Fot. Jarosław Kutikow

Temat numeru: Siatkarskie święto w Białowieży
16 czerwca po raz pierwszy odbył się turniej o puchar dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury w siatkówce plażowej. Zawody cieszyły się ogromną popularnością, wzięły
w nich udział 24 pary, nie tylko z naszego regionu, ale również z Białegostoku, Warszawy czy Białej Podlaskiej. Warte
podkreślenia jest to, że zgłosiły się również trzy pary mieszane (kobieta/mężczyzna).
Więcej przeczytaja Państwo na stronie 10.

Drodzy Czytelnicy
15 czerwca odbył się turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
w piłce nożnej. W zawodach udział wzięły udział 4 zespoły. Najlepsza okazała się
druga drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży. Nagrody uczestnikom
wręczył Włodzimierz Wołkowycki, przewodniczący Rady Gminy Białowieża.
Organizatorem wydarzenia był Białowieski Ośrodek Kultury oraz OSP Białowieża.
24 czerwca została otwarta pierwsza w regionie Puszczy Białowieskiej siłownia zewnętrzna. Powstała ona w ramach projektu „Białowieski Fitness” realizowanego przez Białowieski Ośrodek Kultury ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Partnerami projektu były: Urząd Gminy Białowieża, Towarzystwo Sportowe „Żubr”, LUKS Żubr TL Białowieża. Obiekt znajduje się na stadionie
gminnym zarządzanym przez ośrodek kultury. Korzystanie z siłowni jest całkowicie
bezpłatne. W najbliższym czasie zostanie również zamontowany monitoring
i oświetlenie.
12 sierpnia odbędzie się seminarium pt. „ Możliwości wspierania przedsiębiorczości w powiecie hajnowskim” organizowane przez Centrum Wdrażania
Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym. Seminarium rozpocznie się o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego. Udział w spotkaniu zapowiedział minister środowiska Marcin Korolec.
Organizacje, firmy oraz osoby fizyczne zainteresowane udziałem w konferencji mogą potwierdzić swoją obecność do dnia 9 sierpnia pod adresem e-mailowym: cwp.bialowieza@nida.pl, telefonicznie pod numerem 85 655 24 15 lub
bezpośrednio w biurze Centrum Wdrażania Projektów.
Ze względu na przerwę wakacyjną kolejna część opowiadania Pana Eugeniusza Supersona „Moje życie w Rosji”, ukaże się w numerze październikowym.
W imieniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej zwracam się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe III Turnieju o Puchar Prezesa OSP w Białowieży
w piłce nożnej pięcioosobowej dla jednostek państwowej i ochotniczej straży
pożarnej. Wpłat prosimy dokonywać na konto: Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w Białowieży, z dopiskiem: „Sponsor zawodów”. Informacje
o wsparciu będą podawane na łamach Głosu Białowieży, stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża oraz podczas trwania turnieju.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Gutowski

Białowieski Ośrodek Kultury
oferuje możliwość wynajęcia wiat ogniskowych znajdujących się
na stadionie gminnym
- możliwość zmieszczenia jednocześnie 60 osób,
- możliwość połączenia ogniska z zabawami sportowymi (boisko do piłki nożnej,
bieżnia, lekkoatletyczna, boiska do siatkówki plażowej),
- możliwość skorzystania z usług akordeonisty za dodatkową opłatą,
- ciche, położone na uboczu miejsce, niedaleko od centrum Białowieży.
Cennik:
- ognisko do 2 godzin- 180 złotych,
- ognisko powyżej 2 do 5 godzin- 260 złotych.
Kontakt:
Białowieski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
tel: 85 68 12 460 lub 693 630 082
e-mail: bok@ug.bialowieza.pl

Nowa ustawa
Szanowni Mieszkańcy !!!
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, już od 1 lipca 2013 roku
właściciele posesji zamieszkałych nie
będą już musieli podpisywać umów
z firmami, które świadczą usługi wywozu odpadów komunalnych. Obowiązki związane z organizacją
odbioru odpadów przejmie gmina.
W drodze przetargu została wyłoniona firma, odbierająca odpady od
wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie naszej gminy. Jest to firma PHU Czyścioch Sp.
z
o.o.
z
Białegostoku.

Z

miany dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Natomiast nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne (np. posesje, na których prowadzona jest działalność gospodarcza)
powinny posiadać pojemnik na odpady
zgodnie z dotychczasowymi zasadami

czyli na podstawie indywidualnej umowy z firmą wywozową.
Metoda wyliczenia opłaty jest
uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Metoda ta wydaje
się być najbardziej obiektywna, ponieważ opłata będzie pobierana od każdej
osoby, która wytwarza odpady. Stawka
opłaty za odbiór odpadów została ustalona w wysokości 10,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie (zmieszane) oraz
niższą stawkę opłaty w wysokości 5,00
zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
jeżeli odpady zbierane będą selektywnie.
Do 15 marca 2013 roku należało złożyć tzw. „deklarację śmieciową”.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani wykazać w deklaracji ilość osób zamieszkujących
nieruchomość.
Deklarację trzeba będzie również złożyć
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca oraz w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej
(np. w razie długotrwałego wyjazdu). Je-

śli ktoś jeszcze tego nie zrobił prosimy
o jak najszybsze złożenie deklaracji.
Pierwsze opłaty za okres od 1
lipca 2013 roku będą musiały być wpłacane do 15 września 2013 roku. Opłata
za gospodarowanie zebranymi na terenie nieruchomości odpadami, wnoszona
powinna być przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto bankowe
Urzędu Gminy (63 8071 0006 0014
2393 2000 0010) lub u Sołtysów poszczególnych sołectw - bez wezwania
(nie będą wystawiane faktury, decyzje
itp).
Pojemniki do zbiórki odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie
(min. 120 l), natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów otrzymają Państwo od firmy odbierającej nieczystości.
Jeżeli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie
otrzymał kompletu sześciu worków zapraszamy po nie do siedziby Urzędu
Gminy.

•

Dariusz Dutkowski

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Gminy
Dyskusja i głosowanie nad uchwałami
Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym Tomaszem Werkowskim a pracodawcą Nadleśnictwem Białowieża.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na posiedzeniu Konwentu Seniorów ustalono, że powyższą
sprawą należy się szerzej zapoznać. Wybrano zespół w celu zbadania tejże sprawy w składzie: W. Wołkowycki, J. Droń,
J. Szpakowicz, W. Małachowski. W spotkaniu komisji z Nadleśniczym Nadleśnictwa Białowieża brał udział również
Wójt Gminy Białowieża. Wyjaśnień
udzielał nadleśniczy oraz inspektor nadzoru A. Chrenowski. Komisja zapoznała
się z protokołem kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się
o zabranie głosu przedstawiciela nadle-

śnictwa.
Wypowiedź p.o. nadleśniczego Pana A.
Koniecznego brzmiała następująco:
,,(…) W dniu dzisiejszym dotarła informacja od zarządzającego kontrolę. Zarządzającym
był
Pan
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Ryszard Ziemblicki i wystosował imiennie na moje
nazwisko wystąpienie pokontrolne, które
zawiera ocenę prowadzonej działalności. Zawiera ona główne stwierdzenia zarówno pozytywne jak i stwierdzone
nieprawidłowości oraz uchybienia, które
dotyczą kontrolowanej działalności. Na
trzeciej części pisma Pana dyrektora jest
pięć takich poleceń pokontrolnych. Niektóre z nich są poleceniami ,,wprost”,
niektóre są opisane jako zagadnienia.
W związku z wydanym zagadnieniem pokontrolnym jak i zaleceniami, Pan dyrek-

tor oczekuje wyjaśnienia o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosków przez Nadleśniczego Nadleśnictwa
Białowieża w terminie 21 dni liczone od
daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Nie wiem Panie przewodniczący jak
Pan to widzi i ocenia czy jest potrzeba
przedstawienia tego wystąpienia szerzej? Może spróbuję syntetycznie przedstawić główne tezy z wystąpienia, żeby
Rada Gminy Białowieża miała szerszy
obraz sytuacji stwierdzonych faktów,
nieprawidłowości i uchybień. W związku
z kontrolą, które wyniki dyrektor przedstawił w protokole kontroli po wnikliwej
analizie wyników kontroli cyt. negatywnie oceniam prowadzenie kontrolowanych
zagadnień.
Przeprowadzona
kontrola wykazała:
- terminowe sporządzenie oraz zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznych pla-

nów łowieckich,
- nie przekroczenie planów pozyskania
zwierzyny grubej,
- wystawianie upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych,
- nie organizowanie polowań zbiorowych,
- sprzedaż polowań dla myśliwych krajowych prowadzono na podstawie umowy
sprzedaży, a dla cudzoziemców na podstawie vouchera i zlecenia na przeprowadzenie polowania indywidualnego
- prowadzone rejestry pozyskanej zwierzyny na poszczególne obwody łowieckie
wchodzących w skład OHZ,
- prowadzono komisyjne oceny pozyskanych trofea zwierzyny,
- książki ewidencji pobytu myśliwych na
polowanie indywidualne prowadzone były na poszczególne obwody łowieckie
wchodzące w skład OHZ.
I tutaj się kończy to co kontrola stwierdziła jako poprawne bądź pozytywne.
c.d. stwierdzone nieprawidłowości dotyczą:
1. Niezgodnego z art. 42b ust.1 ustawy
prawo łowieckie, prowadzenie książek
ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym polegających na nierzetelnych
prowadzonych
wpisów
w książkach ewidencji.
2. Niezgodne z powyższym artykułem prowadzenie ewidencji upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego
polegających na: nierzetelnych wpisach
dokonywanych w sprawozdaniach między kopiami, a oryginałami wydanych
upoważnień.
3. Przechowywanie oryginałów wydanych upoważnień przez leśniczego ds. łowieckich zamiast w biurze nadleśnictwa.
4. Dokonywania zmian w trakcie trwania kontroli doraźnej na kopii upoważnienia
w
sprawozdaniu
polowania
indywidualnego.
5. Nielegalne zbywanie tusz zwierzyny
pozyskanej w OHZ polegający na: braku
podpisanej umowy z punktem skupu dziczyzny na dostarczanie tusz zwierzyny pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny.
6. Bezumownym dostarczaniu tusz zwierzyny pozyskanej w OHZ z jednoczesnym
ustaleniem terminu płatności, brak działań ze strony Nadleśnictwa w sytuacji wystąpienia należności przeterminowanej
za dostarczone bezumowne tusze zwierzyny.
7. Działania niezgodne z zapisami zarzą-

dzenia Dyrektora Regionalnego oraz
własnymi uregulowaniami Nadleśniczego w regulaminie organizacyjnym OHZ
polegające na: wnoszeniu opłat przez
myśliwych za polowanie i trofeum oraz
sprzedaży tusz na użytek własny wyłącznie przez leśniczego ds. łowieckich, nieterminowe dokonywanie ocen trofeum
łowieckich, nierzetelna ocena trofeum jelenia pozyskanego w dniu 27 lutego.
(…) powyższe nieprawidłowości mogą
wskazywać na celowe niedopełnienie
obowiązków celem uzyskania przez osobę będącą odpowiedzialną za ich realizację, korzyści majątkowe i ze szkodą dla
Skarbu Państwa co może i powinno budzić podejrzenie o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa. Powzięcie
takiego podejrzenia skutkuje obowiązkiem złożenia stosownego zawiadomienia do organów ścigania.
W następnym akapicie organ zarządzający kontrolę zobowiązuje mnie do podjęcia następujących działań:
- przestrzeganiu zapisów ustawy prawo
łowieckie w zakresie wykonywania polowania indywidualnego tj. w szczególności art. 42 ust. 1 i 2 dotyczący wpisów
w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
- przestrzeganie zasad ustalonych zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora RDLP
w sprawie funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny i wykonywania w nich
polowania,
- przestrzegania własnych uregulowań
zawartych w regulaminie organizacyjnym OHZ w Nadleśnictwie Białowieża
w zakresie zasad korzystania przez myśliwych z OHZ, organizacji obrotu tuszami,
oceny prawidłowości odstrzałów i oceny
trofeów,
- dokonania zmian organizacyjnych
usprawniających proces kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej,
- uzupełnienia złożonego do Prokuratury
doniesienia o informacje o nieprawidłowościach stwierdzone przez przedmiotową kontrolę,
Proszę Państwa! Jest mi bardzo przykro,
że przychodząc do nowej pracy muszę
podejmować tego typu wyzwania. Jest
mi przykro, wyrażam żal wobec sytuacji
jaka wystąpiła i wobec osoby Pana T.
Werkowskiego. Ten człowiek pracuje tyle
lat w Nadleśnictwie i uważam, że kontrola wewnętrzna również w jakimś sensie

