
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.

Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.

Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Tadeusz Karasiewicz 
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY.   Informacja  z  wykonania  budżetu  Gminy  Wyszki  za  I  półrocze  2009 r.

Uchwalony 30 grudnia 2008 r. 
budżet Gminy Wyszki uległ już w I 
kwartale znaczącym zmianom, 
kiedy stało się jasne, że zaplano-
wane inwestycje z udziałem 
funduszy unijnych nie będą miały 
szans realizacji w bieżącym roku ze 
względu na opóźniające się terminy 
składania wniosków jak i ich 
rozpatrzenia przez Urząd Marszał-
kowski.
Musieliśmy w wyniku tego zmniej-
szyć  plan  dochodów  budżetu
o 1.573.985 zł oraz wydatków 
również  o  1.573.985  zł.
W  w y n i k u  t y c h  z m i a n  
zaplanowane dochody w 2009 
roku będą wynosiły 12.993.106 zł 
(struktura na diagramie).
Zaplanowane wydatki budżetu 
gminy wynoszą 13.592.977 zł. 
Diagram obok przedstawia ich 
strukturę.
Na skutek tego musieliśmy 
przesunąć na przyszły rok realizację 
dwóch dużych inwestycji:
– rozbudowa i modernizacja 
świetlicy w Topczewie o wartości 
1.050 tys. zł,
– budowa kanalizacji we wsiach 
Wólka Pietkowska, Topczewo
o wartości  4.500 tys. zł.
Pozostałe przedsięwzięcia są w trak-
cie realizacji bądź wkrótce zostaną 
rozpoczęte:
– budowa drogi gminnej Warpechy Nowe - Olszanica - Stacewicze ok. 3 km 
o wartości 540 tys. zł (już jest zakończona),
– budowa drogi powiatowej Wyszki - Mierzwin - Olźdzkie ok 7,8 km o wartoúci 
2.500 tys. z³ po³owa úrodków z Unii Europejskiej oraz po 1 powiat i gmina 
(640 tys.),
– budowa wodociągu Warpechy Stare - Łuczaje. Wartość 66 tys.zł.
– budowa drogi powiatowej ok 0,4 km w Kamiennym Dworze. Udział gminy 
70 tys.zł.
– Zlecone są również prace projektowe na drogi: Strabla - Łyse, Niewino 
Popławskie - Niewino Stare - Niewino Kamińskie - Niewino Borowe, Bogusze - 
Bagińskie.

   c.d.  na  str.  3

ŚWIĘTO  PLONÓW  w  WYSZKACH

W piękne, słoneczne przedpołudnie zaczęli zjeżdżać się pierwsi wystawcy 
i sprzedawcy. O godz. 14.00 w niedzielę 31 sierpnia 2009 roku rozpoczęły się 
coroczne obchody Święta Plonów w Wyszkach, zorganizowane przez Wójta 
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki.
Całą imprezę prowadził dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski, który na 
początku powiedział kilka słów o ludowej tradycji dożynkowej i przedstawił 
program dnia. 
Następnie Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski oficjalnie rozpoczął niedzielny 
piknik, powitał imiennie zaproszonych gości oraz podziękował niżej 
wymienionym sponsorom za finansową pomoc w organizacji imprezy:
- Spółdzielnia Mleczarska BIELMLEK  - Bielsk Podlaski,
- MPO Białystok,

- VEOLIA TRANSPORT  - Bielsk Podlaski,
- BS Brańsk Oddział Wyszki,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  Wyszki,
- Marcin  Tarasiuk  Właściciel przedsiębiorstwa „Ogród Marcina” w Wyszkach,
- Janusz  Wyszkowski  Właściciel Sklepu „ROLNIK” w Wyszkach,
- Waldemar  Piotrowski  Właściciel Sklepu w Pulszach.

    c.d.  na  str. 3
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  (Informacja  z   wykonania budżetu Gminy Wyszki ...)                    c.d. ze str. 2

z rękodziełem ludowym eksponowanym przez p. Zofię Oksiutę z GBP Filia
w Strabli, do zaproszonych artystów z Krzywej i  Hajnówki wraz z ich 
twórczością.
Część artystyczną imprezy wypełnili:
- Teatr NARWAL z Białegostoku,
- kapela KŁOSY z Ciechanowca,
- Schola parafialna z Topczewa,
- Międzyszkolny Czeczeński Zespól Artystyczny NOHCHO z Białegostoku, 
który był chyba największą atrakcją pikniku. Kilka zdań na ten temat.
Zespół wykonywał typowe dla Kaukazu tańce narodowe, wśród nich 
najbardziej popularny LEZGINKA - jest to taneczny dialog jednej tylko pary. 
Wejście kogokolwiek w jej krąg a także utworzenie w pobliżu innego kręgu jest 
nie do pomyślenia. Uczestnicy tańca muszą czekać, gdy tańcząca para ustąpi 
miejsca kolejnej. Odmiennością jest to, że taniec kończy wyłącznie dziewczyna. 
W tańcu czeczeńskim fizyczny kontakt jest niedopuszczalny, ale również 
jakiekolwiek przejawy poufałości czy zalotności w ruchach, spojrzeniach 
i mimice. Następnie zespół wykonał „Taniec Młodzieńców” i „U źródełka”. 
Rekwizyt w postaci oryginalnego czeczeńskiego dzbana znalazł się podczas 
występu na wyszkowskiej scenie.
Około godz. 20.00 na scenę weszła grupa FORTI, która  porwała do tańca 
licznie przybyłą, spragnioną rozrywki publiczność. 
Nieodpłatna zabawa „pod chmurką” trwała do godz. 23.00.

(hz)

ŚWIĘTO  PLONÓW  w  WYSZKACH     c.d. ze str. 2

Powołana Komisja w składzie: Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, 
Starosta bielski p. Sławomir Snarski, Proboszcz parafii Topczewo ks. Paweł 
Anusiewicz, Wójt Gminy Bielsk Podlaski p. Raisa Rajecka i Prezes BS 
Brańsk p. Zdzisława Maksymiuk, przystąpiła do oceny prac w konkursie 
"Najładniejszy Wieniec Dożynkowy' 2009". Po czym do głosowania 
przystąpiła publiczność. O godz 16.00 podsumowano zebrane punkty i o 17.00 
ogłoszono oficjalne wyniki:
Miejsce I  -  Niewino Borowe,
Miejsce II  -  Szczepany,
Miejsce III  -  Strabla,
Wyróżnienia: Mieszuki, Warpechy Stare, Pulsze, Mierzwin Duży,
                           Pierzchały, Mierzwin Mały.
Pan Wójt pogratulował zwycięzcom oraz wręczył wszystkim uczestnikom 
nagrody w formie "czeków". Po czym odbyło się podsumowanie konkursu 
"Posesja Twoją Wizytówką' 2009". Laureaci i wszyscy uczestnicy również 
otrzymali symboliczne „czeki” oraz pamiątkowe statuetki.
W czasie pikniku swoją ofertę przedstawiły również instytucje i przed-
siębiorstwa powiatowe oraz lokalne. 
Dożynki wiążą się ściśle z tradycją, dlatego też nie mogło zabraknąć motywów 
ludowych, poczynając od dekoracji sceny przygotowanej przez pracownice 
GBP i GOKSiT p. Katarzynę Borowską i p. Annę Kuźmicką, poprzez stoisko 

Można zapytać czy to jest dużo czy mało? Jak na możliwości naszego budżetu 
nie są to małe wydatki.

