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Wójt informuje
Na Polanie Białowieskiej, w okresie zimowym,
powstała trasa narciarska o długości 5,5 km. Koszty
wyrównania trasy specjalistycznym sprzętem
zostały pokryte przez Gminę Białowieża, a trasa w
sezonie była utrzymywana dzięki osobistemu
zaangażowaniu panów Sławomira Dronia i
Wojciecha Sobocińskiego.
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu
23 stycznia 2019 działającymi na terenie naszej
gminy już zaowocowało pierwszymi krokami. W
dniu 21 lutego zostały złożone trzy wnioski do
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację w
2019 roku zadań publicznych należących do
Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i
krajoznawstwa przez Towarzystwo Przyjaciół Energii
Odnawialnej
oraz
Towarzystwo
Przyjaciół
Białowieży. Jeśli złożone oferty otrzymają
dofinansowanie, będą realizowane w partnerstwie z
Gminą Białowieża.

Szanowni Państwo!
W związku z likwidacją oddziału Spółki Arriva Bus
Transport Polska w Bielsku Podlaskim na trasie
Białowieża-Hajnówka-Bielsk Podlaski do końca
czerwca 2019r. przestaną kursować autobusy tego
przewoźnika. Od 1 lutego br. firma Arriva
zlikwidowała już przewozy pasażerskie na trasie
Białowieża-Warszawa. Od stycznia są prowadzone
intensywne rozmowy z innymi przewoźnikami (PKS
Nova, LOB-TRANS), którzy zechcieliby zacząć
obsługiwać likwidowaną linię do Białowieży, a tym
samym nie skazywać mieszkańców naszej gminy na
całkowite odcięcie od świata.

Pragnę również serdecznie zaprosić wszystkich
mieszkańców Białowieży i sympatyków sportu na
XIII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża, który
odbędzie się w dniach 01-02 marca 2019r.
(piątek/sobota) na sali gimnastycznej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży. Więcej
informacji o turnieju i programie imprezy
dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Białowieża (www.gmina.bialowieza.pl).

Informacje Rady Gminy
Od pierwszej sesji (20 listopada 2018)
obecnej kadencji Rady Gminy (2018 – 2023) istnieje
możliwość oglądania sesji rady gminy na żywo lub
odtworzenia w dowolnym czasie w portalu
mieszkańca dostępnym na stronie internetowej

Urzędu Gminy Białowieża. Należy wejść na stronę
internetową www.bialowieza.pl i kliknąć zakładkę
PORTAL
MIESZKAŃCA.
Są
tam
również
zamieszczane dokumenty rady gminy, materiały z
sesji oraz głosowania.

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

W lutym 2019 odbyły się wybory sołtysów.
W sołectwie Czerlonka sołtysem pozostała Pani

Anna Borowska-Berend. W sołectwie Budy nastąpiła
zmiana, Pani Krystyna Dobrzyńska ma następcę,
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Panią Jolantę Niemcunowicz. Sołectwo Tremiski
kolejny raz zagłosowało na Panią Tamarę Artemiuk.
Sołectwo Pogorzelce ponownie wybrało Pana
Aleksandra Dackiewicza, a sołtysem sołectwa

Stoczek znowu będzie Pan Grzegorz Orzechowski.
Przed nami wybory sołtysów w sołectwach Grudki,
Zastawa i Podolany. O wynikach wyborów
poinformujemy w następnym wydaniu gazety.

