GŁOS BIAŁOWIEŻY
2/2018 • ISSN 1427 – 5546 • egzemplarz bezpłatny

www.gmina.bialowieza.pl

W NUMERZE:
Wójt informuje - str. 2
List otwarty w sprawie drogi Narewkowskiej – str. 3
Świadczenia „Dobry start” – str. 4
Planowane inwestycje – str. 5
Czas na odnowę – str. 5
Bulwary nad Narewką skończone – str. 5
Stypendium Wójta – str. 6
Obrona cywilna – str. 6
„Święto Konstytucji 3 maja” w przedszkolu – str. 8
W bajkowym świecie – str. 9
Wieczorek białoruski – str. 10
BOK i BIBLIOTEKA dla dzieci – str. 11
CO W PUSZCZY PISZCZY – str. 12
Noc Bibliotek – str. 13
Z wizytą na Białorusi – str. 14
Konkurs poezji rosyjskiej 2018 – str. 15
VI edycja koncertów z cyklu Różnogłosie rozpoczęta – str. 16
Z życia Seniora… - str. 19
Kalendarz imprez w sezonie letnim – str. 22
Otwarcie Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN – str. 23

1

Wójt informuje
małżonką. Mieliśmy okazję do krótkiej
rozmowy na temat sytuacji w Puszczy
Białowieskiej. Pan Prezydent podkreślił, iż
jego zdaniem to Polska powinna decydować o
polskich lasach.
Miałem także przyjemność spotkać się z
Premierem
Mateuszem
Morawieckim.
Spotkanie to odbyło się w kameralnym gronie
młodych wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast.
Rozmawialiśmy
o
sprawach
dotyczących
wyborów
samorządowych,
dodatkowych pieniędzy m.in. na budowę dróg
oraz dotacji.
Kilkukrotnie spotkałem się z Panią Minister
Małgorzatą
Golińską
z
Ministerstwa
Środowiska w sprawie dalszych planów
działania w Puszczy Białowieskiej. Pani
Minister poinformowała, iż obecnie trwają
prace nad aneksami pozyskiwania drewna w
nadleśnictwach puszczańskich. Mam nadzieję,
że z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i
turystów, decyzje te zostaną podjęte szybko.

Drodzy Mieszkańcy!
Serdecznie zapraszam Państwa na II
Białowieski Piknik Rodzinny w Białowieży,
który odbędzie się 23.06.2018r na stadionie
gminnym. W tym roku udało nam się zaprosić
Zenona Martyniuka, obchodzącego w tym
dniu swoje 49 urodziny. Więcej informacji o
tym wydarzeniu przeczytacie na plakatach i
dalszych stronach Głosu Białowieży. Mam
nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się
wspólnie kontynuować rozpoczęty w 2017r
cykl imprez kulturalnych, w które angażują się
praktycznie wszystkie instytucje z Naszej
Gminy.

W dniu 14.06.2018 zostały otworzone oferty na
wykonanie
instalacji
solarnych
i
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych
w Gminie Białowieża. Jest mi niezmiernie miło
poinformować, iż kwota którą mieszkańcy
będą musieli zapłacić będzie o około 25%
niższa niż zakładaliśmy. W najbliższych
dniach przygotujemy umowy z mieszkańcami
i skontaktujemy się osobami, które w 2016r
złożyły wnioski o dofinansowanie do Urzędu
Gminy.
Trwają
rozmowy
z
Dyrektorem
Białowieskiego Parku Narodowego w sprawie

11.05.2018
gościliśmy
w
Białowieży
Prezydenta Czech Pana Milosa Zemana wraz z
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terenie, który należy do Gminy Białowieża.
Mam nadzieję, iż uda nam się szybko
rozwiązać ten problem.
Planuję organizację spotkań we wszystkich
sołectwach w czerwcu i na początku lipca.
Informacje o terminach i tematach spotkań
zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń, na
stronie internetowej oraz będą dostępne u
sołtysów.
Uczestniczyłem w organizowanych w Gminie
Hajnówka zawodach OSP. Nasza drużyna
zdobyła tam 2 miejsce. Serdecznie gratuluję!
Otrzymaliśmy list otwarty mieszkańców
Regionu Puszczy Białowieskiej do Ministra
Środowiska w sprawie drogi Narewkowskiej,
który publikujemy niżej.

realizacji wspólnej inwestycji przebudowy
drogi Paczoskiego. Liczymy, że wspólnie uda
nam się wyremontować część drogi w 2018r.
Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy na
remont ulicy prowadzącej od ulicy Sportowej
do Cmentarza. Drogę tą również chcemy
wyremontować w 2018r.
Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o
złożonym wniosku na dofinansowanie
budowy kanalizacji na ulicy Wojciechówka,
tym samym wstrzymujemy się jeszcze z
decyzją o zmianie jej nawierzchni do czasu
rozstrzygnięcia konkursu.
Trwają prace nad montażem dodatkowych 10
lamp ulicznych w poszczególnych sołectwach.
Po zgłoszeniach sołtysów w Gminie pojawią
się dodatkowe punkty świetlne.
Zakończona została budowa ścieżki wraz z
oświetleniem przy rzece Narewce, obok
szkoły. Niestety w związku z niewyrażeniem
zgody na połączenie ścieżki z ulicą powiatową
Parkową musieliśmy zakończyć prace na

------------------------------------------------------------Wójt Gminy Białowieża informuje, że
stanowiska do spraw podatków i opłat
lokalnych znajdują się obecnie w pokoju nr 6.