Ciągle niestety mamy bardzo duże wydatki na oświatę.
Dobrze się stało, że w przyszłym roku koszty oświaty zmniejszą się o utrzy-

manie szkoły w Niewinie Borowym. Nie jest to kwota szczególnie wysoka (ok 
140 tys. zł rocznie), ale na pewno nie bez znaczenia.

Realizowanie jakichkolwiek przedsięwzięć w gminie o podobnej strukturze 
wydatków jak nasza nie jest sprawą prostą nawet w sytuacji, gdy  są dostępne 
środki z zewnątrz (unijne, budżetu państwa lub innych źródeł). Prawie zawsze 
przy do ich wykorzystania wymagany jest udział własny od 15 do 50%, który 
trzeba po prostu mieć. Całkiem nierzadko spotykamy się z sytuacją, że 
chcielibyśmy na coś złożyć wniosek, ale jest problem ze sfinansowaniem 
udziału własnego.

Niestety u nas jeszcze chyba z czasów wcześniejszych funkcjonuje pogląd, 
że budżet gminy czy państwa ma pieniądze bez żadnych ograniczeń. Niestety 
sytuacja jest identyczna jak w budżecie domowym każdego obywatela. Na 
wszystko co by się chciało, niestety pozwolić nie można. Podejmujemy więc 
decyzję co robimy pierwsze, drugie a co odkładamy na lata dalsze. 
Niestety, jest to nierzadko przyczyną niezadowolenia innej grupy mieszkańców. 
Patrząc obiektywnie i spokojnie z perspektywy ostatnich 10 lat trzeba 
stwierdzić, że dosyć konsekwentnie realizujemy założony wtedy plan.

Oczywiście były jego korekty, zarówno merytoryczne jak i czasowe, ale 
generalnie zrobiliśmy jak na nasze skromne możliwości wcale nie tak mało.

Pierwsze zadanie  uporządkowanie finansów gminy jest nadal realizowane.
Przez kilka pierwszych lat już w pierwszych dniach stycznia musieliśmy 

zaciągnąć kredyt obrotowy, aby mieć na bieżące funkcjonowanie Urzędu 
Gminy, szkół, itd, zanim wpłynęły pierwsze podatki, subwencje, dotacje.

W tej chwili nawet okresowo lokujemy pewne sumy na lokaty bankowe. Co 
oczywiście nie oznacza, że w całorocznym rozrachunku mamy nadwyżkę. Jest  
wręcz przeciwnie, chcąc utrzymać jako takie tempo inwestycji korzystamy 
również z kredytów inwestycyjnych.

Kolejnym tematem była reforma oświaty, utworzenie gimnazjum, oraz 
racjonalizacja sieci szkół. W następnej kolejności modernizację obiektów 
oświatowych i sportowych, aby poprawić standard nauczania dzieci z Gminy 
Wyszki do poziomu godnego XXI wieku. Sprawę dobrej, nowoczesnej edukacji 
dzieci i młodzieży zawsze traktowałem jako najważniejszą. Wkładałem tutaj 
pełną determinację, aby przekonać niejednokrotnie radnych i społeczeństwo, że 
to jest rzecz pierwszej wagi. Edukacją tworzy się przyszłość. Tylko głupiec o to 
nie dba. Jest to jednak dziedzina kosztowna. Nie trzeba na niej przesadnie 
oszczędzać, ale też i nie marnować pieniędzy po to tylko, aby zaspokoić interesy 
wąskiej grupy rodziców i nauczycieli, bo dobro dziecka ma tu najmniejsze 
znaczenie, choć się nim mocno argumentuje.

W 1999 r. posiadaliśmy na terenie gminy 8 szkół podstawowych przy 
faktycznie potrzebnych 3 szkołach podstawowych. Około 60% budżetu gminy 
pochłaniała oświata. Należało natychmiast podjąć działania mające na celu 
zmniejszenie przynajmniej o połowę liczby szkół podstawowych. Ponieważ 
zamykanie szkół wiąże się zawsze z protestami rodziców, nauczycieli 
odwołaliśmy się do społeczeństwa Gminy Wyszki o wyrażenie opinii co do 
kierunku działania. Przy okazji referendum unijnego 8 czerwca 2004 r. 
zorganizowaliśmy referendum gminne, w którym zadaliśmy pytanie:
„Czy uważa Pan/Pani, że należy ograniczyć do trzech liczbę szkół 
podstawowych na terenie Gminy Wyszki, a zaoszczędzone w ten sposób 

środki finansowe przeznaczyć na poprawę jakości nauczania w pozostałych 
szkołach oraz na infrastrukturę np. drogi? Tak / Nie”
Niestety większość (64,3%) mieszkańców opowiedziało się za utrzymaniem 
szkół. Bardzo poważnie wyhamowało to na kolejne 510 lat procesy 
inwestycyjne. Szacując, że zupełnie niepotrzebnie nie dokonując ograniczeń 
liczby szkół od razu (w między czasie niejako wbrew referendum zamknięte 
zostały Mulawicze i w tym roku Niewino Borowe) straciliśmy ok 4 mln.
Co za to można było by zrobić pozostawiam do Państwa oceny.

Mimo tych trudności na dzień dzisiejszy dysponujemy naprawdę dobrze i 
nowocześnie przygotowaną bazą szkolną. Warunków do nauki może nam 
pozazdrościć wiele szkół miejskich. Reszta jest w rękach nauczycieli, rodziców 
i uczniów. 

Kolejny problem zapewnienie wody dobrej jakości wszystkim 
mieszkańcom. W 1999 roku mieliśmy 95 km linii wodociągowych, oraz 835 
odbiorców. W tej chwili posiadamy 123,8 km. linii wodociągowych i 1202 
przyłącza.

W bieżącym roku przyłączymy ostatnią miejscowość  Łuczaje. Pozostaje 
modernizacja hydroforni w Wyszkach.

Dosyć skutecznie mamy rozwiązany problem odbioru odpadów stałych.
Firma MPO jest w stanie odbierać od każdego zainteresowanego odpady. Jest to 
zresztą w myśl ustawy obowiązek każdego mieszkańca, aby mieć 
udokumentowane składowanie swoich odpadów. 