tutaj uchybiła. Kontrola wewnętrzna to
nie tylko jest ściganie, ale również audyt
i wskazywanie rozwiązań, wskazówek.
Coś tutaj w tym systemie organizacji
wewnętrznej nie zafunkcjonowało do
końca tak jak powinno. Jest mi bardzo
przykro, że takie rzeczy musze mówić na
Radzie Gminy Białowieża (...). Proszę
żeby Państwo przeanalizowali sobie to
wszystko co zostało powiedziane (..). nie
jest moim celem, żeby człowieka w jakiś
sposób umniejszać. Problem występuje
z wykonywaniem obowiązków służbowych, który został sformułowany, opisany i utrwalony przez kontrolę, która była
w Nadleśnictwie Białowieża w dniach
11,15 marca 2013 r.".
Po wysłuchaniu wypowiedzi Pana
p.o. nadleśniczego A. Koniecznego
Przewodniczący Rady udzielił głosu
radnemu T. Werkowskiemu, który powiedział iż:
„Wypada mi podziękować Panu nadleśniczemu, bo spodziewałem się wielkiej
,,nagonki” na moja osobę. Czuję nutę
przychylności. Powinienem wyjaśnić,
faktycznie popełniłem błędy, które były
spowodowane różnymi aspektami. Brak
wpisów do książki, wynikło to w trakcie
gdzie przez parę dni nie wpisałem, potem znalazłem się w szpitalu – wyszedłem i pojawiły się zaległości. Cały czas
odkładałem, że w wolnej chwili siądę
i uzupełnię. Miałem naprawdę nawał
pracy. W tym roku wyjątkowo cały czas
otrzymywaliśmy pisma, naciski na wykonanie planu zwierzyny łownej. Plan to:
50 łań, 15 cieląt. Myśliwi, głównie są
z zewnątrz, bo swoich myśliwych mamy
niewielu. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają nie są zainteresowania absolutnie
strzelanie do łań.. Wykonanie planu spadło na mnie. Na 50 szt. zwierzyny sam
odstrzeliłem 23. To nie znaczy, że dwadzieścia trzy razy wyjechałem i strzeliłem. Żeby strzelić to trzeba przynajmniej
pięć razy do tego lasu wyjechać. Robiłem to kosztem czasu wolnego, robimy
nawet kosztem zdrowia. Oczywiście to
też miało wpływ na to, że zaniedbałem
papiery. Co do wpisów odstrzałów to
wpisy powinny być wykonywane przez
myśliwych. W zeszłych latach też tak bywało. Potem z rejestru zwierzyny patrzyłem kto co strzelił, sprawdzałem
w odstrzale, czy jest odpisany. W wielu
było nieopisane. Jak przyjechała niespodziewana kontrola miałem cały stół roz-

łożony papierami. W panice myślałem,
że zdążę i zacząłem uzupełniać wpisy
i w paru miejscach się pomyliłem (…).
Co do jelenia to trofeum został oddany
do preparatora. Jak wszyscy wiedzą akurat zbiegło się to z chorobą Pana Jana
(preparatora), był to koniec lutego.
Dwa, trzy dni później poprosiłem syna
preparatora, aby pokazał trofeum, ponieważ chciałem do końca miesiąca rozliczyć tego byka, który poszedł na skup.
Oceniłem w niższych kategoriach wieku,
opłaty są wnoszone za przedział ,,od
do”. Ja jestem łowczym już 23 lata. Takie niuanse mogę nawet przed spreparowaniem powiedzieć w jakim przedziale
się mieści i to wypełniłem, wysłałem. Na
drugi dzień okazało się, że w piwnicy
znajduje się jeszcze drugi byk. Po spreparowaniu przekazałem myśliwemu ile będzie kosztował. Myśliwy przesłał
pieniądze na moje konto, które mu podałem. Jeżeli bym chciał zrobić naprawdę
jakiś przekręt jako przywłaszczenie, to
nie zrobiłbym takich idiotyzmów, że na
swoje konto proszę w tytule opis o treści
opłata za byka 5,9 kg w kwocie 2 400,00
zł, organizacja polowania 100 zł. Czy
tak się robi przywłaszczenia? Po wycenie trofeum miałem to dopłacić i tak zrobiłem. Jeżeli bym chciał zrobić przekręt
to wziąłbym tego byczka, który leżał, bo
chyba ktoś spanikował gdy zobaczył
ruch koło tego. Myślę, że jest to ktoś
z Grudek po wilkach przyniósł go dla Pana Jana do spreparowania. Mogłem
wziąć to na wycenę i wszystko by grało,
ale ja pokazałem właściwe trofeum. Różnicę wpłaciłem i wysłałem fakturę dla
myśliwego. Niektórzy mogą myśleć, że
w wyniku kontroli on to zrobił. W wyniku
kontroli to ja bym zrobił tak, żeby pasowało. Zrobiłem tak jak było trzeba – faktura została wysłana a pieniędzy
żadnych nie przywłaszczyłem. Zresztą dokumenty zostały przekazane do Prokuratury, która oceni jak faktycznie było.
Teraz oddaje swój los w wasze ręce. Jeżeli Prokuratura uzna mnie winnym to
sprawę będziecie mieć rozwiązaną.
Zrzeknę się mandatu radnego i poniosę
karę chociaż naprawdę nie czuję się winnym. Przepracowałem 34 lata w lasach
i tylko w lasach. Mogę powiedzieć że
z tych 34 lat 33 lata to by zawsze pochwały. Pierwsza wpadka była z ekologami, z Wajrakiem na przełomie stycznia.
Tutaj naprawdę nie była moja wina. To

nie ja strzeliłem, strzelił myśliwy. Ja tylko zabrałem tuszę, tuszę jelenia, który leżał przy samej drodze. Gdybym zostawił,
tak jak Wajrak mi sugerował art. byłby
tej samej treści ,,kłusownictwo w rezerwacie”, a aspekcie społecznym – waszym byłoby ,,strzelili łanie i nawet jej
nie zabrali”. Miałem dylemat, ustawa
o ochronie przyrody mówi co innego
,,obowiązkiem myśliwego iść za ranną
sztuką i zrobić porządek” natomiast rozporządzenie mówi co innego (…). To była moja pierwsza wpadka za którą
dostałem naganę. Gdyby kontrola przyjechała tydzień później miałbym wszystko
pouzupełniane. Moi koledzy mówią – Tomek każdy z nas, ci na moim stanowisku
mówią, że przy takim czymś też byśmy
nie zdążyli. Uważam, że powinienem ponieść karę. Biorąc na szale moje 33 lata
nienagannej pracy, poświęcenia. Moja
pierwsza żona świętej pamięci miała takie powiedzenie jak ją pytali: co słychać
u Tomka? Nie wiem, kładę się spać to go
jeszcze nie ma, wstaję to już go nie ma.
I z drugiej strony moje istotne przewinienia. Nie wiem gdzie ta szala powinna
pójść. Uważam, że jest dużo innych kar
dyscyplinarnych. Jest kara odwołania ze
stanowiska, zdegradowania, ale nie wyrzucenia na ,,bruk”. Dziękuję”.
Po wysłuchaniu wypowiedzi Nadleśniczego i radnego T. Werkowskiego. Przewodniczący
poddał
sprawę
pod
dyskusję. W dyskusji kolejno głos zabrali:
Radny E. Superson powiedział, że radny T. Werkowski jest osobą bardzo aktywną. Należy do Komisji Ochrony
Środowiska, jest Prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej. To co dzieje się
w Białowieży nie jest mu obce. Jest wielkim miłośnikiem przyrody i lasu. Przyroda jest jego pasją życiową. Lata które
przepracował w lesie świadczą, iż znał
się na robocie i wykonywał ją dobrze.
Praktyki, które komisja wykazała były
stosowane przez kilka lat i wiadome było, iż książki ewidencyjne uzupełniało
się w wolnym czasie. Można stwierdzić,
iż przeprowadzone działania są prowokacją na daną osobę. Pan Werkowski miał
upoważnienie do pobierania opłat za polowanie. Jest wiadome, iż nie każdy myśliwy posiada przy sobie taką kwotę do
zapłaty, więc pieniądze wpływały do niego w późniejszym terminie, które potem
przekazywał do kasy w Nadleśnictwie.

Pan Werkowski przez tyle lat wykonywał swoje czynności w ten sam sposób
i żadna kontrola nie wykazała uchybień.
Z pewnością są czynione kroki przez
osoby trzecie, aby zaszkodzić Panu T.
Werkowskiemu. Na koniec wypowiedzi
zgłosił wniosek formalny o: nie wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy jako wniosek formalny
Następnie głos zabrał Nadleśniczy
Nadleśnictwa Białowieża: ,,Proszę
Państwa! Książka pobytu na polowaniach indywidualnych, to nie służy tylko
i wyłącznie do celów bezpieczeństwa.
Jeżeli się staramy, a ja się staram być
dokładnym i uczciwym to proszę również i o to samo z drugiej strony w zakresie polemiki. Nie wpisanie się do
książki wyjść na polowanie indywidualne, a posiadanie upoważnienia do wykonywania polowania, czyli odstrzału,
oznacza kłusownictwo. Trzeba się wpisać przed wyjściem do książki. Oczywiście jest ten aspekt bezpieczeństwa –
zgadzam się całkowicie. Oczywiście Pan
Tomek nad tym panował (...). musi być
wpis przed wyjściem na polowanie indywidualne, musi być wpis do sprawozdania w upoważnieniu do wykonywania
polowania przed podjęciem czynności
transportowych. Mówmy tak jak mówią
przepisy, a później te kwestie ludzkie.
Z tego co się zorientowałem Pan Nadleśniczy W. Niedzielski upoważnił pana
Werkowskiego do pobierania pieniędzy
od myśliwych tylko i wyłącznie w dni
wolne od pracy, jak nie ma możliwości
ruchu kasowego. Ja emocje odkładam
na bok, mnie nie jest łatwo, jest mi bardzo przykro i żal człowieka. Musimy się
skupić na sytuacji, na stwierdzeniach,
na ustaleniach protokołu. Te ustalenia
protokólarne są bezsporne. Ktoś to napisał, ktoś pisał oświadczenia, ktoś pisał
wyjaśnienia do tego protokołu, które były przyjmowane do protokołu. Proszę
tylko taką akuratność przy formułowaniu pewnych wniosków, żeby Rada miała
pełną wiedzę, pełną informację i każdy
samodzielnie mógł ewentualnie podejmować taką lub inną decyzję".
Wójt Gminy zwrócił się do Nadleśniczego z zapytaniem, czy w obrębie Regionalnej Dyrekcji LP były takie
kontrole.
Nadleśniczy poinformował, iż takiej
wiedzy nie posiada. Wiadome jest o dalszych planowanych kontrolach w OHZ.

Przewodniczący Rady zwrócił się do
Nadleśniczego o stwierdzenie czy dobrze zrozumiał wystąpienie dyrektora
RDLP w Białymstok. Czy T. Werkowskiemu zarzuca się handel tuszami? Zapoznając się wcześniej z protokołem
z kontroli w części dotyczącej dokumentacji sprzedaży tusz zwierzyny Pan Przewodniczący
Rady
stwierdził,
iż
w protokole nie było jednoznacznego
stwierdzenia handlu tuszami.
Nadleśniczy powiedział ,,to był cytat
z wystąpienia i muszę go przeczytać bardzo dokładnie. Na stronie 2 wystąpienia
Pana Dyrektora RDLP w Białymstoku
jest stwierdzenie w wystąpieniu pokontrolnym, że stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia dotyczą: i po kolejnym
myślniku jest tu cytat
- nielegalnym zbywaniu tusz zwierzyny
pozyskanej w OHZ polegającym na: braku pisemnej umowy z punktem skupu dziczyzny na dostarczanie tusz zwierzyny
pozyskanej w OHZ,
- bezumownym dostarczaniu tusz zwierzyny pozyskanym w OHZ z jednoczesnym
ustaleniem terminu płatności na 7 lub 14
dni.
Prawdopodobnie te ustalenia pozwoliły
na sformułowanie zapisu nielegalnym
zbywaniu tusz zwierzyny pozyskanych
w OHZ. Z tego co wiem Pan Tomek, tak
wynika z zapisu protokołu, samodzielnie
dokonywał oceny wagi tuszy przy sprzedaży na użytek własny, ale to nie oznacza nielegalności działania. Odnosimy
się tutaj do stwierdzeń, które są wystosowane przez Pana dyrektora".
Następnie głos zabrał Pan T. Werkowski, który powiedział: ,,ten zarzut nie dotyczy mnie, nie ja podpisuję umowy bo
to może wynikać, że ja nielegalnie handlowałem tuszami. Absolutnie nie”.
Radny W. Małachowski powiedział, że
słuchając i czytając protokół pokontrolny nasuwa się jeden wniosek. Faktem
jest, że T. Werkowski popełnił błędy, ale
jest fakt inny, iż brak było kontroli wewnętrznej firmy.
Radny J. Droń wyraził swoje zdanie, iż
jest wiele sposobów egzekwowania od
pracownika przy niedociągnięciach jakie
zostały wykryte przy kontroli.
Po przeprowadzonej dyskusji głos zabrał
Przewodniczący Rady, który poinformował, iż na wystąpienie Pana Nadleśniczego
Rada
Gminy
Białowieża
przygotowała uchwałę dotyczącą wyraże-

nia zgody. Z uwagi, iż wpłynął wniosek
formalny E. Superson, tj. niewyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy jako pierwszą została poddana uchwała
w sprawie niewyrażenia zgody
W głosowaniu nie bierze udziału Radny
T. Werkowski, głosuje 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy nie wyraziła zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z T. Werkowskim. Na obecnych 14 radnych za
głosowało 9.
Radny T. Werkowski podziękował koleżankom i kolegom za zaufanie i obiecał,
iż nie zawiedzie i swoją niewinność udowodni w prokuraturze.

