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W dniach 24-27 maja 2013 roku miasto Bielsk Podlaski
ju¿ po raz trzydziesty czwarty obchodzi³o oewiêto miasta – Dni
Bielska Podlaskiego.

Tradycyjnie rozpoczê³y siê one symbolicznym przekaza-
niem m³odzie¿y szkolnej kluczy do bram miasta przez Burmi-
strza Eugeniusza Berezowca. Cd. str. 4

XXXIV
Dni Bielska Podlaskiego Zakoñczy³ siê  XIII

Ogólnopolski  Plener Malar-
sko-RzeŸbiarski w Lewkowie
Starym (powiat hajnowski).  8
czerwca  br.  na  wernisa¿u w
miejscowej  œwietlicy  mo¿na
by³o  obejrzeæ  65  piêknych
rzeŸb  w  glinie  oraz  60 wspa-
nia³ych   obrazów  olejnych   i
wykonanych  w  innych  tech-
nikach  plastycznych.

 Od  25  maja   w  œwie-
tlicy tworzy³o 14  artystów
malarzy  i  rzeŸbiarzy  z  Lu-
blina,  £êcznej, Opola,  Wro-
c³awia,  K³odawy  (woj.  wiel-
kopolskie),  Bia³egostoku,
Hajnówki  i  Czeremchy.  Z
Bia³egostoku  przyjechali  El¿-
bieta i  Aleksander Grzybek,
Miros³aw  Zdrajkowski  i
Anna  Jurgielaniec,  z  Haj-
nówki - Wiktor  Kabac  i
Daniel  Gromacki  oraz  z
Czeremchy  - Tamara  Kier-
delewicz.  Z  Wroc³awia
uczestniczyli w plenerze  Woj-
ciech  Pomianowski,  Jerzy
Jerych  i  Wojciech  Majczyk,
z  Opola  -  Ma³gorzata  Sobo-
lewska,  Katarzyna  i  Woj-
ciech  Urbaniakowie,  z  Ko-
nopnicy  k.  Lublina  -  Wie-
s³aw  Bednarz,  z  £êcznej  -
Maria  Majka  Zuzañska  i  z
K³oodawy  -  Jadwiga  Pomia-
nowska - Wilde.

Udany plener malarsko-rzeŸbiarski w Lewkowie

 Malarze  polubili  ciche
i  spokojne   wsie  w  pusz-
czañskiej   gminie  Narewka.
Do  Lewkowa  przyje¿d¿ali
kilka  razy,  byli  na  plenerach
tak¿e w  Siemianówce,  Ma-
siewie  i  w  Skupowie.  Za-
wsze  byli  ¿yczliwie  tu  przyj-
mowani.  Z  pomoc¹  spieszy-
li  wójt  gminy  Miko³aj  Pa-
wilcz,  prezes  Spó³ki  z  o. o.
Ceramika  Budowlana  Alek-
sander  Bondaruk  oraz  dy-
rektor   Gminnego  Oœrodka
Kultury  w  Narewce  Anna
Stulgis,  a    tak¿e  pracowni-
ce  œwietlicy  i  biblioteki  w
Lewkowie  -  Helena  Rejent
i  Alina  Bartoszuk.

Podczas  pleneru  w

tym  roku   na  obrazach
uwiecznione  zosta³y  uroczy-
ska  w   Puszczy  Bia³owie-
skiej  ( Ziemia  Narewkow-
ska  to  piêkny  zak¹tek  kra-
ju),  cerkwie,  drewniane  cha-
ty  wiejskie w  otoczeniu  sta-
rych  drzew,  piêkne  panora-
my  tutejszych  okolic  (m.  in.
kwitn¹ce   jak  ma³o  gdzie  ³¹ki,
zakola  puszczañskiej  rzeki
Narewki,  wysepka  na  Zbior-
niku  Siemianówka),   polne
maki.

Wkrótce  poplenerowe
prace  mo¿na  bêdzie   obej-
rzeæ  w    Galerii  im.  Tamary
So³oniewicz w  Narewce.

Tekst   i  fot.