Zaczynamy rozwiązywać problem ścieków.
Przygotowani  jesteśmy  do  wykonania  kanalizacji   Wólki   Pietkowskiej 

i  Topczewa.
Pomagamy organizacyjnie w budowie przyzagrodowych oczyszczalni 

ścieków. Kanalizacja Strabli i Wyszek planowana jest na lata 2011 - 2015.
Rozwiązujemy sukcesywnie problem dróg. W tym roku przybędzie ok

11 km nowej nawierzchni. Jak na nasze możliwości jest to bardzo dużo. Gdyby 
takie tempo zdołało się utrzymać, co będzie bardzo trudne, za pięć lat problem 
dróg byłby rozwiązany. Są to jednak bardzo kosztowne inwestycje. Od 2000 
roku przybyło na naszym terenie łącznie 37,1 km dróg o nawierzchni asfaltowej 
a ok 5,2 km zostało wyremontowanych.
Remontujemy i budujemy każdego roku znaczne ilości dróg polnych. 

Zmodernizowaliśmy gruntownie oświetlenie uliczne na energooszczędne. 
Przed modernizacją mieliśmy 723 lampy o łącznej mocy 1018 kW. Natomiast po 
modernizacji 826 lamp o mocy 615 kW. Przy okazji wykonaliśmy iluminację
3 kościołów. Przy rosnących cenach energii daje to znaczne oszczędności.

Gruntownie unowocześnione zostały Ochotnicze Straże Pożarne. W ciągu 
ostatnich kilku lat zakupionych zostało 5 nowoczesnych wozów bojowych, 
dużo sprzętu i wyposażenia.

Zmodernizowane zostały wszystkie kotłownie węglowe na opalane gazem 
lub olejem opałowym.
Unowocześniony został urząd gminy. Wyposażony został w nowoczesne 
urządzenia do pracy. Wykonana  została  termo modernizacja  budynku urzędu, 
a teren wokół zyskał nowoczesny ładny wygląd. Od kilku lat jest to wizytówka 
naszej gminy pokazywana często jako przykład wykorzystania środków 
unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich.
Potrzeb jest bardzo dużo. Ale jak już wspomniałem wcześniej, wszystko po 
kolei.

Wójt - Ryszard  Perkowski
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  PISEMNYM  NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów
i sprzętu:

Lp. 
Nazwa pojazdu 

lub sprzętu 
Opis 

Cena 
wywoławcza 

1. Koparka rok produkcj i — 1982 18.500 zł 

2. 
Zestaw do 
produkcji kostki 
brukowej 

(mieszarka MB-250 — szt. 2, stół wibracyjny, wibroprasa 
HK -93, forma „kostka” do wibroprasy i forma „płytka” do 
wibroprasy) rok prod. - 1996 

19.500 zł 

3. 
Ciągnik Ursus U 
914 

(przystosowany do odśnieżania)  rok produkcji — 1985 
nr rej. BBI R977 25.500 zł 

4. Przyczepa OZA 
Sarmat 95 

rok produkcj i — 1985 
nr rej. BKK 2901 

4.500 zł 

5. Wózek widłowy 
DV-1792 (udźwig 3,5 t, silnik Perkins) 8.000 zł 

6. Betoniarka - 300 zł 

7. Silnik SW 40 szt. 2 2.000 zł/szt 

8. Silnik elektryczny  7,5 kW 200 zł 

9. Silnik elektryczny 4,5 kW 200 zł 

10. Wiertarka elektryczna stołowa 200 zł 

11. Dystrybutor paliw - 200 zł 

12. Spawarka elektryczna transformatorowa 300 zł 

13. Wiertarka  kolumnowa 300 zł 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy 
składać do dnia 30 września 2009 r. do 
godz. 11.00 w Urzędzie Gminy 
Wyszki, ul. Piórkowska 2, pok. Nr 16 
lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Wyszki, 
ul. Piórkowska 2, 
17-132 Wyszki 
z dopiskiem:
“Przetarg na pojazdy i sprzęt”
nie otwierać przed godz. 11.15 do 30 
września 2009 r.

Oferta powinna zawierać:
1) imię,   nazwisko  i  adres  lub  nazwę
    i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał
    się ze stanem przedmiotu przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 
2009 r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu 
Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, sala 
posiedzeń na parterze.

Oferty z ceną niższą niż cena wywoławcza 
nie będą brane pod uwagę.

W przypadku złożenia przez uczestników przetargu równorzędnych propozycji 
komisja może zorganizować dodatkowy ustny przetarg z tymi osobami.
W/w sprzęt można oglądać w dniach 11 - 29 września 2009 r. po uprzednim 
skontaktowaniu się z Panem Markiem Falkowskim, tel. 085 7371128 lub 
601937999 w Zakładzie Usług Komunalnych w Wyszkach, ul. Usługowa 11.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

- w sprawach merytorycznych : Falkowski Marek tel. 601937999; 
085 737 11 28

- w sprawach proceduralnych : Baranowski Franciszek tel. 085 7305872
Kalinowski Kamil tel. 085 730 58 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny.

WPŁYW ALKOHOLU NA FUNKCJONOWANIE KIEROWCY

Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu 
człowieka. Jest to szczególnie groźne dla kierującego pojazdem. Cząsteczki 
alkoholu zawarte w piwie, winie czy wódce nie wymagają trawienia tak jak 
pozostała zawartość tych napojów. Są bardzo małe i zostają bezpośrednio 
wchłonięte przez organizm. Za pośrednictwem krwiobiegu trafiają szybko do 
mózgu, a tam dzięki specyficznym właściwościom chemicznym wywołują 
odpowiednie efekty psychologiczne. Alkohol etylowy jest usypiaczem i znie-
czulaczem (działa na mózg jak środek usypiający). Usypianie mózgu jest 
stopniowe i zaczyna się od ośrodków sprawujących kontrolę nad różnymi 
czynnościami powoduje wyzwolenie niektórych zachowań i dlatego wypicie 
pierwszych kieliszków przeżywane jest jako stan ożywienia, pobudzenia i eks-
cytacji. Dopiero później ujawnia się prawdziwa natura działania alkoholu, 
prowadząca do usypiania i zatrzymania kolejnych czynności mózgu aż do stanu 
utraty równowagi i koordynacji, śpiączki czasem nawet do zatrzymania 
procesów niezbędnych do życia.
Prowadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim świetnej koordynacji 
wzrokowo  ruchowej, ponieważ 90 % informacji docierających do kierowcy to 
informacje wzrokowe. Te alkohol zaburza najszybciej.
Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia bezpieczna jazdę samochodem 
gdyż:
- pogarsza koordynację ruchów powoduje trudności w wykonywaniu dwóch lub 
więcej czynności jednocześnie
- zmniejsza szybkość reakcji  wydłuża się czas reakcji (np.: hamowanie) w przy-
  padku dostrzeżenia niebezpieczeństwa
- powoduje pogorszenie wzroku- problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł,
  znaków, pieszych i innych przeszkód
- ogranicza pole widzenia- zawęża normalne pole widzenia od kąta 180 stopni do
  bardzo wąskiego przez co można niezauważyć pojazdu nadjeżdżającego 
    z bocznej drogi
- powoduje błędną ocenę odległości i szybkości -  samochód, pas jezdni lub
   drzewa mogą wydawać się dużo dalej niż w rzeczywistości.

Zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie kierowcy:
- 3 - 4 ‰ spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury, możliwy powolny  zanik
   funkcji oddechowych, powyżej 4‰ śpiączka,
- 2 - 3 ‰ zaburzenie mowy, wzmożona senność, zaburzenie zdolności kontroli
   własnego zachowania i poruszania się
- 1 - 2‰ zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, obniżenie sprawności
  intelektualnej i pamięci, brawura, opóźnienie czasu reakcji, wahania nastroju
   (euforia  agresja)
- 0,8 ‰ błędna ocena własnych możliości , znaczne obniżenie samokontroli 
   i koncentracji
- 0,5 ‰ zmniejszenie zdolności rozpoznawania sytuacji, pobudliwość, upo-
  śledzenie koordynacji wzrokowo ruchowej, pogorszenie ostrości widzenia 
  oceny odległości, opóźnienie adaptacjioka do ciemności i ruchomych źródeł
   światła
- 0,3 ‰ drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, gorsze spostrzeganie
   kształtu przedmiotów w oddali
- 0,2 ‰ dłuższe spostrzeganie
- 0,1 ‰ rozproszona uwaga
Alkohol jest rozkładany w organizmie tylko przez wątrobę. Im więcej pijemy 
tym wolniej neutralizowane są kolejne porcje alkoholu
Rozkład alkoholu zależy od płci oraz sprawności procesu metabolizmu. Nie 
zależy natomiast od kondycji zdrowotnej organizmu, przyjmowanych leków 
napięcia wewnętrznego i okoliczności stresowych. Wszystkie te okoliczności 
mają wpływ na to jak czujemy się po alkoholu (tj. czy czujemy się upojeni, czy 
nie) ale nie maja wpływu na stężenie alkoholu we krwi. 
Jeśli jesteś gospodarzem imprezy PAMIĘTAJ
- nie wywieraj nacisku na innych żeby wznosili toasty: nie zmuszaj do picia 
alkoholu
- zaoferuj dużo innych napojów bez alkoholu
- jeżeli goście piją, wezwij taksówkę lub zorganizuj powrót z trzeźwym 
kierowcą

Przedruk za broszurą edukacyjną dla kierowców pojazdów mechanicznych 
bądź kandydatów na kierowców „ALKOHOL I KIEROWCA” www.parpa.pl

OGŁOSZENIA:

Wynajmę  mieszkanie
w  bloku  w  Wyszkach

240m  (2 pokoje, kuchnia)
tel. 792 463 104

Sprzedam:
- Tur C 330, cena 3500zl
- Chwytak do bel, cena 2500zl
Ceny do negocjacji.
Nr. telefonu: 668 954 615



Aby Polska nie zginęła,

bądźmy godni ojców sławy.

Miejmy miłość w sercach naszych,

dla najdroższej dla nas sprawy”.

J. Zubrzycka

13 września 2009 r. (w niedzielę) przy pomniku w Olszewie odbyły się 
Wojewódzkie Obchody 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Dokładnie 70. lat temu z 13-14 września 1939 r. 3 Pułk Szwoleżerów 
Mazowieckich pod dowództwem płk Edwarda Milewskiego stoczył 
pod Olszewem krwawą bitwę z Niemcami. Ta nocna potyczka była 
najtragiczniejsza w skutkach z całej kampanii wrześniowej zarówno dla 
pułku, jak i mieszkańców Olszewa i sąsiednich wsi.

Już od kilku lat rocznicowe uroczystości przy pomniku organizowane 
są przez samorządy gmin: Wyszki i Brańsk. W tym roku włączył się do 
nich Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego
i pocztów sztandarowych. Zaproszonych gości, w imieniu własnym
i Wójta Gminy Wyszki Pana Ryszarda Perkowskiego powitał Wójt 
Gminy Brańsk Pan Krzysztof Jaworowski. Obecnością swą 
zaszczycili: Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego, Starosta bielski Pan Sławomir Snarski, 
burmistrzowie i wójtowie powiatu bielskiego oraz Wójt Gminy Piekuty, 
rodziny uczestników bitwy: Państwo Krystyna i Krzysztof Gerulowie
z Warszawy, Jarosław i Marzena Staśkiewiczowie z Białegostoku, 
Pani Alfreda Trzeszczkowska, emerytowana nauczycielka, dyrektor 
nieistniejącej już szkoły w Mierzwinie, twórczyni Izby Pamięci 
Narodowej i inicjatorka rocznicowych uroczystości pod Olszewem od 
70-tych lat XX w. Licznie przybyło wojsko, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele różnych instytucji i organizacji oraz lokalna społeczność.

Rys historyczny bitwy i wystawę dotyczącą bohaterów spod Olszewa 
przygotowała opiekunka Izby Pamięci Narodowej w Wyszkach.

Uroczystość uświetnił koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej 
z Bielska Podlaskiego prezentując pieśni o tematyce patriotycznej i reli-
gijnej. Apel poległych przeprowadził Pan Wiktor Andrzejczuk,  
żołnierz kampanii wrześniowej z 1939 r. ps. “Kmicic”.

Mszę św. w intencji poległych żołnierzy i wymordowanej ludności 
cywilnej odprawił J.E. ks. Biskup Drohiczyński dr Antoni Dydycz.

Niewątpliwą atrakcją podczas uroczystości były pokazy wyszkolenia 
kawaleryjskiego: musztra konna, pokazy władania bronią białą (szabla
i lanca), pokazy sprawnościowe i szarży kawaleryjskiej.
Ponadto można było obejrzeć eksponaty z Izby Pamięci Narodowej  
wystawione w specjalnym pawilonie przez Zespół Szkół w Wyszkach.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom uroczystości: 
Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim, Urzędowi Miasta 
Bielsk Podlaski, Urzędowi Miasta Brańsk, Urzędowi Gminy Bielsk 
Podlaski, Urzędowi Gminy Rudka, Urzędowi Gminy Boćki, PUH 
MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, Bankowi Spółdzielczemu 
w Brańsku, Mlekovicie Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, PZU S.A.
w Bielsku Podlaskim.

Wspaniale dopisała pogoda a frekwencja była rekordowo wysoka, co 
szczególnie ucieszyło organizatorów, ponieważ to jest głównym celem 
organizacji tego typu uroczystości.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

Bożena Pierzchało 
nauczycielka i opiekunka Izby Pamięci Narodowej 

w Zespole Szkół w Wyszkach.

