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Tylko do 30 kwietnia mo¿esz oddaæ swój g³os na Najlepszego Sportowca i Trenera
Ziemi Bielskiej  2012 roku.     www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Klasa II B gimnazjum
w Zespole Szkó³ im. Armii
Krajowej w Brañsku pod
opiek¹ nauczycielki biologii
Bo¿eny Kosk-Osmólskiej
zwyciê¿y³a w Ogólnopolskim
Konkursie „¯yj smacznie i
zdrowo” organizowanym
przez firmê Winiary. Wygrali-
œmy tablicê multimedialn¹ o
wartoœci ok. 6 tys. z³otych.
Uroczyste wrêczenie nagrody
dla klasy odbêdzie siê w na-
szej szkole w dniu 24 czerw-
ca (poniedzia³ek) w godzinach
10 -13. Po uroczystym prze-
kazaniu nagrody odbêd¹ siê
zajêcia z dietetykiem na temat
zdrowego od¿ywiania. Na-
stêpnie przeprowadzony zo-
stanie quiz dietetyczny na za-
sadach Milionerów, w którym
do wygrania bêd¹ dodatkowe
nagrody. Zwieñczeniem uro-
czystoœci bêd¹ warsztaty ta-

„¯yj smacznie i zdrowo”
w Brañsku

neczne z jedn¹ z gwiazd z pro-
gramu You Can Dance.

CELE PROJEKTU: 
- zapoznanie z zasada-

mi zdrowego od¿ywiania,
- budzenie zaintereso-

wania w³asnym zdrowiem,
- kszta³towanie nawy-

ków zdrowego od¿ywiania.
W poniedzia³ek 18 lute-

go 2013r.  przeprowadzona
zosta³a lekcja: „Przewodnik
po porcjach, czyli co, jak i ile
jeœæ?” w klasie II BG. Ucznio-
wie skonstruowali planszê:
Piramida ̄ ywienia, która zo-
sta³a wykorzystana na zajê-
ciach edukacyjnych w szkole
podstawowej i przedszkolu
oraz ankiety  i ulotki. Og³oszo-
ne zosta³y  konkursy na pla-
kat „¯yj smacznie i zdrowo”
dla klas I-III szko³y podstawo-
wej i na prezentacjê multime-
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Podsumowanie Plebiscytów
24 maja 2013r.

Piosenka by³a i pewnie
bêdzie jednym z najlepszych
ambasadorów kultury - po-
wiedzia³a prof. Wanda Supa
otwieraj¹c Regionalny Kon-
kurs Piosenki Rosyjskiej zor-
ganizowany przez Instytut Fi-
lologii Wschodnios³owiañskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku
i Podlaski Oddzia³ Stowarzy-
szenia Wspó³pracy Polska
Wschód w Bia³ymstoku. To
nie tylko popularyzacja jêzy-
ka rosyjskiego poprzez pio-
senkê, ale tak¿e doskona³a in-

Piosenka Ambasadorem Kultury
tegracja œrodowiska – doda-
³a.

Do udzia³u w konkur-
sie, który odby³ siê 24 kwiet-
nia zaproszono studentów
uczelni z województwa pod-
laskiego oraz województw
s¹siednich a tak¿e studentów
z Baranowicz i Grodna. Ci
ostatni jednak z powodu trud-
noœci wizowych do Bia³ego-
stoku nie dotarli.

W audytorium Bibliote-
ki Uniwersyteckiej wyst¹pi³o
prawie trzydziestu uczestni-

ków reprezentuj¹cych uczel-
nie bia³ostockie, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach i Uniwersytet w
Bia³ymstoku, co potwierdza
tezê, ¿e po latach wraca. za-
interesowanie piosenk¹ ro-
syjsk¹. Reaktywowany Festi-
wal w Zielonej Górze cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem;
tak¿e w Bia³ymstoku XI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce zor-
ganizowa³o ju¿  po raz drugi
konkurs piosenki rosyjskiej dla
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„¯yj smacznie i zdrowo” w Brañsku

dialn¹ „OD¯YWIAMY SIÊ
ZDROWO” dla klas IV-VI
szko³y podstawowej.

We wtorek 19 lutego
2013r. uczniowie wykonali

gazetkê œcienn¹ na korytarzu
szkolnym „¯yj smacznie i
zdrowo” a tak¿e przeprowa-
dzili ankiety wœród uczniów
szko³y podstawowej, gimna-
zjum, liceum, nauczycieli i ro-
dziców, wykonali œwi¹teczne
ozdoby z produktów spo¿yw-
czych.

W œrodê 20 lutego
2013r.- dzieñ pod has³em
„owoce”. Zachêcamy wszyst-
kich uczniów naszej szko³y do
przyniesienia owoców na II
œniadanie i ubrania siê w ko-

lorze czerwonym lub ¿ó³tym.
Odby³y siê zajêcia edukacyj-
ne przeprowadzone przez
uczniów klasy II BG po³¹czo-
ne z wykonywaniem potraw
(sa³atka owocowa i kukie³ki z

o w o c ó w ) z
uczniami w
szkole podsta-
wowej. Zachê-
caliœmy do ak-
tywnego wy-
poczynku na
œwie¿ym po-
wietrzu(spacer,
jazda na san-
kach)

W czwartek
21 lutego
2013r.- dzieñ
pod has³em
„ w a r z y w a ”
Zachêcaliœmy
w s z y s t k i c h
uczniów naszej
szko³y do przy-

niesienia warzyw na II œnia-
danie (rzodkiewki, ogórka,
marchwi, pomidora) i ubrania
siê w kolorze zielonym lub po-
marañczowym. Odby³y siê za-
jêcia edukacyjne przeprowa-
dzone przez uczniów klasy II
BG po³¹czone“z wykonywa-
niem potraw (sa³atka wa-
rzywna i kanapki)z uczniami
w szkole podstawowej
“Uczniowie klas VI rozegrali
mecz unihokeja- ogórki vs
pomidory.

