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WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Białegostoku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Fundacja Instytut Białowieski, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000637028, Kod
pocztowy: 15-665, Poczta: Białystok, Miejscowość: Białystok, Ulica: Rumiankowa, Numer posesji:
14, Numer lokalu: 4, Województwo: podlaskie, Powiat: Białystok, Gmina:m. Białystok, Strona
www: , Adres e-mail: fzbialystok@gmail.com, Numer telefonu: 791242245,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Rafał Kosno
 
Adres e-mail: fzbialystok@gmail.com Telefon: 791242245

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla
Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
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2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.11.2021 Data
zakończenia

30.09.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

https://witkac.pl/#/contest/view?id=17992

Urząd Miejski w Białymstoku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Nabór ofert od 21.09.2021
13:29:42 do 24.09.2021 15:30:00
Nabór ofert w trybie art. 19a
Numer naboru: 1/2021
Zadania mogą być realizowane od 01.11.2021 do 31.12.2021
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-24 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8
Kwota przeznaczona na dotacje:
Pula środków ogółem: 9 990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł)
Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 9 990,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Błąd ładowania formularza witkac uniemożliwił złożenie oferty

Zasady konkursu i formularz umożliwiają złożenie oferty na działania w okresie przed złożeniem
oferty i otrzymaniem dotacji jako prawidłowej. Zwracam się o zwrot poniesionych kosztów 9 000 zł
do dnia 24.09.2021 r. przelewem na konto:
Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
konto: BGŻ BNP PARIBAS
numer rachunku 22160014621837082120000001

Dlaczego Urząd Miasta w Białymstoku nie przestrzega obowiązującego w Polsce prawa? Żądam
zwrotu całej kwoty nie otrzymanych bezprawnie dotacji z odsetkami za zwłokę i odszkodowania 5
000 000 zł przelewem na konto:
Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
konto: BGŻ 22160014621837082120000001

Składam ofertę także w zgodny z prawem:
sposób
bez wkładu własnego
w terminach
na formularzu wniosku/oferty zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu

Formularz witkac.pl wniosku/oferty jest sprzeczny ze wzorem określonym w rozporządzeniu
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Ze względu na epidemię koronawirusa wymóg konkursowy osobistego złożenia dokumentów w
wersji papierowej do określonej godziny jest sprzeczny z prawem. Składam zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa – proszę przesłać to pismo i wszystkie dokumenty związane z
tą sprawą do właściwej miejscowo prokuratury

KPA Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

Wnioskuję o przywrócenie terminów i odrzucenie pozostałych ofert nie złożonych na zgodnym z
prawem w/w formularzu.

Zasady konkursu wbrew prawu dyskryminują organizacje takie jak Fundacja Instytut Białowieski

Zasady konkursu wbrew prawu narzucają określone lokalizacje do realizacji zadania

Czy ten konkurs jest wbrew prawu ustawiony pod kogoś?

Część sprzecznych z prawem wymogów i załączników konkursu można spełnić/dostarczyć zgodnie z
prawem dopiero po otrzymaniu dotacji.

Pliki w formacie jpg/pdf zamiast w tekstowej uniemożliwiają odczytanie programami typu translator
mowy przez osoby niedowidzące, co wbrew prawu uniemożliwia dostęp osobom
niepełnosprawnym.

Zapisy konkursów są sprzeczne z prawem i o charakterze bezprawnej dyskryminacji.

Wymóg wkładu własnego finansowego jest sprzeczny z prawem. Organizacja pozarządowa nie
może dotować działań własnych gminy. Zgodny z prawem byłby wkład osobowy, wolontariat.
Przestańcie kraść, złodzieje!
Formularz oferty wbrew prawu uniemożliwia złożenie oferty bez własnego wkładu finansowego
Składam ofertę zgodnie z prawem bez własnego wkładu finansowego i na zgodnym z prawem
formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wymóg wkładu własnego jest sprzeczny z prawem. Organizacja pozarządowa nie może dotować
działań własnych gminy. Przestańcie kraść, złodzieje!
Formularz oferty wbrew prawu uniemożliwia złożenie oferty bez wkładu własnego
Składam ofertę zgodnie z prawem bez wkładu własnego i na zgodnym z prawem formularzu
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zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
.
https://witkac.pl/#/contest/view?id=17992
Urząd Miejski w Białymstoku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Nabór ofert od 21.09.2021
13:29:42 do 24.09.2021 15:30:00
Nabór ofert w trybie art. 19a
Numer naboru: 1/2021
Zadania mogą być realizowane od 01.11.2021 do 31.12.2021
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-24 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8
Kwota przeznaczona na dotacje:
Pula środków ogółem: 9 990,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł)
Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 9 990,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Opis naboru:
Nabór ofert dotyczących realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, spełniającego
warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Termin realizacji zadania: od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert: do 24.09.2021 r. godz.15.30.

Miejsce składania ofert w wersji papierowej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul.
Malmeda Icchoka 8, 15 – 440 Białystok.

Kwota przeznaczona na dotację: 9 990,00 zł.

Zlecenie realizacji zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” nastąpi w formie powierzenia z
udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania oczekiwane jest świadczenie następujących rodzajów usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w szczególności tj.:

a. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
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społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak samoobsługa,
zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i
prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami,
rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i
spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,
interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych -
poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy
terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych
służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych
usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną
- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-
rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza w szukaniu informacji o pracy,
pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w
zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych
domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w kompletowaniu
dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych
wynikających z pracy lub jej braku,
pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym nauka planowania budżetu, asystowanie przy
ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności
gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

b. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu
higieny,
pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

c. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych:

zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-
terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze
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specjalistycznych usług,

d. pomoc mieszkaniowa, w tym:

w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu,

e. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają
możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego;

2. wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w
okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 9 990 zł (słownie: dziewięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), w ramach których zostaną zrealizowane
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wymiarze co najmniej
333 godzin

a. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone będą na podstawie decyzji wydawanych
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub inną osobę upoważnioną
na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, w których zostanie ustalony zakres, liczba
godzin oraz miejsce świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób objętych opieką,
zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku,

b. szczegółowy zakres (w tym okres i miejsce świadczenia) usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, świadczonych na rzecz osób potrzebujących ustala każdorazowo pracownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,

c. usługi świadczone będą codziennie (w tym w soboty, niedziele i święta) lub we wskazane dni
tygodnia, w określonym wymiarze godzin, nie więcej niż 8 godzin dziennie, co zostanie określone
szczegółowo w zakresie usług, w zależności od potrzeb osób objętych wsparciem,

d. oferent zobowiązany jest zapewnić, że usługi opiekuńcze będą wykonywane przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, wymaganym przez obowiązujące przepisy,
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e. o każdorazowym niewykonaniu zleconego wymiaru jak i zakresu usług z powodu rezygnacji lub
przebywania w instytucji zapewniającej całodobowa opiekę lub śmierci osoby objętej usługami
opiekuńczymi, Zleceniobiorca jest zobowiązany pisemnie (drogą elektroniczną) powiadomić MOPR
najpóźniej w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia sytuacji,

f. podmioty realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

kadrę,
bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania,
doświadczenie oferenta.

Opis naboru:

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Miasto Białystok uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego
konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszcza się ofertę do
publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Białymstoku, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 i w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda Icchoka 8, na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Białymstoku. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące
oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie
zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi
załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi
w wymienionym trybie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Cel zadania:
Objęcie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami
psychicznymi zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.

Rezultaty zadania:
Wypracowanie co najmniej 333 godzin usług.

Kontakt:
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Justyna Micun
jmicun@mopr.bialystok.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

starszy inspektor

Dokumentacja naboru
Klauzula RODO

Załączniki do oferty
statut wymagany papierowo
Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania oferenta wymagany papierowo
Udokumentowane przygotowanie zawodowe osób pracujących w ramach zadania, dające
gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadania wymagany papierowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„od: Biuro Obsługi Klienta Witkac.pl <bok@witkac.pl>
do: "fzbialystok@gmail.com" <fzbialystok@gmail.com>,
Biuro Obsługi Klienta Witkac.pl" <bok@witkac.pl>
data: 12 lis 2020, 15:37
temat: Re: "Przekroczyłeś/aś limit ofert/wniosków możliwych do skopiowania."
informujemy, że w dniu 19.10.2020 r. została przesłana do Państwa informacja iż w systemie
Witkac.pl został wprowadzony limit tworzenia ofert/wniosków na podstawie istniejących oraz
wgrywanych z pliku, łącznie do 50 rocznie.
W przypadku przekroczenia wskazanego limitu, system wyświetli komunikat o przekroczeniu,
jednocześnie blokując dalsze wykorzystanie wskazanej funkcjonalności.
Z pozdrowieniami Agnieszka Wirkus Witkac Sp. z o.o. Al. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk
www.witkac.pl, biuro@witkac.pl”

Ponieważ witkac.pl wbrew prawu dyskryminuje organizacje pozarządowe takie jak np. Fundacja
Instytut Białowieski, celowo utrudniając składanie wniosków, co doprowadziło do nie złożenia w
terminie wersji papierowej oferty na skutek błędów w działaniu formularzy witkac.pl żądam zwrotu
niewypłaconych dotacji z formularzy ofert witkac.pl bezzwłocznie przelewem na konto:
Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
konto: BGŻ BNP PARIBAS
numer rachunku 22160014621837082120000001
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Dlaczego Urząd Miasta w Białymstoku nie przestrzega obowiązującego w Polsce prawa? Żądam
zwrotu całej kwoty nie otrzymanych bezprawnie dotacji z odsetkami za zwłokę przelewem na
konto:
Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
konto: BGŻ BNP PARIBAS
numer rachunku 22160014621837082120000001

Ze względu na epidemię koronawirusa wymóg konkursowy osobistego złożenia dokumentów w
wersji papierowej do określonej godziny jest sprzeczny z prawem. Składam zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa – proszę przesłać to pismo i wszystkie dokumenty związane z
tą sprawą do właściwej miejscowo prokuratury
Witkac.pl, ePUAP z powodu przeciążenia okresowo nie działa

Przykładowo:
„od: witkac <info@witkac.pl>
odpowiedz do: tkawerski@mwkz.pl
do: fzbialystok@gmail.com
data: 19 mar 2020, 10:40
temat: [witkac] SYTUACJA NAZDWYCZJANA Informacja o składaniu wniosków TYLKO W SYSTEMIE
WITKAC
Z racji sytuacji nadzwyczjanej wszyscy wnioskodawcy, krórzy w terminie złożyli wnioski w platformie
Witkac są zwolnieni z dostarczenia dokumentacji w formie papierowej do Urzędu.”

https://witkac.pl/#/offer/view?id=233946
Oferta składana przez: Fundacja Instytut Białowieski
W ramach konkursu: Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii COVID -19 ogłoszonym przez:
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informacje po złożeniu oferty
Dziękujemy za złożenie oferty.
Z uwagi na stan epidemi odstępujemy od przyjmowania ofert i potwierdzeń złożenia w wersji
papierowej, co oznacza, że złożona oferta będzie procedowana wyłącznie w systemie
elektronicznym z wykorzystaniem platformy Witkac.pl.

https://witkac.pl/#/offer/view?id=236406
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Oferta została złożona
Oferta składana przez: Fundacja Instytut Białowieski
W ramach konkursu: Wsparcie dla schronisk/noclegowni dla osób bezdomnych w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogłoszonym przez: Miasto Poznań -
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dziękujemy za złożenie oferty.
Z uwagi na stan epidemii odstępujemy od przyjmowania ofert i potwierdzeń złożenia w wersji
papierowej, co oznacza, że złożona oferta będzie procedowana wyłącznie w systemie
elektronicznym z wykorzystaniem platformy Witkac.pl.
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Formularz wniosku/oferty jest sprzeczny z ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i
uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Zapisy wbrew prawu o zasadzie dwuinstancyjności – brak możliwości odwołania od decyzji
samorządu do np. Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Część sprzecznych z prawem wymogów i załączników konkursu można spełnić/dostarczyć zgodnie z
prawem dopiero po otrzymaniu dotacji.
Pliki w formacie jpg/pdf zamiast w tekstowej uniemożliwiają odczytanie programami typu translator
mowy przez osoby niedowidzące, co wbrew prawu uniemożliwia dostęp osobom
niepełnosprawnym.
Zapisy regulaminu konkursu dyskryminują wbrew prawu organizacje o obszarze działania
Rzeczpospolita.
Z tego powodu wprowadzenia w błąd nie mogliśmy złożyć oferty w terminie za pomocą formularza

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity):
Rozdział 10 Terminy
Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej
placówce pocztowej albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. (...)
Zgodnie z prawem przy nadaniu przesyłki pocztą decydująca powinna być data stempla pocztowego
nadania listu.
Rozdział 10 Terminy Art. 57. § 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest
dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W związku z powyższym wnioskujemy o powtórzenie konkursu po zmianie zasad na zgodne z
polskim prawem.
Wniosek o unieważnienie WSZYSTKICH konkursów (rozstrzygniętych, w toku i przyszłych) i ich
powtórzenie z poprawnym zapisem zgodnym z prawem co do terminu i wzoru oferty.
Wniosek o wypłatę wnioskowanych dotacji nie wypłaconych do tej pory z powodu naruszenia
prawa

Zasady konkursów i dotychczasowy sposób prowadzenia działań pomocy nie gwarantują
skutecznych efektów np. poprawy zdrowia na skutek np. braku promocji wegetarianizmu,
weganizmu i ekologii, bezstronności pomocy wobec osób poszkodowanych przez urzędy, sądy,
policję, prokuratury, straż miejską, i inne instytucje. Fundacja Instytut Białowieski i współpracujące
organizacje społeczne od 20 lat w sposób bezstronny udzielają pomocy osobom poszkodowanym
powinny przez urzędy, sądy, policję, prokuratury, straż miejską, i inne instytucje. Koszty tej pomocy
zostać pokryte przez np. Urząd Miasta w Białymstoku, który nie wywiązuje się z w/w
obowiązkowych działań skutecznych efektów np. poprawy zdrowia na skutek np. braku promocji
wegetarianizmu, weganizmu i ekologii, udzielania bezstronnej pomocy, defraudując publiczne
pieniądze kosztem Fundacji Instytut Białowieski i współpracujących organizacji społecznych.
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Zasady konkursu wbrew prawu dyskryminują organizacje takie jak Fundacja Instytut Białowieski
która od 20 lat pomaga poszkodowanym ludziom przez np. Urzędy Miast jak np. Urząd Miasta
Białystok, który okrada Fundację Instytut Białowieski i mieszkańców miasta Białystok, nie przyznając
należnych dotacji na działania Fundacji Instytut Białowieski.

Składam oferty w terminach i w sposób zgodny z prawem bez własnego wkładu finansowego i na
zgodnym z prawem formularzach zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i
uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
wnioskuje o odrzucenie pozostałych ofert nie złożonych na zgodnym z prawem formularzu zgodnym
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty.

Ze względu na epidemię koronawirusa wymóg konkursowy osobistego złożenia dokumentów w
wersji papierowej do określonej godziny jest sprzeczny z prawem. Składam zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa – proszę przesłać to pismo i wszystkie dokumenty związane z
tą sprawą do właściwej miejscowo prokuratury

Formularz wniosku/oferty jest sprzeczny ze wzorem określonym w rozporządzeniu

KPA Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

Dlaczego Urząd Miasta w Białymstoku nie przestrzega obowiązującego w Polsce prawa? Żądam
zwrotu całej kwoty nie otrzymanych bezprawnie dotacji z odsetkami za zwłokę i odszkodowania 5
000 000 zł przelewem na konto:
Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok
konto: BGŻ 22160014621837082120000001

Składam ofertę także w zgodny z prawem:
sposób
bez wkładu własnego
w terminach
na formularzu wniosku/oferty zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu

Formularz witkac.pl wniosku/oferty jest sprzeczny ze wzorem określonym w rozporządzeniu

Ze względu na epidemię koronawirusa wymóg konkursowy osobistego złożenia dokumentów w
wersji papierowej do określonej godziny jest sprzeczny z prawem. Składam zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa – proszę przesłać to pismo i wszystkie dokumenty związane z
tą sprawą do właściwej miejscowo prokuratury
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KPA Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

Wnioskuję o przywrócenie terminów i odrzucenie pozostałych ofert nie złożonych na zgodnym z
prawem w/w formularzu.

