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Rekonstrukcja bitwy w 77. rocznicę bitwy pod Olszewem
Uroczystości z udziałem rotmistrza Henryka Prajsa i ppłk
Zbigniewa Makowieckiego

Tegoroczne dwudniowe uroczystości upamiętniające 77. rocznicę
krwawej bitwy pod Olszewem rozpoczęły się piknikiem historycznym,
pokazem piechoty niemieckiej i polskiej kawalerii i nocną rekonstrukcją
bitwy. W uroczystościach wzięli udział
rotmistrz Henryk Prajs, jedyny żyjący
uczestnik tamtych wydarzeń oraz
ppłk Zbigniew Makowiecki, prezes

Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii
w Londynie.
- O rocznicy bitwy pod Olszewem pamiętają rokrocznie
mieszkańcy i władze gminy Brańsk
i Wyszki. – Najpierw były wspomnienia, zbieranie pamiątek, zaangażowanie w odtwarzanie pamięci
pojedynczych osób, potem powstał
pomnik, izba pamięci – mówiła Alfreda

Trzeszczkowska, założycielka Izby
Pamięci Narodowej w Mierzwinie. -    
Odsłonięcie pomnika odbyło się 15
września 1979 r. w 40. rocznicę bitwy
pod Olszewem. Od tego momentu co
roku, w rocznicę bitwy w tym Miejscu
Pamięci Narodowej organizowane są
uroczystości patriotyczne ze mszą
św. i licznym udziałem wiernych.
W sobotnie popołudnie przy
dużym zainteresowaniu ludzi odbył
się piknik historyczny, otwarcie
stoisk grup rekonstrukcyjnych oraz
muzeów, pokaz piechoty niemieckiej, pokaz polskiej kawalerii, pokaz
Polskich Wojsk Lądowych, zakończony
poczęstunkiem dla uczestników. Wieczorem po raz pierwszy odbyła się
rekonstrukcja bitwy w wykonaniu
Szwadronu Honorowego 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk.
J. Kozietulskiego. W przedsięwzięciu
tym wzięło udział 60 rekonstruktorów
oraz setki mieszkańców regionu,
w tym Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Cd. str. 2

Jubileusz XX-lecia „Tęczy” z Nurca -Stacji
W niedzielę 25 września w Nurcu-Stacji odbyła się ważna uroczystość
– XX- lecie zespołu „Tęcza”. Wyjątkowość tego wydarzenia docenili także
goście: wójt gminy Piotr Jaszczuk,
proboszcz parafii rzymskokatolickiej
ks. Piotr Klejzerowicz, byłe członkinie
zespołu „Tęcza”, zaprzyjaźnione zespoły: „Wrzosy” z Wilanowa, „Nowina”
z Moszczony Królewskiej, nurzeckie
„Niezabudki”, „Kapela Podlaska”, Agata
Cd. str. 3

GM. 6840.4.2016
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2015r., poz.1774 z późn. zm.) informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy
ul. Mickiewicza 46, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.powiatbielski.pl/bip został wywieszony na okres 21 dni (od dnia 08 września 2016 do dnia 29 września 2015 r.) wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (lokal mieszkalny nr 7 na rzecz najemcy lokalu).
Wykaz obejmuje lokal stanowiący własność Skarbu Państwa znajdujący się w budynku przy ul. Studziwodzkiej 44 B w Bielsku Podlaskim usytuowanym na działce nr 3650/10 o pow. 0,1478 ha. Dla nieruchomości
lokalowych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI1P/00085595/8.
Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 68/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. (tryb przetargowy).
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w Wydziale
Gospodarowania Mieniem, ul. 3 Maja 17, pokój 108 w godzinach 7.30 – 15.30 , tel. 85 833 10 94.

Ryboły

Dyniowe impresje
Tę uroczą dyniową
wieżę stworzyła pani Ludmiła Dmitruk, która co roku
tworzy nowe dyniowe dzieło. W tym roku podróżujący
„19” mogą podziwiać taką
„wężową wieżę”.

GMINA CZEREMCHA

WIEŚCI Z GMIN

Czartajew - Firma „Ada-Light” z Gostynina kontynuuje prace
przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Rolniczych.
Powstanie boisko o wymiarach 29
x 59,7 m o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną,
siatkową oraz koszykówkę. Boisko
zostanie ogrodzone i oświetlone
oraz wyposażone w elementy
małej architektury.
Pasieczniki Duże - 25
września na placu przed świetlicą
wiejską odbył się festyn „Spotkanie
z piosenką ludową”. Wystąpili:
Julita Kiczkajło i Adam Kraśko
oraz zespoły: Żawaranki, Ruczajok,
Czyżowianie oraz zespół z Dubicz
Cerkiewnych. Pogoda i widzowie
dopisali więc organizatorzy imprezy
mogą mieć satysfakcję.
Planta - 4 września podsumowano projekt „Podlaskie
Madonny Na Ścieżkach Puszczańskich Wsi”. Więcej na ten temat
na naszej stronie internetowej
www.wiescipodlskie.eu
Rudka - 16 września pod
Krzyżem - Pomnikiem Sybiraków
spotkali się uczniowie Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego aby uczcić ofiary wywózki
na Sybir. Dzień Sybiraka ustanowił
w 2013 roku Sejm RP, przypada on
na 17 września - rocznice napaści
ZSRR na Polskę w 1939 roku.
Rudka - Kulturalnie rozpoczeli nowy rok szkolny uczniowie
klas II i III, którzy 23września
obejrzeli w bialostockim teatrze
lalek spektakl „Pinokio” . Dla większości z nich był to pierwszy pobyt
w teatrze, więc był to atrakcyjny
i wzruszający wyjazd. Po spektaklu
młodzi wycieczkowicze obejrzeli
budynek pobliskiej Opery, zwiedzili
„akcent zoo”.
Teremiski - 24 września
odbył się niezwykły koncert zespołu
Vocal Varshe i syryjskiego muzyka
Adeba Chamouna poprzedzony
uroczystością hawdali - pożegnania sabatu.
Zabłudów - W istatnim
tygodniu września w szkole
podstawowej zorganizowano
Dni Języków Obcych. Odbyły się
klasowe turnieje wiedzy o języku
i krajach europejskich, poznawano
zwyczaje, kulturę i tradycyjne
dania kuchni innych krajów, słuchano muzyki.