W pi¹tek 22 lutego

2013r.- dzieñ pod has³em „na-
bia³ i ciemne pieczywo” zachê-
caliœmy wszystkich uczniów
naszej szko³y do przyniesienia
jogurtów i kanapek z ciemnym
pieczywem na II œniadanie i
ubrania siê w kolorze bia³ym
lub br¹zowym. Odby³y siê za-
jêcia edukacyjne po³¹czone z
wykonywaniem potraw (ka-
napki z ciemnego pieczywa i
nabia³em) z uczniami

„¯yj smacznie
i zdrowo”

Podsumowanie projek-
tu mia³o miejsce 11 marca
2013r. rozpoczêliœmy happe-
ning piosenk¹ „Œniadanie do
³ó¿ka” oraz wierszem „ Na
zdrowie”. Przedstawiliœmy
wyniki ankiety, w formie  wy-
kresów.  Obejrzeliœmy film:
„¯ywnoœæ bogactwem sk³ad-
ników pokarmowych”. Przed-
stawiliœmy dzia³ania podjête w
realizacji projektu (prezenta-
cja) oraz prezentacjê na temat
zdrowego od¿ywiania- praca
konkursowa uczennic kl.V.
Wœród uczniów klas I-III szko-
³y podstawowej przeprowa-
dziliœmy  konkurs (uczniowie
w nagrodê otrzymali zestawy
badmintonów dla ca³ej klasy).
Wrêczyliœmy nagrody(sprzêt
sportowy) uczniom w konkur-
sie na plakat „¯yj smacznie i
zdrowo” oraz prezentacjê
multimedialn¹ „OD¯YWIA-
MY SIÊ ZDROWO”. Zorga-
nizowaliœmy witaminowy po-

kaz mody po³¹czony z wybo-
rem Miss 2013( uczniowie pre-
zentowali kreacje, dla ka¿dej
witaminy odczytane zostaj¹
funkcje i Ÿród³a). Po odœpie-
waniu piosenki „Witaminki”
zosta³y wrêczone nagrody  dla
wszystkich uczestników, vice
miss i miss 2013. Na happe-
ningu wyst¹pi³ Ludowy Zespó³
Pieœni i Tañca Skowronki.
Rozdaliœmy uczestnikom jab³-
ka. Happening zakoñczyliœmy
piosenk¹ „We are the World”.

W nasze
dzia³ania w³¹czy³a
siê rada rodziców,
która zorganizo-
wa³a kulig dnia
3.01.2013r. oraz
bal charytatywny
9.02.2013r. Do-
chód zostanie prze-
znaczony na do-
wóz i wykupienie
karnetów na basen
dla uczniów szko-
³y.

Zapobiegali-
œmy marnowaniu
¿ywnoœci. Uczest-
niczyliœmy w zbiór-
ce ¿ywnoœci przed
Bo¿ym Narodzeniem i Wiel-
kanoc¹. Z przeterminowa-
nych produktów spo¿ywczych
wykonaliœmy ozdoby œwi¹-
teczne, które wrêczyliœmy na-
uczycielom, dyrekcji, Burmi-
strzowi i Sekretarzowi Mia-
sta. W okresie zimy wykona-

liœmy karmniki i dokarmialiœmy
ptaki.

Imiona i nazwiska
uczniów z klasy organizuj¹cej
Wydarzenie Spo³eczne
1. Aleksandra Arnold
2. Monika Drozdowska
3. Partycja Drozdowska
4. Micha³ Kiersnowski
5. Joanna Ko³oszko
6. Sandra Zabielska
7. Barbara Pietraszko
8. Dominika Malinowska
9. Klaudia Woroszy³

10. Wioletta Zawadzka
11. Katarzyna Wróblewska
12. Katarzyna Bogusz
13. Karol D¹browski
14. Rafa³ D¹browski
15. Ireneusz Angielczyk
16. Piotr Falkowski

Bo¿ena Kosk-Osmólska
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W dniu 19 kwietnia 2013 r. w
Centrum Integracji Europejskiej przy
hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim
odby³o siê spotkanie w ramach kon-
sultacji spo³ecznych projektu Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego
do roku 2020.

Organizatorem ww. spotkania
by³ Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Podlaskiego, a jego wspó³gospo-
darzem Burmistrz Miasta Bielsk Pod-
laski Eugeniusz Berezowiec.

Z ramienia Urzêdu Marsza³-
kowskiego w spotkaniu udzia³ wziêli:
Marsza³ek Województwa Podlaskiego
Jaros³aw Dworzañski, Wicemarsza³ek
Walenty Korycki, Dyrektor Departa-
mentu Zarz¹dzania Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w Bia³ymstoku Daniel
Górski oraz dwaj eksperci, którzy
wspó³tworzyli Strategiê - prof. Woj-
ciech Dziemianowicz oraz prof. Bo-
gus³aw Plawgo.

W konsultacjach projektu stra-
tegii udzia³ wziêli przedstawiciele
trzech powiatów, tj. bielskiego, siemia-
tyckiego i hajnowskiego w tym: staro-
stowie, przewodnicz¹cy rad wraz
z radnymi, burmistrzowie i wójtowie,
komendanci powiatowi Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, komendanci powia-
towi policji, nadleœniczy, rektorzy i dzie-
kani uczelni wy¿szych oraz przedsta-
wiciele oœwiaty, prezesi stowarzyszeñ
i towarzystw naukowych, kierownicy
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, dyrektorzy Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej, prezesi, dyrekto-
rzy przedsiêbiorstw i instytucji, preze-
si i dyrektorzy banków dzia³aj¹cych na
terenie trzech powiatów, mieszkañcy
miasta oraz przedstawiciele mediów.

Wizja regionu w roku 2030 ujê-
ta w Strategii wygl¹da nastêpuj¹co:
województwo podlaskie - ZIELONE,
OTWARTE, DOSTÊPNE I PRZED-
SIÊBIORCZE - stwierdzi³ Jaros³aw
Dworzañski otwieraj¹c spotkanie kon-
sultacyjne.

Konsultacje spo³eczne projektu
Strategii maj¹ za zadanie przedstawiæ
szerokiemu gremium projekt dokumen-
tu, wyjaœniæ o co w nim chodzi oraz
umo¿liwiæ spotkanie z jego wspó³au-

Bielsk Podlaski miejscem konsultacji spo³ecznych
projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2030

torami. Konsultacje maj¹ tak¿e na celu
przedstawienie pomys³ów, uwag, spo-
strze¿eñ i ewentualnych poprawek do
dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Podlaskiego to kluczowy
dokument, który ma za zadanie okre-
œliæ cele i kierunki rozwoju naszego
regionu w kolejnych latach. Strategia
to dokument matka, z którego powin-
ny wynikaæ inne dokumenty progra-
mowe opracowywane w danym re-
gionie.

Jak zaznaczono w dyskusji
Bielsk Podlaski i ca³y po³udniowy re-
gion ma potencja³ rozwojowy. W pro-
jekcie Strategii zapisano, ¿e pretenden-
tem do miana oœrodka subregionalne-
go jest Bielsk Podlaski wyró¿niaj¹cy
siê wysok¹ dynamik¹ rozwojow¹. To
oczywiœcie zas³uga przedsiêbiorców -
stwierdzi³ Eugeniusz Berezowiec Bur-
mistrz Miasta. Dowodem na potwier-

dzenie tak dynamicznego rozwoju mia-
sta jest wytypowanie Bielska Podla-
skiego przez Europejskie Zgromadze-
nie dla Biznesu do presti¿owej nagro-
dy corocznie przyznawanej przez tê
organizacjê. Zgodnie z wynikami ba-
dañ programu Szanse dla Inwestycji,
Turystyki i Rekreacji przeprowadzo-
nych przez centrum analityczne EBA
w Oksfordzie (Wielka Brytania), obej-
muj¹cych okres 2012-2013, bielski re-
gion wyró¿nia siê ze wzglêdu na dy-
namiczny rozwój, wysoki potencja³ in-
westycyjny i turystyczny oraz atrak-
cyjny wizerunek. Komitet Sokrates
nominowa³ miasto Bielsk Podlaski oraz

Burmistrza do presti¿owych nagród
miêdzynarodowych w dziedzinie zarz¹-
dzania miastem i administracj¹ Najlep-
sze Miasto i Najlepszy Burmistrz.

