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           Roku  
       Newerlych 
 
      Inauguracja  obchodów rocznico- 
wych  będzie  miała miejsce 5 kwiet- 
nia  2008  roku  o godz. 10.00 w Bia- 
łowieskim  Ośrodku  Kultury  w Bia- 
łowieży , gdzie  odbędzie się uroczy- 
sta  sesja  Rady  Gminy  Białowieża, 
w czasie której zostaną nadane: Jaro- 
sławowi  Abramowowi - Newerlemu  
Tytuł Honorowego Obywatela Biał- 
wieży,  Gminnej  Bibliotece  Publicz-  
nej w  Białowieży  – Imię  Igora Ne-          
werlego.  Następnie  rozpocznie  się 
Sympozjon Literacki Pamięci Igora 
Newerlego  ( również  6.04.2008 r.). 
W dalszej kolejności planowana jest 
projekcja  filmu  A. Titkowa  Zostało  
z uczty bogów  oraz  spotkanie    z re- 
żyserem. Na Sympozjon przybędą li- 
teraci  -  przyjaciele  Newerlych.   
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MIESIĘCZNIK  SPOŁECZNOŚCI  LOKALNEJ 

             

                                                                                                     
                                              Szkoło! Szkoło! 
                                              Gdy cię wspominam, 
                                              Tęsknota w serce się wgryza, 
                                              Oczy mam pełne łez! 
                                              …Galia est omnis divisa 
                                              In parte stres… 
 
                                              Książko podarta! 
                                              Niejedną tobie rzuciłem obelgę, 
                                              A dzisiaj każda twa karta 
                                              Słodkim wspomnieniem rani! (…) 
                                               
                                              Dzisiaj z burzami się mozolę 
                                              Na wielkim morzu, dokąd los mnie zagnał, 
                                              A w szkole, w szkole 
                                              Palus erat non magna…  (…) 
                                                                                            Julian Tuwim Nad Cezarem 

HAŁAS 
NA 

POLANIE BIAŁOWIESKIEJ 
 

Poważnym problemem obniżającym 
jakość życia  stał się hałas w śro-
dowisku powodowany  aktywnością 
rekreacyjną.  
Białowieskie hotele, i nie tylko, stają 
się źródłem hałasu środowiskowego 
głównie emitując w dowolnej wyso-
kości   dB  muzykę zarówno do go-
dziny 22.00, jak i po 22.00. Po 
polanie białowieskiej rozlegają się 
przerażające dudnienia i hałasy z na-
głośnienia bez zachowania żadnych 
ograniczeń i norm dostosowania się 
do polityki hałasowej UE czy roz-
porządzeń Ministra Środowiska na 
podstawie Prawa ochrony środo-
wiska, gdzie podano dopuszczalny 
poziom hałasu na terenie zabu-
dowanym w porze dziennej i nocnej 
oraz kary za przekroczenie tego 
poziomu.             Dokończenie  na stronie 15 
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      Miesiąc czerwiec rozpoczął się 
od festynu zorganizowanego przez 
Białowieski Ośrodek Kultury oraz 
Przedszkole w Białowieży z okazji 
Dnia Dziecka. Na stadionie gmin-
nym dzieci miały okazje „wyhasać 
się”  na świeżym powietrzu. Uczest-
niczyły w wielu zabawach rozwija-
jących wyobraźnię i sprawność fi-
zyczną.  
     Przełom miesięcy maja oraz 
kwietnia upłynął w naszej gminie 
pod znakiem muzyki i to muzyki na 
najwyższym poziomie. 23 i 24 maja 
w Kościele p. w. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Białowieży od-
były się III Białowieskie Dni Muzy-
ki Sakralnej, które zgromadziły licz-
ne rzesze słuchaczy i melomanów. 
Uroczystego otwarcia koncertu do-
konał  Przewodniczący Rady Gmi-
ny - Pan Jan Gwaj. W imprezie 
wzięły udział chóry z różnych stron 
świata, tak więc można było posłu-
chać muzyki bardzo zróżnicowanej 
i nowej dla miejscowych słuchaczy. 
   30 maja obył się koncert w 
żwirowni położonej w sąsiedztwie 
Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiel-
lońskie”. W niepowtarzalnej atmos-
ferze obcowania z przyrodą oraz 
świetnej akustyce można było po-
słuchać muzyki w wykonaniu 
chórów z Rosji, Polski, Rumunii, 
Mołdawii i Ukrainy. Koncert 
stanowił jedną z imprez 
towarzyszących 
Międzynarodowemu Festiwalowi – 
Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej. I tu należy podkreślić 
znakomity występ w Festiwalu 
naszego białowieskiego chóru, 
działającego przy  parafii 
prawosławnej p.w. św. Mikołaja, 
który w kategorii chórów 
parafialnych wiejskich wywalczył    
I miejsce. Przy okazji chcielibyśmy 
złożyć wyrazy najgłębszego uznania 
dla całego chóru, a w szczególności 
dla ks. Walerego Piotrowskiego, 
pod którego dyrekcją i pieczą działa 
chór. Życzymy dalszych sukcesów. 
    Również na zakończenie mie-
siąca, w dniu 21 czerwca, odbyły 
się III Białowieskie Spotkania z 
Arią. Na dziedzińcu Muzeum 
Przyrodniczo – Leśnego w Biało-
wieży w tym dniu można było 
posłuchać arii operowych i ope-

retkowych w wykonaniu solistów z 
Podlasia i Grodna, z oprawą mu-
zyczną Kameralnej Orkiestry Sym-
fonicznej z Grodna, pod dyr. Wła-
dimira Barmatowa. Korzystając z o-
kazji chcielibyśmy podziękować 
Panu Mikołajowi Buszce i Fundacji 
„Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce 
za organizację na terenie naszej 
gminy imprez o tak wysokim 
poziomie artystycznym. Biało-
wieskie Dni Muzyki Sakralnej oraz 
Białowieskie Spotkania z Arią 
istnieją dzięki jego zaangażowaniu i 
pracy. 
22 czerwca odbył się pre-mierowy 
pokaz filmu „Ruska Polka”. Film 
przedstawia co-dzienność Orli 
widzianej oczyma dziecka. Była to 
analiza spo-łeczeństwa podlaskiej 
wsi, jakże ciekawa i ukazująca 
miejscowe społeczeństwo w nowym 
świetle, pokazująca jego 
różnorodność – wielokulturowość. 
Film jest wart obejrzenia i bardzo 
żałujemy, że pokaz zgromadził tak 
nielicznych widzów. Tym bardziej, 
że rea-lizatorem filmu jest Pan Piotr 
Nesterowicz, który pracuje nad 
krótkim filmem, ukazującym naszą 
gminę i jej mieszkańców. 
 8 czerwca uczestniczy-
liśmy w imprezie festynowo – tar-
gowej w Warszawie. Na Placu Te-
atralnym zgromadziły się stoiska 
wystawiennicze większości gmin 
Podlasia, które próbowały zachęcić 
warszawiaków do odwiedzenia 
Polski północno-wschodniej. Nasze 
stoisko oczywiście promowało 
Białowieżę, nasze walory przy-
rodnicze i turystyczne, jak i naszych 
kwaterodawców. 
     W dniach 13 i 14 czerwca na 
terenie naszej gminy gościła grupa 
samorządowców z gminy wiejskiej 
Terespol. Wizyta terespolskich 
samorządowców była okazją do 
poznania się, do nawiązania nowych 
kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń. A wiedza i praktyka 
samorządowców terespolskich jest 
bardzo duża, gdyż wójt i niemal 
wszyscy radni swoje stanowiska 
piastują od początku istnienia 
samorządu gminnego. Tak więc my, 
jako samorządowcy o bardzo 
krótkim stażu, mieliśmy okazję 
pogłębić swoją wiedzę i poznawać 
rozwiązania dawno już sprawdzone 
i skuteczne. W czerwcu została 
podpisana umowa na wykonanie 
iluminacji naszych białowieskich 
świątyń, tak kościoła, jak i cerkwi. 

Prace już ruszyły, wobec 
powyższego już niedługo będziemy 
mogli cieszyć się dodatkowym 
oświetleniem ww. obiektów, które 
uwydatni szczegóły 
architektoniczne, piękno budowli i 
jednocześnie przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa wokół 
nich.  
 Z dniem 30 czerwca 
skończył się okres, w którym można 
było składać wnioski na odbiór 
odpadów niebezpiecznych zawie-
rających azbest. Wpłynęło ponad 40 
wniosków. Wobec powyższego już 
wiemy, iż od wszystkich osób, które 
złożyły wnioski, eternit zostanie 
odebrany jeszcze w tym roku. 
Planujemy, że nastąpi to na 
przełomie września i października. 
     Czerwiec był także miesiącem 
pracy naszej brygady i pracow-
ników interwencyjnych nad 
utrzymaniem porządku i estetyki 
otoczenia. Zostały założone klomby 
na wysepkach na ulicy Kolejowej, 
były sprzątane ulice, wywożone jak 
co miesiąc worki z nieczystościami, 
opróżniane kosze uliczne,  wyka-
szano trawę na poboczach,  przy-
strzyżono żywopłot wzdłuż ulic 
Parkowej i Kolejowej. Dowieziono 
piasek na boiska do gry w piłkę pla-
żową.  
      Czerwiec był również czasem 
prac przygotowawczych do naszej 
cyklicznej imprezy „Nocy Kupały”. 
W tym roku odbędzie się ona 5 
lipca. Wszystkich serdecznie zapra-
szamy. 
     20 czerwca zakończył się kolej-
ny rok szkolny. Wobec powyższego 
faktu wszystkim pedagogom oraz 
uczniom życzymy słonecznych i 
pełnych wrażeń wakacji.    
      Albert Waldemar Litwinowicz 
 
       
 Rodzinie, bliskim i Przyjaciołom  
 
 
 
               

             Jana  Lipca 
 
 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego 
współczucia z powodu śmierci męża, 
ojca, ale też Komendanta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Białowieży 
składają    – Wójt Gminy Białowieża i 
pra-cownicy Urzędu Gminy oraz 
koledzy strażacy. 
 

      WÓJT 
 INFORMUJE    
INFORMUJE 

Ś. P. 
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Kiedy już jesteś przekonany co do tego, że chcesz działać na własny rachunek, czeka 

cię  7 "pierwszych kroków",  które musisz wykonać… 
                                  
Aby założyć własną firmę najpierw musisz wybrać dziedzinę, w 
której chcesz się, jako prywatny przedsiębiorca, realizować. 
Najlepiej robić to, co się potrafi, w czym ma się doświadczenie, a 
więc zgodnie z wykształceniem, lub zdobytym wcześniej 
doświadczeniem. Pojęcie działalności gospodarczej wskazuje 
nam, iż jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, 
budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i 
eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły.  
Warto abyś zastanowił się nad tym i rozejrzał dookoła, sprawdził, 
jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie np. handlu czy usług, 
czy i jaka byłaby konkurencja w okolicy gdybyś na to 

zapotrzebowanie odpowiedział . Jaka jest ich siła nabywcza. Na 
tej podstawie trzeba zrobić biznesplan – oszacować stałe 
wydatki, jakie należy ponieść w związku z prowadzeniem 
własnej firm. To będę koszty np. wynajmu pomieszczenia, koszty 
energii elektrycznej, gazu, telefonu, komputera, transportu, 
świadczeń na ZUS, podatki. Uzyskana suma tych wydatków, plus 
zakładany przez nas przychód, pozwalają określić minimalne 
wpływy, przy których firma osiąga zysk. Jeśli są takie szanse, 
trzeba przejść do czynów. Poniżej krok po kroku wskazujemy ci 
jakie trzeba podjąć działania, aby móc pełnoprawnie rozpocząć 
prowadzenie własnej firmy. 

 

1. URZĄD GMINY 
Realizację planu założenia własnej firmy należy rozpocząć 
od wizyty w Urzędzie Gminy. Należy złożyć tam wniosek 
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ważne jest 
prawidłowe określenie naszej przyszłej działalności. 
Dzięki „Polskiej Klasyfikacji Działalności”, którą 
znajdziemy w każdym urzędzie gminy możemy 
precyzyjnie to określić.  Do prawidłowego wypełnienia 
wniosku potrzebne będą:  
- nazwa firmy 
- dowód osobisty z PESEL-em 
- oznaczenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy  

- określenie podmiotu wykonywanej działalności  
- określenie daty, dnia, od którego zamierzamy pracować 
na własny rachunek i własny rachunek 
Po złożeniu wniosku urząd gminy ma 14 dni na wydanie 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Czasami dodatkowo wymagane jest 
uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Gdy już będziemy w jego posiadaniu warto 
zrobić kilka odbitek  ksero, gdyż przydadzą się przy 
załatwianiu innych spraw w urzędach.  
 

2. URZĄD STATYSTYCZNY 
Kolejną wizytę z dowodem osobistym i dokumentem 
potwierdzającym wpis do ewidencji  działalności 
gospodarczej, musimy złożyć w siedzibie urzędu 
statystycznego, właściwego dla naszego miejsca 
zamieszkania. Naszym celem będzie uzyskanie wpisu do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej i otrzymanie numeru, którym będziemy się 
posługiwać prowadząc działalność gospodarczą. 

Umieścimy go na drukach firmowych, na pieczątce, 
zażąda go od nas bank, w którym będziemy otwierać 
firmowy rachunek. Urząd statystyczny ma 7-dniowy 
termin na wydanie zaświadczenia o wpisie. Nie ponosimy 
żadnych opłat za wydanie numeru REGON. Potrzebne 
dokumenty to: dowód osobisty, ksero wpisu do Ewidencji 
i oryginał do wglądu. 
 

3. URZĄD SKARBOWY 
 
W urzędzie tym, a powinien on być właściwy dla miejsca 
naszego zameldowania wyrabiamy sobie Numer  

Identyfikacji Podatkowej. Następnie musimy zdecydować 
w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy.  
 

4. PIECZĄTKA 
Po wizycie w Urzędzie Skarbowym należy zlecić 
wykonanie pieczątki firmowej. Pieczątka będzie ci 
potrzebna w następnych etapach rejestracji firmy 
- pełna nazwa firmy 
- siedziba firmy 
- numer telefonu 

- REGON 
- numer NIP  
Na wszelki wypadek dobrze mieć oryginał zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji, zaświadczenie regon , 
zaświadczenie NIP i dowód osobisty. 
 

5. KONTO W BANKU 
Obowiązkiem każdej nowo powstałej firmy jest założenie 
firmowego rachunku bankowego. Do banku udajemy się z 
dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, REGON-em. Wybór 

banku zależy od nas. Dobrze jest jednak sprawdzić, który 
bank ma dla nas – młodych przedsiębiorców, 
najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy 
rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty 
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ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie 
rachunku, wysokość prowizji za dokonywanie przelewów.  

O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.  
 

6. ZUS 
Do ZUS musimy się zgłosić najpóźniej 7 dnia od 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Aby zgłosić firmę 
musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika 
składek – osoby fizycznej). W przypadku, gdy 
prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i 
jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, 
wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz 
ZUA (zgłoszenie ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). W 

przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz 
zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne. Warto mieć świadomość tego, że w 
przypadku tego ostatniego przez pierwsze 6 miesięcy płaci 
się składki, a korzysta z ubezpieczenia dopiero po tym 
terminie. 

 
7. PRZEPISY BRANŻOWE  

 
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności musisz 
wziąć pod uwagę przepisy i uregulowania branżowe. 
Każda branża ma swoją specyfikę, jednak przy każdej z 
nich trzeba zwrócić szczególną uwagę na dopełnienie 
obowiązków wynikających: 
 
 

 
 
- z przepisów BHP ( Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ) 
- z przepisów przeciwpożarowych 
- z prawa ochrony środowiska  
- z przepisów sanitarno – epidemiologicznych ( głównie 
gdy będziesz miał do czynienia z żywnością lub wodą) 
                 

                                                                                                                                                             Opracowała; 

                                                                                                                                               Inspektor Małgorzata Tyszko 

 
 
 
 
                                      XIV SESJA RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO 

 
 

W czwartek, 26 czerwca 2008r., w sali nr 12 Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce, odbyła się XIV sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego.  W trakcie sesji Rada Powiatu 
zapoznała się  m.in. z informacjami o realizacji zadań 
powiatowych, wynikających z ustawy o pomocy spo-
łecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka w Białowieży. 
 
W dalszej części obrad radni podjęli  uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/50/07 Rady Powiatu Hajnowskiego 
z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony 
Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół średnich, kończących się maturą. Projekt 
zmian wyżej cytowanej uchwały został zgłoszony przez 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

 
Pracując w Technikum Leśnym, w zastępstwie  Pana 
profesora Wojciecha Szymanowskiego ( w tym miejscu 
chciałbym przekazać pozdrowienia i życzyć memu 
koledze po fachu szybkiego powrotu do pełni zdrowia ), 
uczniowie tej szkoły zwrócili mi uwagę na fakt, że wraz z 
przejęciem szkoły przez Ministerstwo Środowiska, utracili 
oni możliwość uzyskania stypendium im. Prof. Simony 
Kossak. Sprawdziłem zapis tej uchwały i  
 
 

 
 
faktycznie według jej zapisu  uczniowie TL mieli rację. W 
dniu podejmowania uchwały Starostwo Powiatowe 
prowadziło cztery  szkoły średnie, kończące się maturą, z 
wyjątkiem szkół dla dorosłych.. Stypendystami 
Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony 
Kossak  do końca roku szkolnego 2007/08 mogli być także 
uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży. Z chwilą 
przejęcia tego typu szkół przez Ministerstwo Środowiska 
utracili oni, według zapisu przyjętej 28 czerwca 2007r. 
uchwały,  taką możliwość. Rzeczą nienaturalną byłoby, 
aby uczniowie  szkoły tego typu nie mieli możliwości 
ubiegania się o stypendium im. prof. Simony Kossak. Stąd 
też wynikła inicjatywa aby zmienić zapis tej uchwały.  
 
