GŁOS

BIAŁOWIEŻY

2/2019 * ISSN 1427 – 5546 * egzemplarz bezpłatny

www.gmina.bialowieza.pl
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Gościom najlepsze życzenia wiary, nadziei, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich okresem prawdziwej radości.
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Wójt informuje
remont ulicy Pałacowej w Białowieży. Inwestycja
byłaby przeprowadzona wspólnie przez starostwo
i naszą gminę.
Pod koniec kwietnia złożymy wniosek o
dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja
kulturalna, społeczna i edukacyjna w BOK w
Białowieży” w ramach środków dostępnych w
Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” .
Projekt zakłada remont sali kinowej (wymiana
podłogi, malowanie ścian) oraz zakup i montaż
wyposażenia m.in. wymianę kurtyn scenicznych
wraz z systemem sterowania, zmianę foteli
kinowych, z których część będzie mobilna, zakup
oświetlenia scenicznego oraz projektora. Te
działania na pewno przyczynią się do polepszenia
usług świadczonych przez Białowieski Ośrodek
Kultury, z czego skorzystają zarówno mieszkańcy
naszej gminy, jak i turyści. Zakładany poziom
dofinansowania
wynosi
95%
kosztów
kwalifikowanych.
Szanowni Państwo!

We wtorek, 16 kwietnia, odbyło się
spotkanie informacyjne na temat wilków,
zorganizowane przez Urząd Gminy Białowieża
oraz Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.
Podczas bardzo ciekawej prezentacji
przygotowanej przez prof. nadzw. dr hab.
Krzysztofa Schmidta, mieszkańcy mogli się
dowiedzieć m. in. o stanie populacji wilka w
Puszczy Białowieskiej, czy o tym jak się
zachowywać, a jak nie podczas spotkania z tym
drapieżnikiem.
Podczas spotkania ustalono również, że
mieszkańcy Białowieży powinni o każdej
obserwacji wilków w pobliżu siedzib ludzkich,
poinformować Urząd Gminy, o co Państwa
serdecznie prosimy.

W marcu nasz samorząd aplikował o środki
do Ministerstwa Sportu I Turystyki w ramach
programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
OSA 2019 na zadania: „Budowa Otwartej Strefy
Aktywności – w miejscowościach Podolany
Drugie, Teremiski oraz Czerlonka”. Projekt zakłada
budowę
siłowni
plenerowych
wraz
z
infrastrukturą towarzyszącą. W chwili obecnej
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania
pn. „Remont drogi gminnej ul. Browskiej w
Białowieży”. Wartość inwestycji wynosi ponad
700 tysięcy złotych.

Obecnie trwają remonty pomieszczeń po
byłej projektowni kinowej i remont sceny w sali
kina Żubr. Scena prawdopodobnie będzie
wyłączona z użytkowania około 2 tygodnie. Za
utrudnienia przepraszamy.

Złożyliśmy także wnioski na zakup
wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w
Białowieży oraz na budowę siłowni plenerowej w
sołectwie Stoczek.
Starostw Powiatowe w Hajnówce złożyło
wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na
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Informacje Rady Gminy
Prace Rady Gminy
Punkt drugi wiąże się z dużymi wydatkami
z budżetu gminy. Wiadomo od dawna, że ulicę
Pałacową należy wyremontować, gdyż do jest
nasza wizytówka. Projekt już jest gotowy i według
jego zapisów powstanie ścieżka rowerowa po
stronie lewej ulicy jadąc w stronę Hajnówki.

W normalnym trybie prac Rady Gminy czyli
w posiedzeniach (spotkaniach) komisji biorą
udział radni osoby merytoryczne – prowadzące
określone zakresy prac w urzędzie gminy oraz
zaproszeni goście. Warto pamiętać że posiedzenia
komisji są otwarte dla wszystkich mieszkańców
naszej gminy poza posiedzeniami Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg i Wniosków
mających charakter niejawny.