Spotkanie organizacji pozarządowych z Wójtem
23 stycznia 2019 o godzinie 9:00 w Galerii oBOK
miało miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy
Białowieża
z
Wójtem
Panem
Albertem
Litwinowiczem.
Wśród
obecnych
byli
przedstawiciele
stowarzyszeń
kulturalnych,
sportowych, przyrodniczych, historycznych: Irena
Chyra – Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej
(inicjatorka spotkania), Anna Kulbacka –
Stowarzyszenie Rozwoju Szkół Leśnych w
Białowieży, Lech Z. Nowacki oraz Bogumiła
Jędrzejewska – Białowieskie Stowarzyszenie
Dziedzictwa Puszczy, Małgorzata Tokarska –
Stowarzyszenie Wspólna Białowieża, Iwona
Ruczyńska – Lokalsi dla Puszczy, Mirosław
Waszkiewicz – Towarzystwo Sportowe „Żubr”,
Adam Zbyryt oraz Aneta Gajko – Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marek Zubrycki –
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży.
Podczas spotkania uczestnicy przedstawili główne
ukierunkowania działalności swoich organizacji,
dotychczas zrealizowane projekty, a także wizje na
przyszłość. Pana Wójta pytano między innymi o
możliwość współpracy z gminą podczas
podejmowania wspólnych inicjatyw, czy kondycja

finansowa gminy w przyszłości pozwoliłaby na
wygospodarowanie określonej puli środków
finansowych na potrzeby realizacji projektów przez
organizacje pozarządowe, a także o doradztwo w
kwestii pozyskania środków zewnętrznych. Z
ramienia gminy była obecna Pani Małgorzata
Bzowska – Dowbysz inspektor ds. pozyskiwania
funduszy unijnych, turystyki i promocji. Pani
Inspektor poinformowała, że właśnie trwa proces
konsultacji społecznych polegających na aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy
Białowieża na lata 2017-2023”. Program będzie
podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na
realizację przyszłych projektów rewitalizacyjnych.
Uczestnicy spotkania drogą mailową otrzymali fiszki
projektowe. Informacja o programie jest dostępna
na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża.
Podsumowując spotkanie uczestnicy wyrazili
chęć cyklicznych spotkań z władzami gminy, których
efektem będzie wspólna praca nad poprawą
naszego
wizerunku,
rozwojem
gminy
i
podniesieniem marki „BIAŁOWIEŻA”.
Marek Zubrycki

Wspomnienie o Lechu Wilczku
We wspomnieniach Białowieżan Lech zostanie
zapamiętany jako ciepły, serdeczny, pełny empatii,
skory do pomocy, wszystkim życzliwy i zawsze
uśmiechnięty z ramionami szeroko otwartymi na
widok spotkanego przyjaciela, a przyjaciół miał
wielu, zarówno wśród młodzież jak i dorosłych
Dzielił się tym co miał, a miał niewiele, dla każdego
miał dobre słowo, drzwi do domku zawsze otwarte ,
gościnne, przyjazne. Jego strawą dla gości były
piękne opowieści o życiu, przyrodzie, a w
szczególności o Puszczy którą kochał , a którą miał w
pamięci jeszcze z czasów kiedy tutaj pierwszy raz
przyjechał, w 1971 roku ( blisko 50 lat temu). Jak nikt

inny umiał zafascynować gości rozmowami o
książkach, zwierzętach, które były jego miłością tak
samo wielką jak Puszcza. Wiedzę miał na te tematy
ogromną i chętnie się z nią dzielił. Na Osadzie
Dziedzinka stworzył z pietyzmem piękny ogród, o
którym chętnie opowiadał prezentując swoje slajdy.
Marzył aby jeszcze wydać album „Ogrody
Dziedzinki’. Ktoś kto poznał Lecha raz, miał Go w
pamięci już do końca życia. Lech nie miał w sobie
złości, zazdrości, zawiści. Bez narzekania na
choroby które go dotykały i na trudności dnia
codziennego. Nie absorbował swoją osobą zbytnio
innych nie chcąc robić im kłopotów. Z nikim się nie
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kłócił i nie był z nikim w niezgodzie bo, nie było to w
Jego charakterze. Po prostu taki był. Kochał ludzi i
umiał z nimi rozmawiać, a trudnych starał się nawet
„ uczłowieczać”, kochał Białowieżan z wadami i
zaletami, nigdy źle o ludziach nie mówił. Lgnęli do
niego i młodzi i starzy i bliscy sąsiedzi i wędrowcy z
różnych zakątków Polski i z dalekich krajów. Taki
Lech zostanie przez nas którzy Go znali
zapamiętany.