Radny W. Gutowski zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie Gminy Białowieża
są
jeszcze
miejsca
z przeznaczeniem na płatne parkingi.
Wójt powiedział, iż w obecnej chwili
nie potrafi wskazać takiego miejsca.
Wcześniej były rozmowy z dyr. szkoły
aby wyznaczyć takie miejsce na terenie
szkoły przy starej szkole.
Radny A. Grzelak zwrócił się z zapytaniem, czy mieszkańcy Gminy korzystający z parkingu będą mogli liczyć na
ulgi.
Wójt poinformował, iż na pytanie radnego odpowie w późniejszym terminie.

Uchwałę poddano głosowaniu i została
Dyskusja i głosowanie w sprawie ona przyjęta.
Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o dochodach jst. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą
w sprawie aplikowania Gminy BiałoStanowisko poddano głosowaniu i zosta- wieża o środki z programu priorytetoło ono przyjęte.
wego „System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment Scheme).
Dyskusja i głosowanie nad uchwałą Część 6) SOWA – Energooszczędne
w sprawie wyznaczenia płatnych oświetlenie uliczne”, na realizację
miejsc postojowych ma terenach stano- przez Gminę Białowieża projektu pod
wiących własność Gminy Białowieża nazwą „Modernizacja oświetlenia
oraz ustalenia wysokości opłat za par- ulicznego na terenie Gminy Białowiekowanie na nich pojazdów samochodo- ża” oraz zabezpieczenia na jego realizację
niezbędnych
środków
wych.
finansowych w budżetach Gminy BiaWyjaśnień udzielił Wójt Gminy Biało- łowieża na lata 2014 r. – 2019 r.
wieża, który poinformował, że aby gmina mogła czerpać dochody z tytułu Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy,
pobierania opłat za parking konieczne który poinformował, iż Gmina Białojest podjęcie powyższej uchwały. Do po- wieża przymierza się do złożenia wniobierania opłaty będzie zatrudniony pra- sku o dofinansowanie do Narodowego
cownik z Urzędu Pracy w Hajnówce, Funduszu Ochrony Środowiska na wyktóry zostanie przeszkolony w obsłudze mianę systemu oświetlenia ulicznego.
kasy. Następnie zostanie opracowany Gmina może otrzymać 45% dotacji. Poi przyjęty zarządzeniem regulamin funk- zostałe środki będą pokryte kredytem.
cjonowania parkingu.
Wartość inwestycji szacuje się na ponad
Podczas dyskusji kolejno głos zabrali:
1 milion zł. Spłacanie pożyczki będzie
Radny J. Dowbysz zwrócił uwagę na za- następowało z oszczędności na oświepis dotyczący godzin otwarcia parkingu. tleniu. Z uwagi, iż współpraca z ZakłaNależy skrócić czas pobierania opłat do dem Energetycznym nie układa się zbyt
godziny 15.00. Poinformował, iż po- dobrze i są problemy ze zmianą czasu,
przedni właściciel pobierał opłaty do go- gmina będzie mogła sama decydować
dziny 15.00. Po piętnastej wjazd był o zmianie czasu. Zmiana czasu będzie
wolny gdyż ludzie przyjeżdżają na godzi- sterowana komputerowo. Dzięki tej innę aby pójść na spacer do parku a potem westycji będą wygenerowane oszczędwracają do domu.
ności, które w późniejszym terminie
Wójt powiedział, iż godzina 22.00 jest można będzie wykorzystać na modernigodziną sugerowaną i w każdej chwili zację dróg.
będzie można ją zmienić. Po wmontowaniu szlabanów parking będzie czynny ca- Uchwałę poddano głosowaniu i została
łodobowo. Wszystko zależy od sytuacji. ona przyjęta.

Sprawy różne
W sprawach różnych zostały poruszone
i przedstawione następujące sprawy:
1. Sołtys Podolan zwróciła się z zapytaniem czy Internet gminny został już naprawiony
Wójt poinformował, iż awaria jest
w trakcie usuwania.
2. Radny W. Małachowski, zwrócił się
z zapytaniem w imieniu mieszkańców –
dlaczego nie są jeszcze dostarczone deklaracje podatkowe oraz do kogo ma się

zwrócić w celu pobrania kwitariusza na
opłaty miejscowe.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik informując, iż kwitariusze wydaje pani M. Waszkiewicz w pokoju Biuro Obsługi Rady
Gminy. W sprawie deklaracji podatkowych mieszkańców Parku Dyrekcyjnego
z uwagi na budynki zabytkowe deklaracje są weryfikowane.
3. Radny I. Glad zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego został postawiony znak za-

kaz wjazdu na drogę polną w stronę
Obszaru Ochrony Ścisłej i sprawdzenie
kto go ustawił ,i w jakim celu.
4. Radny W. Małachowski zwrócił
uwagę na drzewa zagrażające przy drogach.
5. Radny A. Grzelak zwrócił uwagę na
zły stan drogi powiatowej Białowieża –
Teremiski oraz drogi na Dąbrowę.

•

JUŻ 10 SIERPNIA!

Polowanie Króla Jagiełły-festyn produktów regionalnych
Widowisko „Polowanie Króla Jagiełły-festyn produktów regionalnych opowiada
o
ważnym
wydarzeniu
historycznym jakie odbyło się w Białowieży w 1409 r. wtedy przez ok. 8 dni
w okolicach rzeki Leśnej gromadzono
zapasy mięsa dla wojska na przyszła
wojnę. Mięso było solone, wędzone
i na wiosnę 1410 r. spławiane w ogromnych bekach Narewką, Narwią, Bugiem i Wisłą do Płocka , który obrano
za bazę zaopatrzeniową wojska.

I

mpreza odbyła się już z 2009
i 2010 roku. To trzecia edycja.
Podczas imprezy będą mogły
się zaprezentować zespoły folklorystyczno-muzyczne z naszego regionu: Ruczajok, Brygada Drwala. Archiwum
W trakcie imprezy przewidziano:
Konny Orszak powrotu Króla
z polowania – Inscenizacja. W roli króla
– aktor filmowy i teatralny Dariusz Kordek. Replika średniowiecznego wozu taborowego. Powitanie mieszkańców
Białowieży w języku ojczystym Króla –
po Litewsku. Oddanie bram grodu Białowieża Królowi przez Wójta Gminy. Przygotowanie biesiady, przygotowanie
upolowanych zwierząt.
Pieczenie mięs na rożnie
(dzik), Stoły i ławy z nakryciami, Metalowe garnki na trójnogach, Stanowisko
gilowe - kuty grill, gotowanie kwaśnicy
i gulaszu z kaszą – częstowanie.
Stoiska rzemieślników:
Dawna kuchnia kwas chlebowy,

cydr i miód pitny, warzenie soli, snycerstwo, garncarstwo, dziegieć. Historia
upraw ziaren – dawne metody pozyskiwania mąki, wspólne (z widzami) pieczenie podpłomyków.
Stanowiska interaktywne:
1. Animator Kultury:
Przedstawienie różnych historii- zabawa
dla najmłodszych.
2. Garncarz – lepienie razem z widzami
na kole garncarskim.
3. Stanowisko strzelania z łuku.
4. Stanowisko rzutu toporem.
Kierunki, gdzie znajdują się dane stanowiska, będą opisane na tablicach w formie kierunkowskazów ustawionych na
całym terenie. Obok rzemiosł będą tablice.
Obóz rycerski. Około 10 namiotów wraz
z wyposażeniem, ławy i stoły, prezentacja uzbrojenia.
- pokaz walk (turniej rycerzy pieszych,
Rycerze Polscy stają naprzeciw wojom
Litewskim, o nagrodę Wójta Białowieży
(beczułka piwa),
- prezentację szyków bojowych,
- prezentację strojów i uzbrojenia,
- pokaz artyleryjski,
- scenki rodzajowe,
- krótką inscenizację historyczną (napad
zbójów na tabor) – w inscenizacji weźmie udział replika średniowiecznego wozu taborowego,
- gry i zabawy średniowieczne dla publiczności (ścinanie głów kapusty, walka
na kładce na worki, kręcioła itp.).

PROGRAM POLOWANIA
12:00 Oficjalne rozpoczęcie „ Polowania Króla Jagiełły” Białowieża AD
2013
14:00 Turniej Rycerski
16:00 Konkurs na Historyczną potrawę
Podlasia
17:00 Finał „Kulinaria” z Kwaśnicą
i Dzikiem
17:30 Ogłoszenie wyników konkursów
„NAJLEPSZE STOISKO”, „POTRAWA HISTORYCZNA PODLASIA”
18:00 Koncert zespołu „Roczajok”
19:00
Koncert zespołu „Brygada
Drwala”
20:30 Koncert zespołu „Archiwum”
Gmina Białowieża w ramach
realizacji projektu „Polowanie króla Jagiełły- festyn produktów regionalnych”
dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów. zaprasza do przesyłania przepisów na regionalne potrawy z opisem
miejsc gdzie można je spróbować oraz
informacji o regionalnych wyrobach
(rzeźba, miód itp.). W ramach w/w projektu w sierpniu 2013 planujemy wydać
broszurę pt: „Białowieskie Kulinaria”.
Zgłoszenie uczestnictwa wystawcy prosimy przesyłać na adres: unia2@ug.bialowieza.pl.

•

Anetta Andrzejuk

KAROL ZUB O...

Spotkaniu z wielkim śpiochem
Zajmuję się ssakami już od prawie
trzydziestu lat, ale nigdy wcześniej nie
było mi dane zobaczyć susła. Nic
w tym dziwnego, gdyż zwierzęta te żyją tylko na niewielkim obszarze na południu Polski. Dopiero w tym roku
trafiła mi się okazja, aby poznać ten
ciekawy gatunek.
Ruszam na południe