JAN  CIE£USZECKI

Tamara Kierdelewicz

Ulewny deszcz nikogo
nie zniechêci³. Wszyscy sta-
wili siê na miejsce zbiórki, w
wiêkszoœci w doskona³ych
humorach. Miewamy wpraw-
dzie k³opoty z poziomem cu-
kru, ale roztapialni nie jeste-

œmy. Okaza³o siê, ¿e nawet
najwiêksi malkontenci nie mie-
li powodu do narzekañ, ponie-
wa¿ bardzo goœcinni gospoda-
rze Oœrodka Edukacji Leœnej
"Jagielloñskie" na wszelki wy-
padek przygotowali salê w
budynku Oœrodka. Nie sko-
rzystaliœmy - naszymi humo-
rami szybko przepêdziliœmy

Diabetykom pogoda sprzyja
deszczowe chmury.

25 maja 1995 roku w
Hajnówce powsta³o ko³o Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków, póŸniej przekszta³cone
w Oddzia³ Rejonowy. Osiem-
nast¹ rocznicê tego wydarze-

nia postanowiliœmy uczciæ spo-
tkaniem w puszczy. Ju¿ wcze-
œniej dokonaliœmy rezerwacji
najbardziej komfortowego
miejsca w okolicach Bia³owie-
¿y, dojazd odby³ siê wygodnym
autokarem, a gastronomiê za-
bezpieczy³y panie z lokalu
"tartacznego". Niespodziankê

Cd. str. 8
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W dniu 19 maja w sali konferencyjnej  Urzêdu Gminy Bielsk Podlaski odby³ siê
Jubileusz  60-lecia i 50-lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego.

60 lecie Po¿ycia Ma³¿eñskiego obchodzi³y Pary:

1. Ludmi³a i Leon Bagiñscy z Ho³od
2. Olga i Micha³ Fiedoruk z Plutycz
3. Wiera i Jan Filimoniuk z Pasynek
4. Nina i Stanis³aw Mateuszuk z Na³óg
5. Maria i Grzegorz Misiuk z Jacewicz
6. Luba i Miko³aj Nikitiuk z Mokrego
7. Olga i W³odzimierz Sacharczuk z £oknicy
8. Olga i Grzegorz Sawiccy z Knoroz
9. Maria i Jerzy Siebiesiewicz z Augustowa
10. Eudokia i Grzegorz Wróblewscy z Ogrodnik
11. Bronis³awa i Alfons ̄ ukowscy z Grabowca

50 lecie Po¿ycia Ma³¿eñskiego obchodzi³y Pary:

1. Nina i Aleksy Andrejuk z Sak
2. Nina i Eugeniusz Baszun z Widowa
3. Maria i Jan Biesiada z £oknicy
4. Wiera i Aleksander Bortniczuk z Denisek
5. Eugnia i W³odzimierz Grygoruk z Plutycz
6. Maria i Andrzej Ignatowicz z Widowa
7. Nina i Aleksander Jakubiuk z Widowa
8. Nadzieja i Dymitr Kuprianowicz z Miêkisz
9. Maria i Eugeniusz Mielniczuk z Haciek
10. Ludmi³a i Aleksy Misiejuk z Ho³od
11. Marianna i Tadeusz Misuk z Na³óg

12. Wiera i Aleksy Nikitiuk z Mokrego
13. Nina i Miko³aj Romaniuk z Ko¿yna
14. Nina i Aleksy Sadowscy z Hryniewicz Du¿ych
15. Olga i Aleksy Sakowicz z Ko¿yna
16. Wiera i Jan Siebiesiewicz z Widowa
17. Zenaida i Miko³aj Sieliwoniuk z Ho³ód
18. Maria i Miko³aj Siemieniuk z Miêkisz
19. Antonina i Jerzy Siergiejuk z Ogrodnik
20. Krystyna i Ireneusz Stalewscy z Na³óg
21. Walentyna i Jan Szymañscy z Rajska
22. Eugenia i Bazyli Tarasiuk z Husak
23. Zofia i Miko³aj Wasiluk z Plosek

Z³ote gody w gminie

Aniela i Antoni Stanis³aw Zimnoch Antonina i Jerzy SiergiejukBronis³awa i Alfons ¯ukowscy.

