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Wójt informuje
niezwykle ważny dokument dla całego naszego
województwa. Nie możemy skupiać się tylko na
teraźniejszości, ale również mieć wizję na
przyszłość.
30 listopada odbył się Puchar Wójta
Białowieży w piłce siatkowej kobiet. W turnieju
udział wzięło sześć, niezwykle walecznych,
zespołów. Gratuluję wszystkim uczestniczkom
sportowych umiejętności i niezwykłej ambicji.
Oczywiście szykujemy się już na następny rok.
2 grudnia uczestniczyłem w konkursie
fotograficznym
"Las
moja
miłość"
organizowanym przez Technikum Leśne w
Białowieży. Wspólnie z p. Andrzejem Nowakiem,
dyrektorem RDLP w Białymstoku, objąłem
honorowy patronat nad tym wydarzeniem.
Miałem zaszczyt wręczyć nagrodę specjalną dla
Pani Magdaleny Dobruch. Serdecznie gratuluję
wszystkim uczestnikom oraz organizatorom.
11 grudnia odbyły się konsultacje
dotyczące
"Opracowania
dokumentacji
projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku BiałowieżaHajnówka". To niezwykle ważna dla nas
inwestycja. Od lat zarówno ja, jak i moi
poprzednicy, walczyliśmy o powstanie ścieżki
rowerowej na tej trasie. Mam nadzieję, że
inwestycja ta zostanie zrealizowana.
Na przełomie grudnia został zakończony
remont dróg w Teremiskach. Mam nadzieję, że
będą dobrze służyć mieszkańcom.

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się świętami
Bożego Narodzenia chciałbym przede wszystkim
życzyć wszystkim mieszkańcom naszej Gminy
zdrowych, radosnych i spokojnych świąt w
rodzinnym gronie oraz Szczęśliwego Roku 2020.
Niech ten nadchodzący Nowy Rok będzie jeszcze
lepszy niż poprzedni.
29
listopada
wziąłem
udział
w
konsultacjach społecznych projektu Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To

Co słychać w powiecie?
Listopad i grudzień to przede wszystkim
czas pracy nad budżetem powiatu hajnowskiego
na 2020 rok. Najważniejszą kwestią dla Gminy
Białowieża jest to, że w projekcie budżetu zostały
zaplanowane środki na budowę drogi Pałacowej.
W związku z tym inwestycja ta nie jest w żadnym
stopniu zagrożona. Martwić mogą natomiast
ciągle rosnące koszty utrzymania placówek
oświatowych. Niestety subwencja oświatowa,
przekazywana przez budżet państwa do
starostwa, jest wybitnie niewystarczająca.

Powoduje to, że i tak dość biedny samorząd, ma
jeszcze bardziej ograniczone pole działania.
23 listopada miało miejsce 10-lecie zespołu
„Ruczajok”, działającego przy Białowieskim
Ośrodku Kultury. W imieniu Andrzeja Skiepki,
starosty powiatu hajnowskiego, oraz swoim
miałem zaszczyt złożyć naszemu zespołowi
gratulacje oraz przekazać skromne upominki.
Serdecznie gratuluję szefowi zespołu Markowi
Zubryckiemu,
dyrektorowi
Białowieskiego
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Ośrodka Kultury, ogromnego zaangażowanie w
działalność zespołu.
2 grudnia odbył się konkurs fotograficzny
„Las – moja miłość”, organizowany przez
Technikum Leśne w Białowieży i objęty
honorowym patronatem przez Wójta Gminy
Białowieża oraz Dyrektora RDLP w Białymstoku.
Podczas wydarzenia mogłem nagrodzić nagrodą
specjalną Julię Brewko, uczennicę naszego
technikum.

Zachęcam wszystkich do kontaktu i
zgłaszania spraw związany z działalnością
Starostwa Powiatowego w Hajnówce pod
numerem
507859617
lub
e-mailem
mateusz.gutowski1985@gmail.com. Jestem do
Państwa dyspozycji.
Mateusz Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

Złote Gody
W tym roku w gronie szacownych
Jubilatów znaleźli się:
1. Maria i Jerzy Rabczuk.
2. Nadzieja i Michał Dulko.
3. Julia i Jan Krzemińscy.
4. Henryka i Tadeusz Przygodzki.
5. Nadzieja i Witalis Szpakowicz.
6. Grażyna i Teodor Iganowicz.
7. Jadwiga i Stanisław Banach.
8. Helena i Ireneusz Bochenko.
9. Anna i Ryszard Komarewscy.
Po części oficjalnej wszyscy przybyli zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek, który odbył się
w nowo wyremontowanym Centrum Aktywności
Lokalnej. Serdecznie gratulujemy wszystkim
Jubilatom i życzymy długich oraz pogodnych lat
życia w jak najlepszym zdrowiu.

W czwartek 12 grudnia w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Białowieży odbyła się piękna i
wzruszająca uroczystość, a mianowicie jubileusz
pięćdziesiątej rocznicy małżeństwa „Złote Gody”.
Parom, obchodzącym ten jubileusz, zostały
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie", które wręczył Albert Litwinowicz,
wójt Gminy Białowieża.