Foto: Henryk Zalewski - GOKSiT Wyszki
(więcej zdjęć na stronie internetowej www.foto.wyszki.pl)
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Wakacje z MDP w Niewinie Borowym

Akcja „Pożyteczne Wakacje” przy OSP w Niewinie Borowym na dobre wpisała 
się w społeczną działalność lokalnego środowiska. Jest to piękny przejaw 
„oddolnego” działania środowiska wiejskiego w kierunku najmłodszych 
mieszkańców wsi . Takie inicjatywy dominują w założeniach projektów 
unijnych skierowanych na obszary wiejskie . Niewino Borowe postrzegane jest 
jako „wieś aktywna”. Tutaj mieszkańcy potrafią się zorganizować w celu 
podjęcia wielu pożytecznych działań .Ważną i wiodącą rolę odgrywa tu 
Ochotnicza Straż Pożarna . Organizacja, ta w swojej działalności kieruje się 
szczytnymi ideami służenia społeczności i niesienia pomocy poszkodowanym. 
To właśnie w OSP Niewino Borowe do jednostki przyjęto w tym roku dwie 
kobiety. Panie zostały pierwszymi członkiniami straży na terenie gminy 
Wyszek. Było to wyróżnieniem i nagrodą od PSP w Bielsku Podlaskim za 
prowadzoną od kilku lat akcję wakacyjną na rzecz miejscowych dzieciaków. 
Nowo powołane druhny mają w sobie dużo zapału i energii do pracy społecznej. 
Podjęły się nowego zadania utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Przy pomocy rodziców przyzwyczajonych do aktywnego wspierania dobrych 
inicjatyw szybko skompletowano 15-osobową grupę dzieci i młodzieży w wie-
ku 11-16 lat. Zgodnie z regulaminem mogli zostać kandydatami MDP . Przełom 
miesięcy czerwca i lipca był bardzo „gorący” dla nowo tworzonej drużyny. 
Zbliżały się Gminne Zawody Strażackie, których organizatorem miała być 
nasza OSP. Druhny opiekunki E. Gromada i M. Niewińska nie chcąc zawieść 
zaufania młodzieży w szybkim tempie przygotowały drużynę do 
reprezentacyjnego wystąpienia ze swoją jednostką. Kandydaci byli gotowi do 
złożenia ślubowania i bojowego pokazu w manewrach strażackich. Było to nie 
lada wyzwanie dla druhen opiekunek, gdyż wspólnie trzeba było się uczyć wielu 
nowych zagadnień o tematyce pożarniczej. Przydało się doświadczenie druhny 
Małgorzaty nabyte u boku męża - naczelnika OSP. Z podziwem i dumą w ser-
cach przyglądaliśmy się z jakim zacięciem i zaangażowaniem nasza młodzież 
podjęła trud ćwiczeń: rozwijanie, zwijanie, łączenie węży, pokonanie toru 
przeszkód w sztafecie. Należy przyznać, że występ młodzieżówki wypadł 
pomyślnie w oczach wszystkich zebranych, strażaków i gości. Kandydaci 
złożyli ślubowanie, zostali przyjęci w poczet członków MDP oraz otrzymali 
swój pierwszy dyplom za wystartowanie w zawodach strażackich.
Należy podkreślić iż organizując drużynę uzyskaliśmy wiele pomocy i wspar-
cia. Pan Wójt Gminy Wyszki był bardzo przychylny idei tworzenia pierwszej 
„młodzieżówki” w gminie. W szybkim tempie otrzymaliśmy z Urzędu Gminy 
jednolite ubrania dresowe dla młodzieży i damskie ubrania strażackie dla 
opiekunek. Gorąco wspierali nas strażacy na czele z prezesem  T.  Malinowskim 
i  naczelnikiem  E.  Niewińskim.  Współpracując  z  Komendą  Powiatową  PSP 
w Bielsku Podlaskim otrzymaliśmy od nich dużo cennych pomocy 
merytorycznych w postaci regulaminów, poradników, instruktaży do 
prawidłowego prowadzenia drużyny. Pomagały nam też „dzielne mamy”, które 
od kilku lat wspierały akcję „pożytecznych wakacji” A. Malinowska, E. 
Borowska, J. Falkowska, K. Pietraszko, I. Sygocka, B. Kamieńska. Wszystkim 
gorąco dziękujemy w imieniu całej naszej drużyny.
Nasi  młodzi  strażacy  zdali  też  egzamin  z  postawy obywatelskiej. Wspólnie 
z członkami OSP włączyli się w prace przygotowawcze gminnej imprezy 
strażackiej a później zagospodarowali plac przy nowej strażnicy. 
Uporządkowali teren, rozplantowali kilka przyczep ziemi, zasiali trawę, 
zasadzili ozdobne krzewy. Pod koniec lipca trzyosobowy zespół wyjechał na 
obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Wambierzycach zorganizowany przez 
Komendę Wojewódzką PSP. Pobyt na tym obozie pozostawił niezapomniane 
wrażenia oraz chęć wyjazdu za rok. W nagrodę za dobrze ocenioną postawę cała 
drużyna MDP wzięła udział w kilku wyjazdach wycieczkowych na zakończenie 
wakacji.
Biorąc pod uwagę pierwsze doświadczenia pracy z MDP uważamy, że jej 
funkcjonowanie powinno przynieść pozytywne skutki dla całego otoczenia. 
Młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania, podnosić sprawność 
sportową, korzystać z ciekawych form wypoczynku co odciągnie ich od 
niewłaściwych zachowań. Udział w szkoleniach, konkursach i turniejach 
umożliwi zdobywanie ważnych stopni funkcyjnych, ciekawych specjalności, 
odznaczeń, medali i dyplomów.
Naszych młodych strażaków czeka więc wiele zadań i wyzwań, ale także i wiele 
ciekawych przygód. Obecnie przechodzimy regulaminowy program szkolenia 
obowiązujący  członków  w  MDP.  Mamy  poznać  wiele  technik  związanych 
z pożarnictwem i ratowaniem oraz struktury działania OSP i MDP. Bardzo 
ważnym zadaniem będzie też przygotowywanie się do Młodzieżowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Udział w tych zawodach wymaga 
posiadania odpowiedniego sprzętu i regulaminowego ubrania. Wymaga też 
opracowania precyzyjnej techniki startu w rozwinięciu bojowym jak i biegu 
sztafetowym 400m z przeszkodami. Mamy nadzieję iż otwarcie w naszej 
miejscowości Centrum Szkoleniowego „Wioska Internetowa” ułatwi nam pracę
szkoleniową z drużyną.
W ramach akcji zarobkowych rozpoczęliśmy gromadzenie środków na 
wyposażenie naszej MDP. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić 
zbiórkę złomu i żołędzi.
Apelujemy do innych jednostek OSP w naszej gminie by nie bały się tworzenia 
MDP. Niech młodzież pod okiem starszych druhów kształtuje się na dzielnego, 
odważnego i braterskiego człowieka.

Niezależnie  od  zajmowanych stanowisk i funkcji powinniśmy wszyscy dawać 
dobry przykład młodzieży i dbać o jej przyszłe losy . Strażacy mogą mieć w tym 
znaczny i zaszczytny udział.
Więcej drużyn w gminie da też możliwość organizacji ciekawego 
współzawodnictwa na forum gminy. Czekamy zatem na drugą odważną 
jednostkę OSP, która w swoich strukturach powoła MDP i zapraszamy gościnnie 
do naszej drużyny w Niewinie Borowym.

