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Wójt informuje
użyteczności
publicznej,
tj.
budynku
Białowieskiego
Ośrodka
Kultury
oraz
budynku przedszkola. W ramach zadania
planujemy wykonać m.in. docieplenie
budynków, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej
spełniającej
odpowiednie
standardy, wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
instalacje zespołu do produkcji energii cieplnej
na cele c.o. w oparciu o gazowe absorpcyjne
pompy ciepła, wymiana oświetlenia na
energooszczędne oraz wymianę pokrycia
dachowego budynku BOK. Wartość całkowita
projektu to ok. 2 300 000 zł natomiast
dofinansowanie, jakie możemy uzyskać to 85%
wartości kosztów kwalifikowalnych, tj. ok.
1 820 000 zł.
2. Planujemy w bieżącym miesiącu również
złożyć wniosek do rządowego programu
„Razem bezpieczniej” na dofinasowanie
budowy lokalnego systemu monitoringu w
celu poprawy bezpieczeństw w naszej gminie.
3. W ramach konkursów ogłaszanych przez
Lokalną
Grupę
Działania
„Puszcza
Białowieska” będziemy się starać uzyskać
dofinansowanie na infrastrukturę turystyczną
oraz na zadania związane z rewitalizacją małej
skali.
4. W planach mamy także przywrócenie
funkcji kąpieliska na rzece Narewka. Obecnie
jesteśmy
na
etapie
przygotowywania
dokumentów i informacji niezbędnych do
rozpoczęcia procedur formalno-prawnych. Po
uzyskaniu wszelkich pozwoleń będziemy
aplikować o dofinansowanie ze środków UE
na realizację przedmiotowej inwestycji.

1. Gmina Białowieża pod koniec grudnia br.
złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie
projektu „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Białowieża”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w tym budownictwo
komunalne.
Projekt
obejmuje
głęboką
modernizację
energetyczną
budynków

Informacje Rady Gminy
Na I Sesji Rady Gminy Białowieża
kadencji 2018-2023, która odbyła się 20
listopada
2018r.,
nastąpiło
uroczyste
zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta oraz

Radnych.
Dokonano
również
wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy, którym
został Włodzimierz Wołkowycki, oraz
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Komisja
Planowania,
Gospodarki
Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa,
Melioracji i Turystyki
1. Krzysztof Zamojski – Przewodniczący
Komisji
2. Krystyna Micun
3. Włodzimierz Wołkowycki
4. Wojciech Stanisław Niedzielski
5. Joanna Lewczuk
6. Piotr Charkiewicz
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Porządku Publicznego oraz
Ochrony Środowiska.
1. Wojciech Stanisław Niedzielski –
Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Antczak – członek komisji
3. Anna Barbara Borowska-Berend –
członek komisji
4. Piotr Charkiewicz – członek komisji
5. Krystyna Micun – członek komisji
6. Bożena Ptaszyńska – członek komisji
7. Elżbieta Rubiel – członek komisji
8. Justyna Szpakowicz - członek komisji
9. Jowita Morawska – członek komisji

Wiceprzewodniczącego,
którym
został
Krzysztof Zamojski.
Z kolei na II Sesji Rady Gminy
Białowieża, która odbyła się 29 listopada br.
wybrano członków i Przewodniczących
poszczególnych Komisji.
Komisja Rewizyjna
1. Andrzej Antczak - Przewodniczący
Komisji
2. Joanna Lewczuk – członek komisji
3. Grzegorz Orzechowski – członek
komisji
4. Urszula Podłaszczyk – członek komisji
5. Bożena Ptaszyńska – członek komisji
6. Janusz Szpakowicz – członek komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Grzegorz
Orzechowski
–
Przewodniczący Komisji
2. Urszula Podłaszczyk – członek komisji
3. Elżbieta Rubiel - członek
4. Janusz Szpakowicz – członek komisji
5. Krzysztof Zamojski – członek komisji

„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”
w naszej bibliotece
W pilotażowej edycji kampanii społecznej
„Mała Książka – Wielki Człowiek”,
realizowanej przez Instytut Książki w
ramach
promocji
czytelnictwa wśród
trzylatków, wzięło już udział prawie 22 tys.
dzieci. W 3 tys. bibliotek w całej Polsce na
Małych Czytelników czeka w prezencie
wyjątkowa
Wyprawka
Czytelnicza.
Projektowi
towarzyszy
ogólnopolska
kampanię medialną z udziałem znanego
małżeństwa: aktorki Joanny KoroniewskiejDowbor
oraz
dziennikarza
Macieja
Dowbora. W pilotażowej edycji kampanii
społecznej „Mała Książka – Wielki
We wrześniu tego roku 3 tys. placówek
bibliotecznych w całej Polsce przystąpiło do
pilotażowej edycji projektu dla trzylatków
realizowanego w ramach kampanii społecznej
„Mała książka – wielki człowiek”. Ma ona
zachęcić rodziców do częstego odwiedzania
bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z
dzieckiem. Od września do listopada już
prawie 22 tys. dzieci rozpoczynających

edukację przedszkolną otrzymało w prezencie
swoje Wyprawki Czytelnicze. W każdej
znalazły się: książka Pierwsze wiersze dla…,
czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa
wybitnych
polskich
poetów,
pięknie
zilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak i
Pawła Pawlaka, broszura dla rodziców Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka,
która przypomina o korzyściach wynikających
z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do
zbierania naklejek. Za każdą wizytę w
bibliotece,
zakończoną
wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny
dyplom potwierdzający jego czytelnicze
zainteresowania.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
przypomina o korzyściach wynikających z
czytania już od pierwszych miesięcy życia
dziecka. Ma zachęcać rodziców do jak
najczęstszego spędzania czasu z dzieckiem na
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wspólnym czytaniu i zabawie z książką, a
także do wyrabiania w dziecku nawyku
czytelniczego przez regularne wizyty w
bibliotece.
Ostatnie Wyprawki Czytelnicze czekają
jeszcze na trzylatki w bibliotekach publicznych
w całej Polsce. Listę bibliotek zaangażowanych
w projekt można znaleźć tutaj: http://wielkiczlowiek.graffiti.nq.pl/wpcontent/themes/wielkiczlowiek/img/biblio.pdf
Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o
prezentach
pod
choinkę,
ale
i
o

najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać
naszemu dziecku. To czas, który
mu
poświecimy na wspólne czytanie książki, i
miłość do literatury, która pozostanie na całe
życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne
dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i
czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi
bywalcami bibliotek!
Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii
www.wielki-czlowiek.pl oraz do obejrzenia
spotu promocyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=mStRm
HpKph4