Wybory do samorządu
Nowy rok
szkolny wiąże się z koniecznością
wyboru nowych samorządów uczniowskich. Tak też się stalo w Czeremsze.
Wybory nowego samorząu w Szkole
Podstawowej odbyły się 14 września.
Do głosowania uprawnionych było
119 uczniów z klas II - VI. W wyborach startowało 10 kandydatów, na
których oddano 102 ważnych głosów.
Sześciu uczniów, którzy otrzymali
największą ilości głosów weszło
w skład nowego samorządu. Sa to:
Natalia Baran (50 głosów), Tomasz
Dudel (49), Oliwia Szawczuk (47),
Jakub Rakowski (35), Bogusława
Remesz (33) i Maria Kazimieruk (28).
Opiekunem samorządu została Eliza
Kazimieruk.
Kilkanaście dni później swój
samorząd wybierali uczniowie gimW ciekawy sposób dyrekcja
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Rudce nagrodziła
uczniów, którzy w ubiegłym roku
szkolnym porawili swoje wynik
w nauce, czynnie udzielali się w życiu szkoły. W nagrodę wyjechali oni
na trzydniową wycieczkę na trasie
Kazimierz Dolny - Lublin - Kraków Oświęcim -Janów Podlaski. Wyjazd
dostarczył mnóstwo wrażeń i napewno zachęci innych uczniów do
osiągania dobrych wyników w nauce
i działalności na rzecz szkoły. (sok)

Ślubowanie przedszkolaków

(zdjęcia ZSP Czeremcha)

nazjum. W wyborach startowało
ośmiu uczniów, po dwóch z każdej
klasy. Najwięcej głosów zdobyła
Joanna Martynowicz z klasy III i to
ona została nową Przewodnicząca
Samorzadu. W jego składzie znaleźli
się ponadto: Małgorzata Kaliszewicz
z klasy I, Bartłomiej Antoniuk z Klasy
II b oraz Mateusz Strapczuk i Patryk
Rydel z klasy II a. Opiekunem samorzadu pozostała Anna Smyk. (bar)
Rudka

(zdjęcia ZSP Czeremcha)

23 września przy muzyce dzieci z grupy maluchów obchodziły Dzień
Przedszkolaka. Były zabawy z kolorową chustą i balonikami na których
malowano uśmiechnięte buzie.
Następnie dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane na przedszkolaków.

Zachęcająca nagroda

Religijny akcent uroczystości
Drugi dzień uroczystości
odbył się w miejscu, gdzie 13
września 1939 roku, 3 pułk szwoleżerów mazowieckich stoczył jedną
z najkrwawszych bitew kampanii
wrześniowej z doborową, pancerną
jednostką niemiecką. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię
wygłosił ks. płk Tomasz Paroń
z Parafii Wojskowej p.w. Św. Jerzego
w Białymstoku. Kapłan odniósł się
on do wydarzeń podkreślając opór
walki i ofiarność jej mieszkańców.
Patriotyczny nastrój w spotkanie
wprowadził występ Chóru Polskiej
Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.
Po mszy głos zabrał wójt
Andrzej Jankowski, który witając
przybyłych gości podziękował
w sposób szczególny kombatantom,
którzy są żywą lekcją historii dla
młodego pokolenia Polaków, a szcze-

stawicielom służb mundurowych,
nauczycielom i obecnym pocztom
sztandarowym, Kuratorium Oświaty
reprezentowanym prze dyrektora
Franciszka Górskiego oraz mieszkańcom wsi Olszewo.
Następnie głos zabrali m.
in.: senator Tadeusz Romańczuk,
Henryk Prajs, Zbigniew Makowiecki,
starosta bielski dr Sławomir Jerzy
Snarski. Nie mogło zabraknąć głosu
Alfredy Trzeszczkowskiej, która wraz
z Haliną Pierzchało kultywowała
i nadal kultywuje pamięć o tej bitwie. Podziękowała ona osobom,
które spotkała na swojej drodze,
bez których trudno byłoby wskrzesić
na taką skalę pamięć o Olszewie.
     Odbył się także koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, występ
orkiestry wojskowej, nadanie barw
Grupie Rekonstrukcji Historycznej im.
Brygady Kawalerii „PLIS”.
Przypomnijmy, w nocy z 13 na
14 września 1939 r rozegrała się
w Olszewie krwawa bitwa. Stoczyła

spod Zambrowa w kierunku Białowieży. Na trasie była wieś Olszewo, którą
w tym czasie zajął niemiecki oddział
pancerno- motorowy. Kilkugodzinna
bitwa, z przewagą wroga, mimo
ogromnego poświecenia Polaków

patron szkoły podstawowej w Domanowie, pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari.
Olszewo było niemal doszczętnie spalone. Po walce Niemcy zabili
mężczyzn. W Olszewie zginęły 53

szwadronom polskim przyniosła
ogromne straty. Polskie dowództwo
zdecydowało o wycofaniu się przed
świtem, aby uniknąć ataku samolotów. Na polu walki zostali zabici
i ciężko ranni, do których nie można
było podejść. 14 września żołnierze
Wermachtu z 3. dywizji pancernej
w odwecie spalili wieś i zamordowali

gólnie obecnym uczestnikom walki
ppłk Zbigniewowi Makowieckiemu
z Londynu i rotmistrzowi Henrykowi
Prajs, parlamentarzystom, przed-

ją Suwalska Brygada Kawalerii pod
dowództwem gen. Podhorskiego
z pancernym oddziałem niemieckim.
Brygada Kawalerii przemieszczała się

13 jej mieszkańców oraz 10 osób
z pobliskich wsi. Zginął tam między
innymi dowódca 3 szwadronu tego
pułku por. Izydor Kołakowski, aktualny

osoby cywilne i 30 jeńców. Ocalały
kobiety i dzieci. Niemcy stracili
około stu różnego rodzaju pojazdów,
zginęło także około stu ich żołnierzy
i oficerów. Po stronie polskiej poległo ponad 50 żołnierzy i oficerów,
a ponad 100. było rannych.
Henryk Prajs, mający dziś 100
lat, uczestnik bitwy pod Olszewem
utrzymuje stały kontakt z Zespołem
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
Wzbogacił zbiory Izby Pamięci Narodowej o fotografie, zdjęcia relacje
i wspomnienia z wojny obronnej.          
Organizatorami uroczystości
są rokrocznie gmina Brańsk i gmina
Wyszki. Patronatem honorowym
to wydarzenie objęli: Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa
Podlaskiego ,Biskup Drohiczyński
i Starosta Bielski.