P

owodem mojego wyjazdu
w okolice zamieszkane przez susły były
poszukiwania innego gryzonia – smużki
stepowej. Ten mały ssak został odkryty
na ziemiach polskich dopiero w roku
1994, kiedy to schwytano jednego osobnika w rezerwacie „Machnowska Góra”.
Później szczątki kilkudziesięciu osobników znaleziono w wypluwkach sów zbieranych na Zamojszczyźnie. I jak na razie
są to jedyne ślady obecności tego rzadkiego gryzonia na tym terenie i nic nie
wiemy o jego liczebności ani wymaganiach środowiskowych. Ponieważ występowanie
smużki
jest
związane
z obecnością roślinności stepowej,
stwierdziłem, że najłatwiej będzie rozpocząć poszukiwania od rezerwatów chroniących tego typu siedliska. Przy okazji
miałem wielką nadzieję na zobaczenie
susła perełkowanego.
Perełkowane i moręgowate
W przeszłości w Polsce występowały dwa gatunki susłów – moręgowaty
i perełkowany. U obu gatunków sierść
na grzbiecie jest barwy szaro-żółtawobrązowej z charakterystycznym jaśniejszym wzorem w postaci gęstych poprzecznych prążków u pierwszego
z nich lub białych plamek u drugiego. Suseł moręgowaty był związany z obszarami trawiastymi Górnego i Dolnego
Śląska, jednak pod koniec lat 70-tych
ubiegłego wieku wyginął zupełnie. Przyczyną tej sytuacji było zarówno zarastanie jak również uproduktywnienie
nieużytków i obszarów łąkowych. Suseł
perełkowany występuje głownie na stepach wschodniej Europy – w Rosji, Mołdawii i na Ukrainie. W Polsce zachował
się jedynie w kilku koloniach na Za-

mojszczyźnie. Podobnie jak w przypadku susła moręgowatego przyczyną
zanikania tego gatunku było zarastanie
łąk i nieużytków.
Jak zobaczyć susła?
Poszukiwania smużki stepowej
zacząłem od rezerwatu „Gliniska”, gdzie
jednak susły wyginęły w latach 90-tych
zeszłego stulecia. Teren ten jest obecnie
zagospodarowany z myślą o powrocie
tych zwierząt. Drugim miejscem poszukiwań był rezerwat „Popówka”, znajdujący się niedaleko Zamościa. Obszar ten to
ponad 50 ha łąk położonych na łagodnie
falujących wzgórzach, gdzie według
ostatniej inwentaryzacji powinno żyć
około 10 tysięcy susłów. Pierwszego
dnia kiedy rozstawiałem pułapki na
smużki zauważyłem tylko sporo nor
o średnicy około 5-6 cm. Ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem susła, nie
miałem też pojęcia czy zwierzę to jest
w stanie zmieścić się do tak małej nory.
Poza tym wokół dało się słyszeć też podejrzane gwizdy, ale żadnych gryzoni
nie zauważyłem. Dopiero następnego
dnia jadąc drogą prowadzącą przez środek kolonii nagle spostrzegłem jakieś
zwierzę biegnące koleiną tuż przed samochodem, które nagle dało nura i zniknęło
pod ziemią. Zatrzymałem auto i czekałem cierpliwie. Po chwili z nory wyjrzał
łepek, a potem wychylił się cały suseł
i przysiadł czujnie na skraju łąki. Trochę
zdziwiłem się, że jest taki mały. W sumie wyglądał jak szaro-żółta wiewiórka
z krótkim ogonkiem. Charakterystyczne
były też jasne obramowania wokół dużych i wystających nieco oczu. Kiedy
jednak próbowałem wysiąść z samochodu suseł ponownie zniknął w norze. Tego dnia, nie zważając na żar lejący się
z nieba, postanowiłem przyjrzeć się bliżej tym zwierzętom. Na szczęście
w przeciwieństwie do wielu gryzoni susły są aktywne w ciągu dnia i wystarczyło chwilę cierpliwie posiedzieć na łące,
aby zobaczyć kolejne osobniki. Okazało
się, że po pewnym czasie prawie z każdej nory wychylał się suseł. Te będące
dalej stawały słupka, aby lepiej przyjrzeć się intruzowi, a te bliższe wychyla-

ły tylko główkę i charakterystycznym
gwizdem ostrzegały sąsiadów o potencjalnym niebezpieczeństwie. W kolejnych dniach jeszcze wielokrotnie
widziałem te wdzięczne zwierzątka. Zadanie stało się tym łatwiejsze, że rozpoczęły się sianokosy i dużo łatwiej było
dostrzec gryzonie rozglądające się po
okolicy. Szczególnie młode osobniki
okazały się mało płochliwe i nawet pozwoliły zrobić sobie kilka zdjęć.
Gdzie się podziały susły?
Susły mają specyficzne wymagania co do siedliska. Gryzonie te preferują lekkie i przewiewne gleby,
najczęściej czarnoziemy, w których mogą bez problemów kopać nory o długości kilku metrów, sięgające od pół do
półtora metra w głąb ziemi. Ważna jest
też roślinność, która nie może być zbyt
wysoka, ponieważ utrudnia susłom dostrzeżenie niebezpieczeństwa. Stąd też
zwierzęta te najchętniej zamieszkują pastwiska i szybko opuszczają tereny zarastające wysoką roślinnością i krzewami.
Intensyfikacja rolnictwa z jednej strony,
powodująca zamianę nieużytków i pastwisk w grunty orne i brak użytkowania
rolnego
z
drugiej
strony,
powodujący szybkie zarastanie takich
terenów, sprawiły, że areał występowania susłów w Polsce skurczył się zaledwie do kilku kolonii. Ponadto izolacja
tych kolonii sprawia, że szybko następuje przegęszczenie populacji i zahamowania rozrodu. Stąd też nawet
największe kolonie liczące po kilka tysięcy osobników potrafią zniknąć w ciągu kilku lat. Tak stało się między innymi
z największą naszą kolonią na lotnisku
w Świdniku, która w okresie rozkwitu
przed około 10 laty liczyła 12,5 tysiąca
osobników, a w chwili obecnej pozostało ich zaledwie kilkanaście.
Wielki śpioch
Od wiosny do późnego lata susły intensywnie żerują, zjadając podziemne i zielone części roślin, a jesienią
głównie nasiona. W tym czasie ich masa
ciała może wzrosnąć od około 170200 g do prawie pół kilograma. W tym

czasie gromadzą zapasy tkanki tłuszczowej, która pozwala im przetrwać zimę.
Susłom wbrew pozorom nie sprzyjają
też łagodne zimy, które powodują wybudzanie się zwierząt ze snu i utratę cennych zapasów tłuszczu. W normalnych
warunkach susły zapadają w sen zimowy już pod koniec września, kiedy temperatura spada poniżej 10oC a budzą się
dopiero w połowie marca, czyli mogą
przespać nawet 6 miesięcy. W czasie hibernacji temperatura ciała zwierzęcia
spada poniżej 3oC a częstotliwość pracy

serca do kilu uderzeń na minutę. Jeżeli
zima jest mroźna susły rzadko się budzą
i zgromadzone jesienią zapasy tkanki
tłuszczowej wystarczają im do wiosny.
Kiedy jednak zima jest łagodna, wybudzenia następują częściej i wówczas może wymrzeć od 30% do 60% populacji.
Z tego względu wymieranie nawet największych koloni może następować stosunkowo szybko. Na pomoc susłom
przychodzą jednak ludzie. Nie tylko zagospodarowują łąki i pastwiska zgodnie
z wymaganiami tego gatunku, ale także

przenoszą susły na nowe tereny. Jak
skutecznie może działać takie przesiedlanie pokazuje najlepiej przykład
wspomnianej kolonii w Świdniku, która
powstała z kilkudziesięciu osobników
przywiezionych przez lokalnego działkowca z Chochołowa. I trzeb uczciwie
przyznać, że susły są jednym z niewielu
gatunków dzikich zwierząt, którym pomoc człowieka może okazać się niezbędna do przetrwania.

•

Karol Zub

Jak kogut wygrał z diabłem,
czyli o zabytkach i legendach Kazimierza Dolnego
rynków zbytu.
Od czasów Jana III Sobieskiego
w Kazimierzu osiedlali się kupcy ormiańscy, greccy, a przede wszystkim żydowscy, co wpłynęło na wyjątkowy
charakter zabudowy miasteczka. Już
w XIX wieku Kazimierz Dolny stał się
yłam w Kazimierzu jako miejscowością wypoczynkową. Jednak
dziecko, ponad dwadzieścia lat temu. Te- nie tylko miejskie zabytki przyciągają
raz wybrałam się ponownie – zachęcona tam turystów.
opiniami znajomych.
Co warto zwiedzić?
Trochę historii
Miasto położone jest nad Wisłą,
Miasteczko rzeczywiście okaza- można więc odbyć długi spacer nadwiło się ładne. Niewielkie, ale wybitnie tu- ślańskim bulwarem; można też przeprarystyczne: prawie każdy dom to wić się promem na drugą stronę rzeki.
pensjonat, hotelik, pokoje gościnne. Natomiast po przeciwnej stronie miasta
Przyjeżdża tu wielu turystów, bo jest co wznoszą się niewysokie pagórki. Na jedpodziwiać: urokliwe uliczki, historyczną nym usytuowany jest zamek, a właścizabudowę, zamek na wzgórzu. Założe- wie cały zespół fortyfikacji obronnych
nie miasta na tak zwanej Wietrznej Gó- z okresu średniowiecza. Niestety, podrze oraz budowę zamku obronnego czas mojej wizyty obszar ten był zaprzypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu mknięty dla turystów ze względu na
– od imienia króla pochodzić ma jego na- trwające prace konserwatorskie. Drugie
zwa. Rozkwitało ono później pod pano- warte odwiedzenia wzgórze nosi nazwę
waniem Jagiellonów, a do jego rozwoju Góra Krzyżowa (albo Góra Trzech Krzybardzo przyczyniło się uprzywilejowa- ży) i jest ciekawym punktem widokonie miasta w handlu zbożem, spławia- wym, z którego podziwiać można
nym Wisłą do Gdańska.
panoramę Kazimierza Dolnego i doliny
Złoty wiek Kazimierza skończył Wisły. Pomiędzy górami wiją się natosię jednak w 1656 r. wraz ze spaleniem miast liczne wąwozy, które można zwiemiasta i zamku przez wojska króla dzać
rozmaitymi
szlakami
szwedzkiego, Karola Gustawa. Wojny turystycznymi pieszo lub na rowerze.
polsko-szwedzkie spustoszyły miasto.
W Kazimierzu byłam krótko,
Powtarzające się przemarsze wojsk i za- ale z przyjemnością weszłam na Górę
razy przyczyniły się do upadku miasta. Krzyżową, zwiedziłam dwa kościoły
Spadło także zapotrzebowanie w Euro- i przespacerowałam się po miasteczku.
pie na polskie zboże. W końcu rozbiory Niestety, trzeba uważać na liczne kręcąPolski zupełnie odcięły Kazimierz od ce się po rynku Cyganki i drobnych złoKazimierz Dolny jest bardzo popularnym miejscem weekendowych wycieczek. Warto wyskoczyć tam na krótki
urlop – zwłaszcza z Warszawy, bo niezbyt długo i przyjemnie się tam jedzie.

B

dziejaszków – mankament, przez który
szybko zrezygnowałam ze spaceru po
rynku… Natomiast knajpki i restauracje
Kazimierza – warto polecić!
Kazimierskie koguty
Nie można też nie wspomnieć
o słynnych kazimierzowskich kogutach
z ciasta, wypiekanych w tamtejszych
piekarniach i sprzedawanych jako pamiątki. Skąd wzięła się ta tradycja? Nie
wiadomo. Joanna Wacława Niegodzisz
w swoim przewodniku po Kazimierzu
Dolnym przytacza jednak ciekawą legendę:
„Było to dawno, dawno temu,
jeszcze w pogańskich czasach, kiedy na
Wietrznej Górze szumiał ogromny, dębowy las. Na jego skraju, miejscowi odprawiali pogańskie praktyki oraz palili
ognie, widoczne nawet z drugiej strony
rzeki Wisły.
Kiedyś, przelatywał tędy diabeł
i bardzo mu się owe ognie spodobały.
Rankiem, kiedy się rozwidniło i zobaczył tak cudną okolicę, postanowił tu
zamieszkać na dłużej, bo okrutnie mu to
wszystko przypadło do diablego serca.
Najbardziej zachwyciły go wąwozy oraz
dębowe i modrzewiowe lasy, więc diabeł poczuł się tu jak w siódmym …piekle, oczywiście!
Zamieszkał w dębowym lesie,
w jamie wąwozu. Z czasem miał coraz
więcej roboty, bo leżące u stóp Wietrznej Góry miasteczko zaludniało się coraz bardziej, więc było kogo kusić.
Kiedy pobudowano klasztor, zmienił
lokum – wylazł, acz bardzo niechętnie,

z wąwozu i zamieszkał na dnie klasztornej fosy.
Pewnego dnia zobaczył w miasteczku pięknego, tłustego, zadowolonego z życia kazimierskiego koguta –
złapał go i zjadł ze smakiem. I wtedy
przepadł z kretesem! Kogut tak mu zasmakował, że teraz jadał już tylko koguty, więc wszystkie w miasteczku,
a potem całej okolicy, znalazły się
w ogromnym niebezpieczeństwie. Szczególnie upodobał sobie te czarne, z czerwonymi strojnymi grzebieniami.
Przyszedł jednak czas, gdy w całej okolicy został jeden jedyny – ostatni
kogut. Był czarny, stary, mądry i bardzo
sprytny. Postanowił przechytrzyć kogu-

ciego prześladowcę i w upatrzonej wcześniej kryjówce znakomicie się schował,
w towarzystwie młodej urokliwej kazimierskiej kury. Zrobił to tak skutecznie,
że nawet diabeł, z całą swoją diabelską
mocą, nie był go w stanie odnaleźć, mimo że głodny i zły przetrząsał drewniane
kazimierskie zagrody, okoliczne lasy
oraz zarośla w całej okolicy. Kogutowi
pośpieszyli z pomocą ojcowie reformaci.
Dość już mieli diablego tutaj panowania! Poświęcili diablą norę i wszystko
wokół. Kiedy diabeł powrócił z bezowocnych poszukiwań, nie mógł znieść zapachu święconej wody, więc uciekł
szybko, gdzie pieprz rośnie.
Kiedy już wszystko ucichło

i nad miasteczkiem wstało wesoło słońce, ostatni czarny kazimierski kogut wyszedł z ukrycia, aby zbudzić miasteczko
donośnym pianiem. Dumnie spacerował
ulicami, strosząc swe piórka. Wszyscy
witali go z uśmiechem. A kogut-bohater
dziarsko zabrał się do odbudowania kurzo-koguciego stadka. Na pamiątkę tego
wydarzenia i dla oddania czci jego zdrowemu rozsądkowi oraz sprytowi w ratowaniu koguciego gatunku, zaczęto
w Kazimierzu wypiekać koguty z drożdżowego ciasta. I piecze się je aż do
dziś.”