Eudokia i Grzegorz Wróblewscy

Ludmi³a i Aleksy Misiejuk Maria Biesiada Maria i Eugeniusz Mielniczuk

Maria i Jerzy SiebiesiewiczOlga i W³odzimierz Sacharczuk
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Bielsk Podlaski

24. Maria i W³odzimierz Wawreniuk z Du-
bia¿yna
25. Aniela i Antoni Stanis³aw Zimnoch z
Baniek

Przyby³ym na uroczystoœæ Jubilatom ob-
chodz¹cym Z³ote Gody Raisa Rajecka
wrêczy³a  medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie nadane przez Prezydenta RP,
listy gratulacyjne oraz kwiaty.
By³ te¿ wspólny toast wzniesiony lampk¹
szampana i tort jubileuszowy.
Na zakoñczenie uroczystoœci wyst¹pi³ z
krótkim koncertem zespó³ "£una" z Par-
cewa.                            Irena Romaniuk

Foto: Pawe³ Demianiuk
Zespó³ £una z Parcewa

Marianna i Tadeusz Misiuk Nina i Aleksander Jakubiuk

Nina i Aleksy Andrejuk Nina i Miko³aj Romaniuk Olga i Aleksy Sakowicz

W imieniu Niny i Aleksego Sadowskich
medal odebra³a synowa

Wiera Nikitiuk Zenaida i Miko³aj Sieliwoniuk

Maria i W³odzimierz Wawreniuk
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Przedstawiciele delegacji z miast partnerskich wraz Burmistrzem
Eugeniuszem Berezowcem Zespo³y taneczne CIOBANASU i Florile Primaverii z Rumunii

XXXIV Dni Biel

Tradycj¹ Dni Bielska sta³ siê ju¿ Koncert Inauguracyjny. Podczas tego-
rocznej uroczystoœci Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski dokona³
aktu dekoracji dziesiêciu pracowników Urzêdu Miasta oznaczeniami pañstwo-
wymi za wzorowe i sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pra-

cy zawodowej. Istotnym punktem inauguracji by³o wrêczenie dwóm bielskim
przedsiêbiorcom - Janowi Miko³uszko i Eugeniuszowi Wasilewskiemu przez
wiceprzewodnicz¹cych Rady Aktów Nadania Honorowego Obywatela Miasta
Bielsk Podlaski.

Nastêpnie zabawa przenios³a siê do Parku Królowej Heleny, gdzie w
amfiteatrze miejskim odby³o siê œwiêto kultury m³odzie¿y szkolnej, a uczniowie
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych zaprezentowali przygotowane przez sie-

bie szkolne programy artystyczne zwi¹zane z twórczoœci¹ Juliana Tuwima. Na-
tomiast artyœci z Teatru Otwartego „TO” z Krakowa przedstawili spektakl
„Bajkowa Ksiêga Pe³na Czarów.”
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ska Podlaskiego Cd. ze str. 1

W tegorocznych Dniach Bielska Podlaskiego wziê³o udzia³ piêæ delega-
cji zagranicznych, którym przewodniczyli: Ryhor Murashka – przewodnicz¹cy
Rady Rejonu Swiet³ogorskiego na Bia³orusi, Vasile Timofti - wiceprzewodni-
cz¹cy mo³dawskiego Rejonu Calarasi orazVladimir Susarenco - zastêpca mera

miasta Calarasi Mo³dawia, Marius Dulce - zastêpca mera miasta Calarasi w
Rumunii, Jaros³aw Dumin – mer miasta Rachów na Ukrainie oraz Aleksander
Nevski – przewodnicz¹cy rejonu Kingisepp w Rosji.

Pomimo zmiennej pogody przez cztery œwi¹teczne dni, mieszkañcy chêt-
nie spêdzali czas wolny uczestnicz¹c w ró¿nego rodzaju imprezach plenero-
wych.

W sobotê deszczowa pogoda nie odstraszy³a wystawców kiermaszu pro-
duktów rêkodzielniczych i rzemieœlniczych artyku³ów, regionalnych dañ i ekolo-

gicznych produktów ¿ywnoœciowych, którzy przyjechali na Jarmark Jagielloñ-
ski do Parku Królowej Heleny. Deszcz nie przeszkodzi³ równie¿ uczestnikom II
edycji maratonu rowerowego Tur de Bielsk zorganizowanego przez Bielsk¹
Inicjatywê Rowerow¹.

