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Nasze patronaty
7 września, godz. 11.00 - Wyszki - Dożynki Diecezjalne
7 września, godz. 15.00 - Lipiny - IX Bulwa Fest
14 września - Hajnówka - Finał Pucharu Polski Nordic Walking Hajnówka 2019
I Dni Białowieży

466 urodziny Zabłudowa
W sobotę 17 sierpnia na parkingu gminnym przy ulicy Kolejowej odbyły się I Dni Białowieży.
Organizatorem wydarzenia
była Gmina Białowieża. Honorowy
patronat nad imprezą objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku, Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP,
Robert Tyszkiewicz, poseł na Sejm
RP.
Partnerami wydarzenia byli:
Nadleśnictwo Białowieża, Dom
Cd. str. 2

Czytaj str. 2

Dożynki w Jałówce

Czytaj str. 7

Lipiny

IX Festyn Bulwa Fest

W malowniczej wiosce Lipiny
położonej na skraju Puszczy Białowieskiej odbędzie się 7 września
już dziewiąte Święto Ziemniaka.
Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Krynica”. Założyło je
w kwietniu 2013 r. dwudziestu
mieszkańców, którym zależało na
zachowaniu tradycji i kultury regionu oraz integracji mieszkańców.
Tradycyjnie w trakcie festynu odbę-

w BIAŁYMSTOKU

dzie się konkurs na najsmaczniej- go. Wśród potraw królował będzie
szą potrawę z ziemniaka,oraz na
oczywiście ziemniak. Podczas fenajdłuższą obierkę.
stynu odbędzie się zbiórka funduWystąpią zespoły: Cygańskie szy na leczenie mieszkańców gminy
Serca z Igrył, Souvenir z Białego- - Oskara i Patryka.
stoku, Zabobony z Białorusi, SaA imprezę zakończy potańmohon, Lotos z Dubin i Żawaranki
cówka na świeżym powietrzu. Imz Mochnatego. W programie także
prezie patronują Wieści Podlaskie.
inne konkursy i cygańskie wróżby,
Zapraszamy do wspólnego
wspólne gotowanie i degustacja spędzenia sobotniego wieczoru
tradycyjnego Kociołka Cygańskie- w Lipinach.
(s)

ZAPRASZAMY
wszystkich uczniów
i ich rodziców
do księgarni
w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 124
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY
w NAJLEPSZYCH
CENACH

- książki
- podręczniki
- artykuły
szkolne

I Dni Białowieży
Cd. ze str. 1

Dziecka w Białowieży, Roman Tarasewicz z zespołu Obraz Kontrolny,
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Białowieski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Ochotnicza Straż Pożarna
w Białowieży, Białowieski Ośrodek
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży.

466 urodziny Zabłudowa

Białowieży, wieloletni pracownik
przypominam żubrze, zimowe
Białowieskiego Parku Narodowego.
przygody,
Rozstrzygnięto również kon- - nagroda Mieczysława Baszki, pokurs fotograficzny „Wakacje w Biasła na Sejm RP- Magdalena Gałowieży z żubrem w tle”.
biec, lat 12, za pracę Z gipsem
Wyróżnienia:
po Puszczy.
- Mikołaj Wołosik, lat 5, za zdjęcie
Pierwsza nagroda, ufundoŻubr, co się zowie,
wana przez Romana Tarasewicza
- Oliwa Drozd, lat 5, za zdjęcie z zespołu Obraz Kontrolny- Maja
Żubrzyca wieczorową porą,
Ostrowiecka, lat 10, za pracę Bia- Maria Wołosik, lat 12, za zdjęcie łowieża w Mej dłoni.
Żubr na plaży się smaży,
Nie obyło się oczywiście bez
- Lena Ostrowiecka, lat 9, za zdjęcie
występu artystycznych. Na scenie

W sobotni wieczór, 17 sierpnia, mieszkańcy Zabłudowa licznie
przybyli do Parku Zamkowego gdzie
tradycyjnie zorganizowano największą imprezę plenerową w mieście,
czyli 466 urodziny Zabłudowa. Mia-

na prezentacje młodych talentów
a następnie jubileusz 25-lecia zespołu Reczanki. Po jubileuszowym
koncercie zespołu nie było końca
gratulacjom. Przybyli do parku mogli obejrzeć także występy zespołu

sto zostało lokowane na prawie
magdeburskim w 1553 roku dzięki
staraniom Grzegorza Chodkiewicza.
Nie miało szczęścia do właścicieli, którzy często się zmieniali. Ale
może dzięki temu ma interesującą
i bogatą historię.
Urodziny Zabłudowa rozpoczęto Hejnałem. Po uroczystym
otwarciu imprezy przez Burmistrza Zabłudowa przyszedł czas

