
   
 
 
 
 
 
 
 
  

  w numerze:   
      
*WÓJT INFORMUJE               s.2  
 
* DZIAŁANIA RADNYCH    s.2-6 
 
* WYWIAD ZE STAROSTĄ 
HAJNOWSKIM                      s.7-8 
 
* PORTRETY  PAMIĘCI 
Doktor Czesław Okołów       s.9-10 
                                                  
 
* BIAŁOWIEŻA NA STAREJ 
FOTOGRAFII                   s. 11-13 
 
 
* OKRUCHY WSPOMNIEŃ 
Wspomnienie o wychowawczyni 
Domu Dziecka – Helenie 
Pawliczuk                            s. 14-15 
 
* LIPIEC BIAŁOWIESKI      s.16 
 
*BIAŁOWIEŻANIE W ŚWIECIE 
Hiszpania. Cordoba zimą    s.19-20     
  
*TAJEMNICZY ŻYWOT 
ŁASICY – dr Karol Zub     s.17-18 
 
*WIEŚCI Z NADLEŚNIC- 
TWA BIAŁOWIEŻA              
Ceny detaliczne drewna      s.21-22 
 
* ŚWIAT ZWIERZĄT             s.26 
 
* PREZENTACJA FIRM  
Posterunek Policji w Białowieży 
                                               s.27-28 
 
* WIEŚCI Z TL                         
Życie jak różaniec                     s.25 
* ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁO- 
WIEŻY  
W krainie cudowności          s.23-24 
 
 
* SMAKI ZAPOMNIANE      
Hopa 
Ferie 2008                               
Biblioteka proponuje           s.29-30 
 
 
*POETYCKIE ZAMYŚLENIA 
Opowiadanie Amelii Kawec- 
kiej  i Aliny W.Waszkiewicz               
                                                   s.31 
* SPORT 
Udany sprawdzian                   s.32   
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   LINIA KOLEJOWA 
   DO BIAŁOWIEŻY ?            
   
Rozmawiamy ze Starostą  Hajnowskim 
 –  panem   Włodzimierzem   Pietroczu-    
kiem. 
 
Jak przedstawiają się plany  Starostwa Po- 
wiatowego w Hajnówce, dotyczące urucho- 
mienia  przejazdów  kolejowych  na  trasie  
Białowieża – Hajnówka? 
Został   wykonany   pierwszy   krok.   Od  
września  2007  roku jesteśmy  właścicie-         
lem linii kolejowej na odcinku Nieznany     
Bór, Białowieża  Towarowa,  Białowieża 
Pałac.   Wynika  z  tego  na razie niewiele: 
wystąpiliśmy z ofertami  organizacji prze- 
wozów  kolejowych  na  tej  linii, z możli- 
wością   dzierżawienia   kawałka   między 
Nieznanym  Borem  a Hajnówką, do reali- 
zacji  określonych  usług.  Na razie mamy  
tylko chęć rozmowy na ten temat Podlas- 
                                   Dokończenie na stronie 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G Ł O S
B I A Ł O W I E Ż Y  

 N
r  

1/
20

08
 IS

SN
 1

42
7 

- 5
54

6 
  E

G
ZE

M
PL

A
R

Z 
 B

EZ
PŁ

A
TN

Y
 

 

MIESIĘCZNIK  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ 

      

   
                                 Pozdrawiam urok zimy chłodnej 

                                 Biel niebosiężną w czujnej warcie. 

                                      Mróz łachmaniasty, zawsze głodny 

                                      Dziś odpoczywa po nocnym hazardzie.     
                           Pozdrawiam śnięte sosen głowy 

                                 Ptasich skrzydeł lot beznamiętny. 

                                      Zwierząt gromada, co wszczęła spory 

                                      Wyciąga łapę po kęs już zajęty. 

                                 Pozdrawiam rzek oblicze ścięte 

                                 Wiosek oczy szadzią pokwitłe. 

                                        Zagrody chłopskie ciche i spięte 

                                        W zaklęciu stoją jak słowo w Modlitwie. 

                                                                   Borys Russko  Pozdrowienie  
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 W styczniu, pomimo tego, 
iż opady śniegu nie były obfite,  
jednak Puszcza Białowieska okryła 
się cienką warstwą białego puchu, 
czyniącą ją malowniczą i jeszcze 
piękniejszą niż zwykle. Jednak 
śnieg dla nas, to kolejne wyzwanie, 
z którym musimy sobie poradzić. 
Staraliśmy się  na bieżąco usuwać 
śnieg z naszych dróg, ale najwięcej 
problemu sprawiało usuwanie 
śliskości pośniegowej. Prace nad 
zimowym utrzymaniem dróg 
pochłonęły niemal w całości czas 
pracy naszej brygady komunalnej. 
W międzyczasie były także prowa-
dzone prace porządkowe, wywożo-
no worki z odpadami stałymi. 
Trwały także drobne prace napraw-
cze i konserwatorskie na terenie 
remizy strażackiej oraz  budynku 
Białowieskiego Ośrodka Kultury. 
   W końcu pojawiły się 
kolejne pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów stałych na terenie 
naszej gminy. W związku z tym 
faktem zachęcamy  mieszkańców 
do segregowania odpadów   i wrzu-
cania każdej frakcji odpadów do 
oddzielnego pojemnika – szkła do 
pojemnika na szkło, a odpadów 
plastikowych do pojemników siat-
kowych, przeznaczonych do tego 
celu. Zmniejszenie ilości odpadów, 
trafiających na nasze składowisko, 
przyczyni się do tego, iż oszczę-
dzimy wszyscy, gdyż przy obec-
nym wzroście stawek za opłaty 
ekologiczne ( około 400%), każdy 
kilogram nieczystości,  trafiający na 
wysypisko, obciąża w dużym 
stopniu budżet Gminy, a pośrednio 
kieszeń wszystkich naszych miesz-
kańców, gdyż pieniądze, które 
moglibyśmy przeznaczyć na przyk-
ład na poprawę wizerunku i estetyki 
naszej Gminy, musimy odprowa-
dzić do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach opłaty ekologicznej. 
Prosimy o sygnały, w którym 
miejscu takowe pojemniki należa-
łoby jeszcze ustawić. Wkrótce na 
gminnym składowisku odpadów 
pojawi się kontener przeznaczony 
specalnie        i wyłącznie do zbiera-
nia makulatury. Wobec powyższego 
zachęcamy również do zbierania w 
sposób selektywny makulatury.  

 Także w styczniu rozpo-
częliśmy zbiórkę odpadów zawie-
rających azbest. Na nasze zlecenie 
robi to specjalistyczna firma z 
Białegostoku, “Czyścioch”. Odbiór 
następuje raz w tygodniu, w 
czwartki. Jeszcze raz zapewniamy, 
że od wszystkich osób, które 
zgłosiły do 15 września 2007 roku, 
do Urzędu Gminy, fakt posiadania 
odpadów zawierających azbest, 
zostaną one odebrane.  Zwracamy 
się z prośbą o uporządkowanie i 
umożliwienie sprawnego i szyb-
kiego odbioru eternitu. 
 Również w tym miesiącu 
przed wejściem do budynku Urzędu 
Gminy pojawił się info-kiosk. 
Obecnie trwają jeszcze prace nad 
konfiguracją jego funkcjonowania, 
ale po ich zakończeniu mamy 
nadzieję, że za jego pomocą każdy 
turysta odwiedzający naszą piękną 
Gminę, będzie mógł bez trudu 
uzyskać wszelkie informacje, 
dotyczące naszej Gminy, poczyna-
jąc od miejsc godnych zwiedzenia, 
a kończąc na  umiejscowieniu 
wszystkich kwater agroturystycz-
nych. 
 W styczniu również 
zawarliśmy porozumienie ze Staros-
twem Powiatowym w Hajnówce, 
dotyczące pierwszego etapu przebu-
dowy ulic Kolejowej, Parkowej, 
oraz Waszkiewicza. Mamy nadzie-
ję, iż pozwoli to na rozpoczęcie w 
tym roku prac modernizacyjnych 
ww. ulic i w końcu doczekamy się 
gładkiego asfaltu i równych 
chodników w centrum Białowieży. 
 Dobiegają również końca 
prace nad dokumentacją oraz 
wszelkimi decyzjami umożliwia-
jącymi  przebudowę ulic Polnej, 
Południowej, Gen. Polecha oraz 
Zaułka Rudników. Powinniśmy 
zdążyć, aby móc starać się o pozys-
kanie środków zewnętrznych i mo-
dernizację wymienionych ulic.   
 Jesteśmy na etapie uzys-
kania decyzji środowiskowej i uz-
godnienia projektu budowy 
kanalizacji wsi puszczańskich. 
Prawdopodobnie dopiero w lipcu 
będzie można składać wnioski o 
dotacje z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Unii Euro-
pejskiej na w/w inwestycję. Taki 
wniosek oczywiście zostanie 
złożony.  
 Również w styczniu 
pojawiło się “światełko w tunelu” w 
sprawie dotyczącej zagospodaro-

wania rzeki Narewki na odcinku 
pomiędzy ulicami Mostową                
i Parkową. Chcielibyśmy, aby idea 
przywrócenia starego biegu rzeki 
połączyła całe społeczeństwo oraz 
przyczyniła się do naszego rozwoju 
w sposób nieszkodzący przyrodzie. 
Chcielibyśmy, aby przedsięwzięcie 
to spełniało funkcję retencyjną, 
rekreacyjną, ale przede wszystkim,  
by przyczyniło się do ochrony walo-
rów naszej niepowtarzalnej przyro-
dy. Mamy nadzieję, iż da się te 
wszystkie funkcje pogodzić dla 
dobra całej naszej społeczności. Po 
wstępnej analizie, około kwietnia, 
będziemy dysponować wiedzą, 
która powinna nam pozwolić 
określić, czy uda  się osiągnąć 
wszystkie zakładane cele, czy nie     
( będzie to stanowisko autorytetów 
w dziedzinie hydrobiologii ). 

      WÓJT 
 INFORMUJE    

 W styczniu trwają również 
ferie zimowe w naszej szkole, w 
związku z tym Białowieski Ośrodek 
Kultury postarał się o atrakcyjne 
wykorzystanie wolnego czasu na-
szych dzieci i młodzieży. W ośrod-
ku kultury w ramach bezpłatnych 
zajęć można ciekawie spędzić czas. 
Były poranki filmowe, zajęcia z 
książką i grą edukacyjną, zajęcia 
plastyczne i wiele innych atrakcji. 
W pierwszym tygodniu ferii z ww. 
zajęć korzystało około 20 dzieci, 
które raczej nie powinny  narzekać 
na nudę.      
 
                         Albert Litwinowicz 
 
 
  
    
    
 
 
        XII Sesja Rady Gminy 
Białowieża odbyła się  dnia 28 
grudnia 2007 roku . 
Obrady otworzył i prowadził Prze-
wodniczący Rady Gminy Białowie-
ża – Jan Gwaj. 
Na 15 radnych na Sesji obecnych 
było 14. Porządek obrad został 
przedstawiony przez Przewodniczą-
cego Rady. 
Wprowadzono dodatkowy punkt: 
uchwałę Rady Gminy w sprawie 
zmian w budżecie na rok 2007, 
zgłoszony przez Wójta Gminy. 
Za przyjęciem porządku obrad gło-
sowało  14 radnych. 
Protokół z poprzedniej sesji przy-
jęto ilością 14 głosów. 
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Informacja Wójta Gminy z realizacji 
uchwał Rady Gminy i istotnych 
działań dotyczących Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
Jedną z poważniejszych spraw jest 
zakup samochodu strażackiego . To 
już zostało rozliczone. Otrzyma-
liśmy pieniądze z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 
wpłynęły też od Zarządu Głównego 
Straży Pożarnej. Faktura została 
opłacona, sprawa jest zakończona. 
Zakończony jest również wniosek 
unijny dotyczący Miejsc Tajemnych 
i Pięknych w Puszczy Białowieskiej. 
W tej chwili czekamy na druk  
folderów dotyczących naszej Gminy, 
które w ramach tego projektu  są 
wykonywane.. 
Zakończyliśmy też instalację lamp 
oświetleniowych na drodze Brzozo-
wej, Nowej, na alejce  do cmentarza 
oraz wspólnie z Parafią Prawos-
ławną na cmentarzu postawiliśmy 
kilka lamp parkowych. 
Na co dzień wykonuje się porządko-
wanie i sprzątanie.  
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Ra-
dy o pracy międzysesyjnej. 
Brałem udział w spotkaniu podsu-
mowujacym działalność Eurore-
gionu Puszcza Białowieska w 
Hajnówce. Dwie osoby z naszego 
pola działania – p. Barbara Bajko i 
p. Julita Tokajuk otrzymały dyplomy 
uznania za pracę w ramach działal-
ności Euroregionu Puszcza Biało-
wieska. Byliśmy na wystawie poświę 
conej Marszałkowi Piłsudskiemu. 
Poznaliśmy ciekawe osoby z Białe-
gostoku, mianowicie Przewodniczą-
cego Związku Piłsudczyków. 
Rozmawialiśmy z p.Hermanowiczem 
który organizuje zazwyczaj plenery. 
Może z tych rozmów coś wyniknie. 
Brałem udział w uroczystej Wigilii 
w Domu Dziecka w Białowieży. 
Przesympatyczna impreza, wspania-
le zorganizowana z udziałem spon-
sorów. Wyszliśmy podniesieni na 
duchu i uradowani duchowo. Tu 
chciałem złożyć podziękowanie dla 
Dyrektora, p. Romana Szpakowi-
cza. Jest to pięknie organizowane 
co roku, młodzież jest wspaniała, u-
czestnicy również. 
Następnie brałem też udział w jakby 
inauguracyjnym koncercie związa-
nym z zakupem organów przez 
Parafię Katolicką. Należy zwrócić 
uwagę na to, że podmioty, które 
działają na terenie Białowieży, sta-

rają się w jakiś sposób podnieść 
kulturę i prestiż Gminy. Instrument 
jest piękny. Koncert wykonany przez 
specjalistę od muzyki organowej był 
piękny.  
Przewodniczący brał udział w 
posiedzeniach komisji Rady, które 
się odbywają. Np. Komisja Plano-
wania i Budżetu odbyła w tym roku 
20 spotkań, Komisja Ochrony 
Środowiska 13 spotkań i 15 spotkań 
odbyła Komisja Oświaty i Kultury. 
Wójt Gminy 
Chciałem serdecznie podziękować 
p. radnemu Jerzemu Dowbyszowi za 
samochód strażacki, bo gdyby nie 
on i nie jego pomoc, to by samocho-
du nie było. Dziękuję w imieniu 
strażaków i społeczności. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Ko-
misji Planowania - Włodzimierza 
Wołkowyckiego. 
Panie Przewodniczący, wysoka 
Rado, szanowni Państwo, między 
ostatnia sesją, a obecną odbyliśmy 
pięć spotkań i  tak jak nazywa się 
nasza Komisja Planowania, Gospo-
darki Finansowej, to było związane  
właśnie z budżetem Gminy na rok 
2008. Komisja bardzo zawzięcie 
zgłębiała tajniki budżetu. Miała 
wielka ochotę coś w tym budżecie 
znaleźć, co by służyło ogółowi 
gminnemu i wnioski na koniec 
proponowała, ale to nie są takie 
wnioski, jakie sobie na początku 
Komisja założyła. Tych wniosków 
nie będę czytał w tej chwili, bo 
będzie temat w styczniu z budżetem 
związany, wtedy będę stawiał 
wnioski. Na pierwszym spotkaniu 
Komisji w okresie międzysesyjnym 
rozważaliśmy również sprawę 
związaną z analizą możliwości 
technicznych wykonania zbiornika 
wodnego dla celów rekreacyjnych w 
Białowieży. Ze sprawą zapozna-
liśmy się. Uznaliśmy, że dalej tego 
nie będziemy zgłębiać, bo w przy-
szłym roku budżet gminny 
przewiduje wykonanie ekspertyzy 
stosownej przez specjalistów i wtedy 
z pewnością do tego tematu 
wrócimy. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska  – 
Krzysztofa Zamojskiego 
Myśmy zebrali się raz na posiedze-
niu. Nasza Komisja wcześniej 
zajmowała się opłatami lokalnymi, 
pobieżnie zajęliśmy się sprawą bu-
dżetu. Jeśli chodzi o sprawy 

poruszone, to jest odczuwalna przez 
mieszkańców Parku Dyrekcyjnego 
sprawa oświetlenia, która nie jest 
załatwiona do końca i Komisja 
uważa, że należy ten problem 
szybko rozwiązać. Zdajemy sobie 
sprawę, że tutaj załatwienie leży 
pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem. 
Jeśli chodzi o inne tematy, to 
również poruszona została kwestia 
udrożnienia spływu rzeczki Złotej, 
która jest w ostatnim swoim biegu 
zamulona i są  problemy ze spływem 
wody. Przyjęliśmy również plan 
pracy na rok 2008. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Oświaty i Kultury  - Dariusza Koło-
dzińskiego. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Pub-
licznego spotkała się dwukrotnie. 
Komisja na posiedzeniach zajmowa-
ła się analizą projektu budżetu Gmi-
ny Białowieża. (wyjaśnień udzielali 
p.Wójt, p. Skarbnik, dyrektorzy, kie-
rownicy oraz osoby odpowiedzialne 
za poszczególne działy), analizą 
uchwały w sprawie regulaminu 
wynagrodzenia nauczycieli w szko-
łach i przedszkolu, analizą uchwały 
w sprawie ustalania regulaminu 
przyznawania nagród nauczycielom 
szkół i przedszkola, prowadzonych 
przez Gminę Białowieża. Został 
ustalony plan pracy Komisji na 
2008 rok. Podsumowano pracę 
Komisji za rok 2007. Komisja 
zwróciła uwagę na  wzrost kosztów 
gazety lokalnej. Na apel mieszkań-
ców Komisja poprosiła Wójta o 
interwencję w sprawie bezpańskich 
psów, ponadto poruszono sprawy 
prac porządkowych na ulicach, 
instruktora tańca, naprawy studzie-
nek telekomunikacyjnych, kanaliza-
cji wsi puszczańskich, organizacji 
zabawy sylwestrowej przez Biało-
wieski Ośrodek Kultury, dokument-
tacji na drogi gminne, otwarcia bi-
blioteki publicznej w soboty. 
 
Przewodniczący Rady odczytał :         
Życzenia świąteczne i noworoczne 
od Wojewody Podlaskiego p. Ma-
cieja Żywno. 
Życzenia od posła na Sejm RP Da-
miana Raczkowskiego.  
 