Wartym podkreślenia jest  to, że uchwała zapadła 
jednogłośnie, mimo, że była zgłoszona przez tzw. 
opozycję, a podstawą jej zmian było wsłuchanie się w 
głosy młodzieży.  
Oby tylko uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży 
wykorzystali w jak największym stopniu możliwość 
ubiegania się o to stypendium. 
 

 

Radny Powiatu Hajnowskiego 
Krzysztof Petruk 
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XVII sesja Rady Gminy Białowie-
ża odbyła się 6 czerwca 2008 roku. 
Obrady otworzył i prowadził 
Przewodniczący Rady Gminy - Jan 
Gwaj 
Na 15 radnych na sesji obecnych 
było ( nie podano). 
Przewodniczący Rady 
Ja otwieram dyskusję i zabieram od 
razu sam głos w tej dyskusji, a 
mianowicie przenosimy punkt 11 na 
miejsce punktu 4. Na poprzedniej 
sesji ustaliliśmy, ale nie wiem w jaki 
sposób to umknęło: Interpelacje 
zapytania i wnioski są na początku, 
a nie na końcu. 
Radny Tkaczenko 
Chodzi o punkt 4 – informacje 
Wójta kto przedstawi? 
Przewodniczący Rady 
Za chwilę w jakiś sposób się 
dowiemy. Może ktoś w dyskusji 
zabierze głos i na ten temat nam coś 
odpowie. Z władz wykonawczych 
jest tylko pani Skarbnik, może 
poprosimy panią Skarbnik 
Skarbnik 
Ja nie przedstawię, Wójt mi nic nie 
przekazał. 
Przewodniczący Rady 
Mnie chodzi o to, żeby pani nie 
przedstawiła, tylko powiedziała  co 
się dzieje z Wójtem? 
Gdzie jest Wójt? Czy gdzieś w dele-
gacji? 
Skarbnik Gminy 
Tak. Szczegółów nie znam. 
Przewodniczący Rady 
Zastępca Wójta też? 
Skarbnik 
Zastępca też jest w delegacji. 
Przewodniczący Rady 
Proszę bardzo o zabieranie głosu w 
sprawie porządku obrad. 
Radny Tkaczenko 
Wnioskuję o wycofanie punktu  4 
z porządku obrad. 
Radny W.Wołkowycki 
No czekajmy, a może przyjedzie, nie 
wiemy. 
Skarbnik 
Dzwonił, że nie będzie na sesji. 
Przewodniczący Rady 
Musimy porządek obrad przyjąć w 
tej chwili, jeżeli jest taki wniosek o 
wycofanie punktu 4, to zapytam… 
Radna Lewczuk 

Może pozostać, tylko w sprawozda-
niu będzie, że nikogo nie było. 
Przewodniczący Rady 
Czyli zostawiamy punkt, a nuż się 
uda tak, że gdzieś w którymś 
momencie ten Wójt się pojawi czy 
tymi czy innymi drzwiami, a może 
oknem. 
Przewodniczący Rady 
Ponieważ nie słyszę więcej żadnych 
wniosków w związku z tym odczytam 
jeszcze raz porządek obrad. 
Kto z pań i panów radnych jest za 
przyjęciem porządku obrad? 
Za przyjęciem porządku obrad 
głosowało  14 radnych na obecnych 
14 radnych. 
Za przyjęciem protokołu z pop-
rzedniej sesji głosowało 14 radnych. 
Punkt następny – interpelacje, 
zapytania i wnioski. 
Zakładamy, że jeżeli pojawią się 
takowe, to będziemy je zapisywać. 
Poprosimy może panią Skarbnik też 
o zanotowanie i poprosimy o odpo-
wiedź w terminie przewidzianym 
Statutem Gminy, jak też na 
następnej sesji. Ponieważ nie widzę 
i nie słyszę chętnych do zgłaszania 
interpelacji, zapytań i wniosków, 
najprawdopodobniej wynika to z 
nieobecności władzy wykonawczej, 
no ale trudno. 
Radny Kołodziński 
Co z naszym zbiornikiem wodnym? 
Czy zostały wykonane badania? 
Przewodniczący Rady 
Na wczorajszej Komisji Planowania 
i Budżetu też ten temat miał stać, 
ale nie usłyszeliśmy od Zastępcy 
Wójta żadnych, a prawda wczoraj 
tez zastępcy Wójta nie było, też nie 
usłyszeliśmy żadnych informacji. 
Przechodzimy do następnego 
punktu.  
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady o pracy międzysesyjnej. 
Cóż ten biedny Przewodniczący ro-
bił w okresie międzysesyjnym.  
Przewodniczący otwierał Koncert 
Muzyki Sakralnej w kościele. Prze-
wodniczącemu niestety nie pozwo-
lono zaśpiewać, a się rwał. Nie 
udało się. Następnie brałem udział 
w takim ciekawym spotkaniu w 
szkole podstawowej, a mianowicie 
jest taki temat określony skrótem 
ZSEE, czyli zbiórka sprzętu czyli 
zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny, gdzie zaskoczyła mnie 
młodzież klasy piątej szkoły 
podstawowej, że się podjęła takiego 

bardzo trudnego tematu i jakby  na 
czasie. Bardzo ciekawe spotkanie. 
Szkoda, że mało nas tam było, ale 
przywitano wszystkich i tych, którzy 
byli, i tych, których nie było. 
Następnie, zaraz po spotkaniu z 
Dyrekcją Parku przy tej wizycie, 
związanej z obejrzeniem muzeum, ja 
rozmawiałem z panią od spraw, 
która akurat reprezentuje za każdym 
razem na naszych posiedzeniach 
Park Narodowy, o pokazanie w 
sposób drobniutki tego naszego 
Roku Newerlych. Zostało to w ten 
sposób opracowane i od wczoraj już 
to wisi w Parku 
Są to trzy plansze. Dziękujemy 
bardzo za to. Ja tam mam jeszcze 
taki temat, ale to też się odnosi do 
Parku Narodowego. Czy pani 
pamięta ( P.Charytonow,) była taka 
rozmowa z państwem, jeszcze za 
czasów poprzedniej władzy, a 
panem Wołkowyckim Mikołajem, 
malarzem, na temat zorganizowania 
wystawy w Parku.. 
I w tej chwili poprosimy może 
panią, gdyby pani gdzieś w jakiś 
sposób wysondowała, gdyby 
potrzebna była jakaś rozmowa ze 
mną, to ja chętnie porozmawiam. To 
oczywiście Przewodniczący Komisji 
Kultury czy Białowieskiego Ośrodka 
Kultury, żeby można było ponieważ 
pan Mikołaj Wołkowycki jest już 
człowiekiem dojrzałym, w wieku 
takim porządnym i był bardzo 
szanowanym malarzem. U nas się 
nadużywa słowa wybitnym, ale 
potrafił malować obrazy. 
Chcielibyśmy mieszkańcowi Bia-
łowieży po prostu podarować taką 
wystawę, w jakiś sposób. On nie 
chce tego zrobić tutaj. Nie możemy z 
nim dyskutować na ten temat, bo 
jest człowiekiem jakichś tam zasad. 
Twierdzi, że jeżeli wystawa 
zostałaby zorganizowana, to byłaby 
to wystawa zamknięta. Nie można 
jej oglądać codziennie, a jak byłaby 
w muzeum, to… Jest do pani taka 
prośba, żeby taki temat, to my się z 
nim skontaktujemy: jaka ilość 
obrazów, jaka sala. Przy tej okazji 
chcemy też przypomnieć stare 
środowisko piłkarzy białowieskich, 
takich jak kilku radnych siedzi, 
którzy kiedyś tam z panem 
Wołkowyckim kopali piłkę i pili 
napoje korkowane takimi 
otwieranymi. Były to bardzo 
ciekawe czasy i można by było je 
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przypomnieć. To ja bym miał tyle w 
tym temacie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska       
– Krzysztofa Zamojskiego 
W związku z tym, że mieliśmy dużo 
różnych zadań, nasza Komisja się 
nie zebrała, poza tym na spotkaniu 
był członek Komisji, ale to prawie 
wszyscy byli, więc nie ma co 
przybliżać tematu spotkania. 
Zapewniam, że jeszcze w czerwcu 
Komisja Ochrony Środowiska się 
zbierze. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Planowania – Włodzi-
mierza Wołkowyckiego 
Nasza Komisja zebrała się raz. Mie-
liśmy  dwa tematy, zgodnie z planem 
pracy. Pierwszy temat: Studium 
Uwarunkowań i Zagospodarowania 
Przestrzennego  i drugi temat zbior-
nika wodnego. 
Na temat zbiornika wodnego 
dostałem informacje od wicewójta, 
w przeddzień spotkania, że nie 
został jeszcze opracowany nie jest w 
stanie tego zreferować. W związku z 
tym nie odbyła się żadna dyskusja 
na temat. Temat Studium – za-
poznaliśmy się w zakresie zmian, 
jakie zostały wprowadzone, czy też 
mają być wprowadzone w stosunku 
do opracowania pierwotnego, które 
wysoka Rada rozpatrywała i później 
postawiliśmy wnioski co do zmian, 
które powinny być wprowadzone do 
Studium. Komisja po zapoznaniu się 
z tymi informacjami uznała, że 
konieczne jest jeszcze zapoznanie 
się z materiałami do NATURY 2000. 
Zapoznać się z ocenami meryto-
rycznymi zawartości przyrodniczej 
tych siedlisk, które zostały 
przeniesione do Studium i tutaj 
będzie z naszej strony prośba do 
Wójta, bądź Zastępcy Wójta, żeby 
umówił Komisję  z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, który 
takie materiały ma i dostał zgodę 
ministerstwa na udostępnienie ich 
Wójtowi, czy też jego przed-
stawicielom, ażeby umówił nas na 
określony termin i tam Komisja, 
bądź reprezentacja Komisji pojedzie 
po to, żeby się zapoznać. Komisja 
również rozpatrywała materiały na 
sesję Rady. Wniosła jakieś tam 
uwagi w szczególności do projektu 
dotyczącego Statutu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Dzisiaj 
pewno otrzymamy jakieś na ten 

temat odpowiedzi. Jeszcze mam taką 
tylko uwagę. Moim zdaniem nie 
powinno być takich sytuacji, jak 
chociażby wczoraj,  że zostajemy 
zaskakiwani, że jakiś temat wypada 
z pracy merytorycznej Komisji. To 
powinno być z dużym wyprze-
dzeniem przekazane do określonego 
przewodniczącego komisji czy 
Przewodniczącego Rady po to, 
żebyśmy mogli korygować swoją 
pracę. To proszę zanotować i prze-
kazać panu Wójtowi. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Kultury – Dariusza Koło-
dzińskiego 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku 
Publicznego w okresie między-
sesyjnym zbierała się dwukrotnie. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 16 
maja. Było to spotkanie wyjazdowe. 
Przeprowadziliśmy kontrolę miejsc 
publicznych oraz miejsc pamięci 
narodowej. Pokontrolne: Komisja o 
uprzątnięcie starych wiązanek, 
trawy przy pomniku Poległym na 
Polu Chwały w Białowieży. 
Naprawę miejsca mordu miesz-
kańców Białowieży i okolic przy 
Ośrodku Edukacji Leśnej 
Jagiellońskie. Nadmieniam, że 
Komisja wnioskowała o naprawę w 
ubiegłym roku, protokół nr.8. Na 
ulicy Granicznej brak oznakowania 
ścieżki umożliwiającej dotarcie do 
pomnika. Należy także wymienić 
wiązanki. Na głazie wyznaczającym 
geometryczny środek Puszczy 
Białowieskiej brak tablicy. 
Zadbanie o estetykę klombów na 
skrzyżowaniu dróg: ul. Olgi Gabiec, 
Zastawa, Krzyże, Kolejowa, 
Graniczna, Parkowa. Ustawienia 
znaków informujących o nazwach 
ulic. Na drugim spotkaniu Komisji, 
które odbyło się 4 czerwca spotka-
liśmy się z przedstawicielem ZOZ-u 
w Hajnówce, panem Kondra-
tiukiem. Przedstawiciel ZOZ-u 
poinformował nas o przetargu na 
budowę nowego ośrodka zdrowia w 
Białowieży, który został unie-
ważniony z powodu zbyt wysokich 
kosztów budowy, oferowanych przez 
firmy budowlane. Budynek ten ma 
mieć ok. 300 m kwadr. powierzchni, 
dzielić się na poradnie: ogólną, 
gabinet zabiegowy, gabinet 
stomatologiczny, aptekę oraz dwa 
mieszkania służbowe. Jeżeli 
wszystkie plany się powiodą, to 
pierwsi pacjenci będą przyjęci w 

nowym ośrodku już w końcu 2009 
roku. Kolejna sprawą, którą 
zajmowaliśmy się na posiedzeniu 
była informacja na temat 
programów realizowanych ze 
środków unijnych przez  Urząd 
Gminy i Białowieski Ośrodek 
Kultury. Informacji z ramienia 
Urzędu Gminy udzieliła nam 
referent do pozyskiwania funduszy 
unijnych i turystyki pani Małgorzata 
Bzowska. W programie realizowane  
to: rozwój infrastruktury drogowej 
oraz białowieska strategia 
edukacyjna. 
Ze względu na wyjazd służbowy 
pani Dyrektor BOK, informacje o 
pozyskanych środkach unijnych nie 
zostały przedstawione. Wrócimy do 
tego punktu na następnym spotkaniu 
Komisji. Analizowaliśmy także 
uchwałę w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Białowieży oraz uchwałę w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Poruszyłem też fakt przekręcania 
notorycznie nazwiska w gazecie 
lokalnej oraz w sprawozdaniu z 
prac Komisji zostały zmienione 
wyrazy, co zmienia sens i brzmienie 
całej wypowiedzi. Jest mi przykro z 
tego powodu. Dziękuję. 
 
(Takie nieścisłości zgłasza się do 
gazety i następuje sprostowanie w 
następnym numerze pisma. Nikt nie 
przekazał do redakcji materiału z 
właściwym tekstem o właściwym 
brzmieniu.  Przyp. red.). 
 
Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej - Halina Lewczuk 
Komisja Rewizyjna nie zbierała się 
w okresie międzysesyjnym, ale 
członkowie Komisji Rewizyjnej 
pracują także w innych komisjach, 
między innymi w Komisji Oświaty i 
w Komisji Ochrony Środowiska i też 
w ramach tych komisji pracowali 
członkowie Komisji Rewizyjnej nad 
materiałami do dzisiejszej sesji. 
Przewodniczący Rady 
Przechodzimy do pracy meryto-
rycznej, a mianowicie … 
Radny Dowbysz 
Ponieważ jest obecnie na sali radny 
powiatowy, czy moglibyśmy jakąś 
informację uzyskać? 
Przewodniczący Rady 
Myślę, że znajdziemy takie miejsce. 
Radny powiatowy nie opuszcza 
jeszcze obrad? To radny powiatowy  
jak będzie nam przedstawiał może 
utworzenie Zespołu Szkolno-
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Przedszkolnego, jako urzędujący 
Dyrektor, to też parę słów powie na 
temat obrad i akurat to się w tym 
momencie zbliża, mianowicie 
będziemy debatować nad projektem 
uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Białowieży. My kiedyś podjęliśmy 
już uchwałę intencyjną, że taki 
Zespół będziemy chcieli powołać. W 
tej chwili dojrzała sytuacja, żeby 
taki Zespół Szkolno-Przedszkolny 
został powołany w Białowieży 
Materiały powołujące ten Zespół 
były omawiane na posiedzeniach 
obydwu komisji. Obydwie komisje 
miały do niego szereg zastrzeżeń 
typu i formalnego i merytorycznego 
Ja tu przed oczyma mam projekt 
uchwały, już jakby z wszelkimi 
poprawkami i to od pań i panów 
radnych będzie zależało czy po 
dyskusji my tą uchwałę przyjmiemy 
czy też znajdziemy jakieś inne 
rozwiązanie. Na pewno pan 
Dyrektor nam przedstawi sytuację. 
Ja bym chciał zapytać między 
innymi o pilność podjęcia tej 
uchwały. Czy nie można by było 
jeszcze raz się spotkać i już nad tym 
ostatecznym projektem tych 
materiałów podyskutować. Ale to 
wszystko wyniknie w dyskusji. 
Proszę bardzo 
Poprosimy Dyrektora o odpowiedź 
na pytanie w sprawie pilności, jak 
też w sprawie treści. 
Świetlica doszła do tych czynności i 
obiektów, które muszą się znaleźć 
na terenie szkoły. 
Dla radnych było zaskakujące to, że 
w tej chwili my mamy zatwierdzać 
Statut, a potem Rada Pedagogiczna 
może go aż do pięciu razy zmieniać. 
Dyrektor Petruk 
Chciałem zwrócić uwagę, że jestem 
obecnie Dyrektorem Zespołu Szkół, 
a nie Dyrektorem szkoły i 
przedszkola. Nie wiem czy jestem 
uprawniony do zabierania głosu. 
Nie wiem czy będę startował, 
przymierzam się. Wyjaśnień mogę 
udzielić. 
Przewodniczący Rady 
A gdyby odpowiedzieć na to 
pytanie, jak to jest pilne, aż tak, że 
konieczne jest na dzisiejszej sesji 
podjęcie uchwały? 
Dyrektor Petruk 
Czy jest pilne? Tak. Szczerze 
mówiąc to jest moje odczucie, jako 
tego, który się będzie ubiegał . 
Zasady są takie, że powinien być 
ogłoszony konkurs na dyrektora. 