•

Helena Jędrzejewska

EMOCJE NA PLAŻY

Siatkarskie święto w Białowieży
poziomie i przyniosły
wiele emocji. Ostatecznie w półfinałach znalazły się cztery pary:
Andrzej Ignaciuk/Janusz
Ignaciuk, Artur Karniłowicz/Amir Abdul Aziz,
Michał Suchodoła/Dawid Skiepko, Adam Awksientiuk/Damian Załęski.
Mecze półfinałowe były
bardzo zacięte, a ich rozstrzygnięcie ważyło się
16 czerwca po raz pierwszy odbył się do samego końca. Tak samo było w spoturniej o puchar dyrektora Białowie- tkaniach o poszczególne miejsca.
skiego Ośrodka Kultury w siatkówce
plażowej. Zawody cieszyły się ogromną popularnością, wzięły w nich Ostateczna kolejność turnieju kształtuudział 24 pary, nie tylko z naszego re- je się następująco:
gionu, ale również z Białegostoku, 1. Suchodoła/Skiepko (Lewkowo)
Warszawy czy Białej Podlaskiej. War- 2. Karniłowicz/Aziz (LIpsk)
te podkreślenia jest to, że zgłosiły się 3. Awksientiuk/Załęski (Hajnówka)
również trzy pary mieszane (kobie- 4. Ignaciuk/Ignaciuk k(Lewkowo)
ta/mężczyzna).
5-6. P. Waszkiewicz/ K. Waszkiewicz

Grano tzw. systemem brazylijskim, do dwóch wygranych setów do
piętnastu punktów. W przypadku konieczności rozegrania trzeciego seta grano do dwunastu punktów. Podczas
zawodów na wszystkich uczestników
czekał gorący poczęstunek z grilla, obsługiwanego przez przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży,
Grzegorza Orzechowskiego.
Mecze stały na bardzo wysokim

(Białowieża), Hasiak/Majewski (Biała
Podlaska)
7-8. P. Androsiuk/ T. Androsiuk (Białowieża), Kłos/Kocek (Szepietowo)
9-12. Jabłoński/ G. Kuryło (Białowieża),
Kutikow/ W. Kuryło (Białowieża), P.
Sienkiewicz/ M. Sienkiewicz (Bielsk
Podlaski), Wróbel/Bakanacz (Białystok)
13-16. Żolik/Jatkowski (Białystok), M.
Waszkiewicz/ W. Gutowski (Białowieża), Matwiejczyk/ Łuczyński (Michało-

wo),
M.
Gutowski/Oniprijuk
(Białowieża)
17-24. A. Suchodoła/Leoniuk (Białowieża), Prokopiuk/Berezniak (Hajnówka), Bielawski/Kajak (Białowieża),
Krot/Jakimiuk (Bielsk Podlaski), Zamojski/Kazimierska (Białowieża), Zalesiński/Kazimierczak
(Białowieża),
Wołkowycki/Kudlewski (Białowieża),
Ławrynowicz/Grabowska
(Hajnówka/Warszawa)
Sędziowie turnieju - Piotr Orzechowski i Mirosław Kołodziński - wybrali również MVP turnieju, którym
został Michał Suchodoła. Statuetkę i nagrody rzeczowe wręczył mu Jarosław
Sawicki przedstawiciel fundatora upominku, Platformy Obywatelskiej Powiatu Hajnowskiego.
Nagrody najlepszym parom
wręczył wójt gminy Białowieża Albert
Litwinowicz.
Organizatorem wydarzenia był Białowieski Ośrodek Kultury, a partnerami:
Urząd Gminy Białowieża, OSP Białowieża, UKS Olimpijczyk Białowieża,
LUKS Żubr TL Białowieża, Towarzystwo Sportowe "Żubr", TL Białowieża,
Platforma Obywatelska Powiatu Hajnowskiego, RDLP Olsztyn, którym serdecznie
dziękujemy
za
pomoc
i wsparcie.

•

Mateusz Gutowski

MOCNE UDERZENIE

7. Spotkania Teatralne w Teremiskach
W czerwcowy długi weekend odbyły
się w Teremiskach coroczne, siódme
już Spotkania Teatralne. Rozpoczęły
się 31 maja mocnym „Wejściem smoka" Czytelni Dramatu z Lublina.

N

a powiększonej scenie kilkunastoosobowa grupa pokazała adaptację
sztuki Mateusza Pakuły, jednego z najciekawszych dramaturgów młodego pokolenia w reżyserii Daniela Adamczyka.
Spektakl w warstwie słownej
i obrazowej często wulgarny, w fabule
nawiązujący do filmu „Wejście smoka”
z Brucem Lee, w rezultacie prowadził
do obnażenia cech współczesnego świata – pełnego przemocy nie tylko fizycznej, ale i mentalnej, do krytyki męskich
stereotypowych wyobrażeń i zachowań
wobec kobiet, uprzedmiotawiających je
i poniżających, do obśmiania deklaratywnych postaw tolerancji w rzeczywistości
utrwalających uprzedzenia i zachowania
wykluczające innych oraz do wyśmiania
mechanizmów funkcjonowania instytucji państwowych i grantodawczych.
Świetne kreacje głównych ról stworzyli
Celestyna Kostrubiec (Bruce) i Jan Żórawski (w podwójnej roli Hana i Kruka).
Fantastycznym fragmentem przedstawienia był też epizod ze zmutowanym ślimakiem ninja (Ludwika Mroczkowska),
który w rezultacie okazał się być kluczową postacią finału. Dzień po spektakl,
który zdecydowanie nie był dla dzieci,
rozpoczęły się skierowane z kolei właśnie do nich teatralne warsztaty lalkarskie prowadzone przez Agnieszkę
Baranowską, aktorkę i reżyserkę, wykładowczynię w Akademii Teatralnej w Białymstoku.
Trzydniowe
warsztaty
rozpoczęło tworzenie przez ponad dwadzieścioro dzieci odlewów własnych twarzy, rąk i nóg. Dzieci były zarówno
modelami, jak i kreatorami poszczególnych elementów, które następnie wyklejały gazetami i malowały. W rezultacie
maski osadzone na kijach przemieniły
się w gigantyczne lalki – postacie z innych światów. Warsztatom lalkarskim towarzyszył trening aktorski – ruchu,
ożywiania maski, panowania nad ciałem,
wzajemności i pracy zespołowej oparte

na poszukiwaniu swojej inności. Napracowali się też młodzi muzycy, którzy za
pomocą instrumentów perkusyjnych tworzyli ścieżkę dźwiękową do przedstawienia, niezwykle istotną, bo wywołująca
kolejne sceny. Finałem warsztatów był
pokaz etiudy teatralny przed zgromadzoną widownią w Teatrze w Teremiskach.
Mimo przeniesienia pokazu w ostatniej
chwili z przestrzeni łąki do Teatru z powodu deszczu, dzieci nie dały ponieść
się tremie i pokazały piękną etiudę teatralną o przyjaźni dzieci z Innym, uosobionym przez wielką białą lalkę,
i przepędzeniu złych mocy (lalki z czerwonymi twarzami), które nie chciały do
tej przyjaźni dopuścić.
Po spektaklu dzieci wraz z rodzicami oraz zgromadzeni widzowie wzięli
udział w koncercie Wieloma językami
Karoliny Cichej i Barta Pałygi, którzy artyści zaczęli od kompozycji melodii kurpiowskich autorstwa Cichej powstałych
z inspiracji jej dziecięcym wspomnieniem występów w zespole Małe Kurpie.
Oboje multiinstrumentaliści poprowadzili dalej publiczność przez kolejne języki
w jakich śpiewa lub śpiewało Podlasie,
w nowych porywających aranżacjach Cichej. Utwory oparte na tradycyjnych instrumentach takich jak fujara, drumla,
mandolina, dotar, duduk, które jeden za
drugim zmieniał Bart, Cicha przetwarzała na żywo na samplerze perkusyjnym
i looperze, nagrywając po kolei śpiewane przez siebie głosy, by w rezultacie
uzyskać zupełnie nową jakość, zarazem
nie tracąc nic z urody tradycyjnej pieśni.
Sama grała też, jak zawsze, na wielu na
raz instrumentach - akordeonie, pianinie,
bębenkach i baglamas. Od białoruskiej
„Za rieczkaju”, pieśni najbliższej teremiszczańskiej publiczności muzycy prowadzili nas przez kolejne języki
Podlasia - ukraińską "Oj u poli", litewską "Pas mocinieli" i cygańską "Lubę"
do pieśni tatarskich, których Cicha nauczyła się od Tatarów rosyjskich a teraz
sama uczy ich dzieci tatarskie w Białymstoku. W tych wykonaniach popis dała
zarówno Karolina, wyśpiewując dźwięki
języka należącego do grupy języków turkijskich o zupełnie odmiennych od sło-

wiańskich brzmieniach, jak i Bart, który
nie tylko zagrał na tatarskiej mandolinie
i tradycyjnym mongolskim morinhur
(dwustrunnym instrumencie smyczkowym), ale też zaprezentował śpiew alikwotowy
(inaczej:
gardłowy).
W koncercie nie zabrakło utworów polskich (aranżacja pieśni pogrzebowej
Franciszka Karpińskiego z muzyką Cichej) i rosyjskich ("Koń" - pieśń tradycyjna spopularyzowana przez rosyjski
zespół Lube). Najbardziej poruszające
były jednak utwory w jidysz - muzycznie ożywiony przez Cichą wiersz "Ałe"
Chaima Siemiatyckiego, poety żydowskiego z Tykocina rozstrzelanego przez
Niemców w egzekucji masowej w Ponarach i przedwojenny "Białystok majn
hejm" ("Białystok to mój dom", sł. I.
Perlov, muz. A.Hirshin) o miłości do
miasta Białystok i nadziei, że będzie
ono jak kiedyś - wspólnym domem.
Przejmujące nie tylko w obliczu świadomości losów społeczności żydowskiej,
ale i współczesnego oblicza Białegostoku - wrogiego wszystkim Innym w którym podpala się domy Czeczenów,
Pakistańczyków, hindusów, atakuje osoby o niebiałym kolorze skóry. Na zamknięcie koncertu Karolina Cicha
poświęciła kilka słów Zamenhofowi jako twórcy Esperanto i idei tego języka,
kończąc wykonaniem napisanego przez
siebie utworu do słów Psalmu 23 z Biblii, która była pierwszą książką przełożoną na esperanto.
Za program "Wieloma językami", zaprezentowany w teremiszczańskim teatrze Cicha & Spółka została
nagrodzona Grand Prix Konkursu Muzyki Folkowej na Festiwalu Nowa Tradycja 2013 oraz nagrodą publiczności.
Cicha otrzymała także Nagrodę Indywidualną im. Czesława Niemena „za osobowość
i
ekspresję
sceniczną",
a występujący z nią Bart Pałyga Nagrodę Specjalną - "Złote Gęśle" dla najlepszego instrumentalisty.
Spotkania Teatralne w Teremiskach sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Organizatorzy dziękują Aptece Vita

7. Spotkania Teatralne w Teremiskach

Foto. Katarzyna Winiarska

za podarowanie bandaży gipsowych do
stworzenia masek podczas warsztatów
oraz Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie sprzętu nagłośnieniowego.

ŚWIĘTO NAJMŁODSZYCH, CZYLI...