Cd. ze str. 1

Jubileusz
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19 września uczniowie zerówki
i klasy pierwszej mogli poznać
prace strażaka. W jednostce Straży
Pożarnej obejrzeli sprzęt pożarniczy
i samochody, wysłuchały opowieści
o pracy strażaków oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcję
stanowiła możliwość przymierzenia
stroju strażaka, wejście do wozu
strażackiego i „gaszenie pożaru”. Na
zakończenie strażacy przypomnieli
uczniom numery alarmowe, na jakie
należy dzwonić w razie pożaru.

Rekonstrukcja bitwy w 77. rocznicę bitwy pod Olszewem

Orla
Wójt Gminy Orla, Gminny Ośrodek Kultury w Orli i Zespół „Orlanie”
zapraszają na koncert z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności artystycznej
Zespołu „Orlanie” 15 października 2016 r. godz. 15:00 - Zespół
Szkół w Orli. Gościnnie wystąpią:
„Werwoczki” „Malinki” „Wasiloczki”
„Kalina” z Gródka „Czyżowianie”
„Kalinka” z Białegostoku.

Młodzi strażacy

Tadeusz Szereszewski

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Wizyta w gminie
Niezwykłych petentów przyjął
20 września Wójt Mariusz Korzeniewski. Do Urzędu przybyli uczniowie
klas trzecich ze Szkoły Podstawowej
w Wyszkach. Wójt zapoznał gości
ze strukturą Urzędu, odpowiadał na
zadawane pytania a nastepnie wspól-

nie z sekretarzem gminy oprowadził
dzieci po budynku i pokazał im jak
wyglada praca w urzędzie. Chętni
mogli przymierzyć się do roli Wójta
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w jego fotelu.
(zdjęcie UG Wyszki)

XII Sesja Rady Gminy
Na kolejną Sesję zebrali się
28 września radni gminni w Wyszkach. Obecny na Sesji Walenty
Korycki radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego pinformowal o zmianie
statusu drogi powiatowej z Topczewa
do Bielska Podlaskiego. W dniu 26
września Sejmik Wojewódzki podjął
uchwalę o zmianie kategorii na drogę
wojewódzką. Będzie się to wiązało

Wieści Podlaskie

z wyższym standartem utrzymania
oraz szybszej modernizacji.
Radni podjęli m.in uchwały
w sprawie: wprowadzenia zmian
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
wyrażenia zgody na nabycie przez
gminę dwóch dzialek oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
(wss)

Zjazd KGW
W dniach 10 - 11 września
w Licheniu odbył się VI Ogólnopolski
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych
organizacji kobiecych z terenów
wiejskich.
Gminę Wyszki na zjeździe
reprezentowały kobiety : z KGW
„Pulszewianki” w Pulszach, Stowarzyszenia „Mlodzi Duchem” w Strabli,
KGW „Topczewianki” z Topczewa
oraz Stowarzyszenia „Aktywna Wieś”
w Niewinie Borowym.
Spotkanie kobiet skoncentrowane było na dwóch tematach:
kulturowym i sakralnym. Odbył się
także Jarmark Kulturowy na skwerze
nad Jeziorem Licheńskim, na którym
można było spróbować specjalów
kulinarnych oraz podziwiać zespoły
folklorystyczne. Jarmark zakończył
koncert Eleni.

Honorowi
krwiodawcy
Wszyscy chętni w wieku od 18
do 65 roku życia, którzy chcą darować
swą krew - ratując innym życie będa
mogli to zrobić 9 października. W tym
dniu, w godzinach od 10.00 do 14.00
przed Urzędem Gminy w Wyszkach
będzie ambulans. Należy przybyć
z dowodem osobistym lub innym
dokumentem tożsamości.

Jubileusz XX-lecia „Tęczy”
z Nurca -Stacji
Cd. ze str. 1

Wawrzyniak, oraz mieszkańcy gminy.
Zespół świętował 20- lecie działalności artystycznej od dnia nadania
imienia, ale jego historia rozpoczęła
się w roku 1994. Wtedy to, podczas
obchodów Dnia Seniora zrodziła się
myśl, aby założyć zespół. Rozpoczął
on swoją działalność artystyczną
przy GOUK w Nurcu-Stacji, a jego
kierownikiem została pani Eugenia
Romaniuk. Uroczysty akt nadania
imienia zespołowi miał miejsce 11
sierpnia 1996 roku w miejscowym
parku. Warto wspomnieć, iż zespół
przyjął nazwę „Tęcza” od tytułu tomiku
wierszy miejscowej poetki Stanisławy
Grabanowskiej. Opiekunami zespołu
zostali wówczas Alicja Błażejak
i Marek Skipski.
Na przestrzeni dwudziestu
lat działalności artystycznej skład
grupy się zmieniał. Obecnie zespół
„Tęcza” tworzą: Krzysztof Wawrzyniak, Genowefa Korzeniecka, Alina
Sito, Taisa Kwasik, Danuta Tarasiuk,
Barbara Skipska, Zofia Kapela, Jadwiga Deoniziak, Lucyna Bogowska.
Od czerwca 2016 roku zespół został
wzmocniony o akompaniament Zenona
Sielewonowskiego.
Zespół „Tęcza” uświetnia niejednokrotnie różnego rodzaju wydarzenia kulturalne w gminie i powiecie.
Jego repertuar wypełniają piosenki
o Podlasiu i ludowe przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Główne
szlagiery zespołu to: „Żurawie”, „Polesia