W punkcie trzecim staramy się wspomóc
wójta w zakresie działań mogących promować
naszą gminę w oczach turystów i poprawiać
warunki prowadzenia działalności gospodarczej
mieszkańców w zakresie turystyki.

Aktualnie w polu zainteresowania Rady
Gminy Białowieża i jej komisji są następujące
ważne sprawy:

Punkt czwarty jest niby prosty ale
większość mieszkańców wie że wcale tak nie jest.
Składa się na to wiele czynników związanych z
nieuczciwością bądź „oszczędnościami” różnych
osób. Są to: wyrzucanie śmieci i różnego rodzaju
odpadów na działki sąsiadów lub tereny tzw.
niczyje, powstają tam z czasem dzikie wysypiska.
Jest kilka stałych miejsc na mapie Białowieży gdzie
znajdują się śmieci. Kolejna sprawa to pełne kosze
na śmieci lub śmieci wysypujące się i
porozrzucane wokół nich. One też nie maja swego
właściciela i musza je sprzątać pracownicy gminy.
Odbiór śmieci budzi emocje gdyż widzimy niemal
co miesiąc u pewnych mieszkańców po kilkanaście
worków odpadów u innych stale tylko kilka… Są
mieszkańcy, którzy uchylają się od płacenia za
odbiór odpadów lub robią to dopiero po licznych
monitach… Pozostawiając temat śmieci wszyscy
chcemy aby nasza miejscowość wyglądała ładnie i
jest to możliwe, ale tak naprawdę zależy to też od
nas.

1.
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do
Puszczy Białowieskiej czyli tej naszej Nas
otaczającej w tym możliwości pozyskania w niej
drewna na potrzeby własne.
2.
Umieszczenie przebudowy ulicy Pałacowej
(droga zarządzana przez powiat) w budżecie
Powiatu Hajnowskiego oraz zapewnienie środków
na zapewnienie udziału własnego Gminu w tym
przedsięwzięciu – 50% wartości inwestycji
3.
Jak najlepsze przygotowanie naszej
miejscowości
do nadchodzącego
sezonu
turystycznego
w
maksymalnym
zakresie
dopuszczonym przez przepisy prawa
4.
Poprawa stanu estetyczno-porządkowego
naszych terenów czyli pielęgnacja zieleni,
nasadzenia kwiatów, sprzątanie śmieci, poprawa
stanu dróg i budowli drogowych.
Odnośnie punktu 1. Podkreślamy z całą
stanowczością brak konsultacji z samorządami i
mieszkańcami powstania i zasad funkcjonowania
Obszaru Światowego Dziedzictwa (UNESCO) na
terenie naszej gminy. Jak mawia klasyk: „żarty się
skończyły zaczynają się schody”. Co oznacza w
naszym rozumieniu, że mieszkańcy naszych
terenów mają prawo do korzystania z dóbr
naturalnych Puszczy a jeśli to korzystanie jest
ograniczane
to
należy
takie
działania
rekompensować. Dla samorządu i mieszkańców
to sprawa absolutnie priorytetowa.

Jednym ze spostrzeżeń jest też coraz
rzadszy widok ogródków kwiatowych między
domami a ulicą ale to jest chyba znak zmiany
czasu z tego rzeczywistego na telewizyjny
wirtualny wchłaniający coraz bardziej i bardziej.

Krzysztof Zamojski
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Komisarz Wyborczy
INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 r. w
godzinach od 7.00 do 21.00.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania
mandatu).
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na
więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność
głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu
najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do
głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa
wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej
do dnia 17 maja 2019 r.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do
urzędu gminy (miasta).
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Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 26 maja 2019 r.
Termin wykonania czynności
wyborczych*)
1
do dnia 6 kwietnia 2019 r.

do dnia 8 kwietnia 2019 r.

do dnia 16 kwietnia 2019 r. do
godz. 2400
do dnia 21 kwietnia 2019 r.

do dnia 26 kwietnia 2019 r.

do dnia 5 maja 2019 r.

