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Wójt informuje
propozycji
za
po rednictwem
poczty
elektronicznej lub osobi cie w urzędzie do
końca marca.
Na przełomie najbli szych 2 miesięcy
planujemy zakończyć wspólną inwestycję z
Towarzystwem
Przyjaciół
Białowie y
dotyczącą
budowy
deptaka
wraz
z
o wietleniem przy rzece Narewce i budynku
szkoły.
Rozpoczęli my
przygotowania
do
projektowania
i
przebudowy
drogi
prowadzącej do cmentarza od ulicy Sportowej.
W tym roku planujemy zakończyć remont tej
ulicy.
W sierpniu rusza nabór na termomodernizację
budynków gminnych, gdzie planujemy zło yć
wniosek na remont i ocieplenie wraz z
wymianą dachu w budynku Urzędu Gminy.
Odbyłem kilka spotkań dotyczących budowy
cie ki rowerowej łączącej Białowie ę z
Hajnówką. Mo na miało powiedzieć, e
nigdy nie byli my tak blisko realizowania tej
jak e niezbędnej inwestycji. W roku 2018 ma
powstać dokumentacja techniczna cie ki i
liczę
e w 2019 ta inwestycja, warta
szacunkowo 12 milionów złotych, stanie się
rzeczywisto cią.

Szanowni Państwo,
pragnę zło yć Państwu najserdeczniejsze
yczenia zdrowych, spokojnych i radosnych
wiąt
Wielkanocnych
spędzonych
w
rodzinnym gronie.
W związku z licznymi pytaniami dotyczących
dostępno ci w sprzeda y drewna li ciastego
opałowego zwracam się do Państwa z pro bą
o
przekazanie
nam
szacowanego
zapotrzebowania na drewno opałowe. Dane,
które pozyskamy, pozwolą nam na
oszacowanie ilo ci niezbędnego drewna, jakie
mieszkańcy muszą mieć na opał w roku 2018.
Wnioski przeka emy do Nadle nictwa
Białowie a, które postara się zabezpieczyć
niezbędną ilo ć drewna mieszkańcom gminy.
Wszelkich informacji odno nie terminów
odbioru, jak i cen udzieli Państwu
Nadle nictwo Białowie a. Dane mo na zło yć
w sekretariacie gminy, u sołtysów lub na adres
sekretariat@ug.białowie a.pl.
Zastanawiamy się nad otwarciem w
Białowie y placówki oferującej opiekę dla
dzieci do lat 3. W związku z tym równie
zapraszam
osoby
zainteresowane
do
poinformowania nas o chęci skorzystania z tej

20 lutego spotkałem się z sołtysami Gminy
Białowie a. W sympatycznej atmosferze i
rzeczowej rozmowie rozmawiali my na
tematy wa ne w ka dym sołectwie. Serdecznie
dziękuję sołtysom za spotkanie, trafne uwagi i
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liczę, e przedstawione pomysły uda nam się
zrealizować w tym roku.

Niestety nie otrzymali my jeszcze informacji o
przyznaniu dofinansowania do budowy
kanalizacji na ulicy Wojciechówka i Browska.
Nie otrzymali my równie
informacji o
dofinansowaniu
przebudowy
dróg
Wojciechówka etap II, Browska i Pałacowa ze
strony Lasów Państwowych, które planujemy
wykonać w 2018r. Mam nadzieję, e niebawem
pozytywna informacja do nas wpłynie i tym
samym w roku 2018 poprawimy stan
kolejnych dróg gminnych.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Białowie a zaprasza zainteresowanych mieszkańców do
składania informacji o zapotrzebowaniu na zakup drewna opałowego liściastego
na 2018 rok.
Osoby zainteresowane zapraszamy do składania informacji osobiście w
sekretariacie Urzędu Gminy Białowie a lub w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@ug.bialowieza.pl
Informacja zostanie przekazana do Nadleśnictwa Białowie a.
z powa aniem
Wójt Gminy Białowie a
Grzegorz Kasprowicz

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOS TANĄ WYŁOŻONE
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO Ż Y JĄ C YCH

w akcji wiosennej 2018 roku
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie
województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u
lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,
- w planowanym terminie:

od 20 marca do 27 marca 2018 r.
• zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,
o średnicy ok. cm ; grubości ok. , cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
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• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp., z pominięciem obszarów
zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez
ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno
żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się
wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek
człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie
zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres tygodni należy ograniczyć przemieszczania
się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU
AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Białowie a
oka, o rednicy < 3 μm i długo ci > 5μm. Są to
tzw.
włókna
respirabilne.
Biologiczna
agresywno ć pyłu azbestu jest związana
ze stopniem penetracji i ilo cią włókien
w dolnej czę ci układu oddechowego. Dane
literaturowe wskazują, e do najwa niejszych
cech determinujących zdolno ć włókien do
wywołania nowotworów nale ą ich fizyczne
wymiary, a więc rednica poni ej 3 μm oraz
długo ć powy ej 5 μm.
Mimo istnienia normatywów higienicznych
dla stę enia włókien azbestu w powietrzu
nie mo na określić dawki progowej pyłu dla
działania rakotwórczego azbestu.
Nara enie zawodowe na pył azbestowy mo e
być przyczyną następujących chorób układu
oddechowego:

pylicy azbestowej – zwłóknienia tkanki
płucnej występującej u osób zawodowo
nara onych na pył azbestowy;

raka płuc – jest to najpowszechniejszy
nowotwór zło liwy, którego przyczyną jest
międzybłoniaków opłucnej lub otrzewnej –
badania wskazują, i nowotwory te pojawiają

Azbest
jest
zaliczany
do
dziesięciu
najgro niejszych
substancji
zanieczyszczających na ziemi. W związku
z tym, azbest znajduje się w wykazie
opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna
substancja chemiczna o udowodnionym
działaniu rakotwórczym dla człowieka.
Badania naukowe udowodniły, e azbest
stanowi powa ne zagro enie dla zdrowia
w następstwie długotrwałego nara ania dróg
oddechowych na wdychanie jego włókien.
Ekspozycja na pył azbestu stanowi
powa ne zagro enie dla zdrowia ludzi. Ze
względu na swoje wła ciwo ci i praktycznie
niezniszczalno ć, azbest wprowadzany do
rodowiska otaczającego człowieka utrzymuje
się w nim przez czas nieokre lony.
Włókna azbestu przedostają się do
powietrza atmosferycznego w wyniku korozji
materiałów, jak i działalno ci człowieka.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest
wynikiem wdychania włókien zawieszonych
w powietrzu.
Działanie
chorobotwórcze
wykazują włókna azbestu niewidoczne dla

się po upływie 30 – 40 lat od
pierwszego kontaktu z azbestem.

