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Rok XIX, Nr 17 (340) 1-15.09.2017 r.

W następnym numerze:
- 90-lecie OSP Milejczyce

- Wyszki - Dożynki w strugach deszczu

Nie tylko Wilkowyje mają ławeczkę, Cecele też.

 Jestem przeciwny usuwaniu pomników żołnierzy sowieckich - pisze 
na swoim blogu legendarny przywódca „Solidarności Walczącej” - Kornel 
Morawiecki.

 W Oświęcimiu w 1979 r. Jan Paweł II przytoczył hierarchię rzeczy 
określoną przez biskupa Pawła Włodkowica. Dla narodu najważniejszą 
rzeczą jest istnienie. (...)

Rosjanie, pokonawszy Niemców, ujarzmiali Polskę przez 45 lat, osła-
biali naszego ducha, ale nie odmawiali nam prawa do istnienia, co było do 
końca wojny w planach niemieckich.

Cały wpis na blogu na naszej stronie: www.wiescipodlaskie.eu

Głos rozsądku

Uroczyste obchody 
97. rocznicy „Cudu nad Wi-
słą” przypadające w patro-
nalne święto Wojska Pol-
skiego w Bielsku Podlaskim 
rozpoczęły się Liturgią 
sprawowaną w cerkwi p. 
w. św. Michała Archanioła 
i mszą św. koncelebrowa-
ną pod przewodnictwem 
ks. kan. Dariusza Kujawy 
w sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Bielsku 
Podlaskim. 

W sanktuarium Miło-

Mieszkańcy Bielska Podlaskiego uczcili 97. rocznicę „Cudu nad Wisłą” i wspólnie świętowali 
Dzień Wojska Polskiego

Zwycięska bitwa z   1920 roku
sierdzia Bożego, przede 
Mszą św. w imieniu Po-
wiatowego Komitetu Ob-
chodów Świąt i Rocznic 
Narodowych głos za-
brał Grzegorz Tymiński, 
który wydał komendę 
wprowadzenia pocztów 
sztandarowych. Powi-
tał zebranych, w tym 
senatora RP Tadeusza 
Romańczuka, współor-
ganizatora uroczystości 
starostę Sławomira Je-

Cd. str. 2
Wieniec przy Pomniku Pamięci Narodowej 
składa starosta Sławomir Jerzy Snarski

27 sierpnia w Kal-
nicy w gminie Brańsk 
odbyły się dożynki gmin-
no-miejskie wieńczą-
ce trud pracy włożony 
przez rolników. Dożynki 
rozpoczęły się mszą św. 
w kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Ma-
rii Panny sprawowanej 
przez ks. proboszcza 
Janusza Łoniewskie-
go. Główne uroczystości 
odbywały się na placu 
przy Gminnym Ośrodku 
Upowszechniania Kultury 
w Kalnicy.

Mszę św. poprze-
dziło procesjonalne wej-

Pod patronatem Wieści 

Dożynki gminno-miejskie w Kalnicy
ście duchowieństwa, służby 
liturgicznej do kościoła 
wraz z wieńcami dożyn-
kowymi.

W świątyni zebranych 
na czele wraz Marszałkiem 
Województwa Podlaskiego 
Jerzym Leszczyńskim, se-
natorem Tadeuszem Ro-
mańczukiem i włodarzami 
miasta i gminy powitał ks. 
Janusz Łoniewski, dziekan 
brański. 

W homilii dziekan 
nawiązując do pieśni na 
rozpoczęcie dziękczynienia: 
„Ziemia plony już wydała…” 
dziękował Bogu za plony 

Cd. str. 4

Przez cały czas przybywali goście, 
wójt pełnił honory domu

Nasz patronat

I Białowieski Piknik Rodzinny

Czytaj str. 4

464 Urodziny Zabłudowa

Relacja w następnym numerze
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Jak długoletni czytelnicy 
zapewne pamietają, nigdy nie 
ukrywałem i nie ukrywam swego 
ateizmu i stosunku do religii, a jed-
nocześnie nie raz na tych łamach 
sprzeciwiałem się używaniu prze-
konań religijnych do dzielenia ludzi. 
Z takiego podejścia wynikała też 
niechęć do pisania na ten temat; 
tematykę religijną pozostawia-
łem swoim współpracownikom. 
Niemniej o ks. Zenonie Kondracie 
napisać muszę. Z dwóch powodów. 
Był to z jednej strony ksiądz utrzy-
mujący bliskie kontakty z moimi 
rodzicami podczas pracy w parafii 
Chojewo, ale także i później, a po 
drugie był to ksiądz, z którym ja, 
niewierzący, toczyłem teologicz-
ne i światopogladowe dysputy, 
w których nie było prób “nawra-
cania grzesznika”. Z racji profesji 
rodziców jak i dużej liczby “purpu  
ratów” wśród bliższych i dalszych 
krewnych dobrze poznałem środo-
wisko księży, mogę więc z całym 
przekonaniem stwierdzić, że była 
to naprawdę niezwykła osobowość, 
pozytywnie wyróżniająca się na tle 

innych przedstawicieli kościoła.
Ksiądz Zenon Kondrat uro-

dził się 28 listopada 1947 roku 
w Bodaczkach. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Bodakach 
kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Ciechanowcu. 
Po jego ukończeniu – w 1965 r. - 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie. W trak-
cie studiów odbył zasadniczą służbę 
wojskową w Bartoszycach (1966 – 
68). Święcenia diakońskie otrzymał 
w Drohiczynie 3 listopada 1971 r, 
a święcenia kapłańskie 11 czerwca 
1972 r w Łubinie Kościelnym z rąk 
bp Władysława Jędruszuka.

Był wikariuszem w parafiach 
w: Śledzianowie (1972-74), Perle-
jewie (1974-76), Dziadkowicach 
(1976-78), Dołubowie (1978-81) 
I Boćkach (1981-83). Od 1983 do 
2007 roku był rezydentem w parafii 
Chojewo a następnie w Brańsku. 
Zmarł 12 czerwca 2017 roku 
i został pochowany na cmentarzu 
w Chojewie.