Zasady konkursu wbrew prawu dyskryminują organizacje takie jak Fundacja Instytut Białowieski

Zasady konkursu wbrew prawu narzucają określone lokalizacje do realizacji zadania

Czy ten konkurs jest wbrew prawu ustawiony pod kogoś?

Część sprzecznych z prawem wymogów i załączników konkursu można spełnić/dostarczyć zgodnie z
prawem dopiero po otrzymaniu dotacji.

Pliki w formacie jpg/pdf zamiast w tekstowej uniemożliwiają odczytanie programami typu translator
mowy przez osoby niedowidzące, co wbrew prawu uniemożliwia dostęp osobom
niepełnosprawnym.

Zapisy konkursów są sprzeczne z prawem i o charakterze bezprawnej dyskryminacji.

Wymóg wkładu własnego finansowego jest sprzeczny z prawem. Organizacja pozarządowa nie
może dotować działań własnych gminy. Zgodny z prawem byłby wkład osobowy, wolontariat.
Przestańcie kraść, złodzieje!
Formularz oferty wbrew prawu uniemożliwia złożenie oferty bez własnego wkładu finansowego
Składam ofertę zgodnie z prawem bez własnego wkładu finansowego i na zgodnym z prawem
formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wymóg wkładu własnego jest sprzeczny z prawem. Organizacja pozarządowa nie może dotować
działań własnych gminy. Przestańcie kraść, złodzieje!
Formularz oferty wbrew prawu uniemożliwia złożenie oferty bez wkładu własnego
Składam ofertę zgodnie z prawem bez wkładu własnego i na zgodnym z prawem formularzu
zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
.
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UWAGA! UJAWNIAMY NAJWIĘKSZĄ TAJEMNICĘ! WSZYSCY ZASZCZEPIENI UMRĄ! (Wszyscy
niezaszczepieni też umrą, to kwestia czasu, bo wszyscy ludzie prędzej czy później umierają:) Zamiast
się cieszyć, że część ludzi nie chce się szczepić, skoro brakuje szczepionek, byłoby lepiej, żeby były
zamieszki o to, kto pierwszy dostanie szczepionkę?

https://propolski.pl/dr-basiukiewicz-przedstawil-narodowa-strategie „Wyrzucić maski z przestrzeni
publicznej. Zakończyć restrykcje. Myjemy ręce i wietrzymy”. #LockdownKills #StopKwarantanna.
#OtwieraMy Człowiek bez tlenu umiera po 3 minutach, długotrwałe niedotlenienie uszkadza mózg.
Dlatego rząd światowy chce, by nawet zdrowi byli chorzy na skutek braku skutecznego leczenia
Amantadyną, nieskutecznych szczepionek i przyduszania maskami? Wolę weganizm=wzmacnia
orga(ni)zm! Bez uzależnień, chorób, przestępczości: Testy dają w 30-90% fałszywe wyniki: Zamknęli
firmy, zabronili oddychać świeżym powietrzem, zamknęli szpitale przed chorymi, skazali na śmierć
przewlekle chorych, zabraniają spotkań, zamknęli dzieci, seniorów w domach, zakładają szmaty na
twarz generując choroby i hamując rozwój mózgu. Reset: po bankructwie firm ludzie na zasiłkach,
nie będzie własności prywatnej, obywatel będzie własnością państwa, nie będzie rodziny, o
dzieciach decydować ma państwo. „Koniec pandemii” nastąpi 31 marca 2025 r. po wdrożeniu
nowego niewolniczego systemu zgodnie z opisanym planem:

Rządowi „doradcy” Simon, Horban, Flisiak przez których „rady” zmarło 40 000 Polaków to także
doradcy producenta leku Remdesivir, którym kurację kosztującą 10 000 zł zalecają, zamiast
skutecznej kuracji Amantadyną za 10 zł po której nikt nie umarł, wszyscy wyzdrowieli. Podłączenie
do respiratora (chociaż zabija 90% chorych) jest drożej płatną procedurą dla szpitala niż podanie
tlenu czy przewrócenie chorego na brzuch, by ułatwić oddychanie.

https://ibialystok.blogspot.com/2021/01/amantadyna.html Zamiast zaplanowanego ludobójstwa
wolę weganizm=wzmacnia orga(ni)zm! Bez uzależnień, chorób, przestępczości: Skuteczny
przebadany lek Amantadyna kosztuje 10 zł, w przeciwieństwie do nieskutecznych szczepionek
zmutowanego wirusa po 1000 zł testowanych w pośpiechu i powodujących skutki uboczne i
powikłania, czy respiratory zabijające 90% chorych.

Dziesiątki tysięcy chorych mogłoby nie umrzeć, także z powodu ograniczenia w dostępie do szpitali,
nie mają uzasadnienia absurdalne dyktatorskie ograniczenia, zamknięcie gospodarki, szkół, hoteli,
gastronomii, bankructwa firm, zadłużenie ludzi.

Media wywołujące koronapanike kłamią, władze na całym świecie zawiązały największy w historii
spisek przeciwko obywatelom http://ibialystok.blogspot.com/2020/12/zabojczeszczepionki.html
http://ibialystok.blogspot.com/2020/11/spisekcovid19.html

CZY AMANTADYNA NAPRAWDĘ LECZY COVID-19?
Gościem Doroty Łosiewicz jest @marcinwarchol, wiceminister @MS_GOV_PL.
https://www.youtube.com/watch?v=cVY8uqjINN4

Pamięci wszystkich ofiar COVID-19. Wolę weganizm=wzmacnia orga(ni)zm! Bez uzależnień,
chorób, przestępczości: Amantadyna kosztuje 10 zł, jest przebadanym lekiem, w przeciwieństwie do
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szczepionek zmutowanego wirusa po 1000 zł testowanych w pośpiechu i powodujących skutki
uboczne i powikłania, czy respiratory zabijające 90% chorych. Dziesiątki tysięcy chorych mogłoby nie
umrzeć, także z powodu ograniczenia w dostępie do szpitali, nie mają uzasadnienia absurdalne
dyktatorskie ograniczenia, zamknięcie gospodarki, szkół, hoteli, gastronomii, bankructwa firm,
zadłużenie ludzi. Media wywołujące koronapanike kłamią, władze na całym świecie zawiązały
największy w historii spisek przeciwko obywatelom
http://ibialystok.blogspot.com/2020/12/zabojczeszczepionki.html
http://ibialystok.blogspot.com/2020/11/spisekcovid19.html

Triumf lekarza z Przemyśla - amantadyna wraca do aptek. (…) można leczyć nią Covid-19.
Włodzimierz Bodar, lekarz pulmunolog z Przemyśla, już w lutym leczył amantadyną pacjentów
chorych na Covid-19. Wtedy skuteczność leku wypróbował też na sobie. (…) wiceminister
sprawiedliwości Marcin Warchoł, publicznie stwierdził, że on i członkowie jego rodziny wyleczyli się
dzięki amantadynie. Chlorowodorek amantadyny jest ponownie dostępny w terapiach w grypie
typu A oraz poza wskazaniami rejestracyjnymi (w tym COVID-19) - wynika z komunikatu
Ministerstwa Zdrowia. (..) zostały wydane zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu
Viregyt-K (..)produkty zawierające amantadynę mogą być ordynowane przez lekarza we wszystkich
wskazaniach rejestracyjnych oraz poza tymi wskazaniami zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i
mogą być wydawane z apteki bez ograniczeń https://nowiny24.pl/triumf-lekarza-z-przemysla-
amantadyna-wraca-do-aptek-znow-mozna-leczyc-nia-covid19/ar/c1-15357199

KTO NIE CHCE SUKCESU AMANTADYNY?
Gościem Doroty Łosiewicz jest Maciej Pawlicki, reżyser, producent filmowy, publicysta.
https://www.youtube.com/watch?v=77xSKcIk3Rc

KORONAWIRUS. KOMU ZALEŻY NA BLOKOWANIU AMANTADYNY?
Gościem Doroty Łosiewicz jest Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla.
https://www.youtube.com/watch?v=pAys6QJ_tQQ

CZY AMANTADYNA NAPRAWDĘ LECZY COVID-19?
Gościem Doroty Łosiewicz jest @marcinwarchol, wiceminister @MS_GOV_PL.
https://www.youtube.com/watch?v=cVY8uqjINN4

Szczepionki zabijają starszych ludzi. Trzeba ich uratować!

Zabójcza „medycyna”? Zatrucia lekami i szczepionkami to trzecia po chorobach serca i
nowotworach przyczyna zgonów w USA. Szczepienia zamiast leczyć produkują chorych, i zyski dla
koncernów medycznych? Skala powikłań poszczepiennych w USA: 60% dzieci ma zdiagnozowaną co
najmniej jedną chorobę chroniczną: astmę, cukrzycę, padaczkę, alergie, choroby nowotworowe...
Około 20%. cierpi na jakąś chorobę mózgu, zaburzenia rozwojowe lub upośledzenie umysłowe. W
dużym stopniu są one indukowane przez szczepienia. Nie muszę się bać głoszenia prawdy o
szczepieniach - rozmowa z prof. Marią Dorotą Majewską, neurobiologiem. „Gdy chcesz się pozbyć
dziadka, kup mu szczepionkę na grypę". Amerykańskie statystyki jasno pokazują, że umieralność na
grypę zaczęła wzrastać w połowie lat 80-tych, co zbiegło się z rozpowszechnieniem szczepień
przeciw tej chorobie. A najwięcej umiera po nich właśnie osób starszych. Zresztą zatrucia lekami i
szczepionkami to dziś trzecia po chorobach serca i nowotworach przyczyna zgonów w Stanach i w
innych krajach rozwiniętych.
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Skąd te dane?
Z badań VAERS. To amerykańska rządowa baza danych, do której pacjenci i lekarze zgłaszają
powikłania poszczepienne. Od 1990 r. zgłoszono tam 5736 zgonów poszczepiennych, a że
zgłaszanych jest tylko ok. 5 proc. przypadków, zgonów mogło być ponad 100 tysięcy. Nic dziwi
zatem orzeczenie Sądu Najwyższego USA, że „szczepienia są nieuchronnie niebezpieczne". Wie
pani, że do szczepionek dodaje się toksyczne adiuwanty, czyli środki mające wzmocnić reakcję
poszczepienną, i konserwanty: związki rtęci, aluminium, formaldehyd, detergenty, skwalen i inne?
Po co?
By wywołać stan zapalny i wzmocnić odpowiedź immunologiczną na wstrzyknięte antygeny.
Tymczasem często wywołuje to u pacjenta nadmierną reakcję – burzę cytokinową, mogącą go
nawet zabić. Według VAERS 60 proc. śmiertelnych ofiar szczepień to dzieci do drugiego roku życia,
bo niedojrzały organizm niemowlęcia nie odpowiada na szczepienia odpowiednią produkcją
przeciwciał, co wymaga używania adiuwantów i powtarzania zczepionkowych toksyn. Niemowlę
jest biologicznie nieprzystosowane, by tolerować wstrzykiwane mu obce toksyny i białka. Zgodnie z
naturą przez pierwsze miesiące życia ma się żywić mlekiem matki i z niego czerpać przeciwciała.
Szkoda, że ta sama natura pozwoliła mu umierać na odrę czy krztusiec...
To nonsensy głoszone przez producentów szczepionek. Spójrzmy na Niemcy, Francję, Holandię czy
kraje skandynawskie. Miliony dzieci nie są tam szczepione, bo szczepienia są dobrowolne i wielu
rodziców z nich rezygnuje lub szczepi wybiórczo. I co? Umieralność niemowląt jest tam około dwóch
razy mniejsza niż w Polsce i trzy razy mniejsza niż w USA, gdzie szczepi się najwięcej. Im więcej
szczepień, tym większa liczba zgonów. A odnosi się to tak samo do krajów rozwiniętych, jak do
ubogich regionów Afryki czy Azji.
Przypadki chorób zakaźnych są jednak nieco częstsze...
Owszem, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje, bo w XXI w. te choroby nie są już dla nas groźne,
potrafimy je skutecznie leczyć. Na zakażenia bakteryjne w razie potrzeby stosujemy antybiotyki, a
dziecięce choroby wirusowe są zwykle łagodne i leczy się je głównie zachowawczo. Na stronie
European Centre for Disease Control and Prevention są statystyki zachorowań z całej Unii. Co roku
mamy kilkadziesiąt tysięcy przypadków krztuśca, lecz ani jednego śmiertelnego. Co więcej, niektóre
z chorób zakaźnych mogą być dla organizmu nawet korzystne...
Twierdzi pani, że warto chorować na świnkę?
Owszem, zwłaszcza gdy jest się kobietą, bo przeciwciała tworzone w czasie świnki chronią ją przed
rakiem jajnika. A te produkowane podczas kilku chorób przebytych w dzieciństwie pozostają we
krwi zwykle do końca życia, zabezpieczając nas przed powtórnym zachorowaniem. Kobiety
przekazują je także potomstwu przez łożysko i z mlekiem. Tymczasem przeciwciała powstałe po
szczepieniu utrzymują się w organizmie zaledwie od dwóch do pięciu lat.
Miliony ludzi szczepionki ocaliły...
Nie miały istotnego wpływu. Z danych demograficznych amerykańskich i europejskich wynika, że
zapadalność na choroby zakaźne spadała od początku XX w., a w latach, gdy wprowadzano
szczepienia, śmiertelność z ich powodu była już bardzo mała lub bliska zera. Dlaczego?
Bo poprawiły się warunki życia. Zbudowano kanalizację i ludzie zyskali dostęp do czystej wody, a
przecież dawniej pili niemal ścieki. Biedacy mieszkali stłoczeni po kilkanaście osób w izbie, wielu
głodowało. Nie było ani lodówek, ani środków dezynfekcji, ani antybiotyków. To nie szczepienia,
lecz postęp cywilizacji ograniczył i zmniejszył ludzką umieralność. Dlatego większość rodziców
zapewne woli krótko opiekować się dzieckiem chorym na krztusiec, niż poddać je szczepieniom, by
potem przez całe życie nieść ciężar jego okaleczenia...
Bez przesady...
Niestety. Skala powikłań poszczepiennych w USA jest już tak duża, że ok. 60 proc. dzieci ma
zdiagnozowaną co najmniej jedną chorobę chroniczną: astmę, cukrzycę, padaczkę, alergie, choroby
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nowotworowe... Około 20 proc. cierpi na jakąś chorobę mózgu, zaburzenia rozwojowe lub
upośledzenie umysłowe. W dużym stopniu są one indukowane przez szczepienia.
Skąd ta pewność?
Z badań i obserwacji: wśród dzieci nieszczepionych choroby te zdarzają się dużo rzadziej lub wcale.
A mechanizmy okaleczeń poszczepiennych są już nieźle poznane. Sztuczne, nadmierne pobudzenie
układu odpornościowego i silny stan zapalny połączone z toksycznymi adiuwantami i
konserwantami w szczepionkach sprawiają, że układ immunologiczny zaczyna atakować komórki
organizmu. I tak po autoagresji na system nerwowy rozwijają się autyzm, padaczki, ADHD,
upośledzenie umysłowe, dysleksje i inne. Po ataku na komórki trzustki rozwija się cukrzyca, po
ataku na układ oddechowy – astma. Czy wie pani, że w USA od 11 do 13 proc. dzieci ma
uszkodzoną, stłuszczoną wątrobę?
Polskie dzieci też mają. Sądzi pani, że to skutek szczepień?
To podawana noworodkom szczepionka przeciw żółtaczce B uszkadza wątrobę. Na Zachodzie nie
stosuje się jej, z wyjątkiem dzieci matek chorych na tę chorobę. Żółtaczka B to przypadłość
weneryczna i w nowoczesnym szpitalu, gdzie używa się jednorazowych igieł czy cewników i
skutecznych środków odkażania, trudno się nią raczej zarazić. Polscy hepatolodzy przyznają, że był
to problem... ze dwie dekady temu, gdy instrumenty jeszcze się gotowało.
Jasne. A jednak nie znajduję ani lekarzy, ani naukowców, którzy poparliby choć jedną pani opinię.
Zdaję sobie sprawę, że może tak być w Polsce, lecz na Zachodzie podobne opinie nie są rzadkością
ani wśród lekarzy, ani wśród naukowców. A i u nas znam lekarzy myślących podobnie. Cóż, jestem
po prostu w tak komfortowej sytuacji, że nie muszę się bać głoszenia prawdy o szczepieniach, w
przeciwieństwie do lekarzy, którym establishment farmaceutyczny skutecznie sznuruje usta...
Sugeruje pani korupcję?
Na stanowiskach decyzyjnych – w dużym stopniu z pewnością tak. Dowiedziono, że na całym
świecie ludzie na takich stanowiskach są nielegalnie wynagradzani przez firmy farmaceutyczne za
korzystne dla nich decyzje. Zakładam więc, że może się to dziać także w Polsce. Macki koncernów
farmaceutycznych sięgają daleko. Nie tylko płacą zachodnim medykom po kilkaset euro miesięcznie
za duży odsetek pacjentów zaszczepionych w ich gabinetach, ale korumpują też programy
nauczania studentów medycyny.
Co to oznacza?
Że wielu z nich od szkolnej ławy wiąże różne schorzenia z brakiem jakiejś substancji, szczepienia czy
leku i nie zastanawia się nad tym, że etiologia chorób zwykle bywa złożona i powinno się leczyć
przyczyny raczej niż objawy. Nie przyjdzie im też do głowy, że szczepienia nie są ani jedyną, ani
bezpieczną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi.
A w Polsce?
Tu odmawia się nawet rejestrowania powikłań poszczepiennych i fałszuje raporty przyczyn zgonów,
na co zwróciła uwagę WHO. O śmierci łóżeczkowej lekarze zwykle piszą, że dziecko zmarło bez
przyczyny, a wiadomo, że najczęściej to nic innego niż zgon poszczepienny.
Śmierć łóżeczkowa, czyli dotykająca nagle i niespodziewanie uznawanego za zdrowe niemowlęcia.
Ktoś to powiązał w badaniach ze szczepionkami?
Australijska badaczka dr Viera Scheibner. Dowiodła, że większość takich zgonów następowała w
ciągu paru godzin lub dni po szczepieniach, zazwyczaj DTP (błonica, tężec, krztusiec). Od kiedy
Japonia przesunęła te szczepienia na okres po drugim roku życia, liczba przypadków śmierci
łóżeczkowej spadła tam o 90 proc.!
Może to zbieg okoliczności?
Tak tłumaczą lekarze „szkoleni" przez koncerny. Żaden nie przyzna, że szczepionka zabiła dziecko,
nie chcąc skończyć jak brytyjski lekarz Andrew Wakefield...
Okazał się oszustem.
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Oszustem? Rodzice świata ufają mu, uważając go za bohatera. Jako pierwszy odnotował stany
zapalne i owrzodzenie jelit u dzieci autystycznych. Okazało się, że część z nich jest nosicielami
aktywnego wirusa odry, identycznego z tym, który podano im wcześniej w szczepionce MMR (odra,
świnka, różyczka). A rodzice informowali, że pierwsze objawy autyzmu zauważyli u dzieci wkrótce
po tych szczepieniach. Wakefield odnotował korelację poszczepiennego zapalenia jelit z autyzmem i
jako rzetelny naukowiec opublikował na ten temat pracę. Potem udzielił publicznego wywiadu...
I rodzice zaczęli odmawiać szczepień...
A wtedy zyski koncernów spadły i zaczęła się brutalna nagonka. Wakefielda zniesławiono, zabrano
mu prawo wykonywania zawodu, wyrzucono z pracy i zmuszono do emigracji. Przypominało to losy
uczonych z czasów inkwizycji. Niedawno ujawnił się pracownik amerykańskiej Agencji Kontroli
Chorób odpowiedzialnej za bezpieczeństwo szczepionek dr Thompson. Zeznał, że wyniki badań
dotyczących związku szczepień z autyzmem były fałszowane, a dzieci otrzymujące MMR zgodnie z
kalendarzem przed trzecim rokiem życia chorowały na autyzm trzy razy częściej niż zaszczepione
później.
Dlatego namawia pani rodziców, by odmawiali szczepień?
Nikogo nie namawiam. Chcę tylko, by w Polsce, tak jak na Zachodzie, szczepienia były dobrowolne,
a nie wymuszane. Zachęcam rodziców do poszukiwania rzetelnych, wolnych od reklam i propagandy
źródeł wiedzy. Informuję, że szkody płynące ze szczepień są nieporównanie większe od ryzyka
niegroźnych dziś chorób zakaźnych. I jest to bilans potencjalnych zysków i strat, który każdy
szczepiący siebie lub swoje dziecko powinien poważnie rozważyć.
Prof. Maria Dorota Majewska w przeszłości kierowała Katedrą Marii Curie Zakładu Farmakologii
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych
https://www.rp.pl/Plus-Minus/311089906-Prof-Majewska-Nie-boje-sie-swojego-zdania-o-
szczepionkach.html