Woreczki szczęścia od białoruskich przyjaciół, czyli co
piszą o nas białoruskie media
Niedawno (28.10.2018r. - nasz przypis)
Świsłocz odwiedzili turyści z zagranicy,
którzy przyjechali bez wiz. Była to grupa
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Białowieży położonej w województwie
podlaskim, w powiecie hajnowskim w
Polsce.

Są to nasi najbliżsi polscy sąsiedzi. Od
białoruskiej granicy do Białowieży są zaledwie
cztery kilometry.
Gości jadących autokarem powitano na
pieszym przejściu granicznym Pererov. Warto
dodać, że w ubiegłym roku przez to przejście
graniczne na Białoruś wjechało 4 673
cudzoziemców.
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Pobyt polskich przyjaciół był jednodniowy. O
ich wizycie było wiadomo wcześniej, dlatego
wystarczyło czasu, by zaplanować zwiedzanie
obiektów, które mogą zainteresować gości.
Małych turystów serdecznie powitano
piosenkami i prezentami w Gimnazjum Nr 1
imienia
K. Kalinowskiego w
Świsłoczy. Po słodkim poczęstunku gości
zaproszono
do
muzeum
szkolnego.
Gimnazjaliści
opowiedzieli
swoim
rówieśnikom o historii gimnazjum i jego
wybitnych absolwentach. Nasi polscy sąsiedzi
zostawili wpis w księdze gości honorowych.
Turystów zagranicznych zaproszono do
udziału w wesołych zabawach ludowych.
Bardzo chętnie do nich dołączyli. Najbardziej
aktywni oczywiście dostali prezenty.

występujących w puszczy. Mimo iż raczej
trudno
im
zaimponować,
ponieważ
Białowieża jest siedzibą polskiej części puszczy
i wszyscy dużo słyszeli o starym lesie.

Goście
zjedli
obiad
w
restauracji
„Białowieskiej”, zrobili zakupy w sklepach i
udali się do przejścia granicznego Pererov. Do
zobaczenia znów!
Barbara Leoniuk, wicedyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży:
– Mieszkamy obok siebie i przyjechaliśmy tu wraz
z naszymi
dziećmi, uczniami, by pokazać,
że jesteśmy sąsiadami. Wspólnie uczestniczymy w
projektach transgranicznych, by mieć możliwość
częściej się widywać i lepiej poznawać siebie
nawzajem.
Bardzo się nam podoba
w
Świsłoczy. Jestem tu po raz drugi. Byłam
dwa
tygodnie temu i od razu postanowiłam przywieźć tu
swoich uczniów. Dzieciom również się u was
podoba. Bardzo dobrze nas przyjęto w gimnazjum.
Warto częściej się spotykać.
Julia Barmuta, uczennica VIII klasy Szkoły
Podstawowej w Białowieży:
– Wszystko mi się spodobało. Co prawda na
Białorusi w tym roku jestem już po raz drugi.
W czerwcu byłam w Kamieniukach. Wszystko było
ciekawe. Dziękuję
moim
rówieśnikom
z
gimnazjum za serdeczne powitanie.
Więcej możecie Państwo zobaczyć na:
http://www.svisgaz.by/regionalnews/14445-woreczki-szcz281347cia-odbia322oruskich-przyjaci243322.html

Dla małych gości z zagranicy zorganizowano
również warsztaty, podczas których nauczyli
się robić woreczki szczęścia. Nie sposób było
oderwać ich od tego zajęcia. Białoruskie
upominki będą wspaniałym prezentem dla
bliskich.
Po krótkim odpoczynku znów były zabawy
ruchowe w sztafecie „Sport gromadzi
przyjaciół”. Zwyciężyła oczywiście przyjaźń!
Międzynarodowa!
W Powiatowym Muzeum HistorycznoKrajoznawczym
turyści
poznali
wiele
ciekawych faktów o przyrodzie i zwierzętach

Maryna Janiuk - Gazeta Świsłocka
Foto autora.
Barbara Leoniuk- ZSP w Białowieży
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American School of Warsaw
– trzy dni niezapomnianych wrażeń
Rozmawialiśmy
z
nauczycielami
i
pracownikami ASW, którzy bardzo chętnie
dzielili się swoją wiedzą i zapoznawali z
metodami swojej pracy. Poznaliśmy treści
programów
nauczania
oraz
pomoce
dydaktyczne
wykorzystywane
przez
nauczycieli szkoły w Konstancinie.
Wśród wielu rzeczy, które pozytywnie mnie
zaskoczyły znalazł się ogromny nacisk, jaki w
American School of Warsaw kładziony jest na
czytanie. Czytają tu wszyscy: od najmłodszych
dzieciaków poczynając, które słuchają książek
online, po młodzież spędzającą popołudnia w
bibliotece szkolnej. Książka jest wszechobecna. Nie
wzbudza również wątpliwości zakaz korzystania z
telefonów komórkowych i brak dzwonków
śródlekcyjnych.
Obserwacja zajęć oraz wymiana spostrzeżeń na
temat metod pracy
innych nauczycieli
zmotywowała mnie do refleksji i doskonalenia
własnego warsztatu pracy.
Mam nadzieję, że udało mi się podpatrzeć kilka
ciekawych pomysłów na lekcje i nauczanie. Może
nie mamy tak imponujących warunków do nauki,
ale na pewno mamy chęci, zapał i przekonanie o
ciągłym motywowaniu naszych uczniów do pracy i
uświadamianiu im wartości wiedzy i wiary we
własne możliwości, zgodnie z powiedzeniem, że
wszystko można osiągnąć, jeśli się tylko uwierzy, że
jest to możliwe.
Mariola Glencner