czar”, „Kwiatek czerwony”, „Chatka”,
„Uśmiech”, „Brzózka”.
Należy tutaj też wspomnieć
o pieśni „Drohiczyn”, którą napisała
Zofia Hermanowicz, była członkini
zespołu. Pieśń po raz pierwszy została
wykonana podczas Dnia Folkloru
w Drohiczynie 21 maja 1998 roku,
a po raz drugi podczas obchodów
500-lecia Drohiczyna 27 lipca 1998
roku. Wykonano ją również w trakcie
wizyty apostolskiej Jana Pawła II
w Drohiczynie w 1999 roku jako
hymn powitalny
Zespół w przeciągu swojej
działalności artystycznej wystąpił na
104 przedsięwzięciach kulturalnych.
Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:
I miejsce w Podlaskim Przeglądzie
Zespołów Śpiewaczych w Skrzeszewie, II miejsce w Przeglądzie Pieśni
Religijnej „Cecyliada” w Mielniku, III
miejsce w Prezentacjach Tradycji
Ludowej Województwa Podlaskiego, III miejsce w Przeglądzie Pieśni
Wielkopostnej w Czarnej Białostockiej,
oraz liczne wyróżnienia.
W niedzielne popołudnie na
jubileuszu zespołu „Tęcza” były kwiaty,
pamiątkowe upominki i życzenia.
Pracownicy GOUK dziękują wszystkim
przybyłym gościom i publiczności za
udział w tak wyjątkowym wydarzeniu
kulturalnym, a „Tęczy” życzymy dużo
wspaniałych koncertów, życzliwej
i licznej publiczności oraz kolejnych
wspaniałych jubileuszy.
Irena Janoszuk
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Śpiewające
rodziny

GMINA BIELSK PODLASKI
Gminne Zawody Sportowe

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zaprasza śpiewające rodziny do udziału w III konkursie
„Śpiewające rodziny”. Konkurs
odbędzie się 23 października br.
w trzech kategoriach:
- rodziny 1-pokoleniowe
- rodziny 2-pokoleniowe
- rodziny wielopokoleniowe.
Zgłoszennia: btskbialystok@
gmail.com, tel. 85 743 57 18.

Nowy dyrektor
PODR
Nowym dyrektorem Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie został inżynier rolnictwa
Adam Niebrzydowski. Zastąpił na
tym stanowisku Grzegorza Mikołajczyka. Nowy dyrektor prowadzi
40-hektarowe gospodarstwo rolne
nastawione na produkcję mleka
w gminie Jedwabne. Jest jednocześnie wiceprezesem Podlaskiej Izby
Rolniczej.
(w)
Siemiatycze
Wśród młodych następców
najlepsza była MDP z Plosek zdobywajac łacznie 115,9 pkt. Kolejne
„medalowe” miejsca zajęły MDP
z Parcewa (120,05 pkt) i z Łubina
Kościelnego (124,55 pkt).
Drużyna kobieca zdobyła
121,55 pkt. Zwyciężcom i wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza tym
najmłodszym gratulujemy dobrego
przygotowania.

18 września 2016 roku w
Augustowie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych. W zawodach udział
wzięło 20 drużyn, w tym 1 Kobieca
Drużyna Pożarnicza (OSP Parcewo)
oraz 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody rozegrane były
w konkurencjach: sztafeta pożarnicza
7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe.
Reprezentacja gospodarzy
z łącznym wynikiem 102,36 pkt zajęła
pierwsze miejsce wyprzedzając OSP
Parcewo (105,58 pkt) i OSP Hołody
(116,13 pkt)
Ryboły

Wiesław S. Sokołowski
więcej na www.wiescipodlaskie.eu.

Białoruskie Dożynki
przy Krzyżach na Kol. Ryboły.
Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na koncert zespołów;
wystąpiły: zespół WDK Ryboły,
Kapela Podlaska z Siemiatycz, AS,
Świtanak i Lailand z Białegostoku,
Kuranty z Bielska Podlaskiego i Echo

Puszczy z Hajnówki.
Imprezie towarzyszyła wystawa płodów
rolnych, konkurs wieńców
dożynkowych; nie zabrakło
atrakcji dla dzieci. (wss)

18 września w Rybołach odbyły
się zorganizowane przez Białoruskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
w Białymstoku, Miejski Ośrodek Animacj Kultury w Zabłudowie i Wiejski
Dom Kultury w Rybołach Dożynki
Białoruskie. Rozpoczęto tradycyjnie
od nabożeństw: prawosławnego
w Cerkwi p.w. św. Kosmy i Damiana
w Rybołach i rzymsko-katolickiego
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Remont
poradni
Po latach oczekiwań rozpoczął
się remont budynku przy ul 11
listopada 26, w którym mieści się
zespół poradni specjalistycznych
miejscowego SP ZOZ. Prace obejmują
całkowitą przebudowę ciągów komunikacyjnych i rejestracji. W wyniku
prowadzonych prac zwiekszy sie
powierzchnia budynku, co pozwoli
na stworzenie kilkunastu nowych
gabinetów lekarskich. Czy prowadzone
prace poprawią warunki pacjentom
przychodni, czy tylko - jak to często
w służbie zdrowia bywa - poprawią
komfort pracy lekarzy ocenimy po
zakończeniu prac.
Na czas remontu pacjenci
poradni muszą uzbroić się w wyrozumiałość bowiem tylko jedna
z poradni - zdrowia psychicznego na czas remontu zmieniła siedzibę.
Została przeniesiona do budynku
pogotowia przy ulicy Szpitalnej. Koszt
inwestycji to 1 milion 428 tysiecy
złotych.
(s)

Podlasie
w obiektywie
Przedłużony został termin
nadsyłania prac na XII Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny „Podlasie
w obiektywie”. Jego tematem jest
architektura, przyroda, ludzie i cała
mozaika kulturowa Podlasia. Termin
nadsyłania prac został przedłużony
do końca października.
Organizatorem konkursu jest
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
w Hajnówce.
Więcej informacji na stronie
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Wieści Podlaskie