Na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji odby³o siê wiele
imprez sportowych w tym m.in.: turniej pi³ki no¿nej, w którym udzia³ wziê³a
dru¿yna ze Swiet³ogorska i Hajnówki, turniej szachowy o Puchar Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski czy Mistrzostwa Bielska Podlaskiego w lekkiej atletyce
o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Na kortach stadionu Zespo³u Szkó³
Nr 1 im. Marsza³ka J.K. Pi³sudskiego odby³y siê Mistrzostwa w tenisie ziem-
nym o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta, a dzieci i m³odzie¿ walczy³a o
Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski podczas zawodów p³ywackich
na Miejskiej P³ywalni WODNIK. Jak co roku równie¿ i podczas tegorocznych
Dni Bielska nie mog³o zabrakn¹æ zawodów wêdkarskich organizowanych przez
Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Tak¿e Miejska Biblioteka Publiczna
ju¿ po raz kolejny zorganizowa³a konkurs krasomówczy „ORATOR” pt. „ Oby-
czaje i obrzêdy ludowe kultywowane w mojej rodzinie” pod patronatem Burmi-

strza Miasta Bielsk Podlaski. W bibliotece odby³o siê równie¿ spotkanie autor-
skie z dziennikarzem Tomaszem Sekielskim.

Z kolei w Bielskim Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy malar-
stwa bielskiego artysty Piotra Koz³owskiego pt. „PORTRET”. Cd. str. 6

Festyn Rodzinny z Bielskim Domem Kultury

Pokaz Koreañskiej Sztuki Samoobrony TEAKWON-DO

Zespó³ Iwanow Cviet z Rosji podczas festiwalowych przes³uchañ

Wokalistka Denisa Parvu z zespo³em tanecznym MAGIC STAR z Rumunii
Zespó³ Ranok z Bielska Podlaskiego podczas przes³uchañ na Festiwalu

„Podlaska Nuta”
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W  Hajnowskim  Domu  Kultu-
ry  odby³  siê  konkurs  „Piosenka  bia-
³oruska  -  2013”  dla  dzieci  i  m³o-
dzie¿y  z  przedszkoli,  szkó³ podsta-
wowych  i  gimnazjów  z  powiatu
hajnowskiego.  Uczestniczyli  w  nim
soliœci,  duety,  tercety,  zespo³y  wo-
kalne  i  wokalno-instrumentalne  oraz

PIOSENKA  BIA£ORUSKA  -  2013
norzêdne  miejsce  zajêli  Jakub  Pry-
stupiuk,  Natalia  Pietroczuk  i  Ewa
Iwaniuk  z  Hajnówki.  Wœród  terce-
tów  drugie  miejsce  ex  aequo  zajê³y
Aleksandra  Wo³czyk,  Dominika
Nesteruk i Olga  Gierasimiuk  z  Przed-
szkola  nr  2  w  Hajnówce.

W  kategorii:  klasy  IV  -  VI   z

Tercet:  Aleksandra  Wo³czyk,  Dominika  Nesteruk

i  Olga  Gierasimiuk  z  Przedszkola  nr  2  w  Hajnówce  zaj¹³

drugie  miejsce  wœród  tercetów.

chóry  z  Hajnówki,  Dubicz  Cerkiew-
nych,  Dubin,  Orzeszkowa,  Klesz-
czel  i  Narwi.

W  kategorii  klas  O  -  III
wœród  solistów  ex  aequo  pierwsze
miejsce  zajê³y  Zofia  Filipiuk  i  Maria
Sawicka  z  Hajnówki.  Drugie  rów-

grona  solistów  najlepiej  zaprezento-
wa³a  siê  Iza  Karczewska,  drugie
miejsce  zajê³a  Katarzyna  Dru¿ba  i
trzecie  miejsce  -  Dorota  Sztyler  --
wszystkie  z  Hajnówki.  Wœród  du-
etów  w  tej  kategorii  pierwsze  miej-
sce  zajê³y  Katarzyna  Dru¿ba  i   Iza

Karczewska  z   Hajnówki.
Z  grona  gimnazjalistek  najle-

piej  wypad³y   solistki  Karolina  Mi-
rek  i  Ewelina  Dakowicz  z  Hajnów-
ki  -  zajê³y  one  ex  aequo  pierwsze
miejsce.  Drugiego  miejsca  jury  nie
przyzna³o.  Trzecie  miejsce  zajê³a
solistka  Kinga  Witomska  z  Dubin.