List otwarty w sprawie drogi Narewkowskiej
Puszcza Białowieska, dnia 06 czerwca 2018 r.
Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
LIST OTWARTY MIESZKAŃCÓW REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ DO MINISTRA ŚRODOWISKA
W SPRAWIE DROGI NAREWKOWSKIEJ
Szanowny Panie Ministrze!
Jako mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej zwracamy się do Pana z apelem
o udzielenie wszelkiego poparcia dla inicjatywy modernizacji drogi Narewkowskiej, położonej
w Puszczy Białowieskiej, będącej ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym miejscowości
Białowieża i Narewka.
Droga Narewkowska od lat jest udostępniana mieszkańcom i przybywającym do Puszczy
Białowieskiej turystom dla ruchu samochodowego. Dzięki temu możemy skrócić trasę przejazdu
między tymi dwiema ważnymi miejscowościami naszego regionu z ponad czterdziestu do
dwudziestu dwóch kilometrów. Jest to znaczna oszczędność czasu, paliwa, pieniędzy, a w szerszej
perspektywie - środowiska. Decyzja o modernizacji tej drogi tak, aby poprawić komfort poruszania
się po niej, była przez lokalną społeczność długo wyczekiwana i w momencie rozpoczęcia remontu
mieliśmy nadzieję na poprawę komunikacji na tej drodze. Wydawał się to ruch naturalny, zwłaszcza
w powiązaniu z faktem, że droga Narewkowska stanowi jeden z odcinków ważnego szlaku
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rowerowego Green Velo. Modernizacja tej drogi i trwała poprawa jej nawierzchni znacząco
poprawiłaby komfort poruszania się po niej – zarówno dla samochodów, jak i dla rowerów.
W tych okolicznościach ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o tym, że
„naukowcy i organizacje pozarządowe zajmujące się Puszczą”, skierowały do Pana pilny apel
o zatrzymanie „asfaltowania”. Jesteśmy zdumieni tak ogromną chęcią zarządzania przez rzeczonych
naukowców i organizacje jakością życia nas - mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Puszcza, w której
jedni z nas żyją od dawna, inni osiedli w tych niepowtarzalnych okolicach
w różnych okolicznościach i momentach życia, budzi w nas wszystkich uczucie troski
i odpowiedzialności za jej los, choć rozumiemy, że można mieć różne poglądy dotyczące ochrony
Puszczy i zarządzania jej zasobami. Nie staramy się jednak narzucać nikomu, jak ma żyć w miejscu
swojego zamieszkania. Wspomniany apel jest w naszej opinii znacznym przekroczeniem kompetencji
jego autorów i próbą narzucania znacznej grupie ludzi swojego punktu widzenia. Nie zgadzamy się
z
takim
stanowiskiem.
Uważamy,
że
należy
szanować
odmienne
poglądy
i stanowiska, ale także prawa innych ludzi. Tutaj poszanowania tego zabrakło, tym bardziej, że nie
chodzi o budowę nowej drogi przecinającej kompleks Puszczy Białowieskiej, a jedynie o poprawę
jakości od dawna istniejącego i uczęszczanego szlaku komunikacyjnego. Jak mamy w regionie
Puszczy Białowieskiej stawiać na turystykę, skoro blokuje się nam możliwość usprawniania służącej
jej infrastruktury?
Głęboko wierzymy, że nasz apel spotka się z Pana pełnym zrozumieniem i poszanowaniem
interesu ludzkiego, a skutkiem tego będzie udzielenie ze strony Pana Ministra wszelkiego możliwego
wsparcia dla potrzebnej i oczekiwanej inicjatywy remontu drogi Narewkowskiej.
Z poważaniem
Mieszkańcy Regionu Puszczy Białowieskiej

Świadczenia „Dobry start”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Białowieży informuje, że wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia dobry start, na okres
zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

2018 r. będą realizowane w terminie 2
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30
listopada 2018 r. za pośrednictwem
platformy Emp@tia
empatia.mrpips.gov.pl oraz
wybranych
systemów
bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1
sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białowieży przy ul. Sportowej
10.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można
pobrać od 1 lipca 2018 r. w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białowieży ul. Sportowa 10.
Dla kogo świadczenie dobry start:

Gdzie można pobrać wnioski:

Pierwszym rokiem realizacji programu
„Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje
uczniów rozpoczynających rok szkolny
2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie
300 zł i przyznawane będzie na każde uczące
się dziecko, raz w roku, bez względu na
dochód rodziny. Świadczenie dobry start
przysługuje rodzicom opiekunom prawnym,
opiekunom
faktycznym,
rodzinom
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne
domy
dziecka,
dyrektorom
placówek

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1
lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie,
świadczenie zostanie wypłacone nie później
niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w
okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada
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opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorom
regionalnych
placówek
opiekuńczoterapeutycznych oraz osobom uczącym się.
Świadczenie dobry start przysługuje w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego do
ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą
się:
- 20. roku życia,

- 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci
realizujące
roczne
przygotowania
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole.

Planowane inwestycje
parkingu gminnego wraz z oświetleniem.
Projektowana nawierzchnia: kostka brukowa
betonowa.
3.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
Stacji towarowej, polegająca na budowie szafki
oświetleniowej
i
podwieszeniu opraw
oświetlenia ulicznego na istniejących słupach
elektroenergetycznych.

1.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108642B
tj. ulicy Droga do cmentarza obejmująca
przebudowę
jezdni,
chodników
na
skrzyżowaniu z ul. Sportową, zjazdów oraz
utwardzenie terenu działki budowlanej
przylegającej do pasa drogowego w
miejscowości
Białowieża.
Projektowana
nawierzchnia: kostka brukowa betonowa.
2.
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego
wzdłuż rzeki Narewka od ul. Paczoskiego do

Czas na odnowę
Dnia 07 Maja 2018 roku, do Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego w
ramach „Programu odnowy wsi województwa
podlaskiego”, został złożony wniosek o
dofinansowanie
projektu
pn.
"Zagospodarowanie Geometrycznego środka
Puszczy
Białowieskiej
poprzez
zakup
elementów małej infrastruktury turystycznej”,
w tym celu została podjęta uchwała sołectwa
Zastawa w sprawie potrzeby odnowy

Geometrycznego
środka
Puszczy
Białowieskiej. W ramach projektu planujemy
odrestaurować dwie znajdującej się w tym
miejscu tablicę informacyjne dodatkowo
zakupić jeszcze jedną tablicę informacyjną,
nowy stojak na rowery, ustawić duża
funkcjonalną wiatę. Zostanie dostawiony
dodatkowy kosz na śmieci, cały teren zostanie
ogrodzony
ładnym
płotkiem
oraz
utwardzony i wysypany grysem.