Bielsk Podlaski na mapie gospo-
darczej województwa roœnie w si³ê.
Jest wzorem do naœladowania dla wie-
lu miast w ca³ej Polsce, nie tylko w
województwie - stwierdzi³ Daniel Gór-
ski - dyrektor Departamentu Zarz¹dza-
nia RPO Urzêdu Marsza³kowskiego.

Dyskusja nad projektem strate-
gii trwa³a wiele godzin, podczas której
pytania i uwagi zg³osili m.in. Starosta
Bielski S³awomir Snarski, Wiceprezes
Unibep SA Leszek Go³¹biecki, Miro-
s³aw Stepaniuk - Dyrektor Parku Bia-
³owieskiego, Jerzy Sirak - Burmistrz
Hajnówki W³odzimierz Pietroczuk -
Starosta Hajnowski, Miko³aj Mantur -
Starosta Siemiatycki, Jan Zalewski
Dyrektor Oœrodka Rolniczego w Sze-
pietowie, Gra¿yna Tarasiuk - Wicepre-

zes Polbud SA, Nadzieja Sulima - re-
prezentuj¹ca Stowarzyszenie Przyja-
zny Transport, radny Miasta Bielsk
Podlaski Ignacy Grzybowski, Arman-
do St¹czek - mieszkaniec Bielska, To-
masz Koz³owski - reprezentuj¹cy
Wschodni Klaster Budowlany, Tama-
ra Rusaczyk - Prezes Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miro-
s³aw Roszczyc - doradca podatkowy,
Kazimierz Prus - Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Mia-
sta, Cezary Œwistak - Dyrektor bia³o-
stockich Lasów Pañstwowych.

Tekst i zdjêcie – Portal UM

w Bielsku Podlaksim

POLICJA

52-letni kierowca z 3 pro-

milami

18 kwietnia, oko³o godziny
16.00 policjanci Wydzia³u Kryminal-
nego KPP w Bielsku Podlaskim za-
uwa¿yli na trasie miêdzy Bielskiem
Podlaskim a Orl¹ osobowego pas-
sata, który jecha³ „zygzakiem”, ca³¹
szerokoœci¹ jezdni, od jednego po-
bocza do drugiego. W pewnym
momencie auto wjecha³o do przy-
dro¿nego rowu, gdzie przewróci³o
siê na bok. Funkcjonariusze natych-
miast interweniowali, gdy podeszli
do pojazdu, chc¹ sprawdziæ stan
kierowcy okaza³o siê, ¿e mê¿czy-
zna by³ kompletnie pijany. Policjan-
ci nie byli w stanie porozumieæ siê
z 52-latkiem z uwagi na to, ¿e do-
s³ownie zasypia³ za kierownica swe-
go auta. Badanie alkomatem wy-
kaza³o w jego organizmie blisko 3
promile. Mundurowi zatrzymali kie-
ruj¹cemu prawo jazdy. Teraz za
swoje nieodpowiedzialne postêpo-
wanie odpowie on przed s¹dem.

*****
Sprawca w³amania do

sklepu zatrzymany

Hajnowscy policjanci zatrzy-
mali 33-letniego sprawcê w³amania
do jednego ze sklepów spo¿yw-
czych w Bia³owie¿y. Do zdarzenia
dosz³o w nocy z 14 na 15 kwietnia.
Mê¿czyzna po wy³amaniu kraty i
wypchniêciu wentylatora, przez po-
wsta³y w œcianie otwór, wszed³ do
œrodka sklepu, sk¹d ukrad³ znajdu-
j¹ce siê tam ró¿nego rodzaju arty-
ku³y, w postaci s³odyczy, alkoholu,
papierosów, kawy, wêdlin oraz kart
do³adowania telefonów. Pokrzyw-
dzony swoje straty oszacowa³ na bli-
sko 6500 z³otych. Dziêki wnikliwej
analizie zdarzenia, policjanci szyb-
ko ustalili i zatrzymali sprawcê tego
w³amania. Okaza³ siê nim 33-letni
mieszkaniec Bia³owie¿y. Wczoraj
mê¿czyŸnie zosta³ przedstawiony
zarzut kradzie¿y z w³amaniem, do
którego pope³nienia przyzna³
siê. Teraz za swoje postêpowanie
odpowie przed s¹dem.

S£U¯BY  MUNDUROWE
ODNOTOWA£Y
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Saperzy nad Odr¹

HISTORIA

Wieczorem 27 lutego
[1945 r.] chor. Kobek zarz¹-
dza zbiórkê. Krótka odprawa
w ziemiance 2. kompanii.
Wystêpuje zastêpca dowódcy
batalionu kpt. Sawicki. Mówi:
„Nasz 6. Warszawski Samo-
dzielny Zmotoryzowany Bata-
lion Pontonowo-Mostowy by³
piêciokrotnie wyró¿niony w
rozkazach Naczelnego Do-
wódcy Wojska Polskiego, trzy
razy wymieniono nas w roz-
kazach Dowództwa Naczel-
nego Armii Czerwonej. Dzisiaj
dokonamy aktu historycznego
– wbicia pierwszego s³upa gra-
nicznego na Odrze. Pamiêtaj-
cie, tu, nad Odr¹, Boles³aw
Chrobry wbija³ s³upy granicz-
ne, tak jak wy to dziœ uczyni-
cie. Czynu tego dokona dele-
gacja w sk³adzie: ppor. W³a-
dys³aw Cieœlak, chor. Stefan
Kobek, plut. Henryk Kalinow-
ski, plut. Zenobiusz Janicki i
dwóch saperów”.

To nasz batalion jest
pierwsz¹ polsk¹ jednostk¹
walcz¹c¹ na tej piastowskiej
granicy i nam przypada za-
szczyt postawienia s³upów
granicznych. Chor. Kobek
poleca mi wyszukaæ odpo-
wiedni pieñ i przygotowaæ s³up
graniczny. W moim 2. pluto-
nie 2. kompanii jest zawodo-
wy cieœla – kpr. Adolf Wy-
drzyñski. Szykujemy odpo-
wiedni kloc. Kobek – jako za-
wodowy malarz – maluje bia-
³o-czerwone pasy. U góry na-
pis Polska i dwa wskaŸniki:
Warszawa 474 km, Berlin 64
km.