   Opiekunki MDP
   Eugenia Gromada
   Małgorzata Niewińska

Już po raz XV z parafii Strabla wyruszyła Piesza Pielgrzymka do Hodyszewa.
Pielgrzymkę poprzedziła modlitwa przy kościele p.w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Strabli, którą odmówił ks. Antoni Kunicki. Był On również naszym 
przewodnikiem na całej trasie wiodącej do sanktuarium. Pielgrzymowaniu 
towarzyszyła ciepła i miła atmosfera. Radosny śpiew i modlitwa w skupieniu 
stanowiły przewodni element pątniczej wędrówki. Ważnym punktem na naszej 
drodze było nawiedzenie kościoła w Wyszkach i Topczewie - gdzie 
wysłuchaliśmy Pana Kościelnego, który opowiadał o swojej posłudze i piel-
grzymowaniu do miejsc świętych.
Przed tron Matki Boskiej Hodyszewskiej dotarliśmy około godz. 16.30. Na 
miejscu serdecznie powitał nas proboszcz sanktuarium ks. Jacek Koc. Miłą 
niespodzianką była obecność byłego proboszcza parafii Strabla
-ks. kan. Jana Komosy.
Z pewnością każdy z nas pielgrzymował w różnych intencjach. Mimo tego, że 
była to pielgrzymka zaledwie jednodniowa to niewątpliwie wniosła w nasze 
życie coś nowego, szczególnego i wartościowego. Pozwoliła zatrzymać się na 
chwilę, przemyśleć, skłonić do refleksji w dzisiejszym tak zabieganym świecie.
Zgodnie ze słowami A.de.Saint-Exupery'ego „jesteśmy jedni dla drugich 
pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie”
- możemy stwierdzić, iż pielgrzymowaniem jest nasze życie, oby wiodło 
ścieżkami, wiary, nadziei i miłości. Jednoczyło ludzi tak jak to miało miejsce 
14VIII 2009,  pośród  pątników  Parafii  Strabla  zmierzających   na   spotkanie 
z Matką Boską Hodyszewską.

   Zofia Oksiuta -  Strabla

SPOTKANIE  KLUBU  SENIORA  w  STRABLI

Klub Seniora "RAZEM" kolejny raz skorzystał z zaproszenia gościnnej Strabli. 
Dnia 13.07.2009 r. o godz. 12.00 rozpoczęło się spotkanie emerytów i rencistów 
w budynku Szkoły Podstawowej, na które przybył również Proboszcz 
tamtejszej parafii ks. Antoni Kunicki.
Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski na wstępie przywitał wszystkich 
zebranych, po czym poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą p. Eugenię 
Gromadę. Przedstawiła ona bieżące działania Klubu oraz nakreśliła ogólne 
plany na przyszłość, po czym rozpoczęła się ożywiona dyskusja nad 
zasygnalizowanymi tematami.
Czekając na gorące kiełbaski z grilla, serwowane przez p. Stanisława 
Radziwona, p. Katarzynę Borowską i p. Annę Kuźmicką, seniorzy czas ten 
wypełniali śpiewem pieśni religijnych i biesiadnych. Niespodzianką spotkania 
był deser, przygotowany przez Bibliotekarza GBP Filia w Strabli p. Zofię 
Oksiutę. Wszystkim dobrze  znany "marcinek", na cześć zebranego 
towarzystwa został nazwany "SENIOREM".
Dalsza część biesiadowania wypełniona była śmiechem i humorem, z niemałym 
udziałem Księdza Proboszcza.
Na koniec ustalono plan dalszego działania i termin następnego spotkania - 10 
sierpnia 2009 r.
Seniorzy orzekli jednogłośnie: "Niech inni żałują, że nie byli z nami...”

  (hz)

PIELGRZYMKA  DO  HODYSZEWA



           Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta  do  30.11.2009 r.  na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wsród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwyciezca bedzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biora udzial jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedna osobe moze byc wyslany tylko jeden kupon.
3. W "Krzyzówce" moga brac udzial jedynie osoby pelnoletnie.
4. Szczególowy regulamin znajduje sie w GOKSiT
      Podpis oznacza akceptacje regulaminu i zgode na przetwarzanie danych 
osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

................................................................................

................................................................................

................................................................................

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/
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Składniki:

• 600 g grzybów (borowików i/lub podgrzybków)
• 2 łyżki masła
• 1 drobno posiekana cebula
• 5 szklanek gorącego bulionu wołowego
• 1 szklanka śmietany kremówki
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 łyżeczka mąki
• sól i pieprz

a także:
• ugotowany w osolonej 
  wodzie makaron: 
  łazanki lub kokardki
• natka pietruszki

Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       3/2009 SEKRETY  KULINARNE

Przygotowanie:
Grzyby oczyścić, umyć
i osuszyć. Pokroić na
mniejsze kawałki i włożyć do większego rondla z grubym dnem. Smażyć 
delikatnie mieszając, aż odparuje z nich sok. Dodać masło oraz cebulę, smażyć 
razem przez chwilę, aż cebula się zeszkli. Wlać bulion i gotować przez około 10 - 
15 minut na małym ogniu. Ubić śmietanę z sokiem z cytryny, następnie 
wymieszać z mąką i przelać do garnka z zupą. Doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem.   Gotować   jeszcze   przez   5   minut   na   małym   ogniu.   Podawać 
z makaronem, posypać natką pietruszki.

Skladniki:

• 1/2 kg bialej kapusty,
• 6 szklanek wody,
• 2 male marchewki, obrane i posieka-
   ne w plasterki,
• 1 pietruszka, 
   obrana i pokrojona na 4 czesci,
• 5 malych ziemniaczków, 
   obranych i pokrojonych w kawalki,
• 3 lyzki oliwy z oliwek,
• 1 srednia cebula, drobno pokrojona,
• 500 g passaty pomidorowej,
• sól i duzo swiezo zmielonego
   czarnego pieprzu,
• 1 lyzeczka przyprawy chilli,
• 1 lyzeczka cukru,

Etapy przygotowania:

*  Kapustę umyć, usunąć zewnętrzne twarde liście, wyciąć głąb, resztę posiekać 
na wąskie paski, posolić.
* Do gotującej się wody w większym garnku włożyć marchewkę oraz 
pietruszkę. Trochę posolić i gotować przez 5 - 7 minut. Dodać ziemniaki a za 
chwilę kapustę. Gotować przez około 3 - 5 minut, aż warzywa będą miękkie.
* Na patelni, na oliwie zeszklić cebulę, dodać "passatę" i chwilę pogotować. 
Doprawić solą, dużą ilością czarnego pieprzu, chilli i 1 łyżeczką cukru. Dodać 
natkę pietruszki, wymieszać i całość przełożyć do garnka z zupą. Wymieszać, 
spróbować i ewentualnie jeszcze doprawić. Posypać koperkiem.

