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Wójt informuje
odpowiedzialnymi
za
wyciąganie
konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania
obowiązujących przepisów. Apeluję do
Państwa o zgłaszanie wszelkich naruszeń,
które Państwo zauważą do odpowiednich
służb tj. Policji czy Sanepidu. To właśnie te
instytucje mają zadania kontrolne w zakresie
epidemii i przestrzegania obowiązującego
prawa, o czym niestety niewielka grupa
mieszkańców naszej miejscowości zdaje się
zapominać albo po prostu o tym nie wie.
Gmina nie ma w tym zakresie żadnych
uprawnień decyzyjnych ani kontrolnych, a nie
możemy działać poza obowiązującym nas
prawem. Także zgłaszanie tego typu
naruszeń, nawet w dobrej wierze, do osób
postronnych lub nieuprawnionych do
reagowania, które samowolnie, całkowicie
bezprawnie, przyznają sobie kompetencje do
m.in. działania w imieniu mieszkańców,
potęguje jedynie poziom chaosu.

Drodzy mieszkańcy Gminy Białowieża!
Jak wszyscy wiemy obecnie w Polsce
obowiązuje stan epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jest to
czas niezwykle dla nas trudny i wymagający
wielkiej odpowiedzialności oraz solidarności.
Cieszę się, że większość mieszkańców naszej
miejscowości podchodzi do tej sytuacji
niezwykle poważnie. Serdecznie dziękuję za
Państwa ogromną odpowiedzialność oraz
cierpliwość.

Jednocześnie zwracam się z ogromną
prośbą o niewprowadzanie mieszkańców
naszej Gminy w błąd co do uprawnień Wójta
czy Radnych w tym zakresie. Działania te
przynoszą wielką szkodę wszystkim tym którzy
realnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami
walczą z ogromnym zagrożeniem, i powodują
w społeczeństwie wrażenie, że władze nic nie
robią w tej sprawie. Na pewno tego typu
działania nie przysłużą się poprawie
bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy. Są
to zachowania skrajnie nieodpowiedzialne, nie
mające nic wspólnego z dbaniem o dobro
ogółu społeczeństwa.

W związku z obecną sytuacją zarówno
ja, jak i Urząd Gminy Białowieża, realizuję
wszystkie wytyczne wynikające z ustaw,
rozporządzeń Premiera jak i poszczególnych
ministerstw oraz zaleceń Wojewody
Podlaskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie ze
wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za
prowadzenie i koordynowanie działań w czasie
stanu
pandemii
oraz
służbami

Moi Drodzy, jeszcze raz proszę –
zachowujmy się odpowiedzialnie i bądźmy w
tych dniach solidarni.
Wszystkiego dobrego, a przede wszystkim
zdrowia!
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Informacje gminne
Rozkład jazdy PKS - zmiany!
W związku ze stanem epidemii, od dnia 6 kwietnia do odwołania, rozkład jazdy przewozów realizowanych przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce zostaje zmieniony na weekendowy:
1. Odjazd z Białowieży (start Hotel Białowieski) - 8:30, 14:50
2. Odjazd z Hajnówki (start ul. Dworcowa - przy dworcu PKP) - 7:45, 14:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach
Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca 2020r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek
i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą
odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają
zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.
Okres kwarantanny został przedłużony do dnia 10 kwietnia 2020 roku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaje
zamknięta dla Czytelników do odwołania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Białowieski Ośrodek Kultury informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną zawiesza organizację wydarzeń kulturalnych
aż do odwołania. Odwołane również zostają spotkania grup i zespołów działających przy Białowieskim Ośrodku Kultury.
Ponadto Białowieski Ośrodek Kultury jako administrator zawiesza użytkowanie terenu stadionu gminnego wraz z wiatami
ogniskowymi oraz zewnętrzną siłownią do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z zagrożeniem koronawirusem apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć osobiste wizyty w budynkach
użyteczności publicznej (Urząd Gminy, GOPS, BOK). Wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji: ePUAP, wysyłając
pisma/wnioski lub e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl oraz telefonicznie - tel. 85 68 12 487.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zostaje
zamknięty do odwołania.