Wiemy, że dyrektorka Przedszkola 
odchodzi na emeryturę i to jest 
jeden z głównych powodów, ale 
sama procedura konkursowa będzie 
niestety musiała być przeprowadzo-
na do połowy sierpnia. 
Przewodniczący Rady 
Pani Halino gdyby pani nam 
powiedział jaka jest procedura 
wyboru czasowo dyrektorów. Ile 
trzeba czasu, żeby wybrać 
dyrektora? 
Halina Przestrzelska 
Na pewno koło miesiąca ponieważ 
ogłasza się to w dzienniku ogólno-
polskim po pierwsze, po drugie w 
regionalnym co najmniej 14 dni 
przed. Tak, że myślę, że to najpierw 
komisja się zbiera, więc spokojnie 
do miesiąca. 
Przewodniczący Rady 
Miesiąc to będziemy mieli na 
przykład konkurs? A dopiero potem 
cała jeszcze procedura będzie 
trwała rozpatrywania wniosków, 
odwołania. To proszę bardzo, my na 
dwóch komisjach, Komisji Plano-
wania i Komisji Oświaty z tą treścią 
poprzednią się zapoznaliśmy 
Radny Zamojski 
Myślę, że jest taka możliwość, że 
Statut, o ile my nie wyczerpiemy 
wszelkich wątpliwości związanych 
ze Statutem, może być 
nowelizowany przez Radę 
pedagogiczną,  myślę, że możemy 
podjąć decyzję dzisiaj, w związku z 
tym, że ten termin i tak już jest 
opóźniony, proponuję, żeby 
przedyskutować, jeśli ktoś odszukał 
tutaj jakieś poważne wady, to  żeby 
po prostu się nimi zająć i dzisiaj 
przeprowadzić głosowanie czy 
przyjmujemy tę uchwałę, czy nie. 
Radny R. Szpakowicz 
Panie Przewodniczący, wysoka 
Rado, tu nie możemy już 
dyskutować, bo wybór dyrektora, to 
jeszcze nie wszystko. Po wyborze 
dyrektora, nowy dyrektor będzie 
musiał przyjąć mienie, gdzie czas 
też się będzie wydłużał. Należy 
opracować projekt organizacyjny. 
Nawet dwóch miesięcy będzie mało. 
Od 1 września zaczyna się rok 
szkolny. To trzeba przyjąć. 
Radna Lewczuk 
Wiadomo, że pełniący obowiązki, to 
nie to samo, co dyrektor, zupełnie 
inaczej podchodzi. 
Radny W.Wołkowycki 
Z tego, co już do tej pory 
posiedliśmy, jako naszą wiedzę 
wynika, że to nie ma znaczenia, co 

uchwalimy, bo my w tym momencie 
jakby nadajemy pierwszy Statut, a 
dalej tym się będzie zajmować Rada 
Pedagogiczna. To nie ma 
najmniejszego znaczenia jak 
uchwalimy 
Dyrektor Petruk 
Głównie chodzi o przepisy prawa, 
które zmieniają się bardzo szybko. 
Jeśli chodzi o inne rzeczy, to ten 
projekt jest wysłany do Kuratorium, 
będzie wysłany raz jeszcze, po 
uchwaleniu przez Radę i wszelkie 
uwagi, które tam będą, one wrócą 
do nas. Ja nie jestem stroną, ja 
jestem zainteresowany, ale pewne 
rzeczy do nas wrócą i mogą się 
odbić w różny sposób. Wiem, że 
państwo dyskutowaliście na temat 
liczby osób w grupie przedszkolnej. 
Prawo oświatowe mówi o liczbie 25 
i na pewno Kuratorium nie wyrazi 
zgody na przekroczenie  liczby 
przedszkolaków w grupie.  
Radny W.Wołkowycki 
Nam chodziło o taką zbitkę, że jest 
25 i w grupie integracyjnej ma być 
od 3 do 5 dzieci, a jak będzie dwoje, 
albo sześcioro? 
Dyrektor Petruk 
To jest grupa integracyjna, wtedy 
dochodzi jeszcze drugi opiekun, U 
nas nie ma takiego przypadku. 
Radny W.Wołkowycki 
Jeżeli stanowimy prawo, to musimy 
przewidzieć wszystkie sytuacje, 
jakie mogą się zdarzyć. 
Dyrektor Petruk 
To jest określone w rozporządzeniu. 
To jest niezależne. Grupa przed-
szkolna nie powinna liczyć więcej. 
Radny W.Wołkowycki 
Jeżeli coś postanowione jest w 
innym przepisie prawa, to nie 
powinno się znaleźć w Statucie, bo o 
tym już decyduje kto inny. My nie 
mamy prawa. Powinniśmy  
decydować tylko w tym zakresie, w 
jakim nam dano prerogatywy, czyli 
jeżeli ktoś inny postanowił, to nie 
mamy tego prawa zmienić, a 
przepisywać nie ma sensu. 
W Statucie jest dużo błędów. 
Kurator nie czytał, a zaopiniować, 
zaopiniował. 
Dyrektor Petruk 
Opinia dotyczy połączenia szkoły i 
przedszkola 
Radny W.Wołkowycki 
 
Wczoraj na Komisji nam mówiono, 
że Statutu. 
Panie Przewodniczący już dzisiaj 
nie ma sensu dyskutować o tym, to 
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trzeba poddać pod głosowanie i 
zdecydować. 
Przewodniczący Rady 
Tak jest. To mamy wyrobione sobie 
zdanie. Nie będziemy tego 
przedłużać. 
Radny W.Wołkowycki 
Jeszcze mieliśmy wczoraj na 
Komisji taką prośbę do pani 
Skarbnik, żeby zechciała nam 
przedstawić jak się to wiąże z 
finansami? Czy oszczędności czy 
przekroczenia? 
Skarbnik 
Jeśli chodzi o finanse, to jedynie 
oszczędność z zakresu etatu 
dyrektora. A jeśli chodzi o 
subwencję, to klasa 0 nie jest 
subwencjonowana. Czy to jest klasa 
0 w tej chwili przy Przedszkolu, czy 
będzie na przykład przy Zespole. 
Być może ona będzie w subwencji, 
ale dopiero, jako klasa obo-
wiązkowa, dołączona do szkoły 
podstawowej. Na dzień dzisiejszy 
dotacji na to nie ma. To jest zadanie 
własne Samorządu 
Przewodniczący Rady 
Ponieważ wyraziliśmy taką wolę, że 
pan Dyrektor Petruk, pan radny 
powiatowy Petruk nam coś w tym 
punkcie powie, dwa słowa i za 
chwilę będziemy głosować. Powie 
pan coś na temat udziału w sesjach i 
w ogóle co się dzieje we władzach 
powiatowych. 
Dyrektor Petruk 
Ja przepraszam, ale na ostatnich 
dwóch posiedzeniach byłem na 
Radzie Gminy, w tych samych 
dniach zbierała się Rada Powiatu. 
Zabranie głosu odnośnie projektu 
na drogi. Czy projekt jest zrobiony, 
czy zostanie złożony na ulice 
Waszkiewicza? Zabierałem głos  
odnośnie naszego ośrodka zdrowia, 
jak trwają prace, czy jest 
przygotowany projekt techniczny, 
kto będzie tam inwestorem, te rzeczy 
związane z gminą. Pojawiała się 
informacja na temat kolei. Jest to z 
ostatniej sesji. Czy będzie otwarta? 
To była niestety tylko plotka. Kolej 
nie ruszy. Na temat drogi, szosy 
Hajnówka-Białowieża  -Starostwo 
jest zainteresowane poszerzeniem. 
Zapytałem Starostę czy jest to jego 
prywatne zdanie – niestety bardziej 
wynika to z założeń partii. Ale 
odpowiedź była taka, że niestety nie 
są podjęte działania nad 
poszerzeniem. 

Podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Białowieży. 
( Za – głosowało 13 radnych , 1 
wstrzymujący się) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy na 
2008r. 
( głosowano jednogłośnie) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany wynagrodzenia Wójta 
Gminy Białowieża 
 
Przewodniczący Rady 
Podwyżka wynagrodzenia Wójta nie 
wynika z intencji Rady, ale z 
przepisów prawa. Chcielibyśmy 
powiedzieć tym, którzy będą 
dzwonić, żeby wyjaśniono sprawę. 
Nie wynika to z widzimisię Rady, 
ani Wójta, ani pani Skarbnik. Tak 
mówią o tym przepisy. 
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wyna-
grodzenie Wójta Alberta Litwi-
nowicza ustala się w następujący 
sposób: wynagrodzenie zasadnicze 
4.400,- dodatek funkcyjny 1.540,- 
dodatek za wieloletnią pracę, 
dodatek specjalny w wysokości 20% 
zasadniczego i funkcyjnego. 
( za – głosowało 13 radnych, 1 
wstrzymujący się) 
 
Podjęcie uchwały w sprawie diet 
radnych Gminy Białowieża 
 
Przewodniczący Rady 
Mamy tu taką piękną uchwałę. 
Radnemu z tytułu pełnienia man-
datu przyznaje się dietę w 
wysokości: Przewodniczącemu Ra-
dy 750 zł, Wiceprzewodniczącemu i 
przewodniczącym komisji 400 zł, 
pozostałym radnym 250 zł m-cznie, 
sołtysom za udział w sesji 70 zł. 
To będzie przekazywane na konto 
osobiste ponieważ taka jest zasada 
w tej chwili. Nieobecność radnego 
na sesji lub posiedzeniu komisji 
powoduje zmniejszenie diety o 50%. 
Ocena nieobecności radnego na 
sesji należy do kompetencji 
przewodniczącego rady, lub jego 
zastępcy. Na posiedzeniach dwóch 
komisji sprawa ta była szeroko 
dyskutowana. Przedstawiane były 
wyliczenia, jak też jak sytuacja 
wygląda w innych gminach. Jeżeli 
chodzi o poszczególne gminy, to my 
mamy drugie miejsce od tyłu w 
wysokości diet radnych. Najniżej 
mają radni w gminie Dubicze Cer-

kiewne, a pozostali wszyscy nas w 
tym temacie wyprzedzają. W 
niektórych wypadkach są podane w 
uchwałach kwotowo, a w niektórych 
procentowo w stosunku do kwoty 
bazowej. 
Dla wyjaśnienia powiem, że 
wysokość tych kwot została ustalona 
nie przez Przewodniczącego czy 
członków komisji. Radni przy 
ustalaniu tych kwot nie brali 
żadnego udziału. 
Pani Skarbnik wyjaśniała na 
posiedzeniach komisji, że pan Wójt  
poprosił o przygotowanie takiej 
uchwały i taka uchwała została 
przygotowana. 
Radny Tkaczenko 
Mam pytanie, jest to minimum? 
Przewodniczący Rady 
Możemy podnieść jeszcze bardzo 
wysoko. Nie, to nie jest minimum. 
To jest propozycja. Sytuacja 
wyznaczania sobie zapłaty jest nie 
najciekawszą sytuacją. 
Radny W.Wołkowycki 
Dobrze byłoby przedstawić ducha 
dyskusji, jeśli komisje rozpatrywały. 
Nasza komisja akurat rozpatrywała 
i doszliśmy do wniosku nastę-
pującego: sprawa powinna być 
oddalona. Nie ma podstaw abyśmy 
w połowie kadencji rozpatrywali, a 
po drugie, z etycznego punktu 
widzenia sprawa jest drażliwa, 
delikatna i bardzo źle, kiedy Rada 
sama sobie uchwala diety, które 
mogą być różnie odebrane. 
Oczywiście będą niskie, będą mówić 
niedobrze. Będą wysokie, będą 
mówić niedobrze. Wydaje mi się, że 
nie nastał taki czas, żebyśmy ten 
temat rozpatrywali. Powinno się 
przyjąć zasadę, że każda ustępująca 
Rada uchwala diety przyszłej 
Radzie. Bo już ma doświadczenie, 
wie i tak dalej. 
Ja stawiam wniosek wręcz, żeby ten 
temat zdjąć z porządku obrad. 
Radna Lewczuk 
Ja może powiem to, co było na 
Komisji Oświaty. Też dysku-
towaliśmy na temat tych diet. Mniej 
więcej zdania nasze są podobne. 
Zostaliśmy postawieni przed faktem 
dokonanym, generalnie wniosek taki 
też był postawiony, żeby to oddalić. 
Nie czas i miejsce teraz na 
podnoszenie, a jeśli już, to 
przymierzać się w przyszłości do 
procentowego ujęcia wynagrodze-
nia radnych w stosunku do kwoty 
bazowej i wtedy, jeśli ktoś zrobi z 
tym porządek, to nie trzeba będzie 
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kolejnych uchwał. Zmienia się 
kwota bazowa i ten procent 
automatycznie się podnosi. Skoro są 
takie przepisy, to w przyszłości 
wnioskujemy, opracować spokojnie 
taki projekt, który by uwzględniał 
ujęcie procentowe kwoty bazowej. 
Przewodniczący Rady 
Przed chwilą usłyszeliśmy wniosek 
radnego W.Wołkowyckiego o usu-
nięcie z porządku obrad sprawy 
podniesienia diet radnych. Jestem 
zmuszony wysłuchać wszystkich. 
Jeżeli pan Dowbysz coś miałby, 
proszę bardzo. 
Radny Dowbysz 
Pani Halina tutaj wniosek jakoby 
sformułowała, tylko nie wiem… 
Przewodniczący Rady 
W tej chwili mamy do prze-
głosowania wniosek pana Woł-
kowyckiego 
Radny Tkaczenko 
Czy ten projekt będzie cały czas w 
próżni zawieszony, czy mocniej się 
do tego ustosunkować. 
Przewodniczący Rady 
Głosujemy nad wnioskiem 
formalnym albo nad uchwałą. 
Może załatwimy to w ten sposób, że 
ja sobie przypiszę takie prawo, że 
poddam to pod głosowanie, samą 
uchwałę w sprawie zmian wysokości 
diet.(protesty radnych, iż wniosek 
jest dalej idący, niż uchwała i 
powinien być głosowany). 
Ja mogę się w tej chwili przyznać, 
że przekroczyłem kompetencje.  
Głosujemy wniosek radnego 
W.Wołkowyckiego. 
Kto jest za przyjęciem wniosku 
radnego Wołkowyckiego o zdjęciu z 
porządku obrad uchwały Rady 
Gminy w sprawie zmian w 
wysokości diet radnych Gminy 
Białowieża. 
( za 12 radnych, przeciw 2 radnych) 
 
Odpowiedzi na interpelacje, za-
pytania i wnioski 
Ten punkt chyba skwitujemy 
milczeniem i taka sugestią, że 
bardzo nam przykro i ja bym prosił, 
żeby to znalazło odzwierciedleni w 
protokole. Dla Przewodniczącego 
Rady i chyba dla całego składu rady 
jest bardzo przykro, że na naszym 
posiedzeniu dzisiejszym nie ma 
żadnego przedstawiciela władzy 
wykonawczej. 
Radna Lewczuk 
To może jeszcze dodać, że też nie 
przychodzi władza na posiedzenia 
Komisji 

Przewodniczący Rady 
Tak, że wysłuchaliśmy odpowiedzi 
na interpelacje, zapytania i wnioski, 
przechodzimy do punktu 13. 
 