Mateusz Gutowski
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Pierwszy Konwent Żubrowy w Białowieskim Parku Narodowym
Parku odbywa się w ramach obchodów tej ważnej
rocznicy. Dla dorosłych organizowane są
konferencje i wydawane są publikacje, a
specjalnie z myślą o młodszych zorganizowaliśmy
Pierwszy Konwent Żubrowy!
Dnia 28 listopada przybyłych do Pawilonu
Edukacyjnego na niecodzienną żubrową imprezę
przywitał Dyrektor Białowieskiego Parku
Narodowego, dr Michał Krzysiak. W kilku słowach
przypomniał, jakie to ważne, że jesteśmy
sąsiadami wyjątkowego ssaka - żubra. Następnie
część dzieci rozpoczęła przygotowania do pokazu
żubrowych strojów, a pozostali zwiedzili wystawę
pn: „Przygoda z żubrem – święta z żubrem". Był to
finisaż wystawy Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego realizowanego przez Park w tym
roku. Dzieci obejrzały prace autorstwa swoich
rówieśników, niektóre pomysłowe, inne zabawne,
a wszystkie przedstawiające temat na pocztówkę
na Święta Bożego Narodzenia z Żubrem.

Żubr to wyjątkowy ssak. Jest największym
obecnie zwierzęciem lądowym Europy, symbolem
Białowieskiego Parku Narodowego, kojarzonym z
ochroną przyrody w Polsce. Rok 2019 jest
szczególny dla tego Królewskiego Zwierza –
świętujemy obecnie 90-tą rocznicę restytucji
żubra w Puszczy Białowieskiej, stąd wiele działań
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Żubr nie zawsze postrzegany jest jako
szczególne dobro narodowe – bywa, że bliska
obecność
tego
największego
kopytnego
odbierana jest jako uciążliwy problem – zatem
wszelkie akcie i ewenty przybliżające króla
Puszczy, również te adresowane do młodszych
Podlasian, są bardzo potrzebne. Stąd w ramach
Konwentu zaplanowaliśmy pokaz żubrowych
przebrań
wykonanych
na
Konkurs
na
Karnawałowy Strój Żubr. Na „wybiegu"
usytuowanym w strefie wystaw, na tle rzeźb
autorstwa światowej sławy artysty, Józefa
Wilkonia, w rytm muzyki, zaprezentowało się
ponad 60 większych i mniejszych żubrów!
Gdy muzyka ucichła, dzieci skierowały się
w stronę stołów ze słodkim poczęstunkiem zapewnionym przez Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych,
a
Komisja
rozpoczęła
odpowiedzialną pracę – wybór nagrodzonych i
wyróżnionych. Następnie nasi goście uczestniczyli
w zajęciach o żubrze przygotowanych w kilku
blokach tematycznych. Bloki prowadzili: Anna
Wójcik, Ewelina Hapunik, Iwona Ruczyńska,
Barbara Czortek, Ludmiła Żłobin i Lucyna Kojło –
edukatorzy, współpracujący z Parkiem. W bloku
naukowym dzieci mogły sprawdzić, jak ciężka jest
czaszka żubra oraz czym różnią się rogi żubra od
poroża, które nosi na głowie łoś, jeleń czy sarna.
W bloku literackim uczestniczyliśmy w inscenizacji
o małym Pompiku i jego rodzince. Blok
zagadkowy, zgodnie z nazwą, krył prawdziwe
niespodzianki, na przykład zapachy, które na co
dzień towarzyszą żubrowi w jego leśnych
wędrówkach. Były również filmy, których
bohaterem był nasz największy lądowy ssak oraz
zabawy polegające na stworzeniu karty dań
obiadowych dla żubra.
Po zabawie i nauce nastąpiło ogłoszenie wyników
Konkursu na Karnawałowy Strój Żubra. Werdykt
Komisji, w której zasiedli: Krystyna Dackiewicz,
Mirosław Androsiuk, Katarzyna Nowogrodzka,
Elwira Plis-Kuprianowicz i Marek Świć, brzmi:
I miejsce w kategorii dzieci zdobył Paweł
Andrusiewicz
II miejsce Jakub Kamieński
III miejsce Aleksander Wasiak