Wacław Leszek Wilczek urodził się 26 lipca 1930
roku, a w zmarł 28 grudnia 2018 roku, został
pochowany w Sulejówku w grobie rodzinnym
rodziców. Był przyrodnikiem, artystą fotografikiem i
pisarzem. Studiował w warszawskiej ASP. Jest
autorem książek i albumów fotograficznych o
tematyce przyrodniczej. Był członkiem Związku
Fotografików Polski, Obserwator przyrody, znawca
o orędownik ochrony środowiska naturalnego,
wychował od młodości wiele gatunków dzikich
zwierząt. W książce Kuba opisuje interakcje
puszczyka, młodej samiczki szopa pracza – Balbinki,
kawki i kotów domowych, mających miejsce w
warszawskim studio przy ulicy Złotej. Był
konsultantem naukowym do filmu Dziobem i
pazurem Krystiana Matyska. Uważał, że
„najpiękniejszą sztukę tworzy natura” .Tematami
książek i albumów Lecha Wilczka były między
innymi: grzyby, chomiki, rybki akwariowe, kruk i
borsuki. Na podstawie swoich zdjęć z Puszczy
Białowieskiej stworzył piękne przeźrocza które
ozdobiły między innymi Technikum Leśne w
Białowieży. Pisał także artykuły do miesięcznika
Przyroda Polska. W 1971 roku zamieszkał w
leśniczówce Dziedzina niedaleko Hajnówki w
Puszczy Białowieskiej.
Do ostatniej chwili przygotowywał tekst i zdjęcia do
albumu o hodowanym na Dziedzince dziku. Do Jego
ważniejszych publikacji należą:
Oko w oko - Nasza Księgarnia 1959 rok wydane
również w Rosji, Niemczech i Szwecji.
W kropki i w paski – Nasza Księgarnia Warszawa
1961
Jajko jajku nierówne – Nasza Księgarnia Warszawa
1961 wydane również w Rosji i w Niemczech
Grzybów jest w bród – Nasza Księgarnia Warszawa
1967
Chomiki - Nasza Księgarnia 1968
Terrarium – Adam Taborski; zdjęcia Lech Wilczek –
PWRiL Warszawa 1970
Kuba – Nasza Księgarnia Warszawa 1972
Uroda ryb : Album – Nasza Księgarnia Warszawa
1973
Opowieść o kruku – Prószyński i S-ka, 1966
Opowieść o borsukach – Wydawnictwo Benkowski
2005
Spotkanie z Simoną Kossak – Wydawnictwo SMBGM & Chyra.pl & Logo-art, 2011 i 2012
Farbwunder in der Natur – Sudwest Verlag Neuman
& Co Munchen.
Irena Chyra