Co najmniej 1 % ludzi umrze na skutek „powikłań poszczepiennych”, wygląda na to, że nawet więcej
jak się pozarażają w kolejkach? https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/szczepienia-dla-seniorów.-
pod-eskulapem-gigantyczne-kolejki.html http://ibialystok.blogspot.com/2020/08/szczepienia.html
Urzędowa informacja o 3461 „bezpłatnych” szczepionkach dla seniorów powyżej 60 roku życia za
około 190 000 zł opłaconych przez Urząd Miasta w Białymstoku: Czy umrze po nich co najmniej 35
osób? https://www.bialystok.pl/.../bezplatne-szczepienia... „

http://ibialystok.blogspot.com/2020/08/szczepienia.html Według ulotek firmowych o
szczepionkach w wyniku powikłań poszczepiennych umiera 1% zaszczepionych,.Szczepionki czasem
pomagają, czasem szkodzą. Kilka lat temu postanowiłem się odpłatnie zaszczepić przeciw grypie.
Jakie było moje zdziwienie, gdy po odpłatnej wizycie kwalifikującej u lekarza (nie powinno się
szczepić, gdy ktoś jest chory) pielęgniarka (Eskulap, Białystok) wykonująca zastrzyk ze szczepionką
na moje pytanie, czy sama się szczepi na grypę, by unikać choroby, skoro ma do czynienia z chorymi,
odpowiedziała: „nie, gdy kiedyś się zaszczepiłam, dostałam tak wysokiej gorączki, że prawie
umarłam. Od tamtej pory unikam szczepień” „Szewc bez butów chodzi”?
A co szczepionek: czemu odmawia się odszkodowań i opieki nad ich ofiarami? „Ile osób umrze po
szczepieniach, albo zostanie kalekami? Możliwe że tego się nie dowiemy, bo w Polsce nie rejestruje
się rzetelnie NOP - Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. Te dane zostaną zamiecione pod
dywan. Ofiarami będą głównie naiwni seniorzy, którzy dali się namówić na te szczepienia, oraz
bezwolni rezydenci domów opieki. W bazie VAERS zarejestrowano 1 352 zgonów po szczepieniach,
co najpewniej wynosi poniżej 1% wszystkich prawdopodobnych zgonów po szczepieniach, bo
ogromna większość u starszych osób nie jest zgłaszana. Szczepienia na grypę zabijają seniorów.
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Prof. Maria Dorota Majewska. Rozpoczął się kolejny sezon zmasowanego medialnego i medycznego
agitowania seniorów do przyjmowania bezwartościowych, lecz zabójczych i okaleczających
szczepionek grypowych. Dane zebrane w bazie VAERS jasno pokazują, że seniorzy są grupą
wiekową, która jest najczęściej zabijana tymi szczepionkami.”
O tym jak groźne są szczepionki grypowe najlepiej informują nas… ulotki firmowe. Warto ją
przeczytać, a szczególnie skupić się na powikłaniach i zgonach poszczepiennych. To szokujące liczby
uprzednio zdrowych osób, które zostały zabite tymi szczepionkami. Bezpośrednie przyczyny zgonów
poszczepiennych włączały m.in. zawały serca i niewydolność oddechową. Na 7082 iniekcje
szczepionek FLuad lub Agriflu w ciągu 21 dni po szczepieniach zmarły 98 osoby, czyli 1,38%. To
znaczy na 10 milionów zaszczepionych byłoby 138 378 zgonów! W innym badaniu w ciągu 6
miesięcy 1% osób zmarło po szczepionce Fluad, a po Agriflu 1,5%, co na 10 milionów zaszczepionych
wynosiłoby 100 000 lub 912 500. Skutki uboczne szczepionek to np. limfoadenopatia, choroby
układu immunologicznego, reakcje alergiczne włącznie z szokiem anafilaktycznym, obrzęki
naczyniowe, choroby tkanek łącznych i układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu
nerwowego (encefalopatię, choroba Guillaina-Barrégo, drgawki, zapalenie nerwów, neuralgia,
parestezja, utrata przytomności), choroby skóry (wysypki, zaczerwienienia, rumień
wielopostaciowy, świąd, pokrzywkę), zapalenie naczyń, uszkodzenie nerek i inne.
Warto też zwrócić uwagę na skład szczepionki Fluad. Zawiera ona m.in. bardzo groźny adiuwant
skwalen. Żołnierze amerykańscy rozwinęli rozmaite choroby autoimmunologiczne po szczepionkach
ze skwalenem. Większość z nich, stosunkowo młodych jeszcze ludzi, jest dziś na wózkach
inwalidzkich, jest ciężko okaleczonych, lub zmarła. Szczepienny skwalen był też prawdopodobnie
odpowiedzialny za ciężkie choroby neurologiczne (m.in. narkolepsję), które zaatakowały tysiące
ludzi w Europie po szczepionkach na „świńską grypę”, podawanych w latach 2009-2010.
W USA od 2003 roku rodzicom dzieci wypłacono ponad 9 000 000 000 dolarów odszkodowań.
MILIARDÓW ! Odszkodowanie te są wypłacane tylko w przypadkach ciężkich powikłań
poszczepiennych lub ich śmierci, a nie po kilkudniowej gorączce, zaczerwienieniu skóry, czy płaczu
itd. u 227 dzieci z 579 które zmarły (40%!!!), początkowa diagnoza była określana jako : "Nagła
Śmierć Łóżeczkowa" !! Dopiero w wyniku śledztwa wykazano, że było to spowodowane podaniem
szczepionki. Czy w Polsce jest lepiej? Ile takich przypadków Nagłej Śmierci Łóżeczkowej jest
stwierdzanych w Polsce? Ile z nich jest spowodowanych podaniem dziecku szczepionki? W ilu
przypadkach lekarz to zgłasza jako możliwe powikłanie po szczepienne? A co z INNYMI
powikłaniami? A co z tymi, które nie zostają zgłoszone? Amerykańskie CDC szacuje, że w przypadku
szczepionek zgłaszane jest od 0,5% do 5%”

Sensacyjne doniesienia! Czy to szczepionki powodują masowy pomór na koronawirusa we
Włoszech?
29.03.2020 10:00 © prawy.pl
Maurizio Blondet na swoim blogu zwraca uwagę, że w zeszłym roku w północnych Włoszech
zaszczepiono rekordową liczbę ludzi. Teraz właśnie tam najwięcej ludzi umiera na koronawirusa.
Od 24 grudnia do stycznia prawie 34 tysiące osób zostało zaszczepionych przeciwko zapaleniu opon
mózgowo-rdzeniowych w ciągu kilku tygodni, osiągając 70% założonego celu. W gminach prowincji
Bergamo zaszczepiono 21 331 obywateli, z czego 1680 uczniów i 2414 pracowników. Aż 40 lekarzy
ogólnych w tym regionie przyłączyło się do tej bezprecedensowej operacji poprzez aktywne
zachęcanie swoich pacjentówdo szczepień. Natomiast w rejonie Brescii 9200 osób zostało
zaszczepionych w specjalnych klinikach, a także 1700 osób przez lekarzy ogólnych i pediatrów, 1000
studentów i 300 pracowników w firmach, w sumie 12 200 obywateli.
Wcześniej, od listopada 2019 r., było jeszcze więcej masowych szczepień przeciw grypie. Specjalnie
dedykowano je osobom powyżej 65. roku życia, ale również szeroko stosowano w przypadku dzieci i
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dorosłych należących do „kategorii ryzyka”. W Bergamo kupiono 154 tysiące dawek w poprzednim
roku i podano141 tysięcy, z czego około 129 tysięcy osobom w wieku powyżej 65 lat.
Blondet sugeruje, że osłabienie wywołane szczepionkami mogło wpłynąć na większą
zachorowalność Włochów z północy kraju. Dodaje jednak, że brak badań powierdzających tę tezę,
ale jak podkreśla, nikt ich raczej nie przeprowadzi, bo same w sobie poddawałyby w wątpliwość
bezpieczeństwo szczepionek, czego dziś nie wolno robić.
Autor: Redakcja
Źródło: maurizioblondet.it
https://prawy.pl/107577-sensacyjne-doniesienia-czy-to-szczepionki-powoduja-masowy-pomor-na-
koronawirusa-we-
wloszech/?fbclid=IwAR0iXPfFmwRivXi5fsNVyO6j_o4_PYf7krxV3qzH7OnK0e4ympEGP9HmChM

https://www.gloswojewodzki.pl/2020/11/48-zgonow-po-szczepieniach-
singapur.html?fbclid=IwAR2bSTAyE3Z1OaJbbFkWXHP1gc8j2sNt8VPkdLIFObgigQdGNAck_r-dWeQ
48 zgonów po szczepieniach. Singapur rezygnuje ze szczepionek
listopada 06, 2020
W Korei Południowej odnotowano 48 zgonów wśród osób zaszczepionych przeciwko grypie.
Singapur wstrzymał plan szczepień.
W sobotę Koreańska Agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KDCA) poinformowała, że ,,Liczba
zgonów mieszkańców Korei Południowej wzrosła do 48 po szczepieniu przeciw grypie”. Wówczas
Singapur wstrzymał plan szczepień, jako pierwszy na świecie.
Pomimo niebezpieczeństwa rząd Korei Południowej wciąż utrzymuje w planach szczepienia
twierdząc, iż mają one zmniejszać ryzyko epidemii koronawirusa. Nie dostrzega również powiązania
pomiędzy zgonami, a szczepieniami i zamierza kontynuować program.

http://ibialystok.blogspot.com/2020/11/spisekcovid19.html Wirus USA wyprodukowany w Chinach.
Zadłużenie. Zakazy. Strach https://ibialystok.blogspot.com/2020/11/szpitaletymczasowe.html
„Umieralnia” „Tak można przechowywać zwłoki, nie leczyć ludzi”? Duszą was nieskutecznymi na
wirusy maskami, zakazując normalnego oddychania (chociaż na plandemię wystarczy zakazać
kaszleć i kichać na innych), po czym chcą leczyć ….tlenem? Testy są w 30-90% błędne.
Wprowadzone blokady służby zdrowia generują więcej zgonów niż Koronawirus COVID-19. Z jego
powodu od początku epidemii w Polsce zmarło około 13000 osób (1% przyczyn zgonów, z czego
większość z powodu „chorób współistniejących”, na samo COVID-19 około 400), około 300 osób
umiera w Polsce CODZIENNIE Z POWODU RAKA. Co robi rząd w związku z prawdziwą epidemia
RAKA, promuje weganizm? Każe chodzić w nieskutecznych maskach, zamyka branże gospodarki,
zakazuje określonej działalności, np. sprzedaży mięsa, papierosów, alkoholu, węgla?

