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Piątek–niedziela 10–12 lipca 2020

O porwaniu 3-letniej 
Amelki mówiła cała 
Polska. Porywaczem 
okazał się ojciec, 
który właśnie stanął 
przed sądem        STR.  10
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Na widok 
nieszczęścia  

pęka jej serce, 
więc pomaga.  

Luiza  
Jodkowska 

z Białegostoku 
w konkursie  

 Ośmiu 
Wspa nia łych 

okazała się 
najlepsza 

w Polsce STR. 8-9
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625 
 
osób zakażonych 
koronawirusem wyzdrowiało 

895 
 
potwierdzone przypadki 
zakażenia wirusem ogółem 
(stan na9 lipca) 

6 
 
nowych przypadków zakażenia 
wirusem (dane z 9 lipca) 

ZAGROŻENIE 
KORONAWIRUSEM  
W WOJEWÓDZTWIE 
PODLASKIM W LICZBACH 

45 515 
 
testów próbek pobranych 
od osób, które mogły mieć 
kontakt z zakażonymi 

Zaproszenie 

Relaks, świeże powietrze i do-
bry film. To wszystko już od  
najbliższej soboty czeka miesz-
kańców gminy Wasilków.  

Pierwsza odsłona Wakacyjnego 
Kina Plenerowego z MOAK od-
będzie się w Dąbrówkach już 
w sobotę, 11 lipca, na placu 
przy OSP Dąbrówki (ul. Staro-
wiejska 114). Start o godzinie 21. 
Wszyscy chętni będą mieli oka-
zję obejrzeć trzecią część jednej 
z najbardziej kultowych pol-
skich komedii „Miszmasz czyli 
kogel mogel 3”.  

W kolejne weekendy po-
kazy filmowe odbędą się w: 
Jurowcach (18 lipca, godz. 21), 
Nowodworcach (25 lipca, godz. 
21), Rybnikach (1 sierpnia, godz. 
20). 

 Przed lub po seansach, pre-
zentowane będą zdjęcia, wyko-
nane przez członków grupy 
Krajobraźnia. (MC) 

Plenerowe 
kino w gminie 
Wasilków

13  
 
osób zmarło w wyniku 
zakażenia koronawirusem 

Białystok 
Izabela Krzewska 
izabela.krzewska@polskapress.pl  

Zamiast na złom, wózki trafią 
do najbardziej potrzebujących 
osób niepełnosprawnych. Na-
prawili je w ramach programu 
resocjalizacyjnego więźnio-
wie z zakładu karnego przy ul. 
Hetmańskiej w Białymstoku. 

Wózki przekazała firma Uni -
wer stal, zajmująca się na co 
dzień utylizacją pojazdów. - Za-
rządzamy największym sku-
pem złomu w Białymstoku. Te 
wózki były w stanie opłakanym 
- tłumaczy Grzegorz Leszczyń-
ski, prezes Uniwerstalu. 

Dowiedział się o programie 
resocjalizacyjnym „Tacy sami 
za kratami” prowadzonym 
w zakładzie karnym przy ul. 
Hetmańskiej. Firma uznała, że 
pojazdy nadają się do remontu 
i mogą jeszcze komuś posłużyć. 

Zamiast na wysypisko 
śmieci, wózki trafiły  w ręce 
więźniów. - Ramy były pogięte, 
połamanie koła, zużyte ogu-
mienie, nienadające się do  
użytku. Na wolności nie opłaca-
łoby się tego robić, bo koszty 

przekroczyłyby wartość wózka. 
Ale jak są materiały i warunki, 
każdy z osadzonych chętnie po-
maga potrzebującym. Czas 
szybciej leci i każdy ma swoje 
serce - tłumaczy Adam, jeden 
z osadzonych. 

 Z zawodu jest mechani-
kiem, więc - jak twierdzi - nie 
miał większych trudności 
przy pracy. Inni robili to po raz 
pierwszy. Jak pan Andrzej. 

- Dostaliśmy te wózki w kry-
tycznym stanie. Trzeba je było 
pomalować i odnowić całą tapi-
cerkę. Dużo czasu zajęło nam, 
żeby uformować poszczególne 
elementy, zszyć i złożyć.  Na  
szczęście mieliśmy wzorce, z któ-
rych mogliśmy cokolwiek powy-
cinać - relacjonuje. 

Kilka tygodni pracy i sprzęt 
wygląda jak nowy. W czwartek 
pierwsze dwa wózki zostały 
przekazane Caritas Archidiecezji 
Białostockiej. 

