oraz Koła Teatralnego przy
BOK.
-złożono fiszki do LGD dotyczące:
1) bezzwrotnego wsparcia dla
mieszkańców Gminy Białowieża
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, 2) klubu aktywności
lokalnej na terenie Gminy
Białowieża, który zakłada remont
trzech świetlic oraz zakup sprzętu
do realizacji tego projektu. 3)
zakupu
elementów
małej
infrastruktury turystycznej w
Gminie
Białowieża
(ławki,
oznakowanie ulic, oznakowanie
obiektów
turystycznych)
4)
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii oraz poprawa
efektywności energetycznej w
gospodarstwach domowych na
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terenie
Gminy
Białowieża
(instalacja fotowoltaiczna, pompy
ciepła,
kolektory
słoneczne,
wymiana źródeł ciepła np. z
węglowych na pelet). 5) promocji
usług i produktów lokalnych
dostępnych na terenie Gminy
Białowieża (festyn produktów
lokalnych, zakup przenośnych
stanowisk
wystawienniczych,
wydanie folderu Białowieży).
- Firma Philips wykonała reklamę
Gminy Białowieża, tj. reklamę
zrealizowanego przedsięwzięcia
polegającego
na
wymianie
oświetlenia ulicznego. Gmina
będzie
przedstawiona
w
pozytywnych aspektach jako
ekologiczna i energooszczędna,
- zostały ukończone prace przy
budowie przystanku autobusowego w Grudkach, przy przystanku ustawiono znak i przeniesiono tablicę informacyjną,
- została utwardzona ulica Sarnia
oraz na bieżąco uzupełniane są
ubytki na innych drogach (ulica
Nowa również będzie naprawiana),
- w obecnej chwili są montowane
światłowody w Białowieży i jest to
ostatni etap budowy Internetu
szerokopasmowego. Gmina jest
już w posiadaniu komputerów i do
końca roku mieszkańcy, którym
przyznano
komputery
je
otrzymają. Na następnej sesji
zostanie przedstawiony koszt
inwestycji.
-wraz z Towarzystwem Sportowym Żubr planowane jest
zorganizowanie ,,Dni Białowieży”
będzie to impreza sportoworekreacyjna, - zakończona jest
budowa placu zabaw, informacja o
terminie otwarcia zostanie podana
w tym tygodniu, - zlecono

wykonanie
Białowieża,

mapy

Gminy

-odbyło się spotkanie z Nadleśniczym i Starostą w sprawie
ulic i oświetlenia. Starostwo i
Nadleśnictwo Białowieża deklarują udział w partycypowaniu w
kosztach budowy ulicy Olgi
Gabiec. W przyszłym roku
zostanie sporządzona dokumentacja. Droga została ujęta w
projekcie
Rozwój
Puszczy
Białowieskiej.
-wspólnie z Wodociągami Podlaskimi ustalono, iż wiosną zostanie
rozpoczęta inwestycja: budowa
wodociągu przy ul. Stacja
Towarowa. Zakłada się, iż do
końca marca 2016 roku, przy
sprzyjających
warunkach
inwestycja zostanie ukończona.
-dekoracja świąteczna jest sprawdzona i w tygodniu oświetlenie
dekoracyjne zostanie zawieszone,
-Wójt wspólnie ze Starostą i
wójtami innych gmin uczestniczył
w wyjeździe do Niemiec, gdzie
zapoznano się z inwestycjami
OZE w Niemczech. Tamtych
rozwiązań nie da się nam
zastosować w pełni. Pewne rzeczy
można wprowadzić w Gminie
Białowieża.
Przedstawiciele
Niemiec
zadeklarowali,
iż
nieodpłatnie wykonają audyt
budynku urzędu pod względem
gdzie ucieka ciepło i co należy z
tym
zrobić.
Będą
środki
zewnętrzne, które będzie można
zainwestować w regionie Puszczy
Białowieskiej
na
inwestycje
fotowoltaiczne w pełni finansowane z Niemiec.
Zapytania skierowane do Wójta
Gminy Białowieża:

Radny
W.
Wołkowycki
nawiązując do OZE zwrócił się z
prośbą o przedstawienie więcej
szczegółów w tej sprawie, gdyż
część
mieszkańców
chce
realizować we własnym zakresie
ale przy pomocy Gminy byłoby im
łatwiej finansowo.
Wójt odpowiedział iż na dzień
dzisiejszy nie jest w stanie
odpowiedzieć na ile będzie to
realne. LGD przygotowując fiszki
gromadzi informacji jakie jest
zapotrzebowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2015 r.
Pani Skarbnik omówiła szczegółowo załączniki do projektu
uchwały. Radni zwrócili się z
następującymi zapytaniami:
Radny W. Wołkowycki zwrócił się
z zapytaniem. Z czego wynika, iż na
gospodarowaniu odpadami komunałnymi brakuje nam środków?
Pani Skarbnik poinformowała, iż za
wywóz nieczystości Gmina płaci
około 11 tys. zł miesięcznie. Plan na
rok 2015 przewidywał kwotę 140
tys. zł a wykonanie 111 tys. zł.
zaległości to około 30 tys. zł.
Wiceprzewodnicząca Rady E.
Laprus zwróciła się z propozycją
aby
wysłać
zawiadomienia
mieszkańcom o terminach płatności,
co polepszyłoby sytuację ściągalności opłat.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.
Za – 13 radnych jednogłośni
Podjęcie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
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Pracownik
merytoryczny A.
Sikorska-Kowalska wyjaśniła, iż
w związku z obniżeniem górnych
stawek podatku przez Ministra
Finansów, które zostały ogłoszone
w kwietniu, należy obniżyć stawki
podatku w Gminie.
Radni zwrócili się z następującymi
zapytaniami.
Radny W. Wołkowycki zwrócił
uwagę, iż wzór deklaracji jest
bardzo skomplikowany i z
pewnością podatnicy będą mieć
problemy w wypełnianiu oraz
zwrócił się z zapytaniem czy co
roku należy składać deklarację.
Pani Sikorska- Kowalska odpowiedział, iż deklarację składa się
raz oraz ponownie gdy nastąpią
zmiany.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Za – 13 radnych jednogłośnie
Uchwała Nr XIII/68/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy dla
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowani
Za – 13 radnych jednogłośnie
Uchwała Nr XIII/69/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy
dla podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego, stanowi

załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie
stawek podatku od środków
transportowych.
Pracownik
merytoryczny A.
Sikorska-Kowalska poinformowała, iż zmiany wprowadzone do
uchwały wynikają ze zmian
ustawowych.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała Nr XIII/71/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie opłaty
miejscowej, stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały
opłaty targowej.

w

sprawie

Pani
A.
Sikorska-Kowalska
poinformowała, iż zostały wprowadzone zmiany ustawowe. Na
terenie Gminy stawki pozostają
bez zmian.
Za – 13 radnych jednogłośnie

Za – 13 radnych jednogłośnie
Uchwała Nr XIII/70/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie
stawek podatku od środków
transportowych,
stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Podjęcie uchwały
opłaty miejscowej.

w

sprawie

Pani A. Sikorska –Kowalska
poinformowała, iż do projektu
uchwały został wprowadzony
dodatkowy
zapis
dotyczący
obowiązku prowadzenia przez
inkasentów
ewidencji
osób
zobowiązanych do uiszczenia
opłaty miejscowej. Obowiązek
wynika z przepisów. Stawka
została pomniejszona z 2,19 zł na
2,18 zł/ za dobę/ za osobę. Opłatę
pobiera się za każdą rozpoczętą
dobę pobytu – w poprzedniej
uchwale opłatę pobierano za każdy
dzień.
Przewodniczący Rady poprosił
aby pracownicy przygotowali
wzór ewidencji, jaką muszą
prowadzić inkasenci, pobierający
opłaty miejscowe.
Za – 13 radnych jednogłośnie

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie opłaty
targowej, stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie
określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Białowieża.
Pani Sekretarz H. Bagrowska,
poin-formowała iż powyższa
uchwała porządkuje dotychczasowe rozstrzygnięcia Rady Gminy w
zakresie gospodarowania nieruchomościami,
uwzględniając
uwagi i zalecenia Wydziału
Nadzoru i Kontroli Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Nieprawidłowości stwierdzone przez
Podlaski Urząd Wojewódzki w
Białymstoku dotyczyły zapisów o
gospodarowanie
nieruchomościami w okresie do trzech lat. Do
trzech lat decyzję o wydzierżawieniu,
wynajmie
takich
nieruchomości podejmuje wójt.
Ustawa
o
gospodarowaniu
nieruchomościami daje pozwolenie
radzie
gminy
na
decydowanie wtedy, gdy umowa
jest zawierana na dłużej niż trzy
lata lub na czas nieokreślony –
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wtedy zasady gospodarowania
określa rada gminy. Jeśli ktoś chce
wydzierżawić
lub
wynająć
nieruchomość albo lokal na czas
do trzech lat to decyduje o tym
wójt, nawet jeżeli jest to kolejna
umowa zawierana na okres do 3
lat.
Radny W. Wołkowycki odnosząc
się do powyższej uchwały
powiedział cyt. ,,kiedy 30 grudnia
ten projekt uchwały stał na sesji
pytałem się czy opiniował ją
radca. Wiecie Państwo, iż ta
uchwała została przez WNK
zmieniona
jako
podjęta
z
naruszeniem ustawy. Rozstrzygniecie nadzorcze w paragrafie
drugim ustęp pierwszy cytuję
,,upoważnia
się
wójta
do
samodzielnego
nabywania
i
zbywania
obciążania
i
wydzierżawiania..”(chcę poruszyć
temat
tylko
w
kwestii
wydzierżawiania) mówi, iż art. 37
ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami pozwala na
zajęcie stanowiska w tej sprawie
przez organ stanowiący, cyt.
,,powyższe przepisy ustanawiają
zasadę zawierania wymienionych
w nich umów w drodze przetargu,
przewidując odstępstwa w tej
sprawie jednak nie dają podstaw
do działania rady w tym zakresie w
sposób generalny. Sformułowanie
może wyrazić zgodę, może jedynie
dotyczyć konkretnych, zindywidualizowanych przypadków i musi
być traktowana jako wyjątek. Nie
może natomiast w żadnym
wypadku przybierać formy zasady
zawartej w prawie akta prawa
miejscowego”. Moja uwaga, czy
radca projekt powyższej uchwały
zaopiniował i dokument podpisał”.
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż
zarówno
projekt
uchwały

dyskutowany 30 grudnia 2014 r
był podpisany przez Radcę
Prawnego, który był ówcześnie
zatrudniony w Urzędzie Gminy
jak i obecny projekt również jest
podpisany przez obecnego Radcę
Prawnego
zatrudnionego
w
Urzędzie Gminy. Na terenie kraju
różne są uchwały w sprawie
gospodarowania i to w dużej
mierze
zależy
od
organu
nadzorującego jak oceni uchwałę.
Białowieża wzorowała się na
uchwale Miasta Hajnówka, która
miała te zapisy i nie zostały one
zakwestionowane przez nadzór.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.
Za – 9 radnych Wstrzymało się
– 4 radnych. Przeciw – 0
Uchwała Nr XIII/73/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy
Białowieża, stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w
trybie przetargu, nieruchomości
gruntowej stanowiącej działkę o nr
ewid. 65 z obrębu 002 Podolany.
Pracownik merytoryczny p. M
Tyszko poinformowała, iż na
podstawie podania zainteresowanego wszczęto procedury zbycia
nieruchomości w drodze przetargu. Nieruchomość położona jest
w
Podolanach
Pierwszych,
powierzchnia 600 m2, szerokość
około 11 m. szacunkowa kwota
1m2 to 50 zł.
Otwarto dyskusję:

Przewodniczący Rady przypomniał o załączaniu mapek do
uchwał.
Pani Skarbnik poinformowała, iż
dochody ze sprzedaży majątku
poprawią
wskaźnik
przy
konstruowaniu budżetu.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.
Za – 13 radnych jednogłośnie

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w
trybie
przetargu, nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ewid. 65 z
obrębu 002 Podolany, stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Odpowiedzi
na
zapytania, wnioski.

interpelacje,

Radna J. Jaganow Odp. Wójta – z
uwagi, iż wnioskowane kosze
znajdują
się
na
drodze
powiatowej,
trzeba
będzie
wystąpić do Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce o
wyrażenie zgody oraz czy będą
mogli je ustawić we własnym
zakresie. Odnośnie jarmarku
świątecznego, brak jest zainteresowania. W sprawie konsolidacji
kredytów, Gmina nie może ich
skonsolidować, gdyż Gminę wiążą
różne projekty. To nie są tylko
kredyty,
również
zakupione
zostały obligacje.
Radna M. Szpakowicz Odp. Wójta
– Gmina otrzymała informacje, iż
można wymieniać zepsute w
ramach naprawy korzystając z
urządzeń od innego producenta. W
projekcie budżetu na 2016 r.
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zapewniona jest kwota na serwis.
Wykonawca zostanie wyłoniony
w drodze przetargu. Serwis
solarów obejmuje jeszcze trzy lata.
Odnosząc się do wypowiedzi
Wójta Radny W. Wołkowycki
zwrócił się z zapytaniem. Jakie
było zabezpieczenie nienależytego
wykonania umowy? Powinno to
być 10% wartości zamówienia a
więc około 190 000 zł.
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż
rzeczywiście pobrane zostało 10 %
wartości przedmiotu zamówienia
czyli około 190 tyś. Dodała, że jak
Pan Wołkowycki wie 70% tej
kwoty zwracana jest po podpisaniu
bezusterkowego
protokołu
odbioru końcowego. Pozostało
30% i tj. 59 000 zł. Obecne awarie
usuwane są i finansowane z tych
pieniędzy, które nam wypłaca
firma
ubezpieczeniowa
po
okazaniu faktury za wykonaną
usługę.
Radna M. Szpakowicz zwróciła
się z zapytaniem. Co ma zrobić
mieszkaniec, kiedy zepsuje mu się
solar?
Wójt odpowiedział, iż należy to
zgłosić do Urzędu Gminy. Osobą
merytoryczną w sprawie solarów
jest p. E. Podłaszczyk, która
zgłasza serwisantowi usunięcie
awarii.
Wiceprzewodnicząca E. Laprus –
wniosek o zmianę nagrania
sekretarki w telefonie Urzędu
Gminy w celu uzupełnienia
zapowiedzi numerów wewnętrznych, które nie są ujęte.

ny tych drzew. Nie są one w pasie
drogowym drogi powiatowej.
Gmina podejmie kroki i zgłosi
potrzebę ich usunięcia do
właściciela gruntu.
Radny A. Kudlewski Odp. Wójta
– zapytanie zostanie skierowane
do Pani Dyrektor w celu
uprzątnięcia i zabezpieczenia
terenu.
Sołtys Pogorzelec Odp. Wójta –
ustalono z Prezesem T. Kłoskiem,
iż
zostanie
przeprowadzone
płukanie kanalizacji w Czerlonce.
Gmina również zwróci się o
przeprowadzenie płukania w
innych miejscowościach.
Radny W. Wołkowycki zwrócił
się z następującymi pytaniami:
Dlaczego na obecnej sesji brak
jest punktu dotyczącego cesji
umowy dzierżawy terenu pod
zbiornik na gaz?
Odp. Wójta – kontaktowano się z
wykonawcą i cesja jest już
nieaktualna.
Firma
środki
finansowe już pozyskała. Wystąpi
do urzędu o cofnięcie wniosku w
sprawie cesji.
Czy Wójt zgłosił zainteresowanie
uczestnictwa w programie eObywatel nowe umiejętności
cyfrowe?
Odp. Wójta – odpowiedź radnemu
zostanie
przekazana
w
późniejszym terminie.

