Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym
życzą
Wójt Gminy Białowieża
Rada Gminy Białowieża
oraz pracownicy Urzędu

Temat miesiąca: Wertep uratowany
Festiwal teatralny „Wertep” jednak się odbędzie. Ministerstwo kultury pozytywnie rozpatrzyło odwołanie
stowarzyszenia „Pocztówka”, które jest organizatorem wydarzenia.
Więcej przeczytają Państwo na stronie 9.

Drodzy Czytelnicy
Wprawdzie pierwszy dzie wiosny ju za nami, ale jak na razie nie wida
zbyt wielu jej oznak. Miejmy nadziej , e ju niebawem pogoda si poprawi i b dzie mo na bez problemu korzysta z uroków wiosennych spacerów.
Mi o mi poinformowa , e przy Ochotniczej Stra y Po arnej w Bia owie y,
przy wspó udziale urz du gminy oraz Bia owieskiego O rodka Kultury, powstaje
amatorska sekcja pi ki no nej. Najprawdopodobniej dwie dru yny zostan zg oszone do rozgrywek amatorskiej ligi szóstek, rozgrywanej w Hajnówce. Wi cej szczegó ów poznaj Pa stwo w nast pnym numerze.
Od ubieg ego tygodnia nasze nadle nictwo ma nowego szefa. Jest nim
dr Andrzej Konieczny, który dotychczas pracowa w RDLP Bia ystok, w Wydziale
Ochrony i Kontroli Mienia. yczymy powodzenia.

Z powa aniem
Mateusz Gutowski

Przekaż 1% na swoją organizację
1 % na Białowieżę
Wpisz w zeznaniu podatkowym:
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
KRS: 0000221831
Przekazując 1 % swojego podatku Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia wspierasz działania edukacyjne i kulturalne w gminie Białowieża prowadzone
przez Uniwersytet Powszechny w Teremiskach.
Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe
Fundacji za 2012 rok można przeczytać na stronie
www.teremiski.edu.pl.
1% podatku dla OSP Białowieża
KRS 0000116212
Cel szczegółowy wpisać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży,
ul. Sportowa 12,
17-230 Białowieża
Przekaż 1% podatku dla Zubr Białowieża
KRS 0000270261
Fundacja Studencja "Młodzi-Młodym"
w cel 1% wpisz:
Żubr Białowieża
www.zubrbialowieza.pl
www.mlodzi-mlodym.pl

Postanowienie o zwołaniu sesji
Postanawiam:
1. Zwo a XXI Sesj Rady Gminy Bia owie a na dzie 29 marca 2013 r.
2. Otwarcie sesji odb dzie si o godzinie
1400.
3. Rada Gminy obradowa b dzie w lokalu Urz du Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponowa nast puj cy porz dek
obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyj cie porz dku obrad.
3. Przyj cie protoko u z XX Sesji Rady
Gminy Bia owie a.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji
uchwa Rady Gminy i istotnych dzia a
dotycz cych Gminy w okresie mi dzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodnicz cego Rady o pracy mi dzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie mi dzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodnicz cych Komisji o pracy mi dzysesyjnej.
9. Podj cie uchwa y w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bia owie a na lata 2012 – 2036.
10. Podj cie uchwa y w sprawie zmian
w bud ecie Gminy na 2013 r.
11. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia Zarz dzenia Wójta Gminy Bia owie a Nr / z dnia …. 2013 r. w sprawie

wyznaczenia p atnych miejsc postojowych na terenach stanowi cych w asno Gminy Bia owie a oraz ustalenia
wysoko ci op at za parkowanie na nich
pojazdów samochodowych.
12. Podj cie uchwa y w sprawie wyra enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 29/2 w osadzie Czerlonka w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
13. Podj cie uchwa y w sprawie wyra enia zgody na zbycie nieruchomo ci zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
oznaczonej nr geod. 238/1 po o onej
w Podolanach Drugich 28, obr b Podolany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
14. Podj cie uchwa y w sprawie Programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t
na terenie Gminy Bia owie a w 2013 r.
15. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok
(BOK).
16. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok
(Gminna Biblioteka Publiczna).
17. Podj cie uchwa y zmieniaj cej
uchwa Nr XXXII/165/10 Rady Gminy
Bia owie a z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko ach pro-

wadzonych przez Gmin Bia owie a.
18. Podj cie uchwa y w sprawie okrelenia tygodniowego obowi zkowego
wymiaru godzin zaj dla nauczycieli
realizuj cych w ramach stosunku pracy
obowi zki okre lone dla stanowisk
o ró nym tygodniowym obowi zkowym
wymiarze godzin.
19. Podj cie uchwa y w sprawie okrelenia tygodniowego obowi zkowego
wymiaru godzin zaj dla pedagogów,
psychologów i logopedów pracuj cych
w placówkach o wiatowych prowadzonych przez Gmin Bia owie a.
20. Podj cie uchwa y w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obni ek oraz
zwolnie od obowi zku realizacji tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin zaj dyrektorom, wicedyrektorom,
nauczycielom pe ni cym inne stanowiska kierownicze w placówkach o wiatowych prowadzonych przez Gmin
Bia owie a.
21. Podj cie uchwa y w sprawie nie wyra enia zgody na wyodr bnienie funduszu so eckiego w 2014 r.
22. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
23. Sprawy ró ne.
24. Zako czenie obrad.

•

Przewodnicz cy Rady Gminy
W odzimierz Wo kowycki

Ustawa śmieciowa
W związku ze
zmianą
Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, już od
1 lipca 2013 roku
właściciele posesji
zamieszkałych nie
będą już musieli
podpisywać umów
z firmami, które świadczą usługi wywozu odpadów komunalnych. Obowiązki związane z organizacją
odbioru odpadów przejmie gmina.
W drodze przetargu zostanie wyłoniona firma, odbierająca odpady od
wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie naszej gmi-

ny.
Jednocze nie nale y bezwzgl dnie pami ta o rozwi zaniu dotychczasowych umów na wywóz odpadów, bo
jako umowy cywilno - prawne wymagaj rozwi zania w terminie przewidzianym w Umowach (zwykle jest to termin
trzymiesi czny), prosz o tym pami ta ,
aby nie okaza o si , i od dnia 1 lipca
2013 roku op at b dzie trzeba wnosi
do gminy i dla firmy wywozowej z któr
dotychczas mia o si podpisan umow .
Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych
Sp. z o. o. w Hajnówce samo rozwi za o
wszystkie umowy (wypowiedzenie
z ostatni faktur ), ale osoby maj ce dotychczas umowy z MPO Bia ystok musz
je
wypowiedzie
sami.