Specjalną nagrodę Dyrektora Białowieskiego
Parku Narodowego zdobyła
Agata Sajewicz.
A w gronie wyróżnionych znaleźli się
Białowieżanie: Wojciech Szpakowicz
i Justyna Andrusiewicz .
Ponadto, Komisja w kategorii DZIECI wyróżniła:
Kiara Hurley
Oliwia Kozak
Eliza Giermaniuk
Bronisław Moszczyński
Laura Koszel
Mikołaj Sacharczuk
Bartosz Dunda
Antoni Kondratiuk
Marcel Pośpiech
Julia Wińska
Franciszek Mieszczyński
Tobiasz Nieścior
Filip Fiedorowicz
Aleksandra Łobasiuk
Paweł Bielski
Amelia Kreszpieniuk
Jakub Ławrynowicz
Tomasz Jankowski
W kategorii DOROŚLI wyróżnienia zdobyli:
Anna Bajko
Anna Białomyzy
Alina Jakubowska
Nagrody i wyróżnienia w Konkursie ufundowało
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Pierwszy Konwent żubrowy zakończyły
warsztaty komiksowe, w trakcie których Tomasz
Samojlik opowiadał młodym słuchaczom o
ciężkiej, choć niezwykle atrakcyjnej i wdzięcznej
pracy, jednocześnie pasji, jako Mistrza Komiksu.
Słynny Twórca Komiksów zakończył spotkanie
filmową dobranocką z Pompikiem w roli głównej.
Planujemy kontynuować tego typu wydarzenia.
Zapraszamy do odwiedzin Parkowej strony
internetowej i Facebooka.
Hanna Schmidt
Autorzy fotografii:
Dariusz Buraczyński, Tomasz Kołodziejczak, Dore
van Duivenbode
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10-lecie zespołu Ruczajok
Białoruskiego
Towarzystwa
SpołecznoKulturalnego Pan Jan Syczewski, przedstawiciele
Koła Seniora działającego przy Białowieskim
Ośrodku Kultury z Przewodniczącą Panią Irena
Bajko, natomiast Starostę Powiatu Hajnowskiego,
a zarazem Wójta Gminy Białowieża reprezentował
Radny Powiatu Hajnowskiego Pan Mateusz
Gutowski. Oprócz jubilatów na scenie wystąpił
Zespół "Suniczki" działający przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem Pani
Angeliny Masalskiej, solistka Julita Kiczkajło,
Zespół
Folklorystyczny
"Żawaranki"
z
Mochnatego,
Zespół
Folklorystyczny
"Czyżowianie" z Czyż, a na zakończenie jubilat
"Ruczajok", który wykonał część koncertu z
najmłodszymi uczestnikami, czyli zespołem
"Suniczki". Koncert prowadziła Mariola GermanPietruczuk.
Szanowni Państwo, to już dziesięć lat, jak
jesteśmy z Wami. Trochę się pozmieniało w
składzie zespołu, trochę przybyło nowych
dźwięków, ale wciąż z pasją kontynuujemy
amatorski ruch muzyczny, bazujący głównie na
białoruskiej muzyce ludowej Podlasia.

W dniu 23 listopada 2019 roku w sali
kinowej Białowieskiego Ośrodka Kultury miał
miejsce niecodzienny koncert z okazji Jubileuszu
10-lecia zespołu Ruczajok, działającego przy
Białowieskim
Ośrodku
Kultury.
Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele Rady
Gminy Białowieża, Przewodniczący Rady Gminy
Pan
Włodzimierz
Wołkowycki
oraz
Przewodniczący Komisji Kultury Pan Wojciech
Niedzielski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Rokitnik" w Białowieży Pan Mikołaj Golonko,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Białowieży Pan Krzysztof Petruk, Przewodniczący
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Podczas naszego Jubileuszu usłyszeliśmy dużo
słów uznania oraz gratulacji od naszych gości, za
co serdecznie dziękujemy. Podziękowania
składamy również dla osób, które pomagały w
organizacji
wydarzenia
pracownicom
Białowieskiego Ośrodka Kultury Paniom Ilonie
Wołosik i Iwonie Krasowskiej, Dyrektorowi
Hajnowskiego Domu Kultury Panu Rościsławowi
Kuncewicz za pomoc, przychylność i promocję
naszego zespołu oraz dla akustyka Pana
Włodzimierza Trusiewicza, dla Koła Gospodyń
Wiejskich "Babska Puszcza" za przygotowanie
części poczęstunku na jubileusz oraz dla
właścicieli Hotelu Białowieski Państwa Joanny
Sorko-Czarny i Marka Czarny, a także
właścicielowi firmy "Jerzyk" Jerzego Chileckiego.
Koncert z okazji Jubileuszu odbył się w ramach
realizacji zadania "Jubileusz 10-lecia zespołu
Ruczajok z Białowieży". Ponadto w ramach
zadania zostały wykonane nowe stroje,
zarejestrowany materiał z repertuarem grupy

oraz na przełomie roku 2019/2020 zostanie
wydana druga płyta CD. W tym miejscu
dziękujemy dla Pani Pauliny Skiepko - dyrygentki,
za pomoc w przygotowaniu wokalnym do
nagrania.
Projekt "Jubileuszu 10-lecia zespołu Ruczajok z
Białowieży" został zrealizowany przez Białowieski
Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół
Białowieży
z
dotacji
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków
Województwa Podlaskiego.
W imieniu swoim oraz członków zespołu
pragnę
serdecznie
podziękować
naszym
najbliższym za okazaną wyrozumiałość i
cierpliwość podczas realizacji muzycznej podróży,
a jednocześnie dziękuję wszystkim członkom
zespołu. Bez Was nie byłoby to możliwe.
Marek Zubrycki
Kierownik Zespołu Ruczajok
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IBS PAN z pucharem Wójta Białowieży w piłce siatkowej kobiet
jeden punkt, natomiast za przegraną 0 do 2 zero
punktów.
Uczestniczki zawodów zaprezentowały
niezwykłe umiejętności oraz ambicję sportową.
Wiele spotkań kończyło się wynikiem 2 do 1,
rozstrzygając się dopiero po zaciętych końcówkach
setów.
Wyniki poszczególnych spotkań
Gmina Białowieża-DPS Białowieża 2:0
ZSP Białowieża-Nadleśnictwo Białowieża 1:2
TL Białowieża-IBS PAN 0:2
Gmina Białowieża-ZSP Białowieża 2:1
TL Białowieża-DPS Białowieża 0:2
IBS PAN-Nadleśnictwo Białowieża 2:0
Gmina Białowieża-TL Białowieża 2:0
IBS PAN-ZSP Białowieża 2:0
Nadleśnictwo Białowieża-DPS Białowieża 2:1
Gmina Białowieża-IBS PAN 1:2
Nadleśnictwo Białowieża-TL Białowieża 2:1
DPS Białowieża-ZSP Białowieża 2:0