Azbest jest uznanym czynnikiem
rakotwórczym, jednym z najgro niejszych
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zanieczyszczeń rodowiska człowieka. Szacuje
się, e na wiecie rocznie na choroby
azbestozale ne umiera 100 tys. osób. Pył
azbestu
ze względu
na
wła ciwo ci
pylicotwórcze i rakotwórcze uwa any jest za
jeden z pyłów stwarzających największe
zagro enie dla zdrowia ludzkiego. Pomimo
niestosowania ju
od dłu szego czasu
w Polsce azbestu do produkcji ró nych
wyrobów, liczba zawodowych chorób
azbestozale nych systematycznie wzrasta, co
jest związane ze specyfiką biologicznego
działania azbestu. Jak ju
wcze niej
wspomniano – chorobotwórcze działanie
azbestu powstaje w wyniku wdychania
włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki
włókna nie są uwalniane do powietrza i nie
występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem
nie stanowią zagro enia dla zdrowia.
Głównym
ródłem ska enia
rodowiska
pyłem
azbestowym
są
uszkodzone
powierzchnie płyt na dachach i elewacjach
budynków oraz dzikie wysypiska odpadów
azbestowych. Zachorować mogą nie tylko
osoby, które miały kontakt z azbestem,
ze względu na charakter wykonywanej pracy,
ale i te, które nara one są na długotrwałe
wdychanie włókien azbestowych o małym
stę eniu lub na krótkotrwałe przebywanie
w miejscu o ich bardzo wysokim stę eniu.
Oznacza to, e wykonując wielokrotnie drobne
naprawy w materiale zawierającym azbest,
czy te mieszkając w okolicy, gdzie w pobli u
znajduje się nielegalne składowisko wyrobów
zawierających azbest, jest się nara onym
w du ym stopniu na zachorowanie. Naturalne
ródła emisji włókien azbestowych w praktyce
mają mniejsze znaczenie ni ródła związane
z działalno cią
człowieka.
Obecnie
po
zaprzestaniu
produkcji
wyrobów
zawierających azbest tymi ródłami są:

niewła ciwie składowane odpady
azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska,
szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach
u ytkowanie wyrobów azbestowych, co
w konsekwencji prowadzi do

zanieczyszczenia powietrza pyłem
azbestowym w wyniku: korozji
i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo –
cementowych, cierania tarcz sprzęgłowych

niewła ciwe
usuwanie
z dachów
i elewacji wyrobów zawierających azbest

urządzenia grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są
to ródła występujące wewnątrz pomieszczeń.
Stosowanie wyrobów azbestowych,
a w konsekwencji mo liwo ć uwalniania
włókien azbestu do rodowiska, spowodowało
wzrost
zainteresowania
zdrowotnymi
skutkami rodowiskowej Zało enia Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032 Zało enia w/w Programu są to same
z przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja
2002 r.
Zało enia Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032
Zało enia w/w Programu są to same
z przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja
2002
r.
Programem usuwania azbestu i wyrobów
zawierających
azbest
stosowanych
na
terytorium Polski:

usunięcie
i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest;

minimalizacja negatywnych skutków
zdrowotnych spowodowanych obecno cią
azbestu na terytorium kraju;

likwidacja szkodliwego oddziaływania
azbestu na rodowisko.
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje
uruchomić program AZBEST 2018/2019
mający na celu dofinansowanie zadań
polegających
na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa
podlaskiego w związku z tym przedłu a się
okres przyjmowania zgłoszeń mieszkańców
gminy Białowie a chętnych do skorzystania z
pomocy przy odbiorze, transporcie oraz
unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest. Ostateczny termin
określa się na dzień 30.03.2018r.
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Zmiana stawki za odpady komunalne
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy stawki
opłat za gospodarowanie odpadami na terenie
Gminy Białowie a
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
od 1 stycznia 2018 roku wynoszą dla
nieruchomo ci zamieszkałych:
- 8,00 zł miesięcznie/os., je eli odpady
komunalne
są
segregowane,
- 16,00 zł miesięcznie/os., je eli odpady
komunalne nie są segregowane.
Natomiast stawki opłat ponoszone przez
prowadzących agroturystykę zale ą od
wielko ci pojemnika oraz sposobu segregacji :

Zwiększeniu uległa ró nica pomiędzy stawką
opłaty dla mieszkańców, którzy odpady
segregują i tych którzy tego nie robią. Ma to na
celu
zachęcenie
mieszkańców
do
selektywnego
gromadzenia
odpadów. Segregowanie odpadów ma istotny
wpływ na koszt systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, który finansowany
jest z opłat mieszkańców. Poprawna
segregacja
umo liwia
osiągniecie
wymaganych
ustawowo
poziomów
recyklingu oraz wpływa na zmniejszenie ilo ci
odpadów kierowanych do składowania, co
przekłada się na ograniczenie kosztów
gospodarowania odpadami.
Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczno ci
składania nowych deklaracji. Wła ciciele
nieruchomo ci otrzymają zawiadomienie o
wysoko ci
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi, obowiązującej od
01.01.2018 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki
opłaty
oraz
danych
zawartych
w
dotychczasowej deklaracji. Opłatę nale y
uiszczać w wysoko ci podanej w otrzymanym
zawiadomieniu. Terminy uiszczania opłat nie
uległy zmianie.
Ponadto przypominam o tym i wzrost opłat
za odpady podyktowany jest tym, e czę ć
mieszkańców nie opłaca w terminie lub uchyla
się całkowicie od ponoszenia opłat pomimo
zło onej deklaracji. Koszty wywozu oraz
unieszkodliwiania odpadów przewy szają
sumę uzyskany rodków finansowych od
mieszkańców. W związku z tym, i wysyłane
ponaglenia nie odnoszą oczekiwanych
efektów (równie informacja telefoniczna o
zaległo ciach) jeste my zobowiązani do
wystąpienia o egzekucję powstałych zadłu eń
(takie sytuacje miały miejsce w 2017r) Stan
zaległości z tytułu nale ności za odpady
komunalne
od
mieszkańców
Gminy
Białowie a na dzień 26 luty 2018 r - 16.289,94
zł.