Leszek poza fotografią przyrody i głęboką wiedzą
przyrodniczą
miał
bardzo
różnorodne
zainteresowania. Preferował nietypowe pojazdy,
blisko 50 lat temu przyjechał do Białowieży na
potężnym motorze z koszem, później pojawił się u
niego wiekowy samochód terenowy Willis.
Nastopnie jeździł autem Fiat Cinquecento, a po
śmierci Jego partnerki życiowej, Simony Kossak,
przesiadł się na Jej Malucha (Fiata 126) w kolorze
zielonego groszku z szyber dachem. Samochodem
tym jeździł do końca zżycia. Maluch psuł się
niemiłosiernie, ale Leszek uparcie go remontował w
zaufanej firmie Wilux z Hajnówki. Jeździł bardzo
szybko mknąc po naszej wąskiej i krętej szosie
ponad 100 km na godzinę doprowadzając do stresu
innych kierowców prowadzących „wypasione
bryki”. Obecnie zaśnieżony, kultowy Maluch stoi
przy Jego domu na ulicy Browskiej.
Należy jeszcze wspomnieć, że Leszek był
długoletnim pszczelarzem, Jego miód pochodził z
roślin rosnących wokół Osady Dziedzinki, był
superekologiczny o niepowtarzalnym smaku.
W pewnym okresie hodował również rodzimą rasę
owcy wrzosówki. Do ich pilnowania zatrudniał panią
Czuryłową, która zawsze poruszała się po Białowieży
prowadząc rower. Ta hodowla skończyła się jednak
fiaskiem. Następnie sprowadził na Dziecinkę
ogromną maszynę tkacką zrobiona przez
rzemieślnika – wynalazcę. Niestety maszyna
natychmiast się zepsuła a sterty wełny zalegały
długie lata na strychu domu. Na Dziedzińce hodował
też kury zielononóżki, a jajka od tych kur stanowiły
podstawę wyżywienia Leszka i Simony. Nadmiar
tych jaj był wekowany (!). Lech wielokrotnie
zapraszał na ten specjał znajomych, ale nie było
chętnych.
Lecha dom przy ul Browskiej rozbrzmiewał głosem
świerszczy, które hodował od wielu lat. Gdy
zachorował musiał z wielkim żalem swoje świerszcze
przekazać znajomemu.
Więcej szczegółów dotyczących kariery artystycznej
Lecha Wilczka można znaleźć na stronie Wikipedii.
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Z SEGREGOWANIEM ODPADÓW ZA PAN BRAT
Czy segregacja śmieci ma sens? Oczywiście, że TAK.
Przekonali się o tym uczniowie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, którzy w ramach realizowanego
projektu „We-the children of Mother Earth”
uczestniczyli
w
zwiedzaniu
dwóch
najnowocześniejszych w Polsce miejsc utylizacji
odpadów komunalnych. I wcale nie musieli daleko
wyjeżdżać. Otóż wspomniane miejsca znajdują się
niecałe 90 km od Białowieży.

Białymstoku. Jest to jedna z pierwszych w Polsce
instalacji termicznego przekształcania odpadów w
energię elektryczną i cieplną. Dzięki spalaniu
objętość odpadów zmniejszana jest 15-krotnie, a ich
masa po spaleniu zmniejsza się 3-krotnie.
To, co najbardziej zaskoczyło zwiedzających był fakt,
iż dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań nieprzyjemne zapachy nie wydostawały
się na zewnątrz, a dzięki wytworzonemu
podciśnieniu były zasysane wewnątrz budynku. Nie
są więc uciążliwe dla otoczenia.
Dwudniowy wyjazd miał na celu
rozpowszechnianie
prawidłowych
postaw
ekologicznych. Dzieci biorące udział w spotkaniach z
edukatorami na terenie Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych za jakiś czas staną się świadomymi
osobami dorosłymi. Chcemy nauczyć ich
prawidłowej segregacji śmieci i mamy nadzieję, że
po takim szkoleniu będą w stanie przekonać
niejednego
dorosłego
do
segregowania
wyrzucanych odpadów. A to, co zobaczyły, pomoże
im polemizować z osobami, które twierdzą, że
segregacja śmieci może i jest piękną ideą, ale w
praktyce nie działa: starannie posegregowane
śmieci odjeżdżają jedną śmieciarką i nikt nie wie, jaki
los je czeka. Tymczasem to, co przydarza się
zawartości naszych worków, nie zawsze jest równie
oczywiste jak może się wydawać. Teraz już wiemy,
współczesne śmieciarki są wyposażone w więcej niż
jedną komorę, więc to, że pojemniki opróżniane są
do jednego pojazdu nie musi oznaczać, że wszystko
się w środku miesza i trafia na wysypisko.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie
spragnieni aktywnego wypoczynku pod opieką pani
Iwony Lickiewicz oraz pani Marioli Glencner
zwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Hryniewiczach, który jest jednym z głównych
elementów kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w Białymstoku. Na terenie zakładu
znajduje się kompostownia, Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów, pola składowe, linia do rozbiórki
elektroodpadów oraz nowoczesna sortownia
odpadów oddana do użytku w październiku 2016 r.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w

Iwona Lickiewicz & Mariola Glencner
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Erasmus+ po raz kolejny
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży

W ramach Europejskiego Programu Erasmus+ akcji
Projekty Współpracy Szkół uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły od 31 października 2018r. realizują
projekt „We– the children of Mother Earth” (My–
dzieci Matki Ziemi) we wspólnym partnerstwie ze
szkołami z Chorwacji, Litwy, Portugalii, Rumunii i
Turcji.
Nasza szkoła pełni rolę koordynatora projektu, który
koncentruje się na uniwersalnym problemie:
zanieczyszczeniu środowiska. Poprzez działania
projektowe chcemy zmotywować uczniów i

pracowników szkoły do zdobywania wiedzy o
europejskim dziedzictwie naturalnym, posługiwania
się językami obcymi oraz wykorzystywania
nowoczesnych
technologii.
Celem
naszego
partnerstwa jest podnoszenie świadomości
uczestników na temat problemów środowiskowych i
opracowanie
innowacyjnych
materiałów
dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
wzmocnienie międzynarodowej współpracy poprzez
dzielenie się dobrymi praktykami oraz wspieranie
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uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych
kompetencji.
W dniach 17-23 marca 2019r. uczniowie i
nauczyciele szkół partnerskich będą gościć
w Białowieży i poznawać historię naszej
miejscowości oraz walory przyrodnicze. Tematem

przewodnim podejmowanych działań będzie
zdobywanie informacji o lasach i jej mieszkańcach.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
uroczystości powitania naszych gości dnia 18 marca
2019r. o godz. 8:15 w holu głównym naszej placówki.
Koordynator projektu - Mariola Glencner

Ferie Zimowe w Białowieży 2019 - fotorelacja
19.01.2019 – Z BOKu na BOK – nocowanie (Białowieski Ośrodek Kultury)

21.01.2019 - Dzień kuferka (Białowieski Ośrodek Kultury)
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22.01.2019 - Malowanie toreb (Dom Dziecka)

23.01.2019 - Robienie kul tłuszczowych dla ptaków (Białowieski Ośrodek Kultury)

23.01.2019 - Dzień pod znakiem pomponika (Białowieski Ośrodek Kultury)

8

24.01.2019 - HIP-HOP (Białowieski Ośrodek Kultury)

25.01.2019 - wizyta w Placówce Straży Granicznej w Białowieży

26.01.2019 - Zabawa na lodowisku (stadion gminny w Białowieży)

28.01.2019 - Tropem Żubra (Rezerwat Pokazowy Żubrów BPN)
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29.01.2019 - Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz sprzętu strażackiego (OSP Białowieża)

30.01.2019 - Kulig, zajęcia i ognisko w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"

31.01.2019 - Różnorodny Żubr - zajęcia plastyczno-artystyczne (Muzeum Przyrodnicze BPN)

31.01.2019 - Gry planszowe, zagadki, krzyżówki, mini-konkursy ze znajomości książek
(Gminna Biblioteka Publiczna)
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31.01.2019 - Pomóż ptakom przetrwać zimę (Białowieski Ośrodek Kultury)

01.02.2019 - Gra w bilard i na konsoli xBOX (Białowieski Ośrodek Kultury)

Wspaniały początek NOWEGO ROKU siatkarek z podstawówki
Półfinał Grupy Południowej Igrzysk Dzieci w
siatkówce szkół podstawowych był znakomitym
początkiem ROKU dla naszych dziewcząt. Wspólny z
chłopakami wyjazd do Moniek przyniósł kolejny
awans w trudnym turnieju siatkarskim. Pierwszy
mecz z gospodyniami zaczęliśmy od porażki
wyraźnie przegrywając 0:2 z bardzo dobrze
przygotowanymi dziewczętami z SP2 Mońki. Do
kolejnego spotkania z SP Dziadkowicami nasze
podopieczne przystąpiły bardzo zdeterminowane.
Dobra lekcja siatkówki od Moniek dała efekt już w
pierwszym secie. Bardzo skuteczna, choć zacięta gra
przyniosła wyszarpane zwycięstwo czwórki