Sprawozdanie Przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej – Haliny Lewczuk 
Komisja Rewizyjna obradowała 
dwa razy. Przeprowadziła kontrolę 
realizacji i  przestrzegania procedur 
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rozpatrywania skarg, składanych do 
Urzędu Gminy Białowieża w dniach 
od 1.01.2007 do 1.12.2007.W 
Urzędzie Gminy prowadzony jest 
rejestr skarg i wniosków wpływają-
cych od obywateli. Każda skarga 
jest kierowana do odpowiedniej ko-
mórki w Urzędzie, w celu ropatrze-
nia i wyjaśnienia. W 2007 roku do 
Przewodniczącego Rady Gminy 
wpłynęły trzy pisma z MSWiA w 
sprawie właściciela nieruchomości, 
położonej na terenie Gminy Biało-
wieża. Przewodniczący przekazał 
sprawę dla p.Wójta. Odpowiedź w 
sprawie została przekazana do 
Ministerstwa w ustawowym termi-
nie. Obecnie sprawa jest w toku. 
Do Urzędu Gminy wpłynęły trzy 
skargi, dotyczyły one: opieszałości 
urzędnika w załatwianiu sprawy, 
nieudostepniania dokumentacji  dla 
pełnomocnika w postępowaniu, 
wezwań. do postępowania  pracow-
nika ds. ewidencji ludności. Wszyst-
kie skargi zostały rozpatrzone. 
Odpowiedzi udzielone zgodnie z 
wymaganą procedurą. Na drugim 
posiedzeniu Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę dotyczącą 
realizacji i przestrzegania procedur 
rozpatrywania interpelacji i wnios-
ków oraz zapytań składanych przez 
radnych i sołtysów Gminy 
Białowieża, do władz Gminy, w 
okresie od 22.12.2006, do 
19.12.2007. Po dokonaniu przeglą-
du dokumentacji z sesji Rady Gminy 
Komisja stwierdza, iż na sesjach 
Rady Gminy zostało złożonych 
ustnie wiele wniosków, zapytań i in-
terpelacji. W dokumentacji nie 
stwierdzono odpowiedzi na następu-
jące wnioski, zapytania i interpelac-
je: wnioski- radny Gutowski wnio-
sek w sprawie  pobierania opłaty od 
turystów za parkowanie samocho-
dów przy szkole, domu dziecka, 
podczas wolnych dni; sołtys 
Siemieniu- należy złożyć wniosek do 
Starostwa o namalowanie pasów na 
środku szosy Białowieża- Hajnówka 
celem poprawienia bezpieczeństwa, 
radny Gutowski-należy złożyć 
wniosek do Starostwa o poszerzenie 
szosy. Radny Tkaczenko wnioskował 
o wystąpienie do Starosty o remont 
bieżący drogi Budy-Białowieża, 
szczególnie na odcinku do Pogo-
rzelec, sołtys Szlachciuk wniosko-
wał o podjęcie działań w sprawie 
porządkowania posesji po pożarze 
we wsi Pogorzelce, radna Lewczuk 
wnioskowała w sprawie zmiany i 

dostosowania herbu Białowieży do 
zasad heraldyki. Radny 
W.Wołkowycki, wnioskował  o 
utrzymanie w kalendarzu imprez 
Peretocza i Białowieskich Spotkań z 
Arią oraz wspieranie i współorga-
nizowanie tych imprez, wniosek w 
sprawie drogi powiatowej Białowie-
ża-Pogorzelce o dokonanie ugod-
nień ze Starostwem w sprawie re-
montów, ewentualnie zaproszenie 
na sesję i zapytanie, jakie są plany i 
perspektywy dla tego zadania, trzeci 
wniosek w sprawie oświetlenia 
ulicznego - kto ma pokrywać koszty 
oświetlenia , jeżeli pali się światło w 
dzień, wniosek o płacenie - Rejon i 
Gmina po połowie, wniosek o 
wyegzekwowanie od BPN wykasza-
nia łąk, wniosek w sprawie Czer-
lonki o uregulowanie spraw 
własnościowych, radny Tkaczenko 
wnioskował o remont bieżący drogi 
na Dąbrowę, radny Zamojski wnios-
kował o tablicę informacyjną doty-
czącą Krzyża Walecznych nadanego 
Białowieży. To są wnioski. 
Interpelacje: radna Lewczuk w 
sprawie zainstalowania masztów 
telekomunikacji. Zapytania: radny 
W.Wołkowycki  - jakie działania 
podejmuje pan Wójt w celu 
pozyskania środków unijnych, radny 
Kołodziński – kiedy zostanie wyko-
nana naprawa ławek na miejscu 
mordu koło ośrodka Jagiellońskie, 
radny W.Wołkowycki - czy dokonuje 
się przeglądu dróg gminnych i co z 
tego wynika, czy dokonuje się 
przeglądu technicznego mienia 
Gminy, szczególnie chodzi o oczysz-
czalnię ścieków, radny 
R.Wołkowycki - co było poczynione 
w kierunku wycięcia przy ulicy 
Parkowej gałęzi drzew zagraża-
jących trakcji elektrycznej, kiedy 
zostanie postawiona tablica 
informacyjna przy  sklepie spożyw-
czym p. Kasprowicza. Szereg  zapy-
tań drobnych pominęliśmy, a na  
część wniosków zostały udzielone 
odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Otrzymaliśmy informację z Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, w odpowiedzi na pismo pana 
Wójta, dotyczące detalicznej sprze-
daży drewna dla osób fizycznych. 
Dyrekcja informuje ,,w związku z 
powyższym treść pisma Urzędu 
Gminy Białowieża została podana 
Nadleśnictwu Białowieża w celu 
uwzględnienia zawartych w nim 

postulatów, w planach gospo-
darczych Nadleśnictwa”. 
Radny W.Wołkowycki 
Jak wygląda sprawa analizy ilości 
termomodernizacji szkoły, czy ona 
trwa, czy została zakończona? 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Myśmy przedstawili protokół, bo 
Komisja miała badanie tego. Ja nie 
mam przy sobie dzisiaj tego 
protokołu. Przedstawiałam ten 
protokół. Naszym zadaniem było 
tylko stwierdzić, jaki tam efekt tej 
modernizacji. Wszystko zakończone 
było w terminie. 
 
Zmiany w budżecie Gminy na rok 
2007. 
Przesunięcia między paragrafami 
referowała pani Skarbnik. 
 
Podjęcie uchwał: 
*Uchwała Rady Gminy Białowieża 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
na 2007r. 
( za - głosowało 14 radnych) 
* Uchwała w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli w szkołach i przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę 
Białowieża, obowiązującego od 
dnia 1.01.2008r. do 31.12.2008r.). 
(za - głosowało 14 radnych) 
* Uchwała w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania nagród 
nauczycielom szkół i przedszkola 
prowadzonych przez Urząd Gminy 
w Białowieży 
( za- głosowało 14 radnych) 
* Uchwała w sprawie planu pracy 
Rady Gminy Białowieża na 2008 r. 
(za - głosowało 14 radnych) 
* Uchwała Rady Gminy Białowieża 
w sprawie ogłoszenia Roku 2008 
Rokiem Newerlych. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jeżeli ktoś uczęszczał do szkół, to 
wie, że był taki wybitny człowiek, 
Igor Newerly, który urodził się  
24.03.1903 roku w Białowieży, w 
osadzie Zwierzyniec. Inicjatorem tej 
myśli  jest Fundacja Muzyki Cer-
kiewnej w Hajnówce, która 
proponuje, aby rok 2008 był w 
jakiejś przynajmniej części 
przedmiotem pracy Rady, Urzędu 
Gminy, żeby można było zarówno 
postać Igora Newerlego, jak i jego 
syna Jarosława Abramowa-
Newerlego – uczcić. Jest propozycja 
podjęcia uchwały. 
 
Radny W.Wołkowycki 
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Czy na rok obchodów jest opracowany 
jakikolwiek scenariusz obchodów, a 
jeśli nie, to kto to będzie opracowywał? 
Moim zdaniem jest to bardzo istotna 
sprawa. My tu możemy podjąć się . Ja 
jestem za, ale trzeba do tej sprawy 
bardzo poważnie podejść. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Podzielam punkt widzenia pana 
radnego Wołkowyckiego. Myślę, 
natychmiast po nastaniu 2008 roku, 
jeżeli przeżyjemy te uroczystości 
sylwestrowe, przystąpimy do pracy 
nad opracowaniem takiego regu-
laminu. 
Prowadzący Fundację Muzyki 
Cerkiewnej, Dyrektor inżynier 
Mikołaj Buszko, zadeklarował w 
swoim piśmie szeroką pomoc i 
udział w tym zamierzeniu. Został 
nawiązany kontakt z panem 
Jarosławem, który zamieszkuje w 
Kanadzie i pan Jarosław obiecał, że 
weżmie udział, a my musimy 
natychmiast po spotkaniu, we 
współpracy z panem Dyrektorem 
Buszką, ustalić sobie zarówno skład 
zespołu, który będzie pracował nad 
tymi uroczystościami i ustalić plan 
pracy dla tego zespołu. Będziemy 
mieli cały rok na wykazanie się 
pracą. Na pewno należałoby 
poprosić o włączenie się szkół 
pracujących na terenie Gminy 
Białowieża. Można się zgłaszać do 
mnie osobiście, albo przy użyciu 
środków łączności gminnych - do 
pracy w takim zespole. 
Może by poszukać jeszcze takich 
postaci, które rozsławiałyby 
Białowieżę. Można by było 
popracować nad tym, żeby w jakiś 
sposób je uczcić i ogłosić, że jednak 
te osoby, to są mieszkańcy, wydała 
ich do życia piękna ziemia 
białowieska  i my się tymi osobami 
szczycimy. 
 
( za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych, 1 osoba się wstrzymała) 
 
Interpelacje, zapytania i wnioski 
 
Radny J. Droń 
W związku z podjęciem uchwały, 
odnośnie Newerlego,  proponował-
bym, żeby ulicę w Białowieży  
nazwać imieniem Igora Newerlego. 
Można zmienić nawet  nazwę ulicy, 
która jest związana z jakąś wielką 
działalnością komunistyczną, czy 
inną, bo to  chwały nam nie 
przynosi specjalnie. Proponował-
bym zastanowić się na ten temat  

przy opracowaniu planu działania 
w Roku Newerlego.                                                                                                                                  

Mamy w planie pracy Rady i 
Komisji sprawy związane ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy, ale jesteśmy w kolizji, my, 
jako Rada i mieszkańcy z tym, co 
autorzy Studium pomieścili w 
zakresie wyłączenia terenów chro-
nienia obszarów Natura 2000. Cały 
czas się dopytujemy, gdzie są te 
materiały, które zostały przenie-
sione na mapy? Stawiam taki 
wniosek: pokażcie, gdzie one są, 
żebym ja, Wołkowycki, radny Gminy 
Białowieża, przeczytał, kto to zrobił 
i dlaczego? Czym się kierował, że 
niektóre obszary, o których mó-
wimy, że nie trzeba ich wyłączać, bo 
one  są z różnych względów 
niezbędne, co do których z pew-
nością zgodzimy się, w szcze-
gólności te, które są  daleko pod 
lasem, ale niechby te obszary biegły 
po linii lasu, jeżeli tam zostało 
przedstawione bogactwo fauny i 
flory. Ale najpierw, zanim 
podejmiemy decyzję w sprawie 
przyjęcia Studium, to sprawą 
pierwszorzędną są te materiały, po 

to, żebyśmy póżniej nie powiedzieli, 
że komuś zawierzyliśmy, czy 
zaufaliśmy. Stawiam taki wniosek, 
żeby te materiały znalazły się w 
Gminie, przynajmniej do wglądu na 
jakiś czas. 

Radny W.Wołkowycki 
Mnie na sercu bardzo leży sprawa 
otuliny. Podczas wizyty w Dyrekcji 
BPN osobiście zadawałem pytanie 
Dyrektorowi Popielowi: dlaczego 
tak się dzieje, że otulina BPN nie 
jest wykaszana? Dzieje się wielka 
krzywda dla tego krajobrazu, który 
Wojewoda powołał, jako obszar 
krajobrazu chronionego. Powinien 
być niezmienny. Wtedy z satysfakcja 
wysłuchałem odpowiedzi twierdzą-
cej ówczesnego  Dyr. Popiela. Rok 
minął – otulina jak była, tak jest. 
Sukcesja lasu postępuje. Może 
należałoby oficjalnie tą sprawę 
załatwić, albo poprzez podpisanie 
jakiegoś porozumienia, a jeżeli nie, 
to o wystąpienie do tych, które mają 
czuwać nad niezmiennością 
krajobrazu obszaru chronionego, 
czyli do Wojewody. Dyrektor BPN 
może mieć określone trudności, 
związane z budżetem, ale trzeba coś 
w tej sprawie robić. Nasz teren 
wylesiony w Białowieży, to jest 12% 
powierzchni ze 100%. W zasadzie 
żyjemy na 5%, bo reszta, to są 
nieużytki. Sukcesja nam coraz 
bardziej zagraża i pogarsza walory 
krajobrazowe . Jeśli pan Wójt 
podejmie się tej sprawy, to składam 
to w jego ręce. 

Radny J.Droń 
Chciałbym poprzeć ten wniosek 
odnośnie otuliny. Kiedy powstawała 
pierwsza otulina, przed laty,  to też 
na tych obszarach miało być 
pozyskiwane siano dla żubrów i 
Park Narodowy zaniedbał sprawę. i 
potem, żeby wyjść z tego w jakiś 
sposób, to  po cichu poszerzone 
zostały granice o tę otulinę. W 
dalszym ciągu jest niekoszona. Za 
kilka lat, jeżeli, to nie będzie 
zagospodarowane,  znowu zarośnie  
i znowu BPN wystąpi  o poszerzenie 
Parku i tak powoli  zostaniemy 
bardzo ograniczeni. Myślę, że 
trzeba wyrażnie to podkreślić. 
Radny Zamojski 
Chciałbym, przychylić się do prośby 
pana radnego Wołkowyckiego 
Myślę, że trzeba zaprosić głównego 
koordynatora planu ,którym jest 
pani Małgorzata Buszko,  jeszcze 
mieszkanka naszej Gminy, po to, 
aby po prostu przedstawiła nam 
sprawę poszczególnych autorów 
opracowań początkowych, które się 
znalazły w projekcie. Myśmy to jako 
Komisja również zaplanowali, ale 
warto by było porozumieć z p. Busz-
ko, gdzie te projekty się znajdują i 
kto jest faktycznym autorem.. 
W drugiej części mam pytanie do    
p. Wójta. Rozmawialiśmy na temat 
strategii rozwoju turystyki: Jaki jest 
stan bieżący tej sprawy? 
Wójt Gminy 
11 stycznia będzie pierwsze spot-
kanie tego zespołu i członkowie 
otrzymają  zaproszenia. 
Radny Tkaczenko 
Mam zapytanie,  jakie  propozycje 
dla starego budynku szkoły, w 
najbliższym czasie, mają Dyrektor 
Szkoły lub Wójt? 
Radna Lewczuk 
Chciałabym zadać pytanie: co dalej 
z niezrealizowanymi wnioskami. Na 
posiedzeniach Komisji my też 
wypracowujemy różne wnioski i te 
wnioski gdzieś tam giną. A nawet 
ostatnio słyszę, że możemy sobie 
wypracowywać, a  one będą 
realizowane, czy nie, to już nie jest 
sprawa istotna. Ja mówię o tym, że 
np. Komisja Rewizyjna - przyglą-
dając się brygadzie remontowej, 
postawiła wniosek, żeby uzupełnić 
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dokumentację, żeby prowadzić 
wykaz wykonywanych robót, bo nie 
mogliśmy zrealizować zadania 
postawionego przez Radę. Słyszę, że 
możemy wnioski stawiać, a pan 
Wójt mówi, że to nieważna sprawa. 
Wójt Gminy 
Proszę nie przekręcać moich słów. 
Bardzo proszę. W takiej formie 
nigdy się nie wypowiedziałem, a to 
bardzo pejoratywnie o mnie świad-
czy, jeżeli tak się wypowiadam.  
Powiedziałem, że wnioski są, ale 
aby były realizowane – trzeba je  
skierować na komisję merytoryczną, 
przedstawić Radzie Gminy, a ja, 
jako Wójt, rozpatruję - czy wniosek 
jest zasadny, czy mam pieniądze i 
środki i to wynika wprost z 
przepisów prawnych, tak prawo 
stanowi, bo Pani może mieć taki 
wniosek czy komisja, a inny radny 
może mieć przeciwny i który mam 
realizować wniosek w takim 
wypadku, proszę mi powiedzieć? 
Moim obowiązkiem jest udzielenie 
odpowiedzi. 
Radna Lewczuk  
Zawsze na końcu protokołu jest 
pytanie, p. Przewodniczący Rady 
pyta, czy inni radni mają jakieś 
zastrzeżenia, czy mają wątpliwości, 
czy wniosek postawiony jest 
właściwie czy  niewłaściwie. Jakoś 
zastrzeżeń do tej pory nie było. 
Wójt Gminy 
Ale proszę nie tworzyć nowych 
procedur, proszę wnioski Komisji 
pod obrady Sesji. 
Radna Lewczuk 
Sporo wniosków złożonych nie 
ujrzało żadnego wykonania, to samo 
wnioski z Komisji. Pytanie 
postawiłam na początku i wracam 
do tego pytania. Co dalej z tymi 
wnioskami? 
Wójt Gminy 
Szkoda, że ja tego protokołu z Ko-
misji nie dostałem najpierw, żebym 
mógł się zapoznać, w terminie. 
Radny R. Wołkowycki 
Chciałem wrócić do tematu drzew 
przy ulicy Parkowej, jak się coś  
stanie, kto będzie płacił za naprawę  
linii na przykład, a jeśli komuś coś 
się stanie,  to do  kogo pójdzie po 
odszkodowanie, do Gminy czy do 
Parku? 
Wójt Gminy 
Do Parku. 
Radny R. Wołkowycki 
Trudno dwa lata czekać na wycięcie 
suchych drzew 

Wójt Gminy 
Do Parku wielokrotnie się 
zwracaliśmy, w tym tygodniu rów-
nież. 
Radny Przygodzki 
Wnioskuję o remont studzienki 
telekomunikacyjnej przy ul. Wasz-
kiewicza , przy posesji 198. Stu-
dzienka ta jest zapadnięta. 
 
Odpowiedzi na interpelacje zapytania 
i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady 
Pan Wójt oświadcza, że odpowiedzi 
na poszczególne interpelacje, za-
pytania i wnioski udzieli na piśmie. 
 
Sprawy różne. 
 