Pierwszy s³up

Ppor. Cieœlak (przed
wojn¹ by³ œlusarzem i ma bar-
dzo ³adny charakter pisma)
sporz¹dza dokument, który
zostanie umieszczony w wy-
kopie przy s³upie. Wymienia w
nim tych, którzy walcz¹c o nie-
podleg³¹ i demokratyczn¹ Pol-
skê, zginêli na przyczó³ku na
lewym brzegu Odry (tu wpi-
suje dziesiêæ nazwisk), i tych,
którzy wytrwali na swym po-
sterunku do ostatniej chwili i z
powodu odniesionych ran zo-
stali wycofani rozkazem leka-
rza wojskowego (33 nazwi-

ska). Sk³adamy uroczyœcie
w³asnorêczne podpisy (podpi-
suj¹ oficerowie i kilkudziesiê-
ciu ¿o³nierzy, g³ównie z 2. kom-
panii, bo ta akurat przebywa
w ziemiankach po zejœciu z
przyczó³ka; 1. kompania znaj-
duje siê przy moœcie na przy-
czó³ku). Dokument koñczy siê
s³owami: „Staraniem oficerów,
podoficerów i szeregowych
stawiamy tê pami¹tkê jako

ne dzia³a przeciwlotnicze.
Milcz¹. Nad przyczó³kiem
czêsto p³on¹ wystrzeliwane
przez Niemców oœwietlaj¹ce
flary. Kopiemy dó³. Ustawia-
my w nim s³up. Obok s³upa
k³adziemy na dnie butlê z do-
kumentem. Sypiemy ziemiê i
upychamy niewielkie kamie-
nie. Udeptujemy. Jak na sy-
gna³ nad Odr¹ zap³onê³a fla-
ra. Odruchowo stajemy na

dziœ przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Kombatantów Wojska
Polskiego, wzywam poleg³ych
nad Odr¹ i zmar³ych fronto-
wych ¿o³nierzy tego najdziel-
niejszego z dzielnych – jak go
nazwa³ frontowy szef sape-
rów WP gen. Jerzy Bordzi-
³owski – saperskiego batalio-
nu: stañcie cieniem

27 lutego 2013 r. przy
warszawskim pomniku Chwa-

Szczecinka;
– chor¹¿ego (poruczni-

ka) Stefana KOBKA, ¿o³nie-
rza wojny obronnej w 1939 r.
Po ucieczce z obozu jenieckie-
go do 1944 r. walczy³ w par-
tyzantce w Jugos³awii, sk¹d
powróci³ w lecie 1944 r. do
Polski, po przeszkoleniu zosta³
skierowany na front. Po woj-
nie by³ inwalid¹, wiód³ nêdzny
¿ywot, jako „titowiec” nie
móg³ znaleŸæ pracy;

– plutonowego (podpo-
rucznika) Zenobiusza JANIC-
KIEGO, junaka w 1939 r.,
uczestnika polskiej samoobro-
ny przed UPA na Wo³yniu. Po
wojnie by³ dzia³aczem ZBo-
WiD i ZIW w Niemodlinie.
Mia³ amputowan¹ nogê. Po
œmierci syna czêsto chorowa³.

Do 1960 r. ¿yliœcie w
zapomnieniu, mimo ¿e wasze
nazwiska by³y wymieniane w
encyklopediach, podrêczni-
kach szkolnych i wydawnic-
twach Wojskowego Instytutu
Historycznego.

Do odruchu ¿o³nier-
skiego solidaryzmu wzywam
nielicznych ¿yj¹cych ¿o³nierzy
s³awnego batalionu. Dzisiejsze
w³adze, ani ze sfery polityki,
ani obronnoœci, ani spraw kom-
batanckich, nie zapraszaj¹ nas
na uroczystoœci. Zatroskany o
pamiêæ o poleg³ych ¿o³nierzach
historycznego saperskiego
batalionu, mówiê:

– Nie zagraj¹ Wam
¿a³obne werble. Mimo to stañ-
cie do ¿o³nierskiego misterium.
Wo³am Was, ¿o³nierzy saper-
skiego 6. Warszawskiego Sa-
modzielnego Zmotoryzowane-
go Batalionu – równych histo-
rycznym rycerzom Chrobre-
go, bo tam, na cedyñskim Nad-
odrzu, na naszej ojcowiŸnie, po
tysi¹cu latach wróci³a wy-
zwolona Polska i tam dope³ni-
³a siê ofiara Waszego m³ode-
go ¿ycia. Najwy¿sza ofiara.

Ciebie wzywam pod
pomnik saperskiej chwa³y:

Feliksie PIETRZYK –
który nie zostawi³eœ adresu;

Stanis³awie CHEMUS
– który zostawi³eœ adres ¿ony
Weroniki;

Zygmuncie HA-
BRYCH – który zostawi³eœ
adres matki Jadwigi;

Stawiali polskie s³upy graniczne, ale dziœ w³adza o nich nie pamiêta

Replika pierwszego s³upa granicznego zosta³a usuniêta z Muzeum Wojska Polskiego. Orygina³ dokumentu
z podpisami ¿o³nierzy i oficerów batalionu znikn¹³ z gabloty ekspozycyjnej.

Na warszawskim pomniku

Chwa³a Saperom jest te¿ napis:

„CZELIN, 27 luty 1945r.”

symbol Narodu Polskiego na
granicy Odry. Szczêœliwego
znalazcê owego dokumentu
uprzejmie prosimy o zawiado-
mienie w³adz miejscowych lub
redakcje, ¿e wy¿ej podpisani
byli dotychczas ¿ywi i poszli
ze zwiêkszon¹ energi¹ do dal-
szej walki, aby pomœciæ krew
swych towarzyszy broni. Nie
rzucim ziemi, sk¹d nasz ród.
Tak nam dopomó¿ Bóg! Cze-
lin, Luty 27, 1945 r. Oficero-
wie p.w. ppor. W. Cieœlak,
chor. S. Kobek”.

£adujemy s³up na sa-
mochód, bierzemy ³om, ³opatê
i œwierkowe wieñce. Bez
œwiate³ doje¿d¿amy do pierw-
szych zabudowañ – a raczej
gruzów zniszczonego Czelina.
Bierzemy s³up na ramiona,
narzêdzia, wieñce i butlê z
dokumentem. Schodzimy nad
Odrê. Nieopodal – przy wy-
sokiej skarpie radzieckie sta-
nowiska obrony przeciwlotni-
czej. Na skarpie okopane licz-

bacznoœæ. W seledynowym
œwietle niemieckiej flary lœni
bia³o-czerwony graniczny
s³up. Tu Czelin. Nieopodal hi-
storyczna osada Cedynia. A
wiêc wróciliœmy. Historia
przywiod³a w to Nadodrze
polskich ¿o³nierzy. Za rzek¹
Brandenburgia. Tam siê naro-
dzi³ krwawy Drang nach
Osten.