Katarzyna Bajko, Magdalena Chilecka, Julia
Sieńczuk, Maria Wołosik, Julia Ozougwu. W drugim
secie po bardzo wyrównanej grze czwórki Marta
Charkiewicz, Magdalena Gabiec, Oliwia Krasowska,
Maria Marczuk, Oliwia Topolewska, minimalnie górą
okazały się dziewczęta z Dziadkowic. O zwycięstwie
i awansie do Finału grupy zadecydować miał tiebreak. Super zagrania przyniosły ostatecznie
upragnione zwycięstwo 2:1 oraz awans naszych
młodych siatkarek do Finału. Gratulacje.
Opiekunowie: Piotr Leoniuk, Jarosław Kutikow
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Dobra passa siatkarzy podstawówki podtrzymana
Kolejny awans siatkarskiej młodzieży
stał się faktem. Po niespodziewanej
przegranej walce z SP Kleszczele siatkarze
naszej podstawówki, nie tylko odrobili
straty, ale pokonali 2:0 faworyzowany zespół
gospodarzy SP2 Mońki oraz SP Wasilków
wynikiem 2:0 - zajmując pierwsze miejsce w
półfinale, a jednocześnie uzyskując awans do
Finału Grupy Południowej Igrzysk Dzieci z
zaliczonym
zwycięstwem.
Zwycięskie
wyjazdy naszych uczniów budują i dają wiele
satysfakcji, gdyż po złym występie w
Kleszczelach pokonaliśmy dwie sportowe
szkoły. Nasi zawodnicy Nataniel Przygodzki,
Mateusz Szpakowicz, Jakub Szyłak, Igor
Tyczyno,
Oliwier
Pasyńczuk,
Eliasz
Piotrowski, Radosław Sobociński dali popis
gry w pierwszym secie meczu z Mońkami.
Równie dobrze radziła sobie w secie drugim

czwórka Maksymilian Czeremczuk, Michał
Glencner, Szymon Jabłoński, Michał
Lickiewicz, Tomasz Kołodziński wygrywając
zdecydowanie rywalizację i całe spotkanie z
faworytem 2:0, stając się tym samym
czarnym koniem zawodów. W meczu z SP
Wasilków widoczna była duża pewność
białowieskiej podstawówki zarówno w
pierwszym, jak i drugim secie. Całe spotkanie
nie należało do najłatwiejszych, ale dobra
gra przyniosła drugie, pewne zwycięstwo.
Cieszy rosnąca forma kolejnego pokolenia
siatkarskiego narybku w Białowieży.
Gratulacje!!! Trzymamy kciuki w FINALE
grupy. Powodzenia.
Opiekunowie:
Jarosław Kutikow, Piotr Leoniuk

12

13

BOK informacje
07 lutego 2019 roku Klub Kultury w Budach został wyposażony w 8 stołów i 32 krzesła. Meble zostały
zakupione przez Białowieski Ośrodek Kultury jako stałe wyposażenie świetlicy.

21 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym odbyła się telekonferencja. Łączyliśmy się ze szkołą ze
Słonima na Białorusi. W spotkaniu koncert dała starsza grupa zespołu Suniczki.

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

Białowieski Ośrodek Kultury w sezonie
wiosenno
letnim
2019
planuje
zorganizowanie
festynów
w
miejscowościach Pogorzelce, Teremiski,
Budy i Podolany Drugie. Imprezy będą
organizowane przy świetlicach wiejskich.
Terminy poszczególnych wydarzeń będą
ustalane
wspólnie
z
sołtysami
i
mieszkańcami.
W 2019 roku przypada jubileusz 10-lecia
istnienia
zespołu
folklorystycznego
„Ruczajok” działającego przy Białowieskim
Ośrodku Kultury. W październiku 2019
planowane jest zorganizowanie koncertu