Radny R.Wołkowycki 
Chciałbym, żeby odpowiedzi Wójta 
były na Sesji czytane, żebyśmy 
wiedzieli, bo my dostaniemy, ale nie 
wiemy co dostali inni i jaka 
odpowiedź,  pozytywna, czy  
negatywna. 
Wójt Gminy  
Odpowiedzi wszystkie przechodzą 
przez Biuro Rady Gminy i  tam są 
dostępne.                                                             
Do radnej Lewczuk: 
Proszę przeczytać ustawy, to będzie 
Pani wiedziała, po co jest sesja. 
Sołtys Smela 
Jak możliwość korzystania z 
Internetu w Czerlonce? 
Wójt Gminy 
Jest w tej chwili opracowywana 
koncepcja, czyli trzeba określić 
punkty, w których będą stały 
nadajniki, jaka jest niezbędna moc 
itd. Prace trwają. 
Radny Kołodziński 
Kiedy zostaną ustawione pojemniki 
do segregacji śmieci na Olgi 
Gabiec? 
Radny R.Wołkowycki 
Na jakim etapie jest ustawianie 
kiosku z informacją turystyczną. 
Wójt Gminy 
To nie zależy od nas. Do tej pory 
dostarczono nam podstawę wyłącz-
nie. Przygotowaliśmy dokumentację 
techniczną. Czekamy.  
Sołtys Smela 
Jak się zakończyła rozmowa  Gminy 
z Nadleśnictwem w sprawie naszych 
szamb, hydroforni i innych.  
Wójt Gminy 
Było spotkanie. Przy mnie Dyrektor 
Zbrożek polecił p. Niedzielskiemu, 
aby sprawę załatwił. To było tydzień 
temu. 

Czekamy na efekty.  
Radny Gutowski 
Chciałem się dowiedzieć, jakiej 
firmie Gmina płaci za prąd  
publiczny. Spotkałem się z opinią, że 
firma w Bielsku Podlaskim jest 
bardzo droga i że można z innych 
źródeł pozyskiwać prąd. 
Wójt Gminy 
Miała wejść w życie ustawa o 
uwolnieniu cen energii, ale jeszcze 
w tej chwili ta ustawa nie weszła w 
życie. Myśleliśmy też o tym, że w 
takim wypadku poszukamy prądu, 
gdzie taniej. 
Przewodniczący Rady 
Nie ma ustawy o uwolnieniu cen 
energii, ale jest ustawa o 
uwolnieniu dostawców. 
W sprawach różnych mam do 
przedstawiciela BPN, którego 
bardzo serdecznie witamy i 
gościmy, żeby to, co dotyczyło 
Parku, Pani przekazała dla pani 
Dyrektor, że Samorząd Gminy  ma 
taka nieodpartą chęć i wolę, żeby z 
panią  Dyrektor się spotkać, żeby 
spróbować zorganizować takie 
spotkanie, bo przeczytaliśmy w 
prasie najprawdopodobniej 
kłamliwą informację, że pani 
Dyrektor nie chce z nami 
współpracować, tylko z Samo-
rządem Gminy Narewka. 
Sołtys Sieńczuk 
Proszę o wymianę przepalonych 
żarówek na Podolanach I. 
Przewodniczący Rady 
Zapytam Wójta, co z eternitem, bo 
eternit przymarzł do miejsc 
składowania. 
Wójt Gminy 
Nie podam daty, ale na pewno 
eternit będzie zabrany. 
Radny R.Wołkowycki 
Chciałem zapytać pana Wójta, czy 
został ustalony harmonogram 
gaszenia świateł w dni świąteczne 
przy domu kultury. 
Wójt Gminy 
W ogóle się nie świecą. 
Nam chodziło o to, żeby przy tablicy 
było jasno, bojąc się, żeby nie 
została zniszczona. Nie jest to 
podłączane pod oświetlenie ogólne, 
zapala się fizycznie, musiałby ktoś 
przychodzić włączać i wyłączać. 
 
Przewodniczący zamknął obrady 
XII Sesji Rady Gminy Białowieża. 
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Dokończenie ze strony 1. 
 
kich Przewozów Regionalnych. Mazowieckie Przewozy 
Regionalne również byłyby zainteresowane  tym odcin-
kiem. W czasie pobytu w Berlinie zainteresowaliśmy też  
tę linią prywatną firmę niemiecką, która jest częścią dużej 
brytyjskiej firmy przewozowej - ARRIVA. 
Niemiecka firma  organizuje przewozy pasażerskie w oko-
licach Berlina i Hamburga. Weszła już na rynek polski        
 i organizuje takie przewozy w rejonie Bydgoszczy. 
Przedstawiciele tej firmy mają przyjechać do nas w końcu 
lutego b.r. Oczekujemy na efekt rozmów. W  marcu  będę 
mógł odpowiedzieć na pytanie, kto będzie organizował 
przejazdy pasażerskie. Linię chcemy przekazać nieod-
płatnie. Będziemy szukać środków finansowych  na re-
mont linii kolejowej. Jeśli znajdzie się uprawniony orga-
nizator przewozów,  przekażemy tę linię w użytkowanie. 
To jest jakby jeden element sprawy. Oczekujemy również 
na współpracę Gmin, przez teren których przebiega  linia 
kolejowa. Są to:  Gmina Hajnówka i Gmina Białowieża. 
Gmina Hajnówka na odcinku do Czerlonki , a dalej Gmina 
Białowieża. Na razie perspektywy tej współpracy rysują 
się niezbyt optymistycznie. Pierwsze, co zrobiły Gminy, to 
naliczyły nam podatek od nieruchomości  za dwa miesiące 
ubiegłego roku. Pewnie to jest normalne działanie Gmin, 
które starają się realizować swoje dochody, chociaż 
przepisy, które mówią o zwolnieniach podatkowych  z ty-
tułu posiadania linii kolejowej, bez względu na to, czy one 
są użytkowane, czy nie, są w tej chwili dość kontro-
wersyjne i każdy je interpretuje na swój sposób. 
Odwołaliśmy się oczywiście od tych decyzji, ale sam 
element ich przysłania, bez żadnej próby rozmowy na ten 
temat, nie rokuje dobrzej naszej współpracy w tej dzie-
dzinie. Gminy powinny być bardzo zainteresowane tym, 
aby na  linii kolejowej coś się zaczęło dziać. My nie 
zamierzamy uzyskiwać jakichkolwiek dochodów z eksplo-
atacji  tej linii, w związku z tym nie bardzo będziemy mieli 
środki na to, żeby płacić podatek. Nie wiem, jak 
ustosunkuje się do tego problemu potencjalny organizator 
przewozów kolejowych na tej linii.  Czy będzie go stać? 
Czy nie pogorszy to opłacalności przedsięwzięcia, jeśli 
będzie musiał zapłacić  podatek. Jest to kwota ok. 200 tys.  
zł rocznie, dla obydwu Gmin, za całą linię. 
W  strategii rozwoju Gminy Białowieża planuje się, 
wzdłuż  linii kolejowej, ścieżkę rowerową, wtedy my 
zażądamy opłat za dzierżawę terenu pod  tę ścieżkę. 
Mówię o tym z uśmiechem, ale wydaje mi się, że 
powinniśmy w najbliższym czasie spotkać się i roz-
mawiać. Z góry przepraszam tych , którzy obruszą się na 
tę moją wypowiedż, że robię to za pośrednictwem gazety. 
Nie chciałbym też, aby brak współpracy z Gminami, 
zmusił nas do przekazania linii kolejowej do PKP. 
 
* Czy Starostwo ma konkretny projekt na użytkowanie linii 
kolejowej, czy też pozostawia się to inwestorowi? 
Już w momencie podpisywania aktu notarialnego, gdy 
przekazywano linię, podstawowym  zapisem było, że 
przekazuje się nam ten teren pod warunkiem , że będą tam 
prowadzone regularne przewozy pasażerskie. Kursy na tej 
linii zostaną wprowadzone do rozkładu jazdy.  
Przynajmniej jedna para pociągów będzie kursowała na li- 
nii Hajnówka-Białowieża. 
Oczywiście z odpowiednim zsynchronizowaniem z pocią- 

 
 K I E D Y  R U S Z A    L I N I A   K O L EJ O W A   D O  B I A Ł O W I E Ż Y ? 

 
 
gami odjeżdżającymi w kierunku Siedlec i Warszawy.  
Dobrze by było, gdyby to były dwie pary – rano i po po- 
łudniu . Mogłoby to rozwiązać problemy komunikacyjne. 
Jednak firmy przewozowe zadają pytania dotyczące liczby 
pasażerów.  Pieniądze liczą wszyscy. 
Mamy  jeszcze pomysł. Przy małym nasileniu ruchu na tej 
linii, można ją wykorzystać, po części, do organizacji 
przewozów turystycznych. Z przepisów, które nas zobo-
wiązują, wynika, że ma to być przede wszystkim linia 
komunikacyjna. 
Będziemy pionierami, jeśli zdołamy połączyć funkcję 
komunikacyjną z funkcją turystyczną. Tego jeszcze nikt    
w kraju nie robi. 
 
Dokąd planowane byłyby dojazdy w Białowieży?  Co z dwor-
cami kolejowymi? 
Dojazdy, jeśli już, to do Białowieży Pałac. Przy takim 
nasileniu ruchu nie są potrzebne specjalne urządzenia 
dworcowe. Chodzi o ustawienie ładnych wiat, które by się 
komponowały z otoczeniem. 
Dodam, że jeśli tylko zostaną ogłoszone konkursy z Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na 
środki unijne, będziemy próbowali złożyć wniosek o pie-
niądze na remont linii.  
 
Kiedy będzie  zbudowany nowy ośrodek zdrowia                  
w Białowieży i czy Starostwo Powiatowe partycypuje              
w kosztach budowy? 
Być może szybciej, niż białowieżanie to sobie wyobrażają. 
Akurat w tym względzie współpraca pomiędzy SP ZOZ, 
Samorządem Powiatowym, a Gminą Białowieża układa 
się, jak na razie, pomyślnie. Gmina zaplanowała w 
budżecie pewne środki na budowę nowego ośrodka zdro-
wia. Jest już wykonana dokumentacja techniczna. Przeka-
zaliśmy we władanie SP ZOZ-u działkę, obok aktualnie 
funkcjonującego  Ośrodka Zdrowia w Białowieży  i nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby do wiosny załatwić pozwolenie  
i rozpocząć budowę. 
Uważamy, że remont dużego, ale mało funkcjonalnego 
ośrodka zdrowia, pochłania większe koszty, niż budowa 
nowego . 
Starostwo finansowo uczestniczy, przekazując działkę, 
która jest naszą własnością . Na razie nie angażujemy do 
tego bezpośrednio środków finansowych, ale nie wyklu-
czamy takiej sytuacji, jeśli SP ZOZ nie będzie w stanie 
sobie z tym poradzić.  
  
Kiedy się rozpoczną intensywne i skuteczne naprawy dróg 
powiatowych w Białowieży  oraz  budowa chodników na 
głównej ulicy? 
Jest to problem, który i nas, jako Samorząd Powiatowy       
i  mieszkańców Białowieży, boli co najmniej od kilku lat. 
Nie jesteśmy w stanie dokonać modernizacji ulic centrum 
Białowieży tylko z własnych  środków budżetowych, to 
będzie już chyba czwarty raz, kiedy występujemy               
z wnioskami o fundusze unijne. Decyzje leżą po stronie  
Urzędu Marszałkowskiego. 
Dawniej budowaliśmy po kawałku chodnik i to, co zostało 
zrobione – wykonano z naszych środków. Nie byliśmy  
zadowoleni z tego, jak środki , które przekazaliśmy do 
Gminy, zostały na ten cel wykorzystane. 
Zmienili się ludzie, zmienił się Samorząd. Mamy taką 



nadzieję, popartą  deklaracjami,  płynącymi z Samorządu 
Wojewódzkiego, że już w tym rozdaniu inwestycja 
zostanie sfinalizowana. 
To jest troszeczkę dziwne, że miejsce, o którym wszyscy 
w województwie mówią, że jest wizytówką Podlasia          
– przez kilka kolejnych lat, nie może  uzyskać kwoty          
4 mln zł na kompletną modernizacje ulic. W tym roku 
mamy w budżecie przewidziane środki. Jak tylko zostaną 
ogłoszone konkursy, jesteśmy  gotowi do tego, żeby 
następnego dnia przesłać wniosek i będziemy czekać na 
decyzję. Teraz ta inwestycja została jakby trochę 
rozszerzona na lata. Poza przebudową powiatowych dróg 
w Białowieży, będzie również dołączony ciąg przez  
Zastawę, Pogorzelce, Budy, do drogi Białowieża                
– Hajnówka. 
 
Co Pan Starosta sądzi na temat poszerzenia wojewódzkiej 
drogi Białowieża-Hajnówka  ? 
Uważam, że bez szkody dla środowiska  tę drogę można 
by poszerzyć, w ramach istniejącego pasa drogowego, po 
metrze w obie strony, a gdyby ją poszerzyć o 1  i  1/2 
metra lub o 2m   – byłaby  to zupełnie inna droga, 
bezpieczniejsza niż jest.  
 
Dziękuję za rozmowę. 
                                                                              Elżbieta Laprus 
 
       
           CO  Z POSZERZENIEM  PARKU ? 
 
Informację uzyskaliśmy od Starosty Hajnowskiego, pana 
Włodzimierza Pietroczuka: 
W imieniu Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu 
Puszcza Białowieska, wysłałem zaproszenie do pana 
Ministra Środowiska,  na walne zebranie Stowarzyszenia, 
na którym chcielibyśmy podyskutować na temat 
zarządzania zasobami Puszczy Białowieskiej. Spotkanie 
powinno się odbyć na przełomie lutego i marca. 
Ustalenie terminu  pozostawiliśmy panu Ministrowi. 
                                                                                        E.L. 
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Z CYKLU:  BIAŁOWIEŻA NA STAREJ FOTOGRAFII 

                 FUNDUSZ STYPENDIALNY  
             im. prof. Simony Kossak 
 
           Samorząd Powiatu Hajnowskiego, realizując 
niespełnione plany ś.p. prof. Simony Kossak, uchwałą 
Rady Powiatu, z dnia 28.06.2007r., ustanowił Powiatowy 
Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak. Celem 
Funduszu jest wsparcie rozwoju zdolnych młodych ludzi    
– uczniów szkół średnich, którzy dzięki swojej pracy          
i zaangażowaniu uzyskują, w wybranej przez siebie 
dziedzinie, wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, 
posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie 
wyznaczyć cele do osiągnięcia. 
           Ustanowienie Funduszu jest również skromnym 
wyrazem uhonorowania zasług prof. Simony Kossak dla 
naszego regionu. 
           W pierwszej edycji Funduszu, za rok szkolny 
2006/2007 stypendia otrzymało 19 uczniów szkół średnich 
powiatu hajnowskiego. 
            Fundusz ma charakter otwarty. Każdy, kto chciałby 
uczestniczyć w realizacji niespełnionych planów prof. Si-
mony Kossak i pomóc w realizacji marzeń wybijających 
się młodych ludzi, może dokonać wpłaty na konto 
funduszu,  numer: 
 
                   58 1060 0076 0000 3310 0014 2459 
  
Mamy nadzieję, ze nasz apel spotka się  z Państwa zainte-
resowaniem i praktycznym wsparciem. 
             W imieniu stypendystów z góry serdecznie dzię-
kujemy. 
 
                                            Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                     Sergiusz Kojło 
    
                                                   Starosta Hajnowski 
                                              Włodzimierz Pietroczuk 

  Dawny dworzec carski w Białowieży.  Może stanie się inspiracją architektoniczną dla nowych właścicieli? 
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  Czesław Okołów     
 
Jak daleko sięgają Pana rodzinne 
powiązania z Puszczą Białowieską? 
Urodziłem się w Puszczy Biało-
wieskiej, gdzie mój ojciec, Wacław 
pracował w Nadleśnictwie Biała (o-
becnie białoruski park narodowy 
Bieławieżskaja Puszcza). Zarówno 
rodzina ojca, jak i matki, od wieków 
zamieszkiwały na kresach. 
 
Wywózka za Syberię, lata tułaczki, 
cierpień i głodu – to szczególnie 
dotkliwe doświadczenia życiowe… 
Na zesłanie zostaliśmy wywiezieni 
z Polesia, dokąd Ojciec został prze-
niesiony służbowo, do nadleśnictwa 
Chotynicze, na stanowisko adiun-
kta. Początkowo byliśmy w Wołog-
dzie, gdzie w 1941r. zmarł Ojciec. 
Po amnestii trafiliśmy do Południo-
wego Kazachstanu. Tu z głodu 
zmarł mój brat Ryszard. Do Polski 
wróciłem z Matką, w maju 1946 r. 
Pobyt w Związku Sowieckim, na 
nieludzkiej ziemi, to ciężkie przeży-
cie. Do dzisiaj pamiętam smak 
chleba, który Mama przywiozła 
jako prezent z Ałma-Aty, smakował 
mi  jak najlepszy tort. 
 
Co zafascynowało Pana w zawodzie 
leśnika i jaka droga wiodła do reali-
zacji zamierzeń? 
Sądzę, że to przykład Ojca. 
Niezależnie od tego, już w dzieciń-
stwie, interesowała mnie przyroda. 
Pamiętam obserwacje modliszek, 
czy widok stepu kazachstańskiego 
wiosną z kwitnącymi żółtymi i czer-
wonymi tulipanami. 
Po powrocie z zesłania poszedłem 
do czwartej klasy w Bobolicach 

k/Koszalina. Do sowieckiej szkoły 
nie chodziłem, uciekłem z pierwszej 
klasy. Czytać uczyła mnie Mama. 
Zamiast elementarza służyło Og-
niem i mieczem oraz Placówka. 
Maturę uzyskałem w Bielsku 
Podlaskim. Studiowałem leśnictwo 
w Warszawie na SGGW, tam też 
obroniłem w 1967 roku  rozprawę 
doktorską z entomologii leśnej. 
Ukończyłem też Podyplomowe 
Studium Ochrony Przyrody 
Akademii Rolniczej w Krakowie 
oraz Seminarium Parków Naro-
dowych i Rezerwatów Przyrody 
Uniwersytetu w Aun Aubor (USA, 
Kanada). 
 
Jak przebiegała Pana kariera zawo-
dowa? 
Pracę zawodową rozpocząłem         
w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski    
w 1958 roku, gdzie odbyłem wstęp-
ny staż pracy, po czym zająłem 
stanowisko adiunkta. 
W kwietniu 1960 roku rozpocząłem 
pracę w Białowieskim Parku Naro-
dowym, w którym przepracowałem 
prawie 42 lata. 
 
Czym zafascynowała Pana Puszcza 
Białowieska, aby się tu realizować za-
wodowo? 
W Białowieży do dnia dzisiejszego 
fascynuje mnie jej bogactwo przy-, 
rolnicze, mnogość form życia, 
zmienność lasu w różnych porach 
roku i jego różnorodność, tudzież 
obecność rzadkich gatunków, relik-
tów puszczańskich, nie tylko żubra, 
ale i rożnych owadów, grzybów czy 
ptaków. 