Odp. Wójta – nagranie zostanie
uzupełnione.

Jakie działania Wójt podjął, bądź
w najbliższym czasie zamierza
podjąć w sprawie pozyskania
środków z LGD? Radnemu chodzi
szczególnie o pozyskanie środków
na odnawialne źródła energii.

Radna B. Leoniuk Odp. Wójta –
Zarząd Dróg Powiatowych w
Hajnówce przeprowadził oględzi-

Odp. Wójta – skontaktuje się z
Prezesem LGD z prośbą o więcej
informacji,
które
przekaże

radnym. Gmina złożyła fiszki w
których zostały ujęte odnawialne
źródła energii.
W uzupełnieniu Przewodniczący
Rady poinformował, iż obecnie
LGD pracuje nad strategią. Kiedy
będzie nabór, zależy to od Urzędu
Marszałkowskiego. Zaproponował, aby zaprosić przedstawicieli
LGD na posiedzenie sesji.
Czy możemy otrzymywać projekty
uchwał
zaopiniowane
przez
prawnika?
Odp. Wójta – każda uchwała
będzie
sprawdzana
przez
prawników i parafowana z
pieczątką.
Sołtys Bud - Odp. Wójta – Gmina
musi opracować jeden wzór
przystanków i prawdopodobnie po
zimie będą ustawiane.
Radny J. Łapiński Odp. Wójta –
zegar jest astronomiczny i zapala
się pół godziny po zachodzie
słońca. W przypadku pogody
pochmurnej, zapalanie należałoby
robić ręcznie.
Sprawy różne.
W sprawach różnych głos kolejno
zabrali:
Wójt poinformował, iż były
rozmowy
z
Nadleśniczym
Nadleśnictwa
Białowieża
w
sprawie przekazania dróg w Parku
Dyrekcyjnym i w Grudkach oraz
oświetlenia
w
Parku
Dyrekcyjnym. Trwają rozmowy
Nadleśniczego z prawnikami w
jaki sposób można będzie to
przekazać. Gmina również musi
się zastanowić nad Czerlonką w
sprawie wody. Nadleśnictwo chce
przekazać to gminie.
Radny Wołkowycki poruszył
temat zadłużenia oraz inwestycji
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jakie zostały zrealizowane w
poprzedniej
kadencji,
które
wpłynęły na obecny stan finansów
tj.
kanalizacja wsi ,,Puszczańskich”
koszt 6 900 tys. zł,, oczyszczalnia
ścieków w Czerlonce, rekultywacja
gminnego
wysypiska
śmieci, budowa dróg ulic: Polna,
Południowa, Polecha, Zaułek
Rudników, Tropinka, Sportowa i
przy
wsparciu
Lasów
Państwowych Centura (łącznie
drogi
3 022
mb.)
,
współfinansowanie
dróg
powiatowych w wysokości 50%:
Waszkiewicza,
Parkowa,
Kolejowa, nakładki na drogach
powiatowych,
cześć
ulicy
Graniczna,
współfinansowanie
Ośrodka Zdrowia w Białowieży
instalacja
solarna
dla
mieszkańców
Powiedział, iż cyt. ,,poprzednicy
zostawili wolne środki plan 802
tys. zł – wykonano 1 189 tys. zł.
Były to pieniądze jako zwrot
podatku VAT z realizacji zadania
finansowego
kanalizacja
sanitarna wsi puszczańskich.
Teraz, grzebanie w przeszłości,
możecie Państwo to robić.
Pytanie, czy trzeba to robić? Ja
nawet zachęcam, jeśli znajdziecie
jakiekolwiek przekręty, to trzeba
zawiadomić
NIK,
RIO,
prokuraturę i wszystkie inne
jednostki, które mają do tego
jakiekolwiek odniesienie. Rozwiązaniem sprawy w tej sytuacji
nadzwyczajnej, potrzeba nam
nadzwyczajnych działań. Stawiam
wniosek formalny, aby jedną z
najbliższych
sesji
poświęcić
rozpatrzeniu
tego
ważnego
problemu (to jest zadanie dla
Wójta i jego pracowników) i żeby
odbyła się debata bo kto wie, czy
nie należy wdrożyć faktycznie

jakiś działań oszczędnościowych.
Otwiera
nam
się
nowa
perspektywa finansowa. Mamy do
2020 roku szanse pozyskać środki
na rozwiązanie tych wszystkich
problemów, które tu widzimy
wszyscy. Wiemy doskonale, że
budżet Gminy, w tej sytuacji w
jakiej był, mógł wygenerować rząd
środków rocznie 500 – 600 tys. zł.
a
jedna inwestycja, którą
przytoczyłem wyniosła 6 900 tys.
zł. Należy zadać pytanie. Jak
należy zrobić bez zaciągnięcia
kredytów? Mało tego, każdy
,,darczyńca”, ten który daje
dotację chociażby ta ostatnia
sprawa oświetlenia ulicznego,
którą Państwo się chwalicie w
Głosie Białowieży a jednocześnie
ganicie poprzedniego wójta, że on
tam coś nie dopełnił. To jest w ten
sposób, dajemy ci wsparcie jedną
ręką 50% ale musisz wziąć u nas
kredyt. Pni Skarbnik, czy tak jest?
Tak było i w związku z tym stawiam
wniosek formalny, trzeba to
koniecznie rozpatrzyć po to, ażeby
mieć jasną, klarowną sytuację.
Rozpatrzeć wszelkie możliwe
aspekty w świetle tego art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Co my możemy wziąć przy rocznej
spłacie tego wskaźnika.
Bo
zobaczcie, jak to było dobrze na
początku. Ja znowu wracam do
tego sprawozdania z wykonania
budżetu. Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań
był planowany 4,7. Na koniec
marca był już mniejszy 4,59. Na
koniec czerwca był 4,57 a jako
wykonany 7,0 przy dopuszczalnym
10,0 czyli mamy jeszcze 3 punkty,
które pozwalają nam zaciągać
kredyty. Każda rada i każdy wójt
będzie to robił, nie będzie się
oglądał kto po mnie przyjdzie.
Czynnikiem decydującym jest czas.
Jeśli zrobimy to szybciej, nawet

przy zaciągnięciu kredytów mamy
ten efekt, że ludzie się cieszą bo
mamy ulicę, kanalizację itd. Moim
zdaniem nie należy ganić
poprzedników bo oni też się starali
jak mogli najlepiej tak jak i wy”.
Przewodniczący Rady powiedział
cyt. ,,Ja nie podejmuje się
odpowiedzi na to pytanie bo każdy
z nas będzie jej szukał. Jesteśmy
ciałem kolektywnym jako Rada i
musimy tych odpowiedzi poszukać
wspólnie. Pisanie o zadłużeniu ma
cel jeden, ma uzmysłowić
mieszkańcom,
że
finanse
samorządu nie składają się z
gumowego worka”.
Przerywając
wypowiedź
Przewodniczącego Rady. Radny
W. Wołkowycki powiedział cyt. ,,
tu padło pytanie co oni zrobili.
Pamięta Pan?”
Przewodniczący Rady powiedział
cyt. ,,Ja tego pytania nie zadałem
ale go pamiętam. Staram się
odpowiedzieć na pytanie, znaleźć
wyjście z sytuacji, które nie jest
proste i nie będzie szybkie”.
Przerywając
wypowiedź
Przewodniczącego Rady Radny
W. Wołkowycki złożył wniosek
formalny
żeby
jedną
z
najbliższych sesji był punkt
analiza możliwości Gminy i
działania niezbędne w celu
wygenerowania
środków
umożliwiających
realizację
inwestycji przy wsparciu środków
unijnych z nowej perspektywy
finansowej”.
Do wniosku zwrócono się z
następującymi pytaniami:
Wiceprzewodnicząca Rady E.
Laprus zwróciła się cyt. ,, Ile w
tych wszystkich poczynaniach,
wzmocnili państwo budżet Gminy
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funduszami unijnymi – czyli, ile
pozyskaliście funduszy unijnych na
te wszystkie inwestycje? Bo jeżeli
były to tylko kredyty? Ja poproszę
o informację, na ile państwo
postaraliście się, żeby na te
wszystkie inwestycje pozyskać
fundusze unijne”.
Przewodniczący Rady zwrócił się
aby podczas dyskusji nie dzielić na
,,my” ,,wy”.
Radny J. Droń powiedział cyt.
,,Minął już jeden rok, co myśmy
zdziałali bądź nie zdziałali
pozostało jeszcze trzy lata.
Przyjdzie nowa rada i proszę sobie
wyobrazić, że ktoś tam wstanie i
powie ,,a co ten Kasprowicz
zrobił?”. Jak mu będzie przykro
tego słuchać, gdy całą swą energię
razem ze skarbnikiem włożył w to,
żeby było jak najlepiej w tej
Gminie. Więc trzeba czasami
zastanowić
się
nad
swą
wypowiedzią”.
Wiceprzewodnicząca Rady E.
Laprus odpowiedziała cyt.,, Moje
pytanie nie było zwrócone do
panów ale do p. Skarbnik po to,
żeby mieszkańcom, którzy będą
nas oceniać zarówno panów jak i
nas, bo ja się oceny nie podejmuję,
odpowiedzieć jakie mieliśmy
możliwości do działania, jakie
długi i jaki budżet. Pytanie, na co
były skierowane pieniądze było po
to, żeby mieszkańcy byli świadomi,
czym my dziś dysponujemy. Żeby
to oni, wyborcy nasi mogli nas
rozliczać z naszego działania.
Więc, żeby nie było uderz w stół a
nożyce się odezwą…
Radny W. Niedzielski zaproponował aby przeprowadzić analizę,
jak
Gmina
wykorzystywała
fundusze unijne od początku jak
tylko się pojawiły.

Przewodniczący Rady poinformował, iż obecnie rada oczekuje na
informacje jaki będzie stan
budżetu
na
koniec
roku.
Informacje są gromadzone.
Pani Skarbnik poinformowała, iż
budżet 2015 roku zamknie się z
wolnymi środkami. Jaka to będzie
kwota, będzie wiadoma na koniec
roku 2015.
Przewodniczący Rady zaproponował aby wszystkie komisje
spotkały się na wspólnym
posiedzeniu w celu przedyskutowania tematu zadłużenia i stanu
pozyskanych funduszy unijnych.
Za – 11 radnych jednogłośnie
Radna M. Szpakowicz poruszyła
temat dotyczący braku Strategii
Rozwoju Gminy. Zwróciła się o
opracowanie planu realizacji
działań przez okres czterech lat
uwzględniając kwestię pozyskania
środków unijnych.
Radny J. Łapiński zwrócił się z
propozycją połączenia dwóch
imprez otwarcie placu zabaw ze
spotkaniem opłatkowym.
Przewodniczący
Rady
przypomniał Radnym o spotkaniu
opłatkowym w dniu 24 grudnia
2015 r o godz. 12.00. Zwrócił się o
zarezerwowanie wolnego czasu
aby wraz z rodzinami wspólnie
uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Również zwrócił się z prośbą o
przekazanie informacji mieszkańcom.
Wobec wyczerpania porządku
Przewodniczący Rady zakończył
obrady XIII Sesji Rady Gminy.
----------------------------------------XIV
Sesja
Rady
Gminy
Białowieża odbyła się w sali
Urzędu Gminy Białowieża przy

ul. Sportowej 1. 29 grudnia 2015
roku.
Obrady rozpoczął Przewodniczący
Rady Krzysztof Zamojski sesję o
godz. 14.00.
Na 15 radnych jest obecnych było
13.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku
obrad jako punkt 9 ,,Przyjęcie
stanowiska
Rady
Gminy
Białowieża w sprawie gospodarki
Puszczy
Białowieskiej”.
Poinformował, iż pismo jest
adresowane do Prezesa Rady
Ministrów Pani Beaty Szydło oraz
do wiadomości do Ministra
Środowiska.
Za – 13 radnych (jednogłośnie).
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji
Rady Gminy Białowieża.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Za – 13 radnych (jednogłośnie)
Interpelacje zapytania i wnioski
kolejno wnieśli:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
E. Laprus zwróciła się z
zapytaniem. Kiedy na ulicy
Mostowej zostaną uzupełnione
braki w jezdni kruszywem, gdyż
dwa
fragmenty
są
nadal
nieprzejezdne, pomimo sypanego
wcześniej żwiru. Również proszę o
uzupełnienie na stronie internetowej
Gminy
informacji
dotyczących przejazdów autobusowych i PKP, ponieważ to co jest
w tej chwili tam umieszczane, jest
utrudnieniem a nie pomocą dla
korzystających.
Radna B. Leoniuk zwróciła się z
zapytaniem. Czy jest szansa, żeby
do Białowieży wrócił mammobus –
o to pytają mieszkanki.
Radny W. Niedzielski zwrócił się o
informację w sprawie:
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- zlecenia pomiaru drzew na ulicy
Browskiej,
- na jakim etapie rozpatrywania
jest wniosek Towarzystwa Ochrony Krajobrazu odnośnie alei przy
Browskiej,
- fotowoltaika, co z firmą, która
była zainteresowana instalacją,
Radny J. Droń w związku z
zapytaniem radnego w sprawie
fotowoltaiki poinformował, iż w/w
firma przysłała mu już podpisaną
umowę.
Realizacja
zostanie
rozpoczęta w pierwszym kwartale
przyszłego roku.
Informacje Wójta z realizacji
uchwał Rady Gminy i istotnych
działań dotyczących Gminy w
okresie międzysesyjnym:
- w dniu wczorajszym oficjalnie
zakończony został projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczęniu cyfrowemu. Odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
- dzieci z przedszkola otworzyły
oficjalnie nowo wybudowany plac
zabaw przy szkole,
- zostało zamówione kruszywo na
remont dróg (ulica Mostowa i
Nowa),
- 24 grudnia odbyło się pierwsze
spotkanie opłatkowe w Gminie
Białowieża, w którym uczestnizyli mieszkańcy i turyści. W
spotkaniu uczestniczyło około 100
osób. Wszystkim właścicielom
hoteli i restauracji oraz piekarni za
przygotowanie potraw i zaangażowanie bardzo dziękujemy.
- do końca marca ruszają projekty
na przebudowę dróg lokalnych.
Planowane jest zgłoszenie ulic:
Nowa, Puszczańska, Ogrodowa.
Ulica Nowa będzie remontowana
w części – do zabudowań.