od dnia 5 maja 2019 r.
do dnia 12 maja 2019 r.

do dnia 11 maja 2019 r.
od dnia 11 maja 2019 r.
do dnia 24 maja 2019 r.do godz.
2400
do dnia 16 maja 2019 r.
do dnia 17 maja 2019 r.
do dnia 21 maja 2019 r.
do dnia 23 maja 2019 r.

w dniu 24 maja 2019 r.o godz. 2400
w dniu 26 maja 2019 r. godz. 7002100

Czynności wyborcze
2
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu
komitetu wyborczego wyborców
powołanie okręgowych komisji wyborczych,
-powołanie rejonowych komisji wyborczych
zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach
-karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic,
siedzib i numerów
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
-oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach
-morskich,
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów
wyborczych
powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych
-za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
sporządzenie spisów wyborców przez gminy
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w
-charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego
zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie
skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego
dla miejscowości, w której odbywają służbę
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym
-przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych
-i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych
-listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
-do głosowania
składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w
-obwodach głosowania utworzonych za granicą
zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów
-wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
zakończenie kampanii wyborczej
głosowanie
-

*)

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania
czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w
godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów
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Co słychać w powiecie?
Rada powiatu hajnowskiego pracuje już pół
roku. Oczywiście początek pracy były to głównie
sprawy techniczne, jak np. wybór władz. Ale po
sprawach proceduralnych przyszedł czas na
działanie na rzecz naszej małej ojczyzny.
Od początku kadencji zarówno ja, jak i wójt
Albert Litwinowicz, zabiegaliśmy o remont ulicy
Pałacowej. Już podczas sesji kiedy uchwalaliśmy
budżet powiatu zgłaszałem, że oczekuje, iż
remont ten zostanie wpisany w 2019 roku lub
najpóźniej w 2020. Spotkało się to ze
zrozumieniem starosty hajnowskiego Andrzeja
Skiepko. Na sesji 11 kwietniowej starosta
poinformował, że składa stosowny wniosek o
pozyskanie funduszy zewnętrznych na remont
właśnie ulicy Pałacowej. Oczywiście koszty prac
będą musiały ponieść także Urząd Gminy
Białowieża i Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
ale będą one o wiele mniejsze, niż w przypadku
gdyby robiły to same. Pozostaje trzymać kciuki za
pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Na mój wniosek rada powiatu nadała
Domowi Dziecka w Białowieży imię Haliny
Kopalińskiej, byłej wychowawczyni placówki,
wspaniałej pedagog. Dziękuję Panu Michałowi
Olszewskiemu za pomoc w przygotowaniu
życiorysu Pani Haliny.

Na ostatniej sesji rada powiatu
przegłosowała
stanowisko
wzywające
Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych
do
przywrócenia wiz zakupowych dla obywateli
Białorusi. Moje stanowisko złożone w lutym
wsparli kolejni radni: Tamara Moroz, Piotr Rybak,
Andrzej
Skiepko.
Dzięki
temu
zostało
wprowadzone do porządku obrad sesji i
przegłosowane. Wstrzymało się jedynie dwóch
radnych.
Na bieżąco zgłaszam również sprawy
dotyczące dróg powiatowych na terenie naszej
gminy. Ostatnio zwróciłem uwagę na pilne
uzupełnienie ubytków na trasie PogorzelceTeremiski-Budy-Czerlonka oraz w Podolanach.
Dyrektor
Zarządu
Dróg
Powiatowych
zagwarantował, że zostaną one uzupełnione w
możliwie najszybszym terminie.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i
zgłaszania
spraw
związany
działalnością
Starostwa Powiatowego w Hajnówce pod
numerem
507859617
lub
e-mailem
mateusz.gutowski1985@gmail.com. Jestem do
Państwa dyspozycji.
Mateusz Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