Wiesław S. Sokołowski

Ks. Zenon Kondrat 1947 - 2017

GMINA CZEREMCHA

Piłka błotna narodziła się w Fin-
landii, a od trzech lat towarzyszy 
folkowemy festiwalowi "Z Wiejskiego 
Podwórka". Zasady gry są podobne 
jak w normalnej piłce nożnej, z jed-
nym zasadniczym wyjątkiem. Jak 
zgubisz w błocie but, wylatujesz 
z boiska. Oczywiście bieganie za 
piłką w błocie nie jest tak proste 
jak na zwykłym boisku. Oblepiające 
zawodników od stóp do głów błoto 
nie tylko ich upodabnia do siebie, ale 
i poruszanie się w takiej mazi wyma-

Turniej Swamp Football
ga większego wysiłku i umiejętności. 
Niemniej jak twierdzą zawodnicy 
- a zgadzają się z nimi kibice - to 
wspaniała, pełna humoru, zabawa 
dostarczająca frajdy obu stronom. 

Trzeci Turniej Piłki Błotnej 
SWAMP FOOTBALL w kategorii dru-
żyny męskie wygrali gospodarze, dru-
żyna OLD BOYS CZEREMCHA. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Białorusi 
FC KOBRYŃ, a trzecie ubiegłoroczni 
zwycięzcy ORZEŁ KLESZCZELE.

W kategorii drużyny kobiece 
I miejsce zajęły BŁOTNE DAMY.

(sok) 

Zdjęcie GOK Czeremcha. 
Zdjęcia z festiwalu także na naszej stronie www.wieścipodlaskie.eu

Zwycięska bitwa z1920 roku
Cd. ze str. 1

rzego Starskiego, duchowieństwo, 
włodarzy miasta i gmin Bielsk Pod-
laski, Brańsk i Rudka, przedstawicieli 
służb mundurowych.

Wystąpienie okolicznościowe 
poświęcone bitwie warszawskiej wy-
głosił przedstawiciel Wojska Polskie-
go ppłk Marek Figzał, komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

Po krótkim przedstawieniu genezy 
Święta Wojska Polskiego podkreślił 
militarne znaczenia zwycięstwa 
odniesionego nad sowieckim agre-
sorem w 1920 roku. Podkreślił, że 
centralnym punktem obrony okazał 
się Radzymin. Komendant zaznaczył 
potrzebę dalszego wzmacniania 
polskiej obronności. Zachęcił też 
ochotników do wstępowania w sze-
regi Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej tak ważnej dla naszego 
bezpieczeństwa.

Podczas Mszy św. przesłanie 
wiceministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskie-
go odczytał współkoncelebrujący 
Eucharystię ks. Rafał Romańczuk.

W homilii ks. kan. Dariusz 
Kujawa przypomniał, że Wniebo-
wzięcie jest największym świętem 
Matki Syna Bożego. Chrystus przez 
30 lat był z Nią, zanim rozpoczął 
publiczną działalność, kształtował 
jej serce, przygotowywał do roli 
swego posłannictwa. 

Kustosz sanktuarium przy-
pomniał treść podpisanego przez 
marszałka Józefa Piłsudskiego 25 
sierpnia 1920 r. aktu oddania Polski 
Sercu Najświętszej Panny Maryi.

Po poświęceniu kwiatów i ziół 
- równianek przyniesionych do 
kościoła przez wiernych miała 
miejsce druga część uroczystości 
– złożenie wieńców i kwiatów pod 

pomnikiem Katyńsko Smoleńskiem 
wraz z modlitwą.

Końcowym akcentem uroczy-
stości było przejście pod kierunkiem 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej i pocz-
tów sztandarowych na Cmentarz 
Wojenny, gdzie uczczono poległych 
przed Pomnikiem Pamięci Naro-
dowej oraz przy Wspólnej Mogile 
Żołnierzy Polskich poległych w walce 
z hitlerowskim najeźdźcą, gdzie 
złożono wieńce i kwiaty.

Na zakończenie uroczystości 
starosta Snarski podziękował za 
pamięć przekazywaną młodemu 
pokoleniu, nawiązał też do walk 
podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej rozgrywających się na terenie 
naszej małej Ojczyzny. 

Podczas uroczystości wartę 
zarówno przy Pomniku Katyńsko 
Smoleńskim jak i na Cmentarzu 
Wojennym przy Pomniku Pamięci 
Narodowej pełnili harcerze z biel-
skiego hufca.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
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siedziby gminy Wyszki zawdzięczały 
najpierw fundacji kościoła (1457 
r.), następnie ustanowieniu parafii 
i w konsekwencji rozwojowi funkcji 
o charakterze administracyjnym. 
Można także dodać, że aktywność 
osadniczą przedstawicieli rodu 
heraldycznego pieczętującego się 
herbem Ślepowron widoczna jest 
także w dziejach innych wsi wcho-
dzących w skład gminy, na przykład 
w miejscowości Górskie, Stare Ba-
gińskie oraz w Wólce Pietkowskiej 
(Kuczyńscy).

Flaga Gminy Wyszki przed-
stawia płat błękitny o proporcjach 
5:8 z godłem herbu Ślepowron (bez 
tarczy). W pieczęciach urzędowych 
z herbem gminy (średnica 36 mm) 
widnieją odpowiednie napisy oto-
kowe inicjowane krzyżykiem oraz 
godło herbu Ślepowron (bez tarczy).