Sprawy różne 
Radny Szpakowicz 
Panie Przewodniczący, już kiedyś 
poruszyłem problem dostarczania 
zawiadomień o posiedzeniach 
komisji i posiedzeniach Rady Gminy 
w związku z tym, że korespondencja 
trafiała do mnie do pracy. Teraz jest 
jeszcze lepiej, bo trafia do pracy 
mojej żony. Na kopertach jest 
wyraźny adres i chciałbym, żeby te 
zaproszenia były dostarczane na 
wskazany adres. 
Radny Tkaczenko 
Potwierdzam, nie jest to 
odosobniony przypadek. Będąc na 
urlopie też były zawiadomienia w 
Nadleśnictwie. Nie wiedziałem o 
pewnych spotkaniach. 
Przewodniczący Rady 
Ja może o tym co radny Szpako-
wicz mówił. Zrezygnowano z usług 
poczty. 
Skarbnik 
To nie jest tak, my nie zrezygnowa-
liśmy z usług poczty, tylko nie 
zakupujemy znaczków. 
Radny Szpakowicz 
Na sesję przynoszą ostatnio do 
domu, ale na komisje trafia nie 
wiadomo gdzie. Zaraz może będą 
nosić gdzieś do jakiejś restauracji i 
zostawiać. 
Radny Kołodziński 
Ja bym prosił dla przewodniczących 
komisji dostarczać te na sesje 
papiery wcześniej. 
Przewodniczący Rady 
Jest nieciekawie, jeżeli chodzi o 
przygotowanie materiału na sesje, o 
terminy z tym związane. 
Radny Dowbysz 
Do przedstawicielki BPN-u: Kiedy 
będzie rozpoczęty remont śluzy? 
Taka sugestia z mojej strony, gdyby 
można było podczas tego remontu 
zrobić mini plażę, jak za dawnych 
lat. 
Radna Lewczuk 
Ja z taką prośbą. Chciałabym 
prosić, żeby odpowiedzi na inter-
pelacje składane przez radnych były 
przedstawiane na sesji Rady i żeby 
wszyscy radni mogli się zapoznać z 
odpowiedzią, bo na przykład, gdyby 
nie połączone zebranie komisji 
wszystkich ostatnio, to nie usłysze-
libyśmy odpowiedzi na interpelację 
pana radnego W.Wołkowyckiego w 

sprawie Natury 2000. Ten, który 
składa interpelacje, dostał do 
siebie, a reszta radnych nawet nie 
wie, jakich odpowiedzi udziela Wójt 
na przedstawione interpelacje. 
To są rzeczy dosyć istotne i in-
teresuje nas, co odpowiada Wójt 
poszczególnym radnym, albo nie 
odpowiada, to też byśmy się 
dowiedzieli, że nie odpowiada. 
Zwracam się z prośba, żebyśmy jako 
radni sami pilnowali. To są wspólne 
i najważniejsze sprawy, bo wnioski 
czy zapytania, to są rzeczy 
drobniejsze. Interpelacje są poważ-
niejsze. 
Przewodniczący Rady 
Zgodnie ze Statutem interpelacje 
składa się w formie pisemnej na 
ręce Przewodniczącego. 
Radna Lewczuk 
I tak składamy. 
Przewodniczący Rady 
A odpowiedzi na interpelacje są 
udzielane w formie pisemnej, w 
terminie 20 dni, na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego 
składającego interpelację. Muszę 
się przyznać, że nie zauważyłem w 
swojej korespondencji ani jednej 
odpowiedzi. 
Radna Lewczuk 
A pan Przewodniczący nie ma 
żadnej odpowiedzi? 
Przewodniczący Rady 
Nie. Jeszcze pani przedstawicielka 
Parku 
J.Charytonow 
Ja chciałam przypomnieć panu 
Przewodniczącemu i państwu 
radnym o wycieczce terenowej do 
rezerwatu ścisłego i zaproponować 
termin – może 28 czerwiec państwu 
by pasował. Godzina 9.00 rano 
przed siedzibą BPN. 
Mam jeszcze informacje o 
frekwencji w długi weekend . 
Od 1-4 maja odwiedziły muzeum 
4273 osoby, rezerwat pokazowy 
9.007 osób. W drugi weekend od 22 
do 27 maja o połowę mniej, ze 
względu na warunki pogodowe. 
2.650 osób muzeum i 4.276 osób 
rezerwat pokazowy. 
Pani………..(nie podano) 
Ja sobie zdaję sprawę, że część osób 
pracujących w Gminie już się z tym 
spotkała. W III kwartale tego roku 
wejdzie w żucie nowy fundusz, to 
jest fundusz szwajcarski. To jest 
informacja, żeby już zacząć na ten 
temat myśleć. To będą spore pie-
niądze. To są pieniądze przezna-
czone na ochronę granic, na  
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ochronę środowiska i infrastruktu-
rę, promocję prywatnego sektora i 
rozwój ludzki.Podaję stronę inernet. 
www.programszwajcarski.gov.pl 
Sołtys Sieńczuk 
Przyjechał pracownik z urzędu na 
posesję i wykosili i wywieźli trawę. 
Radny Kalinowski 
Mam pytanie. Na sesji w marcu 
poruszałem sprawę przewoźnika, 
który kursował przez wsie pusz-
czańskie. Czy były prowadzone 
jakieś negocjacje z przewoźnikiem? 
Tłumaczenie tego przewoźnika było 
takie, że ma się pojawić duży prze-
woźnik z Polski, ale jakoś o nim ani 
słychu. Jeszcze sprawa drogi 
łączącej gościniec Narewka-Biało-
wieża. Jest w fatalnym stanie. Tam 
jest potrzebna równiarka. Od Starej 
Białowieży do Narewki. 
Przewodniczący Rady 
Tam jest żwir ubity. 
Radny Kalinowski 
Jeździł pan ostatnio? Tam jest 
fatalna droga. O mały włos nie 
doszło do wypadku przy polu 
biwakowym na Pogorzelcach. 
Dzieci wybiegły pod samochód. 
Jeżeli jest pole biwakowe, czy 
ogniskowe, powinien być i parking 
dla autobusów. Autobusy się zatrzy-
mują po przeciwnej stronie. Dzieci 
bez opiekunów. Nikt nie pilnował. 
Radny Tkaczenko 
Ja może na temat drogi Narew-
kowskiej powiem i wyjaśnię taką 
sytuację. Jest to droga użyczona dla 
Starostwa, a właścicielem tej drogi 
jest Nadleśnictwo. Nadleśnictwo raz 
na jakiś czas dzwoni i Starostwo tą 
drogę remontuje. Nasilenie ruchu 
turystycznego powoduje to, że dro-
ga ta ma taki stan. W ub.  m-cu  
równiarka była, był nawożony żwir i 
rozplantowany. Prawdopodobnie 8 
czy 9 równiarka będzie. To jest raz 
w miesiącu zazwyczaj. 
Radny W.Wołkowycki 
Wydaje mi się, że nikt nie odbiera  
jakości roboty, jaka jest robiona na 
tej drodze, bo kto się trochę w tej 
materii rozbiera, to wie, że to tak 
nie należy robić, że się robi takie 
koryto. Ta woda właśnie po 
opadach stoi, przejeżdżają 
samochody i wiadomo, że ona 
wybija się bardzo mocno. A 
najgorszy stan jest moim zdaniem 
od parkingu do szosy przy 
rezerwacie pokazowym i jeśli my 
mamy mówić o promocji 
Białowieży, to drogę, na tym 
odcinku przynajmniej, trzeba pod-

dać szczególnej opiece i przed 
takimi dniami, jakie były, koniecznie 
trzeba naprawiać, bo to jest dramat. 
Nawet jeśli ludzie jeżdżą rowerami, 
to mają trudności. Jakieś wyjście z 
tego trzeba by znaleźć. 
Przewodniczący Rady 
Poprosimy pana Petruka, radnego 
powiatowego, żeby na najbliższej 
sesji przypomniał o tej drodze. 
Dyrektor Petruk 
Postawiłem ostatnio zapytanie 
odnośnie stypendium im. Simony 
Kossak. Dotyczyło ono szkół 
średnich prowadzonych przez 
Starostwo. W dniu dzisiejszym 
jedyną szkołą nieprowadzoną przez 
Starostwo jest Technikum Leśne. 
Uczniowie nie mają możliwości 
ubiegania się o to stypendium. 
Z takim wnioskiem na najbliższej 
sesji wystąpię. 
Radny Tkaczenko 
Jeszcze chciałbym, żeby pani 
Skarbnik przekazała dla Wójta, żeby 
dokonał remontu bieżącego dróg 
gruntowych we wsi Teremiski. 
Radny Gutowski 
W spawie obsługi ruchu turystycz-
nego. Mamy tu około stu 
przewodników w Białowieży i… 
( rozmowy pana Przewodniczącego 
Rady przy mikrofonie dyktafonu 
uniemożliwiły usłyszenie wypo-
wiedzi radnego Gutowskiego. Red.) 
Radny Gutowski (c.d.) 
Ja mówię w imieniu części 
przewodników. Mamy dużo 
przewodników tutaj w Białowieży i 
oni się skarżą, że od 7 czy 8 lat 
stawki przewodnickie są niskie, 
małe, są nawet mniejsze, niż kiedyś 
były i to w dużej mierze jest 
spowodowane tym, że z jednej 
strony zależy to na pewno od biur. 
Po pierwsze: każdy przewodnik 
płaci licencję w kwocie 100 zł. 
Biura tłumaczą się, że dlatego takie 
są niskie stawki, ponieważ Park 
obciąża też licencjami biura. Są to 
stawki dosyć wysokie, od każdego 
obiektu Parku Narodowego. Jeżeli 
obciąża, to tym samym musi 
obciążać przewodników. Przewod-
nikom się w tej chwili nie za bardzo 
już chce chodzić. Może być taka 
sytuacja, że po prostu na tym 
stracimy. 
Przewodniczący Rady 
Panie Gutowski. Mnie się wydaje, 
że istnieje samorząd przewodników 
i w jakiś sposób zorganizowany. 
Radny Kołodziński 

Jest problem ustawiania przy biurze 
PTTK bryczek. Jest ciepło i jest to-
talny smród przy wejściu na most. 
Chciałbym prosić o sprzątanie 
odchodów przez właścicieli bryczek. 
Radny Kisielewski 
Który dzisiaj? Szósty czerwiec. Ja 
mam pytanie czy Noc Kupały się 
będzie odbywała w Białowieży? Bo 
chyba miesiąc czasu. 
Przewodniczący Rady 
Tak. Gdyby pan brał udział w posie-
dzeniach komisji, to pan by się 
dowiedział. 
Radny Kisielewski 
Nie brałem udziału w posiedzeniach 
komisji, bo to nie moje komisje były. 
Pan Przewodniczący wspomniał o 
Roku Newerlych. Nie wiem, tam 
była uchwała, że biblioteka będzie 
nosiła imię. Nie wiem czy już tablice 
zostały zmienione. Bo już chyba 
czas najwyższy, żeby było to 
widoczne. 
Radny Szpakowicz 
Dostaliśmy w materiałach taką 
kartkę. Szkolenie połączone ze 
spotkaniem z samorządowcami z 
gminy Terespol w dniach 13-14 
czerwca. Proszę wytłumaczyć co to 
jest. 
Przewodniczący Rady 
Ja wytłumaczę na tyle, na ile ja 
wiem. Są kontakty nawiązane 
pomiędzy Wójtem Gminy 
Białowieża a Wójtem Gminy 
Terespol, panem Iwaniukiem, który 
jest we władzach centralnych 
Związku Gmin Wiejskich i naj-
prawdopodobniej gmina Terespol 
uzyskała jakieś dofinansowanie na 
temat szkolenia i zorganizowała to 
szkolenie w Białowieży. Ponieważ 
obydwaj wójtowie się znają, 
zaproponowali sobie wzajemnie, 
żeby 13 o godz. 18.00 spotkać się ze 
wszystkimi radnymi naszej Gminy w 
Ośrodku Edukacji Leśnej 
Jagiellońskie. 
Radny Petruk 
W związku z odbudową ogrodzenia 
wokół szkoły, takie samo ogrodzenie 
będzie też od ulicy Waszkiewicza. 
Chciałem dodać, bo na 
posiedzeniach komisji były uwagi 
odnośnie przeglądów technicznych 
szkoły. Zgodnie z pra-wem ja 
osobiście opowiadam za każdy 
przegląd – roczny, pię-cioletni, 
kominowy itd. Jest to w gestii 
zarządzającego. 
 
Przewodniczący zamknął obrady 
XVII sesji Rady Gminy. 

http://www.programszwajcarski.gov.pl
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Białowieża , ul. Stoczek, rok 1935 
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Park Pałacowy BPN, stawy i dawny most. 
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Z Wincentym Nierobą, emerytowanym nauczycielem Technikum Leśnego   
w Białowieży, myśliwym, sygnalistą, a ostatnio zawołanym wędkarzem     
rozmawia Elżbieta Laprus. 
 
Chodziłem do niemieckiej szkoły. 
Urodziłem się w Rudzie Śląskiej      
8 marca 1929 roku. Kiedy miałem   
4   lata zamieszkaliśmy w Orzeszu, 
w powiecie pszczyńskim. Tam cho-
dziłem do szkoły podstawowej. Do 
1939 roku to była polska szkoła. W 
1939 r., kiedy Niemcy napadły na 
Polskę, szkoła już była niemiecka. 
Do 1944 roku chodziłem do 
niemieckiej szkoły i tam kończyłem 
szkołę podstawową. W 1944 roku 
zatrudniono nas w Łaziskach Gór-
nych  w zakładach przemysłowych. 
Chodziłem do szkoły przyzakła-
dowej i pracowałem aż do przyjścia 
wojsk radzieckich, w 1945 roku.  
 
Leśniczy skierował mnie do 
szkoły leśnej. 
W Orzeszu było leśnictwo  i leśni-
czówka  ( Nadleśnictwo Bujaków). 
Tam byłem krótko. W 1946 roku 
wyjechałem  do Nadleśnictwa 
Pławniowice. Miałem rodzinę w 
Łaskarzówce. Skończyłem wtedy 
16 lat. Leśniczy mnie tam zobaczył 
i zapytał czy ja bym nie chciał być u 
niego praktykantem-manipulantem. 
Zgodziłem się i on mnie  zatrudnił 
w leśnictwie Łaskarzówka  i pra-
cowałem tam dwa lata. On mnie 
skierował właśnie do szkoły leśnej 
w Brynku. Żona leśniczego była 
nauczycielką. Tam chodziłem do 
wieczorowej szkoły polskiej            
w Rudnie, pogłębiałem wiadomości 
z zakresu polszczyzny. Po wojnie 
lepiej rozmawialiśmy po niemiecku, 
niż po polsku. Mowa była właś-
ciwie śląska. Myśmy w domu nigdy 
po niemiecku nie rozmawiali. 
 
Byłem znanym sportowcem. 
Zdałem egzamin do Brynka do 
Liceum Leśnego I stopnia i uczyłem 

się dwa lata, bo nasz rocznik De-
partament Kadr i Szkolenia 
Zawodowego w Ministerstwie Leś-
nictwa przeniósł w 1950 roku   do 
Margonina. Margonin kończyłem w 
1951 roku. Drugi stopień – Tech-
nikum Leśne - ukończyłem w 
Tułowicach, jako eksternista. 
W Margoninie prowadziłem 
Szkolne Koło Sportowe UNIA. 
Miałem działalność sportową 
szeroką, nawet wygrywałem biegi 
narodowe w Katowicach, później w 
Warszawie. Dlatego szkolna 
komisja kwalifikacyjna skierowała 
mnie do pracy w oświacie i wysłała 
do ministerstwa. Ministerstwo 
wydało dwa nakazy pracy: do 
ośrodka szkoleniowego w 
Białobrzegach Radomskich, drugi 
do Białowieży. 
 
Przypadkowo znalazłem się w 
Białowieży.  
Ojciec mnie odprowadził na stację i 
miałem jechać do Białobrzegów 
Radomskich. Ojciec był kolejarzem, 
więc za darmo mogliśmy jeździć. 
Zajechaliśmy do Warki i okazało 
się, że z Warki nie można było 
dojechać do Białobrzegów, była  
sobota. Zadzwoniłem do tego 
ośrodka szkoleniowego i zapytałem 
czy tam jest moje skierowanie do 
pracy, a sekretarka powiedziała, że 
nic nie ma. Zapytałem jak dojechać 
te ponad 20 km, a ona powiedziała, 
że nie ma możliwości w sobotę, bo 
autobusy nie chodzą. Powiedziałem: 
jak wam na mnie nie zależy, to jadę 
do domu. Siedliśmy z powrotem do 
pociągu i pojechaliśmy. Jak 
przyjechałem do domu, to już było 
pismo z Białowieży. Wsiadłem w 
pociąg i przyjechałem do 
Białowieży. Za dwa tygodnie moja 

mama mi przysłała pismo, że moje 
skierowanie do pracy jest w Bia-
łobrzegach. 
 
Myślałem, że przyjechałem do 
Rosji. 
Do Białowieży przyjechałem w 
nocy  Kiedy wsiadałem w Haj-
nówce do pociągu, to były takie 
torpedy, wagoniki, jak tramwaje. 
Wsiadłem w Hajnówce do pociągu, 
zaczęły się jakieś rozmowy, noc 
była, jechało kilka osób. Ja byłem 
taki zmęczony, bo jechałem cały 
dzień ze Śląska, że zasnąłem trochę 
w tym pociągu. Budzę się, a tu po 
białorusku mówią. Dowiedziałem 
się jeszcze będąc w domu, że 
Białowieża leży na granicy i myślę 
– zajechałem za granicę. Ale patrzę 
– siedzi kolejarz w polskim 
mundurze, pytam go czy do 
Białowieży jeszcze daleko, a on 
mówi - następna stacja. 
Uszczęśliwiony byłem, że nie 
jestem za granicą. 
Przyjęcie w szkole było normalne, 
ludzkie. Dyrektorem był pan 

Portrety pamięci 
 

mieszkańców 
Gminy Białowieża 

WINCENTY JAN NIEROBA 
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Sokołowski. Kolega po Brynku, pan 
Jarecki,  przyjechał dzień wcześniej, 
potem był dyrektorem  szkoły, on 
był zaawansowany politycznie. 
Dyrektor Sokołowski przydzielił mi 
funkcję sportową. Dowiedział się, 
że byłem sportowcem. Początkowo 
mi kazał prowadzić WF. Chyba dwa 
lata zajmowałem się sportem.  
 