W  kategorii  zespo³ów  z  klas
0  -  VI  pierwsze  miejsce    zaj¹³
zespó³  „Ma³e  HDK”,  drugie  miej-
sce  zespó³   z  Przedszkola  nr  5  w
Hajnówce  i  trzecie  równorzêdne
miejsce  -  „Domisolki”  i  „Œwit”  z

Narwi  oraz  „Weso³e  Nutki”  z
Orzeszkowa.

Wœród  zespo³ów  gimnazjal-
nych  jury  nie  przyzna³o  pierwszego
miejsca.  Drugie  miejsce  zaj¹³  „Stru-
mok”  z  Dubicz  Cerkiewnych  i  trze-
cie  miejsce  -  „Fantazja”  z  Klesz-
czel.

W  kategorii  chórów  drugie
miejsce  zajê³y  „Dzwoneczki”  z
Przedszkola  nr  3  w  Hajnówce  i
trzecie  miejsce  -  chór  szkolny  z
Dubin.

Tekst  i  fot.  Jan Cie³uszecki

Zespó³ wokalny z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce

XXXIV Dni Bielska Podlaskiego Cd ze str. 5

Podczas Dni Bielska, ju¿ po raz ósmy, odby³ siê Miêdzynarodowy Festi-
wal Piosenki „Podlaska Nuta”, którego laureaci wyst¹pili w niedzielnym kon-
cercie gwiazd na scenie przed Urzêdem Miasta. Mieszkañcy miasta mieli rów-
nie¿ okazjê podziwiaæ wystêpy zespo³ów z miast zagranicznych, tj. z Bia³orusi,
Mo³dawii, Rumunii, Ukrainy i Rosji. Tegoroczn¹ gwiazd¹ Dni Bielska by³ ze-

spó³ £ZY, którego koncert bardzo spodoba³ siê zgromadzonej publicznoœci.
Wokalistka Sara Chmiel wraz z zespo³em chêtnie fotografowa³a siê z publicz-
noœci¹ i podpisywa³a autografy. Koncert zakoñczy³ siê po godz. 22 piêknym
pokazem sztucznych ogni.

Jolanta Mierzwiñska

Zespó³ KristJonKristi z Mo³dawii

Koncert zespo³u Hoyraky z Bielska Podlaskiego
Wokalistka zespo³u £zy

– Sara Chmiel

Zespó³ muzyczny z Bia³orusi Buma¿naja Fantazja
w oryginalnych strojach estradowych

wraz z pracownikami Urzêdu
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Na po³udniowym krañ-
cu województwa podlaskiego
znajduje siê niewielka miej-
scowoœæ Ostro¿any, która jest
znana g³ównie dziêki Sanktu-
arium Matki Bo¿ej oraz Ze-
spo³owi Szkó³ Rolniczych im.
Wincentego Witosa. Szko³a
istnieje od 1961 r.

W szkole uczniowie
kszta³ceni s¹ w nastêpuj¹cych
kierunkach:

- technik rolnik - w trak-
cie nauki uczniowie zdobywaj¹
prawo jazdy kategorii T i od-
bywaj¹ praktyki zawodowe w
rodzinnych gospodarstwach.
Absolwenci tego kierunku s¹
dobrze przygotowani do pra-
cy w nowoczesnym rolnictwie
i agrobiznesie;

- technik ¿ywienia i
us³ug gastronomicznych –
m³odzie¿ kszta³c¹ca siê w tym
zawodzie oprócz zajêæ prak-
tycznych uczestniczy w atrak-
cyjnych kursach: barmañski,
baristy i carvingu (sztuka rzeŸ-
bienia w owocach i warzy-
wach). Uczeñ koñcz¹cy ten
kierunek mo¿e byæ zatrudnio-
ny w zak³adach gastronomicz-
nych. Mo¿e on równie¿ pro-
wadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie us³ug
gastronomicznych;

- technik hotelarz –

  Zespó³ Szkó³ Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostro¿anach- szko³a dla Ciebie!
swoje umiejêtnoœci zawodowe
uczniowie zdobywaj¹ w trak-
cie zajêæ praktycznych i prak-
tyk zawodowych w najlep-
szych, polskich hotelach, np.:
„Sheraton” i „Mariot” w War-
szawie, „Hotel Go³êbiewski”

w Bia³ymstoku i „Bia³owieski”
w Bia³owie¿y.

Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom gimnazjalistów
i ich rodziców w Zespole Szkó³
od kilku lat funkcjonuje Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce z roz-
szerzonym programem bez-
pieczeñstwa powszechnego.
W ramach kszta³cenia realizo-
wana jest tematyka bezpie-
czeñstwa powszechnego,
obejmuj¹ca zagadnienia zwi¹-
zane z funkcjonowaniem Stra-
¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicz-
nej, Wojska oraz Policji. M³o-
dzie¿ uczestniczy w zajêciach

tematycznych, prowadzonych
przez funkcjonariuszy w/w
s³u¿b: wycieczkach tematycz-
nych w ramach edukacji dla
bezpieczeñstwa, zajêciach ze
strzelectwa na profesjonal-
nych strzelnicach, obozach,

szkoleniach oraz zajêciach z
samoobrony.

Na terenie szko³y dzia-
³a internat, zapewniaj¹cy
uczniom ca³odzienne wy¿y-
wienie i zakwaterowanie w
trzyosobowych pokojach.
Wyposa¿enie pokoi gwarantu-
je bardzo dobre warunki do
nauki i wypoczynku. W inter-
nacie m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ
atrakcyjnego spêdzania wol-
nego czasu. Do dyspozycji
m³odzie¿y jest œwietlica, no-
woczesna hala sportowa i si-
³ownia.

Uczniowie naszej

Szko³y zajmuj¹ wysokie miej-
sca w konkursach, olimpia-
dach i zawodach sportowych.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ mo¿e
pochwaliæ siê wieloma osi¹-
gniêciami, wœród ostatnich,
najwa¿niejsze to:

- I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Wiedzy o
Rolnictwie i Obszarach Wiej-
skich;

- II miejsce w finale
Wojewódzkiej Olimpiady M³o-
dych Producentów Rolnych.
W pierwszej dziesi¹tce znala-
z³o siê jeszcze trzech naszych
uczniów;

- II i III miejsce w eli-
minacjach okrêgowych do
XXXVII edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolni-
czych w bloku ̄ ywienie Cz³o-
wieka, VI i VII miejsce w blo-
ku Produkcja Zwierzêca;

- VIII miejsce w finale
krajowego Konkursu Ergono-
mii i |Bezpieczeñstwa Pracy
w Rolnictwie;

- II miejsce w finale
wojewódzkim konkursu „Bez-
pieczna praca w rolnictwie”;

- I miejsce dru¿ynowo
w I Miêdzynarodowych Za-
wodach Sportowo-Obronnych
na Litwie;

- IV miejsce dru¿yno-
wo w IV Lidze Futsalu;

- I miejsce w powiato-
wej Lidze Futsalu;

- I miejsce dru¿ynowo
w Biegu Jab³onowskiej;

- I miejsce (przez ostat-
nie dwa lata) w wojewódzkich
eliminacjach konkursu „Proza
i poezja na wschód od Bugu”
i wyró¿nienie w ogólnopolskim
finale.

Szko³a uczestniczy w
projekcie wspó³finansowanym
ze œrodków unijnych „Profe-
sjonalna edukacja”, dziêki nie-
mu uczniowie mog¹ posze-
rzaæ swoje kwalifikacje zawo-
dowe.