Nauka zdalna w ZS-P w Białowieży
W dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku,
w związku z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania
się koronawirusa, Minister Edukacji Narodowej zawiesił
zajęcia w placówkach oświatowych. Okres zawieszenia
zajęć nie jest czasem wolnym od nauki – to czas nauki
zdalnej, kształcenia na odległość. Materiały do nauki
zdalnej znajdują się na stronie internetowej zespołu
(https://zspbialowieza.edupage.org/?) w zakładce „Nauka
zdalna”, na facebooku zarówno szkolnym, jak i
przedszkolnym oraz w e-dzienniku
w zakładce
„Kalendarz”. Zakładka „Nauka zdalna” jest aktualizowana
codziennie, więc prosimy o uważne przeglądanie
materiałów. Adresy służbowe, za pomocą których można
się skontaktować
z nauczycielami również znajdują
się na stronie internetowej zespołu szkolnoprzedszkolnego.
W tym trudnym dla wszystkich okresie zwracam
się o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas
odpowiedzialnie. Mogą nadrabiać zaległości w nauce,

uzupełniać swoje wiadomości i umiejętności w oparciu o
materiały przygotowane przez nauczycieli lub
wykorzystując inne źródła.
Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na
kwarantannę, która powinna odbywać się
w domu
z maksymalnym ograniczeniem przebywania uczniów w
miejscach publicznych.
Szczególnie proszę
o
dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami.
Mimo tak trudnej sytuacji rok szkolny toczy się
nadal, a jego organizacja nie uległa zmianie. Dlatego też
chciałbym przypomnieć wszystkim, zarówno uczniom, jak
i rodzicom , że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie
trwać wiosenna przerwa świąteczna. Na te Wielkanocne
Święta, chociaż tak inne, chciałbym życzyć zdrowia i
spokoju, otwartego serca, wytrwałości i nadziei.
Dyrektor ZSP w Białowieży
Krzysztof Petruk
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Zarządzenie Wójta Gminy Białowieża
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie
wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Białowieża jest zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białowieża.
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Remont sali kinowej

W dniu 16.10.2019 r. Gmina Białowieża
podpisała umowę na dofinansowanie zadania pt.
„Rewitalizacja kulturalna, społeczna i edukacyjna w
BOK w Białowieży”. Przedmiotowy projekt jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 oraz budżetu państwa (łącznie ok. 94%
wartości całego zadania).
Realizacja zadania dotyczy rewitalizacji
obiektu Białowieskiego Ośrodka Kultury (dawnego
Kina Żubr). Obiekt znajduje się w centrum Białowieży

na obszarze objętym lokalnym programem
rewitalizacji. W ramach projektu zostały wykonane
prace budowlano-remontowe obejmujące roboty
malarskie, wymianę podłogi. Projekt obejmuje także
zakup nowoczesnego wyposażenia do budynku w
postaci foteli kinowych w tym mobilnych, oświetlenia,
kurtyn scenicznych i projektora. Efektem tego będzie
przywrócenia działalności kulturalno-społecznej tego
miejsca i nadanie mu nowych funkcji
w wymiarze
społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do
wzrostu integracji społecznej oraz aktywizacji
mieszkańców na obszarze naszej gminy.

Bezpłatny internet w ramach projektu „ŁĄCZĄC EUROPĘ”

Gmina Białowieża zrealizowała projekt w
ramach dotacji instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ”
(CEI) –WIFI4EU. W ramach tej inicjatywy na terenie
naszej gminy powstało 11 punktów dostępowych
bezpłatnego
Internetu
WiFi.
Uruchomienie
bezpłatnego Internetu zostało dofinansowane w
100% z środków UE.
Miejsca instalacji punktów typ punktu HotSpot
zewnętrzny: budynek Urzędu Gminy - ul. Sportowa 1,
budynek Remizy Strażackiej - ul. Sportowa 12,
budynek Domu Pomocy Społecznej – ul. Centura 2,
świetlica wiejska – Podolany Drugie 39, świetlica
wiejska – Pogorzelce 40, świetlica wiejska –
Teremiski 36, dwa punkty na parkingu gminnym – ul.
Kolejowa, dwa punkty na budynku Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego – ul. Stoczek 2 oraz typ punktu
HotSpot wewnętrzny: Galeria oBOK – ul. Sportowa 1.
Wybudowanie nowych punktów dostępowych
wifi umożliwia mieszkańcom gminy oraz turystom
bezpłatne połączenie się z Internetem za pomocą
sieci bezprzewodowej WiFi o nazwie SSID: WiFi4EU.
Połączenie zapewnia prędkość pobierania danych
wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, nie wymaga
rejestracji uwierzytelniania w portalu autoryzacji,
będzie realizowane za pomocą przycisku „kliknij aby
połączyć". Okres połączenia jest automatycznie
resetowany po 12 godzinach aktywności.
Rozgłaszanie sygnału WiFi odbywa się na dwóch
pasmach (2,4 GHz - 5 GHz).
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Co słychać w powiecie?
Podczas lutowej sesji Rady Powiatu
Hajnowskiego
zgłosiłem
problem
odkrzaczania i estetyki tych zabiegów, które
wielu mieszkańcom się nie podobają, a także
po raz kolejny temat przycięcia drzew przy
drogach powiatowych. Uchwaliliśmy również
przyznanie tytułu "Zasłużony dla powiatu
hajnowskiego", dla następujących osób:
- Prawosławnemu Metropolicie
Warszawskiemu i całej Polski Sawie
- Panu Jerzemu Nazaruk,
- Pani Waliji Łopatto ,
- Panu Janowi Zalewskiemu,
- Panu Pawłowi Grabowskiemu,
- Panu Romanowi Bołbot.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.