To dyrektor przydzielił mi żonę. 
Wszyscy nowi, którzy przyszli do 
pracy- Jarecki, Witek Waszkiewicz, 
ja – chodziliśmy tam, gdzie 
dziewczyny. W biurze pracowała 
moja przyszła żona jako księgowa a 
jako sekretarka - Wiera 
Waszkiewicz, później Czwojdra-
kowa. Myśmy tam zawsze na 
przerwach chodzili siedzieć i 
rozmawiać. Dyrektor nas wyganiał, 
żeby nie przeszkadzać w pracy, bo 
one mają bilans. A potem 
powiedział, że trzeba się opiekować 
dziewczynami. Ty Wicek będziesz 
pomagał Lodzi Janowskiej, czasem 
trzebam ją będzie odprowadzić do 
domu wieczorem. Ty zaopiekujesz 
się Lodzią,, a Jarecki zaopiekuje się 
Wierą. Ja dyrektora posłuchałem, 
jak dał rozkaz, to się zao-
piekowałem do tego stopnia, że się 
potem ożeniłem i opiekuję się do 
dziś. Nawet otrzymaliśmy z żoną 
medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie na złote gody od Pre-
zydenta Kwaśniewskiego. Pobra-
liśmy się w 1952 roku. 
I tak przepracowałem w tej szkole 
35 lat. 
 
Do PZŁ wstąpiłem w 1950 roku. 
Myślistwem byłem zainteresowany 
jeszcze jako praktykant, przed 
szkołą. Trzeba było pilnować lasów. 
Chodziliśmy z karabinami, jeszcze 
wojna trwała w 1945 roku. Słychać 
był kanonadę. To było w marcu, a 
wojna skończyła się w maju. 
Myślistwem parałem się w Margo-
ninie. Tam wstąpiłem do Polskiego 
Związku Łowieckiego w 1950 roku.  
W 1952 tutaj stworzyliśmy takie 
koło łowieckie i byłem od razu 
łowczym koła. Potem z małymi 
zmianami na stanowiskach, byłem 
przewodniczącym koła i pełniłem 
różne funkcje. Teraz już nie pełnię 
żadnych funkcji.  
Zajmowałem się strzelectwem 
myśliwskim. Strzelałem bardzo 
dobrze i reprezentowałem Woje-
wódzką Radę Łowiecką w Bia-
łymstoku na centralnych zawodach. 
Wygrywaliśmy. Byliśmy bardzo 

dobrą drużyną. Reprezentowałem 
również Okręgowy Zarząd Lasów 
Państwowych na zawodach 
leśników. Też bardzo wysoko 
wygrywaliśmy. Za to byłem 
odznaczany. Medal, brązowy, 
srebrny, złoty – za zasługi ło-
wieckie. Przekazałem potem to 
łowiectwo białowieskie następnym. 
ZŁOM ( najwyższe odznaczenie 
łowieckie) dostałem w ubiegłym 
roku. Zostałem odznaczony za 
działalność łowiecką. W Wo-
jewódzkiej Radzie Łowieckiej 
pracowałem od 1951 roku. 
Działałem w różnych komisjach 
łowieckich, szkoleniowej, egzami-
nacyjnej, strzeleckiej. W Biało-
wieży ma nas tylko dwóch ten 
ZŁOM, kolega Miłkowski i ja. W 
województwie też niewielu. Cieszę 
się bardzo z tego odznaczenia. 
 
Lubiłem młodzież. 
Dyrektor Mokrzycki o tym wiedział 
i jak była najtrudniejsza klasa, to 
dawał ją mnie. Różni byli chłopcy, 
ale mnie zależało na tym, że jeżeli 
się ucznia przyjmuje do szkoły, to 
żeby on tę szkołę skończył. Bardzo 
mi na tym zależało. Miałem z nimi 
trochę kłopotów, dlatego bardzo 
szybko posiwiałem. Prowadziłem 
pięć klas wychowawczych. Z tym, 
że one były niepełne. Niektóre 
trwały zaledwie dwa lata. Moje 
roczniki wszystkie zdały. Ja nigdy 
nie wnioskowałem, żeby ucznia 
wyrzucić ze szkoły. 
 
Łowiectwa uczyłem prawie 
trzydzieści  lat. 
Byłem nauczycielem praktycznej 
nauki zawodu przez cały czas 
pobytu w szkole. Uczyłem bez-
pieczeństwa i higieny pracy. W 
trakcie nauczania bardzo byłem 
zainteresowany łowiectwem i dy-
rektor Mokrzycki przydzielił mi 
przedmiot – łowiectwo, którego 
uczyłem około 30 lat. 
Jeździłem kilka razy na zawody 
szkól leśnych. Łącznie z innymi 
nauczycielami przygotowywałem 
młodzież, gros przedmiotów 
wchodzących w skład między-
narodowych zawodów. Były to 
zawody szkół leśnych państw 
socjalistycznych Uczestniczył: 
NRD, Czechosłowacja, Węgry, 
Bułgaria i ZSRR. Raz chłopak nasz 
zdobył pierwsze miejsce., mieliśmy 
też trzecie. Byliśmy zawsze w 
czołówce.  Nasi chłopcy byli  
dobrymi uczniami i zawodnikami. 

Uczyli się zawodu prawidłowo i 
przekazywali innym. 
Znałem około setki sygnałów 
myśliwskich. 
 Mógłbym podziękować panu 
Gierkowi. Dzięki niemu się 
nauczyłem grać na rogu 
myśliwskim. W 1972 roku były 
centralne dożynki w Białymstoku. 
Ministerstwo Leśnictwa przysłało 
polecenie, żeby wybrać kilku 
uczniów do reprezentowania 
Ministerstwa Leśnictwa na do-
żynkach w Białymstoku. Pan 
Waszkiewicz poprosił, żebym ja też 
uczestniczył. Już trochę 
próbowałem grać – ale właściwie, 
to się nauczyłem grać dopiero na 
powitanie Gierka. Trenowaliśmy 
całe wakacje. Godnie repre-
zentowaliśmy Lasy Państwowe. 
Gierek, Premier Jaroszewicz, Prze-
wodniczący Rady Państwa 
Jabłoński  - gratulowali nam i ścis-
kali ręce,  
Z kolegą Waszkiewiczem 
współpracowaliśmy z  PTTK w 
Białowieży. Witaliśmy gości 
zagranicznych: księcia Filipa z 
Anglii, księcia Bernharda z Ho-
landii, Sekretarza Generalnego 
ONZ Kurta Waldheima, ministrów, 
premierów  i naszych polskich gości 
na ogniskach. Jeszcze dołączył do 
nas pan Rychter z akordeonem, pani 
Wysmułek, pani Wiśniewska 
Halina. Śpiewaliśmy stare polskie 
piosenki i to się bardzo podobało. 
Dzisiaj już mi to sprawia trudność. 
Znałem około setki sygnałów 
myśliwskich. 
Czasem dla przyjemności sobie 
pogram na trąbce. 
 
Przyszedłem jeszcze do drew-
nianej szkoły. 
Dyrektorem był Zygmunt Soko-
łowski. Najpierw mieszkałem w ro-
dzinnym domu mojej  żony w za-
ułku, później w starej szkole. W la-
tach sześćdziesiątych dyrektor 
Mokrzycki zainicjował budowę 
nowej szkoły, a później internatu       
i wszystkich otaczających obiektów. 
Budowaliśmy całą jesień. Zakład 
budowlany zastrzegł, że jeżeli 
pomożemy w budowie i wypro-
wadzimy fundamenty internatu, to 
oni wejdą z robotami. Wpierw była 
jednak budowa szkoły. To były 
trudne czasy. Jeszcze nie było tyle 
urządzeń, maszyn budowlanych. 
Maszyny – to były nasze plecy         
i taczki.  Jeżeli chodzi o młodzież    
– to były wyjątkowe grupy ucz-
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niowskie. Ci uczniowie nie sarkali, 
pracowali wyśmienicie. Nosiliśmy 
na plecach cegły na drugie piętro w 
nowej szkole. Pomagaliśmy przy 
betonie. Kiedy wybudowaliśmy 
szkołę, przyszedł czas na internat. 
Zakład w Bielsku Podlaskim 
uzależnił pracę od tego, czy 
doprowadzimy do punktu zerowego 
fundamenty – wtedy oni zaczną 
budowę dalszą. Jacek Cyrta i Leon 
Woroncewicz pracowali przy 
rozbieraniu starej szkoły. Trzeba 
było starą rozebrać, żeby wybu-
dować  nowy internat.  
Kopaliśmy w glinie, później całą 
jesień leliśmy te fundamenty. To 
był ogrom pracy. Masa betonu. To 
sobie trudno nawet wyobrazić. Od 
strony IBL-u  było niewiele, około 
metra głębokości fundamentu, ale 
od strony plebanii prawie trzy i pół 
metra fundamentu z podpiw-
niczeniem. Tam były różnego 
rodzaju obiekty sanitarne. Trzeba 
było utwardzać, zalewać. Kierownik 
budowy mówił, że to będzie 
najtrudniejsza jego budowa w życiu. 
No, ale udało się jakoś postawić ten 
budynek. Potem już dorywczo 

pomagaliśmy w stawianiu całego 
budynku. Główną naszą pracą były 
fundamenty.  
 
Zacząłem wędkować. 
Było takie zarządzenie, że jak się 
przepracuje 30 lat , to można iść na 
emeryturę. Miałem przepraco-
wanych 35 lat i też postanowiłem 
iść. Na emeryturze miałem 
możliwość wyżycia się  w ulu-
bionym fachu – łowiectwie, no i za-
cząłem wędkować. 
Kiedy strzelba jest za ciężka, to 
wędka jest lżejsza, to też polowanie. 
Dzisiaj Białowieża kojarzy mnie 
więcej z wędką, niż ze strzelbą. 
Chociaż ze strzelbą miałem większe 
osiągnięcia. Z wędką nigdy na 
rekordy nie stawiałem. Lubię 
posiedzieć nad stawami, nad rzeką, 
porozmawiać z żabami, z kaczkami. 
Ciekawa historia mi się przydarzyła. 
Oswoiłem dziką kaczuszkę malutką 
do momentu odlotu. Ta kaczuszka 
przychodziła do mnie, wychodziła 
na brzeg i jadła mi z ręki, aż do 
czasu, kiedy zaczęła latać, gdzieś mi 
przepadła. Nie wiem co się z nią 
stało. 

Młodym życzę, żeby kochali las 
tak, jak ja… 
Młodym leśnikom życzę, żeby 
kochali las i szanowali, tak jak ja. 
Żeby nie patrzyli na to, że pada, że 
mrozi, tylko żeby pilnowali lasu. 
Żeby kochali ten las i nie pozwolili 
go zniszczyć. Las jest po to, aby 
służył człowiekowi, bo z lasu muszą 
ludzie korzystać. 
Ja nie byłem za tym, żeby las gnił 
na pniu. On musi służyć ludziom, 
czyli jak trzeba, to trzeba ludziom 
sprzedać drewno, bo muszą opalać 
swoje budynki.  Nie marnować 
drewna. Nie żałować ludziom tego 
drewna – bo ono po to jest. 
Życzę, żeby las istniał i żeby z nie-
go można było korzystać, nie 
zabraniać ludziom zbierać jagód, 
grzybów. Bóg dał te owoce leśne 
człowiekowi i trzeba mu to 
udostępnić. Nie trzeba zamykać lasu 
dla prostych ludzi. 
 
 
Serdecznie dziękuję za podziele-
nie się wspomnieniami z ponad 
siedemdziesięciu lat swego życia.

 
 

PARAFIA W BIAŁOWIEŻY 
MA NOWEGO PROBOSZCZA 

 
      29 czerwca 2008 roku w rzymskokatolickim kościele  pa-
rafialnym p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbyło się uroczyste 
wprowadzenie nowego proboszcza, księdza Bogdana 
Popławskiego, którego dokonał dziekan Dekanatu Białystok – 
Dojlidy, ksiądz Stanisław Zdziech. 
        Ksiądz Bogdan Popławski urodził się w 1964 roku w Kory-
cinie. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w 
Białymstoku ukończył w  roku 1989. Ma 19 lat pracy duszpas-
terskiej. Pierwszą parafią, do której został skierowany jako 
wikariusz, była parafia p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie, gdzie 
pracował w latach 1989-92. Kolejną była Parafia w Starosielcach 

p.w. św. Andrzeja Boboli w latach 1992-99. W latach 1999-2003 pracował w Sokółce w Parafii św. Antoniego. W Parafii św. 
Agnieszki w Goniądzu  - 2003-2004,  następnie w Białymstoku w Parafii Najświętszego Serca Jezusa w latach 2004-2008, 
skąd przyszedł do Białowieży. 
Ksiądz Popławski zechciał odpowiedzieć na kilka pytań naszej redakcji: 
 
GB   Jak się ksiądz przymierza do pełnienia nowej po-
sługi duszpasterskiej – jako proboszcz?  
Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań. Odnosi się 
do funkcji proboszcza, którą zacząłem pełnić od kilku dni. 
Mam zadbać o to wszystko, co w tej parafii jest   i co z tą 
parafią jest związane – przede wszystkim o ludzi, o tych, 
którzy chcą się tu modlić, razem do Boga dążyć. Jeżeli 
okażę się pomocny w tym, że tu będziemy, to będziemy 
cieszyli się z tego, że to miejsce stanie się coraz 
piękniejsze, że będzie warte tego, żeby przyjść. Że będzie 
ściągać nie tylko parafian, ale każdego, kto zechce 
nawiedzić naszą świątynię. Będę się cieszył, bo to znaczy, 
że coś zrobiliśmy. Co przyniesie czas i co Bóg da                

– zobaczymy. Ludzie na pewno mają wiele energii i nadziei  
i to jest chyba najważniejsze. 
GB  Czy ksiądz zetknął się wcześniej z kultem Małej 
Świętej? 
Z kultem, jako takim, nie za bardzo. W tych parafiach,       
w których dotychczas pracowałem, akurat były inne 
postaci świętych. 
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus - bardzo odważna, 
bardzo młoda dziewczyna – nie jest mi obca, natomiast nie 
miałem z tym na co dzień do czynienia. To jest tutaj 
patron, więc  będziemy czcić z większą mocą i uwagą. 
GB   Czego życzyłby ksiądz mieszkańcom Białowieży? 
Wiele nadziei i cierpliwości. 
GB   Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże!                  

     Red. 



                                                                                   16 

Nasze lokalne środowisko mamy jedno. 
 
W krajobraz Białowieży i okolic wrosły już 

pojemniki na segregowane śmieci. Jest to jak 
najbardziej kierunek właściwy z uwagi na 
ograniczone możliwości składowania śmieci – śmieci 
które można jeszcze przecież wykorzystać powtórnie.  
Nasza młodzież i dzieci rozwinęły akcję zbierania 
niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, zbierane są zużyte baterie. Gmina 
koordynuje akcję odbioru eternitu - zdejmowanego z 
dachów i trafiającego do definitywnej utylizacji przez 
specjalistyczną firmę. Nasze lokalne środowisko 
mamy tylko jedno. 

Wszystkie działania prowadzimy po to aby 
nasze lokalne środowisko jeszcze przez wiele lat było 
czyste i przynosiło radość mieszkańcom i turystom. 
Aby nasze otoczenie było estetyczne i bezpieczne dla 
ludzi, zwierząt i roślin. Najlepszym przykładem 
rosnącej świadomości jest dobry stan estetyczny 
podwórek i ich otoczenia. Nasze lokalne środowisko 
mamy przecież tylko jedno. 

Oprócz działań pozytywnych, jakie są 
najlepszym przykładem troski o naszą gminę, ciągle 
napotykamy wyrzucone śmieci w przydrożnych 
drogach, na skrajach lasów i w zadrzewieniach. Nie 
są to często działania przypadkowe, o czym świadczą 
worki, w jakich te śmieci się znajdują. Z żalem 
stwierdzam, że są to bardzo często te same osoby. Od 
lat w sposób haniebny pozbywające się w ten sposób 
swoich śmieci. Niestety dzieje się tak, bo są one 
bezkarne, gdyż reszta mieszkańców się temu tylko 
przygląda, nie podejmując żadnych działań – nawet 
próby rozmowy ze sprawcami takich czynów. A 
przecież nasze lokalne środowisko mamy tylko 
jedno.  
 
 
Hałas czy cisza oto jest pytanie? 
 Na ostatnim spotkaniu komisji środowiska 
dyskutowaliśmy nad niektórymi obiektami 
turystycznymi naruszającymi normy kultury i 
stosunki dobrosąsiedzkie. Okazało się, że to samo 
zdarzenie dla jednych jest hałasem a dla innych dobrą 
rozrywką. To co dla jednych wymaga konkretnej 
reakcji Gminy i Policji, dla innych jest elementem 
podnoszącym atrakcyjność Białowieży. Zaiste 
dziwne są ścieżki ludzkich myśli (w tym również 
ścieżki myśli niektórych radnych). Czy jednak na 
pewno dyskoteki na wolnym powietrzu są 
odpowiednią wizytówką Białowieży – dla mnie i dla 
wielu osób, które znam, absolutnie nie są. Cisza, 
szczególnie cisza wieczorna i nocna, były dotąd 
czymś oczywistym i szanowanym przez wszystkich. 
Od niedawna jednak tak nie jest i jeśli wspólnie nie 
uświadomimy „wytwórcom” i „sympatykom” 
wieczornej muzyczki - niestosowności ich zachowań,  
 

 
będą oni się rozprzestrzeniać i hałasować w coraz to 
nowych miejscach.   
     W przypadku hałasu udowodniono jego 
negatywny wpływ na organizm ludzki, w tym duży 
wpływ na psychikę człowieka. Uznaję zatem ciszę za 
wartość niepodlegającą negocjacji – cisza jest 
skarbem nas wszystkich tak jak hałas staje się zmorą 
nas wszystkich. Albo cisza dla wszystkich albo hałas, 
ja wybieram ciszę, dlatego mam realną propozycję 
dla wielbicieli muzyki dyskotekowej, disco-polo        
i  innych.  Wybudujcie w Białowieży dyskotekę         
– nocny klub, poza hotelami, a najlepiej także poza  
terenem zamieszkałym. Wewnątrz takiego obiektu 
odpowiednio zagospodarowanego i wyciszonego 
można poddawać się działaniu decybeli do woli, bez 
zmuszania połowy mieszkańców do słuchania tego, 
co chcemy zaprezentować naszym gościom.  
 