http://ibialystok.blogspot.com/2020/10/listlekarzy.html [SKRÓT] List Lekarzy: "Maski są wskazane
w przypadku kontaktu z grupą ryzyka lub osobami z niewydolnością oddechową i zmniejszają ryzyko
infekcji drogą kropelkową. Jak przedstawiono w badaniach splot włókien w polecanych do
powszechnego noszenia maseczkach bawełnianych ma wielkość rzędu mikrometrów, podczas gdy
wielkość wirusów mieści się w granicach nanometrów czyli jest 1000-krotnie mniejsza. Nie ma więc
podstaw fizycznych do twierdzenia, że maski chronią przed wirusem przenoszonym drogą
powietrzną i zmniejszają jego ewakuację w przypadku drogi kropelkowej od chorego z objawami
infekcji.
Noszenie masek daje efekty uboczne. Niedobór tlenu (ból głowy, nudności, znużenie, utrata
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koncentracji) pojawia się dość szybko i ma efekt podobny do choroby wysokościowej. Pacjenci
skarżą się na bóle głowy, problemy z zatokami i oddychaniem. Zakumulowane CO2 prowadzi
dodatkowo do toksycznego zakwaszenia organizmu, co niekorzystnie wpływa na odporność.
Niektórzy eksperci ostrzegają nawet, że wirus rozprzestrzenia się lepiej przy nieodpowiednim
noszeniu maski.
Belgijski Kodeks Pracy (Kodeks 6) opisuje zawartość CO2 (wentylację w miejscu pracy) rzędu 900
ppm, maksymalnie 1200 ppm w szczególnych okolicznościach. Po noszeniu maski przez 1 minutę
ten toksyczny limit jest znacznie podwyższony, trzykrotnie lub czterokrotnie przekraczając
dopuszczalne maksymalne wartości. Jest to sytuacja oddychania w bardzo słabo wentylowanym
pomieszczeniu. Standardy amerykańskie i unijne określają dopuszczalną koncentrację CO2 800-
1500ppm.
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_polskich_lekarzy_naukowcow_i_pracownikow_suby_
zdrowia_do_polskich_wadz_oraz_mediow

Przymus noszenia maseczek dalej nielegalny (brak publikacji ustawy, rozporządzenie jest nielegalne,
sprzeczne z konstytucją) http://ibialystok.blogspot.com/2020/10/antymaski.html

„Opozycyjne” media straszą: „brakuje respiratorów! Faktycznie respiratory zabijają a nie pomagają.
88% chorych na COVID-19 po podpięciu do respiratora umiera. Skutecznie leczenie to zamiast
respiratorów podawanie tlenu do nosa, zakładanie masek oddechowych lub przekręcanie
pacjentów na brzuch, co ma pomagać płucom. A co do respiratora: po prostu taka procedura jest
droższa, bardziej zyskowna dla szpitala, niekoniecznie zdrowsza i skuteczniejsza (Śmiertelność w
obozie koncentracyjnym Auschwitz wynosiła 50%. )
https://www.medonet.pl/koronawirus,nowojorskie-badanie-pokazuje--ze-80-proc--pacjentow-z-
covid-19--ktorzy-trafiaja-pod-respirator--umiera,artykul,15079212.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Respiratory-szkodza-pacjentom-z-COVID-
19,206251,8.html
https://covid1984pl.wordpress.com/respiratory/
https://ibialystok.blogspot.com/2020/10/antymaski.html

„Umieralnia” czy „szpital tymczasowy” COVID-19 na Hali UMB ul. Wołodyjowskiego 1 w
Białymstoku? https://youtu.be/LLNlL77j8jk 20.11.2020 „Tak można przechowywać zwłoki, nie
leczyć ludzi”? Nie lepszy byłoby np. sanatorium, hotel lub akademik? Mają oddzielne
pomieszczenia, na hali wszyscy pacjenci będą zarażać się od siebie? Nawet ci, którzy wcale nie są
chorzy na COVID-19, a trafią tam w wyniku fałszywego wyniku testu (30-90% wyników testów jest
fałszywych)?

Od dziecka do 18 roku życia chorowałem - przeziębienia, bóle głowy, a znajomy lekarz palacz
papierosów - zmarł, bezskutecznie szukał przyczyn. Od kiedy (wbrew opinii wielu lekarzy) 25 lat
temu przestałem jeść mięso, jak ręką odjął, po prostu byłem zakwaszony. Gdybym słuchał lekarzy
moje życie pełne chorób byłoby koszmarem, a może już bym nie żył. A wegetarianizm = bez mięsa
99 % mniej raka chorób serca! Szpitale=siedliska chorób epidemii zakażeń a lekarze wpędzają dla
zysku w choroby: kosztowne terapie, leki, badania. Lecząc jedną chorobę wpędzają w jeszcze
gorsze. symbolem jest były minister zdrowia Religa=nałogowy palacz papierosów który zmarł na
raka płuc- zamiast przestać palić oferował przeszczep serca z zastawkami od świń wszczepianych
ludziom. W Chinach lekarz dostaje pieniądze tak długo jak ludzie którymi się opiekuje są zdrowi, jak
zachorują przestaje mu się płacić, bo jest niekompetentny i nieskuteczny, a lekarzy cesarza nawet w
takim przypadku zabijano! Lekarzom, prawnikom i mechanikom nie zależy na tym by jak najszybciej
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i najtaniej pomóc, chcą wycisnąć z frajerów jak najwięcej pieniędzy. np. gdyby nie mięso, papierosy,
alkohol lekarze straciliby zyski z wiecznie chorych pacjentów.

Polecam wegetarianizm: bez mięsa - 99 % mniej raka, chorób! Szpital to siedlisko chorób, epidemii,
zakażeń, lepiej zapobiegać chorobom, zamiast bezskutecznie łagodzić skutki ! Omijaj szpitale, to
siedliska zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby, gronkowcem, sepsą, żółtaczką a pogotowie
przerabia na skóry. "Nadchodzi wielka epidemia. Jest groźniejsza niż AIDS. Niebezpieczna bakteria
zaatakowała już miliony ludzi. Chodzi o szpitalnego gronkowca złocistego (MRSA), który jest
odporny na większość antybiotyków. Ta bakteria zaatakowała już około 4,5 mln ludzi na całym
świecie." Obrzezanie, lobotomia, wycinanie fragmentów mózgu? Wkrótce z dzisiejszej medycyny
będziemy się śmiali jak z średniowiecznego spuszczania krwi, pijawek czy picia gorącej rtęci.

Mięsożercy wymierają jak dinozaury? Czy po ostrzeżeniach o szkodliwości papierosów / alkoholu
też na mięsie pojawią się napisy: "Minister zdrowia ostrzega: mięso powoduje 99%chorób: raka,
zawały i wylewy. To morderstwo zwierząt i zdrowotne samobójstwo"? Wegetarianizm = więcej
energii bez używek, narkotyków, uzależnień, ucieczki od życia, zagłuszania sumienia, stresu,
samodzielne myślenie zamiast prania mózgu głupimi chorych od mięsa - powodu 99% chorób i
zdrowsi wegetarianie= to prawda. W Afryce umierają z głodu w USA i Europie z przejedzenia a
wegetarianizm - bez 99% chorób! Mięso powoduje epidemię otyłości, raka, zawałów (już u 25
latków), wylewów, cukrzycy itp. też w Polsce, wcześniej większość dań była wegetariańska (kasze,
fasole, bób, groch). Jesteś tym co jesz = smalec, mięso - wyglądasz jak baleron i pasztet. Otyłość
powoduje mięso = brak witamin, stąd ciągły głód, a wegetarianie są zdrowsi bez kompleksów, mają
idealną) wagę

Dlaczego mięsożercy chorują i nie są genialni jak wegetarianie? najbardziej mózg niszczy mięso a
lek: wegetarianizm: Jezus, Da Vinci, Einstein, Edison, Platon, Sokrates, Newton, Darwin, Tesla, Kafka,
Tołstoj,Wolter, Ghandi, Twain, Rifkin, Pamela Anderson, Briggite Bardot, Kate Winslet, Tina Turner,
Kim Basinger, Dustin Hoffman, Bryan Adams, David Duchowny, Moby, Bono(U2), Leonard Cohen,
Bob Dylan, John Cage, Johny Rotten, Beastie Boys, Jarule, Krs-One, Rza, Bruce Lee..To mięso
powoduje miażdżyce niedotlenienie sklerozę wylew Parkinsona Alzheimera BSE

Co by się stało gdybyśmy wszyscy zostali wegetarianami? Naukowiec z Oxfordu szokuje prognozami.
Dieta roślinna to ogromne korzyści nie tylko dla zdrowia, ale i dla świata. O tym, że jedzenie
owoców i warzyw jest zdrowsze od jedzenia czerwonego mięsa nikogo nie trzeba przekonywać.
Podstawą każdej piramidy żywieniowej są produkty roślinne. Ale to nie jest artykuł o pozytywne
skutki zdrowotne przejścia na zbilansowaną dietę wegetariańską dla konkretnego człowieka.
Pytanie brzmi inaczej. Jakie byłyby konsekwencje dla całej planety, gdybyśmy wszyscy zostali
wegetarianami? www.innpoland.pl/125943,co-by-sie-stalo-gdybysmy-wszyscy-zostali-
wegetarianami-naukowiec-z-oxfordu-szokuje-prognozami

Żyjecie w MEATrixie !!!! https://www.youtube.com/watch?v=lwbuPTVmogU

Proekologiczny dom z gliny za 10 tysięcy złotych! Przez 10 lat cena za 1 minutę rozmowy z telefonu
komórkowego spadła 10 razy z 2 złotych do 20 groszy, czas na 10 x spadek cen mieszkań:) Już dzisiaj
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jest możliwa budowa domu w alternatywnych technologiach do tradycyjnych "betonowych jaskiń -
skorup" lub nietrwałych budowli w szkielecie drewnianym. taki pokazowy dom z gliny za 10 tysięcy
złotych można zobaczyć np. w Przełomce na Suwalszczyźnie - do tego o lepszych właściwościach
klimatycznych, z użyciem tradycyjnych materiałów (glina), i zapomnianej techniki, nieco
unowocześnionej: ziemie mamy za darmo, glinę też, trochę drewna blachy i rur np. z rozbiórek=
recyklingu, koszty to ewentualnie okno i drzwi, mały dom nie wymaga pozwoleń.

Pamiętacie polski film „Piłkarski poker”? Tygodnik „The Economist” zawstydza twórców tego
arcydzieła i pokazuje, do czego służy dziś futbol. Polska też się pojawia. W PIŁCE BEZ ZMIAN: Jan
Laguna, mistrzowsko zagrany przez Janusza Gajosa główny bohater filmu „Piłkarski poker”, to były
zawodnik, który do sędziowskiego etatu dorabia „ustawianiem” meczów. Film, choć nakręcony pod
koniec lat 80. ubiegłego wieku, wciąż się nie zdezaktualizował. Kluby piłkarskie są wykorzystywane
do prania brudnych pieniędzy i spełniają rolę maszyn do malwersacji. Prawdziwym targowiskiem
możliwości wyprania pieniędzy jest międzynarodowy rynek transferowy. Płatności przechodzą przez
tak dużą liczbę rąk, że idealnie nadają się do ukrywania pochodzenia gotówki i kierunku jej
przepływu. Transfery mają jeszcze jedną zaletę — dotyczą subiektywnych sum. Piłkarz jest przecież
wart tyle, ile ktoś zdecyduje się za niego zapłacić. Wszystko to opiera się jednak na dość
wysublimowanych operacjach finansowych. Z artykułu „The Economist” wynika, że są kraje, gdzie
piłka nożna jest polem bitwy, i to nie tylko w przenośni. W Bułgarii zamordowano w ciągu ostatniej
dekady aż 15 szefów klubów piłkarskich, a jedna z amerykańskich depesz dyplomatycznych,
ujawniona przez WikiLeaks, stwierdzała, że bułgarską plagą są zarzuty nielegalnego hazardu,
ustawiania meczów, prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych. Hazard i ustawianie
meczów to zjawisko prawdopodobnie tak stare jak sama gra i dość dobrze znane w Polsce — nie
tylko za sprawą „Piłkarskiego pokera”, ale też głośnych afer, o których rozpisywały się gazety w
ostatnich latach. „The Economist” do artykułu dołączył tabelkę pokazującą, jaki odsetek
profesjonalnych piłkarzy był nagabywany o możliwość „ustawienia” meczu. Polska zajęła w tym
zestawieniu siódme miejsce. Wyprzedziły nas Kazachstan, Grecja, Bułgaria, Rosja, Czechy i Ukraina.
Tuż za Polską uplasowały się natomiast Serbia, Chorwacja, Słowenia i Węgry. Od czasów filmu
Janusza Zaorskiego niewiele się więc zmieniło — blok wschodni rządzi. Nieciekawie wygląda też
inne zestawienie — odsetek piłkarzy, którzy twierdzą, że ich wypłata nie wpływa na konto na czas.
Potwierdziło to aż 43 proc. ankietowanych zawodników z Polski, co daje nam miejsce w ścisłej
czołówce. Gorzej jest tylko w Grecji (78 proc.), Bułgarii (55 proc.) i Chorwacji (60 proc.).

Sport religia wódka igrzyska zastępują życie i emocje niewolnikom! sport=kalectwo a kiedyś było
zdrowie:(wolę wegetarianizm=wzmacnia orga(ni)zm i codzienny ruch:seks, spacery, rower zamiast
auta sport to patologia korupcja kasa doping kontuzje sportowcy to niezdrowe kaleki -60 %
sportowców ma powiększone uszkodzone serce! Mafia pierze brudną kasę w sporcie ustawia wyniki
kanty na okrągło:( a kibice?gejowski sport podniecają się facetami spoconym na boisku jak porno
zamiast sexu=impotencja!Wszyscy kibice to jedna rodzina. Nie liczy się wynik lecz tylko zadyma!
Badania potwierdzają że sportem interesują się osoby mające pociąg seksualny do mężczyzn. W
przypadku kobiet to normalne, mężczyźni kibice to homoseksualiści.Nawet jeśli wmawiają sobie i
innym że są heteroseksualni. Były piłkarz Racingu Mechelen w wieku 27 lat zdecydował się przejść
na sportową emeryturę. Męczyły go kontuzje. A że nie w głowie mu była praca w roli szkoleniowca
czy działacza, postanowił spróbować swoich sił w filmach pornograficznych dla homoseksualistów!
De Falco od dawna wiedział, że jest gejem. Nie przyznał się do tego wcześniej, ponieważ bał się, że
nie zostanie zaakceptowany przez innych. - Odkąd miałem 20 lat obracałem się w towarzystwie
gejów, ale kiedy grałem w piłkę, nikt niczego nie podejrzewał. Jeśli ktoś dowiedziałby się o mojej
orientacji, jestem pewien, że miałbym problemy. Świat futbolu wciąż nie jest otwarty na
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homoseksualistów - przyznał po zawieszeniu butów na kołku. W swojej nowej branży były piłkarz
znany jest jako Stany Falcone

Wysiłek fizyczny zabiera krew i tlen kosztem żołądka i mózgu, dlatego sportowcy maja chroniczne
niedotlenienie i niskie IQ jak ktoś nie ma w głowie musi mieć w mięśniach kariera sportowca to
fizyczna praca kończąca się kalectwem doping korupcja. Sport=kalectwo a kiedyś było zdrowie:
sekcja zwłok 25-letnej siedmioboistki Birgit Dressel wykazała 101 leków! A w mistrzostwach Europy
w 1986r w Stuttgarcie 25-letnia Birgit Dressel zajęła w siedmioboju czwarte miejsce. Leki te
znaleziono w jej domowej lodówce. Uda i pośladki dziewczyny były podziurawione licznymi
ukłuciami strzykawki. Łykała po dziewięć–dziesięć tabletek naraz pigułki nasercowe, przeciw
zakrzepicy i przeciw zmiękczeniu kości, odwodnieniu, wyziębieniu mózgu, antyreumatyczny
voltaren. Zamiast jednej pigułki antykoncepcyjnej przyjmowała trzy.organizm siedmioboistki był
kompletną ruiną. nastąpiła u niej znaczna maskulinizacja, rozrost masy mięśniowej i powiększenie
łechtaczki oraz wyraźnie obniżony timbre głosu.