W sobotę 30 listopada odbył się turniej o
Puchar Wójta Białowieży w piłce siatkowej kobiet.
W sportowych zmaganiach wzięło udział 6 drużyn.
Grano systemem każdy z każdym. Za zwycięstwo 2
do
0
przyznawano
trzy
punkty,
za
zwycięstwo 2 do 1 dwa punkty, za przegraną 1:2
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Gmina Białowieża-Nadleśnictwo Białowieża 1:2
DPS Białowieża-IBS PAN 0:2
ZSP
Białowieża-TL
Białowieża
2:1
Ostateczna
kolejność
zawodów:
1. IBS PAN Białowieża
2. Gmina Białowieża
3. Nadleśnictwo Białowieża
4. DPS "Rokitnik" Białowieża
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
6. Technikum Leśne w Białowieży
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych
drużynach:
- Marta Kołodziej-Sobocińska - IBS PAN Białowieża
- Aneta Bajko - Gmina Białowieża
- Ewelina Wołkowycka - Nadleśnictwo Białowieża
- Agnieszka Kołodzińska - DPS "Rokitnik"
Białowieża
- Agnieszka Wołkowycka - Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Białowieży
- Anetta Świć - Technikum Leśne w Białowieży
MVP zawodów:
- Joanna Gornia - IBS PAN w Białowieży

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i
sponsorom:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
- Białowieski Ośrodek Kultury
- Dom Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce
- Technikum Leśne w Białowieży
- Arhelan Sp. z o.o.
Turniej nie odbył by się bez obsługi sędziowskiej,
którą stanowili:
- Karol Wojciechowski
- Walenty Leoniuk
- Sebastian Wołkowycki
- Artur Kupień
- Piotr Orzechowski
Serdeczne
podziękowania
dla Koła
Gospodyń Wiejskich “Babska Puszcza” w
Białowieży za słodki i nie tylko słodki poczęstunek
dla wszystkich uczestników sportowych zmagań.
Mateusz Gutowski
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Październik – Święto Bibliotek Szkolnych
Jeden z jesiennych miesięcy w szkolnym
kalendarzu wiąże się ze świętem biblioteki i jej
czytelników. Dzięki pomocy uczniów klasy VI
pomieszczenie biblioteki zostało udekorowane
balonami i ozdobami z bibuły. W tak radosnej
atmosferze mogły się odbyć różnego typu
wydarzenia. Na terenie szkoły zostały
zamieszczone ciekawostki i sentencje o książce.
Dla każdego czytelnika ważne jest spotkanie z
ulubioną lekturą, a dzięki kiermaszom nowych
książek, które zagościły w październiku, uczniowie
i nauczyciele mogli wybrać sobie lub dla kogoś
bliskiego małe co nieco.
Nieodłącznym
wydarzeniem
święta
bibliotek jest możliwość wzięcia udziału w
konkursie plastycznym. W tym roku uczniowie
mieli do wyboru tematy: „Nasza biblioteka

szkolna” oraz „Moda na czytanie”. Konkurs
wygrała Estera Filimoniuk z klasy III, zaś
Magdalena Bruszewska, Bartosz Wiśniewski i
Dawid Woszczyński znaleźli się tuż za nią, zajmując
kolejno II i III miejsce, a także zdobywając
wyróżnienie. Wymienionym uczniom zostały
wręczone dyplomy i nagrody książkowe.
W każdy poniedziałek i czwartek na długiej
przerwie odbywało się głośne czytanie wybranych
lektur, w tym ulubionych baśni i bajek.
Dopełnieniem święta były gazetki i wystawy
czytelnicze promujące czytelnictwo. Wszystkim
osobom, które były zaangażowane w organizację
święta bibliotek w naszej szkole serdecznie
dziękuję i zapraszam do udziału w wydarzeniach
czytelniczych w kolejnym roku.
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Szachy to świetna rozrywka
Podwójne Mistrzostwo
w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu
Hajnowskiego w Szachach
Szachy stają się coraz popularniejsze. W
naszym powiecie coraz więcej szkół ma w swojej
ofercie zajęcia szachowe. Poza Czeremchą i
Dubiczami, które przez lata wiodły prym w tej
dziedzinie, w tegorocznym turnieju wzięły udział
drużyny z Narewki i Czyż. Dla nas był to
sprawdzian naszej całorocznej pracy. Liczba
uczniów w czasie naszych cotygodniowych
spotkań przy szachownicach, ciągle się zmienia.
Przychodzą nowi, coraz młodsi uczniowie,
obserwując swoich starszych kolegów. Staramy
się poprzez zabawę, bo szachy to przede
wszystkim dobra zabawa, ćwiczyć i rozwijać nasze
umysły,
cierpliwość
i
opracowywanie
długoterminowych strategii. Najbardziej cieszy
fakt, że w czasach Internetu, gier i telefonów, aż
tylu uczniów chce przyjść z własnej woli i spędzić
czas, grając w szachy.
W obecnym roku szkolnym byliśmy
gospodarzami Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Powiatu Hajnowskiego w Szachach. Do rozgrywek
przystąpiło 9 drużyn w roczniku 2007 i mł. oraz
2005 i mł. Nie daliśmy żadnych szans gościom,
wygrywając mistrzostwo zarówno w starszej jak i
młodszej kategorii wiekowej. Przypomnijmy, że
grupa młodsza zdobyła mistrzostwo powiatu
drugi raz z rzędu. Zawody rozgrywano w
mieszanych
drużynach
czteroosobowych.
Uczestnicy za miejsca I-III otrzymali pamiątkowe
medale ufundowane przez Powiatowy SZS, które
wręczał dyrektor szkoły Krzysztof Petruk.