                                           Krzysztof Zamojski       
 

            Co dalej z tym asfaltem? 

Mieszkańcy Białowieży krótko cieszyli się  nagłym 
pojawieniem się specjalistycznego sprzętu na 
głównej ulicy naszej miejscowości. 
Na niewielkim fragmencie drogi wylano, bez 
względu na to czy były tam  położone krawężniki, 
czy nie ,  kilkaset metrów asfaltu . Dlaczego tylko ten 
niewielki fragment drogi został pokryty jego 
warstwą?  A co z dziurami w nawierzchni tuż obok? 
Kiedy prace  będą kontynuowane? 
Chyba nie pozostawi się nas w sytuacji niedo-
kończonego remontu nawierzchni? 
Drogą zarządza Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 
                                                                              Red. 
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Dokończenie ze strony 1 
 
Żaden mieszkaniec UE nie powinien być narażony na 
hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu, lub jakości życia. 
Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do ekspozycji  
hałasu o poziomie powyżej 85 dB – DYREKTYWA 
2002/49/WE. Takie źródło hałasu powinno zostać zlikwi-
dowane. 
 
Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w 
porze dziennej wynosi 60 dB ( od 6.00 do 22.00), w porze 
nocnej 50 dB na drogach lub przy liniach kolejowych. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 
2002r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu 
( Dz. U. 2002 nr. 8 poz.81) określa,  oprócz terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  również inne 
przeznaczenia terenu, na których  kategorycznie obowią-
zuje  dopuszczalny poziom hałasu : w porze dziennej 55 
dB, w porze nocnej 40 dB ( dane z 19.VII 2007r.). 
Są to m.in.: 
 
*Tereny domów opieki 
*Tereny zabudowy związanej ze stałym lub    
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
 
Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu określa OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z 
28 pażdziernika 2002 r. ( M.P. Nr 54, poz. 743) 
Ich wysokość uzależnia się od tego, czy do przekroczenia 
doszło w dzień czy w nocy, a także od wielkości nadwyżki 
decybeli.  Płaci się za każdy dB przekroczenia. 
 

Przekroczenie 
 ( przedział) 

 
        dzień 

 
          noc 

 
1-5 dB 

 
        8,36 zł 

 
         10,45 zł 

 
5-10 dB 

 
       14,63 zł 

 
         17,76 zł 

 
10-15 dB 

 
       20,90 zł 

 
         25,08 zł 

 
Powyżej 15 dB 

 
       31,35 zł 

 
         37,62 zł 

 
Białowieża od zawsze stanowiła strefę ciszy ze względu 
na środowisko naturalne. Precyzyjnie określa te uwa-
runkowania  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 pażdziernika 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 
środowiska przed hałasem – ( Dz. U. Nr 179, poz.1498 z 
dnia 29 pażdziernika 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
 
Jest jeszcze jeden akt prawny, którego nie zachowuje się 
na polanie białowieskiej, a który może posłużyć do wyko-
rzystania jako podstawa prawna mieszkańcom walczącym 
o swoje prawa. Jest to Ustawa o aktach prawa miejsco-
wego 
Na podstawie art. 40.1 ustawy o samorządach gmin-
nych dotyczących aktów prawa miejscowego 
stanowionego przez gminę - Komisja Oświaty, Kultury, 
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z dnia 
28.01.2003 r. wnioskowała  do Wójta Gminy Białowieża 
o wprowadzenie przepisów porządkowych 
obejmujących całkowity zakaz zakłócania spokoju 

mieszkańcom gminy Białowieża poprzez włączanie 
muzyki na zewnątrz obiektów głównie turystycznych 
z wykorzystaniem nagłośnienia. 
Przepisy porządkowe, o których mowa mogą 
przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymie-
rzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o 
wykroczeniach ( sąd grodzki). 
Wniosek Komisji został przegłosowany na Sesji Rady 
Gminy Białowieża i obowiązuje z mocy prawa miejsco-
wego. 
 
Kto odpowiada za poszanowanie prawa na danym terenie? 
Według TRAKTATU AKCESYJNEGO (ATENY 
16.IV.2003r. ) -terenowe organy administracji państwowej 
dbają  o eliminowanie uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Na samorządach spoczywa odpowiedzialność i obowią-
zek ochrony przed zagrożeniem dla środowiska. 
Do zorganizowania imprezy z nagłośnieniem, na terenie 
zabudowanym polany białowieskiej, niezbędne jest 
pisemne zezwolenie  Wójta Gminy Białowieża. 
 
Każdy z nas, mieszkańców Białowieży, ma prawo chronić  
swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych: dzieci, osób 
starszych. Nakładające się na siebie przepisy prawa unijne-
go, ochrony środowiska i prawa miejscowego dają nam  
podstawę do żądania  nieemitowania hałasu do środowis-
ka. Mamy do tego prawo i to nie tylko po 22.00, jak się 
niegdyś powszechnie przyjęło, ale także w ciągu dnia. 
Państwo Polskie wdraża politykę hałasową UE i jej reali-
zację formalną.Parlament Europejski w Strasburgu opraco-
wał i przyjął materiał poświęcony w całości zwalczaniu  
hałasu. W następstwie tego Komisja Europejska przyjęła 
do realizacji dokument ,,Future Noise Policy. European 
Commission Green Paper”. 
 
Gdzie takie uzasadnione żądania kierować należy? 
Zwykle hałasy odbywają się  o takiej porze, że urzędy już  
nie pracują, pozostaje  Policja: 
Teren gminy Białowieża obsługuje dzielnicowy, do 
którego telefon podajemy:                        (085) 68 12  597 
W przypadku nieobecności kontakt za pośrednictwem dyż. 
Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce tel.             997 
                                      z telefonu  komórkowego         112 
 
Kto mierzy poziom hałasu?  
Powołana jest z urzędu komisja do badania dopuszczalne-
go poziomu hałasu,  mieszcząca się w Białymstoku. 
W sprzedaży dostępne są urządzenia, w które można wy-
posażyć  np. posterunek Policji w Białowieży. (Są to 
mierniki poziomu hałasu w cenie od 500zł do kilku tys.zł). 
Można zobowiązać hotele do sprawowania nadzoru nad 
emitowanym przez siebie hałasem, Dokonuje się tego 
prawnie po przeprowadzeniu kontroli, która wykaże 
nadużycie. Tyle suche prawo. 
Pozostaje jeszcze element człowieczeństwa, ale pow-
szechna znieczulica  i interesowność zabija ludzkie serca. 
 
Białowieskie hotele dotykają nieomal Puszczy. Czy ten 
straszliwy hałas – dudniącego nagłośnienia, instrument-
tów perkusyjnych, huki petard, płonące pochodnie - nie 
niszczą też środowiska naturalnego zwierząt i ptaków ? 
Dlaczego  nie  mówimy o tym problemie  jednym głosem?  
                                                                          

              Red. 
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Skazane na zagładę? 
Karol Zub 
 
Żaby, ropuchy, traszki – tych stworzeń raczej nie darzymy sympatią,  chociaż większość z nas ma 
świadomość jak bardzo są one pomocne w walce ze szkodliwymi owadami i ślimakami w naszych 
ogródkach. Skóra płazów, często zimna i wilgotna, nie zachęca jednak do dotykania i brania tych 
zwierząt do ręki. Może dlatego też umyka naszej uwadze jak gwałtownie ilość tych zwierząt w naszym 
otoczeniu spada.  
 
Czego nie lubią żaby? 
Płazy przeżywały okres  swojej świetności ok. 300  
milionów lat temu, kiedy to w ciepłym i wilgotnym 
klimacie były jednymi z największych (do 4,5 metra 
długości) stworzeń na Ziemi. Ich sytuacja stopniowo się 
pogarszała w miarę, jak pojawiały się inne, lepiej 
przystosowane do życia na lądzie, grupy zwierząt. W ciągu 
ostatnich 200 tysięcy lat, czyli w okresie panowania 
człowieka współczesnego (Homo sapiens), szanse płazów 
zmniejszyły się jeszcze bardziej.  Należy przyznać, że 
ludzie nigdy bezpośrednio nie prześladowali płazów, może 
z wyjątkiem pewnych nacji mających słabość do żabich 
udek. Negatywnie, na warunkach życia tych zwierząt, 
odbijały się natomiast zmiany dokonywane przez 
człowieka w środowisku życia tej grupy kręgowców. Płazy 

bowiem uzależnione są przede wszystkim od wody i z 
wyjątkiem niektórych gatunków tropikalnych, rozmnażają 
się tylko w tym środowisku 
 
Osuszając tereny pod uprawy rolne, łąki i pastwiska ludzie 
stopniowo pozbawiali płazy miejsc do rozrodu. Poza tym 
należy pamiętać, że skóra płazów jest bardzo wrażliwa i 
silnie unaczyniona, co umożliwia im wymianę gazów z 
otoczeniem. W uproszczeniu można powiedzieć, że płazy 
oddychają przez skórę. Nic więc dziwnego, że to na tych 
właśnie zwierzętach „odbija się” najbardziej 
zanieczyszczenie powietrza, wody, i gleby. Wzrost 
zużycia środków chemicznych w rolnictwie również nie 
pozostał bez wpływu na płazy. Sztuczne nawozy i środki 
chwastobójcze drażnią wrażliwą skórę płazów a środki 
owadobójcze dodatkowo pozbawiają płazy pożywienia.  

Wrażliwa skóra jest też powodem, dla 
którego nie powinniśmy ich brać do ręki - szczególnie 
wówczas, gdy zabezpieczamy się środkami od komarów 
lub innymi kosmetykami. Dotykanie płazów może być 
mało przyjemne także dla nas, ponieważ niektóre z nich 

np. ropuchy, kumaki i rzekotki wydzielają różne 
substancje toksyczne, które mogą drażnić naszą skórę, a  

 
przede wszystkim błony śluzowe, np. po dotknięciu do 
oka.  
 
Żabia dżuma 
Prawdziwa tragedia płazów zaczęła się jednak w latach 90-
tych, kiedy to odkryto grzyb o łacińskiej nazwie 
Batrachochytrium dendrobatidis. Grzyb ten rozwija się na 
skórze płazów, utrudniając oddychanie i osłabiając 
odporność organizmu na inne infekcje. Początkowo 
stwierdzano go jedynie w Australii, Ameryce Północnej      
i Środkowej, ale ostatnio również w Europie Zachodniej     
i nie wiadomo czy nie przekroczył już granic Polski. 
Podejrzewa się, że grzyb ten jest odpowiedzialny za 
masowe wymieranie płazów na całym świecie i wkrótce 
może spowodować wyginięcie około 2 tys. z około 6 tys. 
poznanych dotychczas gatunków! 
 

Co robimy dla ochrony płazów?  
Jednym z dźwięków, który najlepiej pamiętam ze swojego 
dzieciństwa, jest głos kumaków dobiegający z małej 
sadzawki za domem. Poza kumakami były tam też traszki   
i żaby wodne. Dzisiaj w tym miejscu stoją nowe domy,      
a podobne zmiany nastąpiły prawie wszędzie. Kumaki 
zniknęły również z Polany Białowieskiej a wraz z nimi 
także ropucha paskówka. Inne gatunki mają się nieźle, 
głównie dzięki działaniom podjętym na początku lat 90-
tych przez Małgosię Buszko, Olimpię Pabian i innych 
miłośników płazów. Wówczas założono i odnowiono 
wiele małych oczek wodnych, w których płazy mogły się 
rozmnażać oraz zainicjowano akcję ratowania płazów na 
drogach. W tym samym okresie powstało również wiele 

Żaba wodna 

Ropucha szara 
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stawów do hodowli ryb, w których świetne warunki do 
rozwoju znalazły żaby zielone i rzekotki. Akcja 
przenoszenia płazów przez drogi jest zresztą 
kontynuowana do dziś przy trasie Białowieża-Pogorzelce. 
Jest to ważne miejsce wiosennej migracji ropuch i żab 
moczarowych oraz trawnych, które wędrują ze swoich 
zimowych kryjówek na lądzie w stronę Narewki, aby tam 
się rozmnażać. 

 Nie dla wszystkich gatunków sytuacja poprawiła się tak 

wyraźnie. Dotyczy to głównie ropuchy zielonej i 
grzebiuszki ziemnej, które do życia potrzebują miejsc 
stosunkowo suchych i ciepłych, np. starych żwirowni lub 
ugorów. Niestety miejsca takie zostały zamienione w 
wysypiska śmieci lub zostały zalesione.  
 

Dlaczego powinien obchodzić nas los płazów? 
Płazy są świetnymi wskaźnikami jakości środowiska, czyli 
bioindykatorami. Ich obecność świadczy o stosunkowo 
małym zanieczyszczeniu substancjami chemicznymi,          
o dobrej jakości gleby i wody. Tam, gdzie występują płazy 
także człowiekowi powinno się „zdrowo” żyć. Poza tym 
płazy są bardzo ważnym ogniwem łańcucha 
pokarmowego, w którym człowiek ma także swoje 
miejsce. Drastyczne zmniejszenie ich ilości zachwiałoby 
całym skomplikowanym układem.  
W tym świetle zupełnie innego znaczenia nabiera szeroko 
ostatnio dyskutowana kwestia „kto ważniejszy - człowiek 
czy żabka”.  Można by było odpowiedzieć przekornie: 
niestety żabka, bo jeśli ją uznać za symbol otaczającej nas 
przyrody, dostarczajacej nam życiodajnego tlenu, to 
człowiek ma szanse przetrwać jedynie wówczas, gdy 
przeżyje żabka. Dbając o nią  dbamy o własną przyszłość.

 
 
 
 
 
 
 
                                           III BIAŁOWIESKIE SPOTKANIA  Z  ARIĄ 

 

26 czerwca 2008 roku, tradycyjnie już pod burzowymi 
chmurami, które jednak tylko płynęły, odbyły się Biało-
wieskie Spotkania a Arią. Melomani wysłuchali koncertu  na 
przestronnym dziedzińcu przed Dyrekcją Białowieskiego 
Parku Narodowego, w naturalnej scenerii białowieskiej 
przyrody. 
Arie operowe i operetkowe wykonywali soliści z Podlasia, 
Poznania, Grodna. Kameralną Orkiestrą Symfoniczną z 
Grodna dyrygował Władimir Barmatow. 
Jednym z wykonawców był mieszkający w Białowieży,a kon-
certujący w Niemczech – Michał Skiepko. 
Organizatorem imprezy jest Fundacja Muzyki Cerkiewnej w 
Hajnówce przy współpracy z Białowieskim Parkiem Naro-
dowym. 
Koncerty zaczynają już mieć swoją stałą widownię, co 
świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu rozrywkę. 
                                                                                       Red.  

Grzebiuszka ziemna 
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Prezentacja Szkół Leśnych  

 w Ministerstwie Środowiska  
   

W dniu 9 czerwca br. odbyła się w 
Ministerstwie Środowiska prezentacja Szkół Leśnych, 
których organem prowadzącym od 1 stycznia 2008 r. 
jest Minister Środowiska.   
Goście uroczystości mieli okazję zapoznać się z 
osiągnięciami i działalnością dziesięciu szkół leśnych w 
przygotowanych specjalnie na tę okazję stoiskach przez 
szkoły z: Białowieży, Biłgoraja, Brynka, Goraja, Leska, 
Milicza, Rogozińca, Starościna, Warcina i Zagnańska. 
Szkoły prezentowały swój dorobek w zakresie edukacji 
ekologicznej i zagadnienia z zakresu szkolnictwa 
leśnego. 

Spotkanie rozpoczęli sygnaliści ze Szkoły 
Leśnej w Goraju. Pan Michał Nurzyński, Dyrektor 
Departamentu Edukacji i Komunikacji Społecznej w 
Ministerstwie Środowiska przywitał wszystkich 
zebranych gości.  Pan Janusz Zaleski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Środowiska w swoim 
wystąpieniu podkreślił rolę, jaką odgrywają szkoły leśne 
w dzisiejszym świecie. "Świat potrzebuje lasów, świat 
potrzebuje leśników i dzisiaj zdajemy sobie sprawę z 
tego bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.” Pan 
Ryszard Kapuściński, Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych przedstawił sukcesy uczniów oraz 
podejmowane działania szkół. 
W imieniu wszystkich dyrektorów szkół głos zabrał Pan 
Piotr Mańka, dyrektor ZSL w Warcinie, który podkreślił 
wyjątkowość szkół leśnych, rozwijających zdolności 
artystyczne oraz  przygotowujących zarówno do 
zawodu, jak też do dorosłego życia.  
W części artystycznej Paulina Marszk, uczennica ZSL w 
Warcinie, przedstawiła utwór "Bajarze z leśnej polany", 
a uczniowie z Technikum Leśnego w Starościnie 
przedstawienie o tematyce ekologicznej pn. "DIRTY 
SHOW".  