Pożyteczna inicjatywa
W dniu 19 marca postanowiłyśmy podjąć
wyzwanie, jakże modnego teraz Trash Challenge.
Z
wsparciem
anonimowego
pomocnika
sprzątałyśmy działki między ulicą Nową a Zastawą.
Ilość zebranych śmieci przerosła nasze
wyobrażenie. Na tak małym odcinku było tego ok
300 kg. Wiedziałyśmy już, że nie możemy na tym
poprzestać i musimy zajrzeć w inne zakątki naszej
gminy. Postanowiłyśmy zachęcić do wspólnego
sprzątania innych. W dniu 6 kwietnia, wspólnie z
młodzieżą z Technikum Leśnego w Białowieży
sprzątnęliśmy kolejną ulicę. Tym razem był to
odcinek
Kamiennego
Bagna.
Zachęcamy

wszystkich do przyłączania się i mamy nadzieje, że
wyzwanie zrobi dużo dobrego i poczyni nowy krok
do zmiany na lepsze. A jeśli nie chcesz przyłączyć
się do akcji i zbierać śmieci ,przynajmniej nie
wyrzucaj ich gdzie popadnie! Dziękujemy
młodzieży z Technikum Leśnego oraz Panu
Wójtowi za okazaną pomoc i wsparcie. Przy okazji
zachęcamy do wzięcia udziału w wielkim
sprzątaniu dnia 11.05.2019.
Anna Borowska-Berend
Justyna Szpakowicz
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Wspomnienie Lecha Wilczka w BOK
Dnia 22 marca 2019 roku o godzinie 18-ej w kinie
Żubr w Białowieży odbyło się spotkanie wspomnieniowe
Lecha Wilczka, fotografa, pisarza, przyrodnika. W

programie można było zobaczyć zdjęcia dawnej
Białowieży, stare fotografie mieszkańców, ogrodu oraz
ptaków i ssaków na Dziedzince. Spotkanie prowadził
7

Jarosław Chyra przy czynnym wsparciu mieszkańców i
turystów którzy w prezentowanych na ekranie kinowym
zdjęciach rozpoznawali siebie, członów rodziny,
znajomych i sąsiadów. Zdjęć było bardzo dużo, bo i
dorobek Lecha Wilczka jest ogromny. Zobaczyliśmy mały
wycinek tego co jest w archiwum. Atmosfera na sali była
gorąca, żywa, a wspomnieniom nie było końca.
Spotkanie wspomnieniowe odbyło się w ramach XXXV

Zjazdu członków i sympatyków PTOP, w partnerstwie i
współpracy z Białowieskim Ośrodkiem Kultury i
Towarzystwem Przyjaciół Energii Odnawialnej.
W tym miejscu należą się podziękowania dla
dyrektora BOK pana Marka Zubryckiego za pomoc,
wsparcie merytoryczne co też niniejszym czynię.
Prezes TPEO Irena Chyra
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Smalenie Marzanny
Niektórzy topią, a my smalimy. Wcześniej na naszej
przystojnej i zgrabnej Marzannie Kompleksii
wypisaliśmy to, co nas boli i z czym źle się czujemy.
Odzieliśmy ja w majteczki w kropeczki i osmaliliśmy
nad kotłem na placu przed BOKiem. Gdy płomienie
pochłonęły pannę Marzannę Kompleksię z naszymi
kompleksami, stwierdziliśmy, że teraz każdy ma
#rowneszanse i może zostać mistrzem tworzenia
smorsów-zmorsów oraz przypiekania pianek nad
ogniem.