III miejsce – SP NAREWKA – 4,0 pkt. / 7,0 : 9,0 /
Opiekun – Alina Awruk.
IV miejsce – SP DUBICZE C. – 2,0 pkt. / 8,0: 8,0/
Opiekun – Jerzy Nesteruk
V miejsce – SP CZYŻE – 0 pkt. /1: 15/. Opiekun –
Mariola Sawczyńska
NAJLEPSI NA SZACHOWNICACH:
 Szachownica nr 1 – Kamil Semeniuk (SP
Białowieża – 3,5 pkt.
 Szachownica nr 2 – Michał Glencner (SP
Białowieża) – 4 pkt.
 Szachownica nr 3 – Rafał Semeniuk
(Białowieża) – 4 pkt.
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – rocz.2005 i
mł.
I miejsce – SP BIAŁOWIEŻA – 6,0 pkt. / 9 : 3/ awans do półfinałów wojewódzkich
( w składzie: Jakub Ptaszyński, Mateusz
Szpakowicz, Michał L;ickiewicz, Maria Marczuk)
Opiekun – Piotr Leoniuk
II miejsce – SP CZEREMCHA – 4,0 pkt. / 8 : 4 / awans do półfinałów wojewódzkich
( w składzie: Gabriel Stepaniuk, Michał Pytel,
Tomasz Dudel, Małgorzata Aleksiejuk)
Opiekun – Ks.Krzysztof Domaraczenko
III miejsce – SP Dubicze C. - 2,0 pkt. / 5 : 7 /
Opiekun – Jerzy Nesteruk
IV miejsce – SP NAREWKA – 0 pkt /2: 10/
Opiekun – Alina Awruk
NAJLEPSI NA SZACHOWNICACH:
 Szachownica nr 3 – Michał Lickiewicz (SP
Białowieża) – 3 pkt.
 Szachownica nr 4 – Maria Marczuk
(Białowieża) – 3 pkt.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
IGRZYSKA DZIECI – rocz.2007 i mł.
I miejsce – SP BIAŁOWIEŻA – 8 pkt. /13,0: 3,0/
- awans do półfinałów wojewódzkich.
( w składzie: Kamil Semeniuk, Michał Glencner,
Rafał Semeniuk, Małgorzata Glencner)
II miejsce – SP CZEREMCHA.– 6,0 pkt. / 11,0 :
5,0/

opiekun i trener szachistów - Piotr Leoniuk
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Siatkarki w Wysokiem Mazowieckiem
UKS Olimpijczyk Białowieża, UKS Record
Szepietowo i gospodarzy UKS Jedyneczka Wysokie
Mazowieckie. Wyjazd zorganizowano dzięki
środkom Urzędu Gminy Białowieża. UKS
Olimpijczyk 1 po przegranej w pierwszym meczu
odniósł kolejne cztery zwycięstwa i zajął drugie
miejsce. UKS Olimpijczyk 2 pomimo ambitnej
postawy przegrał swoje spotkania i zajmując VI
miejsce może poszczycić się niezłym występem.
Jak zwykle wspaniała atmosfera i zacięta
rywalizacja o każdy punkt pozwoliły na zebranie
kolejnych doświadczeń. Gratulacje. Skład
Katarzyna Bajko, Marta Charkiewicz, Magdalena
Chilecka, Oliwia Krasowska, Julia Ozougwu, Julia
Sieńczuk, Oliwia Topolewska, Maria Wołosik,

Udany występ siatkarek w Wysokim
Mazowieckim w turnieju o Puchar Burmistrza
miasta Wysokie Mazowieckie. W rozgrywkach
czwórek dziewcząt wystartowały po dwie czwórki

Opiekun: Jarosław Kutikow
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Turniej Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Białowieża
kultury i turystyki w naszej gminie Mateusz
Gutowski, który obserwując zmagania w ostatnim
meczu docenił piękno i zmienność siatkówki. Po
przegranym gładko pierwszym secie przez UKS
Olimpijczyk, nastąpiła "oczekiwana" od początku
metamorfoza w drugim i trzecim wygranym secie,
która dała drugie miejsce gospodarzom i srebrne
medale, wręczone wspólnie z Prezesem UKS
Jarosławem Kutikow. Każda z trzech pierwszych
drużyn na zakończenie turnieju otrzymała
nagrody-upominki oraz piękne dyplomy.
Dodatkowo wybrano najlepszego zawodnika z
każdej drużyny, którzy uhonorowani zostali
nagrodami specjalnymi Wójta Gminy Białowieża
Alberta Litwinowicza. Gratulacje.