Obradowali gminni rajcowie
Grodzisk

Jednym z punktów obrad radnych w Grodzisku (23 września) było
uhonorowanie tych mieszkańców, którzy przyczyniają się do promocji
gminy. A takich w grodziskiej gminie nie brakuje, poczynając od właścicieli
„Ziołowego zakątka” w Korycinach państwa Jolanty i Mirosława Angielczyk,
których gospodarstwo agroturystyczne nie tylko jest unikatowe w kraju ale
w coraz większym stopniu staje się skansenem podlaskiego budownictwa
wiejskiego, W ten sposób właściciele „Ziołowego zakątka” i firmy „Dary
natury” uchronili przed zniszczenie wiele budowli, a ostanio drewniany
zabytkowy kościól z Grodziska.
W ostatnim roku promowali gminę na krajowej arenie Anna i Sylwester
Jaszczołt z Jaszczołt krajowi mistrzowie „Agroligi 2015”.
I miejsce w plebiscycie „Gazety Współczesnej” w kategorii „Rolnik
Roku 2016” zdobył Tomasz Porzeźiński prowadzący wspólnie z żoną Dorotą w miejscowości Porzeziny-Mendle gospdarstwo rolne nastawione
na produkcję mleka. Pan Tomasz otrzymał także wyróżnienie w kategorii
„Rolnik - inowator”
W nieco inny sposób promuja gminę Zenon Boguszewski i jego syn
Arkadiusz z miejscowości Kosianka-Boruty. Są oni organizatorami biegów
przełajowych w różnych kategoriach wiekowych, zawodów enduro i cross
country.
Wielu rolników reprezentuje gminę na regionalnych wystawach: Zwierząt
Hodowlanych w Szepietowie i Koni Hodowlanych w Drohiczynie. Są wśród
nich: Stanisław Moczulski z Żer Pilaki, Zdzisław Niewiarowski z Lubowicz,
Andrzej Radziszewski z Bogusz Starych, Bogdan Skalimowski z Grodziska
i Waldemar z Zdzichowski z Krakówki Zdzichy.
Oprócz podziękowań za godne reprezentowanie gminy otrzymali oni
okazałe puchary. 					
(wss)

Narew

16 września na XVIII Sesji obradowali radni Narwi. Radni wysłuchali
informacji Wójta o dzialalności w okresie od ostatniej Sesji oraz Renaty
Wasiluk przedstawicielki Państwowego Inspektoriatu Weterynarii w Hajnówce o ASF.
Przyjęto m.in, uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy oraz zmian w Budżecie na 2016 r.

Siemiatycze

Na kolejnej Sesji obradowała 9 września Rada Gminy Siemiatycze.
Tematykę zdominowały kwestie drogowe. Mimo, że w poprzedniej kadencji
zbudowano sporo nowych dróg asfaltowych to, jak wynika z dyskusji, jeszcze wiele jest do zrobienia. Aktualnie gmina stara się o dotacje unijne na
drogę Kajanka - Tołwin, opracowywana jest dokumentacja na drogi gminne:
Cecele - Korzeniówka Mała i Kułygi - droga wojewódzka. Wsród zamierzeń
na bieżacy rok jest także przygotowanie remontu drogi Baciki - Romanówka.
To jednak wszystko za mało na co zwrócili uwagę: radni: Karpiuk z Olender
i Umiatowski oraz Antoni Pykalo sołtys Ossolina.
Poruszono także sprawę funduszu sołeckiego, niektóre solectwa muszą
zmienić pierwotne założenia jego wykorzystania.
W trakcie Sesji Irena Wappa reprezentująca KRUS wręczyła nagrodę
radnemu Leszkowi Tołwińskiemu z Tolwina za udział w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.
(wss)
Zabłudów

Najaktywniejszy czytelnik

Zakończył się zorganizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Zabłudowie konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika wakacyjnego”.
Konkurs trwał przez wakacyjne
miesiące i polegał na wypożyczeniu
i przeczytaniu jak największej ilości
książek. Czytelnicy, którzy przeczytali
przynajmniej 15 książek otrzymali
nagrody niespodzianki. Zwycięzcami
(zdjęcie portal MBP w Zabłudowie)
w poszczególnych kategoriach zostali:
- czytelnik dorosły - Elżbieta Szakoła - 62 książki
- szkoła podstawowa - Rafał Tymoszuk - 45 książek
- przedszkole - Julia Iwaniuk - 49 książek.
Zwycięzcom gratulujemy i fundujemy nagrody książkowe.
(w)
Białowieża

Goniądz najlepszy

W sobotę, 10 września,odbył się szósty turniej w piłce nożnej pięcioosobowej państwowych i ochotniczych straży pożarnych o Puchar Prezesa
OSP w Białowieży. W zawodach wzięło udział osiem zespołów: OSP Białowieża, OSP Goniądz, OSP Hajnówka, KPPSP Hajnówka, OSP Hołody, OSP
Malinniki, OSP MIelnik i OSP Siemianówka.
Rywalizację wygrali strażacy z Goniądza wyprzedając gospodarzy,
trzeci byli strażacy ochotnicy z Hajnówki.

Wieści Podlaskie
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GMINA NAREWKA
Wykopki, wykopki…

Wykopki to okres, gdy wykopuje się ziemniaki   lub inne rośliny
okopowe. W Lewkowie Nowym
w gminie Narewka rozpoczęto
je 15 września bieżącego roku
Cały czas pogoda dopisuje   - w
dzień jest ciepło i słonecznie. W
pole wyszły między innymi rodziny Gołubowskich, Ignaciuków i
Skiepków. Sygnałem były pierwsze
zimne noce i ranki.

Do zbioru ziemniaków użyto kopaczek. Potem zbierano je
ręcznie do koszyków i wsypywano
do worków. W tym roku jest na
nie urodzaj.
Ziemniaki będą przechowywane w piwnicach w domach pod
podłogą lub w kopcach, przykrytych
słomą, gałązkami świerka lub
igliwiem i na wierzchu piaskiem.