i tak w przypadku gdy odpady są
zbierane selektywnie:
- pojemnik na odpady o pojemno ci 120l - 15 zł
miesięcznie
- pojemnik na odpady o pojemno ci 240l - 25 zł
miesięcznie
- pojemnik na odpady o pojemno ci 1100l - 55
zł miesięcznie

w sytuacji gdy odpady są zmieszane:
- pojemnik na odpady o pojemno ci 120l - 30 zł
miesięcznie
- pojemnik na odpady o pojemno ci 240l - 50 zł
miesięcznie
- pojemnik na odpady o pojemno ci 1100l - 110
zł miesięcznie
Wzrost opłaty jest podyktowany rosnącym
kosztem
unieszkodliwiania
odpadów.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
od 1 stycznia 2018 r. wzrosły opłaty
rodowiskowe za składowanie odpadów do
140 zł /t . Prognozuje się, e opłaty te będą
rosły i tak w 2019 r. do 170 zł/t, a w 2020 r. do
270 zł/t, co przekłada się na koszt
zagospodarowania odpadów w regionalnej
instalacji
przetwarzania
odpadów
w
Hajnówce
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Spotkanie z Leśnikiem
10 stycznia nasze przedszkole odwiedził Pan
le niczy Łukasz Ławrysz. Celem spotkania
było przybli enie zawodu le nika oraz
zachęcenie dzieci do opiekowania się ptakami
dokarmiania ich w okresie zimy.
Pan le niczy z pasją opowiadał
dzieciom o ró nych gatunkach ptaków, o ich
zwyczajach oraz o szczególnych ptasich
potrzebach w porze zimowej.
Dzieci
dowiedziały się, jak nale y dbać o ptaki i w jaki
sposób mo emy im pomagać przetrwać zimę.
W trakcie spotkania dzieci z Panem
Łukaszem
przygotowały
„szyszki
niespodzianki” dla ptaszków. Ró ne ziarenka,
płatki, smalec i… szyszki - dla nas wietna
zabawa podczas przygotowania pokarmu, a
dla ptaszków prawdziwa uczta, która pomo e
im przetrwać zimę. Przedszkolaki chętnie
zaanga owały
się
w
przygotowania
karmidełek dla ptaszków.

Po wykonaniu odpowiedzialnego
zadania
wyszli my
na
dwór.
Tam
wysokokaloryczne szyszki zostały zawieszone
przez dzieci w przedszkolnym ogrodzie i od
razu cieszyły się powodzeniem okolicznych
ptaków, napełnili my równie
karmiki
ziarenkami.
Pan Łukasz zrobił dzieciom jeszcze
jedną niespodziankę. Podarował nam liczny,
kolorowy karmnik dla ptaszków. Na pewno
znajdzie
stałe
miejsce
na
naszym
przedszkolnym placu. Będziemy te dbać, aby
nie był pusty w zimowe dni.
Serdecznie
dziękujemy
Panu
Łukaszowi za spotkanie. To była wspaniała
lekcja przyrody, która na długo pozostanie w
naszej pamięci.
Obiecujemy, e będziemy dbać o ptaki!
Izabela Wołoncewicz
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Przeniesienie księgozbioru biblioteki
i młodzie y znajduje się na pierwszym piętrze.
Ta zamiana podyktowana została wygodą
naszych starszych czytelników, pozwoli
równie w pełni wykorzystać pomieszczenia
wypo yczalni dziecięcej na zajęcia i warsztaty.

W lutym dokonali my zamiany usytuowania
wypo yczalni dla dorosłych i dla dzieci.
Księgozbiór dla dorosłych czytelników został
przeniesiony na parter budynku, tu przy
głównym wej ciu, a wypo yczalnia dla dzieci
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Mural na BOKu
grupę, sprawia, e temat, któremu po więcony
jest mural, staje się obiektem zainteresowania
nie tylko osób tworzących, ale i przechodniów
obserwujących pracę. Ostatni, najdłu szy etap,
warsztatu to wycinanie szablonu i prace stricte
malarskie, których doglądać będzie Maria Dek
- autorka i ilustratorka ksią ki „Kiedy będę
du y/Kiedy będę du a” (wyd. Wytwórnia),
nominowanej w konkursie na Najlepszą
Ksią kę Dziecięcą „Przecinek i Kropka 2017”.
Młodzi ludzie nagło nią swoje działania
poprzez akcje informacyjno-promocyjną,
nawią ą
współpracę
z
miejscowymi
instytucjami i przedsiębiorcami, pozyskają
sponsorów i zdobędą patronaty. Oficjalnym
zakończeniem projektu będzie prezentacja
dorobku młodzie y podczas jednej z imprez
kulturalnych.
Odbędzie
się
wówczas
uroczyste odsłonięcie muralu, połączone z
występem
tanecznym
i
wokalnym
uczestników projektu.
Projekt ma na celu rozwój kreatywno ci i
samodzielno ci osób w nim uczestniczących.
Realizacja projektu pozwoli na umo liwienie
rozwoju zainteresowań i twórczego spędzania
wolnego czasu oraz podniesienie społecznych
i zawodowych, a tak e integracji społecznej.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim,
Towarzystwo Przyjaciół Białowie y we
współpracy z Białowieskim O rodkiem
Kultury otrzymało dotację z programu
Równać
Szanse
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolno ci, administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzie y, na
młodzie owy projekt. W tamtym roku
tworzyli my internetowe radio, w tym roku
spróbujemy namalować mural.
Projekt zakłada stworzenie legalnego muralu.
W tym celu młodzie będzie musiała znale ć
cianę, na której powstanie malowidło cienne,
uzyskać zgodę jej wła ciciela. Następnie
będzie musiała wystąpić do władz gminnych z
wnioskiem o jego namalowanie. Projekt
umo liwi więc edukację kulturalną i społeczną
młodzie y, przyczyni się ponadto do
rewitalizacji miejscowo ci i wprowadzi sztukę
w przestrzeń publiczną. Pierwszy etap
projektu stanowi prezentacja wyja niająca,
czym jest street art zaanga owany społecznie.
Uczestnicy zajęć poznają historię tej formy
sztuki, dowiedzą się, jakie idee ze sobą niesie i
czemu (komu) mo e słu yć. W celu lepszego
zapoznania się ze sztuką muralu odbędzie się
wycieczka szlakiem białostockich murali z
podręcznikowym ju muralem dziewczynki z
konewką w roli głównej. Następnym krokiem
będzie
dyskusja
o
konkretnym
temacie/problemie, którego dotyczyć ma
mural. Burza mózgów, anga ująca wszystkich
uczestników, pozwali na zaprojektowanie
muralu, który będzie wyrazem ich emocji i
odbioru
przez
młodych
otaczającej
rzeczywisto ci. W tym celu podzielą się
zadaniami.
Ka da
grupa
będzie
odpowiedzialna za inny wycinek lokalnej
rzeczywisto ci, będzie musiała poznać lokalne
rodowisko, jego potrzeby oraz oczekiwania,
gdy mural to dzieło, które dzięki swojej
widzialno ci silnie oddziałuje na przestrzeń
publiczną – często oswaja nieprzystępne dotąd
miejsca. Mo liwo ć wspólnej pracy jednoczy