Dzięki realizacji projektu „80 hours round the
school year with a book” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży , znalazłam się
w gronie dziesięciu nauczycieli języka
angielskiego z małych miejscowości, którzy na
początku października 2018r.,wzięli udział w
trzydniowym
spotkaniu
metodycznym
zorganizowanym w AMERICAN SCHOOL
OF WARSAW w Konstancinie. Program
edukacyjny przygotowany został przez Radę
Polek we współpracy z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności English Teaching.
American School of Warsaw to szkoła w
Konstancinie, do której uczęszczają dzieci z 55
krajów na świecie. W skład kampusu wchodzą
placówki wszystkich poziomów nauczania,
działające według zasad obowiązujących w
Stanach Zjednoczonych, poczynając od
przedszkola (Kindergarten) a kończąc na
Szkole Średniej (High School). Szkoła sama w
sobie jest ogromna – w chwili obecnej
uczęszcza do niej ok.980 uczniów. Większość
nauczycieli
pochodzi
ze
Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Australii.
Pobyt w szkole polegał na czynnym udziale w
zajęciach szkolnych i klasowych. Oglądaliśmy
pracownie i prowadzone w nich lekcje.
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Jesienna wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą
W dniach 15-16 października 2018r. chętni
uczniowie klas: III, IV,V i VII pod opieką
Pani Barbary Leoniuk, Marioli Glencner i
Katarzyny Grygoruk uczestniczyli w
wycieczce,
której
harmonogram
obejmował spacer zabytkowym Parkiem
Zdrojowym w Nałęczowie, pełniącym
funkcję uzdrowiskową oraz zwiedzanie
Kazimierza Dolnego - uroczego ,
renesansowego
miasteczka
położonego wśród wzgórz tuż przy rzece
Wiśle. Za swe piękne kamienice zwane
bywa perełką polskiego renesansu. Znają
je dobrze także ci, którzy kochają dobre
kino. A i dla łasuchów ma coś cennego –
charakterystyczne słodko wypiekane
koguty.

Spacerowaliśmy
nadwiślańską
promenadą,
zwiedzaliśmy
ruiny
zamku Kazimierza Wielkiego oraz XIIIwieczną
basztę.
Nasz
zachwyt
wzbudził Korzeniowy Dół uważany za
najpiękniejszy z kazimierskich wąwozów.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Pałac
Zamoyskich w Kozłówce, który jest jedną
z najlepiej zachowanych rezydencji
magnackich w Polsce.
Słońce
nam
świeciło,
humory
dopisywały. Z nadzieją na kolejną
interesującą wyprawę wróciliśmy do
Białowieży.
Mariola Glencner
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Projekty z dotacji MSWiA realizowane w 2018 roku
w Białowieży
W 2018 roku Białowieski Ośrodek
kultury realizował trzy projekty z dotacji
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji. W ramach realizacji projektu
„Ruczajok – zespół białoruskiej mniejszości
narodowej” grupa dała 19 koncertów.
1.
14.01.2018 - XIX Prezentacje Zespołów
Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda 2018" –
Białystok
2.
19.01.2018 - Wieczór Kolęd w
Gminnym Centrum Kultury w Dubinach
3.
27.01.2018 - Piosenka Białoruska 2018,
eliminacje rejonowe w Hajnowskim Domu
Kultury, III miejsce w kategorii ZESPOŁY
WOKALNE (śpiew z akompaniamentem
instrumentalnym)
4.
11.02.2018 - Piosenka Białoruska 2018,
eliminacje centralne w Hajnowskim Domu
Kultury
5.
06.05.2018 – Obchody Święta Korowaja
Agrarnego w Radziwiłłówce podczas XII
Festiwalu
Korowaja
Mielnickiego
–
Radziwiłłówka
6.
27.05.2018 – Festyn Rodzinny z okazji
Zielonych Świątek w Wilanowie (gmina
Mielnik)
7.
09.06.2018 – Piknik z LGD w Boćkach
8.
10.06.2018 - Występ dla Seniorów z
Lublina, Pensjonat Gawra w Białowieży
9.
07.07.2018 – 34 Noc Kupały w
Białowieży
10.
12.07.2018 – Festyn Ludowy w
Lewkowie Starym
11.
12.07.2018 – Podsumowanie projektu w
Starym Berezowie
12.
09.08.2018 - Festyn Ludowy w
Siemianówce
13.
26.08.2018 - Święto Sera w Korycinie
14.
01.09.2018 – VIII BulwaFest w Lipinach
15.
02.09.2018 – Podsumowanie projektu w
Mochnatym
16.
16.09.2018
–
XIII
Festyn
Archeologiczny Zbucz 2018
17.
16.09.2018 – Podsumowanie projektu
"Śpiew łączy pokolenia" w Gminnym Centrum
Kultury w Dubinach
18.
09.10.2018 – Dzień Seniora w Hotelu
Białowieskim