 Tadeusz W ielanowski

GMINA WYSZKI

18 lipca 2017 r. weszła w ży-
cie uchwała Nr XVII/213/17 Rady 
Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie ustanowienia 
herbu, flagi i pieczęci Gminy Wyszki 
(Dziennik Urzędowy Województwa 
Podlaskiego z 2017 r. poz. 2649). 
Dotychczas gmina używała herbu 
niezgodnego z zasadami heraldyki 
i weksykologii. Opracowany w 1990 
roku herb nie był związany ani z hi-
storią ani z tradycją Gminy Wyszki. 
Pomimo prób zalegalizowania tego 
znaku jako herb podjętych w 2006 
roku, nie udało się uzyskać zgody 
Komisji Heraldycznej działającej 
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Dla uporządkowania insy-
gniów podjęto starania o opraco-
wanie właściwych syboli. Zadanie 
zostało zlecone 
Panu Henrykowi 
Seroka – doktoro-
wi habilitowanemu 
na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, 
specjalizującemu 
się w badaniach nad heraldyką 
polską, będącemu autorem licznych 
pozycji książkowych między innymi 
o herbach miast Małopolskich, 
heraldyce samorządowej i jej pro-
blemach, herbie miasta Radomia, 
chorągwiach miejskich w przedroz-

Nowe symbole gminy
biorowej Polsce. Herb Gminy Wyszki 
przedstawia w polu błękitnym na 
podkowie srebrnej (białej) krzyżyk 
kawalerski zaćwieczony na jej barku, 
na którym ślepowron srebrny (biały) 
z rozpostartymi skrzydłami.

Herb odwołuje się 
do herbu rycerskie-
go Ślepowron, którym 
pieczętowała się ro-
dzina Wyszkowskich, 
związana od XV-XVI 
w. z dziejami wsi Wy-
szki, miejscowości bę-
dącej siedzibą gminy. 
Z nazwami osobowymi 
Wyszkowskich związana jest także 
nazwa wsi Wyszki, zaliczana do 
nazw rodowych. Za wyborem herbu 
Ślepowron na herb gminy Wyszki 
przemawiała ponadto przyjmowana 

niekiedy w pol-
skiej heraldyce 
samorządo-
wej możliwość 
uwzględniania 
herbów szla-
checkich rodzin 
upamiętnio-

nych w nazwie gminy. Dotyczy to 
w szczególności miejscowości które 
były wsiami gniazdami (rodowymi). 
Taka rola nadana została dzisiej-
szej siedzibie Gminy Wyszki przez 
Wyszkowskich herbu Ślepowron 
w XV w. Wyszki w ziemi bielskiej, 

26 sierpnia, diecezjalne uro-
czystości związane z trzechsetną 
rocznicą koronacji Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w łączno-
ści z Jasną Górą obchodzone były 

w Topczewie. W uroczystościach na 
placu przykościelnym w parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 
we mszy św. uczestniczyło ponad 
pięć tysięcy wiernych. Gospodarzem 
spotkania był miejscowy proboszcz 
ks. kan. Paweł Anusiewicz. Uroczy-
stości uświetnił Chór Polskiej Pieśni 
Narodowej z Bielska Podlaskiego.

Już od wczesnych godzin 
rannych wyruszyły liczne piesze 
pielgrzymki do Pani Topczewskiej. 
Wielu pątników przyszło pieszo, m. 
in. z Brańska, Łubina Kościelnego, 

Trzechsetna rocznica koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Spotkanie modlitewne z Matką, pośredniczką łask
Strabli. i Bielska Podlaskiego. W tej 
ostatniej pielgrzymce szło 900 
pątników, wielu pielgrzymowało 
z całymi rodzinami. Każdy piel-
grzym niósł do Matki swoje intencje. 

Młodzież najczęściej dziękowała 
za dobrze zdaną maturę, dostanie 
się na studia, starsi prosili Panią 
o uwolnienie z uzależnień, szczęście 
w rodzinie i zdrowie.

Uroczystej sumie odpustowej 
o godz. 12:00 przewodniczył ks. bp 
Tadeusz Pikus. Słowo Boże wygło-
sił ks. prał. Zbigniew Rostkowski, 
kanclerz Kurii Diecezjalnej oraz 
wikariusz generalny diecezji dro-
hiczyńskiej. Kaznodzieja dokonał 
wnikliwej analizy symboliki gestów 
cudownego Obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Matka gestem ręki 
wskazuje na Syna, jest z Jezusem. 
Wikariusz poruszył wiele aspek-
tów życia duchowego, rodzinnego 
i społecznego. Wskazując na Maryję 
jako Matkę, podkreślił rolę, prawa 
i zadania kobiety, tak dziś atako-
wane przez grupy feministyczne 
Podkreślił rolę chrześcijańskiego 
wychowania młodego pokolenia, 
apelował o troskę o drugiego czło-

wieka. W życiu społecznym wzywał 
o porządek i ład moralny oparty na 
prawdach wiary. 

Eucharystię poprzedził koncert 
scholii parafialnej z Topczewa oraz 
czuwanie modlitewne prowadzone 

przez Koła Żywego Różańca pod 
przewodnictwem ks. kan. Romana 
Kowerdzieja. Bezpośrednio przed 
Mszą św. historię kopii wizerunku 
Pani Jasnogórskiej obecnego w top-
czewskim kościele przedstawił ks. 
dr Zenon Czumaj.

- W 1657 roku w Topczewie 
obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej zniszczyli Szwedzi, bowiem 
przypominał on im o klęsce pod 

Jasną Górą. – Topczewska kopia 
Jasnogórskiego Wizerunku Matki 
Bożej należy do 18 najsławniej-
szych na świecie. Jest to naj-
starsza kopia na terenie diecezji 
drohiczyńskiej. Historia obrazu jak 

i świadectwa otrzymanych przed 
nim łask wciąż na nowo wzrusza 
pielgrzymów i zachęca do częstego 
nawiedzania tego miejsca – mówił 
ks. Zenon Czumaj.