Do dnia 15 marca 2013 roku
nale a o z o y deklaracje dotycz ce
sposobu gromadzenia odpadów oraz iloci osób zamieszka ych na posesjach.
Serdecznie
dzi kujemy
wszystkim
mieszka com, którzy w terminie przekazali deklaracje. Je eli kto jeszcze tego nie zrobi prosimy o po piech. Do
ko ca marca nie b dziemy wyci gali
koncekwencji, ale ju w kwietniu musimy opracowa za o enia do przetargu
i w zwi zku z tym potrzebne s nam
wszsytkie niezb dne dane. Je eli kto
zosta pomini ty i deklaracji nie otrzyma to prosimy o jak najszybszy kontakt
z Urz dem Gminy.
Pierwsze op aty za okres od 1
lipca 2013 roku b d musia y by wp a-

cane do 31 lipca 2013 roku. Op ata za go- a 63 8071 0006 0014 2393 2000 0010 chodów przez Urz d Skarbowy.
spodarowanie zebranymi na terenie nie- bez wezwania raz w miesi cu w terminie
ruchomo ci odpadami, wnoszona b dzie do ostatniego dnia danego miesi ca. ProDariusz Dutkowski
przez w a cicieli nieruchomo ci przele- sz pami ta o op atach, gdy b d one
wem na konto bankowe Gminy Bia owie- ci gane wraz z kosztami upomnie z do-
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Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku
UWAGA!
KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI,
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY I MIEJSCA,
TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. WSTĘP NA
WSZYSTKIE IMPREZY
JEST BEZPŁATNY
Serdecznie zach camy organizatorów
imprez kulturalnych, sportowych lub innych odbywaj cych si na terenie Gminy
Bia owie a
do
kontaktu
z Bia owieski O rodkiem Kultury w celu zamieszczenia informacji na temat organizowanych wydarze w kalendarzu.
TEL.:
856812460,
693630082,
503939315. E-MAIL: bok@ug.bialowieza.pl, marekzubrycki@poczta.onet.pl.
KWIECIE
Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie
z Dominik Czarny.
Charakter wydarzenia, opis: Otwarcie
i omówienie wystawy prac malarskich.
Termin: 04.04.2013 (czwartek).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 14:15 – 15:30.
Miejsce: Galeria OBOK.
Organizator: Bia owieski O rodek Kultury.
Partnerzy: Stowarzyszenie Ars Polis.
MAJ
Nazwa wydarzenia: Koncert muzyki regionalnej.
Charakter wydarzenia, opis: Prezentacja
regionalnej muzyki ludowej w ró nych
formach.
Termin:11.05.2013 (sobota).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania:18:00 – 22:00.
Miejsce: Parking nad stawami.
Organizator: OSP Bia owie a.
Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury,
Nadle nictwo Bia owie a, Urz d Gminy
Bia owie a, Dom Pomocy Spo ecznej

„Rokitnik”, Muzeum i O rodek Kultury Organizator: Bia owieski O rodek KulBia oruskiej w Hajnówce.
tury.
Partnerzy:Jednostki deleguj ce wykoNazwa wydarzenia: Koncert plenerowy nawców.
„Uczta Folklorystyczna”.
Charakter wydarzenia, opis: Koncert CZERWIEC
w ramach „XXXII Mi dzynarodowego Nazwa wydarzenia: Dzie Dziecka.
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cer- Charakter wydarzenia, opis: Gry, konkiewnej” (13-19 maj 2013, Sobór w. kursy z nagrodami, prezentacje SG, PoTrójcy w Hajnówce). Podczas koncertu licji, OSP, wyst py dzieci i m odzie y.
plenerowego uczestnicy festiwalu wyko- Termin: 01.06.2013 (sobota).
nuj muzyk folklorystyczn .
Godzina rozpocz cia, przewidywany
Termin: 17.05.2013 (pi tek).
czas trwania: 12:00 – 16:00.
Godzina rozpocz cia, przewidywany Miejsce: Stadion przy ul. Sportowej.
Organizator: Bia owieski O rodek Kulczas trwania: 20:30 – 22:00.
Miejsce: O rodek Edukacji Le nej „Ja- tury.
Partnerzy: OSP Bia owie a, Stra Gragiello skie” – Bia owie a ( wirownia).
Organizator: Stowarzyszenie "Mi o nicy niczna w Bia owie y, Nadle nictwo BiaMuzyki Cerkiewnej", Spo eczny Komi- owie a, Urz d Gminy Bia owie a,
tet Organizacyjny Hajnowskich Dni Mu- Technikum Le ne w Bia owie y, Dom
zyki Cerkiewnej.
Dziecka w Bia owie y, Bia owieski
Partnerzy: Nadle nictwo Bia owie a.
Park Narodowy, Fan Club Jagiellonia
Bia ystok-Hajnówka.
Nazwa wydarzenia: Bia owieskie Dni
Muzyki Sakralnej.
Nazwa wydarzenia: Kwietny Bieg.
Charakter wydarzenia, opis: Prezentacja Charakter wydarzenia, opis: Ide biegu
muzyki sakralnej mieszka ców regionu, jest upami tnienie momentu rozbudzemuzyka katolicka, cerkiewna, staroobrz - nia ducha wolno ci, którego dokona
dowców.
Ojciec wi ty podczas pierwszej pielTermin: 24 – 25.05.2013 (pi tek – sobo- grzymki do Polski.
ta).
Termin: 09.06.2013 (niedziela).
Godzina rozpocz cia, przewidywany Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 18:00 – 20:00.
czas trwania:12:30.
Miejsce: Ko ció p.w. w. Teresy od Miejsce: Start – parking gminny.
Dzieci tka Jezus w Bia owie y.
Organizator: Bia owieski O rodek KulOrganizator: Fundacja „Muzyka Cer- tury, Technikum Le ne w Bia owie y.
kiewna” w Hajnówce.
Partnerzy: Parafia Rzymskokatolicka
Partnerzy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. w. Teresy od Dzieci tka Jezus
p.w. w. Teresy od Dzieci tka Jezus w Bia owie y.
w Bia owie y.
Nazwa wydarzenia: Turniej pi ki no nej
Nazwa wydarzenia: Akademia z okazji sze cioosobowej o puchar PrzewodniDnia Matki.
cz cego Rady Gminy Bia owie a.
Charakter wydarzenia, opis: Prezentacje Charakter wydarzenia, opis: Impreza
sceniczne m odzie y.
sportowa.
Termin: 24.05.2013 (pi tek).
Termin:15.06.2013 (sobota).
Godzina rozpocz cia, przewidywany Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania:17:00 – 18:30.
czas trwania:10:00 – 15:00.
Miejsce: Sala kinowa BOK.
Miejsce: Stadion przy ul. Sportowej.