Podejrzanie dużo osób postawiło na porażkę mistrzów Francji. Palce w tym maczali sami zawodnicy,
a także ich najbliżsi. w trakcie meczu w zakładach bukmacherskich pojawiały się żony i partnerki
piłkarzy

Niedawno wyszło na jaw, że Katar prawdopodobnie otrzymał prawo organizacji MŚ 2022 dzięki
korupcji i układom. Europol od dłuższego czasu prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w futbolu.
Policja ma już na liście 380 meczów, w sprawie których prowadzone jest śledztwo. Podejrzane są
bowiem 425 osoby, a w tym gronie są działacze, piłkarze, pracownicy klubowi. Okazuje się, że żadne
europejskie rozgrywki nie są czyste. Europol dopatrzył się oszustw w spotkaniach w ramach
eliminacji do mistrzostw świata i Europy, a także kilku ważnych meczach czołowych lig europejskich.
To nie koniec, bo... ustawiono także dwa mecze Ligi Mistrzów! Chodzi m.in. o jeden mecz z udziałem
angielskiego klubu, który odbył się w ostatnich trzech lub czterech lat. To jest dzieło grupy
przestępczej z Azji, która współpracuje z mafiami działającymi w Europie. Jesteśmy świadkami
jednego z największych śledztw w historii futbolu dotyczących ustawiania meczów. Udało nam się
odkryć obszerną siatkę przestępczą - mówi dyrektor Europolu Rob Wainwright. Do tej pory
aresztowano 50 osób. Podejrzewa się, że handlowanie meczami odbywało się w 15 europejskich
krajach.

Ustawianie wyników zawodów sportowych to nie wymysł dzisiejszych czasów. Jak się okazuje,
nielegalne praktyki stosowane były już w starożytności. Naukowcom udało się rozszyfrować
dokument pochodzący z roku 267. Ku zaskoczeniu archeologów, była to umowa zawarta pomiędzy
dwoma nastolatkami, biorącymi udział w prestiżowych zawodach w Egipcie. W kontrakcie ojciec
młodzieńca o imieniu Nicantinous godzi się na zapłacenie łapówki trenerom drugiego młodzieńca,
Demetriusa. Obaj chłopcy mieli wziąć udział w zapasach podczas finałów 138 zawodów w mieście
Antinoopolis. Demetrius podczas walki upadnie trzy razy, po czym podda się. W zamian otrzyma
trzy tysiące osiemset srebrnych drachm - przewidywała umowa. Za taką kwotę można było kupić
osła. Kontrakt zakładał zapłatę nawet, jeśli sędzia zorientowałby się, że mecz jest ustawiony i
przerwał zawody. Naukowcy głowią się tylko, czemu starożytni sportowcy sporządzali pisemne
umowy.

NIE WARTO ZADŁUŻAĆ SIĘ JAK NIEWOLNIK: proekologiczny dom z gliny za 10 tysięcy złotych
zamiast rakotwórczego betonu, cementowo kamiennej jaskini = pruski mur - surowa glina w
szkielecie drewnianym, bez wypalania. Odwiedź Mazury i Warmię - 1600 lat przed powstaniem
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Nowego Jorku istniało już miasto zbudowane z gliny, którego budynki sięgały 11 piętra. Po dziś
dzień stoi w tym samym miejscu: na środku jemeńskiej pustyni. Shibam, bo o tym mieście mowa,
liczy sobie ponad 7 000 mieszkańców. Pierwsze zapiski dotyczące istnienia na tym obszarze
prymitywnej osady naukowcy datują na III wiek p.n.e.

Tak nieskutecznie próbowano zapobiegać epidemii dżumy, roznoszonej przez np. pchły i szczury,
która dziś skutecznie leczy się antybiotykami. Przypomina nieskuteczne maski?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dżuma Z powodu COVID-19 od początku epidemii w Polsce zmarło
około 3000 osób (1% przyczyn zgonów, z czego większość z powodu „chorób współistniejących”),
około 300 osób umiera w Polsce CODZIENNIE Z POWODU RAKA. Co robi rząd w związku z
prawdziwą epidemia RAKA, każe chodzić w nieskutecznych maskach, zamyka branże gospodarki,
zakazuje określonej działalności, np. sprzedaży mięsa, papierosów, alkoholu, węgla?

W roku 2019 uzyskaliśmy 33 000 zł wpłat. W roku 2020 r. uzyskaliśmy 0 zł wpłat i z powodu
epidemii COVID-19 nie mamy możliwości prowadzenia działań jak np. festiwal czy zbiórka i wymiana
używanych przedmiotów. Potrzebujemy dofinansowania do odpowiednich miejsc przechowywania
rzeczy, dezynfekcji, ozonowania, sterylizacji, odkażania. oraz przystosowania środków transportu -
przyczepy, kontenerów magazynowych.

Jako wegetarianin wierzę w moc roślin:) Znalazłem metodę leczenia alkoholików:) Przy okazji
pomaga też rzucić palenie:) www.kudzu.pl www.kudzu.pl/swiadectwa żeby nie było, że coś
wciskam: ekstrakt z korzonków rośliny kudzu można kupić w aptekach także taniej niż w internecie,
za 12-20 zł:) Działa też odchudzająco:) Przeczyszczająco:) Odtruwająco:)

Ponadto: Wegetarianizm=więcej energii bez używek narkotyków uzależnień ucieczki od życia
zagłuszania sumienia stresu samodzielne myślenie zamiast prania mózgu głupimi modami
Każda używka zmieniająca świadomość przyjmowana przez ludzi szkodzi ich życiu emocjonalnemu.
Nie uczą się radzenia sobie z emocjami ani też konstruktywnego rozwiązywania problemów. Twoja
osobowość będzie zniekształcona: będziesz mniej odpowiedzialny, mało odporny na stres i
pozbawiony głębszych aspiracji życiowych (cele życiowe po pewnym czasie sprowadzają się do
planów kolejnego zażycia używki)

Czy po ostrzeżeniach o szkodliwości papierosów / alkoholu też na mięsie pojawią się napisy:
"Minister zdrowia ostrzega: mięso powoduje 99%chorób: raka, zawały i wylewy. To morderstwo
zwierząt i zdrowotne samobójstwo". Wegetarianizm=więcej energii bez używek narkotyków
uzależnień ucieczki od życia zagłuszania sumienia stresu samodzielne myślenie zamiast prania
mózgu głupimi modami

http://www.themeatrix.com/international/movie/Polish żyjecie w MEATrixie !!!!

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2011/01/29/ziemianie-earthlings

Tylko wegetarianizm jest zdrowy i naturalny= bez mięsa= bez 99% chorób! jedz samo mięso=
umrzesz z braku witamin, nie jedząc mięsa żyjesz długo i zdrowo = szpitale pełne chorych od mięsa
powodu 99% chorób i zdrowsi wegetarianie= to prawda

W Afryce umierają z głodu w USA i Europie z przejedzenia a wegetarianizm bez 99% chorób! mięso
powoduje epidemię otyłości raka zawałów (już u 25 latków) wylewów cukrzycy itp też w Polsce
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wcześniej większość dań była wegetariańska kasze fasole bób groch Jesteś tym co jesz=smalec
mięso wyglądasz jak baleron i pasztet otyłość powoduje mięso = brak witamin stąd ciągły głód a
wegetarianie są zdrowsi bez kompleksów mają idealną wagę

To mięso niszczy środowisko! dlatego prawdziwi ekolodzy to wegetarianie! powoduje susze erozje
gleb wycięcie 80% lasów pod pastwiska ścieki większe niż przemysł i anomalie klimatu głód to wina
mięsa na 1 kg trzeba 10 kg roślin 80% żywności z głodującej Afryki tuczy zwierzęta na mięso w UE i
USA z 1 ha można wykarmić 60 zdrowszych wegetarian, a tylko 2 wiecznie chorych mięsożerców
stad głód na świecie i nadmiar zwierząt

Dlaczego mięsożercy chorują i nie są genialni jak wegetarianie? najbardziej mózg niszczy mięso a
lek: wegetarianizm: Jezus, Da Vinci, Einstein, Edison, Platon, Sokrates, Newton, Darwin, Tesla, Kafka,
Tołstoj,Wolter, Ghandi, Twain, Rifkin, Pamela Anderson, Briggite Bardot, Kate Winslet, Tina Turner,
Kim Basinger, Dustin Hoffman, Bryan Adams, David Duchowny, Moby, Bono(U2), Leonard Cohen,
Bob Dylan, John Cage, Johny Rotten, Beastie Boys, Jarule, Krs-One, Rza, Bruce Lee..

To mięso powoduje uzależnienia, przestępczość, choroby: miażdżyce niedotlenienie sklerozę wylew
Parkinsona Alzheimera BSE, raka.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19090833,przetworzone-mieso-na-jednej-liscie-
z-azbestem-who.html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20693135,najstarsza-wroclawianka-konczy-109-lat-
uwielbia-czytac-i-nie.html

http://www.miasto2077.pl/szwedzi-chca-wprowadzic-podatek-miesny/

Co by się stało gdybyśmy wszyscy zostali wegetarianami? Naukowiec z Oxfordu szokuje prognozami.
Dieta roślinna to ogromne korzyści nie tylko dla zdrowia, ale i dla świata. O tym, że jedzenie
owoców i warzyw jest zdrowsze od jedzenia czerwonego mięsa nikogo nie trzeba przekonywać.
Podstawą każdej piramidy żywieniowej są produkty roślinne. Ale to nie jest artykuł o pozytywne
skutki zdrowotne przejścia na zbilansowaną dietę wegetariańską dla konkretnego człowieka.
Pytanie brzmi inaczej. Jakie byłyby konsekwencje dla całej planety, gdybyśmy wszyscy zostali
wegetarianami?
Mniej dwutlenku węgla
Produkcja mięsa jest jednym z głównych czynników zachodzących zmian klimatycznych. Ogromne
przemysłowe hodowle oznaczają tysiące zwierząt, które produkują energię. Aby wyprodukować 1
kilogram mięsa potrzeba ok. 12 kilogramów paszy i od kilku do kilkunastu tysięcy litrów wody. Dr
Marco Springmann z Uniwersytetu Oxfordzkiego szacuje, że ograniczenie jedzenia mięsa na świecie
mogłoby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych aż o dwie trzecie. Spowodowałoby to
spowolnienie ocieplania klimatu. Do 2050 roku średnie temperatury nie wzrosłyby więcej niż o 2
stopnie. To dwukrotnie mniej niż obecne prognozy. Oszczędności dla świata naukowiec szacuje
nawet na 30 bilionów dolarów rocznie.
Ogromne korzyści ekonomiczne
Poprawa stanu zdrowia ludzkości przyniosłaby ogromne oszczędności w kilku ważnych obszarach.
Pierwszym z nich byłaby opieka medyczna. Ale ogromną korzyść zyskalibyśmy również dzięki temu,
że rzadziej bralibyśmy chorobowe. Dr Marco Springmann szacuje te oszczędności na 700 do 1000
miliardów dolarów rocznie. Jeśli dodamy do tego kwotę związaną z redukcją dwutlenku węgla,
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widać jak duża staje się że skala korzyści ekonomicznych z wegetarianizmu.
Dłuższe życie
Wprowadzenie diety roślinnej pozwoliłoby każdego roku uniknąć od pięciu do ośmiu milionów
zgonów. Ponad połowa z nich związana jest z jedzeniem czerwonego mięsa. Dieta roślinna
zmniejszyłaby również problem otyłości. Szacuje się, że skutkiem tego byłoby zmniejszenie
śmiertelności na świecie o 6-10 procent. Według naukowca z Oxfordu w Europie Wschodniej, a więc
i w Polsce, najwięcej zyskalibyśmy dzięki rezygnacji z jedzenia czerwonego mięsa.
Podsumowując, choć dla wielu brzmi to jak herezja i podważenie dogmatu, to rezygnacja z jedzenia
mięsa może przynieść ogromne korzyści zdrowotne zarówno każdemu z nas, jak i całemu światu.
Dla osób, które nie chcą być radykalne, ciekawe rozwiązanie proponuje Graham Hill - wegetarianizm
w dni powszednie. http://innpoland.pl/125943,co-by-sie-stalo-gdybysmy-wszyscy-zostali-
wegetarianami-naukowiec-z-oxfordu-szokuje-prognozami

Dodatkowo: Zapraszamy do współpracy, współorganizacji www.CentrumRecyklingu.eu
www.UwagaSmieciarkaJedzie.eu

Utworzenie punktu recyklingu, wymiany używanych rzeczy, nie będącego konkurencją dla
działalności handlowej, w celu wykreowania aktywności społeczności internetowej związanych z
pomysłem np. internetowych grup wymiany przedmiotów nieprzydatnych jednym, poszukiwanych
przez innych, na zasadzie np. grupy www.facebook.com/groups/Uwaga.smieciarka.jedzie „Uwaga,
śmieciarka jedzie – Warszawa” (ponad 55 000 użytkowników), Uwaga, śmieciarka jedzie Poznań
https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedziePoznan/ (6 000 użytkowników), Uwaga,
śmieciarka jedzie Białystok https://www.facebook.com/groups/1685059998398933/ (14 000
użytkowników), Uwaga, śmieciarka jedzie Trójmiasto
https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieTrojmiasto (13 000 użytkowników),
https://www.facebook.com/UwagaSmieciarkaJedzieLodz/ 13 0000 użytkowników, Uwaga,
śmieciarka jedzie Bydgoszcz https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieBydgoszcz
(5 000 użytkowników), Uwaga, śmieciarka jedzie Gdańsk
https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieTrojmiasto (13 000 użytkowników),
https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieLodz (14 000 członków), Uwaga,
śmieciarka jedzie Radom https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieRadom/ (6000
członków) , Uwaga, śmieciarka jedzie Toruń
https://www.facebook.com/groups/UwagaSmieciarkaJedzieTorun (4000 członków), podobne grupy
istnieją w każdym dużym mieście, generują bardzo duże zainteresowanie - od 10 do ponad 300
wpisów dziennie z ofertami przedmiotów do oddania np. mebli, kanap, wersalek, wózków, książek,
dywanów, wykładzin, zabawek, obserwowanych przez od kilku tysięcy osób w mniejszych miastach
do 55 000 osób w np. Warszawie.

Osoby które chcą się pozbyć np. zbędnych ich mebli, nie mają gdzie ich przechowywać,
oferują że oddadzą je komuś, kto je odbierze, lub wystawiają je przy śmietnikach, do wzięcia.

Często takie przedmioty przydałaby się komuś innemu, o ile ten ktoś wiedziałbym gdzie i
kiedy są do odebrania, i miał możliwość ich przewiezienia.

Zakładamy że to modelowe rozwiązanie sprawdzone w jednym mieście mogłoby być
kopiowane w innych miastach przez organizacje społeczne, charytatywne.

Jest to często spotykane rozwiązanie w innych krajach w postaci tzw. sklepów
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charytatywnych „second hand” (przedmioty używane z drugie ręki).

Projekt zakłada stworzenie pewnej przestrzeni magazynowej/wystawowej (zdjęcia rzeczy do
wymiany publikowane są w internecie, więc przestrzeń potrzebna ma charakter głównie
magazynowy, a ewentualna wystawowa może być gorszej jakości, obejmować niewykorzystywane
pomieszczenia i np. ewentualnie samochód dostawczy do transportu, przyczepę bagażową itp. do
dostarczania rzeczy na wymianę.

Zakładamy, że koszty transportu powinny być niższe niż komercyjne by miały sens,
prowadzone byłyby bowiem przez organizacje społeczne nie nastawione na zysk – charytatywnie,
poprzez np. mniejsze koszty podatkowe, brak opłaty postojowej długiej i drogiej przy załadunkach i
rozładunkach, pomoc np. osób bezdomnych przy wnoszeniu i wynoszeniu rzeczy itp.

Mamy nadzieję na wsparcie projektu przez jedną z Galerii Handlowych, i firmę wywożącą
odpady, dla której takie przedmioty np. wielkogabarytowe jak np. meble są zbędnym obciążeniem i
są niszczone – zgniatane podczas transportu w tradycyjnej śmieciarce.

Przedmioty na wymianę mogłyby być np. naprawiane, remontowane, czyszczone,
odświeżane poprzez np. osoby z grup defaworyzowanych, bezdomnych ze schroniska dla
bezdomnych, w celu tworzenia miejsc pracy, przekazywania potrzebującym takich przedmiotów a
także wsparcia poprzez ewentualne wpłaty na cele charytatywne i dobroczynne.