 
Portrety  
pamięci 
    mieszkańców    
Gminy Białowieża 

Pracował Pan w BPN jako kustosz 
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. Jak 
Pan wspomina ten czas? 
Rozpocząłem pracę od trudnego 
zadania, musiałem w ciągu nieca-
łych  2 miesięcy przygotować nową 
wystawę muzeum na przyjazd 
uczestników Zgromadzenia Gene-
ralnego Światowei Unii Ochrony 
Przyrody(IUCN), obradującego w 
Warszawie. 
W tej pracy wiele skorzystałem        
z uwag profesora Augusta Dehnela, 
ówczesnego przewodniczącego Ra-
dy Naukowej BPN. Potem pracowa-
łem nad nową ekspozycją, otwarta 
w nowym budynku w 1972 roku.  
Był to dobry czas, mimo licznych 
obowiązków. Miałem czas na pracę 
w terenie i prowadzenie badań. 
 
Pełnił Pan funkcję Dyrektora Biało-
wieskiego Parku Narodowego, jak       
z pespektywy czasu widzi Pan swoje 
działania? 
Białowieskim Parkiem Narodowym 
kierowałem od 1991 roku. Przez 1,5 
roku pełniłem obowiązki dyrektora, 
a od sierpnia 1992, do stycznia 
2003r. byłem dyrektorem. 
W tym czasie BPN został powięk-
szony. Utworzono w nim Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej, zmoder-
nizowano system grzewczy 
budynków w Parku Pałacowym, 
wreszcie przebudowano budynki 
wzniesione na miejscu pałacu cars-
kiego oraz unowocześniono ekspo-
zycję muzealną. 
Prócz tych, niejako namacalnych, 
osiągnięć udało się zgromadzić bo-
gaty księgozbiór i dokumentację 
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fotograficzną, dotyczącą Puszczy 
Białowieskiej.  Białowieski  Park 
Narodowy stał się rozpoznawany 
nie tylko w Europie, ale i na 
świecie. Tak więc wydaje mi się, że 
parę rzeczy udało mi się zrealizo-
wać. 
 
Wydał Pan drukiem szereg publi-
kacji, które z nich są najbliższe Pana 
sercu? 
Wśród ponad 400 mniejszych          
i większych publikacji za najcen-
niejsze uważam 7 tomów Biblio-
grafii Puszczy Białowieskiej, które 
ujmują do końca 2000 roku ponad 
13 tys. pozycji, a prawie 14 tys. pu- 
blikacji dotyczy Puszczy Białow. 
Inne, to oryginalne prace prezentu-
jace wyniki badań nad ekologią 
kornikowatych, uszkodzeniem sys-
temów korzeniowych wskutek 
wydeptywania , a także prace nad 
szybkością rozkładu drewna w lesie. 
 
Czy Pana dzieci wybrały podobną 
drogę zawodowych zainteresowań? 
Mam dwóch synów. Starszy, Grze-
gorz, jest leśnikiem, ukończył 
wydział leśny SGGW w Warszawie. 
Pracuje w Kampinoskim Parku 
Narodowym, gdzie kieruje Centrum 
Muzealno-Dydaktycznym. Prócz 
tego z powodzeniem fotografuje 
przyrodę nie tylko Polski, ale i in-
nych regionów świata. Jest współ-
autorem albumu fotograficznego      
o Kampinoskim Parku Narodowym, 
licznych folderów, przewodników    
i artykułów popularyzujących 
przyrodę Polski, w tym również 
Puszczy Białowieskiej. 
Młodszy syn, Andrzej, jest fizy-
kiem. Obronił doktorat, jest praco-
wnikiem naukowym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mimo, że zajmuje 
się sprawami odległymi od  przyro-
dy, często przyjeżdża do Białowieży 
i chętnie wędruje po jej ostępach. 
 
Jaki obraz Białowieży chciałby Pan 
jeszcze zobaczyć? 
Niestety Białowieża traci swój urok 
i indywidualność. Powstają tu 
budynki niemające  nic wspólnego z 
krajobrazem i tradycją ( przykład:  
hotel Soplicowo czy zakopiańska 
architektura na Stoczku). 
Wreszcie sam krajobraz Polany 
Białowieskiej wskutek zaniku 
hodowli bydła i uprawy roli ginie    
w zastraszającym tempie. 
 
Serdecznie dziękuje za rozmowę. 
 
                                     Elżbieta Laprus 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
         W numerze 5/2007 GŁOSU 
BIAŁOWIEŻY pan Krzysztof  Za-
mojski, Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska w Radzie 
Gminy Białowieża, zamieścił infor-
mację o projekcie budowy zbiornika 
retencyjnego, o powierzchni 5-6 ha, 
w dolinie Narewki, między ulicą 
Parkową i Mostową. Dokładna 
lokalizacja zbiornika zostałaby o-
kreślona po wykonaniu zadań 
hydrologicznych. Wyniki tych ba-
dań musiałyby kategorycznie 
wykluczyć zamulanie się basenu, 
który miałby spełniać także rolę 
kąpieliska. 
        Chcemy ustosunkować się do 
tego pomysłu ponieważ znamy 
warunki ekologiczne i krajobrazowe 
doliny rzeki. 
W roku 1995 przeprowadziliśmy 
badania, które obejmowały opis 
siedlisk i zbiorowisk roślinnych 
oraz walorów krajobrazowych 
doliny Narewki. Mimo kilkakrotne-
go prostowania koryta rzeki, 
począwszy od XVIII wieku, 
roślinność w dolinie charakteryzuje 
się wysokim stopniem naturalności. 
Dominują tu zbiorowiska roślinne z 
udziałem gatunków charakteryst-
tycznych dla torfowisk niskich i 
przejściowych, z udziałem kilku ga-
tunków objętych ochrona ścisłą. 
Bujna roślinność zielna i udział 
krzewów, stwarzają doskonałe wa-
runki  bytowania dla wielu gatun-
ków ptaków, gadów, płazów i drob-
nych ssaków. Wybudowanie 
zbiornika retencyjnego, który byłby 
równocześnie basenem kąpielo-
wym, zakłóciłoby swobodę i liczeb-
ność wielu gatunków zwierząt. 
Po północnej stronie doliny, prócz 
zbiorowisk torfowiskowych i wil-
gotnych łąk, występują niewielkie 
wyniesienia, charakteryzujące się 
piaszczystą glebą. Są to tak zwane 
pagóry meandrowe. Występują tu 
gatunki siedlisk ubogich, np. : 
turzyca owcza, turzyca czerwona, 
jastrzębiec kosmaty i szereg innych. 
Rosną też nieliczne młode sosenki, 
pochodzące z samosiewu. Pagóry te 
urozmaicają krajobraz i stanowią  
ciekawostkę geologiczną. 
 
 

 

 
 
 
 
    
 Aby zachować walory przyrodni-
cze  i krajobrazowe zbiorowisk w 
dolinie Narewki, konieczne jest 
okresowe prowadzenie zabiegów 
technicznych i pielęgnacyjnych. 
Mamy na myśli przede wszystkim 
usuwanie  spontanicznie wkracza-
jących gatunków drzewiastych i 
okresowe koszenie szuwarów, 
turzycowisk i łąk. 
Ponadto sądzimy, że korzystniejsze 
od budowy zbiornika retencyjnego, 
pełniącego jednocześnie rolę kąpie-
liska, byłoby stworzenie na rzece 
systemu zastawek wodnych. 
Zastawki powodowałyby wol-
niejszy odpływ wód powierzch-
niowych w dolinie, podnosząc jed-
noczesnie lustro wody w korycie 
rzeki. 
Przy okazji przedstawiamy naszą 
opinię odnośnie planowanej 
renowacji basenu rekreacyjnego na 
zapleczu Szkoły Podstawowej. 
Opinia ta jest jak najbardziej pozy-
tywna. 
     Na zakończenie informujemy 
czytelników, że stosunki hydrolo-
giczne w Puszczy Białowieskiej po-
gorszyły się w ciągu ostatnich lat. 
Obniżył się znacznie poziom wód 
gruntowych. 
Zjawisko to jest szczególnie niebez-
pieczne w odniesieniu do siedlisk 
wilgotnych i podmokłych. 
Lasy Państwowe oraz pracownicy 
naukowi są zdania, że temu zjawis-
ku należy przeciwdziałać. 
Zadanie trudne ale nie beznadziejne. 
 

Czy należy budować zbiornik wodny w dolinie Narewki? 
 
Amelia Kawecka 
Andrzej Antczak 
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Jasełka – luty 1937 roku Teatr – 1938 rok

 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne  BPN  

 



                           
 

 
 
  
 

Zdjęcie z zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Białowieży  w  1945 roku. 
Od lewej siedzą: 1 (?),  2. Helena Szemplińska,  3.Kazimiera Kościelecka, 4. Maria Wołoszowa, 5.ks. prałat Skalski,  
                            6. Leopold Rusiniak ,7. pani Darda (katechetka),  8 (?) ,  9. pani Gundłach. 

  Pałacyk Myśliwski w Parku Pałacowym w Białowieży
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       Defilada  KRAKUSÓW  z  okazji   obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja  ( 1937rok)                        
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    Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Białowieży ( 1958 rok) - z wychowawczynią panią Heleną Szemplińską



 
 

 

 

Z  CYKLU:    OKRUCHY  WSPOMNIEŃ… 
 

 Helena Pawliczuk  (z domu Buszko)       
                                                                                           
Helena urodziła się 1.01.1937 roku w Białowieży, gdzie uczęszczała do  
szkoły podstawowej. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Bielsku Pod-  
laskim, w 1955 roku. Pracowała jako nauczycielka w Plebanowie w la-   
tach 1955-1959. Od 1959 roku do 1963 pracowała też jako nauczycielka                   
w Szkole Podstawowej w Teremiskach. Zawarła związek małżeński i  
rozpoczęła pracę, od 1.IX.1963 roku, w Państwowym Domu Dziecka w       
Białowieży - jako wychowawczyni. W roku 1966 ukończyła kurs z za-   
kresu opieki nad dzieckiem, a w 1980 Wyższe Studia Zawodowe z 
zakresu pedagogiki opiekuńczej. W Domu Dziecka pracowała do czasu  
 odejścia  na emeryturę, w 1989 roku i   kilka lat  póżniej na ½  etatu.  
Nagrodzona  Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania za wybitne  
osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej . W 1976 roku 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 
Zmarła  5.01.2008 roku. 
    

Pracowałyśmy razem z Panią Heleną Pawliczuk od roku 
1963,  gdy  Dom  Dziecka  znajdował się jeszcze na Cen-        
turze.  Kierownikiem  był  pan Wiktor Kustroń, a póżniej          
pani Irena Masalska. 
Z perspektywy  czasu  z  sentymentem  wspominam tamte 
czasy.  Razem  z panią Helą ( w myślach pozostanie jako 
pani  Hela)  borykałyśmy  się z codziennymi problemami. 
Te odległe lata wymagały nieco innych predyspozycji od 
wychowawcy,  niż  póżniej,  gdy Dom Dziecka przeniesie- 
no  do  Domu Jagierskiego. Wychowawców było mniej, a  
co  za tym idzie, osobiste zaangażowanie, siłą rzeczy, mu- 
siało  być większe. Odrabianie lekcji, organizowanie wol- 
nego  czasu  dzieciom.  Przypomnę, że środki były bardzo 
skromne:  brak  sprzętu  sportowego,  nie  było  telewizji,  
komputerów,  autokarów  –  musiałyśmy  liczyć  tylko   na         Grupa dziewcząt podczas pochodu pierwszomajowego 
własną   pomysłowość  i wykorzystać to, co było pod ręką. 
Pani  Hela  nie  liczyła  się  ze swoim  prywatnym czasem. 
Często zostawała  ponad godziny, czy też to, co można by- 
ło, wykonywała w domu. 
Na  szacunek  i  uznanie  swoich wychowanków zasłużyła         
przez  żmudną  pracę,  której  efekty  widoczne są dopiero 
wówczas, gdy młodzież opuści dom dziecka. 
                                                                   Zofia Rychter 
                                                     

 Pani Helenka prowadziła   z  wychowankami  kółko 
sprawnych  rąk.  Była mistrzynią w robótkach ręcznych i 
specjalizowała się głównie w wyszywaniu serwetek, brzegi   
wykańczając   pięknym   ściegiem   szydełkowym. 
Wykonywała  to  prawdziwie po mistrzowsku, a dziewcze- 
ta obserwując ją i naśladując,  starały się dorównać. Były            
to  wspaniałe  małe prace  – arcydzieła, które przyciągały            Grupa chłopców i syn Pani Heleny na placu zabaw 
mój  wzrok  i  chęć  uczestniczenia w tych zajęciach coraz 
to nowych wychowanek.                                                              
Pani  Helenka  miała ciepły i serdeczny  kontakt z  wycho-           

Panią  Helenę  Pawliczuk poznałam we wrześniu 1975 r. 
Wtedy właśnie rozpoczęłam pracę w Państwowym Domu 
Dziecka w Białowieży. 
Pani Helena w tym czasie była już doświadczonym pe-
dagogiem.  Grupy  wychowawcze  były  dość  liczne,  ale 

wankami.  Bardzo kochała dzieci. 
                                                                      Irena Masajło 
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dziewczęta z jej grupy zawsze mogły liczyć na swoją panią. 
Organizowała im liczne zajęcia, starała się jak najlepiej 
przygotować je do samodzielnego życia - uczyła szycia, 
szydełkowania, robienia na drutach, przyrządzania pros-
tych potraw. Jak prawdziwa mama pomagała odrabiać 
prace domowe i wyrównywać braki dydaktyczne. Zawsze 
miała czas dla dziewcząt, nigdy nie zostawiła ich z nieroz-
wiązanymi problemami, a takich przecież było bardzo du-
żo. Swój wolny czas poświęcała właśnie dzieciom, bo one 
potrzebowały ciepła, miłości i zrozumienia. 
Miałam przyjemność wspólnie z Panią Heleną prowadzić 
grupę dziewcząt. Bardzo miło wspominam tę współpracę. 
Kochała i rozumiała młodzież, zawsze służyła pomocą, 
wpajała takie wartości jak: szczerość, sumienność, obo-
wiązkowość i wrażliwość na krzywdę ludzką. 
Wychowała wiele pokoleń młodzieży. Dzisiaj są dorosłymi, 
wartościowymi ludżmi – Halinka Aleksandrowicz, Ewa 
Kowejsza, Bożena Kowejsza, Elżbieta Szklarz. 
Po przejściu na emeryturę jeszcze kilka lat Pani Helena 
pracowała na pół etatu. Swoim doświadczeniem dzieliła 
się z młodymi wychowawcami, ale przede wszystkim wy-
chowywała dzieci i młodzież. 
    Zawsze pozostanie w pamięci wychowanek i współpra-
cowników.  

Od lewej stoją:  p. Zofia Rychter, p. Helena Pawliczuk,            
                         p. Stanisław Bieńko. 

                                                                   Danuta Bujczyk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wycieczka wszystkich dzieci  do Trójmiasta. Rejs statkiem BŁYSKAWICA. 
Od lewej siedzą wychowawcy: Danuta Bujczyk, Irena Milko – Dyrektor, Anna Pawluczuk. 
Stoi: Walentyna Leśniak 
U góry stoją  od lewej: Piotr Milko, Helena Pawliczuk, pani Skiepko. 
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                                        L I P I E C     B I A Ł O W I E S K I 
 
 

                   LIPIEC BIAŁOWIESKI 
     produkt o chronionej nazwie pochodzenia 
 
       Na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego 
odbyła się 21 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w 
Białymstoku konferencja, której celem było omówienie 
problemów wynikłych w trakcie procesu rejestracji miodu 
LIPIEC BIAŁOWIESKI, jako chronionej nazwy pochodze-
nia. Na konferencję przybył przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departamentu Programowania 
i Analiz – pan Jakub Jasiński – Naczelnik Wydziału Ozna-
czeń Geograficznych. 
      W konferencji udział wzięli przedstawiciele wniosko-
dawcy tzn. Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Puszczy 
Białowieskiej, z prezesem Stowarzyszenia, panem Anato-
lem  Filipczukiem. 
Ponadto w konferencji uczestniczyli zaproszeni przedsta-
wiciele z następujących instytucji: 
- Starosta Powiatu Hajnowskiego – pan Włodzimierz  
Pietroczuk 
-   Nadleśnictwa Białowieża – pan Andrzej Antczak, Zas-
tępca nadleśniczego 
-   Nadleśnictwa Hajnówka – pan Grzegorz Bielecki, Nad-
leśniczy 
-   Nadleśnictwa Browsk – pan Jarosław Stocki, Inżynier 
Nadzoru 
-   Białowieskiego Parku Narodowego – pan Anatol Plewa 
-   Fundacji Wspomagania Wsi – pan Eugeniusz Kowalski 
-   Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie – pan Kazimierz Marcel Krajewski, Z-ca Dyrektora. 
        Konferencję otworzyła, witając przybyłych uczestni- 
ków, pani Elżbieta Filipowicz – Dyrektor  Departamentu 
Rolnictwa Mienia i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim 
informując o przedmiocie konferencji. Pani Dyrektor 
wyraziła nadzieję, że w niedługim czasie produkt o nazwie 
LIPIEC BIAŁOWIESKI,  będzie mógł być uznany, jako 
produkt regionalny, o chronionej nazwie pochodzenia. 
Pani Dyrektor  przekazała dalsze przewodnictwo konferen-
cji przedstawicielowi Ministerstwa, panu Jakubowi Jasińs-
kiemu, który omówił szczegółowo złożony do Minister-
twa wniosek, zwracając uwagę na elementy wniosku, które 
mają  być zmienione lub uzupełnione. 
Należy tu podkreślić bardzo przychylny stosunek Urzędu 
Marszałkowskiego, jak również Ministerstwa, do wniosku 
złożonego przez Stowarzyszenie. 
       Po twórczej i wyczerpującej dyskusji powołano kilku-
osobowy Zespół Konsultacyjny do skorygowania 
niektórych zapisów wniosku. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 25 stycznia b.r., 
na którym podjęto pewne ustalenia dotyczące przedmioto-
wego wniosku. 
      Omawiając działania związane z rejestracją LIPCA 
BIAŁOWIESKIEGO należy zaznaczyć, że zanim podjęto 
decyzję o zgłoszeniu produktu do europejskiego systemu 
nazw i oznaczeń geograficznych, jako CHRONIONA 
NAZWA POCHODZENIA, miód ten uzyskał szereg wyróż- 
nień w kraju: 
2006 – Nagroda Marszałka województwa Podlaskiego za   
             zajęcie I miejsca 

2006 – Dyplom I Nagroda w konkursie Nasze Kulinarne                
Dziedzictwo z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego. 
2007  - Nominacja i uzyskanie tytułu PERŁA 2007 na  
            wystawie produktów rolniczych i spożywczych       
            POLAGRA na Targach Poznańskich. 
2007 – Puchar Wójta Gminy Białowieża za najlepszy miód 
             na Festynie Miodowym w Białowieży. 
Miód LIPIEC BIAŁOWIESKI  został zarejestrowany w 
Krajowym Rejestrze Produktów Tradycyjnych. 
          Mając na uwadze prestiż i korzyści wynikające z 
produkcji LIPCA BIAŁOWIESKIEGO,  zachęcam pszcze-
larzy białowieskich do aktywnego włączenia się do działa-
nia w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Rejonu Puszczy Biało-
wieskiej i produkowania tego unikalnego miodu. 
                                                                           Jerzy Droń 
                         LIPIEC BIAŁOWIESKI 
  Unikalny produkt z rejonu Puszczy Białowieskiej 
                             