19.
28.10.2018 – Spotkania z Folklorem
Podlasia w Gminnym Ośrodku Kultury w
Czyżach
Z występów zespołu została sporządzona
dokumentacja fotograficzna, która jest
dostępna
na
profilu facebook zespołu
Ruczajok.
Kolejny projekt to
„Wieczorki
białoruskie w Białowieży” realizowany w
partnerstwie
z Zespołem Szkolno
–
Przedszkolnym w Białowieży. W ramach
cyklu spotkań gościliśmy 16.05.2018 zespół
wokalny „Zniczka” działający pod kierunkiem
pani Bożeny Winconek przy Zespole Szkół z
Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce. Drugie spotkanie odbyło się
08.10.2018. Gościem spotkania był Pan Jerzy
Szymaniuk – dokumentalista życia społeczno
– kulturalnego miejscowości Siemianówka, z
której pochodzi oraz gminy Narewka. Trzecie
spotkanie odbyło się 20.11.2018. Gościem
spotkania była młodzież z koła teatralnego
działającego przy Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, która wystawiła
spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko” w reżyserii
Joanny Troc. Czwarte spotkanie odbyło się
27.11.2018. Gośćmi spotkania byli pisarze
amatorzy z Narewki, którzy prezentowali
autorskie, białoruskie wiersze wydane w
autorskich tomikach. W spotkaniu wzięli
udział pani Wiera Radziwoniuk, pan
Konstanty
Ciełuszecki,
pan
Mikołaj
Woroniecki,
dodatkowo
dziennikarz
białoruskiego tygodnika „NIVA” pan Jan
Ciełuszecki oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Narewce pani Helena Rejent, która
koordynowała przyjazd zaproszonych gości.
Zespół Suniczki działający przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży również otrzymał dofinansowanie
w ramach zadania „Suniczki – dziecięcomłodzieżowy zespół białoruskiej mniejszości
narodowej”. W ramach projektu młodzież z
zespołu uczestniczyła w:
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1. 10.01.2018 - udział zespołu Suniczki w
Białowieskim Kolędowaniu w Białowieskim
Ośrodku Kultury, dwie grupy.
2. 11.01.2018 – udział zespołu Suniczki w
Hajnowskich
Spotkaniach
z
Kolędą
Prawosławną w Hajnowskim Domu Kultury
organizowanych
przez
Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
dwie grupy, grupa młodsza I miejsce, grupa
starsza II miejsce.
3. 14.01.2018 – udział zespołu Suniczki w
koncercie galowym w ramach Hajnowskich
Spotkaniach z Kolędą Prawosławną w
Hajnowskim Domu Kultury organizowanych
przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Cerkiewnej w Hajnówce, dwie grupy.
4. 08.03.2018 – występ zespołu Suniczki z
okazji Dnia Kobiet dla białowieskich
„Seniorek”, grupa starsza.
5. 15 maja 2018 - udział w eliminacjach
rejonowych 45 konkursu Piosenka Białoruska
dla przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów w Hajnowskim Domu Kultury,
dwie grupy, grupa starsza III miejsce, grupa
młodsza II miejsce.
6. 16.05.2018 – udział w spotkaniu z cyklu
Wieczorek białoruski w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży z udziałem
zespołu Zniczka działającego przy Zespole
szkół z Dodatkowym Nauczaniem Języka
Białoruskiego w Hajnówce pod kierunkiem
pani Bożeny Winconek, grupa starsza.
7. 18.05.2018 – udział w eliminacjach
centralnych 45 konkursu Piosenka Białoruska
dla przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów w Bielskim Domu Kultury, dwie
grupy, grupa starsza II miejsce.
8. 04.05.2018 – występ podczas pierwszego
koncertu VI edycji koncertów z cyklu
Różnogłosie w Białowieży, grupa młodsza.
9. 01.06.2018 - występ podczas drugiego
koncertu VI edycji koncertów z cyklu
Różnogłosie w Białowieży, grupa starsza.
10. 23.06.2018 – występ zespołu Suniczki na II
Białowieskim
Pikniku
Rodzinnym
w
Białowieży, dwie grupy.
11. 28.06.2018 - występ zespołu Suniczki w
Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w
Hajnówce na 15-leciu zespołu Kolebka
działającego przy Przedszkolu nr 1 w
Hajnówce z dodatkowym nauczaniem języka
białoruskiego, grupa starsza.

12. 05.07.2018 - występ zespołu Suniczki na
podsumowaniu projektu "O finansach w
bibliotece" w Gminnym Centrum Kultury w
Dubinach, grupa starsza.
13. 01.10.2018 – udział w spektaklu teatralnym
"Mi, moj miły Ki" w wykonaniu Teatru
"Kartonka" z Mińska (Białoruś) w ramach V
Festiwalu ODE w Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, trzy grupy.
14. 08.10.2018 - udział w spotkaniu z cyklu
Wieczorek białoruski w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży z udziałem pana
Jerzego Szymaniuka z Siemianówki, grupa
młodsza.
15. 20.10.2018 - wizyta studyjna zespołu
Suniczki w Krynkach, trzy grupy, uczestnicy
zespołu z Białowieży odwiedzili Galerię
Krynki prowadzoną przez Fundację Villa
Sokrates oraz dom, w którym mieszkał Sokrat
Janowicz, po których oprowadziła naszą
wycieczkę dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Krynkach pani Elżbieta Czeremcha.
Następnie gościliśmy na próbie zespołu
"Zaranka" działającego przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Krynkach pod kierunkiem
pani Joanny Czaban i pani Lilii Żylińskiej.
Młodzież z Białowieży zobaczyła jak pracuje
zespół , poznała nieco odmienny repertuar
oraz zaśpiewała swoje piosenki.
16. 30.10.2018 - występ dla delegacji
nauczycieli ze szkoły ze Słonima na Białorusi
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży, grupa starsza.
17. 20.11.2018 - udział w spotkaniu z cyklu
Wieczorek
białoruski
w
Białowieskim
Ośrodku Kultury z udziałem grupy teatralnej
działającej przy Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce przedstawiającej
białoruskojęzyczny spektakl teatralny pod
tytułem Ajciec Kanstancin Bajko w reżyserii
Joanny Troc, dwie grupy.
18. 25.11.2018 – udział w 14. Mastacjich
Sustreczach Szkolnikau (14. Artystyczne
Spotkania Uczniów) w Muzeum i Ośrodku
Kultury Białoruskiej w Hajnówce, dwie grupy
19. 26.11.2018 – zorganizowanie ogniska
integracyjnego dla wszystkich grup zespołu
Suniczki w Białowieży.
20. 27.11.2018 - udział w spotkaniu z cyklu
Wieczorek białoruski w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży z udziałem
białoruskich
poetów
amatorów
Ziemi
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Narewkowskiej pani Wiery Radziwoniuk,
pana Konstantego Ciełuszeckiego, pana
Mikołaja Woronieckiego, grupa starsza.
21. 29.11.2018 – wizyta w Muzeum i Ośrodku
Kultury Białoruskiej w Hajnówce, trzy grupy,
uczestnicy wycieczki z przewodnikiem
zwiedzili aktualne wystawy znajdujące się w
muzeum oraz ekspozycje stałe.
Dokumentacja fotograficzna z dwóch wyżej
wymienionych projektów jest dostępna na
profilu facebook Białowieskiego Ośrodka
Kultury.