Gaœnie kolejna flara.
Spogl¹damy po sobie. Nie
ustalono ¿adnej ceremonii.
Salutujemy i odchodzimy kil-
ka metrów. Kobek ukl¹k³.
Widzê, jak ociera ³zy. Ja z Ja-
nickim podajemy sobie d³oñ.
Cieœlak daje znak rêk¹ do po-
wrotu do naszych leœnych zie-
mianek.

Stañcie do apelu!

Jako jedyny ¿yj¹cy
uczestnik wbicia pierwszego
na zachodniej rubie¿y granicz-
nego s³upa wyzwalanej Polski,

³a Saperom, aby razem z nie-
licznymi weteranami batalio-
nu pok³oniæ siê Niepodleg³ej
OjczyŸnie. Na potê¿nych py-
lonach tego pomnika jest te¿
napis: „CZELIN, 27 luty 1945
r.”.

Wzywam cienie zmar-
³ych frontowych kolegów – z
którymi mia³em okazjê spo-
rz¹dziæ historyczny dokument,
przygotowaæ s³up graniczny z
wizerunkiem or³a i napisem
POLSKA i ustawiæ go na
brzegu Odry:

– podporucznika (póŸ-
niej podpu³kownika) W³adys³a-
wa CIEŒLAKA, uczestnika
wojny obronnej Polski w 1939
r., po kapitulacji Niemiec pe³-
ni¹cego obowi¹zki zastêpcy
dowódcy batalionu WOP w
Ustce. Jako kapitan zosta³
oskar¿ony i skazany za tzw.
szeptankê antyradzieck¹ na
szeœæ lat wiêzienia i degrada-
cjê. Zrehabilitowany. Wielce
zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny
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Janie DORO¯KO –
który zostawi³eœ adres ojca
Aleksandra;

Józefie KOLENDA –
który zostawi³eœ adres ojca
Józefa;

W³adys³awie RU-
MYÑSKI – który zostawi³eœ
adres ¿ony Marii;

W³adys³awie WO•-
NIAK – który zostawi³eœ ad-
res matki Ludwiki;

Mieczys³awie FIJA£-
KOWSKI – który zostawi³eœ
adres ¿ony Wiktorii.

Wzywam pod ten po-

mnik, aby zaœwiadczyæ – po-
legliœcie na polu chwa³y.

Siêgam do rozkazu nr
39 z 26.02.1945 r.

/Zellen (Czelin) n.
Odr¹. Czytam: „6. Samodziel-
ny Zmotoryzowany Batalion
Pontonowo-Mostowy:

Ubyli: Wskutek odnie-
sionych ran podczas wykony-
wania zadania bojowego ode-
szli do szpitala kpr. WY-
DRZYÑSKI Adolf, szer.
BO¯EK, szer. ANDRZEJAK
i szer. DZIADUSZ...”.

Niedok³adny zapis: kpr.

Adolf Wydrzyñski, dowódca
dru¿yny w moim 2. plutonie 2.
kompanii, skona³ w drodze do
radzieckiego szpitala w Miesz-
kowicach.

W zapomnieniu

Replika pierwszego s³u-
pa granicznego zosta³a usu-
niêta z Muzeum Wojska Pol-
skiego. Orygina³ dokumentu z
podpisami ¿o³nierzy i oficerów
batalionu znikn¹³ z gabloty
ekspozycyjnej.

Gen. Wojciech Jaruzel-

ski tu¿ przed odejœciem z urzê-
du Prezydenta RP uda³ siê z
wizyt¹ do Czelina, gdzie z³o-
¿y³ wieniec pod pomnikiem
upamiêtniaj¹cym miejsce wbi-
cia przez ¿o³nierzy naszego
batalionu pierwszego s³upa
granicznego. Uczestniczy³em
w tej uroczystoœci jako cz³o-
nek oficjalnej delegacji.

Obecnie trwa rewitali-
zacja Siekierkowskiego Re-
gionu Pamiêci Narodowej.
Zostanie odnowionych wiele
obiektów zlokalizowanych w
Czelinie, Gozdowicach, Sta-

rych £ysogórach i Siekier-
kach. Wœród nich pomnik-obe-
lisk w Czelinie, pomnik Sape-
ra i Muzeum Sapera w Goz-
dowicach.

Serdeczne s³owa kom-
batanckiej wdziêcznoœci prze-
ka¿emy w³adzom Mieszkowic
i Czelina 2 marca 2013 r. pod-
czas zaplanowanej uroczysto-
œci w Czelinie.

Przedruk z nr 9 (687)

Tygodnika „Przegl¹d”

W 1513 roku król Zyg-
munt Stary postanowi³ utwo-
rzyæ z czêœci województwa
trockiego województwo pod-
laskie. Obejmowa³o ono ol-
brzymi obszar od Augustowa
na pó³nocy po Brzeœæ i Ka-
mieniec na po³udniowym

wschodzie. W jego sk³ad we-
sz³y ziemie: bielska, brzeska,
drohicka, kamieniecka i miel-
nicka. Pierwszym wojewod¹
podlaskim zosta³ Iwan Sapie-
ha. Niestety dwa lata po no-
minacji zmar³ i tak naprawdê
nie zd¹¿y³ zorganizowaæ no-
wego województwa. Woje-
wództwo zaczê³o wiêc funk-
cjonowaæ dopiero w 1520 roku,
a jego stolic¹ zosta³ Drohi-
czyn. Od tego czasu woje-

wództwo podlaskie przecho-
dzi³o ró¿ne koleje losu o czym
szerzej piszemy w wieœciach
internetowych.