Kopalińskiej, odsłoniliśmy tablicę z nową
nazwą placówki. Jej fundatorem był Pan
Michał Olszewski, wychowanek placówki.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasz
pomysł. Cieszę się, że tego typu wydarzenie
miało miejsce akurat w roku, w którym
obchodzimy Jubileusz 70-lecia domu. Jest to
dla mnie szczególnie ważne dlatego, że sam w
naszym domu dziecka przez trzy lata
pracowałem.
Zachęcam wszystkich do kontaktu i
zgłaszania spraw związany działalnością
Starostwa Powiatowego Hajnówce pod
numerem
507859617
lub
e-mailem
mateusz.gutowski1985@gmail.com.

27 lutego odbyła się szczególna dla
mnie uroczystość. Po prawie roku od kiedy z
inicjatywy Pana Michała Olszewskiego i mojej,
Rada Powiatu Hajnowskiego nadała Domowi
Dziecka w Białowieży imię Pani Haliny

Jestem do Państwa dyspozycji.
Mateusz Gutowski
Radny Powiatu Hajnowskiego

Wirus SARS-CoV-2 – ogłoszono stan epidemii
Od dnia 20 marca 2020r. na obszarze
rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan
epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. Apeluję do mieszkańców o
pozostanie w domach. Jest to bardzo ważna
profilaktyka w walce z zakażeniem
koronawirusem.

- ograniczmy wyjścia z domu,
- myjmy często ręce,
- unikajmy dotykania oczu ,ust, nosa,
- zachowujmy podstawowe zasady higieny
podczas kichania w miejscach publicznych,
- zachowujmy bezpieczną odległość między
sobą a osobą z otoczenia minimum 2 metry,
- jeżeli jesteś w kwarantannie bądź pod
nadzorem epidemiologicznym w żadnym
wypadku nie opuszczaj miejsca kwarantanny,
- pomóżmy osobom starszym i samotnym w
codziennych czynnościach takich jak zakupy,
zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw
urzędowych.
Przypominam również, że jeżeli
zauważycie Państwo u siebie takie objawy jak:
kaszel, gorączka, duszności, problemy z

Bądźmy odpowiedzialni za życie swoje,
swoich bliskich oraz sąsiadów. Przestrzegajmy
zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego. To bardzo ważne
szczególnie w Naszej Gminie, ponieważ wielu
mieszkańców znajduje się w grupie
PODWYŻSZONEGO ryzyka z uwagi na swój
wiek. Ograniczmy ryzyko przez stosowanie się
do podstawowych zasad:
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oddychaniem, należy się skontaktować
telefonicznie z najbliższą stacją Sanepidu,
dzwoniąc pod numery:
- 604 441 454
- 698 068 518
- 604 279 575
czynne przez całą dobę lub zgłosić się do
oddziału zakaźnego pod nr.

- 606 996 889
Bądźcie ostrożni!!!
ZOSTAŃCIE W DOMU!!!
Marta Wołkowycka

Siatkarskie zmagania w Białowieży

Po raz 14-ty udało się zorganizować
Turniej Białowieskich Zakładów Pracy o Puchar
Wójta Gminy Białowieża. Zgromadził on na sali
i trybunach rzesze miłośników siatkówki w różnym
wieku.
28 lutego imprezę oficjalnie otworzył Wójt
Gminy
Białowieża
Albert
Litwinowicz
w towarzystwie Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Krzysztofa
Petruka,
Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża
Włodzimierza
Wołkowyckiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Gmin Białowieża
Krzysztofa Zamojskiego, pomysłodawcy turnieju
Jerzego Chileckiego oraz Prezesa Zarządu UKS
Olimpijczyk Białowieża Jarosława Kutikow,
Wiceprezesa Romana Bugwina i członka Zarządu
Piotra Leoniuka.
Jak co roku drużyny rywalizowały
w 2 kategoriach: amatorzy i zaawansowani.