Cały projekt ma nastawienie charytatywne, dobroczynne, nie jest nastawiony na zysk, lecz
na odzysk przedmiotów niepotrzebnych już jednym, a potrzebnych innym, poWTÓRNE użycie,
recykling, szacunek dla zasobów i surowców, szansę na drugie czy kolejne życie i użycie
przedmiotów.

Projekt zakłada instytucjonalne wsparcie spontanicznych inicjatyw społecznych opisanych
np. na
https://www.google.pl/search?client=opera&q=uwaga+śmieciarka+jedzie&sourceid=opera&ie=UT
F-8&oe=UTF-8 które w całej Polsce zrzeszają fanów recyklingu, ponownego użycia, nie wyrzucania,
polowania na Vintage lub przerabiania śmieci na nowe funkcjonalne przedmioty.
http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/uwaga-smieciarka-jedzie.html

Dodatkowo: Uratujmy Puszczę Białowieską! Wykorzystaj bon turystyczny! Weź udział w projekcie
poprawy jakości życia w naszym regionie, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za pracą za
granicę! Organizujemy FestiwalZubra.pl, edycja Białystok i okolice, wesprzyj nas! Poprzez wsparcie
finansowe, udostepnienie miejsc noclegowych, zaproszenie gości festiwalu, spotkanie z widzami,
koncert i inne wydarzenia transmitowane także w internecie, poinformuj znajomych, zareklamują
np. twoją firmę, hotel itp. itd. Przyjedź, zorganizujemy ci pobyt, zwiedzanie. Zapraszamy do
współpracy, współorganizacji www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”. Tak jak kiedyś wypromowano Zakopane, Puszcza Białowieska powinna być
promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski. Celem jest promocja turystyczna Puszczy
Białowieskiej, tworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, wyrównanie zapóźnień cywilizacyjnych
regionu w postaci braku połączeń kolejowych, lotniska. Dlatego planujemy dyskusję – debatę z
udziałem władz, specjalistów, organizacji społecznych oraz lokalnej społeczności pod hasłem
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„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej” i promujące wydarzenie artystyczne w postaci koncertów,
spotkań z ciekawymi ludźmi, także transmitowanymi w internecie. Celem jest promocja turystyki
zamiast wycinania Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska powinna być promowana jako
największa atrakcja turystyczna Polski i Europy. Okolice Puszczy Białowieskiej i Podlasie są bliżej
Warszawy niż np. Zakopane, może ją odwiedzać 10 razy więcej turystów, zostawiając 10 razy więcej
pieniędzy, dając zatrudnienie 10 razy większej ilości osób, które nie musiałyby emigrować za pracą.
Festiwal był już zrealizowany jako jednodniowy w Białymstoku 27.09.2019 r.
https://youtu.be/Ks1kMvXgUys Dyskusja/Debata „Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej”
https://youtu.be/BUx4LQF5k1o i 27.08.2016 r. w okolicy Puszczy Białowieskiej, nad Zalewem
Siemianówka (3,5 godzinny zapis filmowy https://www.youtube.com/watch?v=3yfb7_tuooU),
chcemy go powtarzać cyklicznie z większą ilością atrakcji, promując przy okazji zdrowy, aktywny styl
życia i wypoczynku w postaci interaktywnego festiwalu trwającego docelowo przez cały okres
wakacji.
Zakopane to przykład miejscowości, które z wycinki lasów, hodowli owiec czy zagłębia hutniczego,
które straciło opłacalność z powodu wyczerpania złóż zostało stolicą turystyki, z powodu górskiego
powietrza, które miało leczyć gruźlicę, a linia kolejowa spowodowała wzrost ilości turystów. Dziś
okolice Puszczy Białowieskiej i fragment ostatniego naturalnego lasu w Europie to odpowiedź na
problemy smogu, zmian klimatu i pożarów lasów.
Czy w Polsce latem będą pożary lasów jak np. w Australii? 80% obszaru postkomunistycznych
plantacji desek Lasów Państwowych czeka katastrofa. Z powodu zmian klimatycznych i obniżenia
poziomu wód gruntowych usychają drzewa iglaste (świerki, sosny) z płytkim systemem
korzeniowym. Sadzono je zamiast drzew liściastych, naturalnych w Polsce. To leśnicy wyhodowali
korniki na świerkowych plantacjach desek, w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego
korniki czy pożary to nie jest problem. Dlatego trzeba im odebrać lasy zanim doprowadzą je do
takiej katastrofy jak w "gospodarczej" części Puszczy Białowieskiej.
http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ http://ibialowieski.blogspot.com/p/o-puszczy-
biaowieskiej-rozwoju-regionu.html
Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego to wzorcowe 50 km2 ostatniego lasu
naturalnego w Europie, prawdziwy las, miejsce, które powinien zobaczyć każdy Europejczyk.
A Puszcza Białowieska to np. miejsce występowania gatunku grzyba będącego podstawą leku na
raka https://www.tvp.info/40594727/grzyb-z-puszczy-bialowieskiej-moze-leczyc-raka-naukowcy-
chca-go-opatentowac
W czasie epidemii COVID-19 Puszcza Białowieska potrzebuje szczególnie promocji i odwiedzin
turystów, którzy wesprą ją swoja obecnością i pieniędzmi. Bądź tego częścią! Weź udział! Puszcza
Białowieska czeka na Ciebie! Wesprzyj projekt Festiwalu finansowo i zostań specjalnym gościem!

Ponadto: Puszcza Białowieska jest specjalnym miejscem w historii Polski, związanym z królami od
czasów Jagiełły, który objął Puszczę Białowieską ochroną, na pamiątkę którego istnieje np. Szlak
Dębów Królewskich. Następnie dużą rolę w historii odebrał rosyjski car, wojny światowe, okupacja ,
migracje pozostawiające ślady w postaci zabytkowych budynków, miejsc pamiątkowych,
wspomnień itp. Przenikanie się różnych kultur, religii jest bardzo widoczne w rejonie
przygranicznym, o wyjątkowym w Europie charakterze ostatnich 50 km2 naturalnego lasu,
pierwotnej puszczy w rezerwacie ścisłym i Białowieskim Parku Narodowym, który kiedyś pokrywał
dużą część Europy, z unikalnymi na całym kontynencie żubrami. To idealne miejsce do zajęć
edukacyjnych z młodzieżą, integracji międzypokoleniowej wzbudzające ciekawość i
zainteresowanie, w okresie letnim sprzyjającym aktywnemu zwiedzaniu, wycieczkom w teren,
pieszo rowerami itp. odwiedzaniu muzeów przyrodniczych, historycznych, skansenom starej
zabudowy.
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Puszcza Białowieska to najbardziej znane i promowane turystycznie w Europie i na świecie miejsce
w Polsce. Jak magnes może ściągać turystów z całego świata, poprzez wyjątkowość ostatniego lasu
naturalnego w Europie, żubry, być kołem zamachowym turystyki w regionie.

Brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o
propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo
ekologiczne, "Zielone technologie", odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by
zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że
zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast
wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.

Polska i region Podlasia jest przykładem niewykorzystanego potencjału turystyki i zasobów
naturalnych oraz sprzecznych z prawem działań samorządowych, zasobów regionu i sytuacji
społecznej. Puszcza Białowieska i inne naturalne miejsca - największe docelowo atrakcje turystyczne
Polski w całej Europie oraz programy zrównoważonego rozwoju są pomijane w działaniach władz,
rozwoju gospodarki regionalnej, likwidacji bezrobocia, rozwiązania nieuzasadnionych konfliktów,
takich jak opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej,
pogłębienia kryzysu gospodarczego w regionie, hamuje rozwój turystyki w gminach obszaru, które
mogłyby zarabiać na rozszerzeniu parku, większej liczbie turystów.

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i
sprzecznymi działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną

Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze największe atrakcje turystyczne Polski w skali
Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego,
gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.:

Postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy
planowaniu obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze
opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych
społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa
obywatelskiego
Opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające
kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na
poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów

„Hajnówka zdegradowana. Burmistrz szans w nietkniętej Puszczy nie widzi Kornik dzieci do szkół nie
pośle, ani do sklepów po zakupy. Nie można powiedzieć, że Hajnówka nie stawia na ekologię i
turystykę, ale trzeba być realistą. Mogą być pewnym uzupełnieniem rynku pracy, bo przecież do
Puszczy Białowieskiej nigdy nie przyjedzie tylu ludzi co do Zakopanego - twierdzi Jerzy Sirak,
burmistrz Hajnówki, która znalazła się na liście miast zagrożonych degradacją.
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22274991,hajnowka-zdegradowana-burmistrz-
szans-w-nietknietej-puszczy.html

Teren przestarzałej, nieefektywnej gospodarki leśnej, może być inaczej wykorzystany, tworząc
dochody i miejsca pracy w turystyce. Dziś to obszar zdegradowany jak np. obszary górnicze, W erze
plastiku przemysł drzewny upadł jak przestarzałe górnictwo. 3 nadleśnictwa na terenie Puszczy
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Białowieskiej Lasów Państwowych wygenerowały 20 milionów złotych strat, turystyka to zyski
(minimum 200 tysięcy turystów rocznie w Białowieży to zostawione minimum 100 - 500 zł przez
każdą osobę, co daje 20 - 100 milionów zł zysku rocznie). 85% Polaków jest przeciwko wycince i za
ochroną Puszczy Białowieskiej. To tak jakby Zakopane, zamiast żyć z turystów (1,5 miliona rocznie)
zniszczyło góry na kamieniołomy.

Kierunki rozwoju Puszczy Białowieskiej budzą nieuzasadniony konflikt pomiędzy leśnikami
wycinającymi drzewa a pseudoekologami. paradoksalnie obie grupy dążą do przekształcenia tego
terenu w skansen, podczas gdy już dziś coraz większe znaczenie ma turystyka, tworząca nowe
miejsca pracy, opierająca się na ochronie wyjątkowej w skali Europy i Świata przyrody zamiast
wycinki drzew.

Nasz projekt kulturalno - artystyczno - społeczny wykorzystujący internet ma promować i
aktywizować rozwój turystyki, poprawić dostępność komunikacyjną, tworzyć nowe miejsca pracy i
ponieść jakość życia mieszkańców.

Projekt nastawiony na integrację i wymianę turystyczno - edukacyjno - kulturalną mieszkańców
pogranicza Polski i Białorusi ma na celu aktywizację adresatów (grup młodzieży w tym
defaworyzowanej, niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, uchodźców itp.) w działaniach na
rzecz rozwoju regionu uznawanego za najatrakcyjniejszy pod względem ekologicznym, turystycznym
i produkcji zdrowej żywności w Polsce (4 parki narodowe: lasów, bagien, rzeki i jezior: w tym
Białowieski Park Narodowy, pojezierze augustowskie i mazurskie) wykorzystanie mechanizmów
obywatelskich poprzez przykładowe projekty: "Festiwal", cykl szkoleń, działania promocyjne,
informacyjne, artystyczne, akcje na rzecz lokalnej społeczności, włączenie ich w udział w tworzeniu,
urealnieniu rządowych, samorządowych projektów rozwoju regionalnego.

Projekt zakłada działania skierowane do adresatów projektu (z dziedziny turystyki, ekologii,
rolnictwa ekologicznego, działań obywatelskich, wykorzystania internetu, lokalnej kultury, ochrony
dziedzictwa kulturowego, aktywizacji zawodowej grup wykluczonych społecznie, pomocy i
wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych).

Cele to współpraca transgraniczna, rozwój regionu poprzez m.in. promocję turystyki, ekologię
ochronę przyrody, poszerzenie Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, tworzenie
większej liczby miejsc pracy oraz zapobieganie emigracji młodzieży, lepsza jakość życia.

Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy.
Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego
rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego
adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami,
bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość
życia. - Utworzenie PODLASKIEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO I
LOKALNEGO, PROMOCJI I INFORMACJI - przeszkolenie osób, korzystających - Puszcza Białowieska
powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy.

Stworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie ekologicznym, odnawialnej energii,
budownictwie tanich ekologicznych domów z gliny, tworzeniu szlaków turystycznych, rolnictwie
ekologicznym i produkcji zdrowej żywności, odtwarzania lokalnych linii i połączeń kolejowych,
renowacja zabytków, ratowanie lokalnych tradycji i kultury - Modelowe projekty jak dom
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ekologiczny z gliny, samochód elektryczny systemy gospodarki odpadami odnawialnej energii,
przydomowe oczyszczalnie ścieków itp. - Program urealnienia polityki rozwoju regionalnego cykl
otwartych, moderowanych, dyskusyjnych debat, spotkań społecznych dla mieszkańców regionu -
uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej o charakterze edukacyjnym, promującej walory
turystyczne oraz ekologiczne regionu - "Festiwal" poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV,
Radiu, prasie, internecie - Wydawnictwa projektu - Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat
projektu będą zauważalnym, praktycznym przykładem i bodźcem do zmiany społecznej i
zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o zasoby przyrody, turystyczne i rolnictwa. W
przeciwieństwie do często mylnego wizerunku pozarządowych organizacji ekologicznych jako
"hamujących rozwój gospodarczy" będzie to przykład działań konstruktywnych, w które włączone
zostaną grupy defaworyzowane, marginalizowane, co przyczyni się do wzrosty jakości i poziomu
życia w regionie, oraz do wzbogacenia osób z innych regionów, Europy i świata o unikalne wartości
regionu projektu związane z turystyką, przyrodą, zdrową żywnością i kulturą. Jednocześnie jest to
projekt innowacyjny, nie nastawiony na zysk lecz rozwój społeczny.

Białowieża, Hajnówka i okolice Puszczy Białowieskiej leżące blisko Warszawy mogłyby być
bogatsze niż Zakopane, żyjąc np. z turystyki, a nie z deficytowej, przestarzałej gospodarki leśnej.

Region Puszczy Białowieskiej jest zagrożony strukturalnym zubożeniem z powodu zacofanego
przemysłu drzewnego.

Nasz projekt zakłada przygotowanie programu rozwoju tego regionu, innowacyjnych usług i
produktów w dziedzinach turystyki, zdrowia, żywności, energetyki, przemysłu drzewnego,
gospodarki o obiegu zamkniętym, budownictwa, transportu itp. itd. w oparciu o badania naukowe
nad lokalnym potencjałem, zasobami środowiskowymi, przyrodniczymi, lokalną społecznością,
przedsiębiorcami , organizacjami pozarządowymi, lokalnymi władzami, i instytucjami naukowymi
jak np. Politechnika Białostocka, Instytut Badań Leśnictwa, Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet
w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów w Białymstoku,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku itd.

Puszcza Białowieska to najbardziej znane i promowane turystycznie miejsce w Polsce w Europie i na
świecie. Jak magnes może ściągać turystów z całego świata, poprzez wyjątkowość ostatniego lasu
naturalnego w Europie, żubry, może być kołem zamachowym turystyki w regionie i w Polsce.

A jednak mimo to Białowieżę odwiedza tylko około 200 tysięcy turystów rocznie (według sprzedaży
biletów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego), podczas gdy np.
Zakopane odwiedza 1,5 miliona turystów rocznie, a obóz koncentracyjnym w Oświęcimiu 2 miliony
turystów rocznie.

Do tego liczba turystów odwiedzających Białowieżę spada zamiast rosnąć. Przyczyniać może się
tego m.in. konflikt związany z gospodarką leśna w Puszczy Białowieskiej – sztuczne nasadzenia
świerków jako surowca dla przemysłu drzewnego na niewłaściwych siedliskach glebowych
naturalnych dla innych gatunków drzew liściastych w połączeniu ze zmianami klimatu, spadkiem
poziomu wód gruntowych spowodowało klęskę obumierania części lasu zaatakowanego przez np.
korniki, zagrożenie pożarowe. Te negatywne zjawiska w gospodarce leśnej obejmującej prawie 30%
powierzchni Polski są modelowe (1500 pożarów lasów w Polsce, podobnie na świecie), Puszcza
Białowieska daje możliwość eksperymentalnych badań porównawczych poprzez sąsiadowanie
terenów lasów zbliżonych do naturalnych np. na terenach Parku Narodowego i lasów
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gospodarczych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Możliwe jest także wykreowanie nowego
modelu gospodarki leśnej z opartego na monokulturach podatnych na zmiany klimatu, pożary,
szkodniki, na naśladujący naturalne procesy model zrównoważonej gospodarki leśnej nie podatnej
na pożary, szkodniki, zmiany klimatu i oferujące nowej jakości produkty i usługi.