To ci dynia!
Sześciopudową dynię wyhodował 15-letni Ireneusz Birycki,
wnuczek Jerzego i Aleksandry
Leszczyńskiej z Lewkowa Nowego
w gminie Narewka. Nasiona   miał  
specjalnej odmiany Atlantic Giant.
Otrzymał je od kolegi, który z kolei
sprowadza je z dalekiej Kanady.
Dynie olbrzymy zabrano z
ogrodu w Lewkowie Nowym w
niedzielę, 25 września br. Mogłyby
jeszcze rosnąć tydzień-dwa, gdyby
nie było nocnych przymrozków. A
tak mróz zważył liście, które po-

czernialo i wiele z nich opadło na
ziemię. Dynie   - jak wiemy - są
ciepłolubne, wrażliwe na chłody.
Ireneusz miał w ogrodzie
dwie duże dynie i bardzo o nie
dbał. Po zważeniu   okazalo się,
że jedna ta największa waży 104
kilogramy (to ponad sześć pudów!)
a druga mniejsza 64 kilogramy.
Do końca września można było
je oglądać w zagrodzie państwa
Leszczyńskich.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

Budują nowe świetlice

Narodowe czytanie
Powstaje świetlica w Nowej Łuce przy ulicy Jesionowej
W gminie Narewka   w powiecie hajnowskim świetlice są
coraz piękniejsze i jest ich coraz
więcej. Troszczą się o to wójt,
radni, sołtysi oraz dyrektorka
gminnego ośrodka kultury. Ładne
drewniane i murowane wiejskie
domy kultury   cieszą wzrok   w  
Guszczewinie, Lewkowie Starym,
Michnówce, Narewce, Ochrymach,
Olchówce, Plancie, Siemianówce i
w Tarnopolu. Niektóre ze świetlic
posiadają piękne ganeczki,   kominki,
telewizory, nowe stoły i krzesełka,
stoły bilardowe oraz w oknach  
piękne nowe firanki.   Najwięcej
imprez kulturalnych odbywa się
w Lewkowie Starym, Narewce i
w   Siemianówce. Pracują w nich
panie na etatach. Pomagają im
też bibliotekarki.
Nie wszyscy radni i sołtysi są
inicjatorami imprez kulturalnych w

swoich wsiach.   Często organizuje je  
Stowarzyszenie „Storczyk” z siedzibą
w   Michnówce.    Życie kulturalne
tętni w świetlicy w Plancie.   Kilka
ciekawych imprez odbyło się   w
Babiej Górze, Guszczewinie, Mikłaszewie, Narewce, Starym Masiewie,
Tarnopolu i w   Plancie. Były to
m. in. zabawy taneczne, warsztaty
rzeźbiarskie, spotkania z okazji
Dnia Kobiet, spotkania z poetami
oraz ze starszymi mieszkańcami,
którzy pamiętają   przedwojenne i
powojenne lata i ciekawie o nich
opowiadają. Organizowane były
wystawy rękodzieła ludowego.
W tym roku budowane są
nowe świetlice z czerwonej cegły
w Eliaszukach (budynek jest już
w stanie surowym), w Nowym
Masiewie i w Nowej Łuce (na
zdjęciu).
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Są razem od 50 lat
Pół wieku temu, w 1966
roku, te pary brały ślub. We
wrześniu tego roku w Narewce w
powiecie hajmowskim medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”,
nadawane przez prezydenta RP,
otrzymało dziesięć par.
Otrzymali je: Jan i Maria
Adamowiczowie ze Skupowa, Eugeniusz i Marta Charkiewiczowie
oraz Jerzy i Nina Kuncewiczowie
z Eliaszuk, Jan i Zofia Kalinow-
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scy z Narewki, Bazyli i Maria
Mackiewiczowie ze wsi Borowe,
Edward i Janina Małyszko ze
wsi Leśna, Jan i Irena Skiepko
z Guszczewiny oraz Jan i Irena
Skiepko z Siemianówki, Jan i
Irena Spikowscy ze wsi Zabrody
oraz Józef i Jadwiga Swatko z
Tarnopola. Jubilatom życzymy sto
lat życia w zdrowiu i szczęściu
oraz moc pomyślności.
(JC)

Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego i ma za zadanie popularyzować
wybitne dzieła polskiej literatury, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości
a także promowac kulturę żywego słowa. Akcję rozpoczęło w 2012 roku
czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W tym roku - ustanowionym
przez Sejm i Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza - (170 rocznica urodzin
i 100 rocznica śmierci pisarza) - przyszła kolej na kolejne dzieła Henryka
Sienkiewicza.
Kleosin
Gimnazjaliści z Kleosina wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytania
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 9 września przez 7 godzin lekcyjnych
uczniowie siedmiu klas zmierzyli się we wspólnym głośnym czytaniu. Organizatorem akcji byli uczniowie klasy II e, którzy nie tylko przygotywali
wystrój sali nawiązujacy do klimatu powieści ale przebrali się w stroje
z epoki. Czytaniu towarzyszyła muzyka z filmu „Quo vadis” w reżyserii
Jerzego Kawalerowicza. 					
(s)
Narew
Do akcji tradycyjnie włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi.
3 września członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z bibliotekarzami
czytali fragmenty powieści; w tym roku przypada 120 rocznica jej wydania.
Szeszenie
Piątka czwartoklasistów: Adam,
Bartek, Michał, Maciek i nieobecna
tego dnia w szkole Majka osiągneli
oficjalnie tytuł pełnoprawnych czwartoklasistów. Ale zanim to się stało
musieli sprostać postwionym przed
nimi zadaniom.Po pomyślnym zdaniu
testu wiedzy o szkole na „kotów”
czekał test sprawnościowy. Toczenie
piłki slalomem nosem po podłodze
nie okazało się najtrudniejszym
zadaniem chociaż wzbudziło żywe
zaintersowanie publiki. Trudniejsze
było zaśpiewanie 100 lat za pomocą
tylko jednego słowa „miał”. Po tym
należało wypić szklankę mleka przez
słomkę w czasie 2 minut, co też
większych trudności nie sprawiło.
Ale „kocenie” nie dotyczyło tylko