Organizator: OSP Bia owie a, Bia owie- Charakter wydarzenia, opis: Impreza
ski O rodek Kultury.
sportowa.
Termin: 20.07.2013 (sobota).
Partnerzy: Urz d Gminy Bia owie a.
Godzina rozpocz cia, przewidywany
Nazwa wydarzenia: Puchar dyrektora czas trwania: 10:00 – 15:00.
BOK w siatkówce pla owej.
Miejsce: Stadion przy ul. Sportowej.
Charakter wydarzenia, opis: Impreza Organizator: OSP Bia owie a, Bia owiesportowa.
ski O rodek Kultury.
Termin: 22.06.2013 (sobota).
Partnerzy: Urz d Gminy Bia owie a.
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 10:00.
Nazwa wydarzenia: XI Bia owieskie InMiejsce: Stadion przy ul. Sportowej.
tegracje Artystyczne - Peretocze 2013.
Organizator: Bia owieski O rodek Kultu- Charakter wydarzenia, opis: Koncert zespo ów prezentuj cych ró ne kultury
ry.
Partnerzy: Urz d Gminy Bia owie a, oraz style muzyczne.
OSP Bia owie a, Towarzystwo Sporto- Termin: 26 – 27.07.2013 (pi tek – sobowe ubr, LUKS TL Bia owie a, UKS ta).
Olimpijczyk Bia owie a, Nadle nictwo Godzina rozpocz cia, przewidywany
Bia owie a.
czas trwania:19:00 – 23:00.
Miejsce: Parking nad stawami.
Nazwa wydarzenia: Bia owieskie Spotka- Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.
nia z Ari .
Charakter wydarzenia, opis: Koncert mu- Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury,
zyki powa nej z towarzyszeniem orkie- Bia owieski Park Narodowy, Zarz d odstry symfonicznej.
dzia u PTTK w Bia owie y.
Termin: 23.06.2013 (niedziela).
Godzina rozpocz cia, przewidywany SIERPIE
czas trwania:19:00 – 20:00.
Nazwa wydarzenia: Mi dzynarodowy
Miejsce: Dziedziniec muzeum przyrodni- Festiwal Teatralny „Wertep” 2012 (V
czego.
edycja).
Organizator: Fundacja „Muzyka Cer- Charakter wydarzenia, opis: Spektakle tekiewna” w Hajnówce.
atralne odbywaj ce si w plenerze, artyPartnerzy: Bia owieski Park Narodowy.
ci z Polski i zagranicy, oko o 10
spektakli w ci gu dnia.
Termin: 03.08.2013 (sobota).
LIPIEC
Nazwa wydarzenia: Noc Kupa y w Bia o- Godzina rozpocz cia, przewidywany
wie y.
czas trwania: 12:00 – 22:00.
Charakter wydarzenia, opis: Przemarsz Miejsce: Teren Bia owieskiego Parku Nawykonawców spod budynku BOK na rodowego, sala kinowa BOK.
parking, wyst py zespo ów wykonuj - Organizator: Stowarzyszenie kulturalne
cych bia oruska muzyk ludow , o godz. „Pocztówka”.
00:00 puszczanie wianków na rzece Na- Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury,
rewka, pokaz fajerwerków, zabawa ta- Urz d Gminy Bia owie a, Bia owieski
neczna z zespo em do godz. 03:00.
Park Narodowy.
Termin: 06.07.2013 (sobota).
Godzina rozpocz cia, przewidywany Nazwa wydarzenia: Polowanie Króla Jaczas trwania: 21:00 - 03:00.
gie y – Festyn produktów regionalnych.
Miejsce: Parking nad stawami.
Charakter wydarzenia, opis: Aran acja
Organizator: Bia oruskie Towarzystwo redniowiecznej wioski z pokazami walk
Spo eczno-Kulturalne, Bia owieski O ro- rycerskich oraz stoiska z regionalnymi
dek Kultury.
wyrobami spo ywczymi i rzemie lniczyPartnerzy: Urz d Gminy Bia owie a, mi, koncert zespo ów regionalnych.
Nadle nictwo Bia owie a, Bia owieski Termin: 10.08.2013 (sobota).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
Park Narodowy, OSP Bia owie a.
czas trwania:12:00 – 22:00.
Nazwa wydarzenia: Turniej pi ki no nej Miejsce: Stadion w Bia owie y przy ul.
sze cioosobowej o puchar Wójta Gminy Sportowej.
Bia owie a.
Organizator: Urz d Gminy Bia owie a.

Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury.
Nazwa wydarzenia: Koncert muzyki regionalnej.
Charakter wydarzenia, opis: Prezentacja
regionalnej muzyki ludowej w ró nych
formach.
Termin: 17.08.2013 (sobota).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 18:00 – 22:00.
Miejsce: Parking nad stawami.
Organizator: OSP Bia owie a.
Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury, Nadle nictwo Bia owie a, Urz d
Gminy Bia owie a, Dom Pomocy Spoecznej „Rokitnik”, Muzeum i O rodek
Kultury Bia oruskiej w Hajnówce.
WRZESIE
Nazwa wydarzenia: III turniej o puchar
Prezesa OSP w Bia owie y w pi ce no nej 5-cio osobowej dla jednostek pa stwowych i ochotniczych stra y
po arnych.
Charakter wydarzenia, opis: Impreza
sportowa.
Termin: 14.09.2013 (sobota)
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 10:00 – 16:00.
Miejsce: Stadion sportowy w Bia owiey przy ul. Sportowej.
Organizator: OSP Bia owie a.
Partnerzy: Bia owieski O rodek Kultury, Urz d Gminy Bia owie a, Nadlenictwo Bia owie a.
PA DZIERNIK
Nazwa wydarzenia: Uroczysta gala
Ogólnopolskiego Konkursu "Las - moja
mi o ".
Charakter wydarzenia, opis: Ogólnopolski Konkurs "Las - moja mi o " organizowany przez Technikum Le ne
w Bia owie y pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bia owie a. W programie uroczysto ci s przewidziane
warsztaty literackie, fotograficzne i plastyczne, czytanie nagrodzonych tekstów,
wystawy zdj , wyst p sygnalistów myliwskich, rozdanie nagród.
Termin:18.10.2013 (pi tek).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania:11:00 – 13:30.
Miejsce: Aula internatu Technikum Lenego w Bia owie y.
Organizator: Technikum Le ne w Bia owie y.

Partnerzy: Wójt Gminy Bia owie a, Nad- czas trwania: 17:00 – 18:30.
le nictwo Bia owie a.
Miejsce: Sala kinowa BOK.
Organizator: Bia owieski O rodek KultuLISTOPAD
ry.
Nazwa wydarzenia: Obchody dnia 11 Li- Partnerzy: Jednostki deleguj ce wykostopada.
nawców.
Charakter wydarzenia, opis: Akademia
z okazji odzyskania niepodleg o ci, pre- GRUDZIE
zentacje sceniczne m odzie y oraz in- Nazwa wydarzenia: Sylwester pod
nych zaproszonych wykonawców.
chmurk .
Termin: 07.11.2013 (czwartek).
Charakter wydarzenia, opis: SylwestroGodzina rozpocz cia, przewidywany wa zabawa taneczna z DJ’em w plene-

rze.
Termin: 31.12.2013 (wtorek).
Godzina rozpocz cia, przewidywany
czas trwania: 21:00 – 02:00.
Miejsce: Parking nad stawami.
Organizator: Bia owieski O rodek Kultury.
Partnerzy: Urz d Gminy Bia owie a,
Karczma nad stawami.

•

KAROL ZUB O...

Zaszył się jak borsuk w norze…
…mówi
popularne
powiedzenie
o kimś, kto odciął się od świata i nie
ma ochoty na kontakty z innymi ludźmi.