Szacowany koszt to 600 – 700 tys.
zł, wysokość dofinansowania
76%,
-zostało ogłoszone zapytanie
ofertowe na opracowanie Planu
Rozwoju Lokalnego. Powyższy
dokument będzie potrzebny przy
składaniu wniosków o dofinansowanie,
- w Nadleśnictwie Białowieża oraz
Nadleśnictwie
Hajnówka
przeprowadzono
spotkania.
Tematem spotkań była gradacja
kornika
drukarza.
Została
przygotowana petycja i stanowisko Rady w tej sprawie.
- w dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie Rady Programowej
Puszczy Białowieskiej. Głównym
tematem spotkania było to co się
dzieje w Puszczy Białowieskiej.
-Gmina wyraziła chęć przystąpienia do projektu e-Obywatel,
- przystąpiono do projektu, w
ramach którego będą organizowane szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera,
- w styczniu lub lutym ruszy nowa
strona
internetowa
Gminy
Białowieża.
Radny J. Droń zwrócił się z
zapytaniem czy jest dokumentacja
na remont ulicy Mostowej oraz
kiedy będzie jej remont. Wójt
odpowiedział,
iż
takiej
dokumentacji Gmina nie posiada.
Ulica jest brana pod uwagę, ale jej
remont
przewiduje
się
w
następnych latach. W pierwszej
kolejności będą robione te ulice,
które wymagają pilnego remontu.
Sprawozdanie
Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej

Przewodniczący Rady poinformował, iż od ostatniej sesji
uczestniczył
w
spotkaniach
dotyczących aneksowania PUL
dla Nadleśnictwa Białowieża.
Również
uczestniczył
w
pierwszym spotkaniu opłatkowym
które
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem.
Sprawozdania przewodniczących komisji z działalności
miedzysesyjnej
Nawiązując do powyższej wypo-wiedzi Przewodniczącego Rady,
Przewodnicząca Komisji Oświaty E. Laprus poinformowała, iż:
7 grudnia 2015 r. podczas
spotkania, które miało miejsce w
Ośrodku Jagiellońskie zgłosiłam
wniosek w imieniu Rady Gminy
Białowieża. Całą treść wniosku
można odczytać na stronie
internetowej Lasów Państwowych
a jego część jest zawarta w piśmie
do Pani Beaty Szydło Prezesa
Rady Ministrów Rzeczpospolitej
Polskiej.
Wniosek
dotyczy
zwiększenia etatu cięć zawartego
w Aneksie Planu Urządzania Lasu
na
lata
2012-2022
dla
Nadleśnictwa Białowieża - drewna
opałowego liściastego i użytkowego dla mieszkańców Gminy
Białowieża, ponieważ ta propozycja z konsultacji społecznych nie
znalazła się ani w poprzednim
zapisie PUL, ani w Aneksie o
którym teraz dyskutowaliśmy. W
aneksie znajduje się tylko
propozycja zwiększenia cięcia
drzewa zaatakowane kornikiem. O
drewnie liściastym opałowym dla
mieszkańców się nie wspomina i
stąd mój wniosek.
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację spotkania opłatkowego. Za
piękne słowa księdzu Bogdanowi
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Popławskiemu, księdzu Waleremu
Piotrowskiemu. Za przyjęcie na
siebie organizacji Białowieskiemu
Ośrodkowi Kultury i brygadzie.
Nadleśnictwu za piękne choinki a
przede wszystkim właścicielom
hoteli, restauracji i piekarni.,
Ponieważ nie wszyscy chcieli z
nami współpracować, dlatego
kładę szczególny nacisk na to, żeby
podziękować tym właścicielom
restauracji, którzy chcieli nas
wesprzeć. Stoły były pięknie
przygotowane, była zapewniona
obsługa.
Dziękuję
Panu
Michałowi Drynkowskiemu z
Restauracji ,,Carska”, Panu
Markowi Czarnemu z Hotelu
Białowieski,
Pani
Annie
Krasnopolskiej z Restauracji
Parkowa, Państwu Ali i Stefanowi
Bajkom z Pensjonatu Gawra,
Piekarni Hermes Pani Joannie
Chrapan i Panu Aleksemu
Siemieniukowi.
Dyrektorowi
Hotelu Żubrówka, Andrzejowi
Maklinowskiemu. Dziękuję też
Pani Dyrektor Domu Dziecka i
dzieciom. Dzieci obdarowały gości
pięknymi
choinkami
ręcznie
wykonanymi. Dziękuję Panu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej oraz wszystkim mieszkańcom i turystom za przybycie.
Następnie powiedziała, iż z uwagi
na to, że prace dotyczące
organizacji spotkania opłatkowego
wymagały dużego poświęcenia
czasu, Komisja Oświaty nie
spotykała się. Zaproponowała, iż
spotkanie odbędzie się na
początku stycznia.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy
międzysesyjnej
przedstawił
Przewodniczący Komisji M.
Cieślak następująco: ,, Komisja
Rewizyjna w okresie międzysesyjnym
wykonała
trzy

zaplanowane kontrole zgodnie z
planem pracy komisji na drugie
półrocze 2015 r. W dniu 18
grudnia została przeprowadzona
kontrola odnośnie ,,Pobierania
opłat za tablice reklamowe
znajdujące się na parkingu
gminnym oraz sprawdzenie umów
na udostępnienie części terenu
podmiotom
prowadzącym
działalność gospodarczą”. W dniu
22 grudnia
przeprowadzono
kolejną kontrolę problemową
dotyczącą ,, Wydatków Urzędu
Gminy Białowieża za rok 2014 w
dziale
750
Administracja
publiczna, rozdział 75011 Urzędy
wojewódzkie i 75022 Rada Gminy
oraz efektywność pracy Biura
Rady Gminy”. W dniu 24 grudnia
została przeprowadzona ostatnia
kontrola problemowa dotycząca
,,Realizacji
i
przestrzegania
procedur rozpatrywania skarg i
zażaleń wpływających do Urzędu
Gminy Białowieża w dniach od
01.01.2014 r. do 31.05.2015
roku”. Komisja Rewizyjna jest w
trakcie opracowywania protokołów z powyższych kontroli w celu
ich
przedłożenia
organom
kontrolowanym jak i Radzie
Gminy Białowieża, które również
zostaną umieszczone w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Środowiska E. Malzahn poinformowała, iż komisja pracowała na
wspólnym posiedzeniu z Komisją
Planowania, na którym zapoznano
się z planem budżetu na rok 2016
oraz z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i
Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Sprawozdanie Komisji Planowania przedstawiła Przewodnicząca
M. Szpakowicz następująco:
Komisja Planowania pracowała
na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 16 grudnia 2015 roku.
Komisja zapoznała się z planem
budżetu na rok 2016 oraz z
Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu
Narkomanii.
Przyjęcie stanowiska Rady
Gminy Białowieża w sprawie
gospodarki
Puszczy
Białowieskiej. Przewod-niczący
odczytał
treść
pisma
skierowanego do:
Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu Rady Gminy Białowieża
oraz
mieszkańców
Gminy
Białowieża zwracamy się do Pani
Premier z prośbą o rozważenie
możliwości podjęcia działań
naprawczych w prowadzeniu
gospodarki leśnej na terenie
Puszczy Białowieskiej. Puszcza
Białowieska, będąca obszarem
Natura 2000, w ostatnich czterech
latach została dotknięta klęską
żywiołową – gradacją kornika
drukarza. Jednocześnie leśnicy z
nadleśnictw
puszczańskich
(Nadleśnictwa:
Białowieża,
Browsk, Hajnówka) zostali w 2012
roku pozbawieni - decyzją
Ministerstwa
Środowiska
możliwości skutecznego gospodarowania tym obszarem. Według
organizacji ekologicznych i ich
działaczy na tym ma polegać
ochrona naturalnych procesów.
Organizacje ekologiczne wymusiły
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na urzędnikach Ministerstwa
Środowiska decyzje eliminujące
nadzór i kontrolę leśników nad
75% obszaru Puszczy Białowieskiej. Decyzje okazały się
niekorzystne dla naszego państwa,
regionu i Gminy, co widać już
niestety gołym okiem. Zwracamy
się z prośbą o interwencję w celu
przywrócenia leśnikom i Lasom
Państwowym ich ustawowych
uprawnień zapisanych w Ustawie
o lasach.

niczym, jakim
Białowieska.

Świerki i inne drzewa na dużych
obszarach Puszczy Białowieskiej –
w tym na terenie naszej Gminy obumarły i zostały pozostawione
same sobie. W ciągu jednego roku
- 2015 ilość obumarłych świerków
przekroczyła 229 tysięcy sztuk.
Prosimy o podjęcie działań w celu
powstrzymania tego procesu.

Wnioskowaliśmy niejednokrotnie
o korektę planu pozyskania
drewna w Nadleśnictwie Białowieża na lata 2012-2021 i
dokonanie w Planie Urządzania
Lasu wyraźnego zapisu zobowiązującego
do
zabezpieczenia
zapotrzebowania miejscowej ludności w drewno opałowe i
użytkowe. Potrzeby określono na
ok. 10 tys. metrów sześciennych
rocznie. Wyeliminuje się wówczas
znaczące zanieczyszczenie środowiska wynikające z coraz większej
ilości węgla spalanego w
przydomowych kotłowniach, a
jesteśmy przecież w całości jako
Gmina obszarem NATURA 2000.

Rośnie zagrożenie pożarowe,
przybywa łatwopalnego materiału
w postaci martwego drewna.
Rośnie też zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi – mieszkańców Gminy
i turystów odwiedzających nasz
region. Stojące martwe drzewa
mogą w każdej chwili złamać się i
upaść, mogą się także wywracać i
łamać rosnące obok żywe drzewa.
Prosimy o podjęcie działań
naprawczych w tym zakresie.
Zwracamy się z wnioskiem o
zmianę obowiązującego Planu
Urządzania Lasu 2012-2021 dla
Nadleśnictwa Białowieża lub jego
anulowanie. Nadmieniamy, że
plan ten po zmianach dokonanych
arbitralnie
przez
Ministra
Środowiska w 2012 roku, nie był
konsultowany społecznie (w tym z
samorządami), co jest niezgodne z
prawem i doprowadziło do szeregu
nieprawidłowości w postępowaniu
z tak cennym obiektem przyrod-

jest

Puszcza

Nasi mieszkańcy borykają się z
problemem
zakupu
drewna
opałowego liściastego żyjąc w
środku rozległego kompleksu
leśnego. Nadleśnictwa proponują
drewno pochodzące z cięć
sanitarnych – świerkowe o miernej
wartości
opałowej.
Część
mieszkańców Gminy powróciła do
opalania domów węglem.

Prosimy także o rozważenie
interwencji w tej ważnej kwestii.
Do wiadomości:
prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister
Środowiska
Po odczytaniu przewodniczący
poddał treść pisma pod dyskusję.
Radny W. Niedzielski zwrócił się
z propozycją ujęcia zapisu w
piśmie mówiący jaka jest opinia
turystów, którzy są zbulwersowani
tą sytuacją, jaka jest w Puszczy i
mają pretensje do leśników, iż nie
reagują na taki stan rzeczy.

Przewodnicząca
Komisji
Środowiska zwróciła się z
zapytaniem, dlaczego pismo jest
skierowane do Pani Beat Szydło a
nie do Ministra Środowiska, gdyż
decyzje dotyczące zmian w
sprawie
gospodarki
leśnej
poodejmuje Minister Środowiska
i to on jest odpowiedzialny za nie.
Następnie powiedziała cyt. ,,to, że
wymuszono na leśnikach nadzór i
kontrolę leśników nad Puszczą
Białowieską nie jest prawdą.
Decyzje w tym momencie mogą
być niekorzystne. Należy pamiętać
o jednej rzeczy, że gradacje
kornika były w Puszczy również
przedtem co kilka lat. Wtedy Lasy
Państwowe miały pełną kontrolę
nad gradacją. Może one były
mniejsze ale według mnie, gdyż
zajmuje się sprawami w zakresie
zmiany klimatu mogę powiedzieć,
że główną przyczyną tego, że jest
tak duża gradacja kornika to: po
pierwsze zmienia nam się klimat i
to wyraźnie widać, pogarsza się
sytuacja dla świerka; po 2) świerk,
jak znacie historię Puszczy wszedł
w tak ogromnej ilości do Puszczy i
to był rok 1811. Teraz, te świerki
są już słabe i osłabione zmianą
klimatu i w związku z tym są
bardziej podatne na atak kornika.
Mamy możliwość przeciwdziałania temu, aby nie była tak duża
gradacja kornika. Głównie chodzi
tutaj o pozyskanie drewna czyli
chodzi tutaj o to, aby ten świerk
zaatakowany przez kornika wyciąć
i drewno sprzedać. To nie zostało
zrobione i dlatego jest tyle
leżącego
drewna
w lesie.
Ponieważ, że to są tereny w
gospodarce leśnej i o nie powinni
dbać leśnicy. Inna sytuacja jest w
rezerwatach przyrody, gdzie
traktowane to powinno być
inaczej.(..) Natomiast takie pismo,
które w naszym imieniu mówi o
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tym, że Puszcza ginie to jest
nieprawda. Jeżeli byśmy wysłali
takie pismo, to świadczy o tym, że
nie mamy zielonego pojęcia co się
właściwie dzieje na obszarze
Puszczy Białowieskiej i jakie mogą
być konsekwencje. Gradacja
kornika wchodzi w czwarty rok i z
reguły gradacja kornika jest
czteroletnia i prawdopodobnie w
tym roku gradacja kornika ustąpi.
Ewentualnie o dwa lata może się
przedłużyć i niezależnie od tego
czy my chcemy czy nie, to on
ustąpi. W związku z tym podjęcie
działań w celu zatrzymania tego
procesu do Pani Beaty Szydło
moim zdaniem jest nieodpowiednie. Natomiast absolutnie
jestem za wnioskiem o korektę
pozyskania drewna w Nadleśnictwie Białowieża i zapewnienie
zaopatrzenia miejscowej ludności
w drewno opałowe i użytkowe o co
powinni zadbać leśnicy.
Przewodniczący
Rady
K.
Zamojski powiedział, że cyt. ,,
można dyskutować nad uczuciami
i poglądami ale fakty są
niezaprzeczalne i widać je
chociażby po trasie z Hajnówki do
Białowieży. Widać to
bez
mikroskopu i potrzeby wnikania.
Problem polega na tym, że
zafundowaliśmy sobie proces
naturalny na własne życzenie. Na
własne życzenie na ogromnych
obszarach 75% Puszczy oddanych
w zarząd Lasów Państwowych,
Ministerstwo Środowiska dopuściło do takiej sytuacji. Adresatem
jest Premier, gdyż nie sprawdziła
się ta procedura, która jest tutaj
zapisana, bo Minister Środowiska
jako sprawujący sam doprowadził
do takiej sytuacji jaką mamy teraz.
Pytanie brzmi. Czy nasze prawo w
tym momencie jest wadliwe, czy po
prostu zawiedli ludzie? Tym

powinien się zająć Prezes Rady
Ministrów, bo on powinien
rozsądzić dlaczego do takiej
sytuacji doszło. Skoro wyraźnie
jest napisane w ustawie o lasach,
kto odpowiada za stan lasów a nie
mógł tego obowiązku zrealizować.
Tą sytuację należy wyjaśnić i
zrobić
wszystko,
żeby
w
przyszłości do takich sytuacji nie
doszło, bo nie będziemy czekać
kilkaset lat na Puszczę w tych
obszarach. Nie możemy odłożyć
rozwoju Gminy i turystyki na
kilkaset lat. Stoimy w obliczu
konkretnych zagrożeń i musimy
szukać konkretnych odpowiedzi.
Radny W. Niedzielski powiedział
cyt. ,,Miałem okazję przebywać w
przeróżnych gradacjach kornika
drukarza. W Puszczy Białowieskiej
pracuję 42 lata. Dwadzieścia lat
temu miała miejsce duża gradacja
kornika. Dlaczego? Bo ówczesny
Minister zarządzeniem zarządził,
iż co trzecie drzewo można
wyrabiać (czyli dwa drzewa leżą a
następne można wywieźć wyrobić). To była bzdura totalna i
świadczyła o braku wiedzy.
Wszystko to się działo, gdy
zaczynały się ruchy ekologiczne i
wtedy była ogromna katastrofa.
Teraz mamy do czynienia z
gradacją. Z nienormalną gradacją
spowodowaną błędnymi decyzjami
poprzednich ministrów środowiska. Nie można powiedzieć, że jest
kornik drukarz, który atakuje tylko
drzewa słabe, grube i stare. Proszę
Państwa macie tutaj okazję, ja też
miałem okazję w Nadleśnictwie
Białowieża. Teraz mam okazję
oglądać
drzewostany
w
Nadleśnictwie Browsk, gdzie
masowo są atakowane młode
świerki. Przy wszystkich cięciach
pielęgnacyjnych, które jeździmy
sprawdzać okazuje się, że tych