15 wrzesień - Pod jednym
ze sklepów w Narwi doszło do
rozboju. 40-letni klient sklepu po
wyjściu z niego został zatakowany
przez 30-letniego mężczyznę, który
uderzył go kilkakrotnie w twarz,
a nastepnie zabrał mu stuzłotowy
banknot. Sprawca rozboju został
zatrzymany, grozi mu do dwunastu
lat więzienia.
17-18 września - Hajnowscy kierowcy postanowili w
weekend sprawdzić sprawność
hajnowskiej policji. Czterem z nich
igranie z życiem innych skończy
się wyrokiem sądu. W sobotę ok.
9,15 w Nowosadach zatrzymano
jadącego zygzakiem opla. Kierujący
nim 41-latek z województwa śląskiego miał 2,9 promila alkoholu
w organizmie, na dodatek nie
posiadał uprawnień do kierowania
. Tuż przed północą zatrzymano
na ul. Białowieskiej w Hajnówce
34-letniego mieszkańca Hajnówki,
u którego badania wykazały ponad
2 promile alkoholu, nie posiadał
także uprawnień.
Nie mieli szczęścia też
dwaj rowerzyści z gminy Narew.
54-latek miał prawie 2 promile,
a 51-latek prawie 1,5 promila
alkoholu w organizmie.
19 września - Ok. godz. 9,40
na drodze Pierzchały - Bogusze
w gminie Wyszki 76-latek kierujacy
skuterem najprawdopodobniej nie
zachował ostrożności i wywrócił
się. Kierujacy i jego 71-letnia
pasażerka z obrażeniami głowy
i klatki piersiowej trafili do szpitala.
Tego samego dnia ok godz.
17,20 na ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podl. kierujący VW Passatem
65-latek zjechał na przeciwległy
pass ruchu doprowadząjac do zderzenia z motocyklem kierowanym
przez 18-latka.

Cd. str. 7

Święto kota
uczniów, także ich wychowawczyni
Wioletta Stalewska została poddana
testowi na dogadanie się ze swymi
uczniami bez słów.

Po złożeniu przysięgi dobrej
nauki na Bolka i Lolka, były upominki
od starszych kolegów i wspólna
dyskoteka.
(cz)

(zdjęcie SP Szerszenie)
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SPORT
IGRZYSKA POWIATU BIELSKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
Dnia 18 września 2016r
przy słonecznej pogodzie (+16 C) na
dwóch boiskach Szkoły Podstawowej
nr 3 w Bielsku Podlaskim rozegrano
mistrzostwa powiatu szkół podstawowych w piłce nożnej dziewcząt.
W zawodach wzięło udział 5 szkół.
Zawody rozegrano systemem „każdy
z każdym” w czasie 2 x 10 minut.
Sędzią głównym zawodów był kol.
Piotr Nikołajuk Stasiuk i nauczyciele
startujących drużyn.
Uroczyście na zakończenie

Pan Jarosław Borowski – burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski wręczył dla
trzech najlepszych szkół pamiątkowe
puchary, a zawodniczkom pamiątkowe
medale, także nagrodzono „statuetkami piłkarskimi” wyróżniające się
zawodniczki turnieju.
Nagrody ufundowane zostały
przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim.			

Klasyfikacja drużynowa

Zawodnicy, którzy zostali nagrodzeni „satuetkami piłkarza”:
- Kamila Podolszańska (SP Domanowo) - „król strzelców”
- Klaudia Drzewiecka (SP Brańsk) - najlepsza zawodniczka
- Ewelina Wasiluk (SP 3 Bielsk) - najlepszy bramkarz
Dwa najlepsze zespoły wystąpią w eliminacjach grupy południowej, które
odbędą się dnia 11 października 2016r. w Brańsku i powiecie białostockim
Włodzimierz Borowik

Cd. ze str. 1

Piłka 10 osobowa dziewcząt
Piłka nożna pomimo różnych perypetii naszej reprezentacji w dalszym
ciągu cieszy się dużą popularnością.
Nawet w takiej małej miejscowości
jaką, jest Hajnówka dyscyplinę tą
uprawia około 150 młodych ludzi
w wieku szkolnym. Wprawdzie za
przysłowiową „szmacianką” uganiają
się tylko chłopcy, ale są w składach
niektórych drużyn dziewczęta, które
z powodzeniem dorównują sprawnością
i umiejętnościami technicznymi swoim
rówieśnikom. Idąc w tym kierunku już
od kilkunastu lat Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy organizuje Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w piłce
nożnej w kat. szkół podstawowych
dziewcząt. W finałach, które odbyły się
23 września 2016r. na „Orliku” przy
ZS nr 1 w Hajnówce, rywalizowały trzy
drużyny: SP 3 Hajnówka, SP Narewka
i SP Narew.
I miejsce – SP NAREWKA – awans
do półfinałów Grupy Południowej (skład
drużyny: Aleksandra Kalinowska, Karolina Kondrad, Maja Kuptel, Kinga Lewsza,
Martyna Łuksza, Anna Radziłomczyk,
Gabriela Rećko, Aleksanda Zielińska.
Opiekun – Mirosław Krasnopolski.

II miejsce – SP NAREW (skład
drużyny: Ewa Andrzejczyk, Natalia
Kiryłowicz, Ola Omelianiuk, Natala
Sosnowska, Szulińska Martyna, Wioletta Trofimiuk, Marysia Urbanowicz,
Kinga Horcewicz. Opiekun – Mirosław
Chilimoniuk.)
III miejsce – SP 3 HAJNÓWKA
(skład drużyny: Paulina Dmitruk, Zofia
Filipiuk, Oliwia Górna, Aleksandra Jurczuk, Aleksandra Kierdelewicz, Martyna
Kierdelewicz, Natalia Kulik, Amelia
Kurhaniewicz, Emila Nikołajuk, Róża
Pryczynicz. Opiekun - Leszek Kabasa.)
Najlepsza strzelczyni – Maja
Kuptel (Narewka)                    
   Organizatorem imprezy był
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Mecze sędziowali: Marek Hanula
i Tomasz Dobosz.
Zespół z SP Narewka będzie
reprezentował nasz powiat w półfinałach Grupy Południowej, które odbędą
się 11 października 2016r. w Bielsku
Podlaskim. Zgłoszenie na SRS do dnia
3.10.2016r.
Janusz Ludwiczak

Siemiatycze

Piłka nożna w mundurach
Bielscy policjanci w krajowej czołówce

W Siemiatyczach odbył się
V Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji
w Siemiatyczach, Startowało osiem
drużyn reprezentujących KP Policji
w Hajnówce i Siemiatyczach, Placówki
SG w Czeremsze i Mielniku, KP SP
w Siemiatyczach, Urząd Gminy
w Mielniku i Urząd Miasta w Siemiatyczach oraz firmę „Oknohaus” .
Najlepsi okazali się reprezen-

tanci Straży Granicznej z Czeremchy,
którzy wyprzedzili siemiatyckich
Policjantów i drużynę Urzędu Miasta
w Siemiatyczach.
Tytuł najlepszego bramkarza
zdobył Rafał Karolczuk z UM Siemiatycze, najlepszym zawodnikiem
został Robert Sokół z Placówki SG
w Czeremsze, a tytuł „Fair play”
zdobyła reprezentacja UG w Mielniku.
(s)