 - Wózki zostały wyremonto-
wane profesjonalnie. Są śliczne - 
cieszy się Sebastian Marcin Wiś-
niewski, zastępca dyrektora bia-
łostockiej Caritas. - Serdecznie 
dziękuję osobom, które przeka-
zały i je odnowiły. Trafią do osób, 
które bardzo ich potrzebują. ¹

Więźniowie naprawili wózki, 
pomogli niepełnosprawnym

Pogoda w regionie

1651 
Powstanie Chmielnickiego: 
wojska polskie zadały Koza-
kom ostateczną klęskę na bag-
nach nad rzeką Płaszówką, co 
zakończyło bitwę 
pod Beresteczkiem (28 
czerwca-10 lipca). 

1941  
Doszło do pogromu w Jedwab-
nem, podczas którego spalono 
żywcem żydowskich miesz-
kańców miasta i okolic. 

1982  
Podczas rozgrywanych w Hi-
szpanii XII Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej Polska poko-
nała w meczu o III miejsce 
Francję 3:2. 

2018  
 Zakończyła się akcja ratunkowa 
w jaskini Tham Luang w  Tajlan-
dii, w wyniku której wyprowa-
dzono na powierzchnię uwię-
zionych w niej od 23 czerwca  
12 chłopców i ich trenera.

Bielsk Podlaski

Sokółka

Siemiatycze

Ełk 

Suwałki

Augustów

Łomża
BIAŁYSTOK

Źródło: meteoprog.pl

19°C  12°C

20°C  13°C
21°C  13°C

23°C  14°C
22°C   14°C

23°C  14°C

Dziś 192. dzień roku 
Do sylwestra pozostało 174 
dni.  

Wschód słońca  
w Białymstoku  
o godz. 4.17, zachód 20.49. 
Dzień będzie trwać 16 godzin 
i 32 minuty. Jest krótszy 
od najdłuższego w 2020 r. 
dnia w Białymstoku (20 
czerwca) o 20 minut i dłuższy 
od najkrótszego w roku (20 
grudnia) o  9 godz. i 2  minuty.  

Imieniny  
dziś obchodzą:  
Filip, Amelia, January, Aniela, 
Antoni, Maurycy

Sobota
dzień

noc

Piątek

MIN MAX

18°C 17°C 
MIN MAX

16°C 18°C 

Niedziela
dzień

noc

MIN MAX

19°C 15°C 
MIN MAX

12°C 15°C 

KARTKA Z KALENDARZA10 LIPCA 

Wczoraj osadzeni przekazali dwa wózki. W planach są kolejne. 
Służba więzienna deklaruje, że chętnie wyremontuje też rowery
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Akcja 

Blisko 1000 biegaczy rywali-
zowało w tegorocznej Sztafe-
cie Maratońskiej Electrum 
Ekiden. Na przekór pandemii 
koronawirusa miłośnicy biega-
nia, w 6 - osobowych druży-
nach pokonali dystans 42,2 km 
i tym samym pomogli pacjen-
tom z Białostockiego Hospi-
cjum dla Dzieci.  

Paradoksalnie pandemia koro -
na wirusa nie ograniczyła za-
sięgu imprez biegowych. Dzięki 
wirtualnej formule sztafety 
każdy, bez względu na miejsce 

pobytu i poziom kondycji mógł 
wziąć w niej udział. 

- Pandemia uniemożliwiła 
nam organizację sztafety w for-
mie, w jakiej znamy ją od lat. Nie 
chcieliśmy tego przerywać, więc 
zaproponowaliśmy biegaczom 
sztafetę wirtualną. Każdy mógł 
biegać tam gdzie chce i gdzie 
może. Każda drużyna wyzna-
czała swój start i metę, ważne, 
aby trzymać się zasad - dystans 
42,2 km musiał się zgadzać – 
mówi Grzegorz Kuczyński, pre-
zes Fundacji Białystok Biega. - 
Nowa formuła pozwoliła na start 
drużyn z całej Polski i z tej okazji 
skorzystało prawie 300 osób!  

W sportowej rywalizacji 
wzięły udział nie tylko drużyny 
z Polski, ale również z zagranicy 
m.in. z: Norwegii, Danii, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Ukrainy 
i Niemiec.  

Uczestnicy 6 edycji Electrum 
Ekiden Virtual przyczynili się 
do wsparcia Podopiecznych 
Fundacji „Pomóż Im”. W tym 
roku ponad 12 000 zł Fundacja 
Białystok Biega - organizator 
sztafety przekaże na rzecz Biało-
stockiego Hospicjum dla Dzieci. 
Od 2015 roku Fundacja Białystok 
biega przekazała na potrzeby 
nieuleczalnie chorych dzieci 
łącznie ponad 140 tys. zł. Opr. WS

Rywalizacja była wirutualna, pomoc jak najbardziej realna

magazyn

Każda drużyna wyznaczała swój start i metę, ale wszystkie 
musiały trzymać się zasad - dystans 42,2 km musiał się zgadzać
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