Za nami pierwszy miesiąc trwania naszego
projektu „MURAL na BOKu” i cykl spotkań
integrujących i scalających naszą genialną
grupę spryciarzy-grafficiarzy. Wiemy ju ,
czego pragniemy i do czego dą ymy, o czym
marzymy i czego się boimy. Wiemy równie , z
którego boku ugry ć, a dokładniej namalować
nasz mural. Teraz zostało ju
tylko
wystosować
pismo
do
administratora
budynku.
Ponadto na spotkaniach integracyjnych
dowiedzieli my się o sobie, e nie tylko super
malujemy, ale tak e tańczymy hip hop i
spróbujemy swoich sił w rapowaniu, czego
efekty, mamy nadzieję, ju wkrótce.
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Młody białowieski artysta
Szymona o wyd więku antywojennym,
„Krzyk”.
Warto zaznaczyć, e zarówno w 2016 jak i 2017
roku jako kandydata do stypendium zgłosił go
wychowawca z II Liceum z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego w Hajnówce, pan Jan
Karczewski, który zauwa ył aktywno ć
pozaszkolną swojego ucznia. W tym roku
stypendia artystyczne otrzymało a 5 uczniów
tej szkoły.
Dzięki przyznaniu stypendium mo liwa jest
realizacja
ró nych
celów
i
działań
pomagających w realizacji pomysłów oraz
rozwoju twórczo ci, w tym np. zakup
potrzebnego sprzętu, udział w warsztatach i
wydarzeniach artystycznych. Fundusze mają
być przeznaczone na szeroko rozumiany
rozwój talentu, a stypendy ci zobowiązani są
przedło yć
w
okre lonym
terminie
sprawozdania z wykorzystania kwoty
stypendium.

Mieszkaniec Białowie y, osiemnastoletni
Szymon Ruczyński, został po raz drugi
stypendystą
Marszałka
Województwa
Podlaskiego
w
dziedzinie
twórczo ci
artystycznej.
Stypendia przyznaje Zarząd Województwa
Podlaskiego i decyzję w tej edycji podjęto 19
grudnia 2017 roku – wtedy ukazała się lista
nazwisk osób, którym przyznano stypendia na
rok 2018. Co roku jest to 70 uzdolnionych
artystycznie młodych ludzi z ró nych stron
województwa, uczniów podlaskich szkół.
Doceniani są w ró nych obszarach działalno ci
artystycznej, m.in. muzyki, literatury, plastyki,
tańca, teatru. W przypadku Szymona jest to
film.
Uroczysta gala przyznania stypendiów odbyła
się w Operze i Filharmonii Białostockiej dnia
22 lutego br. Tegoroczna Gala odwoływała się
do ogólnopolskich obchodów rocznicowych
pod
hasłem
„Podlaskie
Talenty
dla
Niepodległej”. W programie spotkania było
wiele występów młodych ludzi uzdolnionych
muzycznie, wokalnie i tanecznie. Repertuar
obejmował głównie utwory patriotyczne z
ró nych okresów historii Polski. Cało ć
prezentowała się bardzo efektownie, chwilami
równie wzruszająco.
Jak wspomniano, Szymon był stypendystą
tak e w poprzedniej edycji przyznawania
stypendiów
artystycznych.
Podczas
zeszłorocznej uroczystej Gali rozbrzmiewał
pokojowy przekaz w. Jana Pawła II, a cała
uroczysto ć odbyła się pod hasłem „Pokój dla
Aleppo”. Wy wietlony został wtedy film

Pierwsze filmy Szymon zaczął tworzyć w
wieku 6 lat - były to krótkie animacje
wykorzystując do tego klocki lego. Od tego
czasu tworzenie filmów stało się jego hobby. W
ciągu ostatnich 5 lat stworzył wiele
krótkometra owych filmów animowanych
nagradzanych na wielu festiwalach oraz
prezentowanych
podczas
przeglądów
filmowych. Korzysta z ró nych technik, takich
jak animacja lalkowa ("Strych", "Szach",
"Krzyk"), wycinankowa ("Wą Morski", "Pęd")
oraz stemplowa ("Nasze Mrowisko").”
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Oprócz animacji Szymon wyre yserował spot
pt. "Jeden" promujący odnawialne ródła
energii (realizacja wspólna ze szkolną grupą
Fantastyczni Fizycy Filmowi), który został
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie
"Postaw Na Słońce". Ta sama grupa nakręciła
tak e film promocyjny ZS z DNJB w
Hajnówce, który spotkał się z pozytywnym
przyjęciem w szkolnej i lokalnej społeczno ci.

Dzieci Oko Kalejdoskopu dla filmu „Szach”
(Poznań 2015)
I nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Filmów
Amatorskich KLAPS za film "Wą Morski"
(Bydgoszcz 2015)
Wyró nienie Ogólnopolskiego Konkursu
Filmów Amatorskich KLAPS dla filmu
„Szach” (Bydgoszcz 2015)
Grand Prix 23. Legnickiej Akademii Filmowej Warsztatów Filmu Animowanego dla filmu
„Pęd” (Legnica 2015)
II wyró nienie Jury Młodzie owego 6.
Festiwalu Filmów Młodzie owych -18 dla
filmu "Szach" (Poznań 2015)
I nagroda V Międzynarodowego Przeglądu
Filmów Animowanych Autorstwa Dzieci Halo
Echo dla filmu „Pęd” (Wrocław 2016)
Grand Prix 24. Legnickiej Akademii Filmowej Warsztatów Filmu Animowanego dla filmu
„Krzyk” (Legnica 2016)
I miejsce 25 Legnickiej Akademii Filmowej Warsztatów Filmu Animowanego dla filmu
"Nasze Mrowisko" (Legnica 2017)
Główna Nagroda Animánička na festiwalu
Animánie (Czechy, Pilzno 2017)
Wyró nienie Ogólnopolskiego Konkursu
Filmów Niezale nych im. prof. Henryka Kluby
dla filmu "Pęd" (Konin, 2017)
Grand Prix III Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych Tworzonych przez
Dzieci Oko Kalejdoskopu dla filmu "Pęd"
(Poznań, 2016)
Grand Prix VI Międzynarodowego Przeglądu
Filmów Animowanych Dzieci dla filmu
"Krzyk" (Wrocław 2017)
Albatros 2017 za najlepszą krótką formę
filmową na X przeglądzie Amatorskich
Filmów Uczniowskich Albatrosy 2017 za filmy
"Krzyk" i "Pęd" (Gdynia, 2017)
I nagroda IV Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych Tworzonych przez
Dzieci Oko Kalejdoskopu dla filmu "Krzyk"
(Poznań 2017)
III Nagroda 19. Filmowe Zwierciadła - Festiwal
Filmów Amatorskich - za film "Krzyk"
(Ostrołęka 2017)