26 kwietnia odby³y siê
uroczyste obchody 500 rocz-
nicy utworzenia wojewódz-
twa, które w zamiarze jego

organizatorów mia³y staæ siê
okazj¹ do wielkiej promocji, a
sta³y siê pokazem braku umie-
jêtnoœci organizacyjnych po-
cz¹wszy od  fatalnie dobrane-
go terminu imprezy - w godzi-
nach szczytu pi¹tkowego po-
po³udnia i tu¿ przed d³ugim
majowym weekendem co
sprawi³o, ¿e niewielu bia³osto-
czan pojawi³o siê na ulicy Li-
powej i Rynku Koœciuszki.
Gdyby nie delegacje z gmin

œwieci³y by one totaln¹ pustk¹.
Impreza, która zaszczy-

ci³ sw¹ obecnoœci¹ prezydent
Bronis³aw Komorowski,  za-
czê³a siê o godz. 17 od  para-
dy delegacji powiatów i gmin
ulic¹ Lipow¹. Korowód otwie-
ra³a kareta wioz¹ca „króla
Zygmunta Starego” i „pierw-
szego wojewodê podlaskiego
Iwana Sapiehê”. A za ni¹ w
œlamazarnym tempie maszero-
wa³y: zespo³y folklorystyczne
i grupy rekonstrukcyjne,  mi-
³oœnicy historii, zespo³y dzie-
ciêce i orkiestry dête, które u
zbiegu ul. Lipowej i Nowy
Œwiat prezentowa³y siê kilku-
dziesiêcioosobowej grupie wi-
dzów. Te prezentacje – fatal-

nie prowadzone przez myl¹ce-
go siê konferansjera – spo-
walnia³y przemarsz, ale jedno-
czeœnie pozwala³y policji, cho-
cia¿ czêœciowo roz³adowaæ
tworz¹ce siê korki. Zabrak³o
na czele parady kierownictwa
województwa - poza wice-
marsza³kiem Koryckim - któ-
re w korkach nie sta³o bo na
plac ratuszowy dotar³o, na sy-
gnale, limuzynami w towarzy-
stwie prezydenta Komorow-
skiego. Zabrak³o w pochodzie,
poza nielicznymi wyj¹tkami,
szefów samorz¹dów powiato-
wych i gminnych o których in-
formowa³ konferansjer przed-
stawiaj¹c poszczególne ekipy.
I mo¿na by tak jeszcze d³ugo.

Szkoda, ze impreza,
która mog³aby byæ naprawdê

500-lecie województwa

Wspania³a imprez, fatalna organizacja
promocja województwa sta³a
siê reklam¹ braku talentów or-
ganizacyjnych u jej organiza-
torów.                             (wss)

Wiêcej na stronie

www.wiescipodlaskie.pl/in-

ternetowewiesci
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Przed nami pierwszy w tym roku d³ugi majowy
weekend. W ostatnich dniach pogoda wyraŸnie siê po-
prawi³a, wiêc zapewne wielu mieszkañców naszego re-
gionu zechce spêdziæ go poza miejscem zamieszkania.
Podajemy wiêc kilka adresów, które mog¹ siê przydaæ
przy planowaniu wyjazdów.

www.tvhotel.pl – hotele od podszewki. Interne-
towy przewodnik video po hotelach w ca³ej Polsce. Te-
raz ka¿dy mo¿e obejrzeæ wybrany obiekt, zanim zdecy-
duje siê zatrzymaæ w nim na d³u¿ej.“www.globtroter.pl –
jedna z najwiêkszych polskojêzycznych spo³ecznoœci pod-
ró¿ników w sieci. W serwisie tysi¹ce zdjêæ, forum, a tak-
¿e przewodnik po wielu miejscach na œwiecie.

www.miejscer.pl -  baza ciekawych miejsc w Pol-
sce i na œwiecie, od najbardziej znanych atrakcji turystycz-
nych po urokliwe zak¹tki znane jedynie garstce osób.
Mo¿na zaplanowaæ niezapomniane wakacje lub odkryæ
uroki swojego regionu.

www.natrasie.pl – serwis spo³ecznoœciowy dla mi-
³oœników turystyki. Na stronie bezpoœrednie relacje uczest-
ników. Jeœli planujesz zorganizowaæ wycieczkê w egzo-
tyczne miejsce lub chcesz wyjechaæ na weekend koniecz-
nie zajrzyj na ta stronê.

www.odleglosci.pl – zastanawiasz siê gdzie wy-
jechaæ na majowy weekend? W zaplanowaniu ciekawej
wycieczki pomo¿e ci obszerny serwis turystyczny.

www.wendrowny.pl – to miejsce gdzie mo¿esz po-
dzieliæ siê wra¿eniami z podró¿y, opisaæ odwiedzane mia-
sta i kraje, oraz zamieszkuj¹cych je ludzi. To skarbnica
wiedzy dla planuj¹cych weekendowy lub wakacyjny wy-
jazd.

Adresy pomocne
na majowy weekend

21 kwietnia podsumo-
wano VI Przegl¹d haftu i ko-
ronki w powiecie hajnowskim.
Organizatorem by³ Hajnowski
Dom Kultury. Wp³ynê³o 140
prac trzydziestu autorów.

W konkursie szczegól-
nie wyró¿ni³y siê dwie panie z
gminy Narewka – ka¿da w
innej kategorii zajê³a pierwsze
miejsce.

W kategorii „koronka”
pierwsza nagrodê zdoby³a
Ma³gorzata Krawczyk z Plan-
ty – gmina Narewka. Druga
nagrodê ex aeque zdoby³y
Olga Dawidziuk z Hajnówki i

Krystyna Grygoruk z Orli.
Wyró¿nienia przyznano Jani-
nie Plewa z Hajnówki i Wie-
rze Osiak z Podlewkowia w
gminie Narewka.

W kategorii „technika
mieszana” pierwsz¹ nagrodê
otrzyma³a Halina Birycka z
Planty, drug¹ Anna Charyto-
niuk z Hajnówki.

W kategorii „haft” na-
grody zdoby³y: Nadzieja Da-
nielak, Lucyna Leszczuk i Ta-
isa Romañczuk z Hajnówki
oraz Krystyna Rusaczyk z
Narwi. Wyró¿nienie przyzna-
no Ma³gorzacie Broniewicz z

Haft i koronka
Hajnówki.

W gronie osób niepe³-
nosprawnych nagrodzono pra-
ce Moniki Abramczyk i Miro-
s³awa Daniluka oraz wyró¿-
niono prace Dawida Suchoc-
kiego i Ireny Kraœko z Powia-
towego Oœrodka Wsparcia w
Hajnówce.

Wystawa najlepszych
haftów i koronek czynna bê-
dzie do 20 maja br w Muzeum
i Oœrodku Kultury Bia³oruskiej
w Hajnówce przy ul. 3-go
maja 42.

Jan Cie³uszecki

W czwartowy wieczór - 25 kwietnia - w Operze i Fil-
harmonii Podlaksiej odby³a siêuroczysta Gala Podlaskiej Marki
Roku. By³ to juz 9 fina³ konkursu promujacy najlepsze produkty
Podlasia.

Do tegorocznego konkursu zg³oszono 63 produkty, spo-
œród których Kapitu³a Konkursu wy³oni³a zwyciêzców. W gru-
pie piêciu laureatów znalaz³ siê ser carski produkowany w
Okregowej Spóldzielni Mleczarskiej w Hajnówce. Laureatami
konkursu zostali tak¿e:

- Centrum Badañ Inowacyjnych Uniwersytetu Medycz-
nego w Bia³ymstoku

- Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum
Sztuki

- Centrum Nowocesnego Kszta³cenia Politechniki Bia-
³ostockiej

- Ogród Botaniczny "Podlaski Ogród Zio³owy" - Zio³o-
wy Zakatek w Koryciskach gmina Grodzisk.                (wsw)

Ser carski nagrodzony

Eliminacje Festiwalu "Œpiewajmy Panu"
w Hajnówce

 Po raz kolejny w Haj-
nówce odby³y siê eliminacje
Festiwalu Piosenki Religijnej i
Patriotycznej "Œpiewajmy
Panu". Festiwal organizowa-
ny jest przez KSM Drohiczyn.