Mniej Więcej, pokaz tańca w wykonaniu Fabryki Tańca, Kabaret Rwetes a gwiazdą wieczoru był Szymon
Wydra &Carpe Diem. Nie brakowało
tez atrakcji dla dzieci. Ci, których
nie interesowało to co się dzieje
na scenie mogli obejrzeć mecz piłki nożnej Rudnia Zabłudów – Piast
Białystok. Imprezę zakończyła potańcówka z zespołem Viesna. (cz)
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Trwa modernizacja Drogi Narewkowskiej
Podczas wydarzenia na
wszystkich przybyłych czekało
wiele atrakcji:
- stoiska z produktami lokalnymi,
- stoiska edukacyjne Białowieskiego
Parku Narodowego, Nadleśnictwa
Białowieża oraz Instytutu Biologii
Ssaków PAN w Białowieży,
- pokazy sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Białowieży i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Białowieży,
W trakcie sobotniej imprezy
po raz pierwszy wręczono nagrodę
„Tytuł Króla Puszczy”, przyznawaną
za zasługi lub wybitne osiągnięcia,
które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Białowieży.
Historycznymi, pierwszymi laureatami nagrody zostali:
1. Anna Kulbacka, dyrektor
Technikum Leśnego w Białowieży.
2. Ks. Sergiusz Korch, proboszcz parafii prawosławnej
p/w św. Mikołaja w Białowieży.
3. Piotr Bajko, mieszkaniec
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W przygodę z żubrem,
- Maria Kotowicz, lat 12, za zdjęcie
Żubr,
- Aleksandra Wołosik, lat 9, za zdjęcie Żubr na drzewie,
Nagrody specjalne:
- nagroda Stanisława Derehajły,
marszałka Województwa Podlaskiego- Dominik Kamieński, lat
9, za pracę Żubr na posterunku,
- nagroda Roberta Tyszkiewicza posła na Sejm RP- Julita Sieńczuk,
lat 11, za pracę Dla ochłody

zaprezentowali się:
- grupa taneczna WHAT DO YOU
MEAN,
- grupa projektowa RÓWNAĆ SZANSE,
- Julity Kiczkajło,
- Chór Leśników Białowieskich,
- Ruczajok,
- DzikiRaj
- Obraz Kontrolny,
- KORS&RELAX.
Mateusz Gutowski

Do końca września potrwa
modernizacja ostatniego - 7-kilometrowego odcinka tak zwanej
Drogi Narewkowskiej. Remont
22-kilometrowej drogi leśnej z Białowieży do Narewki budził sprzeciw
ekologów i naukowców.
W liście otwartym do ministra
środowiska Henryka Kowalczyka apelowali o zaprzestanie, jak
twierdzili - „asfaltowania Puszczy
Białowieskiej”. Natomiast od lat
o remont tej drogi zabiegała część

mieszkańców oraz samorządowcy.
Lasy Państwowe planują oddać Drogę Narewkowską do użytku
do końca tego roku.
Źródło: Polskie Radio Białystok

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Młodzi duchem w Strabli
„Przeminęło, przeleciało tury w Surażu – Marek Jarosz wraz
i przekwitło jako kwiat, nam uro- z zespołami śpiewaczymi z Suraża
dę odebrało a dodało 10 lat”- tymi
i Zawyk. członkowie Klubu Seniora”
słowami   dn.21.08.2019r. w sali
Razem” z Wyszek. przedstawiciegimnastycznej Szkoły Podstawowej le Koła Gospodyń Wiejskich oraz
w Strabli, powitała licznie przyby- Stowarzyszenia „ Aktywna Wieś”
łych gości, Zofia Oksiuta, która z Niewina Borowego na czele
przed 10 laty konkursem „Ręką Se- z prezesem tych organizacji -Boniora” zainicjowała powstanie przy żeną Gromada, Sołtys sołectwa
GCBK w Wyszkach –Filia w Strabli, Strabla-Łyse –Stanisław Radziwon,
Klubu Seniora. Jubileusz uświetnili Seniorzy ze Stowarzyszenia” Młoswoją obecnością: Wicemarszałek dzi Duchem” oraz członkinie Koła
Województwa Podlaskiego – Sta- Gospodyń Wiejskich „ Strabella
nisław Derehajło, Wójt Gminy Wy- – Moja Mała Ojczyzna”, na czele
z prezesem KGW- Stanisławą Popławską, oraz
z prezesem stowarzyszenia –Januszem Wyszyńskim, zacna seniorka
–Jadwiga Zabrocka , która nas wspiera duchowo
i jest z nami na dobre i na
złe –dziękujemy. Jedni
powiedzą, że 10 lat to
mało, ale w życiu seniora
to bardzo dużo. Niestety
nie wszyscy członkowie
mogli świętować jubileusz, gdyż niektórych już
nie ma wśród nas, inni
szki- Mariusz Korzeniewski, Sekre- byli obecni z nami tylko duchem,
tarz Gminy –Tadeusz Wielanow- ponieważ ich stan zdrowia nie poski, Dyrektor Gminnego Centrum zwalał na przybycie. Obecnie Klub
Biblioteczno-Kulturalnego w Wy- Seniora liczy około 20 członków.
szkach - Henryk Zalewski, Pro- Na przestrzeni tych lat założono
boszcz Parafii Wniebowstąpienia Stowarzyszenie, Koło Gospodyń
Pańskiego w Strabli ks. Maciej Łu- Wiejskich oraz zespół śpiewaczy.
kaszewicz, Proboszcz Parafii Jana
Działania seniorów na płaszczyźChrzciciela w Sadownem- ks .Anto- nie m.in. wokalnej, kulinarnej i krani Kunicki, Dyrektor Gminnej Opie- joznawczo -turystycznej można
ki Pomocy Społecznej – Marzanna
było zobaczyć na przedstawionej
Olszewska oraz Inspektor GOPS prezentacji.
– Bożena Siemieńczuk, Dyrektor
W dalszej części uroczystoBanku Spółdzielczego w Brańsku ści przybyli goście wyrazili swoją
Oddz. w Wyszkach- Barbara Wy- wdzięczność za zaproszenie oraz
szkowska – Perkowska, Dyrektor pogratulowali seniorom jubileuszu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul- wręczając okolicznościowe prezen-