Bulwary nad Narewką skończone
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży z pomocą
Gminy Białowieża zrealizowało dwa projekty:
“Budowa bulwarów wraz z oświetleniem nad
rzeką Narewką” polegający na budowie
ścieżki, oświetlenia, ustawieniu czterech
leżaków betonowych oraz dwóch tablic
informacyjnych. Drugi projekt pn. “Lokalna
przestrzeń
środowiskowa
w
Gminie
Białowieża” polegający na ustawieniu 5 ławek,
4 koszy parkowych, stojaka na rowery, stołu

do gry w chińczyka oraz ekologicznej
biblioteki plenerowej. Na realizację obydwu
projektów pozyskano kwotę 109 000 złotych.
Stworzenie bulwarów nad Narewką jest
ważnym działaniem na rzecz preferowania
atrakcyjnych, a zarazem przystępnych form
kontaktu z przyrodą skierowanym do osób
starszych i rodzin z dziećmi, również
uatrakcyjni Białowieżę i każdemu umili
spędzony w niej czas.
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Stypendium Wójta
Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy
Białowieża przyznał stypendia 9 uczniom i
absolwentom
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży. Stypendia
otrzymało 5 uczennic i 4 uczniów
kontynuujących naukę w:
- kl. VI Szkoły Podstawowej w Białowieży – 2
uczniów,
- kl. II Publicznego Gimnazjum w Białowieży –
1 uczeń,
- kl. III Publicznego Gimnazjum w Białowieży
– 2 uczniów,
- Technikum Leśnym w Białowieży – 2
absolwentów Publicznego Gimnazjum w
Białowieży,
- Technikum Informatycznym w Hajnówce – 1
absolwent Publicznego Gimnazjum w
Białowieży,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
– 1 absolwent Publicznego Gimnazjum w
Białowieży.
Wysokość każdego stypendium wynosiła 100
zł miesięcznie i było ono wypłacane przez
okres 10 miesięcy r. szkolnego 2017/2018.
Zachęcamy uczniów i absolwentów do
osiągania
wyników
pozwalających
na
uzyskanie
stypendium
Wójta
Gminy
Białowieża w nowym roku szkolnym.
Halina Przestrzelska

Stypendium Wójta Gminy Białowieża za
wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniom
szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Białowieża
Z inicjatywy Wójta Gminy Białowieża p.
Grzegorza Kasprowicza, począwszy od roku
szkolnego 2017/2018, w uznaniu za wysokie
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia
promujące Gminę Białowieża, uczniowie
szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Białowieża otrzymywali Stypendium
Wójta Gminy Białowieża.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy
Białowieża, stypendium mogło przyznawane
uczniom klas V-VI szkoły podstawowej,
uczniom gimnazjum, absolwentom szkoły
podstawowej kontynuującym naukę w I
klasach gimnazjów poza Gminą Białowieża
oraz absolwentom gimnazjum kontynuującym
naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.
Prawo zgłaszania uczniów do stypendium
przysługiwało dyrektorowi szkoły, do której
uczeń uczęszcza/uczęszczał w terminie do 30
czerwca.
Dyrektor
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży wystąpił z 9
wnioskami o przyznanie stypendium Wójta
Gminy Białowieża
za wyniki w nauce,
osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Obrona Cywilna
bezpośredniego i pośredniego kontaktu z
czynnikiem powodującym skażenie lub
zakażenie.
Realizuje się ją poprzez:
- wprowadzenie specjalnych zasad działania i
organizacji pracy;
poprawienie szczelności pomieszczeń
magazynowych oraz składowisk polnych;
stosowanie dodatkowych przykryć i
opakowań, wykonanych z materiałów
chroniących
przed skażeniami i zakażeniami;
- prowadzenie kontroli poziomu skażeń i
zakażeń
na
etapach
produkcji,
przechowywania,

OBRONA
CYWILNA RADZI
SPOSOBY
ZABEZPIECZENIA
PŁODÓW
ROLNYCH,
ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH I PASZ DO
OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I
ZAKAŻENIAMI
I.
Ochrona płodów rolnych, zwierząt
gospodarskich i pasz przed skażeniami i
zakażeniami polega na minimalizacji
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folią. Wokół stogów wykopuje się rowki
odpływowe.
Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa
przechowuje się w kopcach przykrytych
warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na
okres
zimowy).
Najlepiej
jednak
przechowywać je w piwnicach. Kiszonka
znajdująca się w silosach zamkniętych nie
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy
odkryte należy uszczelnić. Dobrze także
chronią doły wyłożone folia i szczelnie
przykryte.

transportu
i
przed
wydaniem
do
konsumpcji;
przystosowanie transportu i urządzeń
załadowczo-wyładowczych do pracy w
warunkach
skażeń i zakażeń,
prowadzenie stosownych zabiegów
specjalnych
(dezaktywacja,
odkażanie,
dezynfekcja,
deratyzacja)
1.
OCHRONA PŁODÓW ROLNYCH I
PASZ W WARUNKACH POLOWYCH
Ochrona płodów rolnych, i pasz w
warunkach polowych organizuje się z
wykorzystaniem materiałów dostępnych w
bieżącej
działalności
gospodarczoprodukcyjnej:
- ziarno i inne produkty spożywcze złożone w
pryzmach okrywa się folią, brezentem, słomą,
sianem lub darniną. Pod przykrycia
brezentowe czy darninę należy kłaść warstwę
słomy dla zwiększenia czasu przebicia przez
krople i aerozole bojowych środków trujących
i biologicznych,
- pryzma powinna być usytuowana w miejscu
zabezpieczonym przed dopływem wód
powierzchniowych,
otoczona
rowem
odwadniającym o głębokości przynajmniej 20
cm i wyłożona słomianym podkładem (matą).
Pryzmę ziarna lub innych produktów o
wysokości ok. 3 m okrywa się warstwą słomy,
a następnie folią lub brezentem. Brzegi
materiału użytego do przykrycia przytwierdza
się do podłoża.
Uprawy polowe w zasadzie będą
pozostawione samoczynnemu odkażaniu.
Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi
przedsięwzięciami agrotechnicznymi.
W
uprawach
warzywnych
należy
wykorzystać do ochrony roślin tunele i
przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy
skierować na ochronę przed skażeniami
płodów rolnych i pasz już zebranych.
Ziarno i pasze treściwe należy z zasady
przechowywać
w
zamkniętych
i
uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres
opadania pyłu promieniotwórczego zamyka
się także wentylację. Zboża i siano w stogach i
stertach powinny być przykryte np. słomą nie
przeznaczona na pasze, wikliną, brezentem,

