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10 kwietnia 2009  
Kwiecewo  
Dnia 6 kwietnia została podpisana umowa warunkowa na zakup działki nr 282 w Kwiecewie o  
powierzchni 0,63 ha oraz na udział 47/100 w działce nr 136/1 o powierzchni 1,67 ha. Jako Ŝe są to 
działki rolne, Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu. Jeśli w ciągu miesiąca nie 
skorzysta z tego prawa, podpiszemy akt końcowy. Na dzień dzisiejszy mamy środki pozwalające na 
zakup tylko działki nr 282 (0,63 ha). Na zapłatę za udział w działce 136/1 (1,67 ha) mamy czas do 6 
października. Liczymy na Waszą hojność! PomóŜcie nam uratować perłę ornitologiczną Warmii 
i Mazur! S. Menderski 

 

Orły bieliki  
Tego samego dnia pracownicy olsztyńskiego biura PTOP oraz delegacja z 
Białegostoku zostali poinformowani o martwych bielikach w miejscowości 
Woryny k.Górowa Iławeckiego. Po wizji terenowej okazało się, Ŝe martwych 
jest 5 bielików, a szósty słaniał się na nogach. Wszystkie znalezione zostały w 
pobliŜu stawów rybnych. Jeden z bielików był zaobrączkowany. Pochodził z 
Łotwy. Wszystkie ptaki były w szacie młodocianej. Podejrzewamy, Ŝe ptaki 
zostały otrute. Policja prowadzi śledztwo. Więcej informacji na 
www.ptop.org.pl. S. Menderski, fot. T. Kułakowski  

 

Udana interwencja   
Na naszej stronie www.ptop.org.pl moŜna przeczytać ciekawy reportaŜ z akcji pomagania bocianowi 
białemu. We wsi Grodzisko w pow. hajnowskim bocian nie mógł zająć swojego starego gniazda 
poniewaŜ przerosło gałęziami. StraŜacy postanowili pomóc ptakom w tej sprawie …  

 

Wycieczka PTOP  
26 kwietnia planowana jest kolejna wycieczka nad Biebrzę. Trasa: Goniądz, Mścichy, 
Brzostowo. Autokar, tak jak zwykle, wyrusza o 8.00 rano z dworca PKS w Białymstoku (okolice budek 
z kebabem). Wycieczka jest darmowa. Czekamy na zgłoszenia chętnych, e-mail 
gkulakowska@ptop.org.pl. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Rybitwy na Pietkowe   
22 kwietnia zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTOP do ośrodka szkoleniowego 
"Cyraneczka" na stawach w Pietkowie. Spotykamy się o godzinie 10.00. Wspólnie z dziećmi ze 
szkoły w Poświętnem i dwóch białostockich podstawówek będziemy budować i wodować platformy 
lęgowe dla rybitw i mewy śmieszki. Prosimy uczestników aby, jeśli mają taką moŜliwość, wzięli ze 
sobą kilka plastikowych butelek, tzw. PET-ów o pojemności 1-1,5 l (koniecznie z nakrętkami i bez 
etykiet!). Akcję organizuje PTOP oraz Nadleśnictwo Rudka. 
Na pytania odpowiada Dominika Musiał (tel.: 085 664 22 55 lub dmusial@ptop.org.pl) 
W Międzynarodowy Dzień Ziemi wspólnie pomóŜmy ptakom ! D. Musiał 

 

1% podatku dla PTOP  
16 kwietnia w specjalnym wydaniu Gazety ukaŜe się nasze ogłoszenie 
w formie modułu – tak jak na załączonym zdjęciu. To wydanie 
poświęcone jest działalności organizacji pozarządowych.   

W zeszłym roku podatnicy przekazali z ok. 13 tys. złotych na PTOP. 
Ciekawe ile to będzie w tym roku … 

 



  
 
 
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 3998 
(20090409) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. 
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com  
 
 
__________ NOD32 Informacje 4005 (20090413) __________ 
 
Wiadomosc zostala sprawdzona przez System Antywirusowy NOD32 
http://www.nod32.com lub http://www.nod32.pl 

 
O ostatnim zjeździe PTOP słów kilka…   
Kolejny zjazd PTOP za nami. W dniach 3-5 kwietnia w BiałowieŜy miał miejsce juŜ XXV zjazd członków 
i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zaczęliśmy w piątek tradycyjnie od czynu 
społecznego – usuwania zakrzaczeń na Wilczkowych Łąkach. Był to najliczniejszy jak do tej pory czyn 
zjazdowy, pracowaliśmy w ekipie 16 osób.  
Wspólnie wybraliśmy się na 2 wycieczki, wieczorną na sowy kierowaną przez Sławka Niedźwieckiego, 
a w sobotę rano pod przewodnictwem Arkadiusza Szymury szukaliśmy dzięciołów w rezerwacie 
ścisłym BPN, udało nam się wytropić dzięcioła białogrzebietego!  
Po spacerze zebraliśmy się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, gdzie po kilku słowach wstępu 
wysłuchaliśmy 12 ciekawych wystąpień specjalnie zaproszonych przez PTOP gości. W przerwie Tomek 
Kułakowski sprawdzał nasze ornitologiczne umiejętności – w konkursie oznaczaliśmy zdjęcia z 
sylwetkami ptaków. Tomek wysoko ustawił poprzeczkę, ale wspólnie daliśmy radę.  
Wieczorem spotkaliśmy się przy wyjątkowo rodzinnym ognisku. Wszystkie ławeczki dookoła ognia 
zapełniły dzieci – rosną nam kolejne pokolenia ornitologów, najmłodszy gość Antoś miał zaledwie 6 
miesięcy. 
Dziękujemy wszystkim: prelegentom i słuchaczom za przybycie. Zapraszamy serdecznie na kolejny 
zjazd, na którym nasze Towarzystwo będzie obchodzić 25-lecie istnienia! A. Suchowolec 
FotoreportaŜ ze zjazdu został umieszczony na stronie www.ptop.org.pl w zakładce Galeria. 

 

Wielkanoc  

 

Zespół PTOP Ŝyczy wszystkim członkom  oraz 
sympatykom Towarzystwa wesołych i 
spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

Początek kwietnia to czas kiedy wiele gatunków 
ptaków moŜna obserwować podczas przelotów. 
Wszystkim, którzy w tych dniach wybierają się w 
teren Ŝyczymy pięknej pogody i wielu udanych 
obserwacji! 

JeŜeli nie chcesz dostawać Newsletter’a PTOP odpowiedz na ten e-mail wpisując w treści NIE. 
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