ty. Kolejnym punktem spotkania „miodzikami”. Spotkaniu towarzy- czasu, przełamaliśmy stereotypy,
był poczęstunek oraz występy ze- szyła miła i przyjazna atmosfe- wyszliśmy z domu aby dzielić się
społów śpiewaczych z zaprzyjaź- ra. Gromki śpiew i rytmy muzyki swoją wiedzą i doświadczeniem
nionych Klubów Seniora z Wyszek, biesiadnej porywały seniorów do z młodym pokoleniem , promować
Suraża i Zawyk. Podczas biesiady tańca. Podczas zabawy można było swoją miejscowość, gminę, region, każdy Jubilat otrzymał pamiątko- zobaczyć co seniorom w duszy gra. nabrać wiatru w żagle bo jesteśmy
wą książkę ”Relaks Seniora”. W raReasumując dekadę istnie- „młodzi duchem”. Do zobaczenia za
mach podziękowań za przybycie
nia Klubu Seniora można powie- 10 lat.
Zofia Oksiuta
wszyscy goście zostali obdarowani
dzieć –nie zmarnowaliśmy tego
Milejczyce

Stypendia Marszałka
Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego
za szczególne osiągnięcia w nauce.
Wnioski będą przyjmowane
do 20 września 2019 r.
Stypendia przyznawane są
przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne
osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.
Stypendia mogą otrzymać
uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej
zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące osiągnięcia:
* uzyskali średnią ocen na
koniec roku szkolnego w szkole
podstawowej, w gimnazjum lub
Wieści Podlaskie

w szkole ponadgimnazjalnej co
najmniej 5,00;
* byli co najmniej trzykrotnie
laureatem konkursu/olimpiady na
szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/
turnieju na szczeblu ogólnopolskim/
międzynarodowym.
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym
była uczniem szkoły. W przypadku
uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni,
wniosek w ich imieniu składa rodzic
lub opiekun prawny.
Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim
roku szkolnym uczęszczał uczeń
ubiegający się o stypendium.
Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku
szkolnym 2018/2019 wraz z podpi-

Lepsza droga
do Czeremchy

saną klauzulą informacyjną RODO,
należy złożyć w Urzędzie MarszałZnikną w końcu kocie łby na
kowskim Województwa Podlaskiego
drodze powiatowej łączącej Milejw Białymstoku,
czyce z Czeremchą. Jeszcze w tym
* osobiście w kancelarii ogól- roku zostanie wyremontowany 3
nej urzędu - parter, pokój 022 bądź kilometrowy odcinek drogi powia* przesłać pocztą (na adres towej nr 1774B. Taką decyzję podpodany poniżej), w nieprzekraczal- jęła Rada Powiatu Siemiatyckiego.
nym terminie do dnia 20 września
Nowa nawierzchnia bitumiczna za2019 r.
stąpi dotychczasowy bruk i dziuraKwota przyznanego stypen- wy asfalt. Zadanie pod nazwą „Rozdium dla jednego stypendysty za
budowa drogi powiatowej nr 1774B
rok szkolny 2018/2019 wyniesie
Milejczyce - Rogacze - Miedwieżyki
4000 zł.
- droga nr 66 odcinek MiedwieżyWięcej informacji:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl
lub osobiście w urzędzie:
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

Czerewki

ki - granica powiatu hajnowskiego”
obejmuje m.in. wykonanie żwirowych zjazdów,wykonanie zatoki
autobusowej, wykonanie oznakowania. Wartość prac - ok. 2,6 mln zł,
z czego 50 procent pokryje gmina
Milejczyce.
Przewidziane prace obejmują
niewielki odcinek trasy (ok. 20 %).
Warto by w porozumieniu z powiatem hajnowskim wyremontować
całą drogę laczącą w końcu dwa
powiaty.
(sok)

Inwestycje w DPS

W Domu Pomocy Społecznej
w Czerewkach przebywa aktualnie
95 pensjonariuszy, Ponad 50 procent
z nich stanowią osoby na wózkach
lub leżące. Nowa inwestycja poprawi komfort opieki nad tymi osobami.
W ramach inwestycji o wartości 1
654 120,01 zł (w tym dofinansowanie z PFRON - 657 444,00 zł) zostanie zamontowana winda szpitalna,
co ułatwi poruszanie się wszystkim

mieszkańcom i ułatwi prace personelu. Ale to nie koniec inwestycji
w DPS. Obejmuje ona także poszerzenie korytarza, wymianę posadzek,
drzwi, oświetlenia korytarzy, okien
dachowych, montaż wentylacji łazienek, wymianę balustrad a w oknach
pojawią się moskitiery. Przewiduję
się, że najbliższe święta mieszkańcy spędza w bardziej komfortowych
warunkach.
(sw)
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Jublileusz OSP