W ten oto zabawny sposób pożegnaliśmy zimę i
zimowe znużenie, a przywitaliśmy wiosnę i pełni
zapału ruszamy do pracy i idziemy w tany.
A tańczymy, działamy i przede wszystkim dobrze się
bawimy w ramach projektu „SZIBIDUU - z lawonichą
bardziej na wschód, czyli puszczański bollywood”
dofinansowanego z programu Równać Szanse 2018
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności,
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży.
Ilona Wołosik

Pieczenie „Busłowych łap”
23 marca członkowie zespołu „Suniczki”
działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Białowieży uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
"Hładyszka" w Kleszczelach, podczas którego odbyły się
zajęcia pieczenia "Busłowych łap", czyli stopy bociana.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu "Suniczki dziecięco-młodzieżowy zespół białoruskiej mniejszości
narodowej" realizowanego przez Białowieski Ośrodek
Kultury w partnerstwie z Zespołem SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży.
Ilona Wołosik
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VI DANCE FESTIVAL 4 SCHOOL
7 kwietnia w Szepietowie odbył się turniej
tańca współczesnego VI DANCE FESTIVAL 4 SCHOOL.
Uczestnicy zajęć HIP – HOP w Białowieskim Ośrodku
Kultury, również wzięli udział w turnieju. Zdobyte
miejsca na pewno nie poróżniły zawodników z
Białowieży, ponieważ obie grupy zajęły II miejsca.

Grupa starsza w kategorii mini formacje do lat 11, a
grupa młodsza w tej samej kategorii do lat 9.
12 maja zapraszamy do Białowieży na
kolejny turniej, który odbędzie się w Białowieskim
Ośrodku Kultury.
Marek Zubrycki

III TURNIEJ SZACHOWY – czy to już tradycja ….
31.03.2019r. już po raz trzeci rozegrano w
naszej szkole Turniej Szachowy o Puchar Dyrekcji
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białowieży.
Organizatorem turnieju i zarówno opiekunem
szachistów jest pedagog szkolny- p. Piotr Leoniuk.
W turnieju rozgrywanym systemem
szwajcarskim wzięło udział 16 uczniów. To aż o 5
zawodników więcej w porównaniu do roku
poprzedniego. Pokazuje to, że same szachy, jak i
nasze osiągnięcia, przyciągają nowych uczestników,
a nasz team z dnia na dzień się powiększa.
Szczególnie cieszy fakt, że troje naszych
zawodników to uczniowie klasy I szkoły
podstawowej.
Tegorocznym Mistrzem szkoły został Kamil
Glencner wygrywając 6 z 7 rozgrywek. Na II miejscu
znalazł się Mateusz Szpakowicz. Chłopcy mieli taką
samą liczbą zwycięstw i o mistrzostwie zadecydował
wynik bezpośredniego pojedynku. III miejsce
przypadło Michałowi Lickiewiczowi. Najlepszym
zawodnikiem klasy I został Michał Chilecki
wygrywając dwa mecze.
Turniej pokazał, że nasi Mistrzowie i
Wicemistrzowie Powiatu z ubiegłego roku trzymają

poziom, a swoją wiedzą i zapałem dzielą się z
młodszymi kolegami, by mieć w przyszłości godnych
następców.
Uczestnicy:
I miejsce Kamil Glencner
II miejsce Mateusz Szpakowicz
III miejsce Michał Lickiewicz
IV miejsce Maria Marczuk
V miejsce Michał Glencner
VI miejsce Jakub Ptaszyński
Angelika Szpakowicz
Małgorzata Glencner
Rafał Semeniuk
Kamil Semeniuk
Gabriel Wołkowycki
Marek Sieńczuk
Tomasz Sieńczuk
Wojtek Bruszewski
Michał Chilecki
Maciej Podłaszczyk
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Piotr Leoniuk
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Udany turniej o Puchar Wójta
W dniach 1-2 marzec 2019 r. po raz XIII odbył
się Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Do
rywalizacji przystąpiło 13 drużyn, podzielonych na
grupę zaawansowaną i dwie grupy amatorów.
Imprezę, od pokazu udzielania pierwszej pomocy,
rozpoczęli
wykwalifikowani
ratownicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży - pod
nadzorem Prezesa Jerzego Lisickiego, a po chwili
turniej oficjalnie otworzył Wójt Gminy Białowieża
Albert Litwinowicz, któremu towarzyszyli:
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Prezes
i członkowie Zarządu UKS Olimpijczyk Białowieża
a także Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak co
roku, imprezę organizował i prowadził Prezes UKS
Olimpijczyk Białowieża Jarosław Kutikow przy
wsparciu małżonki Anny.
Drużyną, która zaskoczyła najbardziej w tym
roku, okazała się ekipa Towarzystwa Sportowego