drzewostanów już nie ma.
Następują całkowity rozpad i mało
tego, atakowana jest sosna.
Wszystko to jest spowodowane
błędnymi decyzjami. Leśnicy nie
mają możliwości ingerowania. Co
z tego, że kilka drzew można
usunąć jak 400 drzew trzeba
zostawić. Następuje katastrofa
ekologiczna i nieprawdą jest, że ta
gradacja w przyszłym roku się
skończy. Kornik drukarz jest
odporny na zimę i po zimie wyleci
aby atakować inne zdrowe drzewa.
Ten kto nie jeździ po Puszczy
Białowieskiej - nie widzi rozpadających się drzewostanów z winy
człowieka.
Wiceprzewodnicząca Rady E.
Laprus poinformowała, że na
spotkaniu
na
Jagiellońskim
podczas dyskusji padały z ust
leśników następujące stwierdzenia: ,,ubywają typowe gatunki
puszczańskie”, ,, w Rezerwacie
Szafera
nie
ma
odnowy
krajobrazu”, było też jednoznaczne stwierdzenie ,,nie prowadzi się
pozyskania drewna dla względów
ekonomicznych”.
Przewodniczący Rady przypomniał, iż w roku 2012 Rada Gminy
Białowieża wystąpiła ze stanowiskiem, które przewidywało co się
stanie na skutek zmian wprowadzonych przez Ministra Środowiska w sprawie urządzania lasu.
Następnie zwrócił się do radnych i
sołtysów o zebranie podpisów
mieszkańców popierających powyższe stanowisko.
Ustalono wspólnie, iż wstęp
stanowiska zostanie zmienione na
,,W
imieniu
Rady
Gminy
Białowieża oraz mieszkańców
Gminy Białowieża zwracamy się
do Pani Premier z prośbą o
podjęcie działań naprawczych w
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prowadzeniu gospodarki leśnej na
terenie Puszczy Białowieskiej”.
Następnie Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie stanowisko wraz z naniesioną poprawką
Za głosowało – 13 radnych
Wstrzymał się – 1 radny
Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w WPF na lata 2015-2035.
Pani Skarbnik poinformowała, iż
Wieloletnia Prognoza Finansowa
została
dostosowana
do
wykonania planu oraz do zmian w
budżecie. W budżecie dokonano
przesunięć między rozdziałami
oraz zwiększono dochody.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.
Za – 14 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że Rada Gminy podjęła
uchwałę. Na obecnych 14
radnych za głosowało 14.
Uchwała Nr XIV/75/15
Rady Gminy Białowieża z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian w WPF na lata 20152035r. stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2015 r.
Za – 14 radnych jednogłośnie
Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że Rada Gminy podjęła
uchwałę. Na obecnych 14
radnych za głosowało 14.
Uchwała Nr XIV/76/15
Rady Gminy Białowieża z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy na
2015 r. stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Białowieża na
lata 2016-2036.
Informacji udzieliła B. Masalska
Skarbnik Gminy następująco, iż
WPF na lata 2016 – 2036
uwzględnia przewidywane wykonanie roku 2015.
Rada zapoznała się z uchwałą RIO
opiniującą pozytywnie projekt
powyższej uchwały.
Uwag nie wniesiono i wobec
powyższego
Przewodniczący
poddał uchwałę pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Białowieża na lata 2016-2036.
Za – 14 radnych jednogłośnie
Uchwała Nr XIV/77/15 Rady
Gminy Białowieża z dnia 29
grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża
na lata 2016-2036, stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Podjęcie uchwały w
uchwalenia
budżetu
Białowieża na rok 2016.

sprawie
Gminy

Pani Skarbnik poinformowała, iż
na Komisji Planowania projekt
budżetu na rok 2016 był dokładnie
analizowany. Przedstawiono jakie
dochody, z jakiego tytułu, w jakich
kwotach są planowane.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
E. Laprus poinformowała, iż
uczestniczyła
w
posiedzeniu
Komisji Planowania, gdzie zwróciła
się z prośbą o przygotowanie
projektu budżetu w rozbiciu na
poszczególne jednostki tj. szkoła,
przedszkole,
BOK,
GOPS,

biblioteka w celu przeprowadzenia
analizy przez Komisję Oświaty. Z
uwagi, iż posiedzenie komisji się nie
odbyło z powodu przygotowań do
opłatka, w związku z powyższym
zwróciła się do radnych o
przesunięcie podjęcie uchwały na
następną sesję w celu poddania
budżetu głębszej analizie. Powyższą
prośbę zgłosiła jako wniosek
formalny.
Poinformowała,
iż
posiedzenie komisji odbędzie się w
terminie 11 lub12 stycznia.
Radny W. Wołkowycki o wyjaśnienie: - po stronie dochodów w
dziale 756, rozdz. 75616 wpływy z
podatku, dlaczego jest zaplanowana
kwota 70 700, gdy w roku ubiegłym
roku w planie było zaplanowanych
110 tys. zł
- po stronie wydatków w pozycji
zakup energii było w roku ubiegłym
zaplanowane 20 tys. zł i taka kwota
jest zaplanowana w roku 2016.
Zważywszy, iż w Gminie jest
zainstalowana fotowoltaika, powinno być widoczne zmniejszenie
kosztów a tak nie jest.
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w
roku 2015 planowana była kwota 40
tys. zł a w roku 2016 38 tys. zł.
Dlaczego jest zaplanowana tak
wysoka kwota mimo, iż w Gminie
oświetlenie zostało wymienione na
energooszczędne.
- na koniec pierwszego kwartału
2015 r. zadłużenie z tytułu
podatków i opłat lokalnych i innych
należności na rzecz Gminy
wynosiło 987 108,93 zł. w związku
z powyższym co należy zrobić aby
ta kwota wpłynęła do budżetu
Gminy. Czy nie należy podjąć
bardziej radykalne działania.
Ustosunkowując się do powyższych
uwag i pytań Pani Skarbnik
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odpowiedziała następująco: wymiar
podatkowy urealnił dochód z tytułu
podatków i innych opłat biorąc pod
uwagę stawki. Podjęte stawki uległy
obniżeniu. Odnośnie energii - w
okresie jesiennym i zimowym jest
większe zużycie. W uzupełnieniu
Pani Sekretarz zapoznała radnych
jak działa fotowoltaika i poinformowała,
iż
zainstalowane
urządzenia nie gromadzą energii na
zapas. Następnie Pani Skarbnik
powiedziała, iż plan budżetu został
sporządzony
na
podstawie
przewidywanego
wykonania
budżetu roku 2015. Trudno jest
przewidzieć jakie będzie zużycie
oświetlenia ulicznego w roku 2016.
W sprawie zadłużenia podatników
głos
zabrał
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, który poinformował, iż na rok 2016 w planie
komisji będzie ujęta kontrola
ściągalności podatków i innych
opłat.
Przewodniczący Rady poruszył
temat dotyczący stawek za odbiór
odpadów. Z informacji Pani
Skarbnik wynika, że w roku 2016
Gmina będzie musiała dopłacić 20
tys. zł za odbiór śmieci od
mieszkańców.
Przewodniczący
poinformował, iż Rada Gminy
zajmie się tym problemem w
następnym roku.
Z uwagi na brak chętnych do
dyskusji Przewodniczący Rady
poddał wniosek formalny pod
głosowanie
Kto z pań i panów jest za przełożeniem terminu przyjęcia budżetu na 2016 rok dla Gminy Białowieża, proszę o podniesienie ręki
Za – 13 radnych Wstrzymał się
– 1 radny

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia ,,Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się
do Przewodniczącej Gminnej
Komisji Rozwiązywani Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Białowieża o
udzielenie informacji i odpowiedzi.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji Oświaty
E. Laprus zwróciła się z wnioskiem
o przełożenie podjęcie powyższej
uchwały na następną sesję gdyż na
wspólnym posiedzeniu komisji
zwrócono się do Przewodniczącej
Gminnej Komisji o przygotowanie
pewnych informacji z którymi
Komisja chciałaby się zapoznać na
posiedzeniu w dniu 11 lub 12
stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady zwrócił się
z zapytaniem. Do kiedy należy
uchwalić program?
Przewodnicząca
I.
Sawicka
odpowiedziała,
że
program
powinien być przyjęty pod koniec
roku aby móc już od 1 stycznia
pracować zgodnie z programem. W
przypadku, gdy Rada uchwali
program z końcem stycznia, będzie
konieczność wprowadzenia zapisu
,,z mocą obowiązywania od 1
stycznia”.
Ustosunkowując się do powyższego
wniosku
p. H. Bagrowska
powiedziała, iż przekładanie uchwał
na kolejną sesję dezorganizuje pracę
urzędu. Pracownicy merytoryczni
dopełnili wszystkich terminów,
uchwały były referowane na
posiedzeniach
komisji
oraz
wystarczający był
czas
na

zapoznanie się z materiałem.
Zwróciła się do Rady aby poważnie
podchodzić do spraw i nie
doprowadzać do takiej sytuacji jaka
obecnie zaistniała.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
poinformowała,
iż
komisja
pracowała
nad
powyższymi
uchwałami. Zwróciła się o
przygotowanie informacji, które
miały być przygotowane na kolejne
posiedzenie.
Z
uwagi,
iż
posiedzenie Komisji się nie odbyło
z przyczyn wiadomych Radzie, jest
potrzeba aby te uchwały były
jeszcze raz poddane pracy komisji w
miesiącu styczniu.
Kto jest za przełożeniem terminu
przyjęcia ,,Gminnego Programu
Profilak-tyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok
Za – 3 radnych Przeciw - 9
radnych Wstrzymało się – 2
radnych
Pytania i uwagi do programu:
Przewodniczący Rady zwrócił
się z zapytaniem o wynagrodzenie, jak jest ustalane oraz na co
jest przeznaczana rezerwa Wójta,
która jest ujęta w preliminarzu.
Pani I. Sawicka odpowiedziała, iż
na podstawie rekomendacji oraz
zgodnie z ustawą wychowania w
trzeźwości i
przeciwdziałania
narkomanii. Środki, które są
przeznaczane na wynagrodzenie
pochodzą z opłat za sprzedaż
alkoholu. Rada może zmienić
wysokość
wynagrodzeń
dla
Gminnej Komisji. Następnie
przedstawiła informacje, o które
prosiła
Komisja
Oświaty
następująco:
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- Gminna Komisja RPAiPP w roku
2015 miała 11 posiedzeń
- wydano postanowień o opinii na
sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,
- skierowano do sądu 3 wnioski o
leczenie,
- do komisji wpłynęło 8 wniosków
o leczenie,
- 3 osoby uczestniczyły w terapii,
- skierowano 8 osób do Poradni
Uzależnień w Hajnówce,
- jednej osobie zwrócono koszt
dojazdu na terapię,
Rezerwa Wójta jest przeznaczana
na
zadania
dodatkowe
w
przypadku, gdy inna instytucja
zwróci się z wnioskiem o
sfinansowanie działań profilaktycznych. Następnie Przewodnicząca
Gminnej
Komisji
przedstawiła co jest brane pod
uwagę przy sporządzaniu preliminarza wydatków.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał uchwałę
pod głosowanie.
Za – 12 radnych. Wstrzymało
się – 2 radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie
kontynuowania członkostwa Gminy
Białowieża w stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza
Białowieska”.
Wójt poinformował, iż z uwagi na
wprowadzone zmiany w statucie
LGD
nastąpiła
konieczność
podjęcia powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieślak poinformował, iż
podczas
kontroli
została
przedstawiona
łączna
kwota
przeznaczana na składki. Komisja

uzyskała informację, że roczna
składka uczestnictwa Gminy w
LGD Gmina wynosi 1 797,60 zł.
Zwrócił się do Rady Gminy z prośbą
o
zastanowienie
się
nad
członkostwem i z których Gmina
ma korzyści.
Odnosząc się do powyższej
wypowiedzi M. Cieślaka, radna M.
Szpakowicz poinformowała ,że ze
statystyk wynika, iż dofinasowanie
głównie otrzymują członkowie.
Rezygnując
z
członkostwa
jednoznacznie rezygnujemy z
dofinansowań.
Po
zakończeniu
dyskusji
Przewodniczący Rady poddał
uchwałę pod głosowanie
Za – 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że Rada Gminy podjęła
uchwałę. Na obecnych 14
radnych za głosowało 14.
Uchwała Nr XIV/79/15
Rady Gminy Białowieża z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie
kontynuowania
członkostwa
Gminy
Białowieża
w
stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania ,,Puszcza Białowieska”
stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Odpowiedzi na interpelacje,
zapytania, wnioski udzielił Wójt
następująco.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
E. Laprus Odpowiedź Wójta:
uaktualnienie rozkładu przejazdów autobusowych i PKP zostanie
przekazane pracownikowi.
Radna B. Leoniuk zwróciła się z
zapytaniem. Odpowiedź Wójta:
Gmina spróbuje skontaktować się
z firmą aby w roku 2016 takie
badanie
było
zapewnione
mieszkankom Gminy.