W

obiegowej opinii borsuk
uchodzi za zgry liwego odludka chadzaj cego w asnymi cie kami. Kiedy na zewn trz mróz i nieg zwierz ta te
rzeczywi cie smacznie pi w swoich norach, ale wystarczy, e si troch ociepli
a zaczn prowadzi zupe nie inne i wcale nie takie samotne ycie.

podczas corocznych porz dków. Przy
okazji takiego sprz tania na powierzchni
ziemi pojawiaj si pozosta o ci dawnych mieszka ców podziemnych budowli. Najcz ciej s to szcz tki jenotów,
które cz sto zamieszkuj te same nory
co borsuki. Wed ug doktora Rafa a Kowalczyka z IBS PAN, wietnego znawcy
borsuków, w Puszczy Bia owieskiej dotyczy to prawie dziewi dziesi ciu procent
wszystkich systemów nor, chocia zazwyczaj te dwa gatunki zamieszkuj inne cz ci podziemnego labiryntu.
Najprawdopodobniej to w a nie dzi ki
„uprzejmo ci” borsuków jenoty s w stanie przetrwa surowe warunki zimowe
i szybko kolonizowa nowe tereny. Nasze czy ciochy przeznaczaj równie specjalne miejsca na za atwianie swoich
potrzeb fizjologicznych. W pobli u nor
kopi specjalne do ki zwane latrynami,
w których pozostawiaj odchody. Borsuki znane s równie z tego, e u ytkuj
te same systemy nor przez dziesi tki lat.
Szczególnie w Puszczy Bia owieskiej,
w której niewiele jest piaszczystych pagórków odpowiednich do kopania g bokich nor, zwierz ta te zmuszone s do
ci g ego korzystania z tych samych
miejsc.

Borsuk budzi się ze snu
Zazwyczaj tropy borsuków mo na zobaczy na topniej cym niegu ju
w po owie marca, ale w tym roku nast pi to zapewne nieco pó niej, gdy przed u aj ca si zima sk ania te zwierz ta
do kontynuowania snu. Nie jest to typowa hibernacja jak w przypadku wistaków lub je y a jedynie rodzaj
odr twienia, z którego borsuki budz si
w cieplejszych okresach. W czasie takiego snu, który w Puszczy Bia owieskiej
trwa rednio 3 miesi ce, temperatura ciaa zwierz t obni a si o kilka stopni
a metabolizm ulega spowolnieniu. W regionach, gdzie zima jest agodniejsza,
np. na po udniu i zachodzie Europy borsuki w ogóle nie zapadaj w sen, ale za Borsuk wyrusza na wykopki
to na Dalekim Wschodzie mog przesyPo obudzeniu si ze snu zimowepia nawet pó roku.
go borsuk ka dej nocy wyrusza na „ owy”, chocia
w przypadku tego
Borsuk sprząta
drapie nika nale a oby raczej powieBorsuki s yn ze swego zami o- dzie , e udaje si na wykopki. Wprawwania do czysto ci. Nory zaj te przez te dzie borsuk nale y do rodziny
zwierz ta atwo jest rozpozna dzi ki asicowatych jednak w niczym nie przyha dom piachu wyrzucanym ze rodka pomina swoich smuk ych i zwinnych ku-

zynów. Jest raczej kr py i oci a y, st d
te zjada g ównie to co znajdzie na ziemi i tu pod jej powierzchni . D d ownice mog
wydawa
si
niezbyt
atrakcyjnym pokarmem, szczególnie dla
tak du ego zwierz cia jak borsuk, ale na
szcz cie s bardzo liczne. W zale no ci
o strefy klimatycznej i wilgotno ci ich
ca kowita masa mo e osi ga kilkadziesi t ton na 1 kilometrze kwadratowym!
Wystarczy wi c je tylko wykopa .
W tym celu borsuk wykorzystuje pot ne pazury, w jakie zaopatrzone s jego
przednie apy. Pazury te pomagaj równie w poszukiwaniu owadów ukrytych
w ció ce lub w butwiej cych pniach
drzew. Niestety liczebno d d ownic
w Puszczy Bia owieskiej jest znacznie
ni sza a ich rozmiary znacznie mniejsze
ni w wielu innych rejonach Europy.
Dlatego te zag szczenie borsuków jest
u nas du o ni sze ni np. w Anglii. Badania doktora Kowalczyka pokaza y, e
wielko rewirów grup rodzinnych borsuków w Puszczy Bia owieskiej wynosz
ponad
10
kilometrów
kwadratowych, podczas gdy w Anglii
wystarcza im do ycia zaledwie wiartka kilometra kwadratowego, czyli 40 razy
mniej.
Mniejsza
dost pno
d d ownic powoduje te , e aby naje
si borsuki w Puszczy Bia owieskiej
musz ka dej nocy przew drowa oko o
siedmiu kilometrów a na Wyspach Brytyjskich tylko nieco ponad jeden kilometr. Kiedy zabraknie d d ownic, które
zazwyczaj stanowi oko o siedemdziesi ciu procent diety borsuków, zwierz ta
te zjadaj inne wolno poruszaj ce si
stworzenia, takie jak uki gnojarze lub

ropuchy. Nie gardz równie jajami ptaków a zdarza im si te zjada je e,
gdy jako jedne z nielicznych drapie ników s w stanie poradzi sobie z ich kolczast okryw .

nie ze wzgl du na wi ksz dost pno
d d ownic, w takiej grupie mo e by nawet dwa razy wi cej osobników. Borsuki
prowadz nocny tryb ycia i tylko wyj tkowo mo emy je zobaczy w ci gu
dnia, st d te mo e wynika przekonanie
o ich samotniczej naturze. Przez trzydzieci lat w drówek po Puszczy Bia owieskiej zdarzy o mi si tylko raz spotka
tego drapie nika eruj cego przy wietle
dziennym a i wówczas by o to wczesnym rankiem. Ukryty w paprociach
zwierzak zachowywa si bardzo ha a liwie i by em przekonany, e mam do czynienia z buchtuj cym dzikiem. Dopiero
kiedy podszed em bli ej okaza o si , e
jest to borsuk, który w poszukiwaniu
owadów kawa ek po kawa ku rozdziera
próchniej cy pie drzewa.

Borsuk bawi się
Ruja u borsuków ma miejsce
w lipcu i sierpniu a ci a trwa a 7-8
miesi cy. Wynika to z tego, e pocz tkowo rozwój zarodków jest spowolniony
i dopiero w lutym-marcu zaczyna si ich
normalny wzrost. M ode przychodz na
wiat w kwietniu, ale dopiero na pocz tku lata cz ciej opuszczaj nor i bawi
si przed wej ciem. Zazwyczaj jednak
odbywa si to pó nym wieczorem, wi c
jedynie wyposa eni w sprz t noktowizyjny mo emy przygl da si yciu rodzinnemu
borsuków.
W
Puszczy
Bia owieskiej zwierz ta te yj zazwy- Borsuk idzie spać
czaj w ma ych grupach, które tworz roZ nastaniem jesieni borsuki skudzice i ich potomstwo, czyli zazwyczaj 4 piaj si wy cznie na jedzeniu, gdy muosobniki. Na Wyspach Brytyjskich, g ów- sz zgromadzi zapasy t uszczu, które

pozwol im spokojnie przetrwa zim .
Wiosn wychudzony borsuk wa y oko o
8-10 kilogramów, ale jesieni podwaja
mas cia a. Pono zdarza y si osobniki,
które przed zim wa y y nawet 26 kilogramów. Poza erowaniem borsuki jesieni przysposabiaj swoje nory do snu
zimowego, nagarniaj c do nich suchych
li ci. W zale no ci od warunków pogodowych zwierz ta te przestaj pokazywa
si
na
powierzchni
ju
w listopadzie, ale czasami dopiero
w grudniu. Pierwszy nieg i spadek temperatury poni ej zera sk ania borsuki do
udania si na spoczynek. Je eli jednak
ociepli si , budz si z drzemki i wychodz na spacer aby rozprostowa koci i rozejrze si po okolicy. Tej zimy
jednak pi spokojnie dalej i podobnie
jak my z ut sknieniem czekaj na wiosn .