Podam odrobinę informacji, jak doszło do pomysłu zgło-
szenia do zarejestrowania w Unii Europejskiej, miodu po-
zyskiwanego na terenie puszczy, jako produktu regional-
nego (CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA). 
 Pomysł powstał w głowie pana Anatola Filipczuka, pre-
zesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Puszczy Biało-
wieskiej. Pan Filipczuk jest czynnym pszczelarzem, posia-
dającym pasieki, rozlokowane na terenie puszczy. Kulty-
wuje on pszczelarskie tradycje rodzinne ponieważ dziadek 
pana prezesa, Filimon Waszkiewicz, mieszkaniec 
Białowieży, był miejscowym bartnikiem, pozyskującym 
miód z barci znajdujących się w puszczy. 
W zebranych materiałach znalazł wzmianki z r. 1665 o 
tzw. Kontrakcie z bartnikami, który został zawarty między 
wojewodą płockim, Janem Karolem Kopciem, z trzema 
puszczańskimi bartnikami. 
Wzmianki o historycznym pochodzeniu LIPCA BIAŁO-
WIESKIEGO  znajdujemy w opracowaniach wybitnego 
polskiego etnografa przełomu XIX i XX wieku, Zygmunta 
Glogera np. w Białowieża w albumie – 1903 
W 1882 roku odbył on podróż wraz z pisarzem Henrykiem 
Sienkiewiczem do Puszczy. Swoje wrażenia – zachwyt 
piękną przyrodą – przedstawił w następujących słowach: 
Po tych drzewach należy się miejsce miododajnej lipie, 
która tu wyrasta równie wysoko i równie prosto jak sosna, 
dźwigając niewielką koronę z gałęzi na wierzchołku.(…) 
Czy to bowiem dlatego, że pszczelnictwem mała liczba 
mieszkańców puszczy się zajmuje, że lipiec tutejszy po-
szukiwany jest przez amatorów ze stron dalekich, ale cena 
garnca ( bo na wagę tu jeszcze sprzedawać nie umieją) 
dochodzi nieraz do 15-tu rubli. 
      Zainspirowany tymi dawnymi informacjami, pan Ana-
tol Filipczuk, zachęcił członków Stowarzyszenia do zgło-
szenia produktu, jakim jest miód o nazwie LIPIEC BIA-
ŁOWISKI . Aktualnie prace nad wnioskiem są daleko za-
awansowane i jest duża szansa uzyskania unijnego akceptu 
                                                                    Jerzy Droń 
Stowarzyszenie Pszczelarzy Rejonu Puszczy Białowieskiej 



Tajemniczy żywot łasicy      

 

Karol Zub     
 

Mieszkając w niewielkiej miejscowości, w sercu Puszczy, częściej niż inni ludzie mamy okazję spotykać się z dzikimi 
zwierzętami. Weźmy chociażby żubry, które mamy szansę oglądać podczas spaceru po lesie, w drodze do Hajnówki lub tuż za 
naszym płotem. Wokół nas mieszka jednak wiele pospolitych gatunków, które obserwujemy sporadycznie, albo nie zauważamy 
ich wcale. Do takich stworzeń zalicza się łasica – najmniejszy i najbardziej rozpowszechniony -  ale też najbardziej tajemniczy 
drapieżnik.  
 
Naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę jak mały jest 
to ssak. Pierwszą reakcją na widok łasicy jest zazwyczaj 
okrzyk zdziwienia i pytanie czy to rzeczywiście dorosły 
osobnik, gdyż łasice są niewiele większe od gryzoni, na 
które polują. Największe samce ważą około 150 gram a 
więc osiągają zaledwie połowę masy ciała przeciętnego 
szczura. Samice są 3-4-krotnie mniejsze i są wielkości 
dużej myszy. Dzięki tak małym rozmiarom ciała łasice są 
w stanie skutecznie polować na gryzonie w ich gniazdach i 
norach, z drugiej jednak strony same łatwo padają ofiarą 
większych drapieżników. Stąd też ssaki te rzadko pokazują 
się na otwartej przestrzeni, spędzając życie pod ziemią lub 
ukryte w gęstej roślinności, czasami tylko przemykając 
pomiędzy zabudowaniami lub błyskawicznie przecinając  
drogę. 
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 Bez zastosowania nowoczesnych technik do dzisiaj 
niewiele byśmy wiedzieli o życiu tych zwierząt. Aby móc 
obserwować łasice w ich naturalnym środowisku zakłada 
się im nadajniki radiowe w postaci miniaturowej obroży. 
Czasami spotykam się z zarzutami, że jest to 
niehumanitarna metoda badawcza. Z całą jednak 
odpowiedzialnością, wynikającą z wieloletniego 
doświadczenia, mogę stwierdzić, że obroża taka nigdy nie 
stała się przyczyną śmierci lub okaleczenia śledzonych 
zwierząt. Poza tym po kilku dniach łasice z łatwością 
pozbywają się nadajników lub zostają one zdjęte po 
ponownym odłowieniu zwierzątka. Pomimo tego, że 
badaniu łasic poświęciłem ponad dziesięć lat swego życia, 
na wiele pytań nadal nie znam odpowiedzi. Z drugiej 
jednak strony miałem unikalną okazję bliższego poznania 
tych zwierząt, więc mogę o nich nieco więcej 
opowiedzieć.  
 

Łasice są bardzo wdzięcznym obiektem do obserwacji, 
gdyż w przeciwieństwie do innych dzikich zwierząt nie 
wykazują specjalnego strachu przed ludźmi. Chyba 
wychodzą z założenia, że tak duże zwierzę jak człowiek 
nie będzie podejmowało wysiłku aby upolować coś tak 
małego. Wystarczy więc tylko nie wykonywać żadnych 
gwałtownych ruchów, aby cieszyć się widokiem łasicy 
przez długie chwile. Można wówczas zaobserwować wiele 
unikalnych zachowań tych zwierząt. Któregoś dnia śledząc 
polującą łasicę zauważyłem, że w jej pobliżu poszukuje 
pożywienia nornica ruda. Kiedy gryzoń usłyszał (bądź 
wyczuł) obecność drapieżnika natychmiast zastygł w 
bezruchu. Łasica była tuż obok, ale ze zdziwieniem 
zauważyłem, że nie jest w stanie odszukać nornicy. 
Wyczuwając zapach drapieżnik kilkakrotnie przechodził 
dosłownie o kilka centymetrów od nieruchomego 
gryzonia, ale szybko poddał się i ruszył dalej w 
poszukiwaniu innej zdobyczy. Już po kilku chwilach 
nornica ocknęła się z odrętwienia i szybko poszukała sobie 
bezpiecznego ukrycia. Tym razem udało się jej przeżyć! 
Kolejnego dnia obserwowałem zachowanie innej nornicy, 
które wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Otóż 
zauważywszy obecność drapieżnika nornica wspięła się na 
grubsze źdźbło trawy i tam zawisła na wysokości 
kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią. Łasica 
oczywiście zauważyła ten manewr, ale okazała się zbyt 
ciężka aby ruszyć w ślady swojej niedoszłej zdobyczy. 
Wprawdzie kilka razy próbowała doskoczyć do nornicy, 
ale po kilku nieudanych próbach zrezygnowała i 
postanowiła poszukać łatwiejszej ofiary. Oczywiście duża 
część polowań łasic kończy się sukcesem. Wówczas 
przenoszą zdobycz do najbliższej nory, gdzie ją zjadają. 
Pewnego dnia prowadząc obserwacje przysiadłem na pniu 
zwalonego drzewa. Łasica polowała gdzieś w pobliżu, 
więc wyciągnąłem kanapkę i też postanowiłem się posilić. 
Nagle kątem oka dostrzegłem jakiś ruch na końcu kłody, 
na której właśnie siedziałem i ręka z kanapką zastygła w 
pół drogi. Po pniu biegła do mnie łasica, niosąc w 
pyszczku świeżo upolowaną nornicę. Najwyraźniej 
stanąłem jej na drodze, gdyż położyła zabitego gryzonia 
tuż przy mojej nodze i wyruszyła na poszukiwanie 
jakiegoś obejścia. Po chwili wynurzyła się z roślinności z 
zupełnie innej strony, zabrała swoją zdobycz i poniosła ją 
do swojego ukrycia. Dobrze, że nie trwało to długo, gdyż 
ręka zdążyła mi już porządnie zdrętwieć.  
 
Zupełnie inną strategię stosują łasice polujące na myszy 
leśne. Ponieważ gryzonie te są naprawdę szybkie i w 
bezpośrednim pościgu drapieżnik ma niewielkie szanse, 
stąd też łasice starają się zaskoczyć je we śnie. Myszy 
leśne są aktywne wyłącznie nocą a dnie przesypiają we 



wspólnych gniazdach, po kilka w jednym ukryciu. Jeżeli 
drapieżnikowi uda się znaleźć takie miejsce, wówczas jest 
w stanie upolować jedną lub dwie myszy, podczas gdy 
pozostałe ratują się paniczną ucieczką. Jest to zaiste 
niezwykły widok kiedy w kilka chwil po wejściu łasicy do 
nory lub dziupli dosłownie „wystrzeliwuje” z niej kilka 
myszy i pędzi na oślep. Czasami tuż za nimi pędzi łasica, 
jednak znacznie częściej pozostaje w miejscu udanego 
polowania.  
 
Szczególnie łatwo obserwować jest łasice późną jesienią, 
kiedy zdążą już mienić futro na zimowe, zupełnie białe a 
śniegu jeszcze nie ma. Jest to bardzo niebezpieczny okres 
dla tych zwierząt, gdyż są wówczas dobrze widoczne z 
dużej odległości. Dlatego też łasice starają się w tym 
czasie ograniczyć swoją aktywność, a kiedy już polują, to 
pozostają pod ziemią lub pod osłoną suchych traw. Kiedy 
spadnie śnieg życie tych małych drapieżników staje się 
łatwiejsze. Mogą one wówczas polować pod śniegiem, 
gdzie temperatura nie spada poniżej zera, a dzięki 
maskującej barwie futra również na powierzchni śniegu 
pozostają niewidoczne.  
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Nie zawsze jednak wystarcza to aby ustrzec się 

niebezpieczeństwa. Ubiegłej zimy spacerując po Parku 
Pałacowym spostrzegłem tropy łasicy, które przecinały 
alejkę i postanowiłem przez chwilę pójść za nimi. 
Początkowo tropy wiodły przez krzaki a potem 
wyprowadziły mnie na otwartą przestrzeń, gdzie nagle się 
urwały. Kiedy podszedłem bliżej okazało się, że 
tajemnicze zniknięcie łasicy można dało się wytłumaczyć 
atakiem jakiegoś skrzydlatego myśliwego, 
najprawdopodobniej myszołowa. Na śniegu było widać 
wyraźne odbicie dużych skrzydeł a w miejscu gdzie się 
kończył trop było małe zagłębienie i kilka kropel krwi. 
Cóż, życie łasicy bywa krótkie i pełne niespodzianek, 
kiedy raz się jest drapieżnikiem a za chwilę ofiarą … 
 
Dopiero zimą ujawnia się prawdziwa natura łasic, które są 
wielkimi śpiochami. Wiosną i latem, kiedy poszukują 
partnera do rozrodu lub zajmują się młodymi, łasice są 
aktywne przez 4-6 godzin w ciągu dnia, gdyż nocnych 
wypraw zazwyczaj unikają. Kiedy nadchodzą chłody 
łasice zajmują się jedynie polowaniem, które zazwyczaj 
nie trwa dłużej niż 1-2 godziny a resztę czasu przesypiają. 
W czasie szczególnie mroźnych okresów potrafią nie 
opuszczać swojej nory przez kilka dni, korzystając z 
zapasów tłuszczu zgromadzonego pod skórą lub żywiąc 
się gryzoniami, które upolowały wcześniej i schowały na 
„czarną godzinę”. W zimowym schronieniu łasicy panują 

zaiste komfortowe warunki, gdyż chociaż drapieżnik ten 
sam nie buduje gniazd, to jednak zajmuje schronienia 
przygotowane przez myszy lub norniki. Wyścieła je także 
warstwą sierści wyskubanej z upolowanych gryzoni, 
tworząc dodatkową warstwę izolującego filcu. W takim 
gnieździe temperatura nigdy nie spada poniżej 20oC, 
pomimo tego, że na powierzchni panuje mróz. Nic więc 
dziwnego, że łasice niezbyt często opuszczają swój ciepły 
domek i dlatego też  rzadko mamy okazję cieszyć oczy 
widokiem ich nieskazitelnie białego futerka. Warto jednak 
próbować, gdyż obserwacja tych maleństw dostarcza 
niezapomnianych emocji. 
 
 
 
   
 
 
Przeniesiono ze strony 26 
 
wycięciu narządów rozrodczych. Zabieg wykonuje się 
powyżej 6 miesiąca życia. Młode zwierzęta znoszą go 
bardzo dobrze i po kilku dniach nie ma śladu w 
zachowaniu po przebytym zabiegu. Jednocześnie unikamy 
w późniejszym okresie podatności na wystąpienie zmian 
nowotworowych w gruczołach mlekowych. 

Innym sposobem jest podanie zastrzyków 
hormonalnych. Iniekcje wykonuje się najlepiej w okresie 
dwóch miesięcy przed spodziewaną rują. Zastrzyk działa 6 
miesięcy. Dodatkowo u kotek można stosować tabletki 
hormonalne które podaje się raz w tygodniu.  Można je tez 
stosować w celu wygaszenia lub przerwania rui. 

Kiedy jednak nie upilnujemy naszego zwierzaka i 
dojdzie do niepożądanego pokrycia lub suka w rui nam 
ucieknie i nie wiadomo co się z nią działo, istnieje także, 
możliwość zapobieżenia ciąży. Podaje się specjalne 
zastrzyki hormonalne w 3 i 5 dniu po pokryciu. Niestety 
można je stosować tylko u suk.  

Kiedy jednak na świecie pojawi się miot szczeniąt 
czy kociąt i nie ma możliwości zapewnienia im domu i 
właściciela, można poddać taki miot – eutanazji 
(uśpieniu). Temu zabiegowi poddaje się tylko ślepe mioty 
(do dwóch tygodni życia), ale najlepiej to zrobić w 
pierwszym dniu życia,  zaraz po porodzie.  

Niedawno w Hajnówce powstało schronisko 
miejskie. Istnieje więc szansa oddania tam niechcianych 
zwierząt. Jest to właściwsze, niż likwidowanie ich 
„domowymi” sposobami lub porzucanie, skazywanie na 
bezdomność.  
                                                  Lek. wet. Mariusz Miniuk 
 

          PORADY  WETERYNARYJNE 
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Z cyklu:  białowieżanie w świecie… 

                                                          Hiszpańska zima w Cordobie 
 
         Hiszpania - kraj słońca, pomarańczy, pięknych plaż            
i flamenco, które tańczą wszyscy na ulicach. Może jeszcze 
oliwki, wino i słynna corrida de toros -  takie wyobrażenie 
mają zazwyczaj ci, którzy nigdy jej nie odwiedzili, albo 
też spędzili w niej zaledwie parę tygodni urlopu. Z całym 
przekonaniem stwierdzam, że obraz  to raczej ubogi, a 
przede wszystkim nie do końca prawdziwy. Twierdzę tak, 
ponieważ mieszkając w Hiszpanii, mogłam  (i musiałam) 
skonfrontować oczekiwania, wyobrażenia czy też 
stereotypy - z rzeczywistością. 
       Gdy po raz pierwszy zobaczyłam Cordobę                        
(w polszczyźnie nieraz pisanej jako Kordoba, rzadziej 
Kordowa), nie mogłam ukryć zaskoczenia. Wiedziałam, że 
przyjeżdżam do najgorętszego miasta. nie tylko w An-
daluzji, ale w bodajże całej Europie – tak się składa, że 
pomiędzy odległą o niecałe 180 km Sewillą a Cordobą 
znajduje się tzw. „patelnia iberyjska”; spodziewałam się 
więc wypalonej słońcem nagiej ziemi i  ogólnie krajobrazu  
raczej pustynnego. I oto moim oczom ukazało sie miasto 
nieoczekiwanie zielone, pełne szumiących, mniejszych       
i większych fontann. Był wrzesień, w Polsce lato już się 
skończyło, a tu powitały mnie 30-stopniowe upały... 

Styczeń w Cordobie

        I właśnie tutejsza pogoda jest całkowiecie nie do 
porównania z naszym polskim klimatem. W Cordobie 
temperatury nigdy nie spadają poniżej 0 C; najsroższe 
nocne chłody to ok. 3 C na plusie. 

 
 W związku z tym nie ma też śniegu, chociaż... w moim 
pierwszym roku pobytu byłam świadkiem niecodziennego 
wydarzenia – oto w Cordobie spadł śnieg! Po 30 latach! 
Przyznam, że nie potrafiłam docenić wyjątkowości 

zjawiska . Dla mnie to pół centymetra białego puchu, który 
niemal natychmiast się roztopił, było zabawne ze względu 
na widok, jaki przedstawiało na palmach, ale wśród 
tubylców wzbudziło prawdziwą sensację. Wszyscy wylegli 
z domów, lepili śnieżki i robili sobie zdjęcia. Niektóre 
dzieci widziały śnieg po raz pierwszy w życiu... 
         Zima w Cordobie, podobnie jak na całym 
południowym krańcu Hiszpanii, jest bardzo łagodna.  
W ciągu dnia temperatury rzadko spadają poniżej 10 C, 
zazwyczaj oscylują w granicach 16 – 18 C, przy czym 
słońce przygrzewa, dając wrażenie, że jest o wiele cieplej. 
Co jakiś czas pada deszcz, co latem raczej sie nie zdarza, 
więc natura wykorzystuje ten czas na szybką regenerację 
sił. Tak oto luty, to początek bujnego rozkwitu roślinności       
– zazieleniają się trawy, wszelkie polne kwiaty rozkwitają 
dosłownie w oczach, pod koniec marca zakwitają cudne,  
różowe migdałowce i upojnie pachnące, niepozorne, małe 
kwiatki drzewek pomarańczowych. 