Część pierwszą spotkania zakończyło 
zwiedzanie przygotowanych przez szkoły leśne stoisk. 
Druga część spotkania została poświęcona wystawie 
fotograficznej: "Szkoły leśne w obiektywie", autorstwa 
szkół, jak też prezentacji szkół leśnych gimnazjalistom.  

 
 
Szkoły leśne na stoiskach miały także oprócz osiągnięć 
przedstawić wcześniej określony temat. 
 
ZSL Białowieża - "Puszcza Białowieska" - historia, 
walory przyrodnicze, sposoby ochrony i jej 
wykorzystanie. 

 
ZSL Biłgoraj - "Rezerwat Obary" - zdjęcia wykonane 
przez uczniów, przedstawiające najciekawsze gatunki, 
roślin i zwierząt 
ZSLiE Brynek - "Nasiennictwo - szkółkarstwo" 
- gabloty ze zbiorami nasion i siewek a także 
szkodnikami owadzimi, prezentacja multimedialna. 
ZSL Goraj - "Muzyka myśliwska" - osiągnięcia 25-
letniej historii współczesnego zespołu sygnalistów oraz 
nawiązanie do 100 letniej historii grania sygnałów w 
ZSL w Goraju (puchary, dyplomy, płyta kompaktowa, 
foldery, zdjęcia). 

 

ZSL Lesko - "125 lat kształcenia leśników na 
Podkarpaciu" - zbiory archiwalnych dokumentów 
szkolnych i literatury leśnej od 1853 r. Historia rozwoju 
nauki o użytkowaniu lasu.
ZSL Milicz - "Praktyczna nauka zawodu" - pokaz 
narzędzi, zdjęć oraz pomocy naukowych służących do 
nauczania zawodu, prezentacja eksponatów - pokaz 
multimedialny. 
 TL Rogoziniec - "Edukacja przyrodniczo-leśna" - mini 
konkurs dla gimnazjalistów, ciekawostki dotyczące 
życia zwierząt leśnych oraz tradycji łowieckich i 
leśnych. 
 TL Starościn - "Działalność artystyczna szkoły leśnej" 
- prezentacja osiągnięć (puchary, dyplomy, artykuły 
prasowe). 
 ZSL Warcino - "Gawęda leśna" - trofea z konkursów
krasomówczych, wydawnictwa popularno-naukowego, 
widokówek i eksponatów. 
 ZSL Zagnańsk - "Sokolnictwo" - sekcja sokolnicza 
ĆWIEK, zagadnienia związane z inwentaryzacją, 
ochroną ptaków drapieżnych, leczeniem i rehabilitacją 
ptaków chronionych, okaleczonych lub chorych. 

 

  
Dyrekcja ZSL dziękuję Starostwu Powiatowemu w 
Hajnówce, Gminie Białowieża, Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu, Nadleśnictwu Białowieża, 
Nadleśnictwu Browsk, Nadleśnictwu Hajnówka – za  
pomoc w przygotowaniu stoiska z tematem Puszcza 
Białowieska. 

 

                                                        Oprac. Anna Kulbacka
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IX PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW 

W dniu 7 czerwca 2008 roku odbyła się IX pielgrzymka 
leśników i ich rodzin do Sanktuarium Maryjnego w 
Studzienicznej. W tym roku Białowieżę reprezentowały 
delegacje z Białowieskiego Parku Narodowego, Nadle-
śnictwa Białowieża i Technikum Leśnego. Tradycyjnie 
uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy 
Pomniku Leśników w Studzienicznej. 

 

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Szczególność 
Mszy podkreślił też śpiew Chóru Polskiej Pieśni Naro-
dowej z Bielska Podlaskiego. Jak co roku odbyły się 
okazjonalne występy młodzieży z Technikum Leśnego 
w Białowieży. W tym roku montaż słowno-muzyczny 
„Stać tak przed Tobą i patrzeć...” przygotowały panie 
Alina Waszkiewicz i Marta Wołoncewicz. Ksiądz An-
drzej Matel włączył się do programu i przepięknie za-
śpiewał Ave Maria. 

 

Uroczystości kończył Akt zawierzenia Matce Bożej 
Studzieniczańskiej i złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II. 

 Dyrekcja ZSL w Białowieży dziękuje Nadleśnictwu 
Białowieża za pomoc w zorganizowaniu transportu. 

II miejsce w Polsce- Honorowi krwiodawcy 
Reprezentacje szkół i uczelni nagrodzonych w central-
nym etapie oceny efektów V edycji Turnieju „Młoda 
krew ratuje życie” spotkały się 16.06.08r. w  Zarządzie 
Głównego i Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z Przed-
stawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edu-
kacji i Sportu, publicznej służby krwi.  
W efekcie wszystkich zgłoszonych działań turniejo-
wych 35.467 uczniów i 6.855 studentów oddało 21.337 
litrów bezcennego leku jakim jest krew.  
Spośród  uczelni wyższych na szczeblu krajowym naj-
wyższe oceny za wskaźnik „% studentów HDK w sto-
sunku do ogólnej liczby studentów” uzyskały: Wyższe 
seminarium Duchowne w Łomży, AWF Poznań – Za-
miejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie 
Wielkopolskim i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Ciechanowie. Nagrody za największą ilość krwi w 
przeliczeniu na jednego studenta otrzymały: Wyższe 
Seminarium Duchowne w Łomży, AWF Poznań – Za-
miejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie i 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  
W rywalizacji szkół policealnych i pomaturalnych naj-
wyższy wskaźnik’% uczniów HDK w stosunku do ogól-
nej liczby uczniów” wypracowały: Medyczne Studium 
Zawodowe w Rawiczu, Policealna Szkoła Medyczna w 
Kołobrzegu i Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w 
Łomży. Przeliczenie ilości krwi na jednego słuchacza 
pozwoliło wyłonić następną najlepszą trójkę szkół: Poli-
cealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu, Szkoła Police-
alna Ochrony Zdrowia w Łomży i Medyczne Studium 
Zawodowe w Rawiczu.  

 

Miejsca na turniejowym podium za najwyższy wskaźnik 
„% uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełno-
letnich uczniów” wśród szkół ponadgimnazjalnych zaję-
ły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy, 
Zespół Szkół Leśnych w Białowieży i Zespół Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu. Najlepszymi w tej kate-
gorii wg wskaźnika „ilość krwi w przeliczeniu na jedne-
go pełnoletniego ucznia” okazały się: Zespół Szkół Za-
wodowych w Brodnicy, Zespół Szkół Technicznych w 
Wodzisławiu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Bytowie.  

Dziękujemy wszystkim młodym ludziom – wynik za 
który otrzymali II miejsce w Polsce – 97,46 %. 

                                                                Anna Kulbacka 
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Żeby Ziemia była wyspą zieloną 
 
Taki cel przyświecał wielu uczniom pracujących w 
Programie Szkolnych Ekozespołów, realizowanym przez 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a więc dzieci 
i młodzież w różnym wieku. Jest to możliwe dzięki temu, 
że Program propaguje uniwersalne cele i wartości. W 
dobie ogromnej degradacji środowiska naturalnego, 
ciągłego ograniczania zasobów wody pitnej na świecie, 
rosnących w zastraszającym tempie hałd śmieci, wszyscy 
powinniśmy zwracać uwagę na to, w jaki sposób każdy z 
nas, swoją postawą, może wpłynąć na to, aby Ziemi było 
lżej. Zwróceniu uwagi na te zagrożenia oraz 
możliwościom dokonywania wyboru sposobu życia, czy 
pojedynczych działań w życiu codziennym służy Szkolny 
Program Ekozespołów przeniesiony na grunt polski ze 
Skandynawii. W naszym kraju koordynowany jest przez 
fundację GAP Polska. Fundacja jest częścią 

międzynarodowej inicjatywy ekologicznej GAP 
International – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi. 
Jest to międzynarodowa sieć organizacji krajowych i 
lokalnych, realizujących wspólny cel: motywowanie 
i umacnianie mieszkańców w podejmowaniu w życiu 
codziennym wyborów konsumenckich przyjaznych 
środowisku. Programy GAP inspirują "zwykłych ludzi", 
włączając w to dzieci i młodzież, do przejścia z roli widza 
do roli aktywnego uczestnika w wysiłkach na rzecz 
trwałego rozwoju i świadomych postaw konsumenckich.  
Fundacja GAP prowadzi ogólnopolski Program 
ekozespołów, realizowany i koordynowany przez ośrodki 

koordynacyjne, które szkolą instruktorów i zapewniają 
wsparcie szkołom. Liczba uczestników Programu stale 
rośnie i w roku szkolnym 2005/06 zaangażowało się ponad 
14.500 uczniów z całej Polski. 

Szkolny Program Ekozespołów realizowany jest w 
regionie Białowieskiego Parku Narodowego i Puszczy 
Białowieskiej od siedmiu lat. W minionym roku szkolnym, 
w regionie Białowieskiego Parku Narodowego przystąpiło 
do niego około 850 uczniów pod kierunkiem 78 
nauczycieli z 25 placówek. Uczniowie z nauczycielami 
opracowali plany kampanii ekologicznych, które później 
realizowali w swoich szkołach i miejscowościach. 
Działania na rzecz poszanowania środowiska realizowane 
w domach rodzinnych i szkołach prezentowali na forum 
szkoły, zachęcali do podejmowania podobnych inicjatyw 
swoich kolegów i sąsiadów. Większość ekozespołów 
realizowała bardzo szeroki zakres działań zmierzający do 
ograniczenia zużycia wody, energii elektrycznej, 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, czy 
dokonywania wyboru zdrowych produktów podczas 
zakupów w sklepie. Przedstawiciele Białowieskiego Parku 
Narodowego – koordynatorzy lokalni spotykają się raz w 
roku ze wszystkimi uczestnikami na uroczystym 
podsumowaniu, które miało miejsce 5 czerwca w 
Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego.  
Niestety nie wszyscy mogli tym razem przyjechać, ale w 
spotkaniu wzięło udział około 550 osób. Młodzi ekolodzy 

przemaszerowali główną ulicą Białowieży od Zespołu 
Szkół Leśnych do Parku Pałacowego, gdzie przed siedzibą 
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Ośrodka Edukacji Przyrodniczej odbyła się uroczystość z 
udziałem dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego – 
Małgorzaty Karaś i Bożeny Zacharewicz, Parku 
Narodowego Biełowieżskaja Puszcza – Nikołaja 
Nikołajewicza Bambizy, przedstawicieli samorządów 
lokalnych – Małgorzaty Bzowskiej z Urzędu Gminy 
Białowieża i Dariusz Gorustowicza z Urzędu Miasta w 
Hajnówce, nauczycieli i uczniów. 

Dzieci i młodzież prezentowały występy atystyczne z 
ekologicznym przesłaniem, wzięły udział w grach i 
zabawach edukacyjnych prowadzonych przez Panią 
Renatę Mironkiewicz i uczniów z Zespołu Szkół Leśnych 
oraz w konkursie wiedzy, po czym skorzystały z 
poczęstunku przy ognisku przygotowanego przez BPN i 
firmę Netter z Bialska Podlaskiego. Na zakończenie 
spotkania ogłoszono wyniki konkursu. 
 W ramach realizacji Programu, ekozespoły mogą 
przystąpić do konkursu na najciekawsze i najbardziej 
wartościowe przedsięwzięcia prowadzone w ramach 
ekologicznych kampanii. Działania te dokumentowane 

były w postaci kronik, bądź w formie elektronicznej i 
poddane konkursowi. Komisja konkursu złożona z 
pedagogów realizujących Szkolny Program Ekozespołów 
w latach ubiegłych: Krystyny Jakoniuk – przewodniczącej 
i Małgorzaty Downarowicz z Zespołu Szkół nr 2 w 
Hajnówce oraz Grażyny Kowalczyk i Hanny Schmidt – 
koordynatorów Programu w BPN wyłoniła zwycięzców. 
Są nimi: 
w kategorii przedszkoli 
I miejsce: exekwo Przedszkole nr 2 w Hajnówce i 
Przedszkole nr 3 w Hajnówce, 
III miejsce: Przedszkole w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Narwi 
w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im A. 
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Czartajewie koło 
Siemiatycz 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wasilkowie 
W kategorii gimnazjów: 
 Gimnazjum w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w 
Bielsku Podlaskim. 
 Dzięki wspieraniu Programu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku wszystkie placówki otrzymały nagrody 
przydatne w szkolnej edukacji. 
 Obserwacja i analiza pracy ekozespołów pozwala 
przypuszczać, że wzrastające nowe pokolenie naszego 
społeczeństwa jest bardziej świadome ekologicznie niż 
my, dorośli dzisiaj i miejmy nadzieję, że ich przyszła 
postawa społeczna względem dóbr Ziemi sprawi, że 
Ziemia pozostanie wyspą zieloną, o której dzieci śpiewały 
podczas ekologicznego święta.  
 
                                               Grażyna Kowalczyk 
                           -koordynator Programu 
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żki       W GMINIE * W BIBLIOTECE * W BOK - u * W SZKOŁACH    
 
 
   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  przetworów z Białowieży.      
                                                                                                  E.L.                                                                                              
   
                PRZEPISY MIESIĄCA: 
 

poziomki w syropie 
 
   * ½  kg                 poziomek 

*  0.75  kg             cukru  
    *  1 szklanka        wody 
 
Poziomki przebrać. Ugotować gęsty syrop. Wystudzić. 
Wrzucić poziomki do zimnego syropu i pozostawić do 
następnego dnia( nie skurczą się i nie będą kwaśne). Zago-
tować na wolnym ogniu jeden raz. Odszumować. Włożyć 
gorące do pojemników i zostawić do ostygnięcia. Zimne 
obwiązać pergaminem 

zupa  z czarnych jagód 
 
4 – 5 łyżek         czarnych jagód 
1 szklanka         zimnego mleka 
                           cukier do smaku 
kromka             czarnego chleba 
Przebrane i opłukane jagody wsypać do talerza. Zalać 
zimnym mlekiem. Osłodzić. Jeść z dodatkiem czarnego 
chleba. 

konfitury z malin 
1 kg                     malin 
1 kg                     cukru 
2 szklanki           wody 
Przygotowujemy syrop zalewając cukier wrzącą wodą i 
zagotowując. Do wrzącego syropu wrzucamy przebrane  
maliny. Gotujemy na wolnym ogniu 20 minut.. W czasie 
gotowania nie mieszamy konfitur łyżką. Usuwamy 
zbierającą się na powierzchni pianę. Konfitury 
odstawiamy do ostygnięcia. Następnego dnia ponownie 
gotujemy konfitury, aż owoce staną się szkliste. Ok.. 20 
min. Dobrze wykonana konfitura zawiera owoce w 
całości. Ostudzone konfitury zlewamy do słoiczków. 
Obwiązujemy pergaminem lub zaklejamy celofanem 
(Bezpośrednio na konfiturę można położyć krążek 
pergaminu nasączony spirytusem). 
                                                                                       E.L. 

 
Książki, które warto przeczytać ...    
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży zachęca 
do lektury książek.       
Oto niektóre propozycje czytelnicze:   
  
Sekret Freuda Jeda Rubenfelda , to thriller historyczny. 
Autor, wykładowca prawa na Yale University, oparł fabułę 
powieści na podróży Zygmunta Freuda do Nowego Jorku 
w 1909 roku. Podróży prawdziwej, pierwszej i ostatniej, o 
której sam Freud rzadko i niechętnie mówił. 
Zainspirowany tym wydarzeniem Rubenfeld napisał 
powieść o misternie skonstruowanej intrydze, która trzyma 
w napięciu do samego końca. Ten klasyczny kryminał był 
wydarzeniem wydawniczym . 
 
Życie z blondynką Ewy Manasterskiej, to historia polskiej 
Bridget Jones. Bohaterka, Ewelina Wagner, to samotna, 
atrakcyjna, dwudziestopięcioletnia blondynka.  Opowie-
dziane z dużą dawką humoru  perypetie życiowe głównej 
bohaterki i jej przyjaciół nawiązują do Dziennika Bridget 
Jones. E. Manasterska jest laureatką ogólnopolskiego 
konkursu literackiego „Dziennik polskiej Bridget Jones”. 
 
Pierwszy raz Joy Fielding, to opowieść o pozornie 
udanym małżeństwie, które rozpada się po szesnastu 
latach. Dramatyczne wydarzenia znów zjednoczą rodzinę i 
połączą Mattie i Jaka głębokim uczuciem. J.Fielding to 
popularna pisarka amerykańska, autorka wielu powieści, 
które znalazły się na liście bestsellerów. 
 