Konflikt wynika z rozbieżnych celów i oczekiwań Lasów Państwowych nastawionych na produkcję
drewna a np. Parku Narodowego nastawionego na ochronę ostatniego fragmentu naturalnego lasu
w Europie wraz z jego walorami środowiskowymi, przyrodniczymi, turystycznymi

Chcemy zbadać i zdiagnozować to zjawisko, jego przyczyny, określić oczekiwania turystów,
konsumentów, producentów na produkty, usługi, możliwości i zasoby oraz potencjalne kierunki
rozwoju lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych władz, z
instytucjami naukowymi jak np. Politechnika Białostocka, Instytut Badań Leśnictwa, Białowieski Park
Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła
Finansów w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku itd.

Istniejące bowiem badania i opracowania nie są już bowiem aktualne bądź nie dają pełnych
wyczerpujących odpowiedzi na temat tego zjawiska np.:

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONU Potencjał turystyczny województwa podlaskiego Redakcja naukowa: Eugenia Panfiluk
Projekt badawczy zrealizowany w ramach badania ewaluacyjnego: „Wpływ projektów z zakresu
turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”, nr umowy: DDR/26/14 „Badanie
ewaluacyjne finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007–2013".www.rot.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.100015/attachment.1
Badania z 2015 roku nie obejmują aktualnej problematyki

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO - „SPECYFIKA RUCHU TURYSTYCZNEGO W REGIONIE PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ” Hajnówka 2014 http://lot.bialowieza.pl/wp-content/uploads/2014/04/Ruch-
turystyczny-w-regionie-Puszczy-Bia%C5%82owieskiej-w-okresie-majowym-sprawozdanie.doc
Badania z 2014 roku nie obejmują kluczowych turystów zagranicznych i aktualnej problematyki

Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego
Małgorzata Borkowska-Niszczota
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-bed32aba-ee23-4659-ab05-
11ecf75b8d96/c/borkowska.pdf Badania z 2014 roku nie obejmują aktualnej problematyki

„Badania konsumentów usług turystycznych w regionach” Praca zbiorowa pod redakcją naukową
Ewy Dziedzic https://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id Badania z
2015 roku nie obejmują aktualnej problematyki

Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań
https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/5971.pdf Badania z 2016 roku nie obejmują aktualnej
problematyki

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SYLWANOTURYSTYKI NA OBSZARZE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
https://wnus.edu.pl/ept/file/article/download/4681/16579.pdf Badania z 2016 roku nie obejmują
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aktualnej problematyki

Puszcza Białowieska Park Narodowy Ochrona i rozwój regionalny
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-11/PNPB_broszura_FIN%20%281%29_0.pdf
Opracowanie nie obejmuje w pełni aktualnych aspektów społecznych gospodarczych i turystycznych

Generalnie w/w opracowania i badania nie dają skutecznych wskazówek rozwojowych i przykładów
wdrożeń będących praktycznymi przykładami zmiany społecznej.

Dlatego zaplanowaliśmy cykl moderowanych debat i dyskusji z udziałem ekspertów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych, samorządów,
polityków, mieszkańców, turystów, naukowców pod nazwą „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej,
w celu wypracowania wspólnego planu rozwoju tego regionu.

Wiele krajów ma wyższe góry (np. Alpy), starsze, ciekawsze zabytki (np. Francja, Włochy), cieplejszy
klimat, atrakcyjniejsze plaże, morza, oceany czy jeziora (np. Włochy, Francja, Hiszpania, Bułgaria,
Egipt itp.). Jednak potencjał Białowieży jest wciąż niewystarczająco wykorzystany.

3 Nadleśnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej Lasów Państwowych wygenerowały 20 milionów
złotych strat, turystyka to zyski (minimum 200 tysięcy turystów rocznie w Białowieży to zostawione
minimum 100 - 500 zł przez każdą osobę, co daje 20 - 100 milionów zł zysku rocznie). Przy wycince
drzew pracuje około 50 osób, przy obsłudze turystów już dziś kilka tysięcy, docelowo może to być
kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy osób. A jakby Zakopane, zamiast żyć z turystów (1,5 miliona
rocznie) zniszczyło góry na kamieniołomy? 85% Polaków jest przeciwko wycince i za ochroną
Puszczy Białowieskiej.

Gdy inne miasta czy kraje zaczynają ograniczać turystykę z powodu zbyt dużej ilości turystów (np.
Paryż, Wenecja, do 20 milinów turystów rocznie), a tradycyjne cele turystycznych podróży tracą na
atrakcyjności lub stają się zbyt niebezpieczne (np. Egipt, Tunezja, Maroko, Algieria, kraje arabskie,
Indie, Chiny, Tajlandia itp. itd. z powodu zmian klimatu, zbyt wysokich temperatur, zatłoczenia,
podwyżki kosztów podróży, pobytu, zmiany modelu spędzania czasu) okolice Białowieży mogą
przejąć część ruchu turystycznego (zwiększyć obecny nawet 10 krotnie) z zachowaniem równowagi
przyrodniczej i środowiskowej, na skutek promocji nowego modelu wypoczynku z zastosowaniem
komunikacji zbiorowej, ekologicznych modeli rozproszenia ruchu turystycznego, miejsc pobytu,
organizacji wypoczynku.

Wyjątkowość Puszczy Białowieskiej – ostatniego fragmentu naturalnego lasu w Europie, żubry to
niewykorzystany potencjał, w przeciwieństwie do innych pomysłów na rozwój regionu jak np.
produkcja maszyn rolniczych , usługi informatyczne, szycie bielizny itp. – tego typu działalność
prowadzona już jest w innych miejscach na świecie, na większą skalę, na wyższym poziomie
zaawansowania i jakości usług i produktów. Region nie posiada wystarczającego potencjału i
zasobów, by dogonić i wyprzedzić liderów tych branż. Młodzi ludzie będą wyjeżdżać do np.
Warszawy i za granicę, gdyż w innych branżach mają tam lepsze warunki pracy, kształcenia,
rozwoju, wyższe zarobki i możliwości kariery. Podlasie konkuruje jedynie niższymi cenami, co jest
krótkotrwałą strategią.

Puszcza Białowieska może być też początkiem promocji innych obszarów turystycznych i
chronionych jak np. okolice Biebrzy, Suwałk, Łomży itp. itd. i docelowo sieci Parków Narodowych i
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obszarów leśnych, których rola musi być przedefiniowana z dotychczasowych „plantacji desek” na
miejsca wypoczynku, ochrony przyrody, miejsca istotne z powodu ochrony klimatu, magazynowania
wody, pochłaniania zanieczyszczeń, produkcji tlenu, oczyszczania atmosfery itp. itd.

Stopniowo oferta turystyczna i innowacyjnych ekoproduktów i usług może się także rozszerzyć na
tereny Białorusi, Litwy itp. itd.

Puszcza Białowieska to czekający na odkrycie potencjał Krajowych Inteligentnych Specjalizacji np.:
„Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Politechniki Białostockiej złożyli wniosek
patentowy dotyczący użycia korzeniowca sosnowego w walce z rakiem jelita grubego. Wcześniej
badali zastosowanie grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej w leczeniu nowotworów.
Naukowcy informowali o utworzeniu banku ekstraktów ponad 150 grzybów występujących w
Puszczy Białowieskiej i wspólnych badaniach na początku roku. Bank ekstraktów grzybów znajduje
się w Centrum Naukowo-Badawczym Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w
Hajnówce, a w badaniach chodzi o grzyby rosnące na drewnie martwych drzew lub na żywych
drzewach.
W ramach badań naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) badali właściwości
m.in. korzeniowca sosnowego. „Wniosek patentowy dotyczy nowego zastosowania tego grzyba
umożliwiającego hamowanie rozwoju komórek raka jelita grubego” – poinformowała prowadząca
badania prof. Halina Car, kierownik zakładu farmakologii doświadczalnej UMB.
Car zaznaczyła, że grzyb ten jest powszechny w klimacie europejskim, a przede wszystkim w Puszczy
Białowieskiej. Dodała, że korzeniowiec sosnowy zwany jest białą zgnilizną drewna niszczącą lasy
sosnowe.
Już w trakcie badań nad tym grzybem Car podkreślała, że daje on „spektakularne efekty”.
Właściwości korzeniowca badano najpierw na wyhodowanych w laboratorium komórkach
fizjologicznych oraz komórkach nowotworowych raka jelita grubego, a następnie na myszach
laboratoryjnych.
– Nasze badania były przeprowadzone na liniach komórkowych i to pokazało nam, że komórki
nowotworowe obumierają w sposób zdecydowany w porównaniu do tych, które ekstraktu z
grzybów nie otrzymały – powiedziała Car. Podkreśliła też, że niewielkie zmiany toksyczne –
praktycznie nieistotne – dotyczyły komórek zdrowych.
– To jest bardzo ważne, bo zwykle jest tak, że leki przeciwnowotworowe niszczą też komórki zdrowe
i działają bardzo toksycznie. Chodziło o to, żeby nie działały tak toksycznie, żeby znaleźć alternatywę
– zaznaczyła profesor.
Jej zdaniem otrzymanie patentu „to bardzo długa procedura”. – Wniosek złożyliśmy w tym roku,
potwierdzenia spodziewamy się najwcześniej za pięć lat – mówiła Car.
Obecnie na świecie zarejestrowane są cztery leki na bazie związków grzybów o potencjale
przeciwnowotworowym.” https://www.tvp.info/40594727/grzyb-z-puszczy-bialowieskiej-moze-
leczyc-raka-naukowcy-chca-go-opatentowac

Część badawczo- rozwojowa projektu ma na celu stworzenie w regionie centrum badawczo -
rozwojowego z przykładowym domem ekologicznym, systemami zarządzania energią, wodą,
odpadami, także w wersji mobilnej, będącego Polską „Doliną Ekologiczną” ( na wzór „Doliny
Krzemowej”) zajmującej się opracowaniem innowacyjnych produktów i usług z następujących
dziedzin Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KiS):

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I
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LEŚNO-DRZEWNEGO
KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII
SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA,
MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII
KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY
KIS 8. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W
TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY
KIS 10. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ
GEOINFORMACYJNE
KIS 11. ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZNA
KIS 13. FOTONIKA
KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

Przykładowo: Zamiast programu www.TiryNaTory.pl modernizacja dróg i Polacy zamiast zarabiać na
tranzycie dopłacają do tirów zalewających Rosję towarami z krajów Europy Zachodniej, POnosząc
koszty remontów, wypadków i zatrucia środowiska. w Polsce brakuje 300 obwodnic, np. Warszawy,
za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej Polsce wprowadzając jako zasadę że
zagraniczne tiry w tranzycie od granicy do granicy nie niszczą dróg tylko dają zarobić polskim
kolejom! 1 TIR niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w
wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób. Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza
tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na wystąpienie nowotworów
TIRY NA TORY! do transportu ciężkich ładunków przystosowana jest kolej,a nie drogi.Szwajcarzy w
referendum w 1994 r postanowili by transport towarów odbywał się głównie koleją, ale także
perfekcyjnie wykorzystali tę zmianę do zarabiania pieniędzy…TIR-y jadą koleją (tzw. autostradą
kolejową) albo płacą za każde 100 km jazdy po zwykłej autostradzie o małym natężeniu ruchu ok. 85
euro. W myśl zasady: jeżeli chcesz jeździć po drogach przeznaczonych dla samochodów osobowych
– płać więcej – proporcjonalnie do zniszczeń, jakie powodujesz. Dzięki tym opłatom do szwajcarskiej
kasy wpływa co roku ok. 3,5 miliarda franków, czyli ponad 8 miliardów złotych, które są
przeznaczane m.in. na modernizację infrastruktury kolejowej i rozwój transportu kombinowanego.
Tiry na Tory dotyczą tylko zagranicznych tirów w tranzycie od granicy do granicy! Szwajcarzy,
Niemcy, Austriacy, Holendrzy, Francuzi, a nawet Czesi inwestują w transport kombinowany, a my
czekamy na łatanie dziur ! Dlaczego polskie drogi są jak seks bez zabezpieczeń? Bo wpadniesz w
setkę dziur lub na TIR-a które je powodują!1 TIR=163840 aut osobowych! 1 TIR niszczy nawierzchnię
drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób.
Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na
wystąpienie nowotworów. Przerażające? A to dopiero początek długiej listy TIR-owych grzechów.
POlskim POlitykom-aferzystom zawdzięczamy upadającą kolej w kraju tranzytowym pomiędzy
wschodem i zachodem Europy!Tiry na Tory=sposób na rozwiązanie problemu tirów w tranzycie w
Polsce brakuje 300 obwodnic,np. Warszawy,za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej
Polsce. Wspomnijmy że te drogi są dobre dla osobówek ale problem to TIRY przejazd 1
przeładowanego tira niszczy drogę tak jak przejazd 190 000 000 samochodów osobowych (oficjalne
dane) skad sie biora koleiny !?
Np. dziennie z w tranzycie Litwa (Rosja) - Niemcy przez Polskę przejeżdża 5000 tirów (w obie strony)
1 pociąg zabiera 50 tirów tak wiec wystarczyłoby 100 pociągów dziennie (100 podzielić na 24
godziny =4 na godzinę) by 100% tych tirów zniknęło z dróg to oznacza ze wystarczyłoby co 30 minut



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

odprawić po 1 pociągu w stronę Niemiec i 1 w stronę Litwy(Rosji). Leganie kierowca mogący jechać
maksimum ok. 10 godzin dziennie nie pokona w całości trasy od granicy z Litwą/Białorusią do
granicy z Niemcami, musi mieć ok. 8 godzin przerwy. W ciągu tych 10-18 godzin mógłby
wypoczywać np. w wagonie sypialnym doczepionym do pociągu transportującego np. 50 takich
tirów jadących od granicy do granicy.

Potrzebne jest np. przywrócenie połączeń kolejowych z Warszawy i organizacja wydarzeń
promocyjnych jak np. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl

Dodatkowo: realizacja imprezy promocyjnej – festiwalu:

"W moim mieście dzieci Na ulicy grają w badmintona
Starsi i młodsi piją wino W bramach albo w swoich domach
A kultura tu podobno jest Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury
Nawet z jego okien płynie nieraz jazz To dlaczego jest jak jest - nie rozumiem
Knajpy pełne są młodzieńców Może twórczych może zdolnych
Ich ambicje giną w kuflach Bo za dużo tu chwil wolnych
Będzie festyn na dzień dziecka Są biesiady literackie
A nas sąsiad z piwnicy wygonił Bo nasza muzyka jest wariacka
Nie ma, nie ma tu kultury” http://www.tekstowo.pl/piosenka,zielone_zabki,kultura.html

W 1996 r Rafał Kosno i Stowarzyszenie Federacja Zielonych skierowało petycję do ówczesnego
Prezydenta Miasta wraz z 500 podpisami mieszkańców ulicy Lipowej domagającymi się utworzenia
deptaka od Kościoła Św. Rocha do Kościoła Farnego oraz dróg rowerowych w centrum miasta.
Docelowo proponujemy zadaszenie fragmentu deptaka wzorem innych miast, by stworzyć w
centrum całoroczne miejsce handlu, usług, rozrywki.

Zmieniło to oblicze miasta który zyskał centrum. Rafał Kosno zapoczątkował organizację na deptaku
przykładowych koncertów np. z Okazji Dnia Ziemi w 1996 r i po utworzeniu fragmentu deptaka w
tym wykorzystaniem dotacji Urzędu Miasta w wysokości 3000 zł na całodzienny koncert, zabawy dla
dzieci, pokazy teatralne, co pozostaje niedoścignionym wzorem dla innych osób i instytucji
marnotrawiących publiczne pieniądze.

Obecnie stworzyłem także projekt www.koncerty.bialystok.pl - Nagrania, relacje, transmisje.
Promocja i wspieranie lokalnej kultury, koncertów, zespołów, wydarzeń artystycznych.