jubileuszowego zespołu. Na ten cel
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży w
partnerstwie z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego i otrzymało dotację w kwocie
5000,00 zł. Ponadto w ramach realizacji
zadania planowane jest nagranie i wydanie
drugiej płyty zespołu oraz uszycie nowych
strojów. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
ponownie w partnerstwie z BOKiem
otrzymało dotację z UMWP na realizację VII
cyklu koncertów z cyklu „Różnogłosie” w
2019 roku w kwocie 6000,00 zł.
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8 marca z okazji Dnia Kobiet Białowieski Ośrodek Kultury
zaprasza serdecznie Państwa, a w szczególności Panie na
projekcję filmu „Maksimum Przyjemności” w reżyserii Katarzyny
Trzaski. Kino Żubr, godz. 16:00. Wstęp wolny!
Tajemniczy rezonator biofotonowy za 6 tysięcy złotych, masażer do stóp z podczerwienią oraz fotel
masujący za 13 tysięcy złotych to tylko kilka przykładów z bogatego sztafażu produktów oferowanych przez
agresywnych sprzedawców na specjalnych prezentacjach handlowych dla emerytów.
Małgosia, Krysia, Ela, Bogusia oraz Irena, przyjaciółki - emerytki, wierzą, że te astronomicznie drogie
przedmioty potrafią wydłużyć ich życie i uleczyć wszelkie choroby. Co ważniejsze jednak, są remedium na ich
bolączki: samotność, zbliżającą się starość.
Film nie próbuje analizować zjawiska sprzedaży bezpośredniej od strony agresywnych firm
sprzedających, jest to obserwacyjna dokumentalna komedia starająca się naśladować najlepsze wzory Czeskiej
Nowej Fali z lat 60tych.
Katarzyna Trzaska oferuje bezkompromisową komedię dokumentalną, w której śmiech miesza się ze
łzami, a energia i radość życia emerytowanych bohaterek udzielają się również widzowi.

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

W piątek 22.03.2019 roku w Kinie Żubr w
Białowieży w godzinach 18:00 – 20:00
odbędzie się spotkanie „Wilczkowe Łąki wspomnienie Lecha Wilczka” - fotografa,
pisarza, przyrodnika. W programie zdjęcia
dawnej Białowieży, stare fotografie
mieszkańców, ogrodu oraz ptaków i
ssaków na Dziedzince.
Spotkanie jest organizowane w ramach
XXXV Zjazdu Członków i Sympatyków
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
przy współpracy z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury i Towarzystwem Przyjaciół Energii
Odnawialnej.
Serdecznie zapraszamy!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kino objazdowe LUMIERE w Białowieży
16 marca 2019 (sobota)
Sala kina Żubr w Białowieży

14:00
JAK WYTRESOWAĆ
SMOKA 3

18:00
MISZMASZ CZYLI KOGEL
MOGEL 3

16:00
CAŁE SZCZĘŚCIE

19:45
KOBIETY MAFII 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 20 lutego 2019 został zdemontowany niedziałający słup oświetleniowy, który był usytuowany na placu
przy Galerii oBOK, na tak zwanym parkingu pracowniczym. Obecnie kierowcy mają większą możliwość
manewru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Białowieski Ośrodek Kultury planuje zagospodarować pomieszczenie po Banku Spółdzielczym. W obiekcie
prawdopodobnie będą odbywały się próby zespołów działających przy BOKu oraz spotkania nowej inicjatywy
mieszkanek Białowieży „Klubu Młodych Mam”. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie pomieszczenie zostanie
przystosowane do tych potrzeb.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 lutego 2019 w Galerii oBOK odbyło
się spotkanie organizacyjne w sprawie kursu
komputerowego dla osób 50+. Kurs jest
bezpłatny, obejmuje łącznie 88 godzin
szkoleniowych w tym 52 godziny grupowe i
36 godzin indywidualnych. Kurs odbywa się
w ramach realizacji projektu „Kompleksowy