Zapraszam do Szko³y i
na nasz¹ stronê ostroza-
nyzsr@op.pl

Agnieszka Smorczewska-

Mirosz

Eugenia D¹browska

Tragiczne dachowa-
nie

17 maja (pi¹tek), kilka
minut po godzinie 17.00 dy¿ur-
ny bielskiej Policji powiado-
miony zosta³ o tragicznym w
skutkach zdarzeniu drogo-
wym. Do wypadku dosz³o na
drodze krajowej nr 66 w rejo-
nie miejscowoœci £ubin Ko-
œcielny. Policjanci natychmiast
pojechali na miejsce. Tam
wstêpnie ustalili, ¿e 77-letni
kierowca osobowego suzuki
pokonuj¹c ³uk drogi straci³ pa-
nowanie nad pojazdem i wje-
cha³ na pobocze. Nastêpnie po
zjechaniu ze skarpy i uderze-
niu w drzewo swift dachowa³.
W wyniku wypadku kieruj¹-
cy zgin¹³ na miejscu, a podró-
¿uj¹cy z nim 16-letni pasa¿er
trafi³ do szpitala. Teraz przy-
czyny i szczegó³owe okolicz-
noœci zdarzenia ustalaj¹ poli-
cjanci z Bielska Podlaskiego.

Policjanci zatrzymali
sprawców kradzie¿y

W niedzielê 26 maja o
godzinie 5.00 dy¿urny bielskiej

S³u¿by mundurowe odnotowa³y
Policji otrzyma³ informacjê o
m³odych mê¿czyznach, którzy
ukradli radio CB z zaparkowa-
nego na prywatnej posesji
audi. Policjanci natychmiast
udali siê na miejsce, gdzie po-
krzywdzony wskaza³ im kie-
runek ucieczki sprawców.
Funkcjonariusze w trakcie
sprawdzenia rejonu zatrzymali
uciekaj¹cego 18-latka, który
okaza³ siê jednym ze spraw-
ców kradzie¿y. Bardzo szyb-
ko policjanci ustalili równie¿
drugiego sprawcê, w mieszka-
niu którego znaleziono skra-
dzione radio o wartoœci 200
z³otych. Obaj mê¿czyŸni byli
pijani, badanie wykaza³o od
1,0 do 1,2 promila alkoholu w
organizmie. M³odzi bielszcza-
nie trzeŸwieli w policyjnym
areszcie. Podczas przes³ucha-
nia przyznali siê do kradzie¿y,
poniewa¿ zabrak³o im pieniê-
dzy na alkohol. Teraz mê¿-
czyŸni za swoje postêpowanie
odpowiedz¹ przed s¹dem.

Po s³u¿bie pomóg³
napadniêtej kobiecie

W czwartek 30 maja,
oko³o godziny 15.40 w Bielsku

Podlaskim na ulicy Sportowej
48-letnia bielszczanka zosta³a
zaatakowana pod blokiem
mieszkalnym przez znanego
jej mê¿czyznê. Agresor bi³
kobietê po g³owie, kopa³, jed-
noczeœnie próbuj¹c wyrwaæ jej
torebkê. Wo³anie 48-latki o
pomoc us³ysza³ przebywaj¹cy
w swoim mieszkaniu po s³u¿-
bie policjant z Komendy Po-
wiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim. Funkcjonariusz
natychmiast ruszy³ na pomoc
kobiecie, jednoczeœnie infor-
muj¹c o zdarzeniu umunduro-
wany patrol. Funkcjonariusz
wspólnie z kolegami uda³ siê
w poœcig za oddalaj¹cym siê
sprawc¹. Po krótkiej chwili
56-latek zosta³ zatrzymany.
Jak siê okaza³o mê¿czyzna by³
pijany. Badanie alkomatem
wykaza³o u niego ponad 1,5
promila alkoholu w organi-
zmie. Mê¿czyzna trafi³ do po-
licyjnego aresztu.

Nieletni zatrzymany
na "gor¹cym uczynku"