                 Zimą zieleń palm robi się srebrzysta 

Kwitnący migdał



 
        Nie jestem ornitologiem, ale zgaduję, że okres ten, to 
także pora składania jaj dla wielu ptaków, bo wystarczy 
wyjechać za miasto, aby zdać sobie sprawę, że powietre 
rozbrzmiewa śpiewem tak, jak u nas w maju... 
       W Cordobie nie rośnie żadne z drzew, które znam              
z Białowieży, aczkolwiek w jednym z licznych parków 
wypatrzyłam coś jakby robinię akacjową (tylko dlaczego 
kwitnie amarantowo?!). Drażni mnie, że nie potrafię 
nazwać okazów tutejszej flory, poza platanami i palmami 
daktylowymi.  Co gorsza, nie spotkałam dotąd nikogo, kto 
potrafiłby mi pomóc – najwyraźniej tutejsze mieszczuchy 
nie interesują się przyrodą jak ja, wychowana przecież w 
sercu Puszczy Białowieskiej... Czasem sobie żartuję, że 
liście z cordobskich drzew spadają z litości, aby nowe 
miały gdzie rosnąć. Podobnie róże  - przestają kwitnąć na 
ciut ponad miesiąc i tylko dlatego, że są pielęgnacyjnie 
przycinane. 
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Pomimo łagodnych temperatur, moją pierwszą zimę          
w Cordobie zaliczam do najgorszych; w życiu nie marzłam 
tak, jak wówczas. Dlaczego? Otóż domy na całym 
południu Hiszpanii nie posiadają ogrzewania! Jedyne 
źródło ciepła w czasie tych miesięcy - to brasero, 
odpowiednik naszej farelki, umieszczany w salonie pod 

stołem, nakrytym do samej ziemi grubym materiałem. 
Domownicy gromadzą się przy stole, przykrywając nogi 
tym płótnem -rzeczywiście, miło grzeje, ale niesety, tym 
sposobem niepodobna ogrzać pomieszczeń. Trudno też 
spędzić cały dzień nieruchomo w jednym miejscu, tak 
więc trzeba cierpieć, co najwyżej nakładając kolejne 
swetry...Nie wspomnę o bólu rozebrania się do kąpieli, 
gdy w domu panuje 14-stostopniowy  ... Może zabrzmi to 
niewiarygodnie, ale było mi tak zimno, że nieraz będąc w 
domu nakładałam ciepłe rękawiczki... Och, ileż to razy 
zżymałam się, że niby jacy głupi ci Hiszpanie – jak można 
budować domy bez ogrzewania?! 

       Uparcie też twierdzę, że mieszkańcy Cordoby 
nakładają puchowe kurtki, kożuchy i futra tylko dlatego, 
że tak wypada – bo przecież jest zima i w centralnej oraz 
północnej części  Hiszpanii nawet popaduje śnieg. Nie 
wiem, jakim cudem nie dostają udarów cieplnych i nie 
zalewają się potem...Może nic nie wkładają pod spód? 
       Prawdę mówiąc, nie tęsknię za naszym szaroburym, 
smutnym, zimowym niebem. Może tylko śniegu mi trochę 
szkoda. I nawet brakuje mi deszczu, ale takiego 
intensywnego, prawdziwego, z ciężkimi kroplami – żeby 
było jakoś inaczej, a nie wciąż tak samo słonecznie i 
niebiesko; żeby było choć trochę tak, jak w Polsce... 

 

       Wszystko jednak ma swoje uzasadnienie. Zima jest 
krótka, wiosna mija pospiesznie, niemal niezauważenie i 
przychodzi lato.. A lato w Cordobie to już zupełnie inna 
historia. 
                             Tekst i zdjęcia:  Elżbieta Karwowska      
 
 
 

             Mont Saint – Michel,    
 
czyli Góra Świę-
tego Michała, któ-
rą odwiedziłam z 
wielkim wzrusze-
niem 15 lipca 2001 
roku podczas piel-
grzymki do Li-
sieux. Jest to 
opactwo   benedy- 

 ktynów  wzniesione na małej wysepce blisko 
atlantyckiego wybrzeża Normandii. 
Poświęcone  zostało św. Michałowi Archaniołowi. Jego 
posąg  umieszczono na iglicy kościoła na wysokości 155m  
Niegdyś ta wyspa była częścią lądu. W V-VI  wieku 
skalny cypel stał  się wyspą odciętą od lądu w czasie przy-
pływu. Do dziś 
pielgrzymi sta-
rają się przebyć 
pieszo odcinek 
drogi do wyspy 
w czasie odpły-
wu.  Przypływ 
uniemożliwia 
dostęp do opac-
twa. 
Według legendy  Michał Archanioł  nakazał w  708r . 
biskupowi Avranches  zbu-
dowanie kaplicy na  wyspie 
Tombe, gdzie  Celtowie 
urządzali dawniej pochówek  
zmarłych.  Budowie  ponoć to- 
warzyszył szereg cudów: 
poranna rosa  zaznaczyła  zarys  
fundamentów, a sam Archanioł 
wskazał źródło wody pitnej. 
Kiedy kaplica   była  już  
ukończona   zamieszkało  w   niej   
12  mnichów,  a  nazwę wyspy 
zmieniono na  Górę Świętego 
Michała.  Natychmiast stała się 
ona celem pielgrzymek.                            

               Zima, to początek sezonu na cytrusy 

                                                                    Elżbieta Laprus 



CENY  DETALICZNE  DREWNA 
w  Nadleśnictwie  BIAŁOWIEŻA 

obowiązujące od dnia 01.01.2008 r. 
wg klasyfikacji jakościowo wymiarowej (KJW) loco las po zrywce w 1 m3

Drewno wielkowymiarowe – dłużyce i kłody 

Cena  brutto 
KLASY  WYMIAROWE 

Rodzaj   /gatunek/ Sortyment 
w/g  KJW 

Jednostka  
miary do 24 

cm 

od 25 
do 34 

cm 

35 cm i 
wyżej 

UWAGI 

WA0 m3 0,00 451,40 564,86  

WB0 " 344,04 396,50 455,06  

WC0 " 264,74 319,64 358,68  So
sn

a 

WD " 198,86 236,68 265,96  

WA0 " 0,00 469,70 546,56  

WB0 " 389,18 445,30 463,60  

WC0 " 326,96 396,50 444,08  Św
ie

rk
 

WD " 289,14 318,42 339,16  

WB0 m3 652,70 834,48 973,56  

WC0 " 525,82 655,14 694,18  D
ąb

 

WD " 409,92 518,50 642,94  

WB0 " 427,00 563,64 635,62  

WC0 " 346,48 451,40 601,46  

Je
si

on
 

WD " 294,02 375,76 466,04  

WA1 " 0,00 732,00 768,60  

WB1 " 254,98 350,14 555,10  

WB0 " 235,46 300,12 317,20  

WC0 " 212,28 236,68 287,92  B
rz

oz
a 

WD " 185,44 196,42 213,50  

WA1 " 0,00 866,20 921,10  

WB1 " 245,22 357,46 585,60  

WB0 " 214,72 262,30 296,46  

WC0 " 201,30 230,58 270,84  

O
lc

ha
 

WD " 172,02 217,16 234,24  

WB1 " 220,82 244,00 273,28  

WB0 " 185,44 196,42 219,60  

WC0 " 134,20 172,02 192,76  O
si

ka
 

WD " 129,32 156,16 176,90  
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Drewno średniowymiarowe (stosowe) – także na cele opałowe 

Rodzaj   /gatunek/ Sortyment 
wg  KJW 

Jednostka  
miary Cena  brutto za m3 UWAGI 

S10 m3  170,80  średnica w c.k.b.k. <10 cm 

S10 m3  201,30  średnica w c.k.b.k. >10 cm 

*S 3A m3  70,76  trzebionka kosztem nabywcy Ig
la

st
e 

S 3B m3 115,90 122,00 128,10 żerdzie w cenie w zależ. od śred. 

S2A m3  135,42   

S2B K m3  190,32   

S2B D m3  198,86   

S 4 m3  77,04  pozyskane kosztem skarbu S
os

na
 

S 4 m3  53,50  pozyskane kosztem nabywcy 

S2A m3  114,68   

S2B K m3  184,22   

S2B D m3  187,88   

S 4 m3  71,69  pozyskane kosztem skarbu Św
ie

rk
 

S 4 m3  50,29  pozyskane kosztem nabywcy 

m3  308,66  szczapy 
S2A 

m3  137,86  wałki 

S2B K m3  175,68   D
b/

Js
 

S2B D m3  183,00   

S2A m3  140,30   
Brzoza 

S2B m3  204,96   

Grab S2A m3  134,20   

Olcha S2A m3  114,68   

Osika S2A m3  109,80   

Liścias. *S 3A m3  70,76  trzebionka kosztem nabywcy 

twarde S4 m3  85,60   

mięk. S4 m3  74,90   
igl/liść M 1 m3  54,9  pozyskane kosztem nabywcy 

igl/liść M 2 m3  72,76  pozyskane kosztem nabywcy 

 
Uwaga! 

1) Podane ceny zawierają podatek VAT. 
2) Dokładne przeliczniki mp (metr przestrzenny) do m3 są dostępne u wszystkich leśniczych. 
 

Przykładowo: 1 mp S2a sosna, brzoza i In. liściaste, długość wałka od 1 do 1,2 m odpowiada 0,65 m3; 
  1 mp S2a świerk, grab, długość wałka od 1 do 1,2 m odpowiada 0,70 m3; 
  1 mp S4 So i liściaste odpowiada 0,65 m3; 
  1 mp S4 Św odpowiada 0,70 m3; 
  1 mp M1 odpowiada 0,40 m3; 
  1 mp M2 odpowiada 0,25 m3. 
    
                                                                                                                                  Andrzej Antczak 
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 W listopadzie 2007 r. uczniowie należący do koła re-

cytatorskiego, działającego w Zespole Szkół w Białowieży, 
pod kierunkiem Anny Dulko, wystawili trzykrotnie w BOK – u 
spektakl pt. „W krainie cudowności”. Przedstawienie obejrze-
li wszyscy uczniowie, rodzice - podczas ogólnoszkolnej wy-
wiadówki oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w 
Białowieży.    

 
Na zdjęciu od lewej, na scenie: Katarzyna Zacharewicz, Aneta Bajko, 
Urszula Sikorska, Elżbieta Dulko, Malwina Bugwin, Marta Kutikow, 
Małgorzata Myszkiewicz, Inga Dackiewicz, Martyna Petruk, Robert 
Szpakowicz, Dorota Zacharewicz, Marta Szymczak, Paulina Osako-
wicz,  Przemysław Wierciński, Damian Szpakowicz, Rafał Chilecki,  
Wojciech Gabiec, Justyna Jóżwik,  Marcin Nowacki, Ireneusz Kuźma. 
 

Spektakl opowiadał o niesfornej dziewczynce, która 
zamiast pilnie się uczyć, czytała na lekcjach książki i dlatego 
została za karę zamieniona w królewnę i przeniesiona do kra-
iny cudowności. Niestety, w bajkowej krainie nie było zbyt 
cudownie, ponieważ zostały tam pomieszane wszystkie postaci 
bajkowe oraz filmowe, a były to między innymi: dwie królew-
ny, w tym jedna - śpiąca, wróżka, rycerz Don-Kichot, kot w 

butach, krasnale, czterech pancernych, którzy zmienili się w 
Batmana, Zorro, Spidermana, Supermana oraz Teletubisie – 
Lala, Tinky Winky, Dipsy, Postacie z bajek nie tylko pięknie  

 
 
 

                  W  k r a i n i e  c u d o w n o s c i 

grały i prezentowały się na scenie w strojach własnoręcz-
nie przez siebie przygotowanych, ale również śpiewały 
oraz tańczyły. Trzeba również nadmienić, że kilkoro rodzi-

ców z ogromną chęcią pomogło swoim dzieciom przygo-
tować piękne kostiumy. Dosyć lekka, ciekawa i bardzo 
zabawna tematyka  

niosła ze sobą przesłanie, które na sam koniec spektaklu 
wygłosiła dobra wróżka, zwracając się już do odczarowa-
nej dziewczynki: „A ty masz swój zaczarowany pierścień i 
wracaj do klasy na matematykę. I pamiętaj fantazja może 
być niebezpieczna”. 

 



Uczniowie po obejrzeniu spektaklu napisali recenzje. Oto fragmenty niektórych: 
„…Młodzi aktorzy na scenie dali z siebie wszystko. Ciekawa kombinacja popularnych, a jednak ciągle 
świeżych piosenek oraz zabawnych tekstów sprawia bardzo miłe wrażenie. Dodatkowym plusem są prze-
brania dopracowane prawie do perfekcji, a w dodatku robione własnoręcznie. Serdecznie polecam to przed-
stawienie osobom smutnym, ponurym, pragnącym się odstresować. Działanie gwarantowane!”.    Ida Matysek      

„…Moim zdaniem spektakl był dobrze przygotowany i utrzymywał uwagę widza dzięki zróżnicowaniu ele-
mentów akcji i wielu bohaterom. Myślę, że warto było go obejrzeć, ponieważ był chyba jednym z najlepiej 
przygotowanych apeli w naszej szkole”.                                                                            Małgorzata Kisielewska 
„…Dużym plusem tego spektaklu jest bardzo dobra gra aktorska naszych uczniów. Widać było ich duże 
zaangażowanie w całe przedsięwzięcie, co sprawiło, że przedstawienie było świetne. Została doskonale do-
brana muzyka oraz dobrze zrobiona scenografia. Scenariusz był znakomity i do tego bardzo śmieszny. Pod-
sumowując, spektakl bardzo mi się podobał i mam nadzieję, że zobaczę więcej równie śmiesznych przed-
stawień w naszej szkole”.                                                                                                                 Magda Misiej     
„…Spektakl bardzo mi się podobał, ponieważ pozwolił mi się oderwać od szarej rzeczywistości i przenieść 
się do świata baśni”.                                                                                                                                   Bartosz Superson 
„…Uważam, że spektakl ten był udany, ponieważ uczniowie dobrze wcielili się w swoje role i wszystko 
było dobrze dopracowane”.                                                                                                              Aniela Wójcik 
„…Spektakl bardzo mi się podobał, ponieważ był dobrze przygotowany, muzyka oraz stroje dobrze dobrane, 
a aktorzy wcale się nie mylili”.                                                                                                     Grzegorz Kuryło 
„…Moim zdaniem spektakl był dobrze przygotowany i wesoły. Podobał mi się, ponieważ było widać, że 
aktorzy bardzo się starali”.                                                                                                         Joanna Kisielewska 

 

Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim dyrektor GOK-u,  
p. Ludmile Kaneckiej, za udostępnienie sali kinowej aktorom występującym na scenie, którzy włożyli 
dużo pracy w przygotowanie takiego przedsięwzięcia, jak również ich rodzicom, a w szczególności        
p. Barbarze Sadowskiej-Dulko, p. Krystynie Dackiewicz, p. Marzannie Peruk, p. Bożenie Zacharewicz 
oraz p. Barbarze Nowackiej, dzięki których pomocy powstały przepiękne kostiumy oraz widowni, która 
bardzo ciepło przyjęła spektakl i nie żałowała braw i pochwał, które stały się motorem do dalszej, owoc-
nej pracy.                                                                                                                            Anna Dulko 

                     
Szkolna Akcja Ochrony Choinek  
Boże Narodzenie zawsze kojarzy nam się zapachem 
choinki. W okresie świątecznym zostaje ściętych 
wiele młodych świerków.  
    Uczestnicy koła ekologicznego kolejny raz 
postanowili przeprowadzić kampanię na rzecz 
ochrony świerków, zachęcając innych do robienia 
stroików świątecznych.  
     Uczniowie wykonali 11 stroików i rozdali je pra-
cownikom szkoły, aby w ten sposób przybliżyć na-
strój zbliżających się Świąt. W ten sposób chcieli 
zachęcić wszystkich do ograniczenia wycinki drzew 
przed Świętami. 
                                                    Iwona Lickiewicz 

            24



                                                                                                            
 

 
 

                SZKOLNA WIGILIA 
„Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 
Przekażmy sobie znak pokoju...” 
 

Piękną tradycją naszej szkoły są spotkania 
opłatkowe. W tym roku szkolna wigilia miała miejsce 
20 grudnia 2007 r. 

Na początku spotkania odbyła się część arty-
styczna. Uczniowie z koła recytatorskiego zaprezento-
wali przedstawienie pt.: Bóg się rodzi, mówiące o 
miejscu Świąt Bożego Narodzenia w życiu współcze-
snych ludzi. Scenariusz inscenizacji opracowała opie-
kunka koła, p. Joanna Romaniuk. Oprawę muzyczną 
spektaklu zapewnił szkolny chór pod kierunkiem p. 
Marty Wołoncewicz i p. Wojciecha Szymanowskiego, 
który zaprezentował tradycyjne kolędy oraz współcze-
sne bożonarodzeniowe pastorałki. Nowością w corocz-
nych spotkaniach był występ młodzieży prawosławnej, 
która na głosy zaśpiewała kolędy prawosławne. 
Uczniów przygotowała p. Olga Korch. Wystąpił rów-
nież szkolny zespół, który zaprezentował dwa utwory 
we własnej aranżacji. Wspaniałą scenografię stworzyła 
p. Krystyna Dackiewicz, a nad dźwiękiem czuwał p. 
Adam Masajło.  

Słowa uznania należą się wspaniałej młodzie-
ży, która włożyła w to przedstawienie wiele czasu i 
serca. Tym miłym akcentem uczniowie wprowadzili 
szkołę w okres najpiękniejszych, najbardziej rodzin-
nych  świąt - Świąt Bożego Narodzenia.  

Po części artystycznej nastąpiło tradycyjne 
dzielenie się opłatkiem i prosforą. Były płynące z głębi 
serca najlepsze życzenia oraz wspólnie śpiewane kolę-
dy. Następnie w pięknie udekorowanej stołówce odby-
ła się wigilia z udziałem uczniów, nauczycieli i pra-
cowników internatu. Uroczysta kolacja przebiegała w 

atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i 
pojednania. Na odświętnie przygotowanych stołach nie 
zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw; były wśród 
ryby, pierogi, ciasta i wiele innych. 

Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w 
pamięci wszystkich uczestników. 