Kolejny cykliczny turniej piłki siatkowej
szóstek chłopców zorganizowano dzięki środkom
Urzędu Gminy Białowieża. UKS do zawodów
zaprosił trzy drużyny chłopców klas VII-VIII. Obok
gospodarzy UKS Olimpijczyk Białowieża, w
turnieju wystartowały SP Dziadkowice, UKS
Record Szepietowo oraz SP 1 Wysokie
Mazowieckie. Po ponad trzygodzinnym graniu ...
do turnieju dołączył pod nieobecność Wójta
Gminy Białowieża, specjalista do spraw sportu,

Opracował: Jarosław Kutikow
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Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z
wizytą w Rumunii

W dniach 10-16 listoapada 2019r.
siedmioro uczniów klasy VI: Magdalena Chilecka,
Magdalena Gabiec, Michał Glencner, Natalia
Kaczanowska, Maria Kotowicz, Oliwier Pasyńczuk
wraz z opiekunami p. dyrektorem Krzysztofem
Petrukiem, p. Iwoną Lickiewicz oraz p. Romanem
Bugwinem, uczestniczyło w spotkaniu szkół
partnerskich, w ramach realizowanego projektu
Erasmus+ „We - the children of Mother Earth”, w
miejscowości Braila, Rumunia.
Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w
uroczystym powitaniu uczniów i nauczycieli szkół
partnerskich z Litwy, Chorwacji oraz Portugalii. Po
obejrzeniu części artystycznej zwiedzaliśmy szkołę
oraz szklarnię, w której uczniowie pod okiem
nauczycieli uczą się podstaw uprawy roślin.
Drugi dzień zaczął się od zajęć
artystycznych w międzynarodowych grupach.
Uczniowie tworzyli obrazki zwierząt za pomocą

liści, dekorowali ceramiczne doniczki lub
projektowali
ozdobne
wazony.
Podczas
porannego spotkania wybraliśmy również
wspólne Logo projektu oraz prezentowaliśmy
tematykę zajęć dodatkowych, realizowanych w
naszej szkole, a związanych z realizacją projektu
Erasmus+. Tego dnia zwiedziliśmy oczyszczalnię
wody, gdzie pod opieką przewodnika poznaliśmy
etapy jej oczyszczania oraz poznaliśmy zadania
laboratorium znajdującego się przy oczyszczalni.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja,
połączona z degustacją tradycyjnych potraw
rumuńskich oraz prezentacją śpiewu i tańca.
Wszystkich urzekł polonez w wykonaniu polskiej
grupy.
Kolejny dzień upłynął nam na wycieczce po
Delcie Dunaju. Jest to jedno z niewielu miejsc w
Europie, gdzie można zapuścić się tak głęboko w
świat wodnych ptaków, liczących ponad 300
14

gatunków. W Delcie można także zobaczyć dzikie
konie, tradycyjne wioski rybackie i wydmy, które
dawniej były dnem Morza Czarnego. Aby zobaczyć
ten rozległy teren, kryjący wiele skarbów,
przepłynęliśmy motorówkami przez ogromne
rozlewiska
rzeki
Dunaj.
Tereny,
które
zobaczyliśmy, są wpisane na listę UNECSCO,
podobnie jak Białowieski Park Narodowy. Widoki
nad samym Morzem Czarnym zapierały dech w
piersiach. Ciepła bryza i słońce sprawiało, że
poczuliśmy się jak na wakacjach. Spacerowaliśmy
brzegiem morza, zbierając na pamiątkę muszelki,
których była niezliczona ilość. Tego dnia na obiad
królowały dania rybne.
Czwartego dnia naszego pobytu udaliśmy
się do Târgu Ocna. Jest to miasto w środkowowschodniej części Rumunii, położone w samym
sercu Mołdawii, w dolinie rzeki Trotus. Jedną z
ciekawszych
atrakcji
turystycznych
jest
usytuowana
w
północnej
części
miasteczka kopalnia soli, którą zwiedziliśmy.
Wielką atrakcją dla wszystkich uczestników
wycieczki był zjazd autobusem pod powierzchnię
ziemi wydrążonym tunelem. Na dole czekały na
nas rozległe, wykute w skale komnaty, w których
znajdowały się restauracje, kawiarnie oraz place

zabaw dla dzieci, na których uczniowie rozegrali
mecz siatkówki „pod ziemią”. Zwiedziliśmy
również muzeum soli oraz kaplicę św. Barbary.
Pobyt w tym miejscu przypominał niektórym
kopalnię soli w Wieliczce.
Ostatniego dnia naszego pobytu wspólnie
posadziliśmy drzewka przed szkołą, która gościła
partnerów projektu. Uczniowie ostatnie chwile
spędzili ze swoimi rówieśnikami, rozwiązując w
grupach łamigłówki i układając puzzle.
Koordynatorzy w tym czasie omawiali działania
projektowe. Jeszcze przed obiadem zostały
rozdane Certyfikaty dla każdego uczestnika
mobilności.
Dni spędzone w Rumunii na pewno
pozostaną w naszej pamięci na długo. Dzięki
wyjazdowi uczniowie oraz nauczyciele mogli
nawiązać nowe znajomości i sprawdzić swoje
umiejętności z zakresu komunikowania się w
języku angielskim. Wyjazd okazał się również
doskonalą
okazją
do
podejmowania
samodzielnych decyzji i decydowania o własnych
wyborach.
Iwona Lickiewicz