30 maja, oko³o godziny
20.30 hajnowscy policjanci za-
trzymali na gor¹cym uczynku

kradzie¿y z w³amaniem 16-lat-
ka, który w³ama³ siê do skle-
pu spo¿ywczego w miejsco-
woœci Topi³o, w gminie Haj-
nówka. Nieletni najpierw roz-
montowa³ skobel, do którego
umocowana by³a k³ódka za-
bezpieczaj¹ca drzwi wejœcio-
we do pomieszczenia przyle-
gaj¹cego do sklepu, a nastêp-
nie przepi³owa³ kratê prowa-
dz¹c¹ do sklepu i przedosta³
siê do jego wnêtrza. M³ody
cz³owiek ukrad³ pieni¹dze w
kwocie 250 z³. piwo i ró¿nego
rodzaju s³odycze, powoduj¹c
straty o ³¹cznej wartoœci po-
nad 300 z³. W momencie, gdy
funkcjonariusze weszli do
sklepu, sprawca mia³ przygo-
towane do wyniesienia butel-
ki i puszki z piwem, sam nato-
miast ukry³ siê pod pontonem
- znajduj¹cym siê w jednym z
pomieszczeñ. Po sprawdzeniu
okaza³o siê, ¿e przy sobie mia³
skradzione ze sklepowej kasy
- pieni¹dze. Nieletni zosta³ za-
trzymany i osadzony w Poli-
cyjnej Izbie Dziecka. Teraz
16-latek za swoje postêpowa-
nie odpowie przed s¹dem dla
nieletnich. Cd. str. 8

POLICJA
Quad na promilach
31 maja br. oko³o 18:00

w miejscowoœci Wajków gm.
Mielnik dosz³o do wypadku
drogowego. Jak wynika z
wstêpnych ustaleñ bêd¹cych
na miejscu policjantów mê¿-
czyzna jad¹cy quadem wraz
z pasa¿erk¹ na ³uku drogi nie
dostosowa³ prêdkoœci do wa-
runków panuj¹cych na dro-
dze. Straci³ panowanie nad
pojazdem, zjecha³ na praw¹
stronê uderzaj¹c w krawê¿nik.
Nastêpnie quad wywróci³ siê
i zosta³ wyrzucony na ogrodze-
nie. Kierowca quada i pasa-
¿erka zostali przewiezieni do
siemiatyckiego szpitala, sk¹d
22-latkê w stanie ciê¿kim
przetransportowano helikopte-
rem do WSK w Bia³egosto-
ku. Kieruj¹cy i pasa¿erka nie
u¿ywali he³mów ochronnych.
Badanie stanu trzeŸwoœci kie-
ruj¹cego quadem 23-letniego
mieszkañca Bia³ej Podlaskiej
wykaza³o 2 promile alkoholu.
Natomiast pojazd by³ nie do-
puszczony do ruch po drogach
publicznych oraz nie posiada³
obowi¹zkowego ubezpiecze-
nia OC.   
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Diabetykom pogoda sprzyja

sprawi³ pieczony dzik, przygo-
towany przez pana Andrzeja
£ukasiewicza.

By³y tañce i œpiewy,
zacieœnia³y siê przyjaŸnie, a
Lech Michalak, od osiemna-
stu lat "dowodz¹cy" hajnow-
skim Zarz¹dem PSD, otrzyma³
prezent w postaci bezrêkaw-
nika na misiu, czyli pluszowe-
go misia w kamizelce.

Impreza uda³a siê wy-
œmienicie, panie z ko³a PSD w
Bielsku Podlaskim, które sko-
rzysta³y z naszego zaprosze-
nia, równie¿ œwietnie siê ba-
wi³y.

Nawet komary, w tym
roku wyj¹tkowo dokuczliwe,
na krew cukrzyków ochoty
nie mia³y.

Stanis³aw Siwek.

Foto: Witalis Wo³kowycki.

Cd. ze str.1

Cd. ze str.7

PODLASKI ODDZIA£
STRA¯Y GRANICZNEJ

Zatrzymani obywate-
le Gruzji

W czwartek (30 maja br.),

w godzinach porannych funkcjo-

nariusze z Placówki SG w Czerem-

sze zatrzymali czterech cudzo-

ziemców, którzy nielegalnie do-

stali siê do Polski.

Funkcjonariusze SG na

drodze do Kleszczel skontrowali

czterech pieszych. Podczas legi-

tymowania okaza³o siê, ¿e s¹ to

Gruzini, którzy nielegalnie dosta-

li siê do Polski z Bia³orusi przez

„granicê zielon¹”. Ich krajem do-

celowym mia³a byæ Francja.

Po sporz¹dzeniu  doku-

mentacji procesowej cudzoziem-

ców przekazano stronie bia³oru-

skiej. opr. Ryszard Œwierczewski