2.
OCHRONA
ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH PRZED SKAŻENIAMI
I ZAKAŻENIAMI
Ochrona zwierząt gospodarskich przed
skażeniami i zakażeniami ma na celu
zminimalizowanie strat zwierząt, jakie mogą
powstać w wyniku zastosowania w wojnie
broni jądrowej, chemicznej czy biologicznej, a
także w wyniku awaryjnego uwolnienia się do
środowiska substancji promieniotwórczych,
chemicznych lub biologicznych w czasie
pokoju.
1)
Ochronę zwierząt gospodarskich
przed skażeniami i zakażeniami zapewnia się
poprzez:
- szkolenie właścicieli i pracowników w
zakresie profilaktyki sanitarno-weterynaryjnej
i zoohigieny w
warunkach skażeń i / lub/ zakażeń w czasie
pokoju i podczas konfliktu zbrojnego,
- przygotowanie budynków i innych obiektów
gospodarskich przeznaczonych dla zwierząt
do
funkcjonowania w warunkach skażeń
poprzez
poprawienie
ich
zdolności
ochronnych przed
promieniowaniem
przenikliwym
oraz
substancjami promieniotwórczymi i trującymi
(pyły, pary,
aerozole, gazy);
- przygotowanie zastępczych ukryć dla
zwierząt zapewniających ochronę przed
skażeniami i / lub /
zakażeniami,
- podzielenie stada i oddzielenie zwierząt
zarodowych,
przygotowanie
i
wyposażenie
w
odpowiednie środki materiałowo-techniczne
służb
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- zapewnienie odpowiedniej temperatury,
wilgotności i składu powietrza.

odpowiedzialnych
za
przygotowanie
obiektów inwentarskich do przetrzymywania
zwierząt w
warunkach skażeń i / lub/ zakażeń,
- przygotowanie paszy i wody w obiektach
inwentarskich zapewniających karmienie
zwierząt przez
okres minimum 7 dób;
- przygotowanie warunków do życia i pracy
dla wydzielonej grupy ludzi do obsługi
zwierząt w
obiekcie inwentarskim;
przygotowanie
systemów
filtrowentylacyjnych
w
obiektach
inwentarskich do działania w warunkach
skażeń i zakażeń.
2)
Obiekty inwentarskie i inne obiekty
gospodarcze poddaje się różnorodnym
zabiegom
mającym na celu zwiększenie ich
właściwości ochronnych, a mianowicie:
- usunięcie nieszczelności konstrukcji nośnej i
ścian;
poprawienie
szczelności
otworów
użytkowych;
sprawdzenie
sprawności
urządzeń
filtrowentylacyjnych;

3)
Celem
zapewnienia
zwierzętom
pomocy weterynaryjnej oraz usunięciu z
powierzchni
skóry
pyłu
promieniotwórczego, środków trujących i
biologicznych i ich unieszkodliwienia
organizuje
się
punkty
zabiegów
weterynaryjnych, które powinny spełniać
następujące warunki.
- urządza się je w terenie nieskażonym przy
granicy z terenem skażonym lub zakażonym.
- miejsce rozwinięcia wybiera się w pobliżu
źródła nieskażonej wody i w odległości 200 500 m. od
głównych dróg i zabudowań.
- w rejonie prowadzenia zabiegów należy
wykopać kanały ściekowe prowadzące do
dołu chłonnego.
- przed rozpoczęciem i
po zakończeniu
zabiegów, zwierzęta poddaje się badaniu i
segregacji. O postępowaniu ze zwierzętami
decyduje powiatowy lekarz weterynarii.
Barbara Szuma

„Święto Konstytucji 3 maja” w przedszkolu
28 kwietnia w przedszkolu odbyła się
akademia poświęcona obchodom „Święta
Konstytucji 3 maja”. W przedszkolu jest to
jeden z tematów, kiedy jeszcze więcej mówi się
o historii i patriotyzmie, utrwala symbole
narodowe i słowa hymnu. Dzieci z grupy
Maluchów
i
Starszaków
wraz
z
nauczycielkami przygotowały krótki montaż
słowno – muzyczny. Rodzice zadbali o
eleganckie stroje oraz pomogli dzieciom
opanować teksty. Występ i wcześniejsze
przygotowania do niego dostarczyły dzieciom

dużo radości. Angażowały się we wszystkie
prace związane z wykonaniem dekoracji oraz
przygotowaniem strojów. Bardzo cieszyły się z
wykonanego wspólnie godła i biało –
czerwonych chorągiewek. Przedstawienie
mogli obejrzeć koledzy z młodszych klas oraz
zaproszeni goście. Występ okazał się sukcesem
– nikt się nie pomylił. Dla wszystkich było to
święto radości w barwach biało – czerwonych
i okazja do wzruszeń.
Marzanna Petruk
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W bajkowym świecie
W sobotę 26 maja w sali kinowej
Białowieskiego Ośrodka Kultury odbył się
koncert z okazji Dnia Mamy i Taty "W
bajkowym świecie". Mieliśmy okazję usłyszeć
piękne piosenki
z bajek i filmów
młodzieżowych. Mogliśmy spotkać się z
zawadiacką Maszą i dzielną Meridą, posłuchać
mądrych słów Pocahontas, odbyć podróż do
dawnej Rosji z Anastazją, czy popłynąć przez
ocean z dzielną Vaianą. Energii dodała nam
królowa Aba z "Podróży Pana Kleksa",
króliczka Judy ze "Zwierzogrodu" oraz Toralei
i Luna z "Monster High Boo York". Przygody
Czerwonego Kapturka przeżyliśmy dzięki
grupie tanecznej przygotowanej przez
instruktora pana Krzysztofa Twarowskiego.
Zabrzmiały znane piosenki takie jak:
„Kolorowy
wiatr”,
„Meluzyna”
czy