7.
Zespół folklorystyczny „Żawaranki” z
Mochnatego działający przy świetlicy w
Mochnatym
(gmina
Hajnówka)
pod
kierunkiem pana Aleksego Gierasimiuka – 7
osób.
8.
Solistka Paulina Kozioł (zespół
Skazaka) z Białegostoku – 1 osoba.
III koncert 30 czerwca 2018
9.
Duet Natalia i Dariusz Musiuk z
Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – 2
osoby.
10.
Zespół folklorystyczny „Nowina” z
Moszczony Królewskiej – 6 osób.
11.
Solistka Weronika Ptaszyńska z
Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – 1
osoba.
12.
Zespół folklorystyczny „Niezbudki” z
Nurzec Stacji – 8 osób.
13.
Grupa folkowa „Dawid Szymczuk
Band” z Hajnówki – 6 osób.
IV koncert 18 sierpnia 2018
14.
Zespół folklorystyczny „Ruczajok”
działający przy Białowieskim Ośrodku
Kultury pod kierunkiem pana Marka
Zubryckiego – 8 osób.
15.
Zespół folklorystyczny „Na szczaście”
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
pod kierunkiem pana Igora Fita – 3 osoby.
16.
Zespół folklorystyczny działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach pod
kierunkiem pani Elżbiety Czeremcha – 6 osób.
17.
Zespół
estradowy
„Lailand”
z
Białegostoku działający pod kierunkiem pana
Bogdana Ostapczuka – 3 osoby.
Dokumentacja fotograficzna z koncertów jest
również dostępna na facebook Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
Koordynator projektów
Marek Zubrycki

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży w
2018 roku przy współpracy z Białowieskim
Ośrodkiem Kultury zorganizowało VI cykl
koncertów
plenerowych
z
cyklu
„Różnogłosie”. Łącznie w czterech koncertach
wystąpiło 17 wykonawców.
I koncert 4 maja 2018
1.
Młodsza grupa zespołu „Suniczki”
działającego przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem
pani Angeliny Masalskiej - 9 osób.
2.
Solistka
Julita Kiczkajło (osoba
niewidoma) – uczestniczka Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Hajnówce – 1 osoba.
3.
Zespół folklorystyczny „Czyżowianie”
z Czyż działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Czyżach pod kierunkiem pana
Jerzego Haniewicza – 6 osób.
4.
Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni
Ludowej „Kalinka” z Białegostoku pod
kierunkiem pana Mariusza Chruży – 6 osób.
II koncert 1 czerwca 2018
5.
Starsza grupa zespołu „Suniczki”
działającego przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem
pani Angeliny Masalskiej - 6 osób.
6.
Młodzieżowy zespół „Puls” działający
w ramach Studia Piosenki Estradowej przy
Hajnowskim Domu Kultury pod kierunkiem
pani Marty Gredel – Iwaniuk – 6 osób.

Projekt inwestycyjny Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
Szanowni mieszkańcy, jest nam
niezmiernie miło poinformować, że w 2018
roku zakończyliśmy projekt inwestycyjny
realizowany wspólnie z Gminą Białowieża

pod nazwą „Budowa bulwarów wraz z
oświetleniem nad rzeką Narewka – etap I”. W
ramach realizacji projektu za szkołą przy placu
zabaw wzdłuż rzeki Narewka został
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wybudowany deptak, zaczynający się od ulicy
Parkowej przy moście, a kończący przy wieży
widokowej. Zamontowanych zostało również
osiem lamp oświetleniowych wzdłuż deptaka,
ustawiono 4 leżaki betonowe i dwie tablice
informacyjne. Dzięki temu, że beneficjentem
projektu była organizacja pozarządowa, a
konkretnie Stowarzyszenie Towarzystwo
Przyjaciół Białowieży, gmina zaoszczędziła
około 40 tysięcy złotych, gdyż tego rodzaju
podmioty są zwolnione z podatku VAT i całość
kosztów jest kwalifikowalna. Na potrzeby
realizacji projektu przez nasze stowarzyszenie
została wzięta pożyczka w Urzędzie Gminy
Białowieża w wysokości 93815,00 zł, która
została już w całości spłacona. Ponadto na ten
cel dostaliśmy dotacje z Urzędu Gminy
Białowieża w wysokości 10823,84 zł, co
stanowi całkowity wkład finansowy Gminy
Białowieża w realizację zadania, tj. 10,34% całej
wartości projektu. Łączna wartość projektu to
104638,84 zł.
Bardzo się cieszymy, że nasza
wspólna inwestycja okazała się trafionym