„Żubr” I. Nowe pokolenie białowieskiego Żubra w
składzie: Jakub Zamojski, Rafał Kołodziński, Dawid
Bielawski i Damian Szpakowicz, dało przykład
walki o każdy punkt. Wszyscy zawodnicy są
wychowankami UKS Olimpijczyk Białowieża.
W grupie amatorów, najwięcej emocji
sprawili nam zawodnicy „Jerzyka”. Debiutujący
zespół w składzie: Jerzy Chilecki, Małgorzata
Chilecka, Rafał Chilecki i Mateusz Wołkowycki,
wygrywając z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
mecz półfinałowy zajęli drugie miejsce w całym
turnieju. „Jerzyk” w finale przegrał z drużyną
Instytutu Badań Leśnictwa, który wziął sobie do
serca porażkę w finale w zeszłym roku.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowe
dyplomy, medale oraz puchary, które wręczał
Wójt Gminy Białowieża Albert Litwinowicz,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Krzysztof Petruk, Wicedyrektor Barbara Leoniuk,
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Komendant Placówki Straży Granicznej w
Białowieży Cezary Nazarko oraz pomysłodawca i
sponsor turnieju Jerzy Chilecki.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju uzupełniając tabele, wpisując właściwe wyniki,
skrupulatnie licząc zdobywane punkty i tworząc
piękne dyplomy – czuwali Radosław i Anetta Świć
oraz Piotr i Marta Leoniuk.
Miłą i sympatyczną atmosferę stworzyły panie z
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego,
Monika
Nowogrodzka, Anna Siemieniaka, Katarzyna
Grzeszczyk, które jak zawsze wspaniale
przygotowały słodki poczęstunek cieszący się
dużym zainteresowaniem podczas turnieju.
Nad zdrowiem zawodników czuwał niezawodny
Sebastian Kamieński, który na szczęście w tym
turnieju musiał interweniować zaledwie w kilku
przypadkach.
Turniej, według „najwspanialszych kibiców
świata” licznie przybyłych na salę, stał na bardzo
wysokim poziomie, co jest wynikiem całorocznych
przygotowań wielu drużyn.

Amatorzy:
1.
Instytut Badawczy Leśnictwa
2.
Jerzyk
3.
Technikum Leśne
4.
Zespół Szkolno-Przedszkolny I
5.
Białowieski Park Narodowy II
6.
Instytut Biologii Ssaków PAN
7.
Urząd Gminy Białowieża
8.
Zespół Szkolno-Przedszkolny II
Wielkie podziękowania należą się Panu Wójtowi
Gminy Białowieża za objęcie patronatem turnieju
oraz wsparcie finansowe. Dziękujemy wszystkim
sponsorom i każdemu, kto przyczynił się do tego,
że turniej odbył się na tak wysokim poziomie. Po
raz drugi zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz
Schroniska „Ciapek” w Hajnówce, a nad
sprawnym
przebiegiem
czuwały
nasze
wolontariuszki na czele z panią Grażyną Jóźwik.
Najszczersze podziękowania kierujemy w stronę
państwa Aliny i Romana Wołkowyckich, którzy
kolejny już raz udostępnili nam swoje magiczne
miejscem ogniskowe na zakończenie turnieju.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ranga,
organizacja i poziom sportowy turnieju był coraz
wyższy, a dokonaliśmy tego dzięki wszystkim
zaangażowanym w organizację i pomoc tym roku.
Dziękujemy serdecznie jeszcze raz sponsorom i
współorganizatorom w imieniu własnym, wójta
oraz dzieci, które z niecierpliwością będą
oczekiwać następnej edycji turnieju, by wygrać
kolejną nagrodę!!!

Ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:
Zaawansowani:
1.
T.S. Żubr I
2.
Ochotnicza Straż Pożarna
3.
Białowieski Park Narodowy I
4.
Placówka Straży Granicznej
5.
T.S. Żubr II
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Białowieska podstawówka na miejscu 5-6 w województwie
Dnia
26.03.2019r.,
w
odległych
Suwałkach odbył się półfinał Igrzysk Dzieci
województwa podlaskiego w piłce siatkowej
czwórek chłopców. Turniej nie przyniósł
niespodzianki. Nasza szkoła po długiej podróży
i przeciętnej grze zajęła 3 miejsce w turnieju
Przegrała po 2:0 ze szkołami sportowymi z SP 10
Suwałki i SP 21 Białystok oraz pokonała SP
Grajewo 2;1 zajmując ostatecznie 5-6 miejsce w
naszym województwie. Szkoda, że nie
wznieśliśmy się na wyżyny
naszych
umiejętności – choć wiedziałem że będzie to
prawie niemożliwe po tak długiej podróży.

Narzekać możemy jedynie na „system” – ale
kiedyś trzeba było przegrać i to nie z byle kim,
bo szkołami, które mają u siebie SOS-y
(Siatkarskie Ośrodki Sportowe). Momentami
nawiązywaliśmy równorzędną walkę, ale dzisiaj
wygrać dało się tylko z podstawówką z Grajewa.
Po drodze do półfinałów pokonaliśmy wiele
szkół z naszego powiatu i województwa, więc
tym bardziej chłopakom należą się wielkie
GRATULACJE. Czekamy na kolejne dobre mecze
w rozgrywkach Kindera.
Jarosław Kutikow
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Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej
mężczyzn
W sobotę, 6 kwietnia, w Białowieży odbyły się
Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w piłce
siatkowej, zorganizowane przez Urząd Gminy
Białowieża oraz Podlaskie Zrzeszenie LZS.

3. Nagroda wójta Białowieży Alberta Litwinowicza
dla najlepszego broniącego: Jarosław Szpilko
(Wersal Białystok).
4. Nagroda wójta Białowieży Alberta Litwinowicza
dla najlepszego przyjmującego: Adrian Lewczuk
(Wersal Białystok).
5. Nagroda Mateusza Gutowskiego, radnego
powiatu
hajnowskiego,
dla
najlepszego
rozgrywającego: Bartosz Dmochowski (JIMI
BESTIOS Białystok).

Jak co roku nie zabrakło sportowych emocji,
ale również dobrej zabawy. Widać jednak było, że w
porównaniu to poprzednich edycji zawodów, w tym
roku poziom był wyjątkowo wysoki. Już po
rozgrywkach grupowych można było wskazać
faworytów, drużyny JIMI BESTIOS Białystok oraz
Wersal Białystok i właśnie ostatecznie te drużyny
walczyły o pierwsze miejsce, zresztą po finale, który
pokazał, że zawodnicy obydwu drużyn dysponują
naprawdę świetnymi umiejętnościami.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i
sponsorom, którymi byli:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białowieży

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego w Białymstoku

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w
Białowieży

Technikum Leśne w Białowieży

Pan Michał Olszewski

Janusz Szpakowicz, radny gminy Białowieża

Koło Platformy Obywatelskiej w Białowieży

Białowieski Ośrodek Kultury

Końcowa kolejność turnieju:
1. JIMI BESTIOS Białystok
2. Wersal Białystok
3. Studencki Czwartek Michałowo
4. Lasy Państwowe
5. Gmina Białowieża
6. Żubr Bielsk Podlaski
7. TL Białowieża
8. Żubr Białowieża
Wyróżnieni zawodnicy:
1. Nagroda posła Roberta Tyszkiewicza dla MVP
turnieju: Marcin Andrejewicz (JIMI BESTIOS
Białystok).
2. Nagroda wojewody podlaskiego Bohdana
Paszkowskiego dla najlepszego atakującego: Patryk
Wojtach (Studenckie Czwartki Michałowo).