„Hallelujah”.
Głównym
organizatorem
koncertu była pani Ewa Woszczyńska,
nauczycielka muzyki w białowieskiej szkole,
która przygotowała scenariusz i była
odpowiedzialna za wokalną stronę występu.
Ruch
sceniczny
do
części
utworów
przygotowała pani Ilona Wołosik z BOK (bajki
"Anastazja",
"Zwierzogród",
"Vaiana").
Scenografię przygotowały pani Agnieszka
Kaczanowska i pani Ilona Wołosik, a
większość kostiumów panie Ewa Kotowicz i
Agnieszka
Kaczanowska.
Wsparcia
technicznego udzielił pan Marek Zubrycki z
BOKu.
We wtorek, 5 czerwca, koncert ten
został
zaprezentowany
białowieskim
przedszkolakom
i
uczniom
szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
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Wieczorek białoruski
szczególnie tych którzy kończą właśnie
gimnazjum zapraszali do dalszej nauki w
„Białorusie”. Przybyli goście otrzymali
również płyty zespołu. W spotkaniu udział
wzięła również starsza grupa zespołu
„Suniczki” działającego przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym i oczywiście było wspólne
śpiewanie
białoruskich
piosenek,
do
śpiewania włączyła się też publika. Na
zakończenie nasi goście oraz wszyscy
uczestnicy spotkania degustowali białoruską

16 maja 2018 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białowieży odbyło się
pierwsze spotkanie w ramach kolejnej edycji z
cyklu "Wieczorki białoruskie". Tym razem
gościem spotkania był zespół młodzieżowy
"Zniczka" reprezentujący Zespół Szkół z
Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w
Hajnówce pracujący pod kierunkiem pani
Bożeny Winconek. Uczniowie zaśpiewali
widzom swój repertuar, opowiedzieli o historii
zespołu,
a
młodszych
uczestników,
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Kultury przy współpracy z Zespołem Szkolno
- Przedszkolnym w Białowieży z dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz ze środków własnych Białowieskiego
Ośrodka Kultury.
Marek Zubrycki

potrawę. Na kolejne spotkania z cyklu
„Wieczorki białoruskie” zapraszamy już w
następnym roku szkolnym 2018/2019. Od
września do listopada odbędą się jeszcze
cztery
spotkania.
Spotkania z cyklu "Wieczorki białoruskie" są
organizowane przez Białowieski Ośrodek

BOK i BIBLIOTEKA dla dzieci
Białowieski Ośrodek Kultury i Gminna
Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego z
okazji Dnia Dziecka zaprosiła do Białowieży
rzeszowski Teatr Nemno, który wystawił 30

maja spektakl kukiełkowy pt. „Tymoteusz
Rymcimci”.
Pewnego razu Śpioch śni sen o małym misiu.
Miś ten ma ogromny problem, ponieważ nie
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materacach w bibliotece. Było czytanie, granie
i oglądanie filmów do białego rana. A kilka dni
później (5 czerwca) w ramach XVII
Ogólnopolskiego
Tygodnia
Czytania
Dzieciom na skarpie przed Białowieskim
Ośrodkiem Kultury stanął kolorowy pociąg
wykonany ze skrzynek po warzywach. Skarpa
zamieniła się w peron, na który punktualnie o
10.00 przybyły przedszkolaki, by wysłuchać
wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” w
interpretacji dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej – Katarzyny Moniki TurosieńskiejDurlik.

ma się z kim bawić. Śpioch postanawia pomóc
Misiowi i wyśnić dla niego przyjaciela. Z
pozoru proste zadanie okazuje się jednak nie
lada wyzwaniem. Sen Śpiocha odkrył świat
Misia Tymoteusza Rymcimci i jego Taty. Czy
niedźwiedzie potrafiły być groźne? Czy
Tymoteusz spotkał upragnionego przyjaciela?
Co na to Tato Miś? O tym wszystkim
mogliśmy się dowiedzieć tylko od Śpiocha
podczas spektaklu.
Spektakl nie był jedyną atrakcją z okazji Dnia
Dziecka. Dokładnie 1 czerwca dzieci mogły
spędzić kolejną już noc wśród książek na

CO W PUSZCZY PISZCZY
15 maja 2018 roku Gminna Biblioteka
Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży
podpisała w Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury umowę na dofinansowanie projektu
pt. „CO W PUSZCZY PISZCZY”, który
zwyciężył w II edycji Konkursu „Zapraszamy
do Gry – Lokalne Projekty Edukacji
Kulturowej” projektu „Podlaski Pomost
Kultury” w ramach programu Bardzo Młoda