•

Karol Zub

A W KRAKOWIE NA BRACKIEJ PADA ŚNIEG…,

czyli o tym, co warto zwiedzić w Krakowie nawet przy złej pogodzie
Kraków warto
odwiedzić niezależnie od pory
roku
i pogody. Przekonałam
się
o tym kilka tygodni
temu.
Razem z moim narzeczonym wybrałam się na romantyczny weekend do
dawnej stolicy Polski z nadzieją na zimową, lecz słoneczną aurę. Niestety,
zaskoczeni zostaliśmy zamieciami i zawiejami śnieżnymi. A jednak było ciekawie!

O

bfite opady niegu utrudniay poruszanie si po mie cie. Spacerowanie po urokliwych uliczkach Starego
Miasta nie wchodzi o w gr . Odkryli my
jednak pewne nowe, niezwyk e muzeum: szlak turystyczny „Podziemia
Rynku”.
W 2005 roku na Rynku G ównym w Krakowie rozpocz y si badania
archeologiczne, maj ce na celu lepsze
poznanie historii tego miejsca. Pocz tkowo zaplanowano je na kilka miesi cy,

jednak skala niezwyk ych odkry sprawia, e prace wykopaliskowe trwa y a 5
lat. Po ich zako czeniu postanowiono,
e efekty tych bada zaprezentowane b d na podziemnej wystawie. Jej celem
jest przedstawienie widzom setek lat historii dawnej stolicy Polski oraz ukazanie zwi zków cz cych redniowieczny
Kraków z innymi miastami europejskimi.
Krakowski Rynek jest miejscem
niezwyk ym. Wytyczony w po owie wieku XIII, sta si g ówn przestrzeni publiczn miasta. Jednak aby zobaczy jak
wygl da u schy ku redniowiecza,
w czasach gdy studiowa w Krakowie
Miko aj Kopernik - trzeba zej do podziemi, gdy poziom gruntu w trakcie
tych kilkuset lat podniós si o kilka metrów.
W Podziemiach znajduje si
multimedialna, interaktywna ekspozycja,
niemal umo liwiaj ca podró w czasie.
Zwiedzaj cy w druj pod ziemi wokó
Sukiennic szklanymi pochylniami i k adkami, przechodz c obok fundamentów
dawnych murów lub ponad redniowiecznymi brukowanymi ulicami. Mog obej-

rze
rekonstrukcj
osady
przedlokacyjnej i dwunastowiecznych
warsztatów rzemie lniczych, pozna zasady dzia ania redniowiecznych miejskich wodoci gów lub dawne systemy
miar i wag. Temu wszystkiemu towarzysz liczne atrakcje wizualne (na przyk ad hologramy odtwarzaj ce ruch
uliczny na redniowiecznym Rynku)
i d wi kowe (nawo ywania przekupek).
Pozwala to wczu si w klimat, w wyobra ni przenie
si
w czasie.
A wszystko to – w podziemiach, lecz
ciep ych i dobrze o wietlonych, a wi c
atrakcyjnych niezale nie od pogody!
Popo udniowa gor ca czekolada, na któr do pijalni Wedla zaprosi
mnie mój narzeczony, by a mi ym
zwie czeniem tego nie nego, zimnego,
ale ciekawego dnia w Krakowie. Okazuje si , e nawet przy z ej pogodzie mo na
czerpa
rado
z
podró y
i z odkrywania nowych, ciekawych rzeczy w miejscach – wydawa oby si – ju
dobrze znanych.

•

Helena J drzejewska

Drodzy Czytelnicy,
Poni ej przedstawiamy wspomnienia Eugeniusza Supersona (ur.1956r.), przedstawiciela rodziny, która od kilku pokole zwi zana jest z Bia owie , obejmuj okres jego pobytu w Rosji od 1976 do 2005r. Jako 20 letni ch opiec wyjecha na studia techniczne do Moskwy i na d ugie lata swoje ycie zwi za z Pó nocnym Kaukazem. W 1981r. za o y tam organizacj polonijn ,
której by d ugoletnim prezesem. By delegatem I i II Zjazdu Polonii wiata, zast pc prezesa Kongresu Polaków w Rosji. Za
dzia alno spo eczn zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi.

•

M.G

Moje życie w Rosji
Mineralne Wody
Cz. X Praca c.d.
Pamiętne wycieczki
(…) Pamiętam jedną wycieczkę do
Czegemskich wodospadów w rejonie
Bałkarii. Pojechałem tam z wycieczką
lekarzy z Tomska. Jak zwykle wzięliśmy ze sobą kelnera i kucharza.
W pięknym znanym mi miejscu, gdzie
schodzą się dwie rzeki, urządziliśmy
biwak.

rowc z opresji, ale nie zapobieg a
gro nej bójce, która wybuch a. Ba karcy
rzucili si na nas. wietnie operowali nogami i ku akami. Oberwa em w g ow
tak, e upad em. Sytuacja by a bardzo
z a. Z moich turystów nikt bi si nie
umia , m czyzn by o tylko oko o dziesi ciu, mniej wi cej tylu co napastników.

Z

ostawili my tam prowiant
i kucharzy, a sami poszli my w gór rzeki do wodospadów. Same wodospady
nie s jakie bardzo efektowne. Przedstawiaj cienkie strumyki wody, wyp ywaj ce ze ska i spadaj ce do wody
z wysoko ci oko o 30 metrów. Du o ciekawsza jest droga do wodospadów. Idzie
si g bokim kanionem, nad drog wisz
ska y. Jest ciemno, gdy s once w tak w ski w wóz nie zagl da. Ska y przybieraj
ró ne postacie: g owy rycerzy,
zwierz t, profile zamków i wie . Cz owiek czuje si w takim otoczeniu male kim ziarenkiem.
Po powrocie z pieszej wycieczki czeka y na nas wspania e szasz yki
i wytrawne wino. Po jakim czasie zauwa y em, e nasz kierowca zacz dawa
sygna y
d wi kowe.
Gdy
poszed em do niego, zobaczy em obcych
ludzi w naszym autokarze, którzy wyrzucali kierowc z kabiny. Na moje krzyki
podbiegli inni wycieczkowicze i zacz limy wyja nia co si dzieje. Okaza o
si , e grupa pijany Ba karców chcia a,
aby kierowca odwióz ich do miasta.
Gdy odmówi zdecydowali, e pojad sami. Nasza interwencja wyratowa a kie-