W związku z rosnącą z roku na rok liczbą drużyn,
amatorzy (tylko z nazwy) zostali podzieleni na
dwie grupy. W wielkim finale spotkały się zespoły
Urzędu Gminy Białowieża I z Instytutem
Badawczym Leśnictwa, z którego zwycięsko
wyszedł nasz Urząd Gminy Białowieża I na czele
z dumnym ze swojej drużyny Wójtem w składzie.
W grupie zaawansowanej mierzyły się
zespoły Placówki Straży Granicznej, Towarzystwa
Sportowego „Żubr”, Białowieskich Drezyn,
Nadleśnictwa Białowieża i Sołectwa Stoczek.
Mecze w tej grupie doskonale sędziował Maciej
Karpiuk, reprezentant naszego klubu. Zwycięzcą
okazał się doskonale dysponowany zespół
Placówki Straży Granicznej. W grupie
zaawansowanej wystąpiło bardzo wielu młodych
zawodników, co oznacza, że piłka siatkowa z
naszej społeczności nie zniknie.
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Ponadto słowa uznania należą się paniom,
które rywalizowały w grupach amatorskich, jak
równy z równym z „rosłymi” mężczyznami. Warto
zauważyć, że solidne przygotowania do turnieju,
były widoczne podczas gry. Nawet pani Bożena,
sprawująca opiekę medyczną w czasie turnieju,
„na szczęście” nie mogła wykazać się swoimi
umiejętnościami.
Nad prawidłowym prowadzeniem biura
zawodów i skrupulatnym zliczaniu małych
punktów, potrzebnych do rozstrzygnięcia
rywalizacji w grupach czuwał Radosław Świć.
Ta niewidoczna pomoc pozwoliła na sprawne
przeprowadzenie turnieju.
Kolejność drużyn w turnieju:
Zaawansowani:
1. Placówka Straży Granicznej w Białowieży
2. Białowieskie Drezyny
3. Nadleśnictwo Białowieża
4. Sołectwo Stoczek
5. Towarzystwo Sportowe „Żubr”

i kibiców. Nad jego sprawnym funkcjonowaniem
czuwały nasze panie z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego.
Od kilku miesięcy nad medialnym
przygotowaniem turnieju pracował nasz pedagog
Piotr Leoniuk. To jego fantastyczne pomysły
pozwalały na właściwy przepływ informacji do
odbiorców, a w ostateczności uczestników
i sponsorów naszego turnieju.
W trakcie trwania turnieju dziewczęta ze
szkolnego wolontariatu pod przewodnictwem pani
Grażyny Jóźwik prowadziły charytatywną zbiórkę
na schronisko dla zwierząt. Zebrały znaczne ilości
karmy - ponad 40 kg - oraz 336,77 zł, które
zostaną przekazana na rzecz schroniska „Ciapek”
w Hajnówce.
Po zakończeniu wszystkich meczy, odbyło
się wręczenie pamiątkowych medali i pucharów
ufundowanych przez Wójta Gminy Białowieża.
Nagrodziliśmy sędziów, którzy są naszymi
uczniami i zawodnikami UKS Olimpijczyk
Białowieża. Były podziękowania i wyróżnienia,
a zamknięcia fajnego XIV Turnieju dokonał
tradycyjnie Wójt Gminy Albert Litwinowicz.

Amatorzy:
1. Urząd Gminy Białowieża I
2. Instytut Badawczy Leśnictwa
3. „Jerzyk”
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny I
5. Technikum Leśne w Białowieży
6. Instytut Biologii Ssaków PAN II
7. Instytut Biologii Ssaków PAN I
8. Nadleśnictwo Białowieża II
9. Urząd Gminy Białowieża II
10. Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny II

Nasi sponsorzy Turnieju Białowieskich Zakładów
Pracy o Puchar Wójta Gminy Białowieża:
Urząd Gminy Białowieża – sponsor główny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Jolanta i Janusz Szpakowicz – główny sponsor
indywidualny
„Jerzyk” – Jerzy Chilecki – współtwórca turnieju
Alina i Roman Wołkowyccy – „Kwatera Nad
Stawami”
Agent Ubezpieczeniowy Sergiusz Lewczuk
Agnieszka i Mirosław Kołodzińscy
Agnieszka i Michał Panfiluk
Ala i Mikołaj Stepaniuk
Anna i Krzysztof Siemieniaka
Agnieszka i Paweł Stankiewicz
Anna i Janusz Szawkało
Anna i Anatol Plewa
„Arhelan” Burzyńscy sklep nr 49 w Białowieży
Artland Hajnówka
Auto Naprawa Damian Szpakowicz
Bar Biesiada Białowieża
Babushka „Bistro” Białowieża
Barbara i Mirosław Bruszewscy