Ogólnobiałowieski Dzień Dziecka

•

1 czerwca jak co roku obchodziliśmy
Katarzyna Winiarska święto wszystkich dzieci. Już po raz
drugi Białowieski Ośrodek Kultury
zorganizował obchody Dnia Dziecka
Zapomniany obrzęd KU- dla wszystkich najmłodszych mieszSTA w Białowieży
kańców Białowieży.
24 czerwca po ulicach Białowieży
przeszedł barwny korowód z panną
odzianą w klonowe liście, rekonstruujący obrzęd KUSTA, żywy niegdyś
we wsiach Puszczy Białowieskiej. Korowód, złożony z członków grupy
„Żemerwa” ze Studziwód oraz „Hamanina” z Mińska na Białorusi, przeszedł ulicą Tropinka oraz na
Podolanach.
Nieprzypadkowo
miejscem
wodzenia „kusta” stała się Białowieża.
Tutaj ów obrzęd był sprawowany i pamiętają go jeszcze najstarsi mieszkańcy.
Obrzęd KUSTA jest odprawiany pierwszego lub drugiego dnia święta Zesłania
Ducha Świętego – Trójcy, według kalendarza juliańskiego. I tak w tym roku
w rejon Puszczy Białowieskiej powrócił kust. Była nim zawsze panna na wydaniu, odziana w klonowe liście, która
w asyście swych koleżanek, chodziła
po wsi od domu do domu i zbierała na
„czerewiczki”. Dziewczęta śpiewały
przy tym pieśni obrzędowe, wysławiające gospodarzy, życzące im wszelkiej
pomyślności. Organizatorzy byli bardzo
zadowoleni z entuzjastycznego przyjęcia „kusta” przez mieszkańców Białowieży i Podolan. Jak powiedział
Doroteusz Fionik: „w następnym roku
musimy to powtórzyć, z większym rozmachem, być może zrobimy z tego stałą
imprezę”.
Organizatorem wydarzenia było Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, przy współpracy z OSP
w Wojszkach oraz Białowieskim
Ośrodkiem Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji
i
Cyfryzacji,
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim.

C

zekał na nie szereg atrakcji:
pokaz sprzętu OSP Białowieża i KPPSP
w Hajnówce, pokaz sprzętu oddz. Straży
Granicznej w Białowieży oraz Policji,
strzelnica sportowa, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy, konkurs „Mam talent”,
ognisko
z
poczęstunkiem,
kiermasz ciast, mecz dzieci kontra Fan
Club Jagiellonii Białystok z Hajnówki.
Impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród białowieskich rodzin
oraz turystów odwiedzających w tym czasie naszą miejscowość.
Dzień dziecka nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów i partnerów
wydarzenia, którym pragnę serdecznie
podziękować za okazane wsparcie.
W tym roku byli to:
• PSS „Społem” Hajnówka,
• Urząd Gminy Białowieża,
• Technikum Leśne w Białowieży,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
• OSP Białowieża,
• Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,
• Posterunek Policji w Białowieży,
• Nadleśnictwo Białowieża,
Badania językoznawcze w
Puszczy Białowieskiej

Od 28 czerwca do 5 lipca 2013 na Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach gościli studenci z Białoruskiego
Uniwersytetu Państwowego w Mińsku,
którzy prowadzili badania socjolingwistyczne i dialektologiczne tutejszych
gwar wschodniosłowiańskich.
Badania pod hasłem „Gwary
wschodniosłowiańskie na Podlasiu. Teraźniejszość i przeszłość” współorganizowała Fundacja Slawistyczna, a patronat
naukowy objął Instytut Slawistyki PAN.
Grupą studentów kierowali doświadczeni
Marek Zubrycki
badacze terenowi dr Ewa Golachowska

•

• Fan Club Jagiellonii Białystok w Hajnówce,
• Dom Dziecka w Białowieży,
• PZU S.A,
• LUKS Żubr TL Białowieża,
• Galeria Trunków Wschodu,
• Stacja Paliw „Bliska” Michał Olszewski,
• Bar „Leśna Dziupla”,
• Punkt Gastronomiczny „Irena” Irena
Dowbysz,
• Restauracja „Parkowa”,
• Pralnia Ekologiczna „Lagoon”,
• Salon „Verona” Hajnówka,
• Rada Rodziców Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Białowieży,
• Samorząd uczniowski Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Białowieży,
• Klubokawiarnia „Walizka”,
• UKS Olimpijczyk Białowieża,
• Małgorzata Wołkowycka, agent ubezpieczeniowy PZU S.A. na terenie Białowieży,
• Anna Gutowska,
• Białowieski Park Narodowy,
• Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
• Arhelan „Burzyńscy”.
Wszystkim naszym sponsorom
dziękujemy za pomoc, bez niej nie bylibyśmy w stanie sami zorganizować tak
dużej imprezy. Mamy nadzieję, że odbędzie się ona również za rok.

•

Mateusz Gutowski
z Instytutu Slawistyki PAN, dr Julia
Górska z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Mińsku, dr Olga Huszczewa z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego
i dr Mirosław Jankowiak z Instytutu Slawistyki PAN. Głównym zadaniem, które
postawili sobie młodzi badacze było
sprawdzenie czy słownictwo zapisane
przed laty w Atlasie Gwar Wschodniosłowiańskich Białostocczyzny przetrwało, czy uległo zmianom pod wpływem
polszczyzny. Ze względu na obszerność
materiału językowego zebranego na potrzeby Atlasu nie można było uwzględnić całego zawartego tam słownictwa.
Pod uwagę wzięto działy zawierające
leksykę dotyczącą obróbki lnu i tkactwa,

zawodów i życia społecznego oraz cech osobowych.
nież o stosunek użytkowników zarówno do rodzimej gwary,
Drugim równie ważnym celem było ustalenie współ- jak i do polszczyzny. Badaniami objęto Teremiski, Narewkę,
czesnego zakresu funkcjonowania gwar wschodniosłowiań- Białowieżę, Stare Masiewo, Pogorzelce, Budy i Olchówkę.
skich, sfer, w których funkcjonują równolegle z polszczyzną
oraz takich, z których została już wyparte. Studenci pytali rówKatarzyna Winiarska
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TŁUMY NA PARKINGU

Kolejna edycja Nocy Kupały
W sobotę 6 lipca już po raz dwudziesty dziewiąty w Biało- w tym wydarzeniu bierze udział, aż tak dużo młodzieży.
wieży odbyła się Noc Kupały, organizowana przez BiałoruNastępnie na scenie pojawiły się zespoły zarówno
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Białowieski z Polski, jak i zagranicy, które wykonywały muzykę w języku
Ośrodek Kultury.
białoruskim. Publiczność nie pozostała obojętna i cały czas
doskonale się bawiła. Po godzinie 24 nastąpił niezwykle efekak co roku impreza rozpoczęła się od przemarszu towny pokaz fajerwerków i tradycyjne puszczanie wianków
korowodu zespołów spod budynku miejscowego ośrodka kul- na rzece Narewka. Następnie odbyła się zabawa taneczna,
tury na parking gminny, gdzie odbywa się całe wydarzenie. którą prowadził zespół „As”.
Noc Kupały otworzył wójt Gminy Białowieża Albert LitwinoA już za rok trzydziesta, jubileuszowa edycja „Nocy
wicz oraz przewodniczący BTSK Jan Syczewski.
Kupały”…
- Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy u nas organizować
tą imprezę - mówił podczas otwarcia wójt Białowieży - ważMateusz Gutowski
ne, że podtrzymujemy naszą różnorodność kulturową i że

J
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Koncert w 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego
"Mamusiu czy to jest o kotku i myszce? Nie. A, to wiem o Reksiu!" Tak mała Hania próbowała zrozumieć „Subito” Witolda Lutosławskiego podczas koncertu z okazji Jego 100 urodzin, który odbył się w upalny sobotni wieczór
w teremiszczańskim teatrze.
Przed publicznością wystąpiła najbardziej utalentowana młodzież w Polsce, zdobywczyni wszelkich możliwych nagród na najważniejszych ogólnopolskich (i nie tylko)
konkursach ze znakomitej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie, nie bez powodu zwanej Szkołą Talentów. Solo, w trio i w kwartecie
wykonali nie tylko utwory Lutosławskiego, ale również innych polskich kompozytorów.
Po wstępie dyrektor ds. artystycznych szkoły Katarzyny Sokołowskiej, która przedstawiła osiągnięcia kolejnych wykonawców i prof. Andrzeja Gębskiego, ostatniego ucznia
samego Brzewskiego, zabrzmiał Polonez Cis-moll op.26 nr 1
Fryderyka Chopina w wykonaniu Adama Goździewskiego,
laureata m.in. I nagrody Chopinowskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny i Ludwika Stefańskich oraz I nagrody absolutnej XXII Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków
w Barletta we Włoszech 2012. „Recitativo i Arioso” Lutosławskiego i Obertas G-dur op. 19 nr 1 Henryka Wieniawskiego zagrała na skrzypcach przy akompaniamencie fortepianu
powalająca publiczność jedenastoletnia Marta Gębska, najlepsza w swoje grupie wiekowej skrzypaczka w Polsce (Grand
Prix 2013 na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas
Skrzypiec I Altówki Szkół Muzycznych I i II Stopnia CEA).
„Subito” Lutosławskiego, które próbowała zobrazować sobie
mała Hania, wykonała starsza skrzypaczka - Ada Dobrowolska, stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Wirtuozerię poka-

zał Wojciech Kruczek, kolejny solowy pianista, wykonując
„Prząśniczkę” Stanisława Moniuszki i zadziwiająca Krystyna
Wiśniewska (zdobywczyni I nagrody 7 Konkursu im. Witolda
Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży), która zagrała solo na
wiolonczeli „Wariację sacherowską” Lutosławskiego. Druga
wiolonczelistka Bernadetta Wieczerzyńska wraz z Zuzanną
Budzyńską (skrzypce) i Adamem Goździewskim (fortepian)
wykonali z kolei Trio nr 1 Romualda Twardowskiego, żyjącego polskiego kompozytora z pokolenia Lutosławskiego, znanego na Podlasiu, bowiem związanego od kilkudziesięciu lat
z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Cerkiewnej Hajnówka (na którym pełni rolę przewodniczącego jury). Na zakończenie przed publicznością wystąpił kwartet smyczkowy,
w którym ponownie można było podziwiać jedenastoletnią
Martę Gębską, a także jej tatę - a zarazem nauczyciela całego
występującego kwartetu - prof. Andrzeja Gębskiego. Kwartet
dwukrotnie (na życzenie publiczności) wykonał 4 melodie
śląskie Lutosławskiego, specjalnie przeznaczone przez kompozytora do gry na skrzypcach, w przeciwieństwie do pozostałych z dwunastu melodii w cyklu, który zapoczątkowały
kilkuletni okres interesowania się Witolda Lutosławskiego
polskim folklorem muzycznym.
Partnerem projektu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia pt. Białowieża Słucha Lutosławskiego, w ramach którego odbył się koncert jest Fundacja Polskiej Rady Muzycznej.
Program finansowany jest ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski
2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz środków Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

•

Katarzyna Winiarska

Kolejna edycja Nocy Kupały

Foto. Robert Kamiński

W CZERWCU SAME ATRAKCJE

Dzieciom czytają tancerze i Danuta Kuroń
W czerwcu w programie Białowieża
Czyta Dzieciom, który od lat prowadzi
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
były same atrakcje.