Podj em decyzj o ewakuacji. Kobietom kaza em zabra prowiant i ucieka
do autokaru. Kierowcy kaza em odje d a powoli, a my w tym czasie szarpi c
si z chuliganami, odci gali my ich od
autokaru. Operacja uda a si , gdy kobiety by y ju w autobusie, my równie powoli powskakiwali my do niego.
Napastnicy biegli za nami i zd yli kamieniami uszkodzi wentylator i ch odnic pojazdu. Uda o nam si jednak
oderwa od chuliganów, jechali my dopóki nie zagotowa a si woda w ch odnicy. Kierowca zaj si napraw , a my
zacz li my opatrywa rany. Kobiety jak
siostry mi osierdzia obmy y nam wódk
siniaki i zadrapania. Okaza o si , e nikt
powa nie nie ucierpia , wszyscy ko ci
mieli ca e. Ciesz c si , e wyszli my
z opresji ca o, postanowili my doje
i dopi nasze zapasy. Kierowca by bardzo zdolny, zag uszy przebite rurki
w ch odnicy. Z rzeki nala wie ej wody
i mogli my jecha dalej.
Postanowili my, e nikomu o tym incy-

dencie nie b dziemy mówi . Efekt naszego zg oszenia i tak by by ma y.
Trudno by oby w górach znale chuliganów. Milicja by a w mie cie Czegem,
do którego trzeba by o jecha 40 kilometrów. Szkoda nam by o czasu, szczególnie, e zbli a si wieczór, a do
przejechani mieli my jeszcze 120 kilometrów. Po tym incydencie do wodospadów ju nie je dzi em.
Zabroniono nam równie je dzi do Miodowych wodospadów. Zdarzy si
tam napad na turystów
z Niemiec. Dwie kobiety zosta y tam
zgwa cone i zamordowane przez okolicznych mieszka ców. Sytuacja na
Kaukazie powoli robi a si niebezpieczna.
W tym okresie przyje d ali do
mnie moi koledzy i rodzina z Polski. Janek Król, Andrzej Lewandowski, brat
Romek z on Mari , brat Mirek, moja
mama. Robi em im bezp atne wycieczki, do czaj c do grupy. Oczywi cie
wszyscy byli zadowoleni. Góry na
wszystkich robi y wra enie. Turystyka
na Kaukazie by a bardzo popularna.
Najcz stszymi go mi byli Polacy
i Niemcy. Je eli chodzi o Niemców, to
przyje d ali g ównie z NRD na turnusy
lecznicze. Niemieckie zwi zki zawodowe fundowa y bezp atnie takie wczasy
swoim pracownikom. Tury ci z Polski
czyli wypoczynek z biznesem
i wszystkim si to op aca o.

Ciąg dalszy w następnym numerze.

•

Eugeniusz Superson

MINISTER DAŁ PIENIĄDZE

Wertep uratowany
Festiwal teatralny „Wertep” jednak
się odbędzie. Ministerstwo kultury pozytywnie rozpatrzyło odwołanie stowarzyszenia „Pocztówka”, które jest
organizatorem wydarzenia.

P

ni dzy posz a trafi a do instytucji bud etowych. Nie wiem czy to jest
w porz dku. Trudno, eby organizacje
pozarz dowe mog y co robi bez wsparcia z zewn trz.
Wertep to mi dzynarodowy festiwal teatralny, który w ci gu kilki dni,
zupe nie za darmo, prezentuje po kilkanacie spektaklów w ma ych miejscowociach naszego regionu. W ubieg ym
roku by y to: Narewka, Micha owo, Czeremcha, Kleszczele, Bia owie a, Hajnówka). W tym roku prawdopodobnie
do cz jeszcze Mielnik, Orla, Policzna
i Drohiczyn.
Ministerstwo kultury równie
pozytywnie rozpatrzy o odwo anie Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia na sezon teatralny w Puszczy Bia owieskiej
tj. realizacj spektakli w teatralnej stodole w Teremiskach. Fundacja otrzyma a
40 tysi cy z otych.

rzypomnijmy- kilka tygodni
temu zosta rozstrzygni ty pierwszy konkursowy nabór w ramach tzw. programów ministerialnych. Niestety ku
zdumieniu organizatorów i wspó organizatorów festiwalu, nie otrzyma on adnego dofinansowania. W zwi zku z tym
jego istnienie by o powa nie zagro one.
Stowarzyszenie „Pocztówka” skorzystao jednak z procedury odwo awczej.
Wprawdzie prosi a o 150 tysi cy z otych, a dosta a tylko 100 tysi cy, ale dzi ki temu „Wertep” w tym roku na pewno
si odb dzie.
- Có bardzo si ciesz z takiego rozstrzygni cia – komentuje Dariusz Skibi ski ze Stowarzyszenia „Pocztówka” –
szkoda tylko, e dzia o si to przy takim Mój komentarz- Lepiej późno niż wcaniezrozumia ym zamieszaniu. Z tego co le.
widz to wi kszo ministerialnych pieDobrze, e ca a historia z „Wer-

tepem” zako czy a si w taki sposób.
le, e w ogóle jaka historia musia a
wokó tej ca ej sprawy powsta . Szczerze mówi c, nawet przy dobrych ch ciach, trudno zrozumie
pierwsz
decyzj ministerstwa kultury. Wymierzanie ciosu w pr nie rozwijaj cy si
festiwal, o renomie nie tyle wojewódzkiej, co na pewno ogólnokrajowej, je li
ju nie mi dzynarodowej, jest zachowaniem nie tyle dziwnym, co po prostu
niezbyt m drym. Szczególnie, e oprócz
przyci gania turystów, festiwal by i jest
niew tpliw atrakcj dla mieszka ców
ma ych miejscowo ci, którzy na co
dzie nie mog spotyka si z teatrem.
Trudno zrozumie tutaj co jest priorytetem w dzia aniach ministerstwa. Bo
mam nadziej , e nie rozwój dzia a
kulturalnych tylko w du ych o rodkach,
a jej zupe nie wyniszczenie w tych maych, szczególnie na wschodzie Polski.

•

Mateusz Gutowski

Rok Lutosławskiego w Białowieży
8 marca odbyły się w przedszkolu
pierwsze w tym roku warsztaty z cyklu zajęć muzycznych organizowanych przez Fundację Edukacyjną
Jacka Kuronia w ramach przypadającego w 2013 Roku Lutosławskiego.
Dzieci pozna y pomara czowego puchatego Witka, który b dzie im towarzyszy przez ca y cykl, i razem z nim
si gimnastykowa y. Po wst pnych wiczeniach rytmicznych do muzyki granej
przez prowadz c Ann Huszcz na pianinie i ta cach do Preludiów tanecznych
i Interludium Lutos awskiego, dzieci pozna y piosenk Buda i budki ze s owami
Agnieszki Galicji i muzyk Tadeusza Pabisiaka o ró nych domkach dla zwierz t.
Dzieci omówi y jej tre , nauczy y si j
piewa , ilustruj c ruchem oraz bawi y
si w „Czyja to budka?”, ucz c si rozpoznawa wysokie, rednie i niskie rejestry
do muzyki improwizowanej przez prowadz c . Starszaki wykona y te piosenk

akompaniuj c sobie na b benkach. Dzieci wys ucha y bajki o Spó nionym s owiku Juliana Tuwima oraz jej interpretacji
przez Witolda Lutos awskiego. Uczy y
si rozpoznawa d wi k instrumentów
ta cz c i dmuchaj c w niebieskie piórka
na d wi k fortepianu. W drugiej cz ci
zaj przedszkolaki pozna y inny utwór
muzyczny do wiersza Tuwima pt. Ptak
skomponowany przez Mi osza Bembinowa, który przyjecha na zaj cia osobicie, by dzieci mog y go pozna . Dzi ki
temu naocznie mog y si przekona , kto
pisze muzyk – e to nie „mama” i nie
„ wi ty Miko aj”, jak rado nie wo a y
maluchy, ale "kompozytor". Warsztaty
prowadzi Anna Maria Huszcza, kompozytorka i rytmiczka; absolwentka Uniwersytetu
Muzycznego
Fryderyka
Chopina w Warszawie.
Rok 2013 zosta og oszony
przez UNESCO rokiem Witolda Lutos awskiego, bowiem tym roku mija 100

rocznica urodzin naszego wielkiego,
wiatowej s awy kompozytora i dyrygenta. W ramach programu realizowanego przez Fundacj
poza cyklem
warsztatów dla najm odszych, w Teatrze
w Teremiskach odb d si dwa koncerty. Partnerem projektu zapewniaj cym
wsparcie merytoryczne jest Fundacja
Polskiej Rady Muzycznej, a partnerem
lokalnym Zespó Szkolno-Przedszkolny
w Bia owie y. Program finansowany
jest ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji
Edukacyjnej Jacka Kuronia.
.
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Katarzyna Winiarska