Kultura 2016-2018 dofinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury.
Naszym pomysłem jest zorganizowanie cyklu
zajęć edukacyjnych dla dzieci obejmujących
różnorodne formy aktywności oraz nowe,
atrakcyjne metody edukacji. Wyobraźnię
dzieci pobudzają zwierzęta, a kontakt z nimi
wywołuje
wiele
emocji,
dlatego
też
zaplanowaliśmy cykl zajęć przyrodniczych,
mających na celu lepsze poznanie życia i
12

zwyczajów mieszkańców Puszczy z jej królem
- ŻUBREM na czele. Jednak znaczącą część
projektu będą stanowiły zajęcia mające
charakter kulturalny i ogólnorozwojowy –
warsztaty plastyczne i artystyczne, uczące
otwartości i kreatywnego myślenia. Ważnym
elementem projektu będzie przygotowanie
amatorskiego przedstawienia kukiełkowego,
którego tematyka zaczerpnięta będzie z
puszczańskich ostępów. Dzieci biorące udział
w projekcie czekają także atrakcje, mające po

prostu wywołać beztroski uśmiech na ich
buziach
–
wyjazd
integracyjny
do
Białostockiego Teatru Lalek na spektakl
„Czerwony
Kapturek”
połączony
z
warsztatami lalkarskimi i zwiedzaniem
Piwnicy Lalek, gdzie lalki odpoczywają na
zasłużonej emeryturze.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w projekcie. Zajęcia będą się odbywały
podczas wakacji.

Noc Bibliotek
nasze ciała tańczyły z książkami podczas
pokazu tańca nowoczesnego, po którym
nastąpił szybki fash mob z Herbertem. Książki
posłużyły nam także do stworzenia posągu
nocnego czytelnika, którego - zgodnie ze
staropolską gościnnością - zaprosiliśmy na
ognisko z kiełbaskami i piankami. Spokojnie,
nie spłonął i został do rana przed naszą
biblioteką, gdy my tymczasem zostaliśmy
zamknięci w literackim pokoju łamigłówek.
Zagadki z lektur nie były aż tak trudne i w
końcu odnaleźliśmy ukryty - w słoju z zieloną
mazią - klucz. Uwolnieni z pułapki,
wpadliśmy w kolejne tarapaty z Julką i Olkiem
– bohaterami filmu Marty Karwowskiej
„Tarapaty”. Później już tylko do białego rana
oddawaliśmy się lekturze oraz wciągającemu i
gorącemu Flirtowi z Niepodległą.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora
Newerlego w Białowieży po raz pierwszy w
tym roku przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
Noc Bibliotek. IV wydanie ogólnopolskiej akcji
odbyło się w sobotę 9 czerwca 2018 r. Hasło
tegorocznej akcji to "RzeczpospoCzyta" - w
wyjątkowym roku 100 lat niepodległości
Polski
czytaliśmy
polską
literaturę,
oglądaliśmy ilustracje polskich twórców.
Nasza pierwsza, ale już to wiemy, że nie
ostatnia, Noc Bibliotek rozpoczęła się od gry
terenowej tropem białowieskich pisarzy. Gra
niestety okazała się na tyle trudna i
wyczerpująca przy panującym upale, że nikt z
uczestników nie zdołał jej ukończyć. Młodsi w
tym czasie mogli natomiast tworzyć muzykę z
książek za pomocą kontrolera Makey Makey i
syntezatora modularnego LittleBits Synth Kit.
Nasze książki i ciała naprawdę grały. Później
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Z wizytą na Białorusi
W ramach popularyzacji języka białoruskiego
oraz stwarzania możliwości poznawania i
rozwijania zainteresowania kulturą białoruską
chętni
uczniowie
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Białowieży, uczęszczający
na dodatkowe zajęcia z języka białoruskiego,
dnia 8 czerwca uczestniczyli w jednodniowej
wycieczce na Białoruś.

Uczniowie pod opieką pani Barbary
Leoniuk, Angeliny Masalskiej, Katarzyny
Grygoruk oraz Marioli Glencner mieli
możliwość
bezpośredniego
poznania
literackiego
języka
białoruskiego
oraz
zwiedzenia najciekawszych przygranicznych
atrakcji turystycznych w białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej. W programie wycieczki
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Mamy nadzieję, że kontakt z żywym
językiem białoruskim oraz rosyjskim, a także
wiedza zdobyta podczas wyjazdu wpłynie na
wzrost zainteresowania kulturą białoruską
i wzmocni motywację dzieci do nauki języków
obcych.
Angelina Masalska / Mariola Glencner

znalazły się: Muzeum Przyrodniczo-Leśne w
Kamieniukach, woliery ze zwierzętami oraz
siedziba „Białoruskiego Dziadka Mroza”.
Uczniowie mieli również okazję skosztować
dań tradycyjnej kuchni białoruskiej, spośród
których
najbardziej
smakowały
bliny
podawane na słodko.

Konkurs poezji rosyjskiej 2018
W dniu 27.04.2018r. odbyła się w Białymstoku
XVI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji
Rosyjskiej pt. „Miłość do ojczyzny w
twórczości rosyjskich poetów”.
Naszą szkołę w konkursie reprezentowała
Kornelia Czeremczuk z klasy III gimnazjum.
Uczennica zaprezentowała dwa wiersze: „
Родная картина” Константина Бальмонта
oraz „Гой ты, Русь, моя родная” Сергея
Есенина.
Wcześniejsze przygotowania pod czujnym
okiem nauczycielki języka rosyjskiego, pani
Katarzyny Grygoruk oraz uzdolnienia
Kornelii doprowadziły do wielkiego finału.