O

powieść o tym jak Tygrysek
pewnego razu obchodził urodziny przeczytali i przedstawili białowieskim przedszkolakom aktorzy- tancerze z grupy
Pracownia Fizyczna z Łodzi, którzy
w okresie 14-20 czerwca gościli na Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach doskonaląc swój warsztat
taneczny i występując w Teatrze.
Autorem książki „Wielki bal dla
Tygryska”, która jest jedną z całej
ogromnej serii książek o misiu i tygrysku, jest najpopularniejszy ilustrator i autor książek dla dzieci w Europie, choć
w Polsce mało znany, Janosch (właściwy
Horst Eckert) urodzony na Górnym Śląsku, piszący po niemiecku, a od lat
mieszkający na Teneryfie. Białowieskie
dzieci nie tylko wysłuchały prześmiesznej historii o dwóch przyjaciołach i ich
gościach, ale mogły na żywo zobaczyć
jak razem z Ropuszkiem Pudełko i muzykalną Kaczką śpią na „słynnej kanapie”,
dzwonią przez krecią centralę telefoniczną do cioci Gąski, jak Wieli Słoń z Lasu
niesie lemoniadę prosto z dżungli, jak
osiołek podróżnik Majorka umówił się
na wspólną wyprawę z Chłopiną z długim nosem, „żeby zaoszczędzić połowę
ceny” i jak się bawili goście po zalaniu
domu wodą przez Ropuszka Pudełko,
który marzył „o ubawie na 102”. Na zakończenie aktorzy wykonywali zadania
dzieci: chodzili na rękach, podskakiwali

Koncert
zespołu
BLOOM
8 czerwca miał
miejsce na parkingu gminnym koncert
zespołu BLOOM.
Zespół przyjechał do nas
z Dęblina. Dzia-

aż do sufitu, robili gwiazdy i szpagat.
W końcu zatarciu uległa granica między
sceną i widownią i dzieci przejęły od aktorów rolę słoni. Trzymając się za nosy
i machając trąbami łaskotały wielkie żywe kwiaty (aktorów), na których w końcu „zasnęły”. Jednak na prawdziwe
leżakowanie trudno pewnie było dzieci
potem namówić, bo wydarzenie uwolniło w dzieciach ogromną energię, niemal
taką jak u gości urodzinowych Tygryska...
Z kolei w ostatni przed wakacjami poniedziałek z czytaniem nową paczkę książek do przedszkolnej biblioteczki
przyniosła osobiście Danuta Kuroń, prezes Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, która prowadzi w przedszkolu
program Białowieża Czyta Dzieciom.
Na początek przedstawiła dzieciom bohaterkę serii książeczek Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel - ryjówkę Florkę
(„Florka - z pamiętnika ryjówki”, „Florka - listy do Józefiny”, „Florka - listy do
babci”). Dzieci wysłuchały historii
o tym, jak Florka czekała na szczęście,
które miała jej przynieść czterolistna koniczyna i co było szczęściem dla jej rodziców. Następnie Danuta Kuroń
przeczytała przedszkolakom zabawne
wierszyki Michała Rusinka o „Piwnicy”
i o „Bibliotece”, z tomu „Wierszyki domowe” poświęconego zwykłym codziennym przedmiotom i miejscom w domu,
a na zakończenie jedną wierszowaną historię z 3 księgi „Poczytaj mi mamo” pt.
„Przepraszam smoku” Wiery Badalskiej
z pięknymi ilustracjami Marii Uszackiej.
Dzieci w lot pojęły jaki będzie koniec

opowieści o złym smoku i grzecznym
rycerzu, który zamiast walczyć z nim za
pomocą miecza zawstydził smoka
uprzejmością. Poza czytanymi książkami do przedszkola trafiły też: książeczka
obrazkowa „Mój pierwszy alfabet” Elżbiety Wasiuczyńskiej oraz prawdziwy
„Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”
A.A. Milne'a w tłumaczeniu Ireny Tuwim z pięknymi oryginalnymi ilustracjami Ernesta Sheparda.
Zestaw nowych książek Fundacja przekazała też bibliotece szkolnej,
poza analogicznym kompletem Puchatka, serię książek dla dzieci rozpoczynających naukę czytania "Czytam sobie".
To trzypoziomowy program wspierania
nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7
lat. Cykl książek nie tylko wartościowych edukacyjnie, ale także atrakcyjnych pod względem artystycznym. Do
współpracy przy tworzeniu serii wydawnictwo Egmont zaprosiło pisarzy tej
miary co Grzegorz Kasdepke, Wojciech
Widłak, Zofia Stanecka, Ewa Nowak,
Joanna Olech czy Małgorzata Strzałkowska. Zabawnym historyjkom ich autorstwa
towarzyszą
świetne
ilustracje, m.in. Joanny Rusinek, Jony
Jung, Daniela de Latour, Mikołaja Kamlera.
Zakup książek sfinansował pan
Krzysztof Domke, prywatny darczyńca
wspierający nasz program oraz Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia.

ła przy Klubie Garnizonowym 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego im. Gen. Bryg.
Pil. Witolda Urbanowicza. Piątka młodych i energicznych ludzi zaprezentowała godzinną ucztę dla miłośników
mocniejszych brzmień. Warto nadmienić, iż zespół już występował ok. 10 lat
temu w kinie ŻUBR w Białowieży.
Skład zespołu to: Łukasz Leń – gitara,
Wojtek Gruszczyński – bas, wokal, Grzegorz Grzejdak – klawisze, Mateusz Ogonowski – perkusja, Hanna Czerska –
wokal. Grupa na swoim koncie nagrane

teledyski oraz płytę CD. Więcej informacji można znaleźć na www.bloomofficial.com.
Organizatorem koncertu był
Białowieski Ośrodek Kultury, natomiast
partnerami wydarzenia była Restauracja
„STOCZEK” oraz Technikum Leśne
w Białowieży.
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Marek Zubrycki

Dzieciom czytają tancerze i Danuta Kuroń

Dzieciom czytają tancerze i Danuta Kuroń

Foto. Katarzyna Winiarska

KONCERT NA NOWEJ SCENIE

Re – akcja w Teatrze w Teremiskach
Re-akcja – spektakl Pracowni Fizycznej z Łodzi był pierwszym tanecznym
przedstawieniem pokazanym w teremiszczańskim teatrze, na powiększonej w tym celu scenie, pokrytej
świeżutką białą podłogą baletową.

T

aneczna opowieść o relacjach między kobietami i mężczyznami
dotykała tego, co w niej piękne i wzniosłe, jak i tego co nudne i trudne. Pokazywała pułapkę schematów, łatwość
przejścia w związku od idylli do uprzedmiotowienia i manipulacji. Spektakl
oparty był na metodzie improwizacji, wychodził od namysłu – jak mówi Jacek
Owczarek, prowadzący zespół - nad pytaniem czy można stworzyć postać, która
jednocześnie jest określona, nie wymyka
się i nie przeobrażą w inną, ale jest postacią improwizowaną. Co ciekawe praca
w tym spektaklu przebiegała w odwrotnym kierunku niż zazwyczaj ma to miejsce w teatrze – tzn. nie od scenariusza
do odnalezienia się aktora w roli, tylko
od aktorów do scenariusza - całość
przedstawienia została zbudowana ze
zderzenia indywidualnie wybranych

i wypracowanych postaci. Nie sama fabuła jest bowiem esencją spektaklu tańca,
jak mówi Jacek Owczarek - „celem ruchu nie jest opowiadanie tylko poruszenie widza, zbudowanie w nim jakiś
odczuć”, a to zaprezentowany spektakl
uczynił z nami niewątpliwie.
Ponadto 19 czerwca kameralna
publiczność mogła jeszcze obejrzeć pokaz fragmentów materiałów do kolejnego spektaklu, nad którymi zespół
Pracowni Fizycznej pracował przez niemal tydzień goszcząc na Uniwersytecie
w Teremiskach po zaprezentowaniu
„Re-akcji”. Pokazowi towarzyszyło spotkanie z liderem grupy Jackiem Owczarkiem oraz Krzysztofem Skolimowskim
i Danielem Lorencem, które dało publiczności możliwość zrozumienia czym jest
improwizacja w tańcu współczesnym.
Na początek widzowie musieli przyjąć,
że w tańcu nie jest właściwe rozumienie
improwizacji jako pracy "nie przygotowanej" jak często myśli się o tym słowie
potocznie, a należy uważać ją za jedną
z form jaką posługuje się teatr. Opowieść o tym, jak pracuje się nad improwizacją w tańcu, grupa tancerzy

ilustrowała na bieżąco wykonując kolejne zadania. W drugiej części spotkania
zespół zaprezentował kilka scen, w których posłużył się improwizacją – scenę
jazdy samochodem oraz zabawę cztery
rodzaje śmierci – nie umawiając się zespół 4 osób miał zaimprowizować historię, w rezultacie której każdy z nich
miał umrzeć innym rodzajem śmierci,
które wymyśliła wcześniej publiczność
(m.in. wysadzenie przez minę, przywalenie drzewem, utopienie). Ostatnie pokazane zadanie wypłynęło z jednej
strony z pomysłu widowni, z drugiej ze
spontanicznej akcji dzieci, które niezauważenie przejęły scenę, i do których dopiero aktorzy dołączyli ze swoim
działaniem.
Spektakl sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej
Jacka Kuronia. Organizatorzy dziękują
Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury za
użyczenie sprzętu nagłośnieniowego.

•

Katarzyna Winiarska

Głośniej w Teremiskach
teatru „Malabr Hotel” została zaczerpnięta z twórczości Witkacego. W centrum
uwagi tej grupy znajduje się bowiem forma, zarówno ta rozumiana po witkacowsku, jak i związana z teatrem
plastycznym i lalkowym, co widzowie
Teatru w Teremiskach mogli zobaczyć
również w poprzednich prezentowanych
spektaklach („Baldanders” i „Alicja”).
Malabar Hotel ma na swoim koncie ponad 30 nagród polskich i zagranicznych.
W tym roku twórcy Malabar Hotel otrzymali nagrodę artystyczną Prezydenta
Miasta Białegostoku za „całokształt dotychczasowej działalności, konsekwentną wizję artystyczną teatru ożywionej

formy”. Przedstawienia teatru prezentowane były na ponad 90 festiwalach na 4
kontynentach. Spektakl „Głośniej”, który odbył się w Teremiskach 25 maja
uhonorowano nagrodą „Za wyrażanie
lalką teatru” na Międzynarodowym Festiwalu Lalka Też Człowiek, a latem
prezentowany będzie na największym
europejskim
festiwalu
teatralnym
w Edynburgu.
Spektakl w Teremiskach sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

w Galerii OBOK miało miejsce otwarcie wystawy prac Krzysztofa Chyżego
pt. „AKWARELE”.
Spotkanie tradycyjnie otworzył
28 czerwca w piątek o godz. 15:00

Jerzy Hermanowicz przedstawiając sylwetkę autora. Następnie głos zabrał sam
autor: „przedstawione tu prace to notatki
z miejsc, w których byłem osobiście”.

Zagmatwana historia chłopca, którego
ojciec ginie w tragedii World Trade
Center, w połączeniu z ukrywaną
przez lata historią babki, której najdroższa siostra nie przeżyła bombardowania
Drezna
są
kanwą
poruszającego spektaklu pt. „Głośniej”, który zaprezentował w Teatrze
w Teremiskach Teatr Malabar Hotel.
Zrealizowany wspólnie z Figuerentheater Wilde Vogel z Lipska w oparciu o prozę amerykańskiego pisarza
Jonathana Safrona Foera jest opowieścią
o stracie, ciężarze niewypowiedzianej rodzinnej tragedii, niezrozumieniu i szaleństwie, które z nich się rodzi. Nazwa

Otwarcie wystawy prac
Krzysztofa Chyżego
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Krzysztof Chyży z urodzenia
Białostoczanin, z wykształcenia architekt - wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, od trzech
lat uczestnik Ogólnopolskich Warszta-

tów Malarsko – Fotograficznych organi- jest Wydział Architektury Politechniki
zowanych przez Wojewódzki Ośrodek Białostockiej, Białowieski Ośrodek KulAnimacji Kultury w Białymstoku.
tury, Stowarzyszenie „ARS POLIS”.
Wystawę można oglądać od lipca do sierpnia. Organizatorem wystawy
Marek Zubrycki

•

WARSZTATY MUZYCZNE

Wakacyjny pociąg muzyczny
Ostatnie przed końcem roku szkolnego warsztaty muzyczne w przedszkolu
prowadzone przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia przebiegły oczywiście pod znakiem wakacji.