Ciekawostką niech będzie to, e w niedługim
czasie
wiatło
dzienne
ujrzy
film
wykorzystujący komputerową animację 3D. W
technikę tę Szymon ‘wgryza się’ samodzielnie
ju od jakiego czasu, natomiast prace nad
filmem, nad którym pracuje obecnie
rozpoczęły się podczas plenerów filmowych
Film Spring Open, organizowanych przez
słynnego na całym
wiecie operatora
Sławomira Idziaka.
Szymon zamierza kontynuować swoją
działalno ć i dalej tworzyć filmy oraz
kontynuować edukację w tym kierunku.
Iwona Ruczyńska
Nagrody i wyró nienia:
Wyró nienie Jury Głównego 5 Festiwalu
Filmów Młodzie owych -18 dla filmu "Strych"
(Poznań 2014)
Grand Prix 22. Legnickiej Akademii Filmowej Warsztatów Filmu Animowanego dla filmu
„Szach” (Legnica 2014)
Grand Prix IV Ogólnopolskiego Przeglądu
Dziecięcych Filmów Animowanych dla filmu
"Szach" (Wrocław 2015)
I nagroda II Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych Tworzonych przez
Dzieci Oko Kalejdoskopu dla filmu „Wą
morski” (Poznań 2015)
Młode Albatrosy 2015 za najlepszy krótki film
animowany za film „Wą morski”
Wyró nienie II Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych Tworzonych przez
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Działalność Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej
w Białowie y w 2017 roku
inicjatyw społecznych mających na celu
integrację mieszkańców gminy Białowie a.
Inicjowanie
działań
promocyjnych
i
edukacyjnych, promocja zdrowia, działalno ć
proekologiczna, popularyzacja wiedzy o
gminie Białowie a, promocja i organizacja
wolontariatu.
Podejmowanie
inicjatyw
lokalnych dotyczących ywotnych spraw
mieszkańców.
Najwa niejszym wydarzeniem, z którego
jeste my dumni i które od samego początku tj.
od pomysłu do jego realizacji i zakończenia
było nadanie ulicy prowadzącej w kierunku
osady Dziedzinka imienia prof. Simony
Kossak.
Uroczyste
otwarcie
ulicy
i
symboliczne przecięcie wstęgi odbyło 18
marca 2017 roku w dziesiątą rocznicę Jej
mierci w obecno ci miejscowych władz,
Radia Białystok, TV Regionalnej Obiektywu i
mieszkańców naszej i sąsiednich gmin.

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem w
działalno ci Towarzystwa Przyjaciół Energii
Odnawialnej w Białowie y. Celem naszego
Stowarzyszenia jest wspieraniu rozwoju,
popularyzacja
wiedzy
i
promocja
wykorzystania odnawialnych ródeł energii,
jak równie zrównowa onego rozwoju na
poziomie lokalnym, a w szczególno ci w
Gminie Białowie a, w powiecie hajnowskim i
województwie
podlaskim.
Ponadto
podejmowanie działań oraz wspieranie
12

dotyczy pielęgnacji drzew, które tworzą
piękną ulicę Browską. W 2017 roku za
pozyskane
rodki
udało
nam
się
przeprowadzić
ekspertyzę
obecnego
drzewostanu pod kątem koniecznych działań
pielęgnacyjnych jak i bezpieczeństwa .
Pierwszy etap prac został wykonany przed
okresem lęgowym ptaków, tj. pod koniec
stycznia ubiegłego roku przez firmę z
Warszawy AG Complex Sp. z o. o.
Nasze projekty promując ludzi i lokalną
historię przyczyniają się do poszerzenia, poza
walory przyrodnicze, oferty turystycznej dla
Białowie y.
Towarzystwo
Przyjaciół
Energii
Odnawialnej
objęło swoim patronatem i
współpracą Przedszkole Samorządowe nr 77
w Białymstoku im. Simony Kossak. Bierzemy
te czynny udział w konkursach, spotkaniach i
promocji Białowie y i jej mieszkańców w
projektach innych organizacji pozarządowych.
W tym roku grono TPEO powiększyło się o
dwóch członków z czego się bardzo cieszymy
i zapraszamy do współpracy inne osoby, które
mają pomysły, chęci, zapał i energię do
działania w naszym towarzystwie – kontakt
irenachyra@wp.pl.
Razem
uczynimy
Białowie ę
bardziej
atrakcyjną
i
konkurencyjną.

Nie mniej wa nym wydarzeniem była
realizacja projektu we współpracy z Lasami
Państwowymi pt. „ ladami Powstania
Listopadowego i Styczniowego na terenie
Puszczy Białowieskiej”, który miał na celu
trwałe upamiętnienie miejsc związanych z
Powstaniem
Styczniowym
(1863-64),
zlokalizowanych na terenie Puszczy przez
postawienie
kamiennych
tablic
pamiątkowych. W połowie pa dziernika 2017
roku tablice takie zostały postawione w oddz.
514E i 579G na terenie Nadle nictwa
Hajnówka oraz w oddz.549A w Nadle nictwie
Białowie a. W ramach projektu był równie
przeprowadzony wykład na temat powstań
niepodległo ciowych na terenie Puszczy dla
uczniów Technikum Le nego w Białowie y
przez dr Tomasza Samojlika,
który jest
równie
współautorem
(wspólnie
z
Małgorzatą Krasińską) projektu folderu
pt. ” ladami powstań niepodległo ciowych na
terenie Puszczy Białowieskiej”, wydanego
przez Towarzystwo. Uroczyste odsłonięcie
kamieni upamiętniających te wydarzenia
miało się odbyć 12 listopada 2017 roku, ale
niestety z powodu złych warunków
atmosferycznych zostały przeło one do czasu
a Nadle nictwo Hajnówka uzna, e będzie to
mo liwe, o czym powiadomimy naszą
społeczno ć białowieską.
Inny wa ny projekt pt. „Aleja Drzew na
ulicy Browskiej”, w którym partnerem jest
Gmina Białowie a, a sponsorem marka ubr,

Prezes TPEO
Irena Chyra
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VII Przegląd Kolędniczy „Leć kolędo, leć…”
Czerewkach,
Jałówce,
Siemiatyczach,
Choroszczy,
Białegostoku
przy
ul.
Baranowickiej i
wierkowej, Mocieszach,
Łom y, Garbarach, Grajewie, Białowie y i
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce.
Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki a
cało ci
wiątecznej atmosfery dopełniła
zabawa taneczna.

Jasełka, kolędy i pastorałki dominowały
podczas VII Przeglądu Kolędniczego „Leć
kolędo, leć…” 23.01.2018r zorganizowanego
przez Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w
Białowie y przy współpracy z Białowieski
O rodkiem
Kultury.
Na
scenie
zaprezentowało się 13 grup kolędniczych z
Domu Pomocy Społecznej w : Brańsku,
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TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WA NY!
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat
oferty programowej Białowieskiego O rodka Kultury. Zebrane dane wykorzystane zostaną jedynie w
zbiorczych zestawieniach statystycznych i pozwolą dostosować ofertę BOK do aktualnych potrzeb
Mieszkańców.
Jej wypełnienie zajmie około 10 min. Prosimy o wstawienie „X” przy wybranej odpowiedzi.
Ankieta jest skierowana do wszystkich bez względu na wiek (dzieci, młodzież, doro li, seniorzy).
Wypełnione ankiety można wrzucać do urny, która znajduje się na korytarzu w Urzędzie Gminy.
Dziękujemy!
Zespół Białowieskiego O rodka Kultury :)

1. W jakich działaniach kulturalnych organizowanych przez BOK bierze Pani/Pan udział?
(Mo na wskazać wiele odpowiedzi)

□ koncerty
□ festiwale, przeglądy, konkursy
□ spektakle teatralne
□ wystawy
□ zajęcia (np. muzyczne, taneczne, plastyczne, szachowe, itp.)
□ oferta kina
□ jestem twórcą, organizatorem, animatorem kultury
□ nie interesują mnie te działania i nie biorę w nich udziału
□ Inne:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
2. Jak często przeciętnie korzysta Pani/Pan z oferty kulturalnej BOK?