 W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz rządowych, 
samorządowych, policji, straży, 
przedstawicieli kościoła prawo-
sławnego, harcerze, pielgrzymi 
indywidualni jak i grupowi. Przy 

zaangażowaniu parafian, sponso-
rów zorganizowano poczęstunek 
dla wszystkich pielgrzymów. Każdy 
pielgrzym otrzymał obrazek Matki 
Bożej Topczewskiej.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Pielgrzymka z Bielska Podlaskiego

Uroczysta Msza sw. pod przew. ks. biskupa T. Pikusa

pierwotnie występujące pod nazwą 
Piórków, na przestrzeni XV oraz 
w XVI w., kiedy Wyszkowscy osią-
gnęli znaczniejszą pozycję w ziemi 
bielskiej, były wsią o charakterze 
gniazdowym. Według L. Zugaja 

(Historia administra-
cyjna gminy Wyszki): 
„Miejscowa szlachta, 
Wyszkowscy herbu 
Ślepowron zajmowali 
ważną pozycję w zie-
mi bielskiej. W drugiej 
połowie XVI wieku Woj-
ciech Wyszkowski był 
sędzią grodzkim brań-

skim (1562-67), następnie (do 1591 
roku) sędzią ziemskim bielskim. 
Jeden z Wyszkowskich – Michał syn 
Jakuba, studiował w Akademii Kra-
kowskiej, następnie został pisarzem 
grodzkim brańskim. W XVII stuleciu 
żył Aleksander - podstoli bielski 
(1644-1649). Inny, niejaki Baltazar 
Wyszkowski został chorążym biel-
skim (1613-1614) i posłem na sejm. 
Krzysztofa szlachta wybrała na pod-
czaszego bielskiego (1643-1660). 
Zygmunt Wyszkowski z połowie 
XVII wieku został łowczym bielskim, 
ten sam urząd piastował następnie 
jego syn Stanisław Jan. Zapewne 
wielu z nich mieszkało właśnie 
tu, w swoim gnieździe rodzinnym 
i należeli do warstwy średnioza-
możnej szlachty.” Awans do rangi 

Mieszkańcy Toporek, w gminie 
Kleszczele, dbają aby tradycja ich 
przodków nie zaginęła. Od lat w okre-
sie żniw organizują „Perepelicę”. Jest 
to zwyczaj związany z zkończeniem 
żniw. Na ostatnim polu, na którym 
konczono zniwa, blisko drogi, zo-
stawiano kępkę niezżętego żyta 
związaną przy kłosach, którą zwano 
perepelicą.  Strojono ją gałązką 
czerwonej jarzębiny, kwiatami z pola 
lub ogródka. Na płaskim kamieniu 
umieszczonym w zbożowym domku 
umieszczano na białej ściereczce  ka-
wałek chleba dla zajączka. Śpiewano 
przy tym pieśni charakterystyczne dla 
okresu żniwnego.                       (ws)

Krajowa Komisja Wyborcza 
i Krajowe Biuro Wyborcze organi-
zują II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
o Prawie Wyborczym „Wybieram 
wybory”. Tegoroczna edycja będzie 
poświęcona wyborom samorzą-
dowym. W konkursie moga brać 
udział uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Chętni mogą zgłaszać się za 
pośrednictwem dyrektora szkoły do 
17 października br. 

Wiecej informacji na naszej 
stronie internetowej 
www.wiescipodlaskie.eu.        (sok)

Toporki

Perepelica

Konkurs wiedzy  
o wyborach
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Dożynki gminno-miejskie w Kalnicy
i trud ludzi pracy na roli, apelował 
o potrzebę dzielenia się darami 
z innymi, aby nikt nie był obojętny 

na los potrzebujących 
Druga część uroczystości do-

żynkowych miała miejsce na placu 
przy Gminnym Ośrodku Upowszech-
niania Kultury w Kalnicy. Tradycyjnie 
przybyłych powitał wójt gminy 
Andrzej Jankowski. Starostami doży-
nek zostali Agnieszka i Janusz Kier-
snowcy z Kiersnowa. Po przekazaniu 
chleba dożynkowego prze starostów 
nastąpiło dzielenie się chlebem.

- Na ręce wszystkich rolników 

z miasta i gminy Brańsk składam 
serdeczne podziękowania za trud, 
za ciężką pracę - mówił podczas 
ceremonii otwarcia Jerzy Leszczyński 

- To dzięki rolnikom możemy czuć się 
bezpiecznie jeśli chodzi o żywność. 
Wyraził wdzięczność za to że polska 
wieś wciąż stoi w obronie tradycji 
i wartości chrześcijańskich.

Marszałek na ręce burmistrza 
i wójta przekazał listy gratulacyjne 
oraz przekazał pewną kwotę.

Bogato przedstawiał się pro-
gram artystyczny, który pokrzyżował 
ulewny deszcz. Konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, wybór 

Cd. ze str. 1 najlepszej gospodyni Ziemi Brańskiej 
2017, występy zespołów ludowych, 
występ „Podlaskich Kukułek” z Biel-
ska Podlaskiego to tylko niektóre 
punkty programu, losowano nagrody 
Wójta Gminy Brańsk dla sołtysów. 
Zaśpiewał też Michał Gabrysiak, 
Aga En, zespół Dexter i Diadem. Nie 
mogło zabraknąć występu Ludo-
wego Zespołu „Mianka”, wręczenia 
podziękowań i występów zespołów 
ludowych „Patoczanka” i „Skowronki”.

Gospodarze pamiętali o poczę-
stunku, gdzie dominowało pieczenie 
kiełbasy. Swoimi produktami podzie-
liła się SM „Mlekovita”. 

- Dożynki w Kalnicy to możli-
wość zaprezentowania się dla wielu 
grup artystycznych, spotkanie z przy-
rodą, kulinaria – mówił kontrabasista 
Jerzy Jaroszuk, poruszony brańską 
gościnnością. 

- To wszystko niech będzie na 
chwałę Bożą i pożytek ludzi, mówił 
dziękując licznym sponsorom za 
wsparcie imprezy wójt Brańska 
Andrzej Jankowski.

W niedzielę odbyły się także 
dożynki gminno parafialne w Wy-
szkach. Tu także ulewny deszcz za-
kłocił imprezę.