Na scenie Hajnowskie-
go Domu Kultury wyst¹pi³o
21 podmiotów z dekanatu biel-
skiego, brañskiego i hajnow-
skiego.Wœród zakwalifikowa-
nych znaleŸli siê reprezentan-
ci Hajnówki :

- grupa Powiatowego
Oœrodka Wsparcia w Haj-
nówce

- zespó³ Ma³e HDK ze
Studia Piosenki HDK

- Renata Tuszyñska ze
Studia Piosenki HDK

- Julita Wawreszuk ze
Studia Piosenki HDK

- Chórek z Pi¹tki z Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Hajnówce

 Gratulujemy. Fina³ 18
maja w Bielsku Podlaskim.

Portal Starostwa

Powiatowego w Hajnówce

Powiatowy Zespó³ ds. Obchodów Œwi¹t Pañstwowych i Rocznic Patriotycznych ser-
decznie zaprasza na uroczystoœci z okazji œwiêta Konstytucji 3 Maja, które odbêd¹ siê w dniu 3
maja w Bielsku Podlaskim.

Program obchodów 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji
•  godz. 10.30 – Msza œw. za Ojczyznê w Bazylice Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny i œw.

Miko³aja
•  z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem Jana Paw³a II
•  przemarsz uczestników, przy akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej, pod pomnik

na skwerze im. Izabeli Branickiej
•  godz. 11.45 – Uroczystoœci przed pomnikiem Niepodleg³oœci Polski
– hymn narodowy
– wyst¹pienia okolicznoœciowe
– monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Marsza³ka J. K.

Pi³sudskiego w Bielsku Podlaskim
– sk³adanie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem
– wystêp M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej

Zaproszenie na obchody 222
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Nurzec w okolicach Brañska
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Na bardzo ciê¿kiej,
b³otnistej trasie w m.Wasilków
odby³y siê Igrzyska Grupy
Po³udniowej w Indywidual-
nych Biegach Prze³ajowych.
M³odzie¿ z powiatu hajnow-
skiego startowa³a w szeœciu
biegach (trzy dziewcz¹t i trzy
ch³opców)  podzielonych na
kategorie wiekowe: kl.IV, kl.V
i kl.VI.

Do Fina³ów Wojewódz-
kich Podlaskiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego, które
odbêd¹ siê dnia 27 kwietnia
2013 r. o godz.12.15 w Prze-
wiêzi,  Augustów-Patelnia,
awansowa³o 11 zawodników
i zawodniczek. S¹dz¹c po
miejscach du¿e szanse na
medale bêd¹ mia³y Natalia i
Diana z SP 6 Hajnówka oraz
Ola i Kamila z Bia³owie¿y.

Rocz.2002 (kl.IV):
VIII miejsce – Martyna Gie-
rasimiuk (SP 6 Hajnówka –
Puszcza Parkiet Hajnówka),
XIV – Gabriela Niepogoda
(SP Dubiny),

Rocz.2001 (kl.V): I

„Szkolne bieganie”
miejsce – Aleksandra Œwiæ
(SP Bia³owie¿a), III – Kamila
Cieœlak (SP Bia³owie¿a), VII
– Hubert Suchocki (SP 5 Haj-
nówka), XIV Filip Bañski (SP
5 Hajnówka),

Rocz.200 (kl.2000): I
miejsce – Natalia Wiertel ( SP
6 Hajnówka Puszcza Parkiet
Hajnówka),), IV – Diana Kar-
piuk (SP 6 Hajnówka Puszcza
Parkiet Hajnówka),  IX –
Ma³gorzata Osipczuk (SP 2
Hajnówka),  X – Kacper To-
maszuk (SP 5 Hajnówka
Puszcza Parkiet Hajnówka),),
XV – Ewa Ostapczuk (SP 6
Hajnówka).

W punktacji dru¿yno-
wej najlepiej zaprezentowa³y
siê dziewczêta z SP 6 Hajnów-
ka – VI miejsce na 24 szko³y i
ch³opcy z SP 5 Hajnówka –
VIII miejsce na 26 startuj¹-
cych szkó³.

¯yczê wszystkim bar-
dzo dobrych miejsc i medali na
podium wojewódzkim.

   Janusz Ludwiczak

SPORT
Taki tytu³ nosi projekt

promocja regionalnych pro-
duktów turystycznych przygo-
towany przez samorz¹d wo-
jewództwa. W ramach tego
przedsiêwziêcia powstanie
m.in. portal, oparty na dobrze
ju¿ znanej turystom domenie
odkryjpodlaskie.pl. Znajd¹ siê
w nim np. informacje o atrak-
cjach turystycznych, wyda-
rzeniach kulturalnych, bazie
noclegowej czy szlakach tury-

stycznych. Bêdzie on dostêp-
ny tak¿e w wersji mobilnej, do
zainstalowania na smartfonie.

 Projekt zak³ada te¿
m.in. wyposa¿enie Centrum
Informacji Turystycznej, udzia³
w polskich i zagranicznych
imprezach promocyjnych, kon-
ferencje poœwiêcone produk-
tom turystycznym, a tak¿e
kampaniê medialn¹ oraz para-
dê województwa podlaskiego.
Parada bêdzie pierwszym tego

typu wydarzeniem w regionie,
które poka¿e bogactwo i ró¿-
norodnoœæ Podlaskiego.
Wezm¹ w niej udzia³ zespo³y
muzyczne i taneczne z ró¿-
nych czêœci województwa.

Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu wynosi prawie 8 mln z³,
dofinansowanie z RPO to 7,2
mln z³. Kampania promocyj-
na ma trwaæ od kwietnia 2013
roku do wrzeœnia 2014 roku.

(jk)

Podlaskie - odwieczna potrzeba natury

Piosenka Ambasadorem Kultury

uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych -jego laureatów za-
proszono do udzia³u w konkur-
sie - a Politechnika Bia³ostoc-
ka  w ostatnich latach tak¿e
dwukrotnie organizowa³a taki
konkurs dla swoich studentów.