□ raz w tygodniu
□ raz w miesiącu
□ kilka razy w roku
□ raz w roku lub rzadziej
□ w ogóle nie korzystam

3. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność oferty kulturalnej w BOK?

□ bardzo atrakcyjna
□ rednio atrakcyjna
□ mało atrakcyjna
□ w ogóle nieatrakcyjna

4. Które z propozycji kulturalnych organizowanych oraz współorganizowanych przez BOK
ocenia Pani/Pan najwy ej? (Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi)

□ integracyjna impreza plenerowa „Piknik Rodzinny”
□ koncerty plenerowe z cyklu „Różnogłosie”
□ impreza plenerowa „Noc Kupały”
□ impreza plenerowa Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”
□ koncerty plenerowe muzyki poważnej „Białowieskie Arie”
□ wydarzenia okoliczno ciowe (np. więto Konstytucji, Dzień Niepodległo ci, Dzień Kobiet,
Koncerty Bożonarodzeniowe)

□ działalno ć zespołu folklorystycznego „Ruczajok”
□ działalno ć zespołu punk rockowego „Dzikiraj”
□ działalno ć Koła Seniora
□ zajęcia, warsztaty (np. muzyczne, literackie, plastyczne, taneczne, szachowe, itp.)
□ ferie, wakacje dla dzieci
□ seanse filmowe
□ Inne:
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Jakiego typu propozycji kulturalnych wg Pani/Pana brakuje w BOK?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Z jakich ródeł czerpie Pani/Pan informacje o działaniach kulturalnych BOK? (mo na
wskazać wiele odpowiedzi)

□ media społeczno ciowe (FACEBOOK)
□ prasa lokalna
□ lokalna telewizja
□ radio
□ strona internetowa www.bialowieza.pl
□ plakaty
□ nauczyciele i szkolni koledzy
□ rodzina, znajomi
□ Inne:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan ofertę programową BOK osobom spoza miasta?

□ tak
□ nie
□ może
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8. Jaką kwotę miesięcznie jest Pani/Pan w stanie przeznaczyć bąd przeznacza na swój rozwój
kulturalny, swoje hobby i zainteresowania?

□ od 10 do 20 zł
□ więcej niż 20 do 50 zł
□ więcej niż 50 do 100
□ więcej niż 100
□ 0 zł

9. Inne uwagi, komentarze, pomysły?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Płeć

□ Kobieta
□ Mężczyzna
11. Wiek

□ poniżej 18 lat
□ 18-30
□ 31-45
□ 46-60
□ 61 lat i więcej
12. Miejsce zamieszkania

□ Białowieża
□ Inne:

…………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za Państwa opinię! :)
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XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowie a
narzekając na swoją kondycję coraz czę ciej, a
gra coraz lepiej.
W tym roku go cili my równie dru ynę
naszych przyjaciół z Novickovickoj Sredniej
Szkoly Kamienieckoho Rajona, którzy zajęli
solidne piąte miejsce i z okazałym pucharem
wracają do domu.
Wszystkie dru yny otrzymały
pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary,
które wręczał Wójt Gminy Białowie a
Grzegorz Kasprowicz, Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Krzysztof Petruk,
Wicedyrektor Barbara Leoniuk, Dyrektor
Białowieskiego O rodka Kultury Katarzyna
Turosińska – Durlik oraz pomysłodawca i
sponsor turnieju Jerzy Chilecki.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju - tworząc
tabele,
wpisując
wła ciwe
wyniki
i
skrupulatnie licząc zdobywane punkciki –
czuwali Radosław i Anetta wić oraz Piort i
Marta Leoniuk. A ostateczna końcowa
klasyfikacja przedstawia się następująco:
Zaawansowani:
1.
Placówka Stra y Granicznej
2.
S. „ ubr: Białowie a
3.
Białowieski Park Narodowy I
4.
Nadle nictwo Białowie a
Amatorzy:
1.
Technikum Le ne
2.
Instytut Badawczy Le nictwa
3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny I
4.
Instytut Biologii Ssaków PAN I
5.
Novickovickaja Sredniaja Szkola
Kamienieckoho Rajona
6.
Urząd Gminy Białowie a
7.
Białowieski Park Narodowy II
8.
Instytut Biologii Ssaków PAN II
9.
Zespół Szkolno-Przedszkolny II
Pragniemy gorąco podziękować panu
Wójtowi Gminy Białowie a za objęcie
patronatem turnieju oraz wsparcie finansowe.
Dziękujemy równie wszystkim sponsorom i
ka demu, kto przyczynił się do tego, e turniej
odbył się na tak wysokim poziomie. Przy
okazji turnieju, po raz pierwszy odbyła się
charytatywna
zbiórka
ywno ci
dla
Schroniska
„Ciapek”
w
Hajnówce,

Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 dru yn,
które
zostały
podzielone
na
grupę
zaawansowaną i dwie grupy amatorów. W
dniach 23-24 luty 2018 r. w hali sportowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Białowie y
odbył
się
XII
Turniej
Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce
Siatkowej
o Puchar
Wójta
Gminy
Białowie a. Do udziału w turnieju zgłosiło się
13 dru yn, które zostały podzielone na grupę
zaawansowaną i dwie grupy amatorów.
Imprezę rozpoczął występ artystyczny grupy
tanecznej „Hunters”, a zaraz po nim, turniej
oficjalnie otworzył Wójt Gminy Białowie a
Grzegorz Kasprowicz w towarzystwie
Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
oraz Prezesa i członków Zarządu UKS
Olimpijczyk Białowie a. Cała impreza była
organizowana i prowadzona przez Prezesa
UKS Olimpijczyk Białowie a Jarosława
Kutikowa.
Wszystkie mecze stały na wysokim
poziomie sportowym i odbywały się w
atmosferze fair play. Mimo kontuzji
niektórych zawodników, dru yny dawały z
siebie wszystko. Grupę zawansowaną
wygrała, jak w zeszłym roku, dru yna Stra y
Granicznej z naszym absolwentem Stefanem
Ochryciukiem na czele, który z drobnym
urazem,
doskonałymi
zagrywkami
poprowadził swoją dru ynę do zwycięstwa.
W grupie amatorskiej, meczem, który
przyniósł nam najwięcej emocji był mecz o
trzecie miejsce, między Zespołem Szkolno –
Przedszkolnym I, a dru yną Instytutu Biologii
Ssaków PAN I. ZS-P na własnej Sali wygrało
dopiero w tie-breaku (15-13) zajmując 3
miejsce i pokazując, e przez ostatni rok
utrzymali formę na tym samym poziomie.
Formę
utrzymała
równie
dru yna
Technikum
Le nego
w
Białowie y.
Zeszłoroczni zwycięscy grupy amatorskiej
pokonali w finale zespół Instytutu Badań
Le nictwa 2-0 i kolejny raz wygrali turniej. Na
szczególną uwagę zasługuje zawodnik
Technikum Le nego, Pan Jerzy Patejuk, który
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która została bardzo pozytywnie odebrana
przez zawodników i sympatyków siatkówki.
Szczególne podziękowania nale ą się
Dyrektorom
Zakładów
Pracy,
a
w
szczególno ci dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego za udzielone wsparcie i
pomoc
organizacyjną.
Wyjątkowe
podziękowania kierujemy w stronę państwa
Aliny i Romana Wołkowyckich, którzy kolejny
ju raz udostępnili nam swoją wspaniałą wiatę
z miejscem ogniskowym na zakończenie
turnieju.
Doło yli my wszelkich starań, aby
ranga, organizacja i poziom sportowy turnieju
był coraz wy szy, a dokonali my tego dzięki
wszystkim zaanga owanym w organizację i
pomoc tym roku. Dziękujemy serdecznie
jeszcze raz sponsorom i współorganizatorom
w imieniu własnym, wójta oraz dzieci, które z
niecierpliwo cią będą oczekiwać następnej
edycji turnieju, by wygrać kolejną nagrodę!!!
Sponsorzy i współorganizatorzy XII
Turnieju Zakładów Pracy:
Urząd Gminy Białowie a – sponsor główny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowie y
Jolanta i Janusz Szpakowicz – główny sponsor
indywidualny
„Jerzyk” – Jerzy Chilecki
Alina i Roman Wołkowyccy – Kwatera Nad
Stawami
Białowieski Park Narodowy
Artland Hajnówka
„Arhelan” Burzyńscy sklep nr 49 w
Białowie y
Agnieszka i Mirosław Kołodzińscy
Agnieszka i Michał Panfiluk
Agnieszka i Paweł Stankiewicz
Auto Komis RYBAK Białystok
Anna i Janusz Szawkało
Anna i Anatol Plewa
Barbara i Mirosław Bruszewscy
Białowieski O rodek Kultury
Babushka Bistro Białowie a
Dom Dziecka w Białowie y
Chaty w Białowie y Wojciech Kuryło
Cukiernia ‘Emma” Borowik
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
Firma Handlowo-Usługowa „Cerex” Renata

Wasilewska
Grafix Białystok
Gospodarstwo ogrodnicze Wilczewscy
Hajstra Wojciech Sobociński
Hermes sp. z o.o.
Instytut Badawczy Le nictwa
Instytut Biologii Ssaków PAN
Irena i Jerzy Dowbysz „Gospoda pod
ubrem”
Joanna i Anatol Lewczuk kwatera „Na skraju”
Kwiaciarnia Lawenda El bieta Zakrzewska,
Gra yna Kardasz
„Mango” PPHU Mirosław Popow
Market Fachowiec
Mariola i Przemysław Glencner
Nadle nictwo Białowie a
Narwik Barbara i Piotr Bajko
P.P.H.”Karmel” Import Export Hajnówka
Park Wodny w Hajnówce
Pokrycia dachowe Norbert Owerczuk
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze oddz. w Białowie y
Przewodniczący Rady Gminy Białowie a
Pensjonat Unikat
Posterunek Policji w Białowie y
Ptaszyńska Małgorzata
Restauracja Parkowa
Placówka Stra y Granicznej w Białowie y
„Sklep Rybny” Z. i M. Dzwidziuk, M.
Dziubonos”
Soccer Salon Sportowy Białystok
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa
„Krynka”
Drewutnia sklep z pamiątkami Katarzyna i
Przemysław Szuma
Technikum Le ne w Białowie y
TON S.j. PHU Kardasz i wspólnicy
T. S. ubr Białowie a
Trans-Stol Jan Masalski przewóz osób
Wexpol Meble Wiesław Jurczuk
Woronowicz Halina
Wójcik Jan
Zawodnicy Instytutu Biologii Ssaków
UKS „Olimpijczyk” Białowie a
Ze sportowym pozdrowieniem
Piotr Leoniuk, Jarosław Kutikow
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XII Turniej - fotorelacja
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Kinder + Sport
Dwa zwycięstwa i trzy pora ki - to
bilans występu siatkarzy UKS Olimpijczyk
Białowie a klas szóstych w I eliminacjach
grupowych Kinder+Sport chłopców, którzy
jeszcze dwa spotkania z powodzeniem mogli
rozstrzygnąć na swoją korzy ć. W zawodach
wystartowały bardzo silne dru yny klubowe z
Białegostoku - BAS Białystok, SP 26 Białystok,

SP 21 Białystok, SP 34 Białystok BAS, SP 37
Białystok, SP 1 Wysokie Mazowieckie. UKS
Olimpijczyk wystąpił w składzie: Wojciech
Bruszewski, Bartosz Cie lak, Kamil Glencner,
Jakub Ptaszyński. Następna runda w
Białymstoku
zadecyduje
o
awansie
Olimpijczyka do półfinału tych rozgrywek.
Jarosław Kutikow

Pierwsze
zwycięstwa
zaliczyły
najmłodsze
zawodniczki
UKS
OLIMPIJCZYK BIAŁOWIE A w turnieju
siatkówki w dwójkach dziewcząt. Uczennice
naszej szkoły 10 marca w I eliminacjach
Kinder+Sport zdobyły pierwsze cenne punkty
do awansu do półfinału. W rozgrywkach
grupowych 3 m-ce zajęła dwójka Julia
Sieńczuk, Maria Wołosik, za 4 m-ce Katarzyna
Bajko, Magda Chilecka, Marta Charkiewicz. To

wietny występ naszych siatkarek, które
praktycznie po pierwszym turnieju zapewniły
sobie awans. W zawodach wzięło udział 21
dru yn z klubów z wieloletnią tradycją
siatkarską w ród dziewcząt jak UKS Danex
Siemiatycze i MOSiR Bielsk Podlaski. Nasze
dziewczęta to zupełne nowicjuszki, więc tym
bardziej nale ą się im du e gratulacje.
Jarosław Kutikow

4 marca w Białymstoku chłopcy szkoły
podstawowej rywalizowali o punkty w
I eliminacjach rozgrywek Kinder+Sport w
dwójkach. Cztery dru yny UKS Olimpijczyk
Białowie a grały w swoich grupach zajmując 3
m-ce Szymon Jabłoński, Michał Glencner, 4m-

ce Oliwier Pasyńczuk, Radosław Sobociński,
Nataniel Przygodzki, 6 m-ce Eliasz Piotrowski,
Tomasz Kołodziński
i 7 m-ce Tomasz
Sieńczuk, Kacper Lachowski.
W zawodach wystartowało a 21dwójek, z SP
32 Białystok 1 BAS Biały stok 1 Team 43
22