Dzięki umiejętnościom recytatorskim i
artystycznym uczennica zdobyła III miejsce
oraz tytuł laureata XVI edycji konkursu.
Odebranie nagród odbyło się 04.06.2018r.,
czyli w przeddzień Międzynarodowego Dnia
Języka Rosyjskiego, w Centrum Aktywności
Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Finał rozpoczął się od występów laureatów.
Następnie odbyło się wręczenie dyplomów
i nagród.
Gratulujemy naszej Finalistce. Życzymy
dalszych sukcesów.
Katarzyna Grygoruk
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VI edycja koncertów z cyklu Różnogłosie rozpoczęta
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Hajnówce mieliśmy dodatkowe atrakcje w
postaci prezentacji wozów bojowych OSP
Białowieża oraz pokaz pierwszej pomocy
przygotowany przez KPPSP w Hajnówce za co
jako organizatorzy serdecznie dziękujemy!
Kolejny koncert odbył się 1 czerwca 2018. Na
scenie gościliśmy starszą grupę zespołu
„Suniczki”, zespół „PULS” działający w
ramach
Studia
Piosenki
Estradowej
prowadzonego przez Martę Gredel – Iwaniuk
z Hajnowskiego Domu Kultury, zespół
folklorystyczny „Żawaranki” z Mochnatego, a
jako gwiazda wieczoru wystąpiła solistka
Paulina Kozioł „Skazka” z Białegostoku. Tym
razem imprezę prowadził Jacek Drużba. Jak
wiadomo dzień 1 czerwca to Międzynarodowy
Dzień Dziecka i z tej okazji mieliśmy
dodatkowe atrakcje nie tylko dla dzieci w
postaci symulatora zderzeń dzięki Komendzie
Powiatowej Policji w Hajnówce oraz
stanowisko wystawiennicze zorganizowane
przez Placówkę Straży Granicznej w
Białowieży. Wielki ukłon w stronę Policji z
Hajnówki i Straży Granicznej z Białowieży w

W 2018 roku w Białowieży na parkingu
gminnym odbywają się już po raz szósty
koncerty z cyklu Różnogłosie. Sezon
otworzyliśmy koncertem 4 maja 2018, w
którym udział wzięli młodsza grupa zespołu
„Suniczki” działającego przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Białowieży pod
kierunkiem pani Angeliny Masalskiej, solistka
Julita Kiczkajło z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w
Hajnówce,
zespół
folklorystyczny
„Czyżowianie” z Czyż oraz gwiazda wieczoru
Zespół
Białoruskiej
Pieśni
Estradowej
„Kalinka” z Białegostoku pod kierunkiem
pana Mariusza Choruży. Imprezę prowadził
Jan Karczewski, a oficjalnego otwarcia VI
edycji dokonał Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz, mówiąc „…obok takich
cyklicznych imprez, jak Noc Kupały czy Peretocze,
których głównymi organizatorami są podmioty
spoza naszej miejscowości, cieszę się, że są też
imprezy organizowane przez organizacje z
Białowieży…”. Na dzień 4 maja przypada
Międzynarodowy dzień Strażaka. Z tej okazji
dzięki współpracy z Ochotnicza Strażą
Pożarną w Białowieży oraz Komendą
16

podziękowaniu za atrakcje.
Koncerty z cyklu RÓŻNOGŁOSIE odbywają
się
ramach
realizacji
projektu
„RÓŻNOGŁOSIE
–
cykl
prezentacji
muzycznych
białoruskiej
mniejszości
narodowej”
z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz ze środków Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego. Organizatorem wydarzeń jest
Towarzystwo Przyjaciół Białowieży przy
współpracy z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury. Dziękujemy serdecznie naszym
partnerom, przede wszystkim dla Urzędu
Gminy Białowieża oraz Nadleśnictwu

Białowieża, Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce, Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Białowieży, Hajnowskiemu
Domu Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Białowieży,
Komendzie
Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce,
Straży Granicznej w Białowieży. Zapraszamy
na kolejne koncerty, które są planowane
wstępnie na 30 czerwca i 18 sierpnia. Ponadto
gorące podziękowania i pozdrowienia
przesyłam dla pana Władka Wasiluka, który
śpiewał i grał na gitarze przed rozpoczęciem
się koncertów.
Marek Zubrycki

17

18

Z życia Seniora…
Członkowie Koła Seniora z Białowieży wraz z
przewodniczącą panią Ireną Bajko serdecznie
dziękują przybyłym gościom za wspaniałą
zabawę, a szczególne podziękowania kierują
do właściciela Hotelu Białowieski pana Marka
Czarny za udostępnienie wiaty na potrzeby
zorganizowania przyjęcia.

29 maja 2018 Seniorzy z Białowieży
zorganizowali
imprezę
pod
nazwą
„Przywitanie wiosny”. Impreza odbyła się w
Hotelu Białowieskim. Wśród uczestników
były zaprzyjaźnione koła seniora z powiatu
hajnowskiego, a gościem specjalnym była
polska aktorka pani Marzena Trybała.
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24 maja 2018 odbyło się ognisko z udziałem
członków koła seniora z Białowieży. W
programie był spacer szlakiem dębów

królewskich,
gimnastyka
izometryczna,
degustacja pieczonych warzyw i miła
atmosfera.

W dniach 9-11 czerwca 2018 Białowieżę
odwiedziła grupa seniorów z Lublina. 10
czerwca odbyło się spotkanie integracyjne, w
którym uczestniczyłam wraz z małżonkiem.
Podczas
integracji,
na
zaproszenie
przewodniczącego z Lublina pana Adama
wystąpił zespół „Ruczajok”. Zespół zaśpiewał
swój repertuar, a następnie wszyscy goście