Przedszkolaki uczą się ratować życie
Podejmując w przedszkolu tematykę
bezpieczeństwa, często rozmawiamy o tym, jak
należy zachować się w przypadku zagrożenia.
Dzieci mają bardzo różne pomysły, ale wiedzą, że
zawsze mogą prosić o pomoc dorosłego lub
alarmować czy zgłaszać zagrożenie, dzwoniąc pod
numery alarmowe. My chcieliśmy uświadomić

dzieciom, że oczekując na pomoc mogą sami
próbować pomóc poszkodowanemu.
Aby przedszkolaki mogły samodzielnie
zapoznać się ze sposobami ratowania życia,
zaprosiliśmy na zajęcia do przedszkola
zaprzyjaźnionych strażaków. Bardzo chętnie
przyjęli zaproszenie. Wykorzystując wyposażenie
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ratownicze oraz fantoma “Adasia”, przekazali
dzieciom wiedzę o tym, jak ratować zagrożone
życie. Każdy przedszkolak mógł samodzielnie
spróbować wykonać masaż serca na fantomie i
przekonać się, jak dużo siły taki masaż wymaga.
Dzieci dowiedziały się również co to jest “pozycja
bezpieczna” i dlaczego jest tak ważna. To były
bardzo ciekawe i pouczające zajęcia. A nasi goście
świetnie je przeprowadzili. Byli bardzo cierpliwi i

w sposób kompetentny przekazali nam wiedzę.
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ich wiedzy i
umiejętności. Teraz zostało tylko ćwiczyć masaż
serca, utrwalać numery alarmowe i podstawowe
zasady ratowania życia.
Bardzo dziękujemy naszym gościom i
liczymy na kolejne wizyty w przedszkolu.
Marzanna Petruk

„Co to jest Niepodległość?”
11 Listopada 1918r. to niezwykle ważna
data dla każdego Polaka – to dzień, kiedy nasza
Ojczyzna odzyskała wolność po wielu latach
niewoli. Znaczenie tego wydarzenia oraz szacunek
i miłość do naszego kraju staramy się pokazywać
dzieciom już od najmłodszych lat.
Z tej okazji w dniu 12 listopada w
przedszkolu odbyła się akademia, podczas której
wystąpiły nasze przedszkolaki. Szacunek i miłość
do Ojczyzny najmłodsi wyrazili poprzez

przedstawienie wierszy, pieśni i tańców o
charakterze patriotycznym.
Mali artyści tego dnia zebrali ogromne
brawa.
Wzruszenie,
jakie
można
było
zaobserwować na twarzach zebranej publiczności,
świadczyły o tym, iż występ był udany.
Izabela Wołoncewicz
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Sukces OSP Białowieża
Prezesa OSP Hajnówka w piłce nożnej. Nasza
drużyna wygrała 2:0 z Aresztem Śledzczym w
Hajnówce, 1:0 z SG Czeremcha i 4:0 z OSP
Hajnówka. Zremisowała
0:0 z Komendą
Powiatową Policji w Hajnówce. Przegrała 1:3
z Komenda Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce. Ostatecznie zespół zajął
2 miejsce.
Skład zespołu: Ernest Wołosowicz (kapitan), Piotr
Orzechowski,
Mateusz
Gutowski,
Michał
Wołkowycki, Wojciech Lisicki, Marcin Borowski,
Paweł Sieńczuk. Trener: Karol Wojciechowski.
Najlepszym bramkarzem zawodów został wybrany
Maciej
Borowski
z
naszego
zespołu.
Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy
wspaniałej organizacji.
Mateusz Gutowski

14 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w
Białowieży wzięła udział w turnieju o Puchar
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Mała książka – wielki człowiek
„PIERWSZE
CZYTANKI
DLA…”
PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji
kampanii Mała książka – wielki człowiek,
organizowanej przez Instytut Książki.
Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być
początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a
wspólne czytanie książek w rodzinie wpływa
pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia
poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut
Książki kontynuuje i rozwija program prowadzony
od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy
dystrybucję
wyprawek
czytelniczych
dla
noworodków w szpitalach. Do połowy 2019 roku
przekazano już około 600 tysięcy książek. Teraz w
5200 bibliotekach, biorących udział w programie,
na młodych czytelników w wieku 3–6 lat czeka
wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki
dla…”, dostosowana pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe
standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
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książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku
już ponad 80 tysięcy dzieci odebrało swoją
Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to
nowi użytkownicy – dzieci, które po raz pierwszy
zapisały się do biblioteki.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek"
to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata
literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to
także okazja do odwiedzenia biblioteki i
zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam
jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast
możliwość na pozyskanie nowych i wiernych
czytelników.
W starannie dobranym zestawie utworów
wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych
znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i
współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in.
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława
Janczarskiego
czy
Hannę
Januszewską.
W publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska,
Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa,
Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są
perspektywy
spoglądania
na
świat
–
nieogarniony, a przy tym pociągający i
pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została
wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty
Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece
Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice i opiekunowie –

przygotowana dla nich broszura informacyjna
„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania
akcji, która uzupełniona będzie w najbliższym
czasie kampanią telewizyjną, radiową oraz
promocją
w
Internecie
i
mediach
społecznościowych. Bierze w niej udział para
aktorów
Tamara
Arciuch
i
Bartłomiej
Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy
świadomie wychowują swoje pociechy w duchu
zamiłowania do książek.
Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej
wielu polskich miast dzięki ekspozycji
prezentowanej na nośnikach outdoorowych.
Aktywnie
działa
grupa
facebookowa
www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/.
Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną
listę biorących w niej udział bibliotek znajdą
Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl.
Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie
publikujemy
na
bieżąco
informacje
o naszych działaniach i ciekawe materiały,
pomocne w pracy z dziećmi.
Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o
prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym
prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To
czas, który mu poświecimy na wspólne czytanie i
miłość do literatury, która pozostanie na całe
życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne
dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i
czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi
bywalcami bibliotek!
GBP