pomysłem, gdyż obserwujemy dość dużą
intensywność korzystania z deptaka przez
turystów
oraz
lokalną
społeczność,
szczególnie w sezonie wiosenno-letnim.
W imieniu swoim oraz członków
naszej organizacji liczymy na dalszą owocną i
przede wszystkim korzystną dla obu stron
współpracę z Gminą Białowieża.
Poniżej zdjęcie z podpisania
umowy w dniu 15 listopada 2017 roku na
realizację projektu przez prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Białowieży, Marka Zubryckiego,
oraz
wicemarszałka
Województwa
Podlaskiego,
Stefana Krajewskiego, w
Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku. Zdjęcia z
wykonanej inwestycji były zamieszczane w
poprzednim numerze Głosu Białowieży.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Białowieży
Marek Zubrycki
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Mistrzostwo i Wicemistrzostwo w Drużynowych
Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Szachach
Szachy to świetna rozrywka, ale też
nauka
uczciwości,
cierpliwości
i
opracowywania
długotrwałych
strategii.
Wyciszają i rewelacyjnie trenują umysł. Szachy
wymagają od uczestników znajomości
systemów obrony i ataku, umiejętności
przewidywania i pełnego skupienia. Z reguły
przekazywane z pokolenia na pokolenie, w
ostatnim czasie stały się coraz bardziej
popularne.
Wśród uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego pojawiły się za sprawą
Dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury,
Pani Katarzyny Turosieńskiej-Durlik, która
zorganizowała pierwsze lekcje. Po jakimś
czasie młodzież, która wytrwale przychodziła
na zajęcia, przeszła pod opiekę Piotra
Leoniuka. Przez te dwa lata trenowaliśmy co
tydzień, braliśmy udział w zawodach w
Bielsku Podlaskim (gdzie zdobywaliśmy
kolejne kategorie szachowe), zapraszaliśmy na
nasze treningi zawodników i sędziów z 50letnim
doświadczeniem,
a
także
zapoczątkowaliśmy Turniej o Puchar Dyrekcji
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Białowieży. W 2017 roku wystartowaliśmy
jedną
drużyną
w
Drużynowych
Mistrzostwach
Powiatu
Hajnowskiego
zajmując IV miejsce. Od tamtego czasu
„dorośliśmy szachowo”.... Zaowocowało to
wystawieniem dwóch drużyn (kat. 2006 i mł. i
kat.
2003-2005)
i zdobyciem w tym roku Drużynowego

Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w kat.
2006 i mł. oraz Wicemistrzostwa w kat. 20032005.
Nasza młodsza ekipa w składzie Maria
Marczuk,
Michał
Lickiewicz,
Mateusz
Szpakowicz
i Michał Glencner, pokonała
wszystkie drużyny, a dodatkowo Michał
Glencner, drugi rok
z rzędu, został
najlepszym
zawodnikiem
trzeciej
szachownicy, nie przegrywając żadnej partii.
Zespół starszy w składzie Angelika
Szpakowicz, Łukasz Bajko, Jakub Ptaszyński i
Kamil Glencner stracił do pierwszego miejsca
tylko 0,5 pkt, ale w tej kategorii wiekowej, dwa
pierwsze miejsca awansują dalej. Na uwagę
zasługuje fakt, że Angelika Szpakowicz
najpóźniej dołączyła do zespołu, a podczas
turnieju wygrała wszystkie swoje partie i
została najlepszą zawodniczką czwartej
szachownicy.
Mistrzostwo
i
Wicemistrzostwo
Powiatu w Szachach to wielki sukces naszej
młodzieży. Mam nadzieję, że będzie on
motywacją do dalszej pracy nad sobą oraz
zachęci do
uczestnictwa w zajęciach
szachowych osoby, które zastąpią naszych
mistrzów w następnym roku, kiedy ci zmienią
już kategorie.
24.11.2018r odbędzie się Finał Grupy
Południowej, na którym wystąpią nasze obie
drużyny. Trzymajcie kciuki!
Piotr Leoniuk
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„POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA,
ON PRZYJACIELEM DZIECI JEST”
26
listopada
przedszkolaki
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia
Pluszowego Misia - uroczystości, która od
paru lat jest organizowana w naszym
przedszkolu. Mimo coraz nowocześniejszych i
coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na
misie nie przemija. I choć trudno w to
uwierzyć, pluszowe misie już ponad stu lat
towarzyszą dzieciom na całym świecie i do
dziś pozostają jedną z najpopularniejszych
zabawek.
Tego dnia każde dziecko przyszło do
przedszkola
ze
swoim
przyjacielem
– Misiem. Duże, małe, kolorowe, puchate i
mięciutkie - pluszowe misie opanowały nasze
przedszkole. Pluszaki „przybyły” ze swoimi
małymi właścicielami, aby bawić się,
świętować i uczyć. Przedszkole, w ten
wyjątkowy dzień zamieniło się w Krainę
Pluszowych Misiów.

Przedszkolaki zostały zaproszone do
wspólnej zabawy. Poznały historię powstania
pluszowej maskotki, słuchały wierszy o
misiach, bawiły się przy misiowych
piosenkach, uczestniczyły w konkursach,
zabawach ruchowych i plastycznych.
Na zakończenie spotkania wszystkie
przedszkolaki pozowały do zdjęć grupowych
ze swoimi ulubieńcami, a za wspólną zabawę
w tak wyjątkowym dniu dzieci otrzymały
słodkie „Małe co nieco” od misiów.
Ten dzień w przedszkolu był pełen
uśmiechu oraz wspólnej zabawy. W
przyszłym roku na pewno zaprosimy do
przedszkola wszystkie najukochańsze misie,
misiaczki, miśki, małe i duże, różnokolorowe i
wspólne się będziemy bawić bo „czy to jutro,
czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”
Iza Wołoncewicz
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11 listopada – akademia w wykonaniu przedszkolaków
11
listopada
2018r.
przedszkolaki
uczestniczyły w akademii z okazji obchodów
Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Podczas występu dzieci
recytowały wiersze patriotyczne opowiadające
o historii Polski, ale także te tłumaczące sens
współczesnej polskości oraz namawiające do
dostrzegania piękna ojczyzny. Dumnie
odśpiewały też hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”.