      
                                          Matra Wołoncewicz 
 

                  Życie jak różaniec       
 W styczniu (07.01.) w naszej szkole odbył się kolejny 
wykład pana Waldemara Smaszcza, znanego krytyka 
literackiego i historyka literatury. Tym razem dotyczył 
zbliżającej się drugiej rocznicy śmierci poety, „Jana od 
biedronki”- księdza Jana Twardowskiego i jak zwykł 
mawiać pan Waldemar „swoistego ewenementu w 
poezji polskiej, gdyż Jego poezję czytali wszyscy: od 
gospodyni domowej po profesora uniwersytetu.”    
Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna 
będąca swoistą kroniką życia poety: „Życie jak róża-
niec” – zamknięta biografia księdza Jana Twardow-
skiego. To także historia długoletniej przyjaźni kapłana 
z panem Waldemarem Smaszczem i jego rodziną obra-
zowana znakomitą fotografią, dobraną tematycznie i 
nastrojowo. 
Młodzież i nauczyciele z ogromnym zainteresowaniem 
obejrzeli prezentację oraz wysłuchali słowa przybliża-
jącego zarówno poezję jak i sylwetkę samego poety, 
niezwykłego, a zarazem prostego : księdza Jana Twar-
dowskiego. 
                                                    Alina W. Waszkiewicz 
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A kiedy, kiedy pies naprawdę się zakocha, 
Obojętnieje mu 
Firanka 
I pończocha, 
Pantofel, 
Sznurowadło, 
Od telefonu drut 
I nawet, nawet jadło, 
Choćby go nie miał w bród. [...]  
                                       (A kiedy pies, Ludwik Jerzy Kern) 

Zakochać się. Któż o tym nie marzy. Na 
odległość widać człowieka zakochanego. Nie ukryje się 
przed naszymi ciekawskimi oczami, jest rozpoznawalny. 
Znamy to i uśmiechamy się. Myślimy, że miło jak ktoś jest 
szczęśliwy. Nic więc dziwnego, że tolerujemy to u 
naszych psich ulubieńców rodzaju męskiego. Wychowani 
na pięknym filmie Walta Disneya „Zakochany kundel”, 
czy też  na wspaniale nakreślonych scenach w odcinkach z 
psem Pluto, patrzymy z pobłażaniem na wyczyny naszego 
pupila. W końcu zaczyna nas denerwować to, że z cichego, 
spokojnego psiaka robi się... nerwowy osobnik.   

Niepokoi nas o każdej porze, piszczy, trzęsie się, 
przymila, a ... miska wciąż pełna i na spacerach wcale nie 
idzie tam, gdzie my chcemy, ale w kierunku tylko jemu 
wiadomym. Nic nie wskóramy, bo głuchy na wszystko, nie 
słucha, choćby był po wielu szkoleniach. Trudno, nie 
możemy się obrażać. Nie jesteśmy w danej chwili 
najważniejsi.  To przecież zew natury, instynkt. 

 Zaczyna brakować nam cierpliwości. W końcu: a 
niech tam,  szczeniaków nam nie przyniesie, alimentów 
płacić nie będziemy. Nie zawsze nas coś więcej obchodzi. 
Wypuszczamy, czasem to on sam niepostrzeżenie 
ucieknie. Trudno, mówimy, skoro taki głupi.  Pobiegł za 
suką  - to całe nasze tłumaczenie  i nie ważne, że 
rzeczywistość wcale nie jest taka jak w filmach. 
„Zakochany” pies rzadko jest jedynym, a kilka 
ubiegających się o względy „panienki” osobników to 
niebezpieczne zjawisko. Czasem żałujemy małego pieska. 
Boimy się, że przegra walkę z dużymi, ale jak jest trochę 
większy i waleczny to co tam,  da sobie radę.  
Tłumaczymy sobie, że przecież to było nie do 
wytrzymania, a tak w ogóle to niech sukę schowają, to ich 
problem.  

I tak włóczą się psie sfory, szczekające, 
agresywne wobec siebie i otoczenia. Często boimy się 
przejść obok i ze strachem myślimy o dzieciach, aby nie 
znalazły się w pobliżu.  Przyglądamy się psom, nawet 
niektóre rozpoznajemy, znamy właścicieli i psy znamy, ale 
w innych okolicznościach się z nimi spotykaliśmy. Teraz 
wydają się nam jakieś „obce”, nie reagują na miłe gesty. A 
te szczekania, wycia i co jakiś czas walki, udowadnianie 
kto jest najważniejszy. Horror! Bywa, że rzuca to cień na 
nasze dobre nastawienie do zwierząt.   

Niestety, takie obrazki oglądamy i będziemy... 
oglądać.  Wygląda na to, że już się do tego 
przyzwyczailiśmy. A może  wydaje się nam, że tak było 
zawsze i tak jest wszędzie. Nawet nie zastanawiamy się 
nad tym. Spokojna miejscowość, psy w ogrodzeniach, 
bezpieczne spacery z dziećmi  - to marzenie wielu osób. 
Czy możemy mieć pretensje do zwierząt?! Każdy powie, 
że nie, ale nic z tego nie wynika. I nie ma co przypominać 
o odpowiedzialności, o trosce o ludzi i zwierzęta. Przecież 
o tym wiemy i dalej nic z tym nie robimy. A przecież nie 
trzeba dużo. Trochę pracy, aby sprawdzić ogrodzenie, a 
może przygotować dobry kojec. Trochę uwagi  - 
zainteresowania, gdzie tak naprawdę jest nasz 
podopieczny. Trochę zrozumienia, że oprócz mnie i 
mojego psa są inni ludzie, którzy mają prawo czuć się 
bezpiecznie we własnej miejscowości.  
A może spacer na smyczy? Chociaż banalne, ale 
prawdziwe jest stwierdzenie, że ruch to zdrowie. A przy 
okazji miłe spotkania i wspólne rozmowy, bądź chwila 
samotności i zadumy, tak bardzo nam potrzebna. Bywa też 
tak, jak we fragmencie wiersza Krystyny Ignasińskiej: 
 
Nie wiedziałam, co to jest szczęście... 
Teraz już wiem. 
Szczęście chodzi po pustym polu 
Ze mną i z psem. [...] 
 

No cóż! Jeżeli pilnowaniu powiemy „nie!”,  to co 
zatem? Nic -  to co do tej pory. Będziemy się opędzać od 
spotkanej zgrai  i pomstować na psy, na sąsiadów, na 
władze, na ... i liczyć na cud, żeby nie stało się 
nieszczęście.  
              Psy nie są całym naszym życiem, ale sprawiają, 
że jest ono pełniejsze. (Roger Caras)  
                                                                     Anna Kulbacka 
 
 

.   
 
 Zbliża się wiosna, dla większości upragniona pora roku, 
ale dla niektórych właścicieli czworonogów okres mniej 
przyjemny, związany z rują i wszystkimi konsekwencjami 
„szaleństwa” naszych podopiecznych. Męczymy się z 
niespokojnym zachowaniem naszych zwierzaków, chęcią 
ich ucieczki. Drażnią i denerwują nas sfory biegających 
psów, nie zawsze neutralnych dla przechodzących obok 
ludzi. Właścicieli suk w rui  doprowadzają do pasji 
gromady warujących psów pod ich domami, niszczących 
ogrodzenia, biegających po podwórku, wyjących nocami. 
Kolejny problem to niechciane ciąże i mioty, z którymi nie 
wiadomo co robić. 

Najwłaściwszym sposobem oczywiście jest 
zapobieganie wystąpieniu rui u suk lub kotek. Radykalnym 
posunięciem jest kastracja polegająca na całkowitym  

            ŚWIAT  ZWIERZĄT 
    Proponujemy Państwu do lektury i wspólnego redagowania rubrykę, na 
łamach której będziemy drukowali wypowiedzi dotyczące  naszych   
domowych   ulubieńców.  Ogłosimy  konkursy  na zdjęcia czy 
najzabawniejsze historyjki z nimi związane,  zanim jednak to nastąpi, 
spróbujemy  zmierzyć się z  problemami,  które  nie są łatwe do rozwiązania.  
Okazuje się,  że  zwierzęta  też mają swój świat odczuć, szczególnie związany 
z utrzymaniem gatunku  i wtedy musimy wykazać się wiedzą o naturze zwie- 
rzęcia, którym się aktualnie opiekujemy.                                                                 

      PORADY WETERYNARYJNE 



 Prezentacje   
     białowieskich firm 

             POSTERUNEK  
                       POLICJI        
           W BIAŁOWIEŻY 

 
Policja Państwowa 
Rys historyczny

         Tworzenie pierwszych zalążków struktur policyjnych na obszarze woj. białostockiego było możliwe dopiero
po podpisaniu polsko-niemieckiego porozumienia w lutym 1919 r. Od tego momentu rozpoczęło się stopniowe
przejmowanie władzy i instalowanie urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej. Uchwałą sejmową z 24
lipca 1919 r. utworzona została Policja Państwowa, jako scentralizowana instytucja policyjna, odpowiedzialna od
tej pory za bezpieczeństwo i porządek publiczny na całym terytorium państwa polskiego.
        Utworzenie województwa z siedzibą w Białymstoku dało formalne podstawy do powołania w dniu 20 sierpnia 
1919 r. V białostockiego okręgu PP. Jego struktura organizacyjna pokrywała się z ówczesnym podziałem
administracyjnym województwa na powiaty i dlatego też pierwsze Komendy Powiatowe PP powołane zostały przy
starostwach. Dodatkowo w lutym 1921 r. komendy policji powołano w Grodnie, Wołkowysku i Białowieży.  

Działalność kulturalna białostockiej policji skupiała się głównie w utrzymywaniu lokalnych świetlic i bibliotek,
zakładanych przy wszystkich Komendach Powiatowych PP. Prężnie rozwijały się także terenowe agendy 
policyjnego stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. W pracy społecznej białostoccy policjanci wraz ze swą kadrą
oficerską bardzo często wspomagali finansowo różnego typu akcje charytatywne na rzecz ubogich, ofiarując
również bardzo często swą pomoc dzieciom bezrobotnych. Dla podtrzymania kondycji i sprawności fizycznej przy
każdej Komendzie Powiatowej PP zakładano Policyjne Kluby Sportowe. Spośród wielu dyscyplin najczęściej
uprawiano lekkoatletykę, strzelectwo, kolarstwo, piłkę nożną i siatkową. W Zwierzyńcu organizowano policyjne 
zawody sportowe. Najbardziej znanymi klubami były w owym czasie białostocka „Sparta” i suwalska „Czarna
Hańcza”.  
 
Najtragiczniejszym okresem w dziejach białostockiego okręgu PP była kampania wrześniowa 1939 r.. Większość
ewakuowanych na wschód policjantów zostało rozbrojonych i osadzonych w sowieckich obozach NKWD. Kilkuset
białostockich policjantów z obozu w Ostaszkowie (w tym kilkunastu oficerów) zostało w kwietniu 1940 r.
rozstrzelanych w Miednoje, w pobliżu Tweru (Kalinin). Ciała masowo pomordowanych wrzucono do
przygotowanych wcześniej dołów, a po ich zasypaniu, dla zatarcia śladów barbarzyńskiej zbrodni, posadzono na
tym miejscu młody las. Pozostałych na posterunkach funkcjonariuszy, a także i ich rodziny w ramach sowieckich 
represji wobec ludności polskiej wywieziono do syberyjskich łagrów, gdzie tylko nielicznym udało się przeżyć i
wrócić cało do kraju. Było ich jednak naprawdę niewielu.  
 

Do podstawowych zadań Policji należą:   Do podstawowych zadań Policji należą:   

    1)    ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 
te dobra, 

 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 
miejscach publicznych oraz w środkach 
publicznego transportu i komunikacji 
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego 
korzystania, 

 3) inicjowanie i organizowanie działań mających 
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i 
współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i 
organizacjami społecznymi, 

 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 
ściganie ich sprawców, 

  

5)     nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) 
oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi 
formacjami ochronnymi w zakresie 
określonym w odrębnych przepisach, 

 6) kontrola przestrzegania przepisów 
porządkowych i administracyjnych 
związanych z działalnością publiczną lub 
obowiązujących w miejscach publicznych, 

 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz 
ich organizacjami międzynarodowymi na 
podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych oraz odrębnych 
przepisów, 

 Białowieża jest miastem przy-
granicznym, a przede wszystkim kuror-
towym, które przyciąga wiele różnych ludzi, 
będących niekoniecznie za pan-brat z 
przepisami prawa, więc dlatego szczególny 
nacisk kładziemy na kontrolowanie takich 
osób, a następnie ich zatrzymanie.  
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             P.o. kierownika posterunku Policji 
w Białowieży pełni obecnie ASP. szt. Wiktor 
Michajłow. Dzielnicowym jest sierż. szt. 
Michał Kazimiruk  

Tel. kontaktowy do jednostki 0-85 6812597. 
Posterunek pracuje w godzinach 8:00-22:00. 
Obsada 4 funkcjonariuszy – 2 patrol 
prewencyjny.12 z tel. komórkowych 997 z 
tel. stacjonarnych po godzinach 
funkcjonowania. Po 22:00 – KPP w 
Hajnówce. 

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W 
BIAŁYMSTOKU  

• Dyżurny Operacyjny KWP - (0-85) 654-
48-50  

• Policyjny Telefon Zaufania KWP w 
Białymstoku - (0-85) 677-28-00  

• Antykorupcyjny Telefon Zaufania – (0-85) 
677 30 30 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W 
HAJNÓWCE 

• Dyżurny KPP w Hajnówce - (0-85) 682-
20-34, 873-42-00  

• Policyjny Telefon Zaufania KPP w 
Hajnówce - (0-85) 682-50-55  

 
Posterunek Policji  
Sportowa 18 , 17-230 Białowieża  
woj. podlaskie powiat hajnowski gmina Białowieża 

 

 

 
 
TEL (85) 6812597  

Jesteś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz pomocy, 
byłeś świadkiem niepokojącego zdarzenia i nie 
wiesz, do jakiej instytucji należy się z tym zgłosić 
zadzwoń na Policję. Uzyskasz tam niezbędną 
pomoc i informacje jak powinieneś zachować się w 
danej sytuacji, a także gdzie uzyskać pomoc w 
szerszym zakresie. Jeśli zdarzy się zabójstwo, 
kradzież, włamanie, gwałt, oszustwo, bójka, 
pobicie, czy wypadek samochodowy pomoże Ci 
policja. W katalogu bez trudu znajdziesz najbliższy 
komisariat lub posterunek Policji. 

PRACA W POLICJI 
 
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:  

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,  

• nie karany i korzystający z pełni praw 
publicznych,  

• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,  
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do 

służby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować.  

• Ponadto mężczyźni powinni posiadać 
uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

 
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY 
W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. 
Sienkiewicza 65 /wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 
13.00/ nr pokoju 113, numer telefonu: 085 677 22 54, 
085 677 23 56 
NASTĘPUJACE DOKUMENTY :  

• podanie o przyjęcie do służby w Policji 
adresowane do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki 
preferowanej przez kandydata / wzór podania - 
załącznik nr 1 /,  

• wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko 
część A i C , wzór dotyczący uzupełnienia pkt 
30 kwestionariusza części A - załącznik nr 2/,  

• własnoręcznie napisany życiorys, w formie 
opisowej,  

• dokumenty potwierdzające posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
(kserokopie - oryginały dokumentów do 
wglądu),  

         Współpracę z mieszkańcami i or-
ganizacjami samorządowymi, jak też i pry-
watnymi przedsiębiorcami Policjanci 
oceniają dobrze i są z niej zadowoleni. 
Współpracujemy z instytucjami i SG 
również. Są organizowane wspólne patrole, 
w których uczestniczą po jednym z fun-
kcjonariuszy, z każdej formacji. 
          Co do wyposażenia, to można 
powiedzieć, że jest, ale jak wiadomo potrze-
by są zawsze większe. Policja nie dysponuje 
tak doskonałym sprzętem jak SG, gdyż ma 
inne obowiązki, wynikające z ustawy. 
Brakuje nam sprzętu elektronicznego i to 
jest nasza największa bolączka, choć  jest 
już powoli uzupełniany.  
      
 
                        Za udzielenie informacji  dziękuję: 
                                         Tomaszowi Snarskiemu 
                                             oficerowi prasowemu 
                                Komendy Powiatowej Policji 
                                                             w Hajnówce 
 
                                                        Elżbieta Laprus

 

http://www.ditel.pl/urzedy/index.php?kn=&kb=&km=Bia%B3owie%BFa&kp=&kg=&ku=&ka=&kw=10&whatext=posterunek&whereext=podlaskie%20Bia%B3owie%BFa&exte=
http://www.ditel.pl/urzedy/index.php?kn=&kb=&km=&kp=&kg=&ku=&ka=&kw=10&whatext=posterunek&whereext=podlaskie&exte=
http://www.ditel.pl/urzedy/index.php?kn=&kb=&km=&kp=hajnowski&kg=&ku=&ka=&kw=10&whatext=posterunek&whereext=podlaskie%20hajnowski&exte=
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   Z cyklu: SMAKI ZAPOMNIANE 
                 
       Drukujemy kolejne przepisy kulinarne regionalnych 
dań, które niegdyś  uchodziły  za smakowite,   a dziś,  wy-
parte przez komercję,   uchowały  się  w  domowych prze-
pisach, często  pisanych odręcznie przez mamy czy babcie.  
       Postanowiliśmy  systematycznie odkrywać   dawne 
smaki, aby w przyszłości  wydrukować  broszurę ze zdję-
ciami  pt. ,,Białowieskie  potrawy”  i obowiązkowo   
zorganizować piknik z degustacją. Dziś drukujemy 
przepisy  dawnych  potraw codziennych. 
                                                                                                 E. L. 
   
                PRZEPISY MIESIĄCA: 
 

             hopa 
 

*   20 dkg   surowego boczku 
*      1         duża cebula 
*     ½ kg    kaszy jęczmiennej 

 
Kaszę zalać w naczyniu wrzącą wodą, żeby pokryła  
produkt.  Odstawić. Poczekać aż spęcznieje. Następnie 
dusić pod przykryciem, żeby była miękka i napęczniała 
(ewentualnie dodać wodę). Podsmażyć boczek i cebulę. 
Wlać tłuszcz do kaszy, wymieszać i dusić dalej. Posolić do 
smaku. 
Podawać na gorąco z ogórkiem kiszonym lub kiszoną ka-
pustą.                                                                                                 
 
                                                                                 N. Sz 
    

                  zupa dyniowa 
         z zacierką 
 
¼      dyni 
1 l     mleka 
2       garście mąki 
         woda 

     sól lub cukier do smaku 
 
Obraną dynię rozgotować z odrobiną wody. Przetrzeć 
przez sito. Dusić przecier, zalać 1 litrem mleka. 
Zagotować. 
Przygotować zacierkę: 
Wziąć 2 garście mąki, dodać wodę, zatrzeć na twarde 
kluseczki. Wrzucić do gotującej się zupy. Zagotować po 
wrzuceniu zacierki. 
Podawać gorącą. Dodać do smaku sól lub cukier. 
 
                                                                                 N. Sz. 

. 

   

     
ŻYJ NORMALNIE ZDROWO BEZ NAŁOGÓW 
                        I BĄDŻ SOBĄ 
 
        Zapraszamy do udziału w AKCJI ZIMA 2008 
 
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia 
wolnego czasu w Białowieskim Ośrodku Kultury i Biblio-
tece  Gminnej od  dnia 21.01 do 1.02.2008 roku. 
Zajęcia odbywają się codziennie(oprócz sobót) w godz. od 
11.00  do 14.00. 
 