Radny W. Niedzielski Odpowiedź
Wójta: ostatnią informację, jaką
otrzymaliśmy od Konserwatora
Zabytków w Białymstoku, to brak
jest osoby reprezentującej gdyż p.
Janusz Korbel zmarł. Co do
inwentaryzacji drzew to Prezes
Towarzystwa Ochrony Krajobrazu
wystąpił do IBL z prośbą o
zbadanie tych drzew. Odnośnie
fotowoltaiki, Gmina wystąpi do
firmy o informacje na jakim jest
etapie inwestycji w Gminie
Białowieża. Odpowiedź zostanie
udzielona.
Radni zapoznali się z planem
pracy Rady Gminy Białowieża na
rok 2016.
Radny C. Kamiński zwrócił się z
propozycją
zorganizowania
spotkań z mieszkańcami w
każdym sołectwie. Wójt przychylił
się do propozycji i powiedział, że
na początku roku zostaną
zorganizowane takie spotkania.
Przewodniczący Rady podsumowując pracę Rady poinformował,
iż Rada spotkała się od początku
swej sesji czternasty raz. Pewne
rzeczy zostały dokonane. Sytuacja
finansowa zmusza do pewnych
ograniczeń ale nie wpłynie to na
efektywność
pracy
organu
stanowiącego i wykonawczego.
Podziękował za dotychczasową
pracę oraz zwrócił się do radnych
o dalszą efektywność.
Sprawy różne
Przewodniczący Rady zwrócił się
z propozycją wsparcia finansowego osób uzdolnionych z
terenu
Gminy,
które
są
niepełnosprawne i są w trudnej
sytuacji finansowej. Zaproponował aby na koniec sesji
przeprowadzić taką zbiórkę.
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Topole przy Hotelu Białowieskim
– ich stan zagraża bezpieczeństwu
i należy je usunąć.
Wschodnia trasa rowerowa Green
Yelo, trasy rowerowe w Gminie
Białowieża. Radny W. Niedzielski zaproponował aby Gmina
wydała mapę tras rowerowych
Gminy Białowieża. Miałaby ona
na celu zatrzymania turysty
korzystającego z wschodniej trasy
w Gminie. Turysta rowerowy,
który przyjedzie do Białowieży
będzie mógł zwiedzić nasz teren
wyznaczonymi trasami.
Przewodniczący Rady poinformował, iż przy ustalaniu nowych
tras rowerowych należy brać pod
uwagę, że drogi leśne po których
przeważnie przebiegają trasy są
przeznaczone
dla
pojazdów
wywożących drewno.
Wiceprzewodnicząca E. Laprus
zwróciła uwagę na problem
dotyczący utrzymania tych tras a
między
innymi
na
nowo
wybudowaną ścieżkę łączącą
wieże widokowe. Na ścieżce
należy
regularnie
wykaszać
pobocza.
Wobec wyczerpania porządku o
godzinie 16.30 Przewodniczący
Rady zakończył obrady XIV Sesji
Rady Gminy dziękując wszystkim
za zrealizowany rok 2015. Życzył
wszystkiego dobrego w roku 2016,
pogody ducha oraz zrealizowania
swych planów.
-----------------------------------------

Białowieżanie
na manifestacji
w Warszawie
17 stycznia 2016 roku ponad 150 mieszkańców powiatu
hajnowskiego
wyruszyło
o
czwartej rano do Warszawy na
manifestację. Gminę Białowieża
reprezentowała 29 osobowa
grupa mieszkańców, którym
dziękujemy za poświęcenie swojego wolnego czasu i zaangażowanie.
Manifestacja rozpoczęła się
o godzinie dziesiątej pod redakcją
Gazety przy ulicy Czerskiej, gdzie
wyraziliśmy
swoje
niezadowolenie, z faktu, że puszcza
obumiera, że nie liczy się głos
mieszkańców i doświadczenie
leśników, którzy swą pracą
chronią puszczę i dbają o las.
Puszcza Białowieska jest naszym
dziedzictwem i powinniśmy ją
chronić, dbać o nią tak jak o
członka rodziny. Jak widzimy, że
choruje to musimy ją leczyć zwalczać gradację kornika a nie
pozostawić samą sobie i patrzeć
jak umiera. Minie kilkaset lat póki
się odrodzi. Według stanu na 30
października wyznaczono 228 377
szt. świerków zasiedlonych przez
kornika drukarza co szacunkowo
daje nam 332 252 m3 w tym:
- w drzewostanach w
wieku do 100 lat – 88 184 o masie
74 565 m3,
- w drzewostanach w
wieku 100 lat i powyżej – 112 557
szt. o masie 169 910 m3
- w rezerwatach przyrody
27 636 szt. o masie 60 778 m3
Obecnie 4000 hektarów z
52000 hektarów lasów, którymi
opiekują się leśnicy na terenie
Puszczy Białowieskiej jest już
martwych.

Trwająca potężna gradacja
kornika
drukarza
zagraża
dalszemu
istnieniu
lasów
świerkowych. W obecnej sytuacji
niezbędne
jest
zatem
jak
najszybsze
wykonanie
cięć
sanitarnych.
Według
Małej
Encyklopedii
Leśnej
cięcia
sanitarne to rodzaj zabiegu
pielęgnacyjnego wynikający z
zagrożenia lasu przez owady lub
grzyby,
wykonywany
w
przypadku
ich
nasilenia
przekraczającego stan równowagi
biologicznej, gdy mogą one stać
się
przyczyną
masowego
usychania drzew lub nawet
zamierania całych drzewostanów.
Cięcia sanitarne polegają na
wczesnej likwidacji ognisk szkód
przez usunięcie zaatakowanych
lub obumarłych drzew oraz na
utrzymaniu higieny lasu na
właściwym
poziomie
przez
zapobieganie
rozrodowi
szkodników wtórnych.
Nie ma jednej, wielkiej
Puszczy Białowieskiej, o jakiej
opowiadają
niejednokrotnie
działacze
organizacji
ekologicznych tj. pierwotnej,
dziewiczej,
nietkniętej
ręką
człowieka, będącej ostatnim
naturalnym lasem europejskim, w
którym z tego powodu nie należy
prowadzić gospodarki leśnej, lecz
powinno się całkowicie zaufać
prawom natury. Pomysły tzw.
,,ENTÓW”
nie są do końca
przemyślane lub mają na celu
wprowadzenie
w
błąd
społeczeństwa w Polsce.
Faktem historycznym jest
wyrąb puszczy na wielką skalę
przez Niemców (1915), w 1924
wyrąb lasów przez angielską firmę
The Europen Century Corporation.
Leśnicy wspólnie z mieszkańcami
odbudowali Puszczę sadząc na
miejscach wyrębów nowe drzewa.
Pierwotna
Puszcza,
nienaruszona, występuje tylko w
kilku
procentach.
Lasem
pierwotnym nazywamy taki, który
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nie był poddany modyfikacjom
przez człowieka. Z kolei las
naturalny to taki, którego również
nie sadził człowiek, jednak jest on
użytkowany w umiarkowanym
stopniu. Istnieje spór co do tego,
czy
na
terenie
Puszczy
Białowieskiej można znaleźć
fragmenty lasu pierwotnego,
ponieważ człowiek użytkował ją
od tysięcy lat. Najbliższy lasowi
pierwotnemu jest obszar na terenie
Białowieskiego
Parku
Narodowego o powierzchni 5 tys.
ha, na którym już od czasów
carskich zakazane było wycinanie
drzew, ponieważ stanowił on
ostoję zwierzyny łownej.
Na terenie zarządzanym
przez Lasy Państwowe dzięki
zrównoważonej gospodarce leśnej
Puszcza Białowieska przetrwała w
stanie bliskim naturalnemu. Np. na
terenie Nadleśnictwa Białowieża
jedną trzecią powierzchni puszczy
stanowią rezerwaty. Kolejne 34
proc.
obszaru
nadleśnictwa
stanowią drzewostany uznane za
ponad stuletnie, gdzie również nie
prowadzi się dziś pozyskania
drewna. Z użytkowania wyłączone
jest 25 proc. drzewostanów, które
stanową siedliska wilgotne i
pionierskie. Ale nawet na
pozostałych
2800
ha
białowieskich lasów nie prowadzi
się takiej gospodarki leśnej, jak w
reszcie kraju. Np. na obszarze
najbliższym parkowi narodowemu
nie stosuje się zrębów zupełnych,
nie używa ciężkiego sprzętu, a
także wykorzystuje się głównie
odnowienia naturalne. Poza tym
na terenie wszystkich trzech
puszczańskich
nadleśnictw
poziom pozyskania drewna jest
wielokrotnie niższy niż w innych
nadleśnictwach w Polsce.
W tych sprawach wypowiedzieli się między innymi
Mieczysław Gmitter Przewodniczący
Manifestacji,
Starosta
Hajnowski Mirosław Romaniuk,
Zastępca
Burmistrza
Miasta

Hajnówka Andrzej Skiepko, dr Jan
Łukaszewicz
z
IBL,
Przewodniczący Rady Gminy
Białowieża Krzysztof Zamojski,
Starosta Powiatu Piskiego oraz
inne osoby pragnące zabrać głos w
tej ważnej dla nas wszystkich
sprawie.
Następnie
manifestacja
niosąc transparenty i flagi
narodowe oraz skandując słowa
,,My chcemy Puszczy! Puszczy
zielonej nie brązowej! Chrońcie
Puszczę razem z nami! Chodźcie z
nami! Przeszła pod Urząd
Kancelarii
Prezesa
Rady
Ministrów w celu złożenia petycji.
Do środka weszła delegacja z
petycją do Pani Premier Beaty
Szydło. W związku z jej
nieobecnością została przyjęta
przez pracowników kancelarii
wraz z Ministrem Środowiska
prof. Janem Szyszko. Po powrocie
delegacji manifestacja została
rozwiązana i powróciliśmy do
domów.
Wyjazd okazał się udany i
był prawdziwą
okazją
do
pokazania postawy obywatelskiej.
Troska o Puszczę o nasze
bezpośrednie otoczenie jest tego
najlepszym przejawem.
Krzysztof Zamojski
Fot. Barbara Bajko
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PISMO RADY GMINY BIAŁOWIEŻA,
z 29 grudnia 2015 roku
do Pani Premier Beaty Szydło
W imieniu Rady Gminy Białowieża oraz mieszkańców Gminy Białowieża zwracamy się do Pani Premier
z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań naprawczych w prowadzeniu gospodarki leśnej na terenie
Puszczy Białowieskiej.
Puszcza Białowieska będąca obszarem Natura 2000 w ostatnich czterech latach została dotknięta klęską
żywiołową – gradacją kornika drukarza.
Jednocześnie leśnicy z nadleśnictw puszczańskich (Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka) zostali
w 2012 roku pozbawieni decyzją Ministerstwa Środowiska możliwości skutecznego gospodarowania tym
obszarem. Według organizacji ekologicznych i ich działaczy, na tym ma polegać ochrona naturalnych procesów
ekologicznych. Organizacje ekologiczne wymusiły na urzędnikach Ministerstwa Środowiska, decyzje eliminujące
nadzór i kontrolę leśników nad 75% obszaru Puszczy Białowieskiej. Jak te decyzje okazały się niekorzystne dla
naszego państwa, regionu i gminy widać już niestety gołym okiem. Zwracamy się z prośbą o interwencję w celu
przywrócenia leśnikom i Lasom Państwowym ich ustawowych uprawnień zapisanych w Ustawie o lasach.
Świerki i inne drzewa na dużych obszarach Puszczy Białowieskiej – w tym na terenie naszej Gminy
obumarły i zostały pozostawione samym sobie. W ciągu tylko jednego roku - 2015 ilość obumarłych świerków
przekroczyła 229 tysięcy. Prosimy o podjęcie działań w celu powstrzymania tego procesu.
Rośnie zagrożenie pożarowe, przybywa łatwopalnego materiału w postaci martwego drewna. Rośnie też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – mieszkańców gminy i turystów odwiedzających nasz region. Stojące martwe
drzewa mogą w każdej chwili złamać się i upaść, mogą także wywracać i łamać przy tej okazji rosnące obok żywe
drzewa. Prosimy o podjęcie działań naprawczych w tym zakresie.
Zwracamy się do Pani z wnioskiem o zmianę obowiązującego Planu Urządzania Lasu 2012-2021 dla
Nadleśnictwa Białowieża lub jego anulowanie. Nadmieniamy, że plan ten po zmianach dokonanych arbitralnie
przez Ministra Środowiska w 2012 roku, nie był konsultowany społecznie (w tym z samorządami), co jest
niezgodne z prawem i doprowadziło do szeregu nieprawidłowości w postępowaniu z tak cennym obiektem
przyrodniczym jakim jest Puszcza Białowieska.
Nasi mieszkańcy borykają się z problemem zakupu drewna opałowego liściastego żyjąc pośrodku
rozległego kompleksu leśnego. Nadleśnictwa proponują drewno pochodzące z cięć sanitarnych – świerkowe o
miernej wartości opałowej Część z mieszkańców gminy powróciła do opalania domów węglem.
Wnioskowaliśmy niejednokrotnie o korektę planu pozyskania drewna w Nadleśnictwie Białowieża na lata
2012-2021 i dokonanie w Planie Urządzania Lasu wyraźnego zapisu zobowiązującego do zabezpieczenia
zapotrzebowania miejscowej ludności w drewno opałowe i użytkowe. Potrzeby określono na ok. 10 tys. metrów
sześciennych rocznie. Wyeliminuje się wówczas znaczące zanieczyszczenie środowiska wynikające z coraz
większej ilości węgla spalanego w przydomowych kotłowniach, a jesteśmy przecież w całości jako Gmina
obszarem NATURA 2000. Prosimy także o rozważenie interwencji w tej ważnej kwestii.
Do wiadomości:
prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska
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Vademecum - kornik drukarz
Trwa dyskusja o ochronie Puszczy Białowieskiej, a
przeciętny obywatel nie wie o co tu chodzi. Z gazet
i telewizji dowiaduje się o rzekomo nowych drzewach do
wycięcia, a leśnicy podobno już cieszą się z zysków z ich
sprzedaży.

Jest to kompletna bzdura, fałsz i nieprawda.
Oto kilka faktów :
1. Kornik zawsze był, jest i będzie atakował świerki,
bo są mu potrzebne do żerowania i wyprowadzania
nowych pokoleń.
2. Nie chodzi o to, żeby go zwalczyć, bo to się nikomu
nie uda, ale żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, jaka
ma obecnie miejsce w Puszczy Białowieskiej.
3. Wiemy, że trwa gradacja na olbrzymią skalę, a
świerki zamierają masowo i wielkopowierzchniowo.
Ilość posuszu w lasach, waha się od 180 do 520 m3 /
ha. Wypadają całe drzewostany, można powiedzieć,
że „znikają’’. Nawet parki narodowe nie mają tyle
drewna martwego. I kto do tego doprowadził ? Nie
żadne osłabienie świerka związane z klimatem! To się
dzieje tu i teraz, bo zaprzestano wycinania drzew już
zasiedlonych, a które należało bezwzględnie
wcześniej usunąć, by nie dopuścić do wylotu nowych
generacji kornika drukarza.
4. To co oglądamy wzdłuż szosy do Hajnówki i po
całym lesie, to efekt tej gradacji.
Suche świerki stoją i leżą. Te co leżą, musiały być
ścięte, bo stały zbyt blisko dróg i szlaków komunikacyjnych czy ścieżek turystycznych. Te co stoją - mogą
się w każdej chwili przewrócić, a przy takiej ilości
turystów, stwarza to bardzo niepokojącą sytuację.
A przecież można było uniknąć takiego stanu i totalnej
katastrofy.
5. Ścięte z konieczności zachowania bezpieczeństwa
świerki stanowią znowu niebezpieczeństwo powstania pożarów. To przecież nagromadzona masa,
łatwa do zapłonu.
6. I jeszcze jeden mit, że ,,natura sobie poradzi”. Tak,
ale jak długo będziemy na to czekać?.
Są tacy co twierdzą, że po kolejnym zlodowaceniu.
Po co doprowadzać do takiej sytuacji w której
będziemy zmuszeni wprowadzać zakaz wstępu do
lasu? Leśnicy całe dziesięciolecia prowadzili
zrównoważoną gospodarkę leśną opierając się na
wynikach nauki płynącej z wyższych uczelni leśnych
i Instytutu Badawczego Leśnictwa. To podobno

nieaktualne !!!. Są mądrzejsi. Tylko, że za nic nie
odpowiadają i nie zamierzają odpowiadać ani płacić
odszkodowań za zniszczone przez zwierzynę zasiewy,
ani za ofiary komunikacyjne, spowodowane przez
upadające i łamiące się drzewa.
Wojciech Niedzielski

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

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy i turyści spacerujący wieczorową
porą po Białowieży skarżą się na duże ilości dymów
i bardzo silny zapach, wydobywający się z kominów
naszych domów.
Pogoda ciepła i deszczowa
powoduje, że dym z kominów ściele się na wysokości
naszych twarzy, które czasem trzeba zasłaniać, żeby
można było swobodnie oddychać.
A mamy mieć bardzo czyste, zdrowe powietrze, za
które turyści dopłacają!
Wszystkie zanieczyszczenia powietrza są bardzo
szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, zwłaszcza dzieci
oraz ludzi chorych i starszych. Spalanie odpadów
plastikowych jest źródłem dioksyn - substancji
rakotwórczych.
Apelujemy do mieszkańców o niepalenie w piecach
plastiku, szmat, gumy i innych odpadów!
Komisja Ochrony Środowiska Rady Gminy
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Z CYKLU:

OKRUCHY WSPOMNIEŃ…
Bolesław Rychter
Obecność rodziny Rychterów w Białowieży zaczyna się od Karola
Rychtera, ojca Bolesława. Rychterowie wywodzili się z Wiednia, a ich
przodkowie przybyli do Łodzi w XIX w., wówczas prężnie
rozwijającego się miasta.
Karol wraz ze swoim bratem Józefem zaciągnął się do Armii gen. Józefa
Hallera, obaj walczyli w wojnie bolszewickiej i w 1920 roku przyjechali
do Hajnówki. Józef zamieszkał w Hajnówce i do 1939 roku był
naczelnikiem Straży Pożarnej.
Karol osiadł w Białowieży, za zasługi wojenne otrzymał koncesję na
alkohol i otworzył w tejże Białowieży piwiarnię. Żona Karola Marianna z
domu Buszko, a moja Babcia pokazywała mi w latach 80-tych zeszyt z
piwiarni z długami niektórych klientów. ( Proszę się nie obawiać zeszyt
został komisyjnie zniszczony, a długi poszły w niepamięć).