Boćki

Ochotnicza Straż Pożarna - naczelnik - Antoni Michalski
W roku 1960 powołano przy
- skarbnik - Józef Jabłoński s.Jana
w Boćkach ma już 110 lat. Jubi- - z-ca nacz.- Antoni Panasiuk
jednostce orkiestrę dętą.
- gospodarz - Jan Łukaszewicz.
leuszowe obchody poprzedzono
warsztatami ratowniczymi „Boćki
2019”. W tym stuleciu w jej szeregach działało kilka pokoleń strażaków.
Boćkowska Straż Pożarna powstała 29 sierpnia 1909 roku. Straż
nie miała własnego zarządu, podlegała pod koło łowieckie.
Z pierwszych lat działalności
nie zachowało się za wiele dokumentów. Z fotografii z tego okresu
prezentowanych na stronie gminy
można się dowiedzieć, że w 1920
roku boćkowscy strażacy posiadali
sztandar, a w roku 1924 rozpoczęli budowę drewniano-murowanej
remizy. Murowany parter był przeznaczony na remizę, Pierwsze piętro zajmowała drewniana świetlica
o wymiarach 10 x 15 m zwieńczona
wieżą. Budynek został zniszczony
przez żołnierzy radzieckich w czerwcu 1941 r.
Po wojnie straż reaktywowano. Na zebraniu odbytym 5 czerwca
„Zarząd Magistratu, Rada Miejska i Korpus Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach.” Rozpoznane osoby: rząd
1946 roku, w którym wzięło udział
pierwszy siedzą: w środku Konstanty Łukaszewicz, drugi z lewej Lin; rząd drugi od prawej: 1.Włodzimierz
32 strażaków wybrano zarząd
Łukaszewicz, 2.Władysław Głowacki, 3.Władyslaw Łukaszewicz, 4?, 5.Kosarski, 6.?, 7.Jan Kudrewicz; rząd trzeci od
w składzie:
lewej: 1,2 - ?, 3.Jan Rudkiewicz z-ca komendanta OSP, 4.Bolesław Derehajło - komendant OSP, 5.Antoni Lubowicki
- prezes OSP - Jan Rutkiewicz
- adiutant, 6.Paweł Swierszczynski, 7.Bronisław Swierszczyński; rząd czwarty od prawej: 1.Kazimierz Głowacki,
- sekretarz - Feliks Łukaszewicz
2.Stanisław Stołkowski, 3.Adam Kudrewicz, 4,5,6-?, 7.Wacław Łukomski; rząd ostatni w środku Stefan Tyszkiewicz.
Boćki

IV Gala Disco Polo

Zubowo

Aktualnie prezesem OSP jest
Marta Tymińska-Malinowska. Przed
nią tę funkcję od reaktywowania
OSP pełnili: Jan Rutkiewicz, Antoni Michalski, Eugeniusz Kapuśniak,
Stanisław Jaźwiński i Stanisław Derehajło.
Funkcję Naczelnika w tym
okresie pełnili: Antoni Michalski,
Antoni Panasiuk, Bolesław Gryglas,
Franciszek Łukaszewicz, Tadeusz
Kuczyński i Tadeusz Turkowicz.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza w kościele i cerkwi w intencji strażaków, po której strażacy
wraz z orkiestrą przemaszerowali
na plac przed Urzędem Gminy. Oficjalną część rozpoczęło złożenie
przez dowódcę uroczystości kpt.
Marcina Turkowicza meldunku z-cy
Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Białymstoku st. bryg. Piotrowi
Pietraszko. Następnie prezes OSP
Marta Tymińska-Malinowska przywitała zebranych oraz przedstawiła
krótki rys historyczny.
W trakcie imprezy OSP odznaczono Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, wręczono także
medale i odznaczenia wyróżniającym się strażakom oraz wyświęcono
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN GBA 4,7/40. Źródło UG Boćki

Nowa placówka kulturalna

Po raz czwarty w ostanią niedzielę sierpnia odbyła się
w Boćkach gala disco polo. Występy rozpoczął Freeboy z Wygonowa.
Przed licznie zebraną publicznością
wystąpiły zespoły: Niunio, Speed,
Kors&Relaks, Fantastic Boys, Fit
Boćkowianki, Aga eN, Way, Maksim, Neon i „rolnik, który szuka żony”
czyli Adam Kraśko. Niezabrakło też
atrakcji dla dzieci.
(s)

Relacja z imprezy w następnym numerze
Powiat białostocki
Do 28 sierpnia samorządy
z woj. podlaskiego mogły składać
wnioski na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych
i powiatowych na przyszły rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).
Rządowe środki w ramach
tego funduszu dla województwa
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Remonty dróg
podlaskiego na 2020 roku wynoszą
w sumie 201,4 mln zł. To czwarta
alokacja w kraju po województwie
mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim.
Z tej kwoty ponad 156 mln
zł będzie rozdysponowane na dofinansowanie wniosków na przyszły
rok, natomiast blisko 50 mln zł

przeznaczonych zostało na zadania wieloletnie, których realizacja
odbędzie się w 2020 roku.
Zdecydowaną większość tej
kwoty chce pozyskać powiat białostocki,który zamierza złożyć aż
22 wnioski na inwestycje drogowe.
Są wśród nich m.in. wnioski obejmujące:
Cd. str. 7
Wieści Podlaskie

Półtorej tony śniętych ryb w zalewie Siemianówka

Podlasie w obiektywie

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce organizuje po
raz piętnasty konkurs fotograficzny
„Podlasie w obiektywie im. Wiktora
Wołkowa”.
Celem konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno

przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe
miejsca oraz tradycję i kulturę.
Prace na konkurs można zgłaszać do 15 października 2019 r.
Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie Muzeum - www.
muzeumbialoruskie.hajnowka.pl lub
Wieści - www.wiescipodlaskie.eu. (s)

Dziadkowice

Moja gmina w obiektywie
W trakcie I Dnia Dziadkowic
rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja gmina
w obiektywie”. Komisja konkursowa w składzie: Arkadiusz Orłowski,
Anna Jaszczołt, Joanna Szabracka,
Katarzyna Żukowska, Teresa Wioletta Stachowiak przynała nagrody

następującym autorom fotografii:
I miejsce - Magdalena Jachimczuk za zdjęcie „Dwór w Dołubowie”,
II miejsce - Anna Bakunowicz,
za zdjęcie „Rzepak w słoneczku”,
III miejsce - Julia Brzezińska,
za zdjęcie „Konie na wyspie”.
(ugd) (foto. ug. Dziadkowice)