Białowieża, Hajnówka i okolice Puszczy Białowieskiej leżące blisko Warszawy mogłyby być bogatsze
niż Zakopane, żyjąc z turystyki, a nie z deficytowej, przestarzałej gospodarki leśnej. Potrzebne jest
np. przywrócenie połączeń kolejowych z Warszawy i organizacja wydarzeń promocyjnych jak np.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

Testujemy nasz pomysł zrealizowany 27.08.2016 r. dzięki sponsoringowi IKEA (3 000 zł) jako
jednodniowy Festiwal w Amfiteatrze w Starym Dworze, gmina Narewka, nad Zalewem
Siemianówka), 3,5 godzinna relacja filmowa jest na stronie www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl https://www.youtube.com/watch?v=3yfb7_tuooU

Całość wydarzeń, jak również dodatkowe filmy, reportaże, debaty itp. wydarzenia byłyby
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transmitowane lub dokumentowane na stronach www, na kanałach youtube i profilach/stronach
Facebooka, tak by nawet osoby które nie mogły w nich uczestniczyć fizycznie, mogły uczestniczyć
interaktywnie poprzez oglądanie, dyskusję, komentarze.

Chcemy zrealizować Festiwal z większą ilością atrakcji, także w innych miastach w Polsce, dlatego
potrzebujemy wsparcia. Ponadto chcemy zorganizować "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" jako
wielowymiarowy proces konsultacji, debat, dyskusji, zaangażowania lokalnej społeczności i
instytucji w program rozwoju regionu w oparciu o turystykę i "zielone miejsca pracy" związane np. z
Puszczą Białowieską, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów przyrody i środowiska.

Chcemy zrealizować Festiwal z większą ilością atrakcji w Białowieży, Hajnówce i w okolicach, np. na
terenie Białowieskiego Skansenu Wsi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Skansen_w_Białowieży
http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/skansen-w-bialowiezy/
http://www.skanseny.net/skansen/bialowieza lub Przesiadkowa Stacja Kultury
www.hajnowkacentralna.eu, dlatego potrzebujemy wsparcia.

Planujemy koncerty, wystawy, warsztaty, wycieczki współorganizowane przez samych uczestnik
ów jako aktywne samokształtujące się wydarzenie o charakterze edukacyjno - kulturalno -
społecznym.
Ponadto warsztaty zdrowego gotowania, bezpłatny poczęstunek np. wegetariański, kiermasz
zdrowej żywności, część sportowo – rekreacyjną z nagrodami.

Wiele krajów ma wyższe góry (np. Alpy), starsze, ciekawsze zabytki (np. Francja, Włochy), cieplejszy
klimat, atrakcyjniejsze plaże, morza, oceany czy jeziora (np. Włochy, Francja, Hiszpania, Bułgaria,
Egipt itp.). Jednak potencjał Białowieży jest wciąż niewystarczająco wykorzystany.

Białowieżę odwiedza około 200 tysięcy turystów rocznie (według sprzedaży biletów w Rezerwacie
Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego), podczas gdy np. Zakopane odwiedza 1,5
miliona turystów rocznie, a obóz koncentracyjnym w Oświęcimiu 2 miliony turystów rocznie.
Trzeba np. ponownie uruchomić zaniedbaną linię kolejową Białystok - Bielsk Podlaski- Hajnówka -
Białowieża i Białowieża – Hajnówka, by znowu jeździły pociągi Warszawa - Hajnówka - Białowieża,
by turyści - szczególnie zagraniczni - mogli do Puszczy Białowieskiej dojechać pociągiem np. wprost z
lotniska w Warszawie, by turyści zwiedzali nie tylko samą Białowieżę, ale i okolice Puszczy
Białowieskiej np. Hajnówkę, Narewkę, zalew Siemianówka itp.

Okolice Puszczy Białowieskiej i Podlasie są bliżej Warszawy niż np. Zakopane, może nas odwiedzać
10 razy więcej turystów, zostawiając 10 razy więcej pieniędzy, dając zatrudnienie 10 razy większej
ilości osób, które nie musiałyby np. emigrować za pracą.

Proponowany projekt na pozytywny wpływ na realizacje polityk horyzontalnych Unii Europejskiej:
politykę zrównoważonego rozwoju i politykę równości szans, w tym wyrównywanie szans osób z
niepełnosprawnością.

Działania proponowanego projektu przyczynią się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na
sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,

Gwarantują wydajność wykorzystania zasobów do realizacji zadania (m.in. zasobów ludzkich, pracy,
materiałów),
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Poprawią stan środowiska.

Planują zatrudnienie przy realizacji zadania osób z grup pozostających w trudnej sytuacji na rynku
pracy. Ma na celu zapewnienie dostępu dla wszystkich grup społecznych w tym osób
niepełnosprawnych, zapewnienie odpowiednich warunków ich uczestnictwa? Projekt konsultuje
udział w działaniach osób o różnych potrzebach, ma zlikwidować bariery, zniwelować stereotypy
społeczne poprzez konkretne działania w projekcie. Oferent dba o środowisko przyrodnicze poprzez
konkretne czynności opisane w proponowanym projekcie.

"Festiwal": organizacja imprezy promującej rozwój regionalny i szkoleniowej dla uczestników
projektu, podczas której zostaną podjęte inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego: np. reaktywacja
zamkniętych połączeń kolejowych, nowe miejsca pracy w turystyce, rolnictwie, aktywizacja
lokalnych społeczności i osób na rzecz pracy w swoim otoczeniu - okolicy - demokracja obywatelska

Przygotowanie "Festiwalu" w okolicach Puszczy Białowieskiej - docelowo 2 miesięcznej wakacyjnej
plenerowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim promującej twórczość regionalną i młodych ludzi jako
promocji alternatywy dla młodych osób zagrożonych patologiami, brakiem szansy na
samodzielność, twórczość i rozwijających ich pasje i zainteresowania w wolnym czasie w kierunku
muzyki, sztuki, teatru, ekologii, zdrowego stylu życia - gdy dla wielu osób zabawa i spędzanie czasu
wolnego sprowadza się do np. konsumpcji alkoholu

Festiwal poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie zakłada
organizację obozu wraz z "otwartą sceną" i stworzenie warunków do w wersji maksymalnej 60 dni
prezentacji twórczości młodych ludzi z całej Polski - obozu - pola namiotowego i kampingowego z
zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, "otwartej sceny" pozwalającej na występy muzyczne,
warsztatów, wystaw, prelekcji, spotkań, szkoleń, projekcji filmów itp. działań stanowiących okazję
do prezentacji i wymiany doświadczeń wielu chętnych osób z całej Polski, dla których będzie to
okazja do prezentacji swoich osiągnięć i dorobku, pasji, osiągnięć i zainteresowań - aktywny udział
uczestników którzy niejako tworzą wydarzenie, a nie tylko konsumują występy rozrywkowe jest
podstawową cechą wyróżniającą i innowacyjną dla festiwalu

W skład organizatorów festiwalu wchodziłyby osoby i twórcy z regionu Podlasia jak i całej Polski,
oraz uczestnicy projektu

Utworzone zostaną strony internetowe związane z festiwalem, promujące muzykę, transmitujące
fragmenty wydarzeń, zawierające relacje itp.

Przykładowy Program Dzienny Festiwalu wyglądałby w sposób następujący:
Godz. 17.00 - 22.00 prezentacje zespołów muzycznych na "otwartej scenie". Występ byłby
nagrywany w postaci audio video transmitowany umieszczany na stronie internetowej "Festiwalu "
co zwiększa zasięg imprezy, ilość odbiorców i uczestników. Część muzyczna wzorowana byłaby na
festiwalu przeglądzie młodej sceny Zgrzyty
Ponadto odbywałyby się
Wycieczki turystyczno przyrodniczne z przewodnikiem 1 grupa dziennie Pokazy warsztaty filmów
amatorskich
Warsztaty zajęcia teatralne
Warsztaty zajęcia kabaretowe
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Warsztaty zajęcia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie
Warsztaty zajęcia fotograficzne
Inne warsztaty np. gotowania zdrowej żywności
Warsztaty renowacji lokalnych linii kolejowych np. odtworzenie zamkniętej 20 kilometrowej linii
kolejowej Hajnówka - Białowieża i zabytków, zajęcia archeologiczne np. www.kolejowepodlasie.pl
Część sportowo - rekreacyjna z wykorzystaniem lasów, i wód =- wypożyczalnia rowerów, sprzętu
wodnego i pływającego, regaty , nauka pływania, loty balonem, kursy spadochroniarskie,
szybowcowe
Wydawnictwa projektu
Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu
Akademia Rocka, czyli muzyczne zajęcia -Lekcje gry na instrumentach zakończone koncertami i
nagraniami. Polecam www.koncerty.bialystok.pl

Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego
rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego
adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami,
bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość
życia. - Utworzenie PODLASKIEGO CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO I
LOKALNEGO, PROMOCJI I INFORMACJI - przeszkolenie osób, korzystających - Stworzenie nowych
miejsc pracy w turystyce, rolnictwie ekologicznym, odnawialnej energii, budownictwie tanich
ekologicznych domów z gliny, tworzeniu szlaków turystycznych, rolnictwie ekologicznym i produkcji
zdrowej żywności, odtwarzania lokalnych linii i połączeń kolejowych, renowacja zabytków,
ratowanie lokalnych tradycji i kultury - Modelowe projekty jak dom ekologiczny z gliny, samochód
elektryczny systemy gospodarki odpadami odnawialnej energii, przydomowe oczyszczalnie ścieków
itp. - Program urealnienia polityki rozwoju regionalnego cykl otwartych, moderowanych,
dyskusyjnych debat, spotkań społecznych dla mieszkańców regionu - uruchomienie i utrzymywanie
strony internetowej o charakterze edukacyjnym, promującej walory turystyczne oraz ekologiczne
regionu - "Festiwal" poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie -
Wydawnictwa projektu - Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu będą
zauważalnym, praktycznym przykładem i bodźcem do zmiany społecznej i zrównoważonego
rozwoju regionu w oparciu o zasoby przyrody, turystyczne i rolnictwa. W przeciwieństwie do często
mylnego wizerunku pozarządowych organizacji ekologicznych jako "hamujących rozwój
gospodarczy" będzie to przykład działań konstruktywnych, w które włączone zostaną grupy
defaworyzowane, marginalizowane, co przyczyni się do wzrosty jakości i poziomu życia w regionie,
oraz do wzbogacenia osób z innych regionów, Europy i świata o unikalne wartości regionu projektu
związane z turystyką, przyrodą, zdrową żywnością i kulturą. Jednocześnie jest to projekt
innowacyjny, nie nastawiony na zysk lecz rozwój społeczny

Miejsce realizacji

Realizacja opisanych działań projektu jak w opisie w punkcie 3. Syntetyczny opis zadania

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja opisanych działań projektu
jak w opisie w punkcie 3. Syntetyczny
opis zadania

Realizacja opisanych działań
projektu jak w opisie w
punkcie 3. Syntetyczny opis
zadania

Realizacja opisanych działań
projektu jak w opisie w
punkcie 3. Syntetyczny opis
zadania

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Fundacja Instytut Białowieski, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie
Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, zostały założone przez członków m.in.
Federacji Zielonych www.FederacjaZielonych.pl do organizacji np.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
Wcześniejsze osiągnięcia to m.in. sieć dróg rowerowych w Białymstoku i okolicach
www.FederacjaZielonych.pl, przekształcenie fragmentu ulicy w centrum Białegostoku w deptak,
tereny zielone i sztuczne wyspy dla ptaków przy centrum handlowym Galeria Biała w Białymstoku
www.atrium-biala.pl, czystsze powietrze w Białymstoku dzięki spalaniu biomasy w Elektrociepłowni
Białystok, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami na drogach, promocja zdrowego odżywania,
lokalny portal informacyjny www.i.bialystok.pl, nagrania z koncertów w Białymstoku
www.koncerty.bialystok.pl nagrania z Rady Miasta Białystok www.RadaMiastaBialystok.pl
informacje: www.i.Bialowieza.pl www.PuszczaBialowieskaTV.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalZubra.pl www.FederacjaZielonych.pl
www.i.Bialystok.pl www.Koncerty.Bialystok.pl www.RadaMiastaBialystok.pl

Organizacja liczy od 15 do ok. 200 członków zwyczajnych i wspierających, zatrudnia osoby do
prowadzenia konkretnych projektów, dysponuje budżetem ok. 30 000 zł rocznie, zapleczem (biuro,
telefon, sprzęt komputerowy ze skanerem, drukarką, dostępem do internetu, bazą danych,
biblioteką, 2 samochodami: osobowym i dostawczym)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Instytut Białowieski, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie
Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, zostały założone przez członków m.in.
Federacji Zielonych www.FederacjaZielonych.pl do organizacji np.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
Wcześniejsze osiągnięcia to m.in. sieć dróg rowerowych w Białymstoku i okolicach
www.FederacjaZielonych.pl, przekształcenie fragmentu ulicy w centrum Białegostoku w deptak,
tereny zielone i sztuczne wyspy dla ptaków przy centrum handlowym Galeria Biała w Białymstoku
www.atrium-biala.pl, czystsze powietrze w Białymstoku dzięki spalaniu biomasy w Elektrociepłowni
Białystok, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami na drogach, promocja zdrowego odżywania,
lokalny portal informacyjny www.i.bialystok.pl, nagrania z koncertów w Białymstoku
www.koncerty.bialystok.pl nagrania z Rady Miasta Białystok www.RadaMiastaBialystok.pl
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informacje: www.i.Bialowieza.pl www.PuszczaBialowieskaTV.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalZubra.pl www.FederacjaZielonych.pl
www.i.Bialystok.pl www.Koncerty.Bialystok.pl www.RadaMiastaBialystok.pl

Organizacja liczy od 15 do ok. 200 członków zwyczajnych i wspierających, zatrudnia osoby do
prowadzenia konkretnych projektów, dysponuje budżetem ok. 30 000 zł rocznie, zapleczem (biuro,
telefon, sprzęt komputerowy ze skanerem, drukarką, dostępem do internetu, bazą danych,
biblioteką, 2 samochodami: osobowym i dostawczym)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja Instytut Białowieski, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie
Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, zostały założone przez członków m.in.
Federacji Zielonych www.FederacjaZielonych.pl do organizacji np.
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
Wcześniejsze osiągnięcia to m.in. sieć dróg rowerowych w Białymstoku i okolicach
www.FederacjaZielonych.pl, przekształcenie fragmentu ulicy w centrum Białegostoku w deptak,
tereny zielone i sztuczne wyspy dla ptaków przy centrum handlowym Galeria Biała w Białymstoku
www.atrium-biala.pl, czystsze powietrze w Białymstoku dzięki spalaniu biomasy w Elektrociepłowni
Białystok, zapobieganie wypadkom ze zwierzętami na drogach, promocja zdrowego odżywania,
lokalny portal informacyjny www.i.bialystok.pl, nagrania z koncertów w Białymstoku
www.koncerty.bialystok.pl nagrania z Rady Miasta Białystok www.RadaMiastaBialystok.pl
informacje: www.i.Bialowieza.pl www.PuszczaBialowieskaTV.pl www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalZubra.pl www.FederacjaZielonych.pl
www.i.Bialystok.pl www.Koncerty.Bialystok.pl www.RadaMiastaBialystok.pl

Organizacja liczy od 15 do ok. 200 członków zwyczajnych i wspierających, zatrudnia osoby do
prowadzenia konkretnych projektów, dysponuje budżetem ok. 30 000 zł rocznie, zapleczem (biuro,
telefon, sprzęt komputerowy ze skanerem, drukarką, dostępem do internetu, bazą danych,
biblioteką, 2 samochodami: osobowym i dostawczym)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Realizacja opisanych działań projektu
jak w opisie w punkcie 3. Syntetyczny
opis zadania

9 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 000,00 9 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. statut (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
2. Pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania oferenta (obligatoryjny - papierowo)
3. Udokumentowane przygotowanie zawodowe osób pracujących w ramach zadania, dające

gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadania (obligatoryjny - papierowo)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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