                                                                      Źródło: www.kwestiasmaku.com

Grzybowa tradycyjna

Kapuśniak z purée pomidorowym i ziemniakami
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PIONOWO:
  1. Włoskie miasto,
  2. Droga na filarach,
  3. Miasto serem płynące,
  4. Łukowata kość,
  5. Państwo z Apią,
  7. Niedźwiedź szary,
  8. Raj dla karawany,
13. Odezwa,
14. Muzyczne talerze,
18. 100 lat,
19. Przewidzenie, omam,
20. Stałe miejsce pracy,
21. Rodzaj rozprawki,
22. Kraj z Teheranem.

POZIOMO:
  6. Była stolica Nigerii,
  9. Może być odchudzająca,
10. Nić szewska,
11. Wpis w paszporcie,
12. Polo, podróżnik,
15. Flamastry,
16. Nienaturalność, maniera,
17. Głos świstaka,
20. Śpiewała z “Prometeuszem”,
23. Imię Disneya,
24. Żółty z dziurami,
25. Słoiki na przetwory,
26. Dankowska, pilot szybowca,
27. Nie solo,
28. Waluta Japonii.
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• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki,
• 2 łyżki posiekanego koperku.

Pyszna, intensywna i mocno pomidorowa zupa. 
Ugotowana na świeżych warzywach i doprawiona pieprzem oraz chilli. Oprócz 
białej kapusty, głównym składnikiem zupy jest purée pomidorowe, zwane 
"passata".  Passata pomidorowa to gotowy produkt sprzedawany w szklanych 
butelkach lub słoikach, zawierający w swoim składzie najczęściej tylko same 
pomidory,  rozdrobnione na purée. Czasem są lekko doprawione solą, pieprzem 
i cukrem lub ziołami.

Biegł zając przez las, napotkał tory kolejowe. Przeskoczył je tuż przed nad-
jeżdżającym pociągiem. Obserwował to stojący nieopodal jeleń.
- Oj, zającu, ty głupi! Przecież ten pociąg mało cię nie rozjechał! Jak bym 
miał takie długie uszy jak ty, to ten pociąg z daleka bym słyszał!
Zając wciąż spłoszony, wszak ledwo z życiem uszedł, rezolutnie do jelenia:
- Ty, jeleń, wiesz co? Ja to jak bym miał takie jaja jak ty, to nie dałbym sobie 
rogów przyprawić!

Jaś przychodzi do domu i woła:
- Mamo, pani mnie wyróżniła przy całej klasie!
Mama odpowiada:  
- Tak? To fajnie, a dlaczego tak sądzisz, jak cię pochwaliła?
Jaś:   - Bo powiedziała, że nasza klasa to sami debile, a ja największy! 

- Jasiu, czy to prawda, że Twój dziadek stracił język w czasie wojny? Jak to 
się stało?
- Nie wiem, nigdy nam o tym nie mówił.

KĄCIK  HUMORU

** *



str. 7Wieści Gminne   3/2009

WYCIECZKA  KLUBU  SENIORA

DYNIA  REKORDZISTKA

Tę   ładną   “sztukę”   wyhodowali  Państwo  Urszula  i  Marek  Sielewończuk  
z Topczewa. Dynia ma 205 cm w obwodzie.
Czekamy na kolejne ciekawostki z terenu naszej gminy.

(hz)

foto: GOKSiT
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KONKURS  “POSESJA  TWOJĄ  WIZYTÓWKĄ”

Konkurs "Posesja Twoją Wizytówką’ 2009" trwał w dniach 18 maja - 30 czerwca 
2009 r. Zgłosiło się do niego 9 właścicieli zamieszkałych na terenie gminy.
Dnia 15 lipca 2009 r. komisja w składzie:
Przewodniczący - Ryszard Perkowski (Wójt Gminy)
V-ce przewodniczący - Henryk Zalewski (Dyrektor GOKSiT)
Członek - Katarzyna Borowska (Bibliotekarz GBP Wyszki)
Członek - Marzanna Olszewska (Pracownik GOPS Wyszki)
obejrzała posesje i zgodnie z regulaminem dokonała ich oceny w dwóch 
kategoriach: Gospodarstwo Rolne i Kategoria pozarolnicza.
Pod uwagę były brane:
- ogólne wrażenie estetyczne,
- ogrodzenie, wjazd i oznakowanie posesji,
- elewacja,
- różnorodność gatunkowa nasadzeń,
- kompozycja zieleni z architekturą,
- ochrona środowiska.
Za każdy z elementów można było otrzymać od poszczególnych członków 
komisji 0 - 10 punktów.
W związku z ubiegłorocznym zwycięstwem, na podstawie regulaminu Państwo 
Stanisława i Stanisław Bokłago zostali nagrodzeni Wyróżnieniem 
Specjalnym.
Oto zwycięzcy konkursu:

Pozostałe posesje otrzymują Wyróżnienia:
Dorota Łaszczuk - Strabla,
Wiesława i Jan Wilczewscy - Pulsze,
Bożena Wilczek - Strabla.
Dyplomy i nagrody zostały wręczone w czasie dożynek parafialno-gminnych w 
Wyszkach w dniu 30 sierpnia 2009 r.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy tak zadbanych, wręcz wypielęgnowanych 
posesji, przy ocenie których Komisja miała trudny wybór.

  (hz)

Kategoria: gospodarstwo rolne
Miejsce I (eksekwo): 
- p. Agnieszka i Andrzej Łuczaj
  (Warpechy Stare); 
- p. Maria i Sławomir 
  Warpechowscy (Warpechy Nowe).

Kategoria: pozarolnicza
Miejsce I: 
- p. Teresa i Edward Baranowscy
  (Wiktorzyn);
Miejsce II:
- Ewa i Leszek Pietraszko
   (Niewino Borowe);
Miejsce III:
- Stanisława Popławska (Strabla)

Ubogaceni duchowo i z miłymi przeżyciami wyruszyliśmy do Serpelic, gdzie 
odbyliśmy wycieczkę statkiem po Bugu, a następnie nawiedziliśmy kościółek. 
Niezapomnianym i głębokim przeżyciem było uczestnictwo w rozważaniach 
Męki Pańskiej na Kalwarii Podlaskiej.
Po posiłku i krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w powrotną podróż, której 
towarzyszyła miła atmosfera. Śpiew i dobry humor nas nie opuszczał.
Zapewne na długo pozostaną w pamięci miejsca, w których mogliśmy być
i ludzie, których spotkaliśmy na drodze naszej wędrówki.