W czasie II wojny światowej dziadek Karol
zajmował się hodowlą zwierząt gospodarskich,
a ponieważ biegle znał język niemiecki, bywał
czasem tłumaczem. Dość dobrze poznał ówczesnego
niemieckiego dyrektora Parku Białowieskiego
Wagnera. Z rozmów zorientował się o planach
Göeringa. Zamierzał on utworzyć na terenie całej
puszczy
rezerwat
wyłącznie
do
swojej
dyspozycji, gdzie mógłby zapraszać swoich gości
i urządzać polowania. Plany zakładały likwidację
miejscowości w obrębie Puszczy Białowieskiej
- czyli miała być realizowana sprawdzona
hitlerowska metoda - wszystko spalić, a ludzi wysłać
do obozów koncentracyjnych.

go jako dobrego, głęboko wierzącego chrześcijanina,
katolika, obdarzonego ogromnym poczuciem humoru
człowieka i pomimo austriackiego pochodzenia,
polskiego
patriotę.
Wartości
chrześcijańskie
przekazał swoim dzieciom, Tata Bolesław niemalże
do końca uczestniczył we Mszach św. niedzielnych a
różaniec miał zawsze przy sobie.

Dzięki
staraniom
Dziadka
Karola i
jego
ostrzeżeniom wiele puszczańskich wsi na terenie
obecnej Białorusi mogło w porę ewakuować się
wraz z dobytkiem w inne strony. Dowiedziałam się o
tym w latach 70-tych podczas corocznych wizyt na
groby do białoruskiej części puszczy. Białorusini
wspominali „A… Rychter Karol z Białowieży,
to dzięki niemu żyjemy ”.
Karol nie doczekał końca wojny, po długotrwałej
chorobie zmarł w styczniu 1945 roku. Rodzina
Rychterów została osierocona, pozostawił żonę
Mariannę z dwojgiem dzieci: 17-letnim Bolesławem
i 13 letnią Ireną. Ci, którzy znali Karola wspominają

Karol Rychter z żoną Marianną z d Buszko. siostrą Lottą i
małym Bolesławem

Bolesław Rychter od dziecka wykazywał się
nieprzeciętnym słuchem muzycznym. Miał również
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zdolności matematyczne, bardzo lubił królową nauk
- matematykę, a szczególnie geometrię. Przed wojną
ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Matka dumna
była z syna - bardzo dobrze się uczył. Często
wspominała anegdotycznie jak to nauczycielka pytała
Ją „czym to karmi pani syna, że taki mądry? „ a Ona
na to „a kartofle ze zsiadłym mlekiem.” W czasie
okupacji sowieckiej chodził do polskiej szkoły.
Na co dzień, aby mieć spokój z małym Bolkiem,
wystarczyło dać mu mandolinę, siadał gdziekolwiek i
godzinami brzdąkał ze słuchu.
Na początku wojny do domu Rychterów
zakwaterowano żołnierzy sowieckich, gdy usłyszeli
jak Bolek gra na mandolinie, wzięli Go do zespołu
folklorystycznego. W tych trudnych czasach było to
duże wsparcie w budżecie, bo należały się
dodatkowe racje żywnościowe.
W 1941 wkroczyli do Białowieży hitlerowcy - szkoły
zlikwidowano, nawet dzieci musiały pracować.
Bolesława zaangażowano do kasyna aby grał na
skrzypcach, dość szybko nauczył się czytać nuty i
dzięki żmudnym ćwiczeniom opanował grę na tym
trudnym instrumencie. Do dzisiaj zachowała się jego
kenkarta.

radiotelegrafista. Oczywiście grał również w
orkiestrze na skrzypcach, w tym czasie samodzielnie
nauczył się grać na akordeonie. Jak sam mówił
jeżeli opanuje się jeden instrument, to przy
następnych jest sprawa prosta .
Lata wojska minęły, a jakoś stolarka nie była jego
powołaniem. Wówczas brakowało nauczycieli w
Szkole Podstawowej w Białowieży, Pani Kazimiera
Kościelecka, kierowniczka szkoły, zaproponowała
mu
pracę.
Na
początku
uczył
wielu
przedmiotów, bo oprócz muzyki też matematyki,
fizyki, historii, w-f, nawet języka białoruskiego.
Nauczyciele pracowali wtedy po 8 godzin, tydzień
pracy
obejmował
również
soboty.
Wspominany Bolesław bardzo lubił swoją pracę
i lubił młodzież, ogromną satysfakcję sprawiało mu
jak
tzw.
”gamoń„
zaczyna
samodzielnie
myśleć, poprawiać swoje stopnie, zgłaszać się do
odpowiedzi. Nierzadko do domu przychodzili
uczniowie, aby uzupełnić braki, czy w celu
wytłumaczenia trudniejszych tematów z matematyki.
Nie żałował czasu, jak mówił pedagogiem się jest, a
nie
bywa
przez
45
min.
Poza pracą organizował kółka sportowe, muzyczne,
chór i oczywiście Harcerstwo. Był komendantem
hufca, a Komenda Główna uhonorowała Go Złotym

W/g wspomnień - podczas okupacji niemieckiej na
spotkaniach u nauczyciela Leopolda Rusiniaka ćwiczyli polskie pieśni patriotyczne, a gdy na
pasterce w kościele grali „Rotę” i „Boże coś
Polskę”, cały kościół drżał od śpiewu. Wówczas
Niemcy bali się wychylać nosa ze swych kwater,
gdyż na Mszę przychodzili partyzanci pod bronią.

Krzyżem

Ukończenie Szkoły Powszechnej w 1945 r. Bolesław Rychter
u góry pierwszy z prawej. Wych. klasy Maria Wołoszowa

Wojna się skończyła - było bardzo ciężko. Aby
zdobyć jakiś zawód Bolesław zapisał się do
gimnazjum stolarskiego w Hajnówce. Na życie
zarabiał graniem i korepetycjami z matematyki . Zdał
maturę, przyszło powołanie do wojska. Przez 3 lata
służył w obronie przeciwlotniczej na Pomorzu jako

Żadna akademia białowieska w kinie, czy w innym
miejscu nie odbyła się bez udziału chóru czy
szkolnego
kółka
muzycznego
pod
Jego
kierownictwem. Chór wielokrotnie zdobywał najlepsze lokaty w konkursach regionalnych.
Przygotowywał młodzież do różnych zawodów
sportowych - indywidualnych i grupowych nawet w
dziedzinach nietypowych dla nizin jak narciarstwo
czy hokej. Młodzież trenowała gdzie się dało tzn
narty na Górce Pałacowej, hokej do późnej nocy na
zamarzniętych rozlewiskach Narewki, dzisiaj nikt by
nie uwierzył, że trenując w takich warunkach osiągali
wyniki
kwalifikujące
do
reprezentowania
województwa.
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Ze swoimi harcerzami jeździł na biwaki, biegi
patrolowe, wycieczki, a przede wszystkim wpajał im
zasady
prawości,
zaradności
i
odwagi.
Z czasem w szkole przybywało nauczycieli
różnych specjalności, trzeba było uzupełniać
kwalifikacje. Wtedy ukończył w Bielsku Podlaskim
Liceum Pedagogiczne, zapisał się do Studium
Nauczycielskiego w Gdańsku w specjalności
wychowanie muzyczne w klasie skrzypiec. Bardzo
szybko kadra z konserwatorium gdańskiego doceniła
Jego umiejętności - nie mającemu jeszcze dyplomu
słuchaczowi
profesor z
klasy
skrzypiec
powierzył funkcję pierwszego skrzypka w orkiestrze
na koncertach w Katedrze Oliwskiej mówiąc: jesteś
lepszy ode mnie.
Po
ukończeniu
Studium
Nauczycielskiego
zaproponowano mu na stałe pracę w Filharmonii, ale
nie skorzystał i wrócił do Białowieży, do rodzinnego
domu, do nauczycielstwa, do dostojnej Puszczy .
Nie sposób pominąć Bolesława Rychtera
jako przewodnika puszczańskiego. W 1960 r wstąpił
do PTTK, ukończył kurs przewodnicki, oprócz
oprowadzania wycieczek aktywnie uczestniczył w
życiu Koła Przewodników. Wieczorami, gdy turyści
nasycili się przyrodą, uatrakcyjniał biesiadowanie
przy ognisku grą na akordeonie.
W 1984 r. przeszedł na emeryturę, z przyjemnością
prowadził chór emerytów, brał udział i współorganizował
uroczystości
dla
białowieskich
seniorów.
Z mamą, Zofią ożenił się w 1958 r., ślub kościelny
wzięli 15.VIII. 1958 r. w Warszawie w kościele
Matki Bożej Loretańskiej. Mama pracowała jako
pedagog w Domu Dziecka, a tam musiała być, gdy
wychowankowie wracali ze szkoły, czyli zazwyczaj
od 13.00 do 21.00 i siłą rzeczy opieka nade mną i
siostrą przypadła Tacie.

Od najmłodszych lat uwrażliwiał nas na piękno
muzyki czy to w formie zabawy czy „poważnego”
słuchania. Wymyślał zagadki w stylu „jaka to
melodia”, albo same wystukiwałyśmy rytmy i
należało odgadnąć co to jest… komentarze Taty
„słoń ci na ucho nadepnął” nie należały do rzadkości,
ale śmiechu było dużo. Bardzo dobrym
przerywnikiem była gra w szachy, początkowo z
forami ze strony Taty, czyli grał bez połowy figur, a
my we dwie wysilałyśmy się jak tu doprowadzić do
mata, byłyśmy małymi brzdącami, ale taryfy ulgowej
nie było .
Gdy zaczęłyśmy chodzić do szkoły doszła również
nauka gry na pianinie, skrzypcach - w domu i
obowiązkowe „zgrywki” raz w tygodniu, czyli próby
szkolnego zespołu mandolinistów, czasem jakoś
próbowałam się wymigać, ale jak Tata wyczuł
krętactwo, miałam do przerobienia dwa razy więcej,
no i bardzo szybko się przekonałam, że nie warto
kombinować.
Co jakiś czas, u Pana Rusianiaka lub u nas,
urządzano kameralne popisy, najwięcej emocji było,
gdy przyjeżdżały wnuczki Pana Leopolda, nie
wypadało gorzej wypaść. Po części obowiązkowej
każdy chwytał do ręki jakiś instrument i
muzykowaliśmy do późnej nocy.
W ostatnich czasach, gdy zbieraliśmy się: Rodzice i
ja z siostrą ze swoimi rodzinami, to wspólne
wieczorne biesiady czy to na dworze czy w domu
były obowiązkiem !
Niezapomniane będą Święta Bożego Narodzenia,
pełne ciepła i pokoju, wspólne śpiewanie kolęd przy
dźwiękach skrzypiec, pianina, gitary i mandoliny.
Bolesław Rychter odszedł od nas w wieku 88 lat
5 lutego 2016 r, był wspaniałym mężem, kochanym
ojcem, wyrozumiałym dziadkiem, utalentowanym
muzykiem i mądrym nauczycielem.
Danuta Rychter-Godlewsk

Zofia i Bolesław Rychterowie z córkami Hanią i Danusią

Bolesław Rychter z I klasą, rok 1958 (był tej klasy wychowawcą)
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BIAŁOWIESCY
SENIORZY
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa przy Białowieskim
Ośrodku Kultury od wielu lat. Znacznie ożywiło swoją działalność od
października 2012 roku, kiedy Przewodniczącą została Pani Irena
Bajko. Rozpoczęła
aktywne przewodniczenie od zorganizowania
integracyjnego ogniska dla swoich członków koła oraz gości zaproszonych
z podobnych kół z zaprzyjaźnionych gmin powiatu Hajnowskiego.
Pomysł okazał się na tyle atrakcyjny, że został
wprowadzony we wszystkich gminach. Każda z gmin
organizuje takie spotkania dwa razy do roku –
zwykle wiosną lub latem.
Białowieskie Koło liczy 44 osoby. Jego
członkowie spotykają się w wyznaczonej sali BOK w
czwartki. Białowieskie koło ma też swój Zarząd.
Zastępczynią Przewodniczącej jest Pani Anna Komarewska. Członkiniami Zarządu są Panie Nina Wołkowycka, Teresa Wołkowycka i Zoja Rogaczewska.
W Hajnówce znajduje się Zarząd Rejonowy Koła.
W całym rejonowym związku zrzeszonych jest ok.
500 osób. Zarząd raz w roku organizuje swoim kołom zabawę w Hajnowskim Domu Kultury GÓRNIK. Zwykle jest to juliański sylwester 13 stycznia.
Zarząd organizuje także wycieczki. W ubiegłym roku
odbyły się do Kazimierza i Nałęczowa, w Korycinach oglądano ogródek ziołowy, w Supraślu
zwiedzane było Muzeum Ikon.
Koło prowadzone przez Panią Irenę pracuje bardzo
aktywnie. Jego członkowie włączają się we wszystkie
imprezy organizowane przez Białowieski Ośrodek
Kultury. Z własnych imprez najokazalszy jest zawsze
Dzień Seniora. W ubiegłym roku bal odbył się w
UNIKACIE. Przybyli goście z Narwi, Kleszczel,

Dubicz Cerkiewnych, Czyż i Gminy Hajnówka.
Wszyscy bawili się wspaniale. Muzyką jak zawsze
zajmował się Marek Zubrycki. Mile wspominany jest
też ,,tłusty czwartek” przy pączkach i na pewno
Dzień Kobiet. Latem odbywają się natomiast wyjazdy nad zalew w Bachmatach, dokąd na tańce
zabiera się własny koszyczek. Dużym zainteresowaniem cieszą się ogniska biesiadne, kiedy przy
akordeonie można sobie pośpiewać.
A co się będzie działo w tym roku? Proponowane
imprezy to: zabawa karnawałowa w GÓRNIKU 20
lutego, wyjazdy do innych gmin, integracyjne ognisko na stadionie gminnym z udziałem zaprzyjaźnionych kół, planowana jest wycieczka do Bohonik i
Kruszynian a w październiku bal - święto seniorów.
Okres wakacji to czas odpoczynku. Na okres postu i
adwentu również zawieszana jest działalność. Bez
zmian pozostanie zapewne uczestniczenie w życiu
kulturalnym Białowieży.
Zapraszamy białowieżanki i białowieżan do
aktywnego uczestniczenia w działaniach Koła,
życzymy jego uczestnikom wielu udanych spotkań i
ciekawych imprez.
Elżbieta Laprus
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W GMINIE * W BIBLIOTECE * W BOK - u * W SZKO ACH

Z cyklu: SMAKI ZAPOMNIANE
Drukujemy przepisy kulinarne regionalnych dań, które
niegdyś uchodziły za smakowite, a dziś uchowały się w
domowych przepisach często notowanych odręcznie przez
mamy czy babcie.
W poprzednich numerach gazety sprzed kilku lat
systematycznie odkrywaliśmy dawne smaki, aby w
przyszłości
wydrukować
broszurę
zatytułowaną
Białowieskie potrawy.
Dziś drukujemy dawne przepisy bezmięsne.