Tysiące śniętych ryb w Kanale
Rudnia w miejscowości Rybaki - to
fragment zalewu Siemianówka. Takie zjawisko zaniepokoiło miejscowych i turystów, a w szczególności
wędkarzy.
Jak mówią - w sobotę wieczorem ryby zaczęły pływać bokiem,
ale dziwne było już to, że w piątek
ukleja w ogóle nie brała.
Od rana działania podjęły
władze okręgowe Polskiego Związku Wędkarskiego, które za przyczynę śnięcia ryb podają przyduchę.
W poniedziałek od rana pracownicy PZW odławiają śnięte ryby,
te trafią do utylizacji.
Choć skala zjawiska jest
ogromna jak na 300-metrowy kanał, to na pozostałej części akwenu
nie ma żadnego zagrożenia.
Około półtorej tony - głównie

ukleja - jakieś 80 procent, pozostałe ryby które zauważyłem to płoć,
krąp, okoń. To jest miejscowy brak
tlenu - wysoka temperatura, brak
wiatru i niski poziom wody. Niestety
odbiło się to na organizmach, które się tu znajdują. Na pozostałej
części akwenu nie widać żadnych

śnięć, także żadnej klęski ekologicznej nie przewiduję - mówi kierownik
Zakładu Rybackiego Siemianówka
Andrzej Filipowicz.
Przyczynę śnięcia ryb wyjaśnia także Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Źródło: Radio Białystok

Złote Gody - Grodzisk

Gmina Brańsk

Jak przeżyć pół wieku razem?
Jeden z uczestników jubileuszowego spotkania par obchodzących
50-lecie zawarcia związku małżeńskiego powiedział, że najlepszą receptą jest TKM, do którego należy
dodać S, a widząc zdziwione ( a niektóre i zdegustowane) miny rozwinął skrót jako; tolerancja – kompromis – miłość i szacunek. I myślę,
że z takim określeniem zgodziły by
się wszystkie pary, a w Złotych
Godach w Grodzisku uczestniczyło
ich 10. Przyznane przez prezydenta
RP medale za długoletnie pożycie

I miejsce - Magdalena Jachimczuk

Nagrodzono najlepszych uczniów
Podczas XIII Festynu Rodzinnego który w tym roku odbył się w Kalnicy, a nie jak zawsze nad Zalewem
w Otapach, tradycyjnie nagrodzono
najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
Za wysokie wyniki w nauce
nagrody Wójta Gminy otrzymali:
Bartosz Sieńko (SP w Mniu), Joanna Płonowska i Piotr Wasilewski (SP
w Holonkach), Klaudia Pietraszko
i Szymon Pruszyński (Sp w Domanowie), Emilia Piekutowska, Aleksandra
Zabłocka i Kamila Zabłocka (gimnazjum w Glinniku) oraz Karolina Kamińska, Alicja Malinowska i Natalia
Piotrowska (gimnazjum w Oleksinie).
Rudka
9 lipca odbyły się w Białymstoku VIII Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
W trakcie targów ogłoszono wyniki
i wręczono nagrody laureatom konkursu na spot filmowy pn. “Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.
Ekonomia społeczna - relatywnie nowy trend w nauce – nazywana jest też gospodarką społeczną. W najbardziej uproszczonym
pojęciu jest to system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inaczej mówiąc, jest to sfera
aktywności obywatelskiej służąca
integracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych społeczną marWieści Podlaskie

Za wysokie sukcesy sportowe nagrody otrzymali: Daniel Kosiński, Damian Krasowski, Adrian
Mierzwiński, Przemyslaw Olszewski,
Jan Puchalski, Mateusz Romanowski,
Łukasz Woiński, Kamil Zbierajewski
i Kacper Żukowski (SP Holonki), Kinga Falkowska, Wioletta Maciejczuk,
Gabriela Pietraszko, Kamila Podolszańska, Alicja Puchalska, Katarzyna
Rutkowska, Aleksandra Wróblewska,
Edyta Wyszyńska, Aleksandra Zalewska, Gabriela Zalewska i Grzegorz Zalewski (SP Domanowo) oraz
Michał Rogożyński i Łukasz Wróbel
z Gimnazjum w Oleksinie.
(ws)

małżeńskie otrzymali:
- Maria i Stanisław Olszewscy z Gro- Irena i Kazimierz Charyton z Grodziska,
dziska,
- Olga i Eugeniusz Pajko z Makarek,
- Helena i Włodzimierz Czaban - Jadwiga i Henryk Sak z Korycin.
z Czarnej Średniej,
Wzruszonym jubilatom to- Nadzieja i Piotr Gierc z Makarek,
warzyszli członkowie rodzin, dzie- Teresa i Franciszek Jaszczołt ci i wnuki. Były okolicznościowe
z Grodziska,
prezenty od samorządu gminnego,
- Stanisława i Wiesław Klepaccy tradycyjne 100-lat, tort i lampka
z Kozłowa,
szampana.
- Helena i Wacław Kobus z Korycin,
Wszystkim Jubilatom życzy- Regina i Witold Morzy z Krynek- my kolejnych rocznic przeżywanych
Soboli,
w zdrowiu, szczęściu i rodzinnej at- Alina i Romuald Niewiarowscy mosferze.
z Lubowicz,
(cec)