Rok Lutosławskiego w Białowieży

Foto. Katarzyna Winiarska

BIAŁOWIEŻA CZYTA DZIECIOM

O Inności w przedszkolu
Mimo że wiosnę trudno wypatrzeć spod śniegu, wśród lek- mokratycznej w PRL-u. Starszakom lektor przeczyta roztorów biorących udział w akcji Białowieża Czyta Dzieciom dzia , w którym dzieci dowiedzia y si o korzy ciach
zapanowało iście wiosenne ożywienie.
p yn cych ze wspó pracy na przyk adzie mrówek grzybiarek
i nietoperzy wampirów. Jeden egzemplarz ksi ki Fundacja
i ko znale wolny poniedzia ek. W ostatnim Edukacyjna Jacka Kuronia przekaza a do szkolnej biblioteki,
czasie dzieciom czyta m.in. ksi dz Walery Piotrowski z cer- ksi k mo na otrzyma te jako dodatek do zakupu innej pokwi w. Miko aja, a ksi dz Bogdan Pop awski, proboszcz para- zycji w ksi garni internetowej KP lub poczyta w internecie.
fii w. Teresy od Dzieci tka Jezus w Bia owie y ju czeka Maluchy s ucha y natomiast o smoku Straszku, który ba si
w kolejce.
wszystkiego, ale w obronie dzieci walczy jak lew, z ksi ki
18 marca pi kn ksi k o przyja ni kosa Tymona wiat w obrazkach. Smoki. Wspomniany na pocz tku ksi dz
z mew Szymonem, która w prosty sposób pokazuje dzie- Walery Piotrowski z parafii prawos awnej pw. w. Miko aja
ciom, jak krzywdz ce s stereotypy, jakimi spo ecze stwo bro- w Bia owie y, dyrygent chóru cerkiewnego oraz tata Eliasza
ni si przed Innymi, i o tym jak Inni wzbogacaj nasze ycie, przeczyta natomiast przedszkolakom dwa opowiadania
je li tylko odwa ymy si ich pozna , s ucha y maluchy pod- z ksi ki Wojciecha Wid aka Pan Kuleczka. Tym razem uluczas czyta a dzieciom Joanna api ska, kierownik biblioteki bieni bohaterowie dzieci: pan Kuleczka, kaczka Katastrofa
IBS PAN w Bia owie y. Autork polecanej przez nas bardzo i Pies Pype poszukiwali ró owych okularów Katastrofy
ksi ki jest belgijska pisarka Kitty Crowther. Starszaki wys u- (Okulary) oraz bawili si po ciemku: Pype w rysowanie (kacha y natomiast dwóch opowiada z rewelacyjnej szwedzkiej pitan okaza si mie nos jak tr b s onia w dodatku z zaserii autorstwa Asy Lind pt. Piaskowy wilk i wiczenia z my le- tkni t w niej fajk ) a Katastrofa w je d enie na kredkach
nia, o przyja ni dziewczynki i odwiecznego wilka z piasku, (Awaria). Dzieci mog y te pos ucha ksi ek z dzieci stwa
który prowadzi Karusi przez szereg jej zmaga z sob i wia- swoich rodziców, za spraw Magdy Niedzia kowskiej, biolotem wokó . Warta lektury ksi ka m dra, a nie moralizuj ca, ga z IBS PAN, mamy Mai, która przynios a do przedszkola
stawiaj ca pytania a nie podaj ca atwe odpowiedzi, magicz- wyszperane na strychu swoje ulubione niegdy bajki. Maluna, ale nie oderwana od rzeczywisto ci, po prostu wietna. Cie- chy s ucha y opartej na radzieckiej kreskówce Bajki o leniuszkaw pozycj zaproponowa te dzieciom 25 lutego Wojciech ku L. Zubkowej, w której ró ne zwierz ta borykaj si
Soboci ski, tata Radka, dziennikarz, przyrodnik - Wspó pra- z lenistwem a starszaki historii z serii Poczytaj mi mamo pt.
ca. Przewodnik dla dzieci wydany przez Wydawnictwo Kryty- Czarodziejskie okulary Ma gorzaty Romanowskiej o siedmioki Politycznej. Przewodnik pokazuje warto wspó pracy na letnim ch opcu Rafale, który próbuje znale przyjació w noró nych przyk adach – pszczó , mrówek, ryb i s oni, zespo u wym miejscu zamieszkania.
ratowników i lekarzy na sali operacyjnej, ekipy filmowej, zeWszystkie czytania odby y si w ramach prowadzospo u naukowców w CERN, dzia alno ci Komitetu Obrony nej przez Fundacj Edukacyjn Jacka Kuronia akcji Bia owieRobotników. Osobn cz
stanowi tekst Janiny Ochojskiej a Czyta Dzieciom.
z Polskiej Akcji Humanitarnej o wspó pracy niezb dnej w skutecznym pomaganiu na przyk adzie organizacji konwoju do
Katarzyna Winiarska
Sarajewa, budowy studni w Sudanie czy dzia ania opozycji de-

C
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Gwiezdne Wojny w przedszkolu
Imperial March –
motyw
przewodni
z filmu Gwiezdne
wojny, ku uciesze nie
tylko małych chłopców, zakończył marcowy
koncert
Filharmonii Narodowej w białowieskim
przedszkolu organizowany przez Fundację
Edukacyjną
Jacka
Kuronia.
Utwór,
jak
i ca y koncert, wykona

zespó Cup of Time na flet (Ryszard Borowski), skrzypce
(Agnieszka Cypryk), akordeon (Rafa Grz ka) i wiolonczel
(Krzysztof Lenczowski). Dzieci wys ucha y te ta ców
z ró nych stron wiata: polskiego kujawiaka, argenty skiego tanga, szale czo wykonanego przez akordeonist w pomara czowych oprawkach okularów, które jak ula
pasowa y do marchewkowej dekoracji w tle, w gierskiego
czardasza i w oskiej taranteli. Nie zabrak o jak zawsze zagadek - dzieci bezb dnie rozpozna y, jakie zwierz na laduje melodia Bartoka Bajeczka o muszce z cyklu
Mikrokosmos i melodi z bajki Pszczó ka Maja.
Koncert sfinansowano ze rodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

•

K.W

KĄCIK POEZJI

Twórcy z serca Puszczy
Gestem jakim w osy czesz .

Spotkałem wiosnę

Przyodziewa w ciep e fraki.
Kiedy z nimi si upora,
Na najwi ksze drzewa pora.

W parku wiosn dzi spotka em.
Powita a mnie z u miechem.
Nie od razu j pozna em,
Lecz to w lutym nie jest grzechem.