Tradycyjnie prowadzona była także
zabawa fantowa z udziałem dzieci, a głównym
bohaterem i ulubieńcem najmłodszych został
Przewodniczący Rady Gminy, którego dzieci
wciągnęły do wspólnej zabawy. Dzięki coraz
większej liczbie sponsorów, udało się zebrać
masę prezentów. Jest Was coraz więcej, a
Turniej dzięki takim ludziom - jak Wy - rośnie w
siłę i wzbudza coraz większe zainteresowanie w
naszym małym, lokalnym społeczeństwie.
Zapewniliśmy słodki poczęstunek dla
dzieci i przygotowaliśmy kącik kawowy, tłumnie
odwiedzany zarówno przez zawodników, jak
8

BCMB, Sp. z o.o Białystok
Białowieski Ośrodek Kultury
Białowieskie Centrum Sportu
BDR Budarex Dariusz Pietraszko
BIAFORM SA Zakłady Przemysłu Sklejek
Bliżej Natury Agnieszka i Andrzej Kaczanowscy
Chaty w Białowieży Wojciech Kuryło
Cukiernia „Emma” Borowik
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
Firma Handlowo-Usługowa „Cerex” Renata
Wasilewska
Gardecon - producent betonu architektonicznego
Corpig.
Hurtownia
art.
elektrycznych
i elektrotechnicznych
DAKAR Meble S. W. Szewczenko s. j.
DARTOM Skup Sawicki sp.j.
Dom Dziecka w Białowieży
Drewutnia sklep z pamiątkami Katarzyna
i Przemysław Szuma
Dwór na Otulinie Beata i Kamil Pasyńczuk
Emilia i Sebastian Bajko
Garniec Podlaski Walentyna Oksentowicz
Grafix Białystok
Gospodarstwo ogrodnicze Wilczewscy
Hajstra Wojciech Sobociński
Hermes sp. z o.o.
Hotel Żubrówka w Białowieży
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Biologii Ssaków PAN
Irena i Jerzy Dowbysz „Gospoda pod Żubrem”
Joanna i Anatol Lewczuk kwatera „Na skraju”
Joanna i Krzysztof Zamojscy
Kwiaciarnia Lawenda Elżbieta Zakrzewska,
Grażyna Kardasz
Marek Zubrycki
Maria Buszko
Mariola i Przemysław Glencner
Mateusz Gutowski
Mikołaj Golonko
Monika Nowogrodzka
Nadleśnictwo Białowieża
Narwik Barbara i Piotr Bajko

P.P.H. KARMEL s.c. Alina Dabrowska, Marta
Dąbrowska
Park Wodny w Hajnówce
Paulina Buszko-Kondel
Pokrycia dachowe Norbert Owerczuk
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
oddz. w Białowieży
Przewodniczący Rady Gminy Białowieża
Włodzimierz Wołkowycki
Pensjonat Unikat
Pensjonat Gawra
Posterunek Policji w Białowieży
PUK Hajnówka
Restauracja Pokusa
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
Siatkarze Instytutu Biologii Ssaków
Sklep „Pod Sarenką”
„Sklep Rybny” Z. i M. Dzwidziuk, M. Dziubonos”
Soccer Salon Sportowy Białystok
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Krynka”
Technikum Leśne w Białowieży
Teresa Gradolewska
T. S. Żubr Białowieża
Trans-Stol Jan Masalski przewóz osób
Walizka Eliza Łozowska
Woronowicz Halina
Wójcik Jan
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
Turniej jest imprezą, na którą wszyscy
czekają cały rok. Jest okazją do spotkania wielu
ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń.
Towarzyszy mu wspaniała integracja, dobra
zabawa oraz wielkie emocje - jak radość czy
gniew. Jednak głównym celem, który osiągamy,
jest pokazanie młodszym pokoleniom, ile
przyjemności sprawia nam piłka siatkowa.
Uświadomienie, że jeżeli wyrobimy pewne dobre
nawyki w młodości, to pozostaną z nami na całe
życie.
Opracował: Piotr Leoniuk, Jarosław Kutikow
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Wizyta w Bilje - Chorwacja

Realizowany w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym projekt „We- the children of
Mother Earth” (My-dzieci Matki Ziemi), programu
Erasmus+ dobiega końca, a wraz z nim wyjazdy
naszych uczniów. Tym razem do Chorwacji w
dniach 8 -14 marca 2020, do miejscowości Bilje
wyjechali uczniowie klasy VII i VIII.

tego miasta na oficjalne spotkanie, po
zakończeniu którego udaliśmy się na długi spacer
wzdłuż rzeki Drawy. Zwiedziliśmy Stare Miasto,
Muzeum Muszli . Wzięliśmy udział w bardzo
interesującej lekcji biologii na temat zwierząt
morskich od prehistorycznych do współczesnych,
od ciekawych wyglądem do odstraszających
swoją bronią.