 W Domu Kultury m.in. : 
Poranek filmowy 
Zimowe pejzaże – konkurs plastyczny 
Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu aktorów z teatru 
NARWAL pt. Kopciuszek. 
Zajęcia komputerowe – podstawy obsługi komputera. 
Odkrywany dary natury – wyprawa w plener. 
Zabawy kulinarne – gotujemy razem. 
Wykonywanie kotylionów – czapeczek i maseczek 
karnawałowych. 
Zajęcia sprawnych rąk – Niezwykłe składanki z papieru i 
nie tylko. 
Przygotowanie wystawy z wykonanych prac. 
Powrót do przeszłości – wyjazd dzieci do skansenu Sioło 
Budy. 
1.02.2008 – mini bal dla uczestników 
Podsumowanie Akcji Zima 2008, wręczenie nagród 
uczestnikom. 
 
W Bibliotece Gminnej : 
Zagadki literackie. 
Zajęcia pt. Poznajemy świat z książką.  
Rusz głową – gry planszowe, umysłowe i układanki. 
Zajęcia plastyczne – konkurs Krajobraz zimowy. 
            W czasie ferii codziennie: tenis stołowy, gra 
piłkarzyki., Konkurs plastyczny Czary królowej zimy. 
Jest to konkurs na najciekawszą wizję pałacu lub czarów, 
na najładniej wykonany pejzaż zimowy, w tym zwłaszcza 
pejzaż zaobserwowany we własnej miejscowości lub 
projekt gwiazdki śnieżnej.   
                                                                 Ludmiła Kanecka 
 
 
               
        
           
   BIBLIOTEKA PROPONUJE 

      Książki, które warto przeczytać ... 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży zaprasza do 
lektury ostatnio zakupionych książek. Polecamy niektóre z 
nich : 
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Bieguni – ostatnia powieść Olgi Tokarczuk, współczesnej 
polskiej pisarki. Opowiada w niej o sobie i o swoim 
widzeniu świata.  Bieguni  – to rosyjska sekta z XVIII 
wieku, której członkowie uważali, że świat jest dziełem 
szatana. Szatana, który ma dostęp do nas, gdy 
zatrzymujemy się w jednym miejscu na dłużej. Wiodący 
motyw powieści to - podróżowanie. 
Córka grabarza,  amerykańskiej pisarki Joyce Carol 
Oates – to historia niemieckiej rodziny, uciekinierów z 
faszystowskich Niemiec, którzy osiedlają się w małym 
miasteczku w USA. 
Nowa ojczyzna, poza posadą grabarza dla ojca rodziny, 
byłego nauczyciela, nic im nie ofiaruje. Historia opowie-
dziana przez pryzmat losów Rebeki, tytułowej córki 
grabarza, młodej kobiety walczącej o tożsamość i 
przetrwanie. 
Przygody Astrid – zanim została Astrid Lindgren” 
Christiny Bjork. Astrid Lindgren nie trzeba chyba nikomu 
przedstawiać. To autorka m.in.: „Dzieci z Bullerbyn”, 
„Pippi Pończoszanki” – najlepszych standardów literatury 
dla dzieci. Książka  „Przygody Astrid...”, to historia jej 
życia . Poznajemy małą, rozbrykaną dziewczynkę. Po 
lekturze tej książki wiadomo, skąd czerpała pomysły do 
swych powieści. Ale to też Astrid Lindgren, jakiej nie 
znamy, ze swoimi miłościami i dramatami. Książka nie 
tylko dla dzieci. 
Akta Litwinienki Martina Sixsmith`a – to nowe fakty 
dotyczące śmierci Aleksandra Litwinienki – agenta 
rosyjskiej służby bezpieczeństwa. 
Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, brytyjs-
kiej autorki Catherine Merridale, to Wielka Wojna 
Ojczyźniana ukazana od mało znanej strony. Autorka 
pokazuje, czym była wojna dla pojedynczego żołnierza 
Armii Czerwonej, jak się podczas niej zachowywał, co 
czuł, w jakiej kondycji wrócił z frontu i jak potem żył. 
 
                                                              Ludmiła Osakowicz 
 
 
                              W E R T E P 
    
W dniu 13 stycznia 2008 roku w Kinie Żubr w Białowieży 
odbył się spektakl familijny o tematyce bożorodzeniowej, 
noszący tytuł WERTEP,  w wykonaniu aktorów z Teatru 
PRILIKA w Moskwie. Wystąpili – Jelena Mantynowa i 
Wiktor Dragan. 
                                                                Ludmiła Kanecka 

      
 
 
 
   

 

  JASEŁKA  2008 
      Jasełka w Białowieskim Ośrodku Kultury 
W dniu 21.12 2007 roku na scenie kina „Żubr” zespół 
„Kredka„ działający przy BOK-u i prowadzony pod 
kierunkiem Krystyny Dackiewicz, zaprezentował program 
bożonarodzeniowy pt: „Gniew Heroda” w połączeniu z 
kolędami katolickimi i prawosławnymi. W programie 
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Białowieży – Ida Matysek, Anita Tarasewicz, Natalia 
Kowalczyk, Monika Witkowska, Agnieszka Wiktoruk, 
Patryk Kudlewski, Mateusz Czurak, Igor Jabłoński, 
Bartosz Superson, Luiza Szpakowicz, Szymon Ruczyński  

 



 
    Amelia Kawecka i Alina Wiesława Waszkiewicz 
 
   
     BIAŁOWIESKIE HISTORIE I LEGENDY 

    

  Część I  -  Zdarzenia historyczne
     Puszcza Białowieska, aczkolwiek dzika, niedostępna i 
słabo zaludniona, była terenem licznych wydarzeń histo-
rycznych. Większość z nich jest niepodważalnie udo-
wodniona zapisami w księgach i urzędowych doku-
mentach. Wiedzę o Puszczy wzbogacają też opowieści 
ustne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
    Niektóre wydarzenia, związane głównie z budową dwo-
rów myśliwskich i polowaniami władców, są wciąż żywe i 
powszechne w opisach i opowiadaniach. Znane są na 
przykład przekazy o złamanej nodze króla Władysława Ja- 
giełły, który podczas polowania na jelenie, w roku 1426, 
niefortunnie spadł z konia. Na upamiętnienie tego wyda-
rzenia powstało wiele nazw, np. : uroczysko Jagiellońskie, 
tryb Jagielloński, przy którym funkcjonuje od lat Ośrodek 
Edukacji Leśnej Jagiellońskie.  
    W Parku Pałacowym, na grobli rozdzielającej stawy, 
znajduje się  murowany obelisk postawiony dla uczczenia 
łowów króla Augusta III Sasa , który polował w Puszczy 
w roku 1752. Wyryto w kamieniu nazwiska uczestników 
łowów i rozkład ubitej zwierzyny. W spisie brak jeleni. W 
ówczesnym czasie tego gatunku nie było w Puszczy. 
    Można by dalej przytaczać wspomnienie i pamiątki 
historyczne. 
Treść jednej ze znanych nam legend przedstawimy w 

astępnym numerze Głosu Białowieży. n
 

zęść II – Szkockie ślady w Białowieży C
 
    O zamierzchłych wydarzeniach w Puszczy opowiadają 
liczne legendy. Jedną z nich jest opowieść o pobycie w 
Białowieży rycerza Ketlinga of Elgin – Szkota z pocho-
dzenia. 
    Rycerz Ketling posiadał rozległe dobra i przyrodniego 
ojca w Kurlandii (Inflanty). Były to tereny położone nad 
Zatoką Ryską (Łotwa) i Fińską (Estonia). Był również 
właścicielem pałacyku w Warszawie. Rola, jaką odegrał 
imć pan Ketling w dziejach Polski, została wyczerpująco 
opisana w powieści Henryka Sienkiewicza pt. Pan Woło-
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dyjowski. 
   Wiek XVII był burzliwy w dziejach Polski: wojny ze 
Szwedami i obrona Częstochowy, wojny z Kozakami, na-
jazdy tureckie. Gdy na Zaporożu zawrzało, Ketling opuś-
cił Kurlandię i skierował się do Warszawy, aby spotkać się 
ze swoim przyjacielem – sławnym rycerzem Michałem 
Wołodyjowskim. 
    Droga Ketlinga z Kurlandii do Warszawy wiodła przez 
Puszczę Białowieską. W tym czasie na polanie przed 
wśród lasów, nad rzeka Narewką,  powstawała właśnie 
wieś Białowieża. Znajdował się tu także Dworek Myśliws-
ki wzniesiony zapewne za panowania Zygmunta III Wazy 
i jego syn Władysław IV. 
    Dluga trasa z Kurlandii do Warszawy wymagała 
licznych przerw w podróży. Ketling ze swoją szkocką 
kompanią zatrzymał się na popas w Białowieży. 

    Wyobrażmy sobie jak spędzał czas Ketling  i jego towa-
rzysze, przebywając w Myśliwskim Dworku na Wzgórzu 
Pałacowym. Na uczcie wydanej na cześć Ketlinga 
wędrowcy spożywali zapewne potrawy z grzybów, ryb i 
dziczyzny, popijając wino i puszczański miód. Na deser 
były podane konfitury z leśnych owoców, orzechy i sery. 
Przygrywali muzykanci, a toasty i śpiewy nie milkły do 
rana. Nietrudno więc było w takiej atmosferze pogubić 
monety, nawet szkockie. Dowody na te wydarzenia są co 
prawda dość nikłe, ale są. 
    Latem 2004 roku ekipa badaczy, złożona z pra-
cowników  Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii 
Nauk i archeologa, poszukiwała na wzgórzu pałacowym 
śladów pochówków i resztek zabudowy 
W dwu, dość płytkich odkrywkach, wykopanych  w odleg-
łości około 50 m na północ od obecnego kompleksu 
budynków Muzeum i Dyrekcji Białowieskiego Parku 
Narodowego, natrafiono na pięknie tłoczone niebieskie 
kafle, datowane na XVII wiek. Znaleziono też monetę  
szkocką, pochodzącą również z XVII wieku. 
Zgubili ją, a może nie tylko tę jedną, szkoccy towarzysze 
Ketlinga lub on sam. 
    Po kilku  dniach odpoczynku w Białowieży Ketling udał 
się w dalszą drogę do swego pałacyku w Warszawie, w 
którym zastał ciotkę Wołodyjowskiego oraz dwie dobrze 
urodzone panny: Krzysię i Baśkę. Z miejsca zakochał się 
w Krzysi, z którą się póżniej ożenił. Basia przypadła panu 
Wołodyjowskiemu. 
    Kiedy Ketling  zjawił się w Warszawie, Wołodyjowski 
udawał się właśnie na Ruś ku Dzikim Polom, wysłany tam 
przez Hetmana Wielkiego Koronnego – Jana Sobieskiego. 
    Dużo można by pisać o poczynaniach dzielnych rycerzy 
Zainteresowanych odsyłamy do powieści Henryka 
Sienkiewicza  Pan Wołodyjowski. 
    Po różnych perypetiach nadszedł czas  obrony 
Kamieńca Podolskiego przed Turkami i Kozakami. Był to 
rok 1672. Wołody-
jowski z Ketlingiem  
bronili twierdzy 
kamienieckiej do 
upadłego. 
Natarcie wrogów 
było jednak tak silne, 
że nie udało się jej 
obronić. Po wspólnej 
decyzji, odprawiając 
z zamku swe żony  i 
wojskową załogę, 
Wołodyjowski i Ket-
ling  wysadzili górny 
zamek w powietrze, 
ponosząc pod jego 
gruzami bohaterską 
śmierć. 
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Po świątecznej przerwie drużyna LUKS Żubr TL Biało-
wieża  podejmowała na swoim parkiecie: 
Mlekpol MOSiR Grajewo. W meczu tym z powodu kon-
tuzji nie  mogli wystąpić Mirosław Kołodziński i Adam 
Sadkowski. Także Jacek  Werkowski, Stefan Ochryciuk
 i Artur Biendar w ostatnim czasie borykali  się z proble-
mami zdrowotnymi, ale nie na tyle poważnymi, by nie  
móc  wystąpić w tym spotkaniu.  
I set już od początku wskazywał na dobrą dyspozycję gos-
podarzy.  Zawodnicy Mlekpolu popełnili wiele prostych  
błędów, szczególnie w  odbiorze zagrywki, co utrudniło   
wykonywanie udanych akcji w ataku.  Grajewo traciło pun
kty seriami i w tym secie nie podjęło już walki.  
W II secie na stałe na boisku pojawił się Michał Rubiel  
zastępując na  środku bloku Wojciecha Woronieckiego.  
Bardzo udanie wszedł w mecz  popisując się udanymi ata-
kami i skutecznym blokiem. Set ten od początku  był wyró
wnany. Jednak od 10 punktu  Żubr  zaczął osiągać przewa-
gę. W  trackie na boisku pojawili się rezerwowi zawodnicy
 Paweł Androsiuk i  Wojciech Gutowski. Gdy Białowie-
ża osiągnęła przewagę 5 punktów wydawało  się, że już  
nic nie odbierze jej zwycięstwa. Jednak u gospodarzy  nas-
tąpiło niepotrzebne rozluźnienie i dopiero po emocjonują-
cej końcówce  set zakończył się wygraną LUKS-u do 24.  
W III secie na boisku za Krzysztofa Furmanka pojawił  
się Artur Biendar,  a także powrócił Wojciech Woroniec
ki. Był to najbardziej wyrównany set w  ty spotkaniu. Gra-
jewo z całych sił chciało przedłużyć to spotkanie, a   Żubry
  zaczęły popełniać proste błędy. Wydawało się, że Mlek-
pol wygra  tego seta, bo prowadził już 22:19. Jednak dzię-
ki ambitnej grze zawodnicy  LUKSu doprowadzili do wy-
równania, a w końcu do zwycięstwa w tym secie.  
Nie było to porywające spotkanie. Widać było dużą prze-
wagę gospodarzy,  co powodowało często niepotrzebne  
rozluźnienie i proste błędy. Cieszy  jednak wygrana po 
 dwóch ostatnich porażkach (31 z Bielskiem Podlaskim i  3
2 z Lipskiem). Dzięki temu spokaniu dalej pozostajemy w 
grze o  pierwsze miejsce w III lidze. Widać, że podczas o-
bozu została poprawiona  gra w obronie, niestety dalej po-
zostały dość duże rezerwy w bloku.  Bardzo dobrze w ata-
ku zagrali jak zawsze Stefan Ochryciuk i Bartosz   
Małachowski, atakując nie zawsze mocno, ale przede  
wszystkim  mądrze .  Zepsuli może trochę za dużo zagryw
ek, ale to wynika z ryzyka zagrywki z  wyskoku i na pew- 
no jest do poprawienia. Należy jednak podkreślić, że  kie-
dy ich zagrywki były udane powodowały duże problemy w
 szeregach  gości. Bardzo dobrą zmianę dał Michał Rubiel
 udowadniając w tym meczu  swoją wszechstronność. Tak-
że pozostali zawodnicy grający w tym meczu 
Paweł Androsiuk, Artur Biendar, Wojciech Gutowski, 
Michał Suchodoła,  Wojciech Woroniecki, Jakub Boku-
niewicz- wywiązali się z powierzonych im  zadań taktycz- 
nymi. Jednak najlepszy w zespole był Krzysztof Furma-
nek,  który nie tylko wykonał ogromną prace w obronie i-
 przyjęciu zagrywki,  ale także grał na niezwykl wysokiej -
skuteczności w ataku. Widać ogromną  pracę wykonaną -
przez tego zawodnika. Zaczynał z pozycji rezerwowego, a 

 teraz stał się pewnym zawodnikiem pierwszej  szóstki . W
 drużynie gości  najlepiej zagrał Wiesław Wolwark (nr 4),
 który bardzo dobrze przyjmował  i był jednym z najskute-
czniejszych w ataku. Cieszy także to, że chęć sponsorowa-
nia naszej drużyny wyrażają kolejne  firmy. Jak już wspo-
minałem naszym sponsorem od 2 tygodni jest PSS  Spo-
łem, Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejną firmą, jed
nak do czasu  zakończenia negocjacji klub nie może ujaw-
nić więcej szczegółów.  
Chciałbym serdecznie podziękować panu Jarosławowi  
Kutikowowi, który w  tym meczu wystąpił w nowej dla  
 siebie roli spikera, z której zresztą  wywiązał się bardzo  
dobrze. Jego komentarze w zależności od sytuacji na  bois-
ku merytoryczne lub zabawne sprawiły, że spotkanie prze-
biegało w  bardzo dobrej atmosferze.  
LUKS Żubr TL Białowieża Mlekpol MOSiR Grajewo 3
-0 (-12,-24,-26)  
Skład LUKS: M. Gutowski, Małachowski. Woroniecki,  
Ochryciuk, Furmanek,  Suchodoła, Bokuniewicz (libero)  
Rubiel, Biendar, W. Gutowski,Androsiuk. Trener: W. Gu-
towski. Sędziowie: Mirosław Koścień, Mirosław Beń, To-
masz Łatuszyński (wszyscy z  Białegostoku).  
                                                               Mateusz Gutowski 
                            Udany sprawdzian 
18 stycznia drużyna LUKS TL Żubr Białowieża rozegrała 
grę kontrolną z zespołem Pronar Parkiet Hajnówka. 
Trenerzy oby drużyn umówili się na rozegranie 5 setów, 
przy czym ostatni był rozgrywany do 15.  
 Jak na razie hajnowscy zawodnicy mogą zaliczyć 
sezon do bardzo udanych- w grupie 3 II ligi zajmują 
obecnie 2 miejsce. Wiadomo było przed tym spotkaniem, 
że nie wynik będzie to najważniejszy. Między II a III ligą 
istnieje duża granica zarówno organizacyjna jak i czysto 
sportowa. Dla naszych zawodników ważne było, żeby 
sprawdzić jak wypadają na tle mocnych przeciwników. 
Sprawdzian ten wypadł całkiem nieźle. Widać było, że 
Pronar przewyższa zawodników LUKS-u siłą fizyczną i 
taktyką w grze. „Żubry” starały się te braki nadrobić 
ogromną walecznością i ambitną grą, co często dawało 
dobre efekty. Trenerzy Białowieży przetestowali prawie 
wszystkich zawodników, a także sprawdzili nowe 
ustawienia z Bartkiem Małachowskim na rozegraniu co 
przyniosło pozytywne efekty. Prawdopodobnie to on 
wystąpi w najbliższych spotkaniach na pozycji pierwszego 
rozgrywającego. Chciałbym pokreślić dobrą grę całej 
drużyny, która nie przestraszyła się renomowanego 
przeciwnika. Pragnę także podziękować całej drużynie 
Pronar Parkiet Hajnówka za lekcje „siatkówki”, której 
nam udzielili. 
LUKS TL Żubr Białowieża- Pronar Parkiet Hajnówka 1:4 
(17,22,17,-23,11) 
Skład LUKS-u: Małachowski, Woroniecki, Ochryciuk, 
Furmanek, Werkowski, Bokuniewicz (libero)- Rubiel, 
Androsiuk, Suchodoła, M. Gutowski. Trener: W. 
Gutowski. Sędziowie: pan Jarosław Kulikow i Mirosław 
Waszkiewicz (obaj z Białowieży) 
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