Zima tuż, tuż!
Świąteczne marzenia
Święta tuż, tuż!
Kochanie!
Ciepłą czapkę i kożuszek włóż!
Do mnie przyjdź już!
Serce płomienne masz! Weź,
by biło nam w czas!
świąteczny - bajeczny!
Zimową aurą przeplatany
Przy świecach z kolędą,
opłatkiem w dłoni.

Gwiazdka na niebie w jasną noc
Z życzeniem radosnym.
Choinki blask!
Lampionów czar!
Pochodni trzask!
Zaprzęgu koni,
Kulikiem we dwoje
Przez leśne zawieje.
Dzwoneczków kołysanie
do miłości wezwanie!
Ciche szeptanie,
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Uściski dłoni,
Pocałunek w skronie.
Oto marzenia, które w święta się spełniają.

Sypie śniegiem, mrozi!
Sople długie jak warkocz
wiszą aż po progi!
My żujemy wspomnieniami
z lat młodości
i dzielimy się z Wami
Tym, co było, jak minęło,
Wspomnieniami zasłynęło.
Było fajnie i cudownie
Śniegu po kolana,
my lepimy bałwana,
dużego, „śniegowego”.
Kule śnieżne, oblodzone
w różne strony wędrowały
nawet głowy nie żałowały.
Z górki „pałacówki”
Jazda była wyśmienita.
Trochę śmieszne:
zamiast sanek pupy nasze oblodzone,
takie były zadowolone.
W domu wielka awantura!
Takie miałyśmy pomysły.
A dzieciństwo nasze było pyszne,
z pajdą chleba, groch w kieszeni.
Znów na górce się widzimy,
Pupy suche pomoczymy,
awanturę przeżyjemy.
Helena Dulko

We dwoje
Śnieg rozpadał się na dobre!
My idziemy, bo nam dobrze.
Tą alejką ośnieżoną,
białym puchem obłożoną.
Serca nasze rozpalone!
Usta nasze są spragnione
pocałunkiem połączone.
Ręce mocno zaciśnięte
Myśli w sercach są zamknięte,
bo w szalikach zanurzone,
mocno w sobie przytulone.
Może miłość nam potrzebna?
Taka silna! Dynamiczna!
I gorąca w zimie, kaloryczna!
Pragniesz trzymać mnie w ramionach
Unieść w górę, ku niebiosom –
- bliżej Boga!
Kochać szczerze! Należycie,
by umilić dla mnie życie.
Potem będę Ci dziękować,
wielokrotnie Cię całować
Czar dzieciństwa
Zima daje się we znaki!

BOK zaprasza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim zaprasza
ochotników do służby przygotowawczej.
POZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA
Jeszcze w tym roku możesz złożyć wniosek do służby przygotowawczej.
Szkolenie to jest całkowicie bezpłatne, nie powoduje żadnych zobowiązań
wobec wojska, natomiast umożliwia w przyszłości podjęcie służby
zawodowej.
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE:
PIĄTKI: 6 i 13 grudnia 2019 r. godz. 1100
SOBOTY: 7 i 14 grudnia 2019 r. godz. 1000
PONIEDZIAŁKI: 9 i 16 grudnia 2019 r. godz. 1700
PONADTO: poniedziałki w godz. 730 – 1800
wtorek – piątek w godz. 730 - 1530
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnia 01.12.2019 o godzinie 03:10 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży zostali
zadysponowani do pożaru drewnianego garażu, w zgłoszeniu widniała również informacja o obecnych
butlach z gazem. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy napotkali ekstremalnie trudną sytuację. Blisko
15 butli z gazem propan-butan usytuowane były tuż przy objętym pożarem budynku, a część zaworów butli
uległa uszkodzeniu. Skutkiem tego był zapłon gazu znajdującego się w butlach. Priorytetowym zadaniem
okazało się wyeliminowanie możliwości wybuchu poprzez chłodzenie stoiska z butlami wodą jak i pianą.
Szczęśliwie te działania przyniosły planowany efekt, a przy wsparciu Wojskowej Straży Pożarnej-2RBLog
Skład Hajnówka w Nieznanym Borze, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Hajnówce jak i Ochotniczej
Straży Pożarnej z Nowokornina udało się ugasić budynek.
Państwo Irena i Paweł Bajko, których dotknęła ta tragedia, chcieliby bardzo serdecznie podziękować
wszystkim jednostkom ochrony przeciwpożarowej, służbom medycznym oraz policji za ich ofiarną służbę i
poświęcenie.

Wszystkich chętnych
do udziału w bezpłatnych
szkoleniach prosimy
o wysyłanie wiadomości
na adres:
mgutowski@ug.bialowieza.pl
Wszelkie informacje będą
udzielane pod numerem:
85 68 12 487 wew. 48
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