Ju nie d ugo, jeszcze troch
I marzann utopimy.
Wszyscy b d mie radoch .
Wiosny chcemya nie zimy.

Z wielkim wdzi kiem mi dygn a,
Tak jak czyni to dziewcz ta.
Sk d tak nagle tu si wzi a,
Rzecz to dla mnie niepoj ta.

Las i śnieg

Wbrew pozorom tym olbrzymom,
Kurtki s potrzebne zim .
Musi jednak by ostro na,
Bo przedobrzy atwo mo na.

Pejza z lasem w nie nej szacie,
Który dobrze wszyscy znacie,
Chc o ywi Wam przez chwil ,
Co niniejszym teraz czyni .

Kiedy kurtki s balastem,
ami si ga zie z trzaskiem.
Zamiast zysku, b d szkody.
nieg jest ci ki, bo jest z wody.

Nie tak dawno ostry mróz,
Smaga wiatrem nas po twarzy,
A tu prosz wiosna ju ,
Swoim ciep em chce nas darzy

Mro na zima ,bia ym puchem,
Las ociepla zwinnym ruchem.
A zaczyna od tych ro lin,
Które tu przy ziemi ros y.

G ow równie jej skin em,
e poznaj , e si ciesz .
Ga wierzby pog aska em,

Wies aw Lickiewicz

•

Pó niej ; podszyt, podrost, krzaki.

Dzień Kobiet w Białowieży
8 marca w sali kina „Żubr” odbyła się
akademia z okazji święta wszystkich
pań.
Licznie zgromadzona publiczno mog a zobaczy wyst py grupy ta-

necznej „Ma olaty” z Domu Dziecka
w Bia owie y prowadzonej przez Pani
Barbar Nowack , energetyczny i ywioowy wyst p ko a tanecznego Bia owieskiego O rodka Kultury przygotowanej
przez Pani Ma gorzat Makowsk oraz
przezabawny spektakl przygotowany
przez „Rokitnic ” dzia aj c przy Domu

Pomocy Spo ecznej w Bia owie y pod
kierunkiem Pani Anny Leoniuk.
Wszyscy arty ci zostali gor co
przyj ci i nagrodzeni gromkimi oklaskami.

•

M.G

Zostawić ślad - kontynuacja projektu...

Szanowni czytelnicy chcielibyśmy poinformować o projekcie, który będzie
realizowany przez OSP Białowieża
przy współpracy z Białowieskim
Ośrodkiem Kultury, Nadleśnictwem
Białowieża, Domem Pomocy Społecz-

nej „Rokitnik”, Muzeum i Ośrodkiem
Kultury Białoruskiej w Hajnówce pod
nazwą „Zostawić ślad – pieśni znane
i nieznane mieszkańców Podlasia”.
Przedsi wzi cie jest kontynuacj projektu realizowanego w 2012 roku pod podobnie brzmi c nazw
„Zostawi lad – pie ni znane i nieznane
mieszka ców gminy Bia owie a”. Tym
razem z projektem chcemy wyj dalej
ni granice naszej gminy. Przypomn i
istot projektu jest zbieranie starych pieni od mieszka ców Podlasia, spisywanie i archiwizowanie. Chcia bym
zach ci osoby posiadaj ce w swoich
zbiorach stare, niekiedy ju zapomniane
pie ni, o podzielenie si z nami posiadanymi materia ami. Projekt b dzie realizowany od kwietnia do pa dziernika tego
roku.

Planowane jest przeprowadzenie cyklu warsztatów wokalnych piewu
bia ego, wydanie piewnika z wybranym materia em, zorganizowanie dwóch
koncertów. W projekcie b d bra y równie udzia osoby niepe nosprawne.
Pierwszy koncert jest planowany na 11
maja (sobota) na parkingu nad stawami,
drugi wst pnie na 17 sierpnia. W programie koncertu jest przewidziany wyst p zespo u ludowego, wyst pi osoby
niepe nosprawne oraz zespó prowadz cy zabaw taneczn w regionalnych rytmach.
Serdecznie zapraszamy do
wzi cia udzia u w naszym przedsi wzi ciu.

•

Marek Zubrycki

III LIGA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Żubr mistrzem
Dnia 24 lutego w hali Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Białowieży odbył
się ostatni ligowy mecz naszej drużyny. Przeciwnikiem Żubra był zespół
Białostockiej Akademii Siatkówki.

W

poprzedniej potyczce obu ekip lepszy okaza
si BAS wygrywaj c po dramatycznym meczu 3:2. Sprawdzi o
si stare siatkarskie porzekad o
„je li si nie wygrywa 3:0, przegrywa si 2:3”. Nasi zawodnicy
pa ali rz dz rewan u, poza tym
uk ad punktowy w ligowej tabeli u o y si w ten sposób e
zwyci stwo LUKS TL ubr Biaowie a w jakimkolwiek stosunku setów dawa Mistrzostwo
Województwa. To by najwa niejszy z dotychczasowych meczów ubra w tym sezonie.
Mecz rozpocz si po
my li naszych zawodnikówszybko osi gni ta przewaga
i wygrany set pierwszy a chwil
pó niej drugi. Siatkarze z Bia owie y chyba zbyt szybko uwierzyli, e mecz jest wygrany i tytu
Mistrzów maj w kieszeni. Niestety, bardzo dobra gra Basu oraz kilka wyra nych
pomy ek
s dziowskich
spowodowa y, e przeciwnicy nabrali
wiatru w agle. Rozprowadzanie pi ek
do atakuj cych przez rozgrywaj cego
Bia ostoczan by o na bardzo wysokim
poziomie. Du y udzia w tym mia a trener Joanna Szeszko, która podpowiada a
swoim zawodnikom. Ogromny problem
z odczytaniem zamiarów przeciwników

mia blok ubra, jednak mimo tego kilka
razy uda o si powstrzyma rywali imponuj cym blokiem. Dwa kolejne sety pad y upem Basu, który doprowadzi do
Tie breaka. W pi tym secie wyrównana
walka trwa a do stanu 8:8. Po zmianie

siatkarze ubra, którzy liczyli na potkni cie rywali i strat chocia jednego
seta, która da aby naszym zawodnikom
tytu Mistrza. Pierwszy set spotkania
wygrywa pewnie BAS, w drugim za
ciesz si zawodnicy Mikolo a wraz

stron kilku punktow przewag osi gn li
zawodnicy ze stolicy Podlasia i dowie li
ten wynik do ko ca spotkania ciesz c si
ze zwyci stwa i ta cz c na parkiecie.
To by koniec ligowych spotka
ubra w III lidze w tym sezonie, za to
BAS mia do rozegrania jeszcze dwa
mecze i teoretycznie szans na pierwsze
miejsce w przypadku dwóch wygranych
bez straty seta. Pierwszy mecz z Mikolo
Sokó ka odby si we rod 27 lutego
w Bia ymstoku. Na trybunach zasiedli

z nim ubry. Teraz to pewne i nic tego
nie zmieni- ubr Bia owie a powtórzy
historyczny wynik sprzed roku i wygra
lig !
Przed LUKS ubr TL Bia owie a teraz miesi c intensywnych przygotowa do Turnieju Pó fina owego,
który odb dzie si najprawdopodobniej
w S upsku.
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Jakub Bokuniewicz

Głos Białowieży znajdą Państwo również na portalach
www.bialowieza.pl oraz www.lasypolskie.pl