być Polakiem-patriotą w obecnych czasach.
Głównym jej celem było kształtowanie miłości
i przywiązania do kraju ojczystego, jego
kultury i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju.
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie,
zaangażowanie, postawa patriotyczna i
artystyczny
talent
nagrodzony
został
gromkimi brawami. Dzień Niepodległości stał
się bardzo radosnym i ważnym dniem dla
naszych przedszkolaków i mamy nadzieję, że
zapadnie on w ich pamięci.
Marzanna Petruk

Akademia ta, to lekcja patriotyzmu, to głęboka
nauka skierowana do dzieci i dorosłych, jak

Bollywood w Białowieży?!
Kolejny już raz Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży we współpracy z Białowieskim
Ośrodkiem Kultury otrzymało dotację z
programu
Równać
Szanse
PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży, na młodzieżowy projekt.
Tworzyliśmy
już
internetowe
radio,
15

malowaliśmy puszczański i w pełni legalny
mural na Białowieskim Ośrodku Kultury, a
tym razem zatańczymy w projekcie
„SZIBIDUU - z lawonichą bardziej na wschód,
czyli puszczański bollywood”.
Celem
projektu
jest
pokazanie
różnorodności i bogactwa kultury rodzinnego
miejsca (PODLASIA) wchodzącej w dialog z
gustami i zainteresowaniami współczesnego
pokolenia młodych ludzi doby smartfonów;
pokazanie jak tradycja i nowoczesność mogą
współistnieć, przenikać się, tworząc przy tym
całkiem zaskakujący konglomerat. My chcemy
uczynić to na przykładzie tego, co kochamy,
czyli tańca - wychodząc od tradycyjnego na
naszych terenach tańca białoruskiego LAWONICHY, poprzez utrzymaną w tym
samym metrum POLKĘ, dochodząc do
zainteresowań współczesnej młodzieży, a więc
HIP HOPU, do którego wpleciemy całkiem
nowy element - taniec BOLLYWOOD. W
wyniku zmieszania tak różnorodnych
składników chcemy, aby powstał spektakl
muzyczny, który będzie wyrazem emocji
nagromadzonych
we
współczesnym
pokoleniu młodych ludzi. Jednak by do tego
doszło, młodzi muszą wniknąć w głąb siebie i
środowiska, z którego wyrośli. Projekt
umożliwi więc edukację kulturalną i społeczną
młodzieży. W celu lepszego zapoznania się ze
sztuką słowno-taneczno-muzyczną odbędzie
się wycieczka do Europejskiego Centrum
Sztuki - Opera i Filharmonia Podlaska, którzą
uczestnicy sami zaplanują, a więc zapewnią
transport, zarezerwują bilety. Następnym
krokiem
będzie
obranie
tematu
przedstawienia muzycznego. W tym celu
podzielą się zadaniami - jedni będą
odpowiedzialni za scenariusz i choreografię,
inni za stroje, scenografię. Uczestnicy mniej
uzdolnieni
tanecznie
zajmą
się
zorganizowaniem sali do prób, promocją i

kontaktem
z
mediami,
by
całym
przedsięwzięciem
zainteresować
organizatorów
lokalnych
imprez
kulturalnych, którzy być może zechcieliby
zaprosić grupę do współpracy. Oficjalnym
zakończeniem
przedsięwzięcia
będzie
prezentacja
dorobku
grupy
podczas
zorganizowanego przez uczestników projektu
pikniku dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie
nagłośnią swoje działania poprzez akcję
informacyjno-promocyjną,
nawiążą
współpracę z miejscowymi instytucjami i
przedsiębiorcami,
pozyskają
sponsorów
nagród, zdobędą patronaty.
Projekt
ma
na
celu
rozwój
kreatywności i samodzielności osób w nim
uczestniczących. Realizacja projektu pozwoli
na umożliwienie rozwoju zainteresowań i
twórczego spędzania wolnego czasu oraz
podniesienie kompetencji społecznych i
zawodowych, a także integracji społecznej.
Podniesienie samooceny wśród młodych
ludzi, będących częścią projektu, wpłynie
pozytywnie na ich dalsze losy życiowe.

Odsłonięcie puszczańskiego muralu na BOKu
2018
Ilona Wołosik

Turniej piłki siatkowej z okazji 100 lat Niepodległej
Po raz kolejny w białowieskim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym, odbył się
cykliczny turniej piłki siatkowej chłopców

klas V-tych z okazji odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Organizatorem turnieju był UKS
„Olimpijczyk” Białowieża. Prezes Jarosław
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Kutikow z pomocą Piotra Leoniuka po raz
kolejny zorganizowali zawody okraszone
medalami i nagrodami dla każdego
uczestnika. Była to doskonała okazja do
świętowania 100-ej rocznicy Odzyskania
Niepodległości oraz promocji sponsorów.
W tym roku UKS Olimpijczyk gościł u
siebie
zespoły z
Moniek,
Kleszczel,
Białegostoku,
Dziadkowic,
Wysokiego
Mazowieckiego i Szepietowa. 18 drużyn
podzielono na trzy grupy. Po fazie grupowej o
I miejsce walczyły drużyny z Białowieży,
Białegostoku i Kleszczel. Turniej wygrała
pierwsza drużyna Białegostoku, drugi był
UKS Olimpijczyk I zaś trzeci plac wywalczyła
I drużyna z Kleszczel. Poza medalami za
miejsca, z każdego zespołu wyłoniono
najlepszego zawodnika i nagrodzono go
statuetką. Wszyscy zawodnicy jak i sędziowie
(uczniowie ZS-P w Białowieży), a także
trenerzy, otrzymali pamiątkowy medal oraz
drobny upominek od sponsorów. Biuro posła
na Sejm RP ufundowało za trzy pierwsze
miejsca Puchary. W czasie przerwy
przygotowano słodki poczęstunek, który
pomógł w regeneracji sił oraz integracji
zawodników.
Serdeczne podziękowania kierujemy w
stronę sponsorów, którzy po raz kolejny
udowodnili, że sport dzieci nie jest im
obojętny- dziękujemy!!!
Urząd Gminy Białowieża, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży, Nadleśnictwo
Białowieża, Bank Spółdzielczy w Hajnówce,
Iwa Spółka z o. o. – Hotel Żubrówka, PTTK
Odział im. J. J. Karpińskiego, Gospodarstwo
agroturystyczne Dwór na Otulinie - Beata
Bochenko-Pasyńczuk,
Unikat
Zakład