E.L.

Przepisy miesiąca:

kluski kładzione ze słoniną
50 dag mąki
1 jajo
4 dag słoniny
½ szklanki wody
sól
Mąkę z jajem i wodą rozmieszać w miseczce na
ciasto średniej gęstości (tak aby dało się nabierać
łyżeczką), posolić je, wyrobić łyżką drewnianą.
Zagotować wodę z solą i na wrzącą kłaść małe
kształtne kluseczki-odrywając je metalową łyżką od
ciasta i zsuwając wprost z miseczki do wody. Gdy
wszystkie kluski są już położone – zamieszać,
przykryć i powoli ugotować. Zrobić próbę
ugotowania. Odcedzić i spłukać gorącą wodą,
wyłożyć na ogrzany półmisek, wymieszać z
tłuszczem. Podawać gorące zaraz po ugotowaniu.

krokiety kartoflane
1 kg ziemniaków
1 łyżka posiekanej cebulki
2 jaja
4 dkg grzybów
mąka, bułka tarta,
tłuszcz
sól do smaku
Ziemniaki w łupinach ugotować w osolonej wodzie,
obrać, przetrzeć przez sito. Z jajami i odrobiną mąki
wyrobić na jednolitą masę. Do ciasta kartoflanego
dodać uduszone na łyżce tłuszczu: cebulkę, drobno
posiekane grzyby. Wszystko posolić i formować
placuszki. otoczyć je w tartej bułce i smażyć na
gorącym tłuszczu.

BIBLIOTEKA PROPONUJE
Biblioteka zaprasza …
Zimowe wieczory, to czas na dobrą książkę. Oto
kilka propozycji :
Mgła Kai Malanowskiej, to kryminalna historia
rozgrywająca się w Warszawie. Z pozoru banalna
sprawa zamordowania młodej kobiety – Zofii
Wagner, przeradza się w skomplikowane śledztwo.
Główna para bohaterów, komisarze policji – Ada
Rochniewicz i Marcin Sawicki, to osoby
nietuzinkowe, z poplątanym życiem osobistym.
Ofiara, to również bardzo ciekawa postać. Młoda,
wykształcona kobieta
zaangażowana w pomoc
kaukaskim uchodźcom. Kobieta, którą porzucił
narzeczony, by zostać klerykiem.
Poczynaniom
policjantów
towarzyszy
mgła,
doskonale
podkreślająca nastrój powieści. Mgła to dobry,
solidny kryminał. Pokazuje problemy uchodźców w
Polsce (jakże teraz aktualne), a także metody
działania sekt religijnych i efekty tych działań. Kaja
Malanowska była nominowana do Paszportów
Polityki 2012.
Bajki, które zdarzyły się naprawdę Anny
Moczulskiej, to historie kobiet, w których życiu
bajkowe scenariusze wydarzyły się naprawdę.
Autorka opisuje fascynujące losy kobiet znanych,
takich jak Katarzyna Wielka czy Barbara
Radziwiłłówna, ale także tych mniej znanych, jak
córki królowej Bony. Podąża tropem tajemnic i
zagadek z ich życia. Książka podzielona jest na pięć
bajkowych rozdziałów. Mamy m. in. historie
Kopciuszków, Księżniczek na ziarnku grochu.
Książka oparta na faktach historycznych, napisana w
formie luźnej gawędy, nie tylko dla dorosłego
czytelnika.
Szepty dzieciństwa Anny Sakowicz, to historia
Basi, kasjerki z hipermarketu mieszkającej wraz z
mężem dorabiającym na budowie, dwójką dzieci i
ojcem alkoholikiem w starym domu. Rodzina ledwo
wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia w życiu Basi
pojawia się nowa praca i przyjaciółka ze szkolnych
lat. Życie rodziny ulega odmianie. Ale nie jest to
bajkowa opowieść o szczęśliwym życiu. Basia
odkryje tajemnice z dzieciństwa. Szepty dzieciństwa
nie dają o sobie zapomnieć. Jest to powieść
autentyczna, porażająca realizmem codziennego
życia wielu Polaków, którzy nie mając zupełnie
żadnych perspektyw na odmianę swojego losu.
Ludmiła Osakowicz
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WYCIECZKI KLASOWE PO PODLASIU
Kto powiedział, że wycieczki są ciekawe tylko, gdy
jest ciepło i zielono ... My temu stanowczo
zaprzeczamy!!! Każda pora jest dobra do poznawania
świata.

Kierując się tą zasadą .... pojechaliśmy. Klasa III, IV,
V i opiekunowie: p. Barbara Leoniuk, p. Iwona
Lickiewicz i p. Mariola Glencner.
Równiutko dwa miesiące temu, 21 listopada
zwiedzaliśmy Synagogę i Zamek Książąt Polskich w
Tykocinie, a tym razem, 21 stycznia, swoje kroki ( a
raczej koła autobusu) skierowaliśmy bardziej na
północny wschód naszego regionu i dotarliśmy do
Kruszynian, gdzie pan Dżamil, przewodnik po
Meczecie, opowiadał nam o historii i dniu
dzisiejszym Tatarów polskich oraz o religii islamu na
terenach Polski. Trochę było nam zimno, bo się
okazało, że do meczetu nie wolno wejść w butach.
Szanując tradycję, obrzędy i zwyczaje innych
religii, buty pozostawiliśmy przed progiem. Ale za to
było bardzo ciekawie.

Pokonując zaśnieżone bezdroża Podlasia dotarliśmy
także do Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie poddaliśmy
się duchowym, mistycznym opowieściom pani
przewodnik, która pokazała nam stare, wiekowe
ikony oraz opowiedziała o religii prawosławnej i o
tym, jak powstają ikony. Dowiedzieliśmy się m. in.,
że ikony się nie maluje lecz pisze.

"Bella i Sebastian", potem pizzeria (nasza ulubiona
"Da Grasso") i jedzonko do wyboru i według gustu.
Dobrze jest poznawać coś nowego, doświadczać i
smakować ... Polecamy i już mamy plan na kolejny
wyjazd.
Opracowała: Barbara Leoniuk
---------------------------------------------------------------------

BAL KOSTIUMOWY W SZKOLE
Jak co roku, na zakończenie pierwszego
semestru, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w
Białowieży odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z
klas I- III szkoły podstawowej.

Uczniowie bawili się na sali gimnastycznej. Bal
kostiumowy prowadzili starsi koledzy z Samorządu
Uczniowskiego. Dzieci miały wspaniałe stroje
karnawałowe.

Oprócz muzyki i tańców odbyły się konkursy z
nagrodami, które sprawiły wszystkim dużo radości.
Podczas zabawy dzieci uczęszczające do szkolnej
świetlicy przedstawiły inscenizację pt. "Dwunastu
braci". W międzyczasie dla każdej z klas był
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych ferii.
Do zobaczenia w nowym semestrze.
Tradycyjnie już naszą wycieczkę zakończyliśmy
w Białymstoku. Najpierw kino "Helios" i film

Opracowała: Barbara Leoniuk
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GÓRKA PAŁACOWA
Żadna pora roku nie jest warta tego, by
zamykać się w czterech ścianach, dlatego
propagujemy ruch na świeżym powietrzu. Zima
jest do tego doskonała.
Rowery i rolki odpoczywają w piwnicach i
składzikach, ale ich miejsce zastąpiły sanki, łyżwy i
narty.

Zima, duuuużo śniegu i mróz sprawiły, że lekcja WFu w klasie III szkoły podstawowej stała się
przyczynkiem do wyjścia z murów szkolnych. Całe
szczęście, że mieszkamy na wsi i że w pobliżu szkoły
jest górka, a Park Pałacowy jest bezpiecznym
miejscem do zabawy.

Można tu spędzać całe godziny na dobrej zabawie. I
dobrze, że WF jest kilka razy w tygodniu, mogliśmy
więc chodzić codziennie. Zdjęcia udokumentują, ile
można mieć frajdy spędzając aktywnie czas na
podwórku z kolegami.
Idą ferie... Życzymy Wam właśnie takiej radości...
Opracowała: Barbara Leoniuk
----------------------------------------------------------------

FERIE 2016 W BIAŁOWIEŻY
Jak co roku różne instytucje działające w
Białowieży włączyły się do zorganizowania zajęć
podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży od 25
stycznia do 5 lutego 2016 roki.

W ramach programu młodzież mogła uczestniczyć w
takich zajęciach jak: Warsztaty manualne – wycinanka ludowa, Spektakl „Wielka ucieczka” w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z Krakowa,

Pokaz slajdów Grzegorza Łosia „Spotkanie z
Afryką”,
Warsztaty
taneczne
HIP-HOP
i
BREAKDANCE oraz ognisko integracyjne dla
uczestników warsztatów tanecznych HIP-HOP i
BREAKDANCE, „Zajęcia sprawnych rąk” –
wycinanie motywów kwiatowych, które zostaną
wykorzystane do dekoracji na uroczystościach
okolicznościowych, Zajęcia literacko – plastyczne
„Zima w tęczowych kolorach” – czytanie zimowych
baśni Hansa Christiana Andersena i wykonanie
ilustracji do jednej z nich, „Zdobienie różnych
przedmiotów techniką decoupage” – warsztaty
plastyczne, „Ruchomi bohaterowie z papieru” –
warsztaty plastyczne, „Questy w Parku Pałacowym”,
„Tropienie śladów w lesie” - zajęcia terenowe,
„Nietoperze są wśród nas” – zajęcia edukacyjne,
seanse filmowe w sali kina Żubr, „Architektura w
miniaturze” – budowanie modeli zabytków
Białowieży, Mam Talent, „Moja przygoda z
Przyrodą”, Warsztaty kulinarne w kuchni szkolnej –
wspólne pieczenie i degustacja ciastek, „Woda czyli
życie” – zajęcia edukacyjne. Program zakończył się
ogniskiem z kiełbaskami dla wszystkich uczestników
zajęć ostatniego dnia ferii zimowych.

W imieniu uczestników dziękujemy wszystkim
instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania
zajęć, a są to: Białowieski Ośrodek Kultury, Gminna
Biblioteka Publiczna, Zespół Szkolno–Przedszkolny,
Rada Rodziców ZSP, Białowieski Park Narodowy,
Nadleśnictwo Białowieża, IBS PAN oraz osobom
prowadzącym zajęcia: Julia Boruszko, Barbara
Bańka, Małgorzata Tokarska, Ewa Moroz –Keczyńska, Julia Melchior, Klaudia Formejster, Zuzanna Hałat, Marek Świć. Podziękowania składamy również
dla Pana Wójta Grzegorza Kasprowicza za użyczenie
autokaru.
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki
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Koncert
Bożonarodzeniowy

polskie kolędy, ale mile zaskoczył publiczność
dwiema
kolędami
prawosławnymi.
Koncert
zakończyła Pani Elżbieta Laprus dziękując
wszystkim za przybycie, natomiast dyrygentka chóru
z Bielska Podlaskiego podziękowała serdecznie
organizatorom za zaproszenie. Organizatorem
koncertu był Białowieski Ośrodek Kultury. Do
zobaczenia za rok.
Tekst: Marek Zubrycki
Zdjęcia: Marek Zubrycki, Izabela Wołoncewicz

W niedzielę 17 stycznia w sali kinowej
Białowieskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert
Bożonarodzeniowy.

Prowadząca Pani Elżbieta Laprus witając serdecznie
wszystkich gości przypomniała, iż koncerty sięgają
swą tradycją około dwudziestu lat wstecz.
Pierwszymi twórcami koncertów byli Pani Elżbieta
Okarma oraz Pan Jerzy Kulig. Koncerty zawsze były
organizowane w tym samym miejscu czyli w sali
kinowej BOK i zawsze miały charakter ekumeniczny.
W koncertach udział brały chóry katolickie oraz
prawosławne. Wśród gości byli przedstawiciele
lokalnych władz oraz ks. Bogdan Popławski i ks.
Walery Piotrowski, którzy wspólnie otworzyli
koncert. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się
Chór Parafialny działający przy Prawosławnej Parafii
św. Mikołaja w Białowieży pod kierownictwem ks.
Walerego
Piotrowskiego,
który
wykonał
prawosławne kolędy. Następnie widzowie mogli
obejrzeć spektakl „Dlaczego Miłość nie jest
kochana?”
w
wykonaniu
koła
teatralnego
działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w
Białowieży
pod
kierunkiem
Pani
Marty
Wołoncewicz. W koncercie tradycyjnie wziął udział
zespół „Ruczajok” działający od 2009 roku przy
Białowieskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem
Pana
Marka
Zubryckiego.
Jako
ostatni
zaprezentowali się chórzyści z Bielska Podlaskiego
czyli „Chór Polskiej Pieśni Narodowej” działający
przy Bielskim Domu Kultury pod kierownictwem
Pani Elżbiety Bilmin. Chór w większości wykonał
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Pierwsze Gminne Spotkanie
Opłatkowe w Białowieży

Laprus zwróciła się do mieszkańców Białowieży z
prośbą o wykonanie żłóbka, który zostałby
umieszczony przy Urzędzie Gminy. Z racji tego, że
Białowieża
jest
miejscowością
turystyczną
uatrakcyjniłoby to wizerunek miejscowości. Do
zobaczenie za rok!
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki

W przepiękny, słoneczny wigilijny dzień 24 grudnia
2016 roku o godzinie 12:00 przy Urzędzie Gminy
odbyło się pierwsze gminne spotkanie opłatkowe w
Białowieży.