A

tmosferę wprowadziła już
na początku piosenka „Wakacyjny pociąg” ze słowami Ewy Stadtműller, muz.
Adriana Miś. Po rozmowie o tym, czym
można pojechać na wakacje dzieci podzielone na 4 grupy różnych instrumentów: drewienka, bębenki, tamburyna
oraz grzechotki (w starszakach – dzwonki) grały w pulsie ósemkowym refren
piosenki, by w czasie zwrotek jako pociąg poruszać się po sali śpiewając. Następnie
dziecięcy
pociąg
ruszył
w podróż przez kolejne wakacyjne sta-

Przez różowe okulary
W czerwcowym koncercie Filharmonii
Warszawskiej,
organizowanym
w przedszkolu co miesiąc przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia, przedszkolaki patrzyły na świat oczami
poetów, niczym przez różowe okulary,

Kwietny Bieg
10 czerwca odbyła się kolejna edycja
„Kwietnego Biegu” upamiętniająca
moment rozbudzenia ducha wolności,
którego dokonał Ojciec Święty podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

cje, na których czekały muzyczne i ruchowe niespodzianki. Nad rzekę dzieci
pojechały samochodem, gdzie czekała
na nie zabawa z chustą Klanzy, którą
w rytm utworu „Rzeczka” W. Lutosławskiego dzieci poruszały, imitując ruch
wody (ogromnie wzburzonej) i pilnując
żeby nie spadły z niej kropelki (futrzaste
kółeczka). W góry zabrał podróżników
pociąg, gdzie dzieci tańczyły do „Tańca
góralskiego” z baletu „Harnasie” Karola
Szymanowskiego, wykonując charakterystyczne figury. Do Afryki przedszkolaki
musiały polecieć samolotem, gdzie czekał na nie kolejny układ choreograficzny
do samby z odgłosami zwierząt. Na ostatniej stacji - magicznej wyspie wyobraźni
czekała na dzieci rodzina małych pluszowych ludzików, rodzeństwo Witka, który

był maskotką całego cyklu warsztatów
(warsztaty wpisane są w obchody roku
Witolda Lutosławskiego). Każde z dzieci dostało własnego Witka i na zakończenie wspólnie z nimi odtańczono
„Hurra polkę”, cz. II Małej Suity W. Lutosławskiego.
Warsztaty prowadzone przez
Marię Annę Huszczę sfinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz
środków Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia.

aby przekonać się jaki jest zabawny,
ciekawy i wspaniały.
W tą wędrówkę zabrali je aktor
Cezary Nowak i flecistka Agnieszka Karwowska, którym akompaniował fortepian. Dzieci do wierszy polskich poetów
wszech czasów: Brzechwy, Chotomskiej, Gałczyńskiego, Tuwima, Jachowicza,
Wawiłow
wysłuchały

utworów m.in. Claude'a Debussy'ego,
Edvarda Griega, Stanisława Moniuszki.
Koncert 10 czerwca sfinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
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K.W

Organizatorami wydarzenia był: pinka-Sportowa-stadion gminny.
Białowieski Ośrodek Kultury, TechniWydarzenie zakończyło się
kum Leśne w Białowieży oraz Parafia wspólnym ogniskiem z poczęstunkiem.
Rzymskokatolicka p.w. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Białowieży. W biegu
M.G
wzięło udział około 30 osób, które musiało pokonać trasę: Waszkiewicza-Tro-

•

zatytułowane „Wielcy niepoprawni po- sposób wplatając od czasu do czasu różlitycznie, czyli Witos, Piłsudski, Dmow- ne anegdoty z historii Polski.
ski, Sikorski”.
Organizatorem spotkania był
Autor opowiadał nie tylko Białowieski Ośrodek Kultury.
W dniu 21 maja w Galerii OBOK odbyło się spotkanie autorskie z pisa- o swoje ostanie książce, ale również
M.G
rzem
Piotrem
Zabornym, o poprzednich dziełach, w przezabawny

Spotkanie autorskie z pisarzem Piotrem Zabornym

•

Głos Białowieży znajdą Państwo również na portalu www.bialowieza.pl

OTWARCIE BIAŁOWIESKIEGO FITNESSU

Pierwszy taki obiekt w regionie Puszczy Białowieskiej
24 czerwca na stadionie gminnym
w Białowieży odbyło się otwarcie siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało zrealizowane
w
ramach
projektu
„Białowieski fitness” realizowanego
przez Białowieski Ośrodek Kultury ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-

pa inwestująca w obszary wiejskie.

P

artnerami projektu były:
Urząd Gminy Białowieża, Towarzystwo
Sportowe „Żubr”, LUKS Żubr TL Białowieża.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy gminy Białowieża, przedstawiciele instytucji samorządowych, biur
i organizacji turystycznych, stowarzyszeń sportowych, Białowieskiego Parku

Narodowego oraz biura Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Białowieska”.
Oficjalnego otwarcia obiektu
dokonał wójt gminy Białowieża Albert
Litwinowicz. Na zakończenie odbył się
pokaz ćwiczeń, przeprowadzony przez
instruktora LUKS Żubr TL Białowieża.
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Rozgrywki ligi amatorskiej w piłce nożnej
Bramki OSP: Ernest Wołosowicz (1), Ochotnicza Straż Pożarna Białowieża Mateusz Gutowski (2), Jakub Bubnicki 3:2
(1).
Skład OSP: Piotr Orzechowski- Karol
Wojciechowski (kapitan), Ernest WołoWyrewolwerowani
Rewolwerowcy- sowicz, Marek Bielawski, Jakub BubStraż Graniczna Dubicze Cerkiewne - nicki,
Przemysław
Wierciński.
5:0
Zmiennicy: Michał Wołkowycki, MateDrink Team-Areszt Hajnówka - 6:5
usz Gutowski, Sebastian Wołkowycki,
1 kolejka - 9 lipca:
OSM Hajnówka-SPZOZ Hajnówka - 0:0 Walenty Leoniuk, Tomasz Androsiuk,
Drużyna Mistrzów-Straż Graniczna DuDaniel Charytonow. Bramki OSP: Jakub
bicze Cerkiewne - 4:4
Bubnicki (2).
3 kolejka - 16 lipca :
FC Zawodowi Amatorzy-Areszt Hajnów- Drużyna Mistrzów-Areszt Hajnówka ka - 9:6
5 kolejka - 23 lipca:
5:3
SPZOZ Hajnówka-Drink Team - 2:3
Straż Graniczna Dubicze Cerkiewne- Straż Graniczna Dubicze CerkiewnePizzeria Siciliana-Wyrewolwerowani Re- Drink Team - 2:7
Pizzeria Siciliana - 1:10
wolwerowcy - 2:3
FC Zawodowi Amatorzy-Wyrewolwero- Drink Team-Ochotnicza Straż Pożarna
Białowieża - 5:3
wani Rewolwerowcy - 1:2
OSM Hajnówka-Ochotnicza Straż Pożarna Białowieża - 2:2
SPZOZ Hajnówka-Ochotnicza Straż Po- Skład OSP: Marek Bielawski- Karol
Skład OSP: Piotr Orzechowski- Marek żarna Białowieża - 0:0
Wojciechowski (kapitan), Ernest WołoBielawski, Ernest Wołosowicz, Karol Skład OSP: Piotr Orzechowski- Karol sowicz, Tomasz Androsiuk Jakub BubWojciechowski (kapitan), Przemysław Wojciechowski (kapitan), Ernest Wołoso- nicki, Michał Wołkowycki. Zmiennicy:
Wierciński, Michał Wołkowycki. Zmien- wicz, Marek Bielawski, Jakub Bubnicki, Przemysław Wierciński, Mateusz Gunicy: Igor Jabłoński, Sebastian Wołko- Przemysław Wierciński. Zmiennicy: Da- towski, Sebastian Wołkowycki, Walenty
wycki, Walenty Leoniuk. Bramki OSP: niel Charytonow, Mateusz Gutowski, Se- Leoniuk, Igor Jabłoński. Bramki OSP:
Ernest Wołosowicz (2).
bastian Wołkowycki, Walenty Leoniuk, Przemysław Wierciński (2), Michał
Igor Jabłoński, Tomasz Androsiuk.
Wołkowycki (1)
2 kolejka - 12 lipca:
Drużyna Mistrzów-Pizzeria Siciliana - Pizzeria Siciliana-OSM Hajnówka - 4:2 Areszt Hajnówka-OSM Hajnówka - 3:3
0:6
Drużyna Mistrzów-Wyrewolwerowani
4 kolejka - 19 lipca :
Rewolwerowcy - 1:3
Ochotnicza Straż Pożarna Białowieża- Drużyna Mistrzów-FC Zawodowi Ama- FC Zawodowi Amatorzy-SPZOZ HajFC Zawodowi Amatorzy - 4:3
nówka - 1:2
torzy - 2:4
Skład OSP: Piotr Orzechowski- Karol SPZOZ Hajnówka-Straż Graniczna DubiWojciechowski (kapitan), Ernest Wołoso- cze Cerkiewne - 6:1
6 kolejka 26 lipca:
wicz, Przemysław Wierciński, Jakub Pizzeria Siciliana-Areszt Hajnówka - 7:0 Drużyna Mistrzów-OSM Hajnówka Bubnicki, Michał Wołkowycki. Na zmia- OSM Hajnówka-Drink Team - 3:3
2:5
ny wchodzili: Daniel Charytonow, MateOchotnicza Straż Pożarna Białowieżausz Gutowski, Sebastian Wołkowycki. Wyrewolwerowani
Rewolwerowcy- Pizzeria Siciliana - 1:6

Od 9 lipca trwają rozgrywki amatorskiej ligi piłki nożnej, organizowane
przez Puszczę Hajnówka.
W sportowych zmaganiach
udział bierze dziesięć drużyn, w tym jedna reprezentująca Białowieżę. Jest nią
Ochotnicza Straż Pożarna.

5:2
Hajnówka-Straż
Graniczna
Skład OSP: Piotr Orzechowski (kapi- Areszt
Dubicze
Cerkiewne
7:4
tan)- Marek Bielawski, Igor Jabłoński,
Ernest
Wołosowicz,
Przemysław
Wierciński, Michał Wołkowycki. Zmien- Kadra OSP Białowieża w rozgrywnicy: Sebastian Wołkowycki, Walenty kach 2013:
Leoniuki. Bramki OSP: Igor Jabłoński 1. Piotr Orzechowski.
2. Karol Wojciechowski (kapitan).
(1).
3. Ernest Wołosowicz.
Wyrewolwerowani
Rewolwerowcy- 4. Marek Bielawski.
5. Przemysław Wierciński.
SPZOZ Hajnówka - 3:1
Drink Team-FC Zawodowi Amatorzy - 6. Mateusz Gutowski.

7. Michał Wołkowycki.
8. Jakub Bubnicki.
9. Daniel Charytonow.
10. Igor Jabłoński.
11. Tomasz Androsiuk.
12. Sebastian Wołkowycki.
13. Walenty Leoniuk.
Kierownik drużyny: Mateusz Gutowski.

•

Mateusz Gutowski

OSP BIAŁOWIEŻA

Zawody o puchar Prezesa
padku zgłoszenia drogą e-mailową należy wysłać wiadomość zatytułowaną
„Zgłoszenie na turniej OSP”.
• W celu zapewnienia sprawnego przeIII PUCHAR PREZESA OSP W BIA- biegu zawodów może wziąć w nich
ŁOWIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ PIĘ- udział 12 drużyn. W przypadku większej
CIOOSOBOWEJ DLA JEDNOSTEK liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny bęPAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZEJ dzie decydował termin zgłoszenia.
• Opłaty wpisowego w wysokości 150
STRAŻY POŻARNEJ
złotych od każdej startującej drużyny
Miejsce zawodów: stadion przy ulicy (maksymalnie 8 osób) do 1 sierpnia
(czwartek) 2013 roku.
Sportowej.
Termin: 14 września (sobota) 2013 rok.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Godzina rozpoczęcia: 930.
W kwestiach organizacyjnych prosimy Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży
o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 85 Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000
68 12 460, 693 630 082, e- mail: mate- 0010
Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział
usz.gutowski85@wp.pl.
w Białowieży
Z dopiskiem: „Wpisowe na puchar”.
Warunki udział w turnieju:
• Zgłoszenie udziału do dnia 1 sierpnia
(czwartek) 2013 roku na imiennej liście
startowej (zał. 1) oraz podpisanie stosow- Regulamin zawodów:
nego oświadczenia (zał. 2) przez zawod- • Turniej rozgrywany będzie na dwóch
ników
(można
je
znależć
na boiskach.
www.bialowieza.pl). Zgłoszenie wraz • Zespół może się składać maksymalnie
z załącznikami należy wysyłać pocztą na z ośmiu zawodników (5 grających i 3 readres „Ochotnicza Straż Pożarna w Bia- zerwowych).
łowieży, ul. Sportowa 12, 17-230 Biało- • W składzie zespołu mogą być wyłączwieża”, lub na e-maila koordynatora nie członkowie Państwowej lub Ochotnizawodów mateusz.gutowski85@wp.pl, czej Straży Pożarnej.
tel. 85 68 12 487 wew. 25, 693630082 • Poszczególne z jednostek mogą wystalub faxem na nr: 85 68 12 487. W przy- wić maksymalnie dwie drużyny.
• Podczas zawodów nie obowiązują sankOCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W BIAŁOWIEŻY ZAPRASZA
SERDECZNIE NA:

cje w postaci żółtych i czerwonych kartek. Za wszelkie przewinienia sędziowie
będą karać dwu lub pięciominutowym
wykluczeniem z gry- w zależności od
rodzaju przewinienia.
• W przypadku wybitnie niesportowego
zachowania zawodnik może zostać wykluczony z gry do końca meczu.
• Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
• Czas gry wynosi 2x10 minut.
• System rozgrywek zostanie ustalony
po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie
zależny od liczby drużyn, które wezmą
udział w turnieju.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
• W kwestiach spornych organizatorzy
zapewniają sobie interpretację spraw
nieobjętych regulaminem.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego
w Białymstoku
Partnerzy: Podlaski Urząd Wojewódzki, Gmina Białowieża, Białowieski
Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Białowieża, Starostwo Powiatowe w Hajnówce
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