wspólnie śpiewali przy akompaniamencie
akordeonu. W imieniu członków zespołu
„Ruczajok” oraz swoim, serdecznie dziękuję
za zaproszenie i czekamy na ponowne
odwiedziny w Białowieży.
Przewodnicząca Koła Seniora w Białowieży
Irena Bajko
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Żyj, nie licząc wcale lat,
wciąż z rozkoszą patrz na świat!
Siłę ducha, myśli, nóg
niech jak dotąd daje Bóg!
Zawsze zdrowa, z lekarstw kpij
i rozkosznie zawsze śnij!
Niechaj młodość w duszy wre,
ogrzewając życie Twe!
Najserdeczniejsze życzenia z okazji dziewięćdziesiątych
urodzin dla Sz. P. Lidii Szechalewicz
w imieniu członków Koła Seniora w Białowieży!
Przewodnicząca Irena Bajko
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Kalendarz imprez w sezonie letnim
CZERWIEC
21 (czwartek) – Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej, BOK, godz.13.30
23 (sobota) - II Białowieski Piknik Rodzinny, stadion gminny, godz. 17:00
24 (niedziela) – VII Białowieskie spotkania z Arią - Koncert Orkiestry Symfonicznej i Solistów
z Mohylewa (Białoruś), Dziedziniec Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży, godz. 17:00
29 (piątek) - Zaczynamy wakacje – Karaoke w Gospodzie Pod Żubrem, godz. 20.00
30 (sobota) – III koncert w ramach VI edycji koncertów plenerowych z cyklu „Różnogłosie”,
parking gminny, godz. 18:00
LIPIEC
03 (wtorek) – Pograj z nami w gry planszowe (dla Małych i Dużych ) – Gospoda Pod Żubrem,
godz. 16.00
06 (piątek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej, BOK, godz.10.00
07 (sobota) – 34. Noc Kupały, parking gminny, godz. 21:00
10 (wtorek) – Pograj z nami w gry planszowe (dla Małych i Dużych ) – Gospoda Pod Żubrem,
godz. 16.00
12 (czwartek) – Mural na BOKu - spotkanie grupy projektowej z Marią Dek-Lewandowską,
BOK, godz. 9.00
13 (piątek) - Mural na BOKu - spotkanie grupy projektowej z Marią Dek-Lewandowską, BOK,
godz. 9.00
14 (sobota) – Karaoke w Gospodzie Pod Żubrem, godz. 20.00
13 (piątek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej, BOK, godz.10.00
17 (wtorek) – warsztaty tworzenia kul kąpielowych, BOK, godz. 10.00 - obowiązują zapisy do
13.07. na bok@ug.bialowieza.pl
20 (piątek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej, BOK, godz.10.00
23 (poniedziałek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej, BOK, godz.10.00
24 (wtorek) – warsztaty malowania kolorowym piaskiem, BOK, godz. 10.00 – obowiązują
zapisy do 20.07. na bok@ug.bialowieza.pl
27-28 (piątek - sobota) – XVI Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2018”, parking
gminny, godz. 18:00
SIERPIEŃ
03 (piątek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej – warsztaty teatralne z
Joanną Troc, BOK, godz.10.00
04 (sobota) – występ Domu Pomocy z Hajnówki, galeria oBOK, godz. 17.00
04 (sobota) – Karaoke w Gospodzie Pod Żubrem, godz. 20.00
10 (piątek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej – warsztaty teatralne z
Joanną Troc, BOK, godz.10.00
10 (sobota) – Karaoke w Gospodzie Pod Żubrem, godz. 20.00
11 (sobota) – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
Dziedziniec Muzeum Przyrodniczo – Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego, godz. 19:00
13 (poniedziałek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej – warsztaty teatralne z
Joanną Troc, BOK, godz.10.00
14 (wtorek) - Co w Puszczy piszczy - spotkanie grupy projektowej – warsztaty teatralne z
Joanną Troc, BOK, godz.10.00
14-15 (wtorek - środa) – kino Orange, stadion gminny, godz. 21:30 (w przypadku złej pogody
seanse odbędą się w kinie Żubr w BOKu)
16 (czwartek) – Co w Puszczy piszczy - premiera spektaklu grupy projektowej, BOK, godz.
18.00
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18 (sobota) – IV koncert w ramach VI edycji koncertów plenerowych z cyklu „Różnogłosie”,
parking gminny, godz. 18:00
20 (poniedziałek) – warsztaty mydlarskie, BOK, godz. 10.00 – obowiązują zapisy do 16.08. na
bok@ug.bialowieza.pl
24 (piątek) - warsztaty świecowe, BOK, godz. 10.00 - obowiązują zapisy do 16.08. na
bok@ug.bialowieza.pl
25 (sobota) - Białowieskie Arie – od opery po szlagiery

Otwarcie Pawilonu Edukacyjnego
w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN
odwiedzających RPŻ przygotowany został, w
otoczeniu budynku, plac zabaw. Przy
Pawilonie powstała też wiata ze stojakami na
rowery oraz kojce dla psów, których nie można
wprowadzać na teren Rezerwatu.
Warto dodać, że obiekt jest przyjazny
środowisku. Zaprojektowany został jako
budynek energooszczędny z minimalnym
zużyciem energii oraz wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła,
kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.
Jest pierwszym o takim standardzie
energetycznym
obiektem
użyteczności
publicznej w północno-wschodniej Polsce.
Koszt jego powstania wyniósł 12,7 mln zł.
Białowieski Park Narodowy otrzymał na ten
cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy
Białowieża do odwiedzenia Pawilonu. Wstęp
jest bezpłatny.
Więcej o nowym obiekcie BPN i jego
uroczystym otwarciu w kolejnym numerze
„Głosu Białowieży”.
Fot. Janusz Antipow

15 czerwca 2018 r. w Białowieskim Parku
Narodowym uroczyście otwarto Pawilon
Edukacyjny
wybudowany
na
terenie
Rezerwatu Pokazowego Żubrów (RPŻ). To
obiekt, który łączy naukę i zabawę w
atrakcyjną formę spędzania czasu. Mieści się w
nim interaktywna, multimedialna przestrzeń
edukacyjna przybliżająca żubra: jego historię,
restytucję, biologię i ekologię. Kilkanaście
stanowisk w ciekawy, a zarazem prosty i
intuicyjny w obsłudze sposób, prezentuje
wiedzę o tym największym lądowym ssaku
Europy. Pawilon wyposażony jest też w
nowoczesną salę kinową na 46 miejsc, w której
zastosowano
nowatorskie
rozwiązania
prezentacyjne i akustyczne. Będą w niej
wyświetlane
filmy
przyrodnicze
oraz
prowadzone zajęcia edukacyjne. W obiekcie
powstała też strefa ekspozycyjna do
prezentacji wystaw.
Ważnym zadaniem Pawilonu jest poprawa
jakości obsługi turystów odwiedzających RPŻ.
W nim teraz można nabyć bilety wstępy do
obiektu, zakupić pamiątki, uzyskać informację
turystyczną. Dla najmłodszych turystów
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