Podróż na trasie Białowieża- Warszawa –
Belgrad (Serbia) – Bilje (Chorwacja) trwała około
12 godzin, a jej najprzyjemniejsza część, czyli
przelot samolotem trwał zaledwie 1,5 godziny.
Nasi uczniowie przez cały okres pobytu
zakwaterowani byli u rodzin uczniów szkoły
goszczącej.

Trzeci dzień rozpoczął się od przejazdu
pociągiem na kołach do oddalonego kilka
kilometrów od szkoły parku narodowego Kopački
Rit przypominającego nieco nasz Biebrzański PN.
Wizyta na rozlewiskach oraz rejs statkiem po
wodach parku była jedną z najciekawszych
atrakcji wyjazdu. Spacerując kładkami, później
płynąc statkiem mogliśmy podziwiać kolonie
kormoranów, liczne czaple i inne ptaki związane z
terenami wodnymi. Popołudnie spędziliśmy już w
szkole na oficjalnej prezentacji prac wykonanych
wcześniej oraz na degustacji tradycyjnych
specjałów każdego kraju. Wieczór uświetniły
występy wokalne i taneczne uczestników projektu.
Występy naszych uczniów bardzo spodobały się
pozostałym uczestnikom spotkania. Najpierw
zaśpiewały dziewczęta z zespołu Sunniczki, a
potem wszyscy zatańczyli poloneza, którym
przyćmili występy kolejnych grup. Ogromna ilość
pozytywnych wrażeń na pewno nie pozwoliła
zasnąć szybko nikomu.

Pierwszy dzień w Bilje rozpoczęliśmy od
uroczystego przyjęcia wszystkich uczestników
projektu. Po wystąpieniu dyrektor szkoły i
koordynatora szkoły chorwackiej obejrzeliśmy
występy
taneczne
i wokalne uczniów goszczącej szkoły. W ramach
zabawy integracyjnej każdy uczestnik wylosował
identyfikator i musiał odszukać właściciela. W ten
sposób pierwsze lody zostały przełamane.
Błyskawicznie zaczęły się rozmowy oczywiście
w języku angielskim. Kolejnym etapem spotkania
były prezentacje poszczególnych państw
dotyczące krajów i szkół, z których przybyli
uczestnicy. Tego dnia wszyscy uczniowie zostali
podzieleni na grupy, w których prowadzili
doświadczenia chemiczne, szyli torby, malowali
zwierzęta na koszulkach.

Czwartego dnia udaliśmy się z wizytą do
ZOO. Pogoda zachęcała do pobytu na zewnątrz,
więc spacer alejkami i podziwianie różnych
gatunków zwierząt dawała niesamowitą chwilę
wytchnienia. Zajęcia prowadzone przez
pracowników ogrodu pozwoliły poznać bliżej

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w
jednym z czterech największych miast Chorwacji,
czyli Osijeku. Zostaliśmy zaproszeni przez Mera
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mieszkańców tego miejsca. Wieczór odbył się pod
hasłem Zielonego Wieczoru, podczas którego
każdy z uczestników włożył ubranie właśnie w tym
kolorze. Wspólne rozmowy przy stole coraz
bardziej zbliżały do siebie uczestników, stąd też
pożegnania w sobotę rano przyniosło wiele łez.

Szczególnie miło było ponownie zobaczyć się z
grupą z Portugalii.
W czasie projektu uczestniczyliśmy w kilku
interesujących warsztatach. Bardzo podobały mi
się zajęcia, podczas których dowiedziałam się jak
można ponownie wykorzystać papier i stare płyty
CD. Innym ciekawym pomysłem była prezentacja
wykonanych przez nas koszulek i toreb
płóciennych na pokazie mody. Duże wrażenie
wywarła na mnie także prezentacja poruszająca
problem krzywdzenia zwierząt.
Podsumowując, cały wyjazd był świetną
przygodą, którą będę mile wspominać przez
dłuższy czas. Podczas projektu panowała
sympatyczna i serdeczna atmosfera, wszystkim
dopisywały humory, zawsze było wesoło.