Spotkanie otworzyła Pani Elżbieta Laprus witając
wszystkich gości oraz składając najserdeczniejsze
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Następnie głos zabrał Wójt Pan Grzegorz
Kasprowicz, który zaprosił mieszkańców oraz
turystów na spotkanie opłatkowe. Pan Wójt złożył
wszystkim przybyłym życzenia świąteczne oraz
podziękował przede wszystkim Pani Elżbiecie Laprus
za zorganizowanie uroczystości, pracownikom
Białowieskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy
Białowieża za pomoc w zorganizowaniu spotkania,
białowieskim
hotelom,
restauracjom
oraz
przedsiębiorcom za przygotowanie potraw na
spotkanie
opłatkowe.
Potrawy
wigilijne
przygotowali: Restauracja Carska, Hotel Białowieski,
Hotel Żubrówka, Restauracja Parkowa, Pensjonat
Gawra, Piekarnia Hermes. Do życzeń świątecznych
dołączyli się również Przewodniczący Rady Gminy
Białowieża Pan Krzysztof Zamojski, ks. Bogdan
Popławski,
ks.
Walery
Piotrowski
oraz
wychowankowie Domu dziecka w Białowieży z
Panią Dyrektor Krystyną Dackiewicz. Frekwencja
była bardzo dobra, wśród uczestników spotkania
panowała miła i serdeczna atmosfera. Mieszkańcy
oraz turyści mogli skosztować pierogów z kapustą i
grzybami, czerwony barszczyk, ryby na różne
sposoby, paszteciki, kutie, galaretki, rolady oraz inne
wigilijne
przysmaki.
Mając
na
uwadze
kontynuowanie spotkań opłatkowych Pani Elżbieta
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V PRZEGLĄD KOLĘDNICZY
„LEĆ KOLĘDO, LEĆ...”
21 stycznia 2016 r Dom Pomocy Społecznej
„Rokitnik” w Białowieży miał zaszczyt gościć
znakomite grupy kolędnicze przybyłe na V Przegląd
Kolędniczy „Leć kolędo, leć...”

Spotkanie z kolędą
popularyzuje tradycję
bożonarodzeniowego kolędowania,
umożliwia
prezentację dorobku artystycznego zespołów i
wymianę doświadczeń.
Przegląd utwierdził w przekonaniu jak silna jest
tradycja kolędowania, jak wielka jest potrzeba
spotykania się i wymiany doświadczeń. Dla osób
niepełnosprawnych wspólne kolędowanie jest
ogromnym przeżyciem i stanowi szczególną okazję
do
zaprezentowania
talentu
:wokalnego,
instrumentalnego
i
teatralnego.
Na scenie mieliśmy przyjemność obejrzeć gwiazdy
tradycyjne i współczesne, jasełka, kolędy i pastorałki,
sceny obrzędowe oraz mnóstwo aniołów, pasterzy,
diabełków i turonia. Jeszcze raz powróciliśmy do
świątecznej, bożonarodzeniowej atmosfery.
V Przegląd Kolędniczy swoją obecnością zaszczycili
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Halina
Surel, Sekretarz Powiatu Hajnowskiego Pani Maria
Owerczuk ,członek Zarządu Pani Joanna Kojło oraz
przedstawicielka firmy Ipson Pani Izabela Bondaruk
Pan Dyrektor przywitał licznie zebranych gości.
Przypomniał o krótkiej historii przeglądu dodając, że
z roku na rok przybywa grup kolędniczych, więc
tradycja będzie kultywowana.
Uroczystego otwarcia dokonały
Owerczuk i Joanna Kojło.

Panie

Maria

Na scenie zaprezentowało się 12 grup kolędniczych
m.in. z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce
oraz z Domów Pomocy Społecznej
z: Brańska, Siemiatycz, Jałówki, Czerewek,
Tykocina, Garbar, Choroszczy, Łomży, Grajewa,
Mocieszy i Białowieży
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki,
dyplomy oraz pluszowego żuberka.
Zabawa karnawałowa dopełniła całości spotkania.
Za nami Przegląd Kolędniczy ale nie jest to jedyne
przedsięwzięcie, gdzie nasi podopieczni mogą
zaprezentować działalność artystyczną. Szeroko
pojęta aktywizacja pozwala na uczestniczenie w
różnorodnych uroczystościach i placówkach. W
ubiegłym roku uczestniczyliśmy w Koncercie
Bożonarodzeniowym w Białowieskim Ośrodku

Kultury, w białowieskim Przedszkolu obejrzeliśmy
Jasełka, wyjeżdżaliśmy do Kina Orange i Teatru
Dramatycznego w Białymstoku, występowaliśmy
wraz z wolontariuszami w Bibliotece Miejskiej w
Bielsku Podlaskim. braliśmy udział w III Spotkaniu z
Humorem i Satyrą w Czerewkach, XX Przeglądzie
Zespołów Artystycznych w Kozarzach, IX Plenerze
Malarskim w Garbarach, Ognisku Integracyjnym w
Ośrodku Opiekuńczym w Starzynie, Kalamburach w
Jałówce, IV Rajdzie Nordick Walking w Hajnówce,
XIV Przeglądzie Piosenki Religijnej w Łomży, grupa
teatralna Rokitnica działająca przy DPS przedstawiła
podopiecznym i wolontariuszom z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży i Zespołu Szkół z
DNJB w Hajnówce - Spotkanie z jesienną poezją
„Jesienna Kobieta”, gościliśmy grupę teatralną z
Hajnowskiego Domu Kultury z przedstawieniem
„Pakudzielle w czasach Bieżeństwa”, grudniową
Sesję Rady Powiatu Hajnowskiego uświetniła
kolędami nasza podopieczna oraz uczestniczyliśmy w
Spotkaniu Opłatkowym przy Urzędzie Gminy w
Białowieży.
Pielęgnujemy tradycje religijne, nie zapominamy o
świętach państwowych oraz tych osobistych –urodzinach i imieninach.
Otwartość naszego domu pozwala na likwidowanie
barier społecznych, realizację zainteresowań, odkrywanie nowych pasji i godne życie.
Anna Leoniuk
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Kabaret „LUMBAGO”
w Białowieży
Z okazji święta zakochanych 14 lutego 2016 r.
Białowieski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na
występ Kabaretu „Lumbago”.

(2014), II miejsce w kategorii Prezentacje Sceniczne
(2008, 2010), Białostocka Pustynia Kabaretowa
(2006/2007) – III miejsce. "Bazą" programową
zespołu są teksty Krzysztofa Szubzdy, pierwszego
opiekuna
artystycznego
kabaretu.
Kabaret
"Lumbago" tworzą Elena Kiselevska, Gotfryd
Grubowski, Jacek Grygorowicz, Jerzy Korszak,
Maria Nikiforowa, Barbara Zgiet. Oprawą muzyczną
zajmuje się Gotfryd Grubowski, natomiast
opiekunem grupy jest Elena Kisielevska. Białowieska
publiczność mogła zobaczyć zabawne skecze oraz
usłyszeć znane piosenki polskie i rosyjskie.
Tekst, zdjęcia: Marek Zubrycki
----------------------------------------------------------------------

Badania postrzegania
lokalnej w Białowieży

Kabaret powstał w 2007 roku. Tworzą go seniorzy,
którzy z pasją i zaangażowaniem przygotowują swoje
występy. W repertuarze są skecze, monologi, fraszki
i piosenki.

kultury

W ostatnim czasie w Białowieskim Ośrodku
Kultury odbyły się dwa panele ekspertów w dziedzinie
kultury. Spotkania to część badania zaprojektowanego
przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk realizowanego przez pracownię
„Badania Społeczne i Marketingowe” z Warszawy.

Projekt dotyczy stosunku mieszkańców wybranych
wsi do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Podczas
pierwszego, wstępnego spotkania 22 stycznia 2016 r.
przedstawiciele
lokalnych
organizacji
pozarządowych oraz administracji omówili z
moderatorką specyfikę kultury białowieskiej.
Następnie 24 lutego 2016 r.
szczegółowo
przedyskutowano zwyczaje i tradycje białowieskie.
Wśród
zaproszonych
gości
znaleźli
się
przewodnicząca Koła Seniorów Irena Bajko,
regionalista, działacz społeczny Michał Bajko,
dyrektor Domu Dziecka Krystyna Dackiewicz,
dyrektor BOK Ludmiła Kanecka, przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Porządku Publicznego UG Elżbieta
Laprus
oraz pracownica Białowieskiego Parku
Narodowego, członkini zespołu „Ruczajok” Joanna
Lewczuk.

Kabaret bierze udział w przeglądach kabaretowych,
m.in.: Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów
SENIORADA w Białymstoku (2008, 2009),
Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej
Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni” – I miejsce w
kategorii Prezentacje Sceniczne (2011, 2012),
wyróżnienie w kategorii Prezentacje Sceniczne

Badanie sfinansowano przez Narodowe Centrum
Nauki. Jego wyniki zostaną opublikowane w formie
książkowej i będą mogły być przekazane
zainteresowanym instytucjom oraz osobom.
Ludmiła Kanecka
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OBRONA CYWILNA RADZI
I. WIRUS GRYPY AH1N1
II. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
26 stycznia br. w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku, potwierdzono u 73-letniego pacjenta
zamieszkałego w Białymstoku, pierwszy w sezonie przypadek zachorowania na świńską grypę.
Epidemiolodzy podkreślają, że szczep tego wirusa jest obecny w tegorocznych szczepionkach na
grypę, w związku z czym warto się zaszczepić.

I. WIRUS GRYPY TYPU A
Wirus typu A dzieli się na kilka podtypów w zależności od właściwości antygenowych białek
powierzchniowych: neuraminidazy (oznaczonej jako N lub NA) i hemaglutyniny (oznaczonej jako H
lub HA). Ten typ wirusa zakaża nie tylko człowieka, ale także inne ssaki (świnie, konie, norki, foki,
wieloryby) oraz ptaki. Zachorowania u ludzi wywoływane są najczęściej przez podtypy: H1N1, H3N2,
H1N2 oraz przez ich dalsze warianty powstałe w wyniku mutacji punktowych. Ten typ wirusa
odpowiada za występowanie powtarzających się zakażeń przybierających formy epidemii bądź
pandemii.

II. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA GRYPIE
1. Szczepienia ochronne,
2. Ciepłe ubranie – okres jesienno-zimowy sprzyja wychłodzeniu organizmu, dlatego należy zadbać
o odpowiedni ubiór. Trzeba pamiętać, że zarówno silne przegrzanie, jak i wychłodzenie organizmu
są niekorzystne dla zdrowia i przyczyniają się do zapadania na różne infekcje,
3. Zdrowa dieta – powinniśmy odżywiać się zdrowo przez cały rok, w sezonie jesienno-zimowym
trzeba się o to szczególnie zatroszczyć. Posiłki muszą być zbilansowane i bogate w witaminy i
minerały. Warto zwrócić uwagę na witaminę C, która wspomaga naturalną odporność, jak również
zjadać większe ilości owoców i warzyw, w których się znajduje. Jej źródła to owoce cytrusowe,
czerwona papryka, szpinak, kalafior, brokuły. W diecie nie może zabraknąć kwasów omega-3
(znajduje się on w rybach, owocach morza, migdałach i orzechach) oraz cynku (mięso, jaja,
warzywa).
4. Higiena osobista – w okresie zachorowań na grypę należy pamiętać o częstym myciu rąk ciepłą
wodą z mydłem. Higieny dłoni należy przestrzegać zwłaszcza po kontakcie z chorym na grypę lub
jego rzeczami, po powrocie ze szkoły lub pracy czy sklepu. Wirus grypy łatwo atakuje błony
śluzowe nosa i jamy ustnej, dlatego nie powinniśmy dotykać tych miejsc brudnymi rękami.
Jeśli to możliwe, w sezonie jesienno-zimowym powinniśmy unikać miejsc, w których przebywa
dużo ludzi. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza podczas trwania epidemii grypy. Gdy znajdujemy się
w hipermarkecie czy galeriach handlowych, unikać trzeba bliskiego kontaktu z osobami
kichającymi bądź kaszlącymi. Kiedy zauważymy u siebie pierwsze objawy grypy, powinniśmy
pozostać w domu i rozpocząć leczenie. Warto stosować się do zaleceń profilaktyki grypy, aby
uniknąć choroby.
Barbara Szuma
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OSP Białowieża wygrywa w Narewce
W sobotę, 16 stycznia, odbył się turniej o Puchar

Hajnówka-Białowieża 2:1 (25:23, 22:25, 15:12)

Wójta Narewki w piłce siatkowej. Doskonale spisała się

Narewka-Hajnówka 2:0 (25:22, 25:21)

w nim drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż

Michałowo-Białowieża 0:2 (20:25, 23:25)

Pożarną w Białowieży, która zwyciężyła w zawodach.

Narewka-Białowieża 0-2 (23:25, 21:25)
Hajnówka-Michałowo 2:0 (25:13, 25:14)

- Naszym założeniem minimum było wygranie
jednego meczu – mówi Piotr Orzechowski - kapitan
białowieskiego zespołu – nie spodziewaliśmy się, aż
tak dobrego wyniku.
Już pierwsze spotkanie wskazywało, że strażacy z
Białowieży mają szansę na dobry wynik. Mimo
przegranej z Hajnówką dwa do jednego, widać było,
że są w dobrej dyspozycji.

Końcowa kolejność:
Białowieża 5 pkt., sety: 5-2
Hajnówka 4 pkt., sety: 4-3
Narewka 4 pkt., sety: 4-3
Michałowo 1 pkt., sety: 1-6

Kolejny mecz to rywalizacja z Michałowem. O
zwycięstwie OSP zadecydowała przede wszystkim
mała ilość własnych błędów oraz bardzo dobra
skuteczność w ataku. Szczególnie przyjmujący w
ofensywie radzili sobie bardzo dobrze. Zwycięstwo
Białowieży ani przez moment nie było zagrożone.
Ostatnie spotkanie to mecz z gospodarzami.
Zdecydowanym faworytem była drużyna z Narewki.
Jednak białowiescy siatkarze zagrali z ogromną
determinacją. Ponownie bardzo skuteczni byli
atakujący, do tego dobrze funkcjonowała współpraca
bloku z obroną. Dzięki temu, po emocjonującym i
zaciętym meczu, OSP udało się pokonać gospodarzy
zawodów, co pozwoliło na zwycięstwo w całym
turnieju.
- Oczywiście cały zespół należy ocenić bardzo
dobrze – podsumowuje Piotr Orzechowski –
szczególne wyróżnienie należy się naszym
przyjmującym - Wojciechowi Lisickiemu i
Tomaszowi Androsiukowi. Nasza obecna forma to
dobry prognostyk przed Mistrzostwami LZS
Województwa
Podlaskiego,
które
będziemy
organizować już po raz trzeci w Białowieży.
Wyniki poszczególnych spotkań:0

Wyróżnieni zawodnicy:
MVP Turnieju: Wojciech Lisicki (Białowieża)
Najlepiej

rozgrywający:

Wojciech

Gutowski

(Białowieża)
Najlepiej zagrywający: Dawid Skiepko (Narewka)
Najlepiej broniący: Andrzej Moroz (Hajnówka)
Najlepiej atakujący: Łukasz Kruk (Hajnówka)
Najlepiej

przyjmujący:

Wojciech

Gabiec

(Michałowo)
Skład OSP Białowieża:
Piotr Orzechowski (kapitan), Wojciech Gutowski,
Wojciech Linke, Mateusz Gutowski, Wojciech
Lisicki, Artur Kupień, Tomasz Androsiuk, Damian
Kazimierczak.
Mateusz Gutowski

Narewka-Michałowo 2:1 (25:20, 23:25, 15:13)
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