 Foto, tekst: Tadeusz Szereszewski

Członkinie zespołu Mianka, po swoim występie zajęli miejsce na widowni

Występ Podlaskich Kukułek

Nasz patronat

I Białowieski Piknik Rodzinny
Impreza zainicjowana przez 

wójta gminy Białowieża Grzegorza 
Kasprowicza, okazała się wielkim 
sukcesem. W sobotę 12 sierpnia, 
na stadionie gminnym w Białowie-
ży, bawiły się setki mieszkańców 
i turystów. Od godz.15 odbywały 
się prezentacje służb mundurowych 
i instytucji znajdujących się na te-
renie gminy. Były bogate animacje 
i konkursy dla dzieci i całych rodzin. 
Każdy chętny, mógł w nich wziąć 
udział i wygrać atrakcyjne nagrody, 
ufundowane przez Hotel Żubrówka, 
Hotel Białowieski oraz Nadleśnictwo 
Białowieża. Od godz.18 na scenie 

królowały zespoły lokalne, a zaraz po 
nich występy gwiazd estrady. Publicz-
ność do wspólnego śpiewania porwał 
Norbi, a po nim, swoje największe hity 
radiowe wykonał zespół RED LIPS.

Warto podkreślić, że mimo 
rozmachu i dużej ilości uczestników, 
cała impreza przebiegała bardzo 
bezpiecznie, w miłej, rodzinnej at-
mosferze.

Organizatorze dziękują sponso-
rom oraz patronom medialnym, bez 
których to wszystko by się nie udało.

Za koordynację działań odpo-
wiadał Białowieski Ośrodek Kultury.

Tekst: BOK, foto: Andrzej Durlik

12 sierpnia niewielka wieś Po-
kaniewo w gminie Milejczyce miało 
swoje święto. Część artystyczną 
imprezy poprzedziły rozgrywki spor-
towe, następnie wystąpiły zespoły 
Kalina i Aspekt. A tańcom do białego 
rana przygrywał zespół Monogram. 

Sportowym akcentem imprezy 
był organizowany cyklicznie turniej 
piłki noznej „O Puchar Radnego 
Powiatu Siemiatyckiego”, Turniej 
wygrała druzyna „Pokaniewo I”. 
Kolejne miejsca zajęły druzyny: 
„Pokaniewo II” i „Hornowo”.   (wss)

Pokaniewo Dzień Pokaniewa

Zdjęcia Mateusz Szulimowski

Po raz kolejny funkcjonariusze 
Aresztu Śledczego w Hajnówce od-
nieśli sukces sportowy w siatkówce 
plażowej mężczyzn, tym razem 
biorąc udział w Finale Centralnych 
XX Ogólnopolskich Igrzysk LZS Spała 
2017, które odbyły się w dniach 
25-27.08.2017 roku. Ich celem jest 
wspieranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu w środowisku 
wiejskim, współpraca z samorząda-
mi i innymi jednostkami działający-
miw środowisku na rzecz wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji oraz promocja 
aktywności fizycznej i edukacji zdro-
wotnej. Ludowe Zespoły Sportowe 
obchodziływ ubiegłym roku swoje 

Grać  z  pasją
70 -lecie istnienia. Różnego rodzaju 
spartakiady i igrzyska mają więc 
w LZS wieloletnią tradycję. W 1997 

roku powrócono do idei organizo-
wania corocznie ogólnopolskich 

igrzysk LZS dla mieszkańców wsi. 
Program na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w środowisku wiejskim 
wszedł w życie w 1996 roku. Ideą 
i podstawą programujest prawo 
i możliwość uprawiania sportu 
przez każdego niezależnie od wieku, 
stopnia sprawności oraz pozycji 
społecznej. Obecnieprogram jest 
kontynuowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Nasi funkcjona-
riusze na co dzień pełniący służbę 
w Dziale Ochrony Michał Suchodoła 
i Dawid Skiepko zdobyli II miejsce na 
podium w Piłce siatkówki plażowej 
mężczyzn. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

fot. i tekst: st.szer. Marta Domin
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GMINA BIELSK PODLASKI

Pogoda jak ze słynnego bol-
lywodzkiego filmu towarzyszyła 
bielskim strażakom rywalizującym 
o miano najbardziej sprawnej 
drużyny pożarniczej. Do rywaliza-
cji zgłosiło się 8 jednostek OSP, 
cztery drużyny młodzieżowe i jedna 
kobieca. Jak zawsze rywalizowano 
w teście sprawnościowym i tzw. 
bojówce. 

Rywalizację wygrała repre-
zentacja OSP Parcewo, która wy-
przedziła drużynę gospodarzy OSP 
Łubin Kościelny. Trzecia była OSP 
Hołody. Kolejne miejsca zajęły: 
OSP Ploski, OSP Piliki, OSP Knorydy, 
OSP Mokre.

Najlepszą drużyną młodzie-
żową została reprezentacja gospo-
darzy, druga była MDP Parcewo, 
trzecie miejsce zajęła MDP Piliki, 
a czwarte MDP Knorydy.

Łubin Kościelny

Trochę słońce trochę deszcz
Wszystkie drużyny otrzymały 

pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
puchary. Zasłużonym strażakom 
wręczono medale i odznaki.

Na marginesie przebiegu 
zawodów nasuwa się pytanie czy 
jednym z elementów zawodów nie 

powinien być sprawdzian z udzie-
lania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, tym bardziej, że strażacy 
coraz częściej uczestniczą w za-
bezpieczaniu i usuwaniu skutków 
wypadków. A ze znajomością tych 
zasad nie zawsze jest dobrze.

Wiesław Sokołowski

W sobotę 29 lipca 2017r 
najbliższe okolice dawnej Szkoły 
Podstawowej w Ploskach ożyły. 
A wszystko z powodu „Spotkania 
po latach” czyli I Zjazdu Uczniów 
i Absolwentów tejże szkoły. Zjazd 
został zorganizowany przez założo-
ne w 2015r Stowarzyszenie „ Nasze 
Ploski”. Zebrało się nas, dawnych 
uczniów, około 100 osób w różnym 
wieku, choć ostatni absolwenci klasy 
VIII wyszli z murów szkoły w 1985 
roku, czyli już 32 lata temu. Potem 
przez 3 lata funkcjonowała tu jesz-
cze Filia SP w Chrabołach z klasami 
I-III oraz oddziałem przedszkolnym. 
W czerwcu 1988 roku zadzwonił 
w murach naszej szkoły ostatni 
dzwonek. Od tej pory historyczny, 
reprezentacyjny, budynek z początku 
XX wieku położony w centrum wsi 
niszczeje. Każdy z nas, dawnych 
uczniów, zachował w sercu wspo-
mnienia o latach nauki. Tu zdoby-
waliśmy wiedzę, tu zawiązywały 
się pierwsze przyjaźnie, sympatie 
a nawet miłości, tu rozwijaliśmy 
swoje talenty i zainteresowania. 