Ostatni dzień wizyty w Chorwacji przywitał
nas słońcem, lecz z każdą godziną przybywało
chmur i robiło się chłodniej. Mimo to uczestnicy
projektu nie zrezygnowali z zajęć na świeżym
powietrzu. Podzieleni na grupy doskonalili swoje
umiejętności sprawnościowe z przeciągania liny,
rzucania podkowami, rozstawiania namiotów czy
obserwacji nieba za pomocą lunety i innych
urządzeń. Tego dnia uczniowie podsumowali
działania w projekcie, tworząc plakaty, na których
znalazły się hasła i rysunki ukazujące wiedzę
uczniów zdobytą podczas zajęć dydaktycznych
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Maria Marczuk
Uważam, że był to wspaniale
zorganizowany wyjazd, na którym nie dało się
nudzić. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: trochę
historii miasta Osijek, zoo, warsztaty chemiczne,
malowanie koszulek, szycie torebek, liczne
spacery, Muzeum Muszli. Najbardziej podobało
mi, się ZOO i spacer po Osijeku.
Spotkałem wielu wspaniałych ludzi z
innych krajów, a nawet nawiązałem z nimi
przyjaźń. To fascynujące, że tak ważna inicjatywa
jak ratowanie środowiska może połączyć ludzi.

Pobyt w Chorwacji upłynął bardzo szybko,
uczniowie nie mieli kłopotu z nawiązywaniem
nowych znajomości i więzi z rodzinami, u których
mieszkali, więc moment pożegnania był bardzo
wzruszający.
Iwona Lickiewicz
WSPOMNIENIA UCZNIÓW

Szymon Jabłoński

Chorwacja okazała się być ładnym i
malowniczym krajem. Szczególne wrażenie
wywarł na mnie pięknie oświetlony pieszy most na
Drawie oraz Stare Miasto w Osijeku. Zachwycił
mnie też Park Krajobrazowy Kopački
Rit chroniący naturalną przyrodę przy ujściu
Drawy do Dunaju, który jest ostoją dla wielu
gatunków zwierząt.
Goszczące nas rodziny poświęciły nam
dużo swojego czasu. Wszyscy byli bardzo
gościnni, mili i pomocni. Nasi chorwaccy
przyjaciele w wolnym czasie pokazali nam wiele
swoich ulubionych miejsc, zobaczyliśmy jak
wygląda ich codzienne życie.
Mieliśmy też okazję spotkać się z osobami,
które rok temu odwiedziły nas w Polsce.

Wyjazd do Bilje w Chorwacji z projektu
Erasmus+ w dniach 08-14.03.2020r. uważam
zdecydowanie za udany. Bardzo ciężko było mi
opuszczać te miasteczko, gdyż w ciągu zaledwie
paru dni zżyłam się nie tylko z nim, ale również z
jego mieszkańcami oraz uczestnikami projektu.
Bardzo podobały mi się zaplanowane zajęcia,
każdego dnia robiliśmy coś zupełnie innego.
Nigdy nie było powodu do nudy. Cieszę się, że
pomiędzy zajęciami, ale również po nich mieliśmy
dużo czasu wolnego, który wykorzystywaliśmy na
integracje z koleżankami i kolegami z innych
krajów. Niesamowitym doświadczeniem było
mieszkanie w domu zupełnie nam obcych ludzi.
Była to świetna okazja do nawiązania nowych
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znajomości, ale również sprawdzenia oraz
udoskonalenia komunikowania się w języku
angielskim. Jedyne co zmieniłabym w naszym
wyjeździe to długość pobytu. Bez zastanowienia
mogłabym tam zostać jeszcze tydzień!

internetowej
szkoły:
https://zspbialowieza.edupage.org/? w zakładce
Projekty.
Wspomnienia uczniów w formie prezentacji
multimedialnych:
https://zspbialowieza.edupage.org/a/projekty?eq
a=YmlkPWJsb2c0JndpZD1ibG9nNF9CbG9nXzI
mYWlkX2Jsb2c0X0Jsb2dfMj0xMw%3D%3D

Julia Płochocka
Wrażenia z wyjazdu oraz prezentacje
multimedialne uczniów dostępne są na stronie
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BOK informuje
Białowieski Ośrodek Kultury jest partnerem
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
podczas realizacji projektu „Bliżej Chopina”. W
Związku z powyższym mamy przyjemność

zaprosić Państwa na wydarzenia - warsztaty i
koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu
pianisty Aleksandra Dębicza, które są planowane
na 4 października 2020.