Białystok Koledzy team Białystok, SP 34 Biały
stok 1, z których 12 awansuje do półfinału
rozgrywek po turnieju w Białowie y, który
odbędzie się 24.03.2018 r.,

O awansie o półfinałów zadecyduje suma
zdobytych punktów z dwóch turniejów.
Jarosław Kutikow

Dzień Kobiet w BOKu
Jak co roku 8 marca w Białowieskim O rodku
Kultury Panie z Gminy Białowie a obchodziły
swoje więto. Ka da uczestniczka otrzymała
tulipana wręczonego przez Pana Wójta.
Odbyło się spotkanie Koła Seniora, podczas
którego
przewodnicząca
Irena
Bajko
uroczy cie wręczyła legitymacje członkowskie
czterem nowym członkiniom koła. W tej chwili
nasze koło liczy 44 członków i czekamy na
kolejnych seniorów. Panie mogły równie

skorzystać
z
bezpłatnych
zabiegów
kosmetycznych przygotowanych przez firmę
AVON. Miłą atmosferę uzupełnił występ
dziewczyn z lokalnego zespołu „Suniczki”.
Ponadto odbyła się otwarta lekcja tańca
towarzyskiego oraz seans filmowy. Wszystkim
Paniom
pracownicy
BOK
składają
najserdeczniejsze yczenia i zapraszamy za
rok!
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BOK - informacje
bezpłatny, dlatego ju dzi zapraszamy do
uczestnictwa wszystkich mieszkańców i
skorzystania z wyjątkowej atmosfery, jaka
mo e pojawić się tylko w ród harcerskich
mundurów.

Ju w połowie kwietnia, odbędzie się w
Białowie y festiwal piosenki harcerskiej, na
którym pojawią się młodzi ludzie z całej
Polski. Będą to wędrownicy, czyli harcerze,
którzy ukończyli 16 rok ycia. Wstęp na
przesłuchania i działania towarzyszące będzie
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etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego.
Z rado cią informujemy, i
projekty
realizowane oraz współrealizowane przez
BOK otrzymały dofinansowanie.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji zostały rozstrzygnięte konkursy
na realizację w 2018 r. zadań mających na celu
ochronę, zachowanie i rozwój to samo ci
kulturowej
mniejszo ci
narodowych
i

Nazwa wnioskodawcy
Białowieski Ośrodek Kultury
Białowieski Ośrodek Kultury
Białowieski Ośrodek Kultury
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Tytuł zadania
Wieczorki białoruskie w Białowieży
Suniczki – dziecięco-młodzieżowy zespół
białoruskiej mniejszości narodowej
Ruczajok – zespół białoruskiej mniejszości
narodowej
Różnogłosie – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszości narodowej

Towarzystwo Przyjaciół Białowie y otrzymało
równie
dofinansowanie
na
zadanie
„Ró nogłosie – cykl prezentacji muzycznych
białoruskiej mniejszo ci narodowej” z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w kwocie 4000,00 zł. W ramach zadania

Przyznana kwota dotacji MSWiA
3000,00 zł
1900,00 zł
2500,00 zł
8000,00 zł

odbędą się w okresie maj – sierpień cztery
plenerowe koncerty na parkingu gminnym w
Białowie y o czym będziemy Państwa
informować na FB, tablicach ogłoszeń, stronie
internetowej Urzędu Gminy Białowie a, w
Głosie Białowie y. Zapraszamy serdecznie!

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

Do końca marca w Galerii oBOK jest możliwo ć obejrzenia wystawy obrazów olejnych z Pleneru
Artystycznego "W rytmie natury" Przewięź 2017. Zapraszamy!
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Zapusty w Pogorzelcach

przyjemno ć
skosztować
miejscowych
wypieków i specjałów. Organizatorami
spotkania byli Sołtys Wsi Pogorzelce
Aleksander Dackiewicz, Akademia Kolberga
oraz
Białowieski
O rodek
Kultury.
Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia.

9 lutego o godzinie 17:00 w Klubie Kultury w
Pogorzelcach odbyły się zapusty. Go cili my
mieszkańców naszej gminy oraz odwiedzali
nas przeje d ający tury ci zwerbowani
d więkami
ywej
muzyki
akordeonu,
cymbałów, skrzypiec i barabana w wykonaniu
Kapeli „Batareja”. Nasi go cie mieli
27

GBP - informacje
Uwaga!
Od 1 kwietnia zmiana godzin pracy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowie y.
Zapraszamy Czytelników od wtorku do soboty
w godz. 8:30 - 16:30
(codziennie te same godziny, by nikt ju się nie mylił)
Pragniemy
poinformować
naszych
czytelników (słuchaczy), e pojawiły się
pierwszy raz w historii biblioteki audiobooki,
które mo na wypo yczać. Będą znakomite dla
osób słabo widzących lub podró ujących
autem, a jednocze nie chcących czytać.
Poni ej
zdjęcia
innych
nowo ci
wydawniczych, które ciągle pojawiają się w
bibliotece.
Ciągle te zachęcamy do proponowania
konkretnych tytułów, które z rado cią
zakupimy.

---------------------------------------------------------------------------Podaruj
ksią kę
Gminnej
Publicznej w Białowie y.

Ka dy, kto podaruje bibliotece nowo ć
wydawniczą, otrzyma w prezencie wyjątkową
zakładkę do ksią ki.
Zachęcamy do udziału w akcji osoby
indywidualne, jak i białowieskie zakłady
pracy.

Bibliotece

Chcemy powiększać nasz księgozbiór tak, by
spełniał oczekiwania naszych Czytelników.
Zachęcamy zatem do jego współtworzenia.
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---------------------------------------------------------------------------otrzymywały zewnętrzne wsparcie finansowe.
W ramach partnerstwa, nasz Sponsor będzie
widniał
na
materiałach
reklamowych
organizowanych przez nas wydarzeń.
Serdecznie dziękujemy za to wsparcie i
zapraszamy kolejne firmy do współpracy.

BOK i GBP mają stałego sponsora.
Zostały
podpisane
stałe
umowy
sponsoringowe z firmą DomLuX Market, Pana
Michała Puca. Na ich podstawie, obie
instytucje kultury z Gminy Białowie a, będą

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

Od 2 lat tworzymy wspólny plakat wydarzeń
na Majówkę w Białowie y.
Zachęcamy i w tym roku do przesyłania informacji
o inicjatywach, które planowane są w końcówce
kwietnia oraz w maju.
Na materiały czekamy do 4 kwietnia pod adresem
bok@ug.bialowieza.pl
29
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GŁOS
BIAŁOWIE Y
GAZETA
SPOŁECZNO CI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowie a, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 19.03.2018
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
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