Inicjatorką przedsięwzięcia 
była p. Walentyna Gawryluk, która 
z zaangażowaniem i werwą prowa-
dziła całe spotkanie. Zjazd rozpoczął 
się o godzinie 10 krótkim nabo-
żeństwem w Cerkwi Przemienienia 
Pańskiego w Ploskach. Następnie 
udano się do świetlicy wiejskiej, 
znajdującej się obok budynku szkoły, 
gdzie przedstawiono prezentację 
multimedialną „ Szkoła Podstawowa 

Ploski
Spotkanie po latach czyli Zjazd wiejskiej podstawówki

w Ploskach w latach 1944-1988”. 
Najciekawsze, zdaniem uczestników, 
były stare zdjęcia poszczególnych 
roczników i rozpoznawanie siebie 
na fotografiach sprzed lat. A także 
wspomnienia uczniów i nauczy-
cieli. Gośćmi honorowymi Zjazdu 
byli dawni dyrektorzy szkoły – p. 
Grzegorz Lewczuk, p. Walenty Gliwa 
oraz p. Eugeniusz Chilkiewicz. Ileż 

było śmiechu i zdziwienia podczas 
ich wspomnień z dawnych lat… 
A wspominano wielu – i sportow-
ców, i dobrych uczniów i oczywiście 
największych rozrabiaków, czyli 
tych którzy zapadali nauczycielom 
w pamięć. Po przerwie, w trakcie 
której robiono pamiątkowe zdjęcia, 
odbyła się krótka część artystyczna 
i poczęstunek. Wokalistki z zespołu 

„Reczeńka” z Koźlik „rozśpiewały” 
całą salę, wiersze w stylu dawnych 
akademii szkolnych odczytali z kolei 
byli uczniowie. I jeszcze te rozmowy 
w kuluarach, którym nie było końca.

Po części oficjalnej odbyła 
się druga część spotkania, czyli 
„Biesiada po latach” i wspólna po-
tańcówka. Wieś ożyła, na dawnym 
boisku szkolnym było tak gwarno jak 

kiedyś. Na zjazd przyjechali ucznio-
wie i absolwenci z różnych stron 
regionu, kraju czy nawet z zagranicy. 
Było to pierwsze takie spotkanie 
od czasu zamknięcia szkoły, mamy 
jednak nadzieję, że nie ostatnie. 

A kto nie był, niech żałuje. Bo 
warto było….

Alina Korniluk-Bałło
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu



Wieści Podlaskie6 

GMINA NAREWKA

Podsumowano gminny kon-
kurs na najestetyczniej urządzpną 
posesję i zagrodę wiejską w gminie 
Narewka w powiecie hajnowskim.

 W kategorii „posesja” pierw-
sze miejsce ex aequo zajęli Zinaida 
i Eugeniusz Rejentowie ze Skupowa 
oraz Tamara i Jan Skiepkowie z Za-
brodów, drugie miejsce ex aequo 
zajęli Eugenia i Jerzy Rowińscy 
z Lewkowa Starego, Helena Onisz-
czuk z Siemianówki i Luba Leoniew-
ska z Mikłaszewa, trzecie miejsce 
ex aequo zajęLy Irena Matwiejuk 
z Michnówki i Walentyna Janiel 

W Eliaszukach w gminie Na-
rewka (powiat hajnowski) trwają 
intensywne prace przy budowie 
nowej świetlicy. Na ukończeniu są 
sanitariaty. Pozostało jeszcze za-
gospodarować m. in. plac przy tym 

Nagrody za zagrody

Budują świetlicę

z Tarnopola.
 W kategorii “zagroda” pierw-

sze miejsce zajęła Iwona Zasim 
z Siemianówki i drugie miejsce - 
Julita i Anatol Matysiukowie również 
z Siemianówki.

 W kategorii “posesje kwater 
agroturystycznych” pierwsze miej-
sce ex aequo zajęły Walentyna 
Germaniuk ze Skupowa i Halina 
Wierzchowska z Zabłotczyzny oraz 
drugie miejsce - Ludmiła i Borys 
Kozłowscy z Lewkowa Nowego 
(kwatera “Bora-Zdrój”). Gratulujemy! 

 Jan Ciełuszecki

wiejskim domu kultury. Wieś liczy 
120 mieszkańców. Już jesienią tego 
roku będą mieli u siebie placówkę 
kultury. Warto dodać, że aktywnie 
działa tu Stowarzyszenie „Storczyk”.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dziadkowice
Pożegnanie lata

Od 1 do 6 sierpnia w siedmiu 
miejscowościach regionu odbywały 
sie imprezy w ramach XII Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru „Pod-
laskie Spotkania”. Ich gospodarzem 
był tradycyjnie Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Skowronki” działający przy 
Zespole Szkół w Brańsku. Wystapiły 

Brańsk
Podlaskie Spotkania

zespoły z Białorusi, Chile, Francji, Ło-
twy, Meksyku, Romunii, Turcji i Polski.    

Występy zespołów podziwiali 
mieszkańcy Bielska Podlaskiego, 
Bociek, Ciechanowca, Szepietowa 
i oczywiście Brańska. 

(sok)
zdjęcia Michał Iwaniuk

Nie tylko miesz-
kańcy Dziadkowic, 21 
sierpnia, żegnali lato. 
Do hasła imprezy do-
stroiła się i pogoda 
racząca uczestników  
co i raz opadami desz-
czu. Jednak nikogo od 
udziału w festynie nie 
odstraszyła. 