           Spotkanie z  Ignacym Karpowiczem 
        4 czerwca w sali kina „Żubr” odbyło się spotkanie z 
pisarzem Ignacym Karpowiczem. 
Ignacy Karpowicz (rocznik 1976) zadebiutował w 2006 
roku powieścią „Niehalo”, za którą uzyskał nominację do 
Paszportów Polityki. Jego kolejne powieści to : „Cud” i 
„Nowy kwiat cesarza”. Związany z naszym regionem. 
Urodził się w Białymstoku. Pierwsze lata życia spędził w 
Słuczance. W Białowieży ma rodzinę. Jest pisarzem, pod-
różnikiem, tłumaczem. Podróżuje po Ameryce Środkowej 
i Afryce .Tłumaczy z hiszpańskiego, angielskiego i amhar-
skiego. Studiował m.in. etiopistykę na Uniwersytecie War-
szawskim. Przez cztery lata pracował jako tłumacz w 
Ameryce Środkowej. 
 W spotkaniu z pisarzem uczestniczyli uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Białowieży. Ignacy Karpowicz opowiadał o 
swoich pobytach w Etiopii. Odmienność kultury, afry-
kańska egzotyka, zabawne przygody a przede wszystkim 
wielki dar opowiadania sprawiły, że młodzież z dużym 
zainteresowaniem słuchała opowieści. Uczniowie zadawali 
pisarzowi pytania dotyczące jego podróży. 
Spotkanie z Ignacym Karpowiczem odbyło się dzięki 
Książnicy Podlaskiej w ramach „Dyskusyjnych Klubów 
Książki.”.                                                        
                                                            Ludmiła Osakowicz                                                                                
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     NOC 
KUPAŁY 2008                              

 
       W dniu 05.07.2008 
r. odbyła się cykliczna 
impreza kulturalna Noc 
Kupały 2008. 
Organizatorem imprezy 
jest Towarzystwo Kul-

tury Białoruskiej w Białymstoku oraz Białowieski 
Ośrodek Kultury. W programie miał miejsce występ 
następujących zespołów : 
 

1. Chór „KRYNICA” z Białegostoku, 
2. Zespół „KAŁASKI” z Białegostoku, 

3. Chór „WASILOCZKI” z Białegostoku, 
4. Chór „ECHO PUSZCZY” z Hajnówki, 

5. Zespół „ZNICZKA” z LO z DNJB w Hajnówce, 
6. Zespół „CZYŻOWIANIE” z Czyż, 

7. Zespół „CEGIEŁKI” z Lewkowa Starego, 
8. Zespół „KURANTY” z Bielska Podlaskiego, 

9. Zespół „ROZŚPIEWANY GRÓDEK” z Gródka, 
10. Zespół „KALINKA” z Załuk, 

11. Zespół „VESNA” z Białegostoku, 
12. Zespół „KOSZYKI” z Białegostoku, 
13. Zespół „ŻEMERWA” ze Studziwód, 
14. Zespół „ART.-PRONAR” z Narwi, 

15. Kapela Podlaska z Siemiatycz, 
16. Zespół „BIASIEDA” z Mińska, 

17.Zespół taneczny z Grodna.      

            Białowieski Ośrodek Kultury składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc w organizacji XXIV Nocy Kupały:  
Wójtowi Gminy Białowieża i pracownikom, Komen-
datom Policji w Białymstoku, Hajnówce i Białowieży, 
Komendantowi Straży Granicznej w Białowieży oraz 
żołnierzom, Dyrekcji Białowieskiego Parku 
Narodowego, Nadleśnictwu Białowieża, panom elek-
trykom, paniom z Przedszkola Samorządowego w 
Białowieży oraz panu Anatolowi Kalinowskiemu z Nie-
znanego Boru.                                                                                               
        BOK zaangażował się w tym roku w organizację 
Nocy Kupały głównie pod względem technicznym. Wypo-
życzono i zamontowano profesjonalną scenę, zapewniono 
zabezpieczenie medyczne i sanitarne, wykonano nowy 
podest do puszczania wianków, taśmowano teren imprezy,  

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
W  KOLE TEATRALNYM 

   Serdecznie dziękuję wszystkim aktorom  starszym i 
młodszym –ucz-
niom szkoły 
średniej,gimnaz-
jalistom  i dzie-
ciom ze szkoły 
podstawowej za 
pracę w kole 
teatralnym w 
czasie kilku mie-
sięcy roku szkol-
nego 2007/2008. 

ZAPRASZAMY 
NA 

WAKACYJNE SPOTKANIA TEATRALNE, 
            które będą się odbywały w piątki o godz. 17.00 

w Białowieskim Ośrodku Kultury 
                                                                                       
                                                                             Elżbieta Laprus  
 
zabezpieczono energetycznie, włącznie z opłatą za prąd, 
rozmieszczono znaki drogowe i punkty informacyjne, 
sprzątano po imprezie, ponosząc koszty związane z PUK-
iem. Ubezpieczono imprezę. Wykonanie tych wielu 
podstawowych czynności zapewniło imprezie 
odpowiednią oprawę. 
W 2009 roku  przypadnie XXV Noc Kupały. Zapraszamy! 

 

Ludmiła Kanecka 
Fot. E. Laprus 
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UKS   OLIMPIJCZYK  BIAŁOWIEŻA 
OJCEM SUKCESÓW PODLASKIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

W WOJEWÓDZTWIE I POLSCE. 
 
 

Tegoroczny sezon siatkówki plażowej w 
rozgrywkach młodzieżowych zdominowali zawodnicy i 
zawodniczki UKS „Olimpijczyk” Białowieża, którzy 
zdobyli większość tytułów mistrzowskich i znakomicie 
wypadli w Mistrzostwach Polski!  

 
Wyniki Mistrzostw Województwa w siatkówce 

plażowej: 
 

Młodziczki:  
1. Marta Kutikow/Agnieszka Gruczek – UKS 

„Olimpijczyk” Białowieża 
2. Martyna Petruk/Dorota Zacharewicz – UKS 

„Olimpijczyk” Białowieża 
3. AZS Białystok 
4. AZS Białystok 

 
Młodzicy – turniej w Białowieży    
1.Tomasz Androsiuk/Adam Waszkiewicz UKS   
2.Amir Aziz Abdel/Daniel Ostaszwski  
3.Grzegorz Kuryło/Patryk Waszkiewicz    UKS  
4.Artur Kupień/Krzysztof Waszkiewicz     UKS  
5-6.Jan Piekarski/Dawid/Sidz   
   Szymon KalinowskiMichał Waszkiewicz UKS  
7-8.Hubert Łukaszewicz/Jakub Makar  
      Przemysław Niezgoda/Damian Żak  
9-12.Kacper Czapliński/Rafał iszczatowki  
     Damian Buszko/Paweł Kajak                    UKS             
     Tomasz Bugwin/Jacek Rusko                    UKS  
     Kamil Kowalewski/Łukasz Martyniuk  
13-15.Kamil Bołtruczyk/Przemysław Pawelski 
      Kacper Oniśko/Jędrzej Rojecki  
      Igor Jabłoński/Bartosz Superson  

 
Kadetki: 

1. Marta Kutikow/Agnieszka Gruczek – UKS 
„Olimpijczyk” Białowieża 

2. AZS Białystok 
3. AZS Białystok 

4. AZS Białystok 
 
Kadeci:  

1. UKS „Oczko” Białystok 
2. UKS „Tęcza” Narewka  
3. Chilecki Rafał/Androsiuk Tomasz – UKS 

„Olimpijczyk” Białowieża 
4. Gabiec Wojciech/ Borowski Tobiasz – UKS 

„Olimpijczyk” Białowieża 
 
Juniorki: 

1. Marta Kutikow/Agnieszka Gruczek – UKS 
„Olimpijczyk” Białowieża 

2. AZS Białystok 
3. AZS Białystok 
4. AZS Białystok 

 
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZICZEK W 

STARYM SĄCZU 
 

Dwie pary z UKS „Olimpijczyk” Białowieża 
awansowały do finału Mistrzostw Polski młodziczek w 
siatkówce plażowej w Starym Sączu.  

W dniach 26-27 czerwca 2008r. rozpoczęto Finał 
Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce plażowej. 

Pierwszą rundę spotkań z pozytywnym wynikiem 
zaliczyły obydwie białowieskie pary. Para 
Peruk/Zacharewicz przegrały następnie swoje drugie 
spotkanie z SMS Łódź oraz po zaciętej walce nie sprostały 
parze z MUKS Ksawery Będzin II i odpadły z turnieju.  

Para Kutikow/Gruczek po zwycięstwie nad 
Stargardem Gdańskim z powodzeniem grała dalej, 
pokonując 2:0 gospodarza MUKS „Poprad” Stary Sącz 
oraz ŁMLKS Łask II - 2:1, co dawało już VI miejsce. O 
bezpośrednie wejście do czwórki przegrały jednak z 
Łaskiem I. 

Nasze dziewczęta rozegrały mecz marzeń i po 
wspaniałej walce pokonały UKS „Plas” Warszawa 2:0. Już 
wtedy znalazły się w czwórce w Polsce. Zwycięstwo w I 
półfinale dawało prawo gry o złoto. Przegrały jednak z 
późniejszym Mistrzem Polski – UKS Krzanowice 
dziewcząt.  
W walce o brąz uległy SMS Łodź 0:2. Ostatecznie nasze 
pary zajęły XVII i IV miejsce w finale Mistrzostw Polski 
Młodziczek. To największy sukces województwa 
podlaskiego w historii rozgrywek młodzieżowych. 
Gratulujemy dziewczętom. 
 

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POSLKI KADETEK I 
KADETÓW 

 
 Półfinały Mistrzostw Polski w Warszawie 

przyniosły wiele nieoczekiwanych rozwiązań. Na bardzo 
silne drużyny trafiły pary chłopców Rafał 
Chilecki/Tomasz Androsiuk oraz Wojciech 
Gabiec/Tobiasz Borowski przegrywając swoje pierwsze 
mecze. Teoretycznie słabszych przeciwników miały 
dziewczęta Marta Kutikow/Agnieszka Gruczek i 
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wykorzystały szanse pokonując o dwa lata starsze 
koleżanki z MOS Wola Warszawa. Druga runda w grach 
chłopców nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Po 
momentami dobrej grze z turniejem musiały pożegnać się 
obydwie nasze pary chłopców. Dalszą dobrą passę 
kontynuowały dziewczęta pokonując parę AZS UMCS 
TPS Lublin. Kolejnym przeciwnikiem była para z UKS 
Volley Olsztyn, która nie dała większych szans naszej 
parze, zajmując ostatecznie drugie miejsce w półfinale. Na 
drodze do awansu do czwórki stanęły halowe 
reprezentantki Polski z MUKS „Sparta” Warszawa. 
Kolejny fantastyczny występ Marty i Agnieszki przyniósł 
awans do czwórki w półfinale kadetek!! W walce o złoto 
dziewczęta nie dały rady kadrowiczkom z MKS „Dutar” 
Iława, jednak w ostatnim meczu o brązowy medal nie dały 
większych szans parze z AZS Lublin.  

To był wspaniały turniej pary Kutikow/Gruczek.  
Po raz kolejny swoją fantazją i wyszkoleniem w grze 
pokazały, że będą się liczyć w Polsce jeszcze przynajmniej 
przez dwa lata, bo są przecież jeszcze młodziczkami.  

Awans do XIV OOM (Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży) w Kamieniu Krajeńskim stał się faktem. Jest 
to pierwsza para w historii województwa podlaskiego, 
która zaszła tak daleko w rozgrywkach siatkówki 
plażowej.  

Nadal poszukujemy sponsorów. Może ktoś chciałby 
zainwestować w rozwój karier naszych zawodników, a jest 
ich naprawdę wielu (patrz www.bialowieza.gimna.pl  -  
wiadomości sportowe). 

 

 
 
 
UKS "Olimpijczyk" Białowieża 
17-230 Białowieża ul. Waszkiewicza 2 
Nr konta:  27-8071-0006-0001-5525-2000-0010 
Z dopiskiem: Mistrzostwa Polski 
Kontakt - Jarosław Kutikow 668819434 
 
 
 

 

http://www.bialowieza.gimna.pl


                                                                                   

 
       

Zjazd Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej. 
8 czerwca odbył się zjazd POZPS. Białowieżę 

reprezentowało 3 delegatów z prawem głosu - J. Kutikow 
(UKS „Olimpijczyk” Białowieża) oraz W. Gutowski i M. 
Gutowski (LUKS TL Żubr Białowieża). Na zjeździe był 
obecny jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej  W.Wspaniały, znany kibicom przede 
wszystkim z pracy w Mostostalu Kędzierzyn-  Koźle          
i kadrze Polski mężczyzn. Podczas obrad wybierano 
prezesa i zarząd POZPS. Prezesem Podlaskiego 
Okręgowego  

 
 

Związku Piłki Siatkowej na kolejną kadencję został          
T. Jasiński z Suwałk. Z ogromną radością pragnę poin-
formować, że do zarządu związku został wybrany              
J. Kutikow, stając się także koordynatorem do spraw piłki 
siatkowej plażowej. Jest to wielki sukces białowieskiej 
siatkówki, która należy do najmniejszych ośrodków piłki 
siatkowej w naszym województwie. Widać jednak, że 
zarówno sportowo jak i organizacyjnie działa bardzo 
prężnie. 

Ze sportowym pozdrowieniem Mateusz Gutowski 
 
 

                                                         Sukcesy białowieskich juniorów. 
7 czerwca na boiskach MOSiR w Suwałkach 

odbył się turniej o Mistrzostwo Województwa Juniorów w 
Pilce siatkowe plażowej. W zawodach brały udział dwie 
pary reprezentujące LUKS TL Żubr Białowieża. Ku 
dużemu zaskoczeniu sprawiły one bardzo miłą 
niespodziankę. Para Karol Poreda i Joachim Tańcowny 
zajęła drugie miejsce, przegrywając spotkanie finałowe 
minimalnie, po bardzo zażartej walce. Natomiast druga z 
drużyn „Żubrów”- Rafał Gontar i Konrad Wierzbiński  
-  ostatecznie ukończyła mistrzostwa na miejscu trzecim.  
Obie pary zdobyły awans do półfinałów Mistrzostw Polski 
w siatkówce plażowej. 

Takie wyniki są niewątpliwie sukcesem tych 
chłopców, ponieważ grają oni w siatkówkę dopiero od 
rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie Technikum 
Leśnego w Białowieży, czyli nie dłużej niż 2- 3 lata. 
Bardzo możliwe, że któryś z nich już w przyszłych 
rozgrywkach będzie członkiem drużyny seniorów, grając 
w III lidze. 

 
 
 
 

Należy podkreślić, że w obecnym sezonie to 
zawodnicy z Białowieży zdominowali rozgrywki w piłce 
siatkowej plażowej, osiągając wysokie wyniki w każdej  
kategorii wiekowej (należy pamiętać o wspaniałych 
sukcesach zawodników z UKS „Olimpijczyk” 
Białowieża). Nasza miejscowość jest też praktycznie 
jedyną, która wystawia do zawodów drużyny we 
wszystkich kategoriach wiekowych, czy to w siatkówce 
plażowej czy halowej (poczynając od mini - siatkówki, 
kończąc na oldboyach). Świadczy to o bardzo dobrej pracy 
szkoleniowej wykonywanej w dwóch naszych klubach- 
UKS „Olimpijczyk” Białowieża i LUKS TL Żubr 
Białowieża. Dzięki temu, nasze zespoły mogą godnie 
stawać do walki z nieporównywalnie większym ośrodkami 
jak Białystok, Suwałki czy Bielsk Podlaski, w których 
zarówno baza szkoleniowa jak i sportowa jest o wiele 
większa. Dlatego też nie ma żadnego powodu, by nasze 
zawodniczki czy zawodnicy, mieli jakiekolwiek 
kompleksy odnośnie swoich sportowych przeciwników     
z większych miast. 

Ze sportowym pozdrowieniem Mateusz Gutowski. 
 
  

                                                 Mistrzostwa Województwa Oldboyów. 
7 czerwca rozegrano w Białowieży turniej o 

Mistrzostwo Województwa Podlaskiego Oldboyów w 
siatkówce plażowej. Grano systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów.  

Mimo wielu zgłoszeń na  zawodach ostatecznie 
pojawiło się tylko pięć par. Mimo tego, rozgrywane mecze 
stały na bardzo wysokim poziomie. W szczególności 
należy podziwiać wole walki i ambicje zawodników, 
którzy przecież osiemnaste urodziny mają już dawno za 
sobą. Myślę, że wielu młodych adeptów siatkówki 
mogłoby się jeszcze wiele nauczyć od swoich starszych 
kolegów. Szczególnie spotkaniu o pierwsze miejsce, które 
zakończyło się dopiero po 3 setach, towarzyszyło wiele 
emocji i do końca nie było wiadomo która z par wyjdzie z 
tego boju zwycięsko.  Ostatecznie na „przewagi” wygrała 
para M. Waszkiewicz/ W. Gutowski, jednak przegrani, 

czyli J. Gutowski/ J. Kutikow mogli zejść z boiska z 
„podniesionym czołem”, przegrali bowiem po wyrównanej 
walce, napędzając wiele strachu faworytom całego turnieju 
(zwycięzcy z poprzedniego roku). 

Obecnie oldboye z Białowieży przygotowują się 
do Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, które 
odbędą się już 20 czerwca. 

Należy też podkreślić bardzo dobrą organizację 
mistrzostw przez Towarzystwo Sportowe „Żubr” 
Białowieża, które przeprowadziło turniej sprawnie i bez 
zakłóceń. 
Ostatecznie pierwsza „trójka” turnieju wyglądała 
następująco: 

1. M. Waszkiewicz/ W. Gutowski. 
2. J. Gutowski/ J. Kutikow. 
3. K. Petruk/ W.Kuryło. 

Ze sportowym pozdrowieniem Mateusz Gutowski 
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