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

Sprzedaż foteli!!!
Białowieski Ośrodek kultury posiada w sprzedaży
fotele kinowe w cenie 10 zł za sztukę –
w komplecie po 12 sztuk (istnieje również
możliwość zakupu na sztuki). Chętnym do kupna
większej ilości lub wszystkich (pozostało około 7
rzędów, tj. 84 miejsca siedzące) w gratisie

oddamy zdemontowany elektryczny system do
kurtyn wraz z kurtynami oraz instalację
oświetlenia sceny. Jest to sprawny sprzęt
przydatny do zaadoptowania pomieszczenia np.
na kino. Więcej informacji u Dyrektora
Białowieskiego Ośrodka Kultury, tel: 856812460,
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl.

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

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży w
partnerstwie z Białowieskim Ośrodkiem Kultury w
2020 roku będzie realizowało VIII edycję
koncertów z cyklu „Różnogłosie”. Planowane są
trzy koncerty w terminach 02.05.2020,
12.06.2020, 17.07.2020. W związku z sytuacją
epidemiologiczną konsultowaliśmy telefonicznie z
Ministerstwem
Spraw
Wewnętrznych
i

Administracji, które to przyznało dotację na
koncerty i już wiemy, że imprezy będą
przeniesione na późniejsze terminy. Nie
wykluczone, że odbędą się w sali kinowej
Białowieskiego Ośrodka Kultury. Wyrażamy
nadzieję, iż sytuacja szybko wróci do normy i
będzie możliwość organizacji imprez w plenerze.
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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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Kalendarz wydarzeń w Białowieży w 2020 roku
UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI
MIEJSCA ORAZ TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Serdecznie zachęcamy organizatorów imprez kulturalnych, sportowych lub innych odbywających się na terenie Gminy Białowieża do
kontaktu z Białowieskim Ośrodkiem Kultury w celu zamieszczenia informacji na temat organizowanych wydarzeń w kalendarzu.
tel: 856812460 / e-mail: bok@ug.bialowieza.pl

Kwiecień
26.04.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Turniej Tańca Nowoczesnego

Maj

02.05.2020 / parking gminny – Koncert z cyklu Różnogłosie, Wspólna Majówka
03.05.2020 / krzyż przy ulicach Browska i Stoczek – Gminne obchody 3 Maja
15.05.2020 / żwirownia „Jagiellońskie” – Uczta folklorystyczna
w ramach 39 Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce
22.05.2020 / Stacja Białowieża Pałac – Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności
23.05.2020 / kościół w Białowieży – Dni Muzyki Sakralnej
w ramach 39 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

Czerwiec

12.06.2020 / parking gminny – Koncert z cyklu Różnogłosie

Lipiec

04.07.2020 / parking gminny – 36 edycja Noc Kupały

Sierpień

01.08.2020 / parking gminny – XVIII Białowieskie Integracje Artystyczne Peretocze 2020
14.08.2020 / parking gminny – II Dni Białowieży
15.08.2020 / peron – Białowieża Forest
22.08.2020 / Dziedziniec Muzeum Przyrodniczo – Leśnego BPN – Białowieskie Arie

Wrzesień

15.09.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Spektakl Teatralny w ramach spotkań z cyklu Wieczorki białoruskie

Październik

04.10.2020, godz. 12:00 / Galeria oBOK – warsztaty rodzinne w ramach realizacji projektu „Bliżej Chopina”
04.10.2020, godz. 17:00 / sala kinowa – koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Aleksandra Dębicza w ramach
realizacji projektu „Bliżej Chopina”
06.10.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Koncert w ramach spotkań z cyklu Wieczorki białoruskie

Listopad

11.11.2020 / pomnik Józefa Piłsudskiego przy ulicy Park Dyrekcyjny – Gminne obchody Dnia Niepodległości

Grudzień

20.12.2020 / sala kinowa Białowieskiego Ośrodka Kultury – Wigilia Gminna
31.12.2020 / parking gminny – Sylwester pod chmurką

UWAGA!
W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia terminów
imprez lub odwołania. Będziemy Państwa na bieżąco informować.
GŁOS
BIAŁOWIEŻY
GAZETA
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Wydawca: Białowieski Ośrodek Kultury,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel.: 85 68 12 460
Druk: Białowieski Ośrodek Kultury
Numer zamknięto 08.04.2019
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
strona internetowa: www.gmina.bialowieza.pl
Nakład: 350 egzemplarzy
16