Turniej został objęty honorowym patronatem
Roberta Tyszkiewicza, posła na Sejm RP.
Mateusz Gutowski
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Dzień kobiet
8 marca odbył się Dzień Kobiet w Białowieskim
Ośrodku Kultury. Specjalnie na tą okazję została
przygotowana projekcja filmu "Maksimum
Przyjemności" w reżyserii Katarzyny Trzaski oraz
uroczyste spotkanie Koła Seniora. Wszystkie
Seniorki otrzymały kwiaty od Pana Wójta, które w

jego imieniu wręczył Dyrektor Białowieskiego
Ośrodka Kultury. Podczas spotkania panowała
wspaniała atmosfera, nie zabrakło też tańców.
Ilona Wołosik
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Pokaz sprzętu wojskowego w Białowieży
W czwartek, 4 kwietnia, na parkingu
gminnym przy ulicy Kolejowej, odbył się pokaz
sprzętu wojskowego, zorganizowany przez Wojska
Lądowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej przy
współpracy z Urzędem Gminy Białowieża.
Prezentacja odbyła się z okazji dwudziestej
rocznicy wstąpienia Polski do NATO i była

niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców naszej
gminy. Szczególnie dla najmłodszych, choć i u tych
ciut starszych pojawiał się uśmiech na twarzy, kiedy
mogli dotknąć prawdziwej broni, czy wsiąść do
transportera opancerzonego Rosomak. Dziękujemy!
Mateusz Gutowski
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BOK - informacje

03.05.2019
OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA
godz. 11:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Teresy w
Białowieży, po mszy w kościele koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu
„Chóru Leśników Białowieskich”,
godz. 12:15 – uroczystości przy krzyży (skrzyżowanie ulic Soczek i Browskiej),
okoliczne wystąpienia, złożenie wieńców

04.05.2019
POKAZ SPRZĘTU ORAZ WOZU BOJOWEGO OSP BIAŁOWIEŻA
godz. 13:00 – 15:00 przy scenie na parkingu gminnym (ul. Kolejowa)
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RAJD NORDIC WALKING (Trasa około 5,5 km po Białowieży z pilotem)
godz. 14:00 – start przy scenie na parkingu gminnym
godz. 16:00 – wręczenie dyplomów, poczęstunek dla uczestników

KONCERT NA PARKINGU
godz. 18:00 – koncert muzyki inspirowanej folklorem oraz lokalnych zespołów
Wystąpią min: Dawid Szymczuk Band (folk-band Hajnówka),
Batareja (folklor inspirowany Białystok),
Dziki Raj (punk-rock Białowieża)

Organizatorzy: Urząd Gminy Białowieża, Białowieski Ośrodek Kultury
Partnerzy: Dom dziecka w Białowieży, Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, OSP Białowieża,
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
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Koncert Plenerowy „Uczta Folklorystyczna”
w ramach XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
10.05.2019, godz. 20:30, Uroczysko Jagiellońskie

DANCE FESTIVAL 4 SCHOOL
Turniej tańca współczesnego
12.05.2019, godz. 13:00, sala kinowa BOK

Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej
w ramach 37 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku
18.05.2019, godz. 18:00, Kościół Rzymskokatolicki w Białowieży

XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
W dniach 6-11 maja 2019 r. w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbędzie się XXXVIII Międzynarodowy
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W czasie tegorocznej edycji Festiwalu wystąpi 30 chórów z Polski,
Finlandii, Macedonii Północnej, Niemiec, Czarnogóry, Rosji, Łotwy, Białorusi, Rumunii, Ukrainy, Serbii i Litwy.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 8-10 maja od godz. 16.00. Wstęp na przesłuchania jest
bezpłatny. Planowane są liczne koncerty towarzyszące oraz wystawy. Więcej szczegółów można znaleźć na
naszej stronie www.festiwal.cerkiew.pl

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 18.04.2019
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
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