Białowieża

Strażacki Turniej Oldboyów
(zdjęcie www.podlaska policja)

W szkole policyjnej w Słupsku
odbył się XXIII finał Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Finał został
poprzedzony eliminacjami powiatowymi i wojewódzkimi, w których
udział wzięło ok. 25 tys policjantów.
W słupskich zmagańiach wzięło
udział 34 finalistów wojewódzkich
(po 2 reprezentacje z województwa).
Podlaski garnizon reprezentowali
policjanci z Oddziałów Prewncji w
Białegostoku i Komendy Powiatowej
z Bielska. Funkcjonariusze zmierzyli
się w konkurencjach: strzelanie
sytuacyjne, interwencja policyjna,
techniki obezwładniania, policyjny
tor przeszkód oraz test wiedzy zawodowy. Bielska para w składzie st.

Wieści Podlaskie

sierż. Arkadiusz Czurak i st. sierż. Artur
Łopieński najlepszy wynik uzyskali
w konkurencji dotyczacej interwencji
policyjnej zajmując drugie miejsce za
drużyną z Białegostoku. W ogólnej
klasyfikacji garnizon podlaski zajął
pierwsze miejsce. Gratulujemy.
(s)
Zabłudów

Niedawno pisaliśmy o zawodach
strażackich weteranów zorganizowanych przez gminę Bielsk Podlaski. 25
września w Białowieży odbył się już
dziewiąty Strażacki Turniej Oldboyów.
W zawodach sportowo-pożarniczych
oldboyów mogą brać udział strażacy,
którzy ukończyli 40 lat.
Na zawody w Białowieży zgłosiło się 10 drużyn OSP z powiatu
hajnowskiego co świadczy o ich
dużej popularności. Zawody były

Integracyjna wyprawa

4 września pierwszoklasiści z zabłudowskiego gimnazjum
wybrali się na wycieczkę do parku
linowego w Doktorcach. Była okazja
do poprawienia kondycji fizycznej
i przezwyciężenia własnych słabości,
a przede wszystkim wzajemnego

poznania się i zintegrowania.
Po trudach pokonywania tras
linowych o różnym stopniu trudnści
przyszedł czas na wzmocnienie
się własnoręcznie upieczonymi
kiełbaskami.
(cz)

rozgrywane w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50
i ćwiczeniu bojowym. W zawodach
uczestniczyły OSP: Białowieża,
Czeremcha, Hajnówka, Kleszczele,
Koryciska, Mochnate, Nowokornino,
Tofiłowce, Trześcianka, Werstok.
Najlepsza w rywalizacji okazała
się drużyna OSP z Hajnówki, druga
była OSP Trześcianka a trzecia OSP
Czeremcha.
Od lat obserwuje działania
strażaków ochotników, tej problematyce poświęcamy na naszych łamach
dużo miejsca, ale nie mogę pozbyć
się takiej nieco przykrej refleksji, że
niedługo w większości OSP zostana
tylko oldboyę, chociaż 10 młodzieżowych drużyn pożarniczych w jednej
tylko bielskiej gminie pozwala żywić
nadzieję, że tak się nie stanie.
(w)

Kierujący i jego o rok młodsza pasażerka doznali złamania
kończyn dolnych.
Kilkadziesiąt minut póżniej
na skrzyżowaniu ulicy Jagielońskiej
i Kazimierzowskiej zderzyły się trzy
samochody osobowe. Kierujacy
VW passatem 40-latek nie ustapił pierwszeństwa 60-letniemu
kierowcy skody octavi, w wyniku
zderzenia kierujacy skodą zjechał
na przeciwległy pas ruchu uderzając w jadące BMW. Kierowca
skody trafił do szpitala.
24 - 25 września - Nietrzeźwy weekend na bielskich drogach. Bielscy policjanci zatrzymali
trzech nietrzeźwych kierowców
oraz jednego kierującego po
spożyciu alkoholu. Rekordzista,
34-letni mieszkaniec Brańska,
około 19.40 kierował suzuki majac
prawie 2,1 promila, natomiast
30-latek zatrzymany w nocy
z soboty na niedzielę w Boćkach
miał we krwi 1,2 promila alkoholu.
Niewiele mniej miał 60-letni kierujący ciągnikiem w miejscowości
Krzywa w gminie Bielsk Podlaski.
Wszyscy kierujacy pod wpływem
alkoholu stracili prawo jazdy.
26 września - Na drodze
powiatowej w miejscowości
Tyniewicze Duże gmina Narew
ciężarowy MAN uderzył w bok
samochodu osobowego VW
Passat, którym podróżowały
dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.
W wyniku zderzenia śmierć na
miejscu poniosło jedno dziecko,
pozostali podrózujący odniesli
inne obrażenia i odwiezieni zostali
do szpitala. Kierowca Mana nie
odniósł obrażeń.
29 września - Na odcinku
krajowej „19” pomiędzy Proniewiczami i Bielskiem Podlaskim
ok.godziny 22.25 42-letni mieszkaniec Widowa w gminie Bielsk
Podlaski kierujac motocyklem
Yamaha potracił 65-latka, który
nie posiadał elementów odblaskowych,Obaj uczestnicy zdarzenia
doznali poważnych obrażeń ciała.

30 września - Nie pojeździł
sobie 43-letni pirat z Hajnówki.
Został zatrzymany na drodze
wojewódzkiej 685, w terenie zabudowanym przekroczył szybkość
aż o 66 kilometrów. Kierowca opla
zafira stracił prawo jazdy i został
ukarany 400-złotowym mandatem
oraz 10 punktami karnymi.
Policjanci apelując o rozwagę i wyobraźnię na drodze przypominają, że bezpieczeństwo na
drogach zależy od każdego z nas.

(zródlo: podlaskapolicja.pl)
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