Trzy szpitale na Podlasiu
zaopiekują się chorymi
na pęcherzowe oddzielanie naskórka
Trzy podlaskie szpitale: Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Dziecięcy
Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz
Szpital Wojewódzki w Łomży, dzięki
umowom zawartym z Podlaskim NFZ,
obejmą opieką chorych na pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB).
–W tych placówkach pacjenci
będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę– podkreśla dyrektor podlaskiego NFZ Maciej Olesiński. –Otrzy-

mają bezpłatnie m.in. specjalistyczne
opatrunki, bandaże oraz odżywki
i preparaty dezynfekcyjne konieczne
do leczenia. Warto też podkreślić, że
te niezbędne środki mogą też być
dostarczane pacjentom przez szpital
bezpośrednio do domu.
W województwie podlaskim
na pęcherzowe oddzielanie naskórka choruje siedem osób, w tym troje
dzieci.
Rafał Tomaszczuk

Milejczyce

Będzie kanalizacja
Jeszcze w tym roku skończą
się potopy po ulewach deszczu na
ulicy 3 Maja w Milejczycach. Za kowtę 1 639 987,29 zł na 700 metrwym odcinku ulicy zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.
Koszty inwestycji poniesie
Województwo Podlaskie. Wkład
Gminy Milejczyce to blisko 100
000 zł wydane na przygotowanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji.
(czar

Znawcy ekonomii społecznej
ginalizacją. Oprócz misji społecznej
ma też cel gospodarczy, co nie jest
obojętne dla ekonomii państwa.
Chęć upowszechnienia wiedzy na
ten temat legła u podstaw idei
konkursu. A wygrał go spot przygotowany przez czterech uczniów
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Rudce: Pawła Brzezińskiego, Wojciecha Selewońko,
Przemysława Skłodowskiego i Wojciecha Szymoniaka. Pracowali oni
pod opieką Anny Mortel.
Drugie miejsce w konkursie
zajęła Szkoła Podstawowa w Choroszczy, a trzecie Zespół Szkół
w Mielniku.
Laureatom gratulujemy, a nakręcone przez nich spoty filmowe
można obejrzeć na stronie ROPS
Białystok.
(s)
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GMINA NAREWKA
To był koncert!
24 sierpnia br. na dużej scenie w amfiteatrze w Narewce odbył
się koncert z udziałem wybitnych
polskich śpiewaków operowych
Michała Skiepki (tenor), Małgorzaty
Długosz (sopran) i Ryszarda Morki
(bas) oraz Grodzieńskiej Orkiestry
Kameralnej. Uczestnicy (mieszkańcy Narewki i dziewięciu okolicznych
wsi) tej znakomitej muzycznej imprezy mieli okazję posłuchać śpiewu i muzyki na najwyższym poziomie artystycznym.
Na koncert zaprosili Jarosław
Gołubowski, wójt gminy Narewka
i Helena Rejent, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki
REKLAMA

008806993

Przysłowia ludowe na wrzesień

Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi, są snadź znakiem tęgiej zimy.
Święta Regina (7.09) mgły rozpina.
W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
Gdy Panna Maria się rodzi, jaskółka odchodzi.
We wrześniu grzybów brak niezawodny zimy znak.
Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
Na Podwyższenie Świętego Krzyża (14.09) jesień się przybliża.
Dużo ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
Joachima (22.09) boską mocą dzionek już się równa z nocą.
Gdy na Michała (29.09) obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie.

NOWOŚĆ

Biopsja cienkoigłowa

Polskie przysłowia ludowe wybrał i dodał zdjęcie
Jan Ciełuszecki

Nurzec Stacja

Będzie herb

Władze gminy Nurzec Stacja ogłosiły konkurs plastyczny pt. „Jak
widzisz projekt herbu Gminy Nurzec Stacja”.W konkursie mogą wziąć
udział mieszkańcy gminy. Konkurs obejmuje wykonanie projektu herbu
w postaci rysunku nawiązującego do miejscowej tradycji historycznej,
kulturowej, położenia geograficznego, flory i fauny. Termin nadsyłania prac
upływa 31 października br. Regulamin konkursu znajduje się na stronie
http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-plastycznym.html.
(sok)
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Białystok

SPORT
Mistrzostwa Województwa
Podlaskiego U16

MASZYNY
Modernizacja

Dwa medale Małgorzaty Karpiuk
w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
22. Ogólnopolskie Igrzyska
LZS Siedlce 2019 za nami. Lekkoatleci rywalizowali w dniach 30-31
sierpnia 2019r. Wśród startujących
zawodników nie zabrakło naszej reprezentantki. Naszych barw broniła
Małgorzata KARPIUK. Zdobyła ona
dwa medale:
- złoty na dystansie 1500 m
z wynikiem 4: 58,70
- srebrny na dystansie 3000 m
kdTc 261 s zi wynikiem
kdTc 301
s
10:40,63.