W części artystycznej imprezy 
wystąpiły zespoły: Kalina, Polne 
Maki, Mielniczanie i Cassel, a gwiaz-
dą wieczoru był zespół Defis. Duże 
zainteresowanie wzbudził pokaz 
tańca w wykonaniu tancerzy Studia 
Tańca REVOLT z Bielska Podlaskiego.  
Imprezie towarzyszyło także stoisko 
siemiatyckiej policji, na którym m.in.  
wszyscy chetni mogli sprawdzić 
jakie mogą być konsekwencje nie 
zapięcia pasów bezpieczeństwa. 
Przy szybkości 30 km/h „kierowca” 
uderzał w przeszkodę i poznawał 
jaka duża siła działa na uczestnika 
zderzenia nawet przy tak niewielkiej 
prędkości. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Był 
dmuchany plac zabaw i kącik za-
baw przygotowany przez uczniów 
Zespołu Szkół. 

Konurs na perfekcyjną panią 
domu wygrała Magdalena Szaj-
kowską, a najsilniejszym faacetem 
w konkursie  „Strongman” okazał się 
Mateusz Milik.

Podczas imprezy odbyły się 
także tradycyjne zawody o „Puchar 
Wójta”. Wygrała go drużyna z Lipin. 
Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Żer, a trzecia była drużyna z Korycin.

 (sok)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Pogoda nie sprzyjała tegorocz-
nej imprezie plenerowej „Dzień Gro-
dziska”. Jednak Ci, których deszcz 
nie odstraszył  i 20 sierpnia przybyli 
na imprezę nieżałowali. Organizator 
imprezy - Urząd Gminy w Grodzisku 
- przygotował sporo atrakcji. Wy-
stapiły zespoły: Polne Maki, Viesna, 
Moment, Exelent i Cassel. Niestety, 
warunki pogodowe nie pozwoliły 
na rozłożenie dmuchanaego placu 
zabaw dla dzieci. Dla najmłodszych 
atrakcje ograniczyły się więc do 
udziału w konkursach i zabawach 
zorganizowanych na scenie przez 
grupę animacyjna.                 (seb)

Dzień Grodziska

Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie zaprasza 
na Podlaski Dzień Kukurydzy oraz 
Wojewódzki Konkurs Orki, który 
odbędzie się 10 września 2017 r. 
Wszyscy zainteresowani tematem 
uprawy lub zakiszania kukurydzy 
na pewno znajdą cos interesują-
cego dla siebie. W programie wy-
kłady, zwiedzanie plantacji różnych 
gatunków kukurydzy na polach 
doświadczalnych PODR, promocja 
i degustacja potraw z jej udziałem, 
pokazy oraz inne atrakcje.

Serdecznie zapraszamy.

Podlaski Dzień Kukurydzy 
w Szepietowie
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Co... gdzie ... kiedy ...
2 września - Narodowe Czytanie - „Wesele” Stanisław Wyspiański, 

Hajnowski Dom Kultury
2 września - 90-lecie OSP Milejczyce
                     -  Orla - Białoruski Festyn Ludowy
3 września - Koncert zespołu z Kościoła Chrześcijan Baptystów     
                    w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury
3 września - Siemiatycze - Dożynki Gimnne w Tołwinie
6 września – Czeremcha - wystawa filatelistyczna
8 września - Godz. 18.00 - Koncert zespołu pieśni i tańca „Wie-

siołyje Rebiata” z Mińska (Białoruś), Hajnowski 
Dom Kultury

9 - 10 września - Europejskie Dni Dziedzictwa:
9.09. - Orla -w orlańskich dobrach Radziwiłów

 - Siemiatycze - „Krajobrazy Podlasia” - wer-
nisaż wystawy  zdjęć Piotra Cieśli

10.09 - Puchły -” Czytanie Krajobrazu” 
           - Zbucz - XIII Festyn Archeologiczny

16 września – Godz. 18.00 - Koncert zespołu „Stare Dobre Mał-
żeństwo”, Hajnowski Dom Kultury

16 - 17 września - Europejskie Dni Dziedzictwa
16.09 - Bielsk Podlaski - Studziwody Siehieniewiczów
17.09 - Święto wsi Romanówka

17 września - Bielsk Podlaski - II samochodowy Rajd Bielska 
Podlaskiego

                      - Narew - I tam żywuć ludzi
22 września – Godz. 18.00 - Koncert zespołu „Bright Ophidia”, 

Hajnowski Dom Kultury
23 września - Białowieża - Turniej o Puchar Prezesa OSP
23 września – Osowiec – Twierdza – Biebrzańska noc z sowami

Kolejna inwestycja w infra-
strukturę sportową Czartajewa zy-
skała uznanie  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.  W ramach tegorocznej 
edycji Programu Rozwoju Infrastruk-
tury Lekkoatletycznej Ministerstwo 
dofinansuję budowę orlika lekko-
atletycznego w Czartajewie kwotą 
1,5 miliona złotych.

W ramach inwestycji zostanie 
wybudowana bieżnia okrężna 4-to-
rowa o długości 400 m wraz z 6 to-
rowym odcinkiem biezni prostej 100 
m z prefabrykowanej wykładziny 
kauczukowej. Ponadto zostanie m.in.  

Czartajew
Będzie orlik

wybudowany rów z wodą do biegów 
z przeszkodami i  dwustronna , 
dwuścieżkowa skocznia do skoku 
w dal, trójskoku oraz skocznia do 
skoku wzwyż. Renowacji zostanie 
poddane boisko trawiaste do piłki 
nożnej. Cały obiekt będzie oświe-
tlony, wyposażony w infrastrukturę 
sanitarno-szatniową i trybunę,

Całkowity koszt inwestycji 
to 3,5 miliona złotych. Wcześniej 
ministerstwo  dofinansowało bu-
dowę wielofunkcyjnego boiska przy 
Zespole Szkół Rolniczych. 

(cec)

Zawody odbyły się 26 sierp-
nia na terenach rekreacyjnych nad 
zalewem. Rywalizowano w trzech 
konkurencjach: pływaniu, jeździe na 
rowerze oraz biegach. Rywalizację 
wśród meżczyzn wygrał Mariusz 
Wawtoniuk, drugi był Rafał Malinow-
ski, a trzeci Adam Wakuluk.