Jury pod przewodnic-
twem dr  Marty Wrotkowskiej
z Uniwersytetu Muzycznego
im Fryderyka Chopina uzna-
³o, ¿e najlepiej kryteria konkur-
su spe³ni³ Aleksander Pañko
reprezentuj¹cy Uniwersytet w
Baranowiczach. Drugie miej-
sce zajê³a Justina Raciñska
reprezentuj¹ca Wydzia³ In-
strumentalno-Pedagogiczny
Uniwersytetu Muzycznego

im. F. Chopina w Bia³ymsto-
ku, trzecia by³a Aneta Jab³u-
szewska  z II LO w Bielsku
Podlaskim. Wyró¿nienie przy-
znano Annie Zawadzkiej z
Uniwersytetu Medycznego w
Bia³ymstoku. Laureaci otrzy-
mali nagrody pieniê¿ne (od
200 do 500 z³) ufundowane
m.in. przez Stowarzyszenie
Wspó³pracy Polska Wschód.

Swoje wyró¿nienie
przyzna³o tak¿e XI LO w Bia-
³ymstoku, otrzyma³a je Pauli-
na Kopytko z Uniwersytetu w
Bia³ymstoku.

Na zakoñczenie kon-
kursu odby³ siê koncert laure-
atów.

(wss)
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S£U¯BY  MUNDUROWE ODNOTOWA£Y

Piekarnia

„ZIARENKO”

16 - 050 Micha³owo

ul. Fabryczna 12

Polecamy:

- chleb dla diabetyków

- chleb ¿ytni wiejski

(bez m¹ki pszennej i dro¿d¿y)

- chleb ¿ytni staropolski

oraz

wiele innych rodzajów

chleba, bu³ek, ciast,

tortów.

Zamówienia:

tel. 85 718 90 57
kom. 691 912 992

Micha³owo, Zab³udów,

Narew, Bielsk Podlaski,

Hajnówka, Bia³owie¿a, Gródek,

Krynki, Bia³ystok

i sprzeda¿ obwoŸna.

Pieczywo dowozimy

*****
26-latka w lewych

butach

17 kwietnia, oko³o
godziny 15.00 do Komendy
Powiatowej Policji w Biel-
sku Podlaskim zg³osi³a siê
pracownica jednego z miej-
skich sklepów z odzie¿¹
sportow¹. 37-latka powia-
domi³a mundurowych, ¿e
nieznana m³oda kobieta,
któr¹ dok³adnie opisa³a,
ukrad³a ze sklepu buty. Z re-
lacji pokrzywdzonej wynika-
³o, ¿e zainteresowana kup-
nem sportowego obuwia
klientka dosta³a do zmierze-
nia dwa lewe buty od ró¿-
nych par w rozmiarze 39
oraz 40. Kobieta wykorzy-
stuj¹c ruch w sklepie i nie-
uwagê ekspedientek, wy-
sz³a z niego zabieraj¹c ze
sob¹ mierzone wczeœniej
obuwie o ³¹cznej wartoœci
230 z³otych. Na podstawie
przekazanego opisowi
sprawczyni funkcjonariusze
szybko ustalili, ¿e jest ni¹ 26-
letnia znana policjantom
bielszczanka. W mieszkaniu
kobiety znaleziono skradzio-
ne, dwa lewe buty. Kobieta
by³a pijana. Badanie alko-
matem wykaza³o w jej or-
ganizmie ponad 2 promile al-
koholu. 26-latka trafi³a do
policyjnego aresztu. Teraz
m³oda kobieta za swoje po-

stêpowanie odpowie przed s¹-
dem.

www.podlaska.poli-

cja.gov.pl

IZBA CELNA
Bimbrownia… na

w³asne potrzeby

Ponad 400 litrów alko-
holu, 1000 litrów tzw. zacieru
oraz aparaturê do produkcji
bimbru zabezpieczyli funkcjo-
nariusze podlaskiej S³u¿by
Celnej w wyniku kontroli jed-
nego z gospodarstw w miej-
scowoœci Gródek.

Bia³ostoccy celnicy
ustalili, ¿e 53-letnia mieszkan-
ka Gródka mo¿e zajmowaæ siê
sprzeda¿¹ nielegalnego alko-
holu. Podczas kontroli jej po-
sesji kobieta oœwiadczy³a, ¿e
faktycznie posiada na w³asne
potrzeby „trochê alkoholu”
okazuj¹c celnikom plastikowe
kanistry, w których w sumie
by³o 80 litrów alkoholu. Kolej-
ne 320 litrów funkcjonariusze
S³u¿by Celnej znaleŸli w po-
mieszczeniu gospodarczym
znajduj¹cym przy domu kobie-
ty.

Jednak najciekawsze
znalezisko znajdowa³o siê w
przydomowej szopce. Pierw-
sze jej drzwi prowadzi³y do
pomieszczenia, w którym znaj-
dowa³ siê m³yn oraz piêtrz¹ce
siê pod œcianami worki z
¿ytem i m¹k¹. Za drugimi
drzwiami celnicy znaleŸli na-

tomiast aparaturê do pro-
dukcji bimbru na du¿¹ skalê
(urz¹dzenia ze stali nie-
rdzewnej, kocio³ oraz pom-
py), a tak¿e stalowe kadzie,
w których znajdowa³o siê
blisko 1000 litrów fermentu-
j¹cego zacieru.

Funkcjonariusze S³u¿-
by Celnej wszczêli w spra-
wie postêpowanie karne
skarbowe rekwiruj¹c niele-
galny alkohol oraz aparatu-
rê do jego produkcji. Próbki
zatrzymanego alkoholu zba-
da równie¿ Laboratorium
Celne w Bia³ymstoku. Ak-
tualnie celnicy ustalaj¹, kto
oprócz mieszkanki Gródka
bra³ udzia³ w procederze.
Sprawa jest rozwojowa.

www.bialystok.uc.gov.pl

opracowa³ ars
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W gminie Mielnik w niedzielê (21.04) odby³o siê refe-
rendum w sprawie odwo³ania wójta Adama Toboty. Na karcie
do g³osowania by³o pytanie: "Czy jesteœ za odwo³aniem Adama
Toboty, wójta gminy Mielnik przed up³ywem kadencji?"

Z powodu ma³ej liczby uczestników, niedzielne referen-
dum w sprawie odwo³ania ze stanowiska wójta Mielnika (Pod-
laskie) Adama Toboty jest niewa¿ne - informuje bia³ostocka
delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Do g³osowania uprawnionych by³o w Mielniku ponad 2,3
tys. osób. Aby referendum by³o wa¿ne, musia³o wzi¹æ w nim
udzia³ minimum 1026 osób, co stanowi 3/5 wyborców, którzy
wziêli udzia³ w drugiej turze g³osowania na wójta w ostatnich
wyborach samorz¹dowych.

Ostatecznie w referendum wziê³o udzia³ 526 osób, czyli
za ma³o, by g³osowanie by³o wa¿ne. Z tej liczby 482 osoby
zag³osowa³y za odwo³aniem wójta ze stanowiska.          (ars)

Mielnik, nieudane referendum