ze spulchniaczeM

Cd. ze str. 4

Roman Sacharczuk

medal na dystansie 300 m 47,45
Ponadto w biegu na dystansie
1000 m K bardzo dobrze zaprezentowała się nasza najmłodsza za(wss)
wodniczka Maja Hubert, która startując poza konkursem
zajęła
drugie z centralnym zawieszeniem z serii
Sprawdzone
i solidne
kosiarki
miejsce na tym dystansie uzyskując
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
bardzo dobry czas 3:22,65, który
iwKDTC
301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.
rankingu PZLA plasuje naszą
biegaczkę na 12 pozycji w kraju,
KDTC znane są z idealnego ko- pozwala na zwiękw Kosiarki
kategorii U14
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy s z e n i e w y d a j n o Przede wszystkim trzeba
i ochrony darni,Roman
a takżeSacharczuk
łatwości obsługi oraz ści i przyśpieszenie
słuchać swojej intuicji i iść własną
drogą. Jestem dumna z książki,
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało przesychania pokoGrodzisk
którą napisałam
oraz z fundacji,
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch- su. Zmodernizowany
Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia
szeroki pokos.
którą założyłyśmy z dziewczynaniaczem. Tak przynajmniej było do początku został również zespół
(Gm.
Michałowo)
* przebudowę
drogi powiatoTerazkosiarek
jest czas
brania
innych
(serii
KT i spraw
KDD),
ubiegłego
roku. Po przeprowadzeniu prac
tnący, wyposażony
teraz w przekładnię zinte- składowych zmi.
*
przebudowę
drogi
powiatowej
Nr
1484
B
Niewodnica
NargiZakończyły
się
rozgrywki
w
swoje
ręce,
robienia
czegoś
więmodernizacyjnych w tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
wej Nr 1448B na odcinku Kuchmy lewska - Wojszki, na odcinku Kudry- w Turnieju piłki nożnej o Puchar cej niż czekanie na telefon. Świat
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
- granica Gminy Michałowo (Gm. cze - Wojszki
Wójta Gminy Grodzisk. W rozgryw- showbiznesu i aktorstwa bardzo się
ze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszMichałowo)
Prawie wszystkie z tych inwe- kach uczestniczyły cztery drużyny. zmienia. Dynamika czasów narzuciWprowadzone
objęły
ramię
ruchome, ramię
oraz
odciążenie.
i eksploatację
maszyn
* przebudowęzmiany
drogi konstrukcyjne
powiato- stycji
mają być
realizowane
w la- nośne
Turniej
wygrali
piłkarze zcze
Żer,prostszą
Dru- łaobsługę
sposób naszego
funkcjonowania
ramę
kosiarek,
która została
dostosoWykorzystanie przy modernizacji,
przez
orazzłatwiejszy
części
wej
Nrgłówną
1509B Zawyki
- Zawyki
Fer- tach
2020 – 2021.
gie miejsce zajęła
drużyna
Ko- niedostęp
tylko w do
realu,
ale izamiennych.
w internecie.
podlask
iego
producent
a,
elementów
wana
do
listwy
na
szeroki
pokos.
To
rozwiązanie
MaSz
ma na odcinku od km 0+510,5 do
Przypominamy, że w pierw- rycin, a kolejne zespoły z Bogusz Nie można się przed nim bronić
końca drogi powiatowej (Gm. Suraż) szym tegorocznym naborze wnio- i Grodziska.
czy buntować. Trzeba obserwować
* przebudowę z rozbudową sków dofinansowanie otrzymała
Najlepszym zawodnikiem
i uczyć się. Z Magdaleną Lampardrogi powiatowej Nr 1489B na droga powiatowa na odcinku Nie- uznano Krzysztofa Koca, najlep- ską rozmawiamy m.in. o wychodzeodcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki wodnica Nargilewska - Kudrycze.
szym bramkarzem Krzysztof Ko- niu ze stref komfortu, planach na
- Zagruszany (Gm. Zabłudów)
(sok)
siński. Tytuł najlepszego strzelca
przyszłość i życiowych decyzjach.
zdobył
Piotr
Zaremba,
który
strzelił
Wywiad
z Magdaleną
Lampracy operatora. To pierwsza
rolnicza
opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
cztery bramki. Cała trójka była za- parską przeczytasz na naszej stroo innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
wodnikami drużyny z Żer.
(cec)
nie www.wiescipodlaskie.eu
znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodobdożynkową rozpoczęto tradycyjnie z Majątku z Hieronimowa, soliści
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy
nie mszy
zdefiniuje
zupełnie
nowy Nasegment
Jest Słowiańska Nuta,
od
w kościele
i cerkwi.
GOKrynku.
z Michałowa,
na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne
to pierwsze
rozwiązanie
do ciągstępnie
poświęcono
park proponowane
i nowy Śpiewaj
Dusza, Czerwone Szpilki
3.09. - Czartajew - XIIopony
Podlaski
TurniejRoadBib
w Dwuboju
Pożarniczym
rolnicze).
to także
większa
ników
o
mocy
powyżej
200
KM,
zaprojektowane
wóz strażacki. A po części oficjal- oraz Kapela z Jałówki. Gwiazdą
6.09.
godz.
9.00
–
Bielsk
Podl.
XII
Podlaskie
Forum
Urbanistów
trwałość
opony
–
podniesiona
o
25%.
Tam
pod
kątem
intensywnego
użytkowania
drogonej nadszedł czas na rozrywkę. a raczej gwiazdami wieczoru były
godz. 15.00 - Hajnówka
– Festiwalopona
Baniek
Mydlanych,
gdzie
tradycyjna
rolnicza
gwarantuje
wego
i
oferujące
wysoką
trakcję
oraz
trwałość.
Wystąpili: Piotr Dąbrowski, zespół zespoły Jobery i Prymaki.
7.09. godz. 11.00 – Wyszki – Dożynki Diecezjalne
Jałowianie
Jałówki,
Dziewczyny
(sok) foto GOK Michałowo
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje
Ciągniki oz dużej
mocy
wykorzystywane w gogodz. 15.00 - Białowieża -Noc Nietoperzy
5000 godzin.
spodarstwach rolnych i na placach budowy
godz. 15.00 - Lipiny - IX Bulwa Fest
Pomimo intensywnego
użytkowania
przez ponad 50% czasu są używane na drodze.
8.09. godz. 11.00 - IV Samochodowy
Rajd Bielska Podlaskiego
drogach,
jakiego
nowa
opona została
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
godz. 11.00 – Zbuczna
(gm.
Czyże)do
– XIV
Festyn
Archeologiczny
zaprojektowana,
RoadBib
oferuje znacznie
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
godz. 13.00 - Dobrowoda
- Spotkanie
wrześniowe
dłuższą
od tradycyjnych
opon
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
godz. 15.30 - Bielsk
Podl. żywotność
- Festyn Rodzinny
„Pelargonia”
14.09. - Czeremcha – rolniczych.
Dżereła Ukraińskie
Tradycje rolnicy dostaOprócz trwałości
musieli więc opracować rozwiązania, które będą
- Finał Pucharu
Nordic
Walking
Hajnówka
2019
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych
ją wPolski
pakiecie
również
niższy
koszt w pracach
15.09.
godz.
11.30
–
Ryboły
–
Dożynki
Białoruskie
drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie
godz. 13,00 - Repczyce - I tam żywuć ludzi
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.
MaSz
20.09. - GOK Narewka – V Otwarte Dyktando
Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową
Fot. Michelin
24.09. - Białystok – Agro na obcasach
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort
Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
28 – 29.09. - Hajnówka – Jubileusz 70-lecia LO z DNJB oraz
zjazd absolwentów