system
rozwijania
kompetencji
i
umiejętności osób dorosłych zgodnie z
potrzebami
regionalnej
gospodarki”.
Operatorem projektu jest Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, natomiast
wykonawcą firma APLIKON.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 lutego 2019 roku członkini Koła Seniora w Białowieża Pani Julia Krzemińska wraz
z małżonkiem Panem Janem Krzemińskim obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia
związku małżeńskiego - ZŁOTE GODY! Z tej okazji w imieniu swoim oraz wszystkich
członków naszego koła składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pogody
ducha na następne wspólne lata.
Przewodnicząca Koła Seniora w Białowieży
Irena Bajko
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XIII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy
w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża
To już XIII edycja naszego turnieju, który wpisał się na stałe do kalendarza.
Zwracamy się do białowieskich Firm, Dyrektorów Zakładów Pracy,
Kwaterodawców i osób prywatnych o pomoc w organizacji turnieju poprzez
wsparcie finansowe lub rzeczowe. W ramach podziękowania zapewniamy, że
współorganizatorzy oraz sponsorzy zostaną wielokrotnie wymienieni w czasie
trwania turnieju oraz na stronie Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i
Facebooku UKS Olimpijczyk Białowieżą oraz w gazecie lokalnej.
UWAGA KIBICE - ATRAKCJE!!!
Tradycyjnie „Loteria Fantowa” - nagrody rzeczowe od sponsorów, słodka
niespodzianka, dobra zabawa, niezapomniane emocje.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez wykwalifikowanych
ratowników OSP w Białowieży.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju
Warunki udziału w turnieju:
1. Ostateczne zgłoszenie udziału w turnieju do dn. 22.02.2019. (piątek)
- godz. 1600 - w załączniku 1 (imienna lista zawodników z podpisami określenie kategorii startowej)
2. opłaty wpisowego w wysokości 150zł do dnia 27.02.2019r. od każdej
startującej drużyny (max 6 osób w drużynie 4+2 rezerwowych) na konto:
27 8071 0006 0001 5525 2000 0010 UKS „Olimpijczyk” Białowieża z
dopiskiem: współorganizacja turnieju
3. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Program zawodów:
01.03.2019r. (piątek)
16:30 – losowanie, pokaz OSP udzielania pierwszej pomocy
16:45 – rozgrzewka zawodników
17:00 – mecze na dwóch boiskach
18:00 – otwarcie turnieju
22:30 – zakończenie pierwszego dnia turnieju
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02.03.2019r. ( sobota)
9:00 – rozgrzewka zawodników
9:30 – pierwsze spotkania
ok. godz. 15:00 – zakończenie turnieju i wręczenie pucharów oraz wyróżnień przez
Wójta Gminy i sponsorów.
17:00 – ognisko integracyjne zawodników, sponsorów i organizatorów
Organizatorzy zapewniają:
- puchary, dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia
- woda, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek w czasie zawodów
- sędziów i obsługę techniczną
Kontakt: jaro6767@wp.pl tel. 660107321- Jarosław Kutikow
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy.

Regulamin
XIII Turnieju Białowieskich Zakładów Pracy:
System rozgrywania turnieju – „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów w
grupach (opracowany ostatecznie po zgłoszeniu wszystkich drużyn).
Podział na grupy wg zgłoszeń:
I – dla amatorów
II – dla zaawansowanych
W turnieju mogą startować pracownicy zakładów pracy, członkowie zrzeszeń i
stowarzyszeń działających na terenie gminy Białowieża oraz drużyny zaproszone
gościnnie przez organizatorów, z wyjątkiem uczniów oraz studentów studiów
dziennych. Każda instytucja może wystawić dowolną liczbę startujących drużyn
max 6-cio osobowych. Zawodnik może brać udział w jednej drużynie zakładowej
bez możliwości zamian w trakcie trwania turnieju. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się udział osób pracujących w zakładach na innych warunkach niż
umowa o pracę, po konsultacji i wyrażeniu zgody organizatorów !!! Walkower za
nieobecność drużyny w ciągu 5 minut od rozpoczęcia meczu.
W kwestiach spornych organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw
nieobjętych regulaminem.
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