Wśród kobiet najlepsza była 
Anna Świtalska, która wyprzedziła 
Agnieszkę Olas. Mini Cross Triathlon 
wygrała Julia Wawtoniuk.      (cec)

Cross Triathlon 
Siemiatycze Bielszczanie często skarżą sie na 

wyścigi niewyżytych młodych kierow-
ców na ulicach miasta.  Może lekar-
stwem na te emocję będzie udział w  
drugim rajdzie samochodowym, który 
organizuje 17 września Automobiklub 
Podlaski.  Start o godz. 11,00 z Placu 
Ratuszowego. Ogłoszenie wyników 
w tym samym miejscu o 18.30. 

Zgłoszenie udziału i ewentualne 
pytania można kierować na adres 
meilowy: biurorajdu@ap.bialystok.pl  

(sok)

Bielsk Podlaski

Samochodowy Rajd

20 sierpnia w Romanówce 
(gmina Siemiatycze) odbyły się dwie 
rundy Mistrzostw Okręgu Białostoc-
kiego w Motocyklowych Wyścigach 
Terenowych. Uczęstnicy zawodów 
zmagali się nie tylko z rywalami ale 
też z grząską i błotnistą trasą.

Wyniki:
pierwszy krok motocyklowy: 

I – Hubert Biżek (KM Cross), II – Mak-
symilian Sawicki (KM Cross Lublin),

junior: I – Kacper Majowicz (Off 
Road Białystok), II – Maksymilian Ma-
linowski (PSM Off Road Białystok), III 
– Jakub Plewka (Off Road Białystok), 
IV – Kamil Sidun (Nadbużański KM),

open: I – Grzegorz Wróblewski, 
II – Marcin Iwanicki, III – Marcin Fie-
dorczyk (PSM Off Road Białystok), 
IV – Jacek Malisz (off Road Biały-
stok), V – Artur Więdro, IV – Rafał 
Golonko (KM Quercus), VII – Adrian 
Angielczyk, VIII – Jakub Tomczuk 
(KM Quercus), IX – Tomas z Tymiński 
(ŁKM Łowicz), X – Sebastian Kobus,

junior licencja: I – Maksymilian 
Sawicki (Off Road Białystok), II – Kac-
per Majowicz (Off Road Białystok), 
III – Józef Sawicki (PSM Off Road 
Białystok),

quad: I – Zuzanna Ścibor (ATV 
Polska), II – Marcin Jacak.           (cec)

Romanówka

Motocyklowe mistrzostwa

Kilkudziesieciu wystawców 
zaprezentowało się przed licznie 
przybyłą publicznością w ostatnią 
niedzielę lipca.  Organizatorem XII 
Miedzynarodowych Siemiatyckich 

Targów Pogranicza było Siemiatyc-
kie Konsorcjum Inicjatyw Gospodar-
czych. Od sześciu lat Targi odbywają 
się wspólnie z Międzynarodowym 
Festiwalem Kultura Bez Granic.

Oficjalne otwarcie imprezy 
z udziałem Marszałka Województwa 
Podlaskiego Jerzego Leszczyń-
skiego, który objął patronat nad 
impreza, odbyło się o godz. 15.00 
ale stoiska można było zwiedzać - 
i dokonać zakupu -  już od godziny 
dziesiątej.  Wystawcy prezentowali 
na nich swoje produkty i usługi. Były 
zioła i miody, wyroby wędliniarskie 
i inne przysmaki oraz rękodzieło 
ludowe. Dla uczęstniczących w tar-
gach producentów zorganizowano 
konkurs w kategoriach: przemysł, 
rękodzielnictwo, artykuły spożywcze 

Siemiatycze

Targi Pogranicza czy targi przygraniczne
i ... najlepszy smakołyk targów.

Tegoroczny festiwal kultura 
bez granic odbywał się w ramach 
Podlaskiej Oktawy Kultur. Wystapił 
Zespół  Pieśni, Tańca i Muzyki „Bie-

łyje Rosy” z Białorusi oraz artyści 
z Bośni i Hercogowiny.

Po raz pierwszy uczestniczy-
łem w siemiatyckiej imprezie i mam 
nieodparte wrażenie, że jej tytuł jest 
troche na wyrost. Nie wiem jak było 
w latach poprzednich, ale w tym 

roku bardziej pasowała by nazwa 
targi przygraniczne. Być może, nie 
zbyt uważnie zwiedzałem stoiska, 
ale nie zauważyłem żadnego, które 
by upoważniało do określenia jej 

mianem miedzynarodowe  targi 
pogranicza. Więc jeśli nie jest ona 
wytworem tak powszechnej pol-
skiej melagomanii to może warto 
ją urealnić?

 Wiesław Sokołowski
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APEL O POMOC DLA RODZINY 
POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU

Wójt Gminy Milejczyce zwraca się z apelem o udzielenie pomocy 
rodzinie Państwa Karolczuków, która w wyniku pożaru, który wybuchł w dniu 11 sierpnia 

2017 roku w miejscowości Wałki, gmina Milejczyce, straciła cały swój dobytek. Ogień 
strawił wszystko co posiadali. Państwo Karolczukowie wraz z 4 dzieci zostali bez 

dachu nad głową. Stracili wszystko o co zabiegali przez całe życie. Bez odpowiedniego 
kapitału własnego, pomimo zaangażowania władz lokalnych i jednostek organizacyjnych 

gminy oraz wielkiego zaangażowania mieszkańców, bez wsparcia finansowo-
materialnego z Państwa strony nie jesteśmy w stanie udzielić natychmiastowej 

pomocy poszkodowanej rodzinie. Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą 
i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej 
jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. 

Każda udzielona pomoc w znaczący sposób zniwelue skutki i zniszczenia spowodowane 
pożarem, pomoże odbudować spalony dom.

Konto Urzędu Gminy Milejczyce na które można wpłacać pomoc:
tytuł „POMOC KAROLCZUK”

nr konta 36 8092 0001 0021 0034 2000 0270 BS Siemiatycze oddział Milejczyce
W przypadku pomocy w formie materiałów budowlanych 

można skontaktować się z poszkodowaną rodziną pod nr tel. kontaktowego: 506 462 936