na szeroki pokos

HERstorie
Magdaleny
Lamparskiej

Remonty dróg

* rozbudowę drogi powiatowej
Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej
w Gródku (Gm. Gródek)
* przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny
* przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
* przebudowę z rozbudową
drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole

Na dystansie 1500 m pokonała Piechowską Reginę z ULKS
Talex Borzytuchom 5:00.20 i Rozpędzik Marzenę z UKS Czapla Białe
Błota 5:07.08. Na dystansie 3000
m uległa Bielak Natalii z KS SMS
Szklarska Poręba, która uzyskała
czas 10:07,00. Na trzeciej pozycji
w tym biegu zameldowała się Ścisłowska Julia z LLKS Osowa Sień
z wynikiem 10:55,30.

W Centrum Zamenhofa do 15
września można obejrzeć wystawę
poświęconą Rinie Nikovej mieszkającej w Izraelu światowej sławy
artystki, primabaleriny i prekursorki
baletu biblijnego. Rina Nikowa to
pseudonim artystyczny urodzonej
w 1898 roku w Białymstoku Rozy
Rubinowicz. Rodzina Rozy (Lejba
i Ester Rubinowicz) początkowo
mieszkała przy ul. Kupieckiej (obecnie Malmeda, a następnie przy ul.
Polnej. Na tych ulicach Roza spędziła pierwsze lata swego życia. Rubinowicze mieszkali w Białymstoku
do wybuchu I wojny światowej.
Wystawa poświęcona życiu i twórczości tej artystki, która
zmarła w 1972 r,, przywraca pamięć o jej białostockich korzeniach.
Zachęcam do jej obejrzenia.

Rys. SaMasz

Mistrzostwa Województwa
Młodzików U16 Olecko 30 sierpień
2019 zakończone. Lekkoatleci Klubu Sportowego Parkiet Hajnówka
wystartowali w składzie czteroosobowym i zdobyli cztery medale w tym 3 złote i jeden brązowy.
Złote medale zdobyli: Maja Noskowicz w biegu na dystansie 600 m
M 1:46,31 Łukasz Klimiuk na dystansie 600 m M 1:27,74 Roksana
Kozar w biegu na dystansie 100 m
K 13,22. Weronika Nikiciuk brązowy

kosiarek

Biblijna balerina

|Puchar Wójta

Trwałość podniesiona o 25%
Dożynki w Jałówce

Jałówka dziś, to przygraniczna wieś w gminie Michałowo,
ale w szesnastym wieku był to
ważny ośrodek miejski leżący na
szlaku podróży królów z Krakowa
i Warszawy do Wilna. W czasach
świetności była Jałówka prawdziwym kresowym, wielokulturowym
miasteczkiem, które gościło wielu
władców. Prawa miejskie magdeburskie nadał Jałówce, na prośbę
królowej Bony, Zygmunt August
w 1545 roku. Utraciła je przed
1897 r. W II RP Jałówka była siedzibą gminy w powiecie wołkowyskim. Zamieszkiwało ją ok. 4000
osób, połowę z nich stanowili Żydzi. Funkcjonowały dwie parafie
rzymskokatolickie, dwie synagogi
oraz cerkiew prawosławna. Do
dziś zachował się miejski układ
przestrzenny z rynkiem - parkiem
w centrum. I właśnie ten park został poddany w ubiegłym roku został rewitalizacji. Kosztowało to
ponad 700 tys zł. Odnowiony park
został - zgodnie z aktualną modą
- poświęcony przy okazji odbywających się Jałówce - 25 sierpnia
- dożynek gminnych. Uroczystość
Wieści Podlaskie
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ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:



 BA N KI E M  KO M O R N I KI E M
DZ WO Ń !!! TE L . 8 8 3 1 8 1 600

LEASINGIEM

Restrukturyzacja
Pomoc prawna
20

zadłużenia gospodarstw rolnych
prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
PODLASKIE AGRO

7

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl
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