Gastronomiczno-Noclegowy
Ireneusz
Bochenko, Monika Nowogrodzka, Pensjonat
Gawra – Usługi turystyczne Stefan Bajko,
Sklep Rybny s. c Z i M Dawidziuk, M.
Dziubonos, Biuro Poselskie Posła Na Sejm R. P.
Mieczysława Kazimierza Baszko, Sponsor
anonimowy.
Klasyfikacja końcowa (najlepszy zawodnik):
1. Białystok I (Wojtek Walicki)
2. UKS Olimpijczyk I (Szymon Jabłoński)
3. Kleszczele I (Białożyt Adrian)
4. UKS Olimpik Mońki I (Kuba Wojtach)
5. UKS „Rekord” Szepietowo I (Szymon
Olędzki)
6. Wysokie Mazowieckie II (Norbert Borecki)
7. UKS Sokoły Dzadkowice I (Emil Śliwiński)
8. Szepietowo II (Bartek Maciejczuk)
9. Kleszczele II (Kacper Mucha)
10. UKS Olimpik Mońki II (Patryk
Chojnowski)
11. Wysokie Mazowieckie I (Kamil
Stanisławski)
12. Wysokie Mazowieckie III (Bartosz
Żebrowski)
13. UKS Olimpijczyk V (Tomasz Kołodziński)
14. UKS Olimpijczyk III (Radosław
Sobociński)
15. UKS Olimpijczyk IV (Marek Sieńczuk)
16. UKS Olimpijczyk VI (Tomasz Sieńczuk)
17. Białystok II (Adam Walicki) (poza
konkursem - starsi)
18. UKS Olimpijczyk II (Lickiewicz Michał)
(poza konkursem - starsi)
Dziękujemy wszystkim za przybycie
oraz dopingowanie naszych drużyn.
Organizatorzy.
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Udany sprawdzian dziewcząt UKS „Olimpijczyk”
Białowieża
Do
rywalizacji
w
Turnieju
Niepodległości
dziewcząt
klas
V
Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów
zaprosiło 20 drużyn podzielony na 4 grupy.
Dwa
zwycięstwa
z
Wyszkowem
i
Szepietowem oraz porażka UKS Olimpijczyk
Białowieża I z czwartą drużyna Mistrzostw
Polski Zambrowem I oraz Siemiatyczami I,
dały dziewczętom dopiero trzecie miejsce w
grupie i prawo gry o miejsca 9-16. Zabrakło
niewiele bo 0,26 punktu.
Białowieża II
pomimo dobrych wyników i bardzo zaciętych

setów 24:26 nie zdołała pokonać żadnej z
drużyn w grupie.
Białowieża I w grze w grupie 9-16 po
trzech zwycięstwach i jednej porażce,
zwyciężyła Siemiatycze II zajmując ostatecznie
11 miejsce, zaś Białowieży II w grze o miejsca
udało się pokonać drużynę z Zambrowa i
wyjść ostatecznie z wygraną w turnieju. Był to
wyczerpujący 9-godzinny, ale bardzo cenny
sprawdzian z drużynami z woj. podlaskiego i
centralnej Polski.
Jarosław Kutikow
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Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Siatkówce
Bardzo miłą niespodziankę sprawiły
uczennice klas piątych w powiatowych
Igrzyskach Szkół Podstawowych w siatkówce,
które w dniu 14 grudnia odbyły się w
Kleszczelach. Chociaż nie były faworytkami to
już w pierwszym meczu pokonały starsze
koleżanki z klas szóstych 2:0 z Czeremchy,
zapewniając sobie awans do dalszej fazy
rozgrywek. W drugim meczu uległy 0:2
bardzo dobrze dysponowanym w zagrywce

szóstoklasistkom z Kleszczel. Rok różnicy w
tym wieku robi ogromną różnicę, jednak
bardzo dobre przygotowanie techniczne
pozwoliło na pokonanie faworytek z
Czeremchy. Duże brawa. Teraz czeka nas
jeszcze większa praca na treningach, aby
zdecydowanie poprawić element zagrywki.
Gratulacje.
Jarosław Kutikow

Ogłoszenia
Gospodarstwo Romana Wołkowyckiego rozpoczyna coroczną
sprzedaż żywej ryby oraz drzewek świątecznych
od dnia 20.11.2017 w ofercie:
Ryba żywa :

 Karp
 Amur
 Tołpyga
Oraz:
 Świerk kłujący (srebrny) w donicy
Od 16.12.2017 do 6.01.2018

 Świerk pospolity cięty od 1m do 3m
 Świerk srebrny cięty od1m do 3m

Sprzedaż jest prowadzona na posesji przy ulicy Mostowej 21 w
Białowieży.
Więcej informacji pod nr Tel : 600-716-883 lub 85-6812- 248
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BOK informacje
16 stycznia 2019 (czwartek) zawita do Białowieży kino objazdowe. Proponowane tytuły poniżej.
15 lutego 2019 (piątek) zapraszamy na film „Wieś Pływających Krów”. Wstęp Wolny!

GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 20.12.2018
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
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Nakład: 350 egzemplarzy

20