  Zofia Oksiuta

Dnia 12.08.2009 odbyła się wycieczka zorganizowana przez Prezes Klubu 
Seniorów z Wyszek panią Eugenię Gromada oraz panią Zofię Oksiuta ze Strabli.
Uczestnikami wycieczki byli Seniorzy ze Strabli,Wyszek i okolicznych Wsi.
Trasa wycieczki prowadziła szlakiem nadbużańskim.
Pierwszym etapem było zwiedzanie Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka 
w Ciechanowcu, gdzie ożyły wspomnienia wśród zwiedzających - oglądających 
narzędzia „które służyły dawniej w ich codziennym życiu.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie grodu nad Bugiem-Drohiczyna, 
miasta spokojnego, urzekającego pięknem przyrody, przebogatą historią, 
przesiąkniętym duchem religijnym i patriotycznym. Zwiedzanie zaczęliśmy od 
Muzeum Diecezjalnego im. Jana Pawła II . Siostra zakonna ciekawie 
opowiadała historię i pochodzenie znajdujących się tam eksponatów. Następne 
kroki skierowaliśmy do Katedry-Kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej, 
gdzie bardzo ciepło i serdecznie powitał nas proboszcz tutejszej parafii ks. prał. 
dr Stanisław Ulaczyk,  po czym przybliżył nam historię Katedry i kościoła pw. 
WNMP. 
Kaprysy pogody nie pozwoliły wejść na Górę Zamkową, ale Kopiec udało nam 
się zwiedzić.

foto: GOKSiT

foto: GOKSiT
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KRZYŻÓWKA “WG”  2/09.
W dniu 9 września 2009 roku w Czytelni GOKSiT uczniowie wylosowali 
zwycięzcę w  konkursie  „Krzyżówka  z  hasłem” ogłoszonym w „Wieś-
ciach Gminnych” 2/2009  przez Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Wyszkach. Zwycięzcą został  p. Wojciech Nazarko zamieszkały 
w Strabli. Serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje  działalności GOKSiT na naszej 
stronie internetowej:    
Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij do nas:

 swój adres mailowy.

 www.goskit.wyszki.pl.
 

goksit.wyszki@e-bielsk.pl 

Już po raz czwarty w Strabli odbył się piknik rodzinny "Żegnaj Szkoło", 
którego organizatorami byli: Wójt Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki, Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Strabli, Szkoła 
Podstawowa w Strabli.
Dnia 21.06.2009 r. o godz. 14.00 imprezę rozpoczął i całość prowadził, 
dyrektor  GOKSiT p. Henryk Zalewski,  który   powitał  zaproszonych  gości 
i uczestników festynu.
"III Gminny Turniej Dzikich Drużyn" w piłce nożnej zapoczątkował cykl 
sportowy pikniku.
Sędziowany był przez nauczyciela w-f  p. Jarosława Wysockiego.
Po meczach 15 min. nastąpiły,  rozstrzygające  o  zwycięstwie  rzuty  karne, co 
w końcowym efekcie dało następujące wyniki:
Miejsce I - Wyszki,
Miejsce II - Strabla Seniorzy,
Miejsce III - MKS Mierzwin,
Miejsce IV - Strabla Juniorzy

Już  udostępniona jest sala multimedialno - sportowa,  a w niej:
gra -  piłkarzyki, tenis stołowy, bilard oraz dart (rzutki).
W dniach 04 - 16.09.2009 r. trwała Wystawa Obrazów Koreańskich, 
ciesząca się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród nauczycieli 

           i uczniów wszystkich szkół gminnych.
Tak trzymać!

Wójt  Gminy  p. Ryszard  Perkowski  wręczył  drużynom  zwycięskie   
puchary i dyplomy a piłkarzy udekorował pamiątkowymi medalami.

Drugim punktem części sportowej imprezy były biegi uczniów szkół 
podstawowych, w których wzięły udział następujące zawodniczki i zawodnicy:
Gabriela Dębicka, Łucja Olszańska, Dominika Nazar, Weronika Falkowska, 
Izabela Bajda, Anna Kondraciuk, Agnieszka Sawoniuk, Szymon Falkowski, 
Dominik Marczuk, Karol Marczuk, Jakub Karpusiewicz, Filip Malinowski, 
Kamil Marczuk, Wojtek Skórak, Tomasz Lis, Mateusz Olszański, Gabriel 
Gorbacewicz, Dawid Malinowski, Przemysław Malinowski, Mateusz 
Sacharko.

Ze względu na zabawowy a nie rywalizacyjny charakter biegów, sędzia 
zawodów p. Jarosław Wysocki podjął decyzję o udekorowaniu wszystkich 
uczestników złotymi medalami, które wręczył Wójt Gminy.
Jak co roku odbył się również konkurs "Latawce górą" - rodzinne puszczania 
latawców, w którym wzięło udział sześć rodzin. Miejsce I zajęła rodzina 
Państwa Demianko, Miejsce II - Państwo Nazarko, pozostałe latawce Państwa: 
Gorbacewicz, Kraszewskich, Marczuk i Olszańskich otrzymały Wyróżnienia.

Panie Katarzyna Borowska i Anna Kuźmicka, pracownice GOKSiT i 
Gminnej Biblioteki Publicznej przeprowadziły konkursy i zabawy dla dzieci
i ich rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe medale.

W czasie imprezy ze sceny czas umilał zespół muzyczny MIKADO. Około 
godz. 18.00 w solowych utworach wystąpiły dziewczęta ze Strabli, laureatki 
Konkursu Piosenki Rosyjskiej: Żaneta Guzowska, Martyna Falkowska i Kinga 
Kondracka.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się karaoke. Wciąż zgłaszali się kolejni 
chętni do wystąpienia przed strabelską publicznością i tylko nieubłagany upływ 
czasu nie pozwolił na zaspokojenie zapotrzebowania "artystów".

Dodatkowymi atrakcjami były dmuchane zabawki dla dzieci, jazda quadem, czy 
też zimne lody i gorące kiełbaski z grilla.
Imprezę zakończyła zabawa wieczorno - nocna z zespołem MIKADO, który do 
końca wspaniale bawił publiczność.

  (hz)

ZAWODY  w  NIEWINIE  BOROWYM

foto: GOKSiT

PIKNIK  RODZINNY  w  STRABLI

foto: GOKSiT

Kolejne gminne zawody sportowo - pożarnicze rozpoczęły się polową Mszą 
Świętą 5 lipca 2009 r. w Niewinie Borowym. O godz. 10.30 Liturgię odprawił 
proboszcz parafii wyszkowskiej ks. Andrzej Ulaczyk, po której poświęcił 
nowozakupiony wóz strażacki dla OSP Niewino Borowe.
Po mszy świętej głos zabrał Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, który 
podziękował ks. proboszczowi za odprawienie mszy świętej i "piękną homilię", 
a następnie powitał zaproszonych gości.
Przy OSP Niewino Borowe utworzona została pierwsza Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza, której opiekunką jest p. Eugenia Gromada a instruktorem p. Mał-
gorzata Niewińska.  W czasie  imprezy "młodzi strażacy" zostali zaprzysiężeni 
i otrzymali legitymacje członkowskie.
Następnie prowadzący festyn dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski 
wyczytał nazwiska odznaczonych druhów i poprosił Wójta Gminy  o dokonanie 
uroczystej dekoracji zasłużonych dla pożarnictwa i wręczenie medali za 
wysługę 15, 25, 30 i 40 lat w służbie OSP.
Około godz. 12.00 p. Arkadiusz Krasowski wydał stosowne komendy i ofi-
cjalnie otworzył zawody. Kierownicy drużyn wylosowali kolejność startów 
i rozpoczęły się zmagania gminnych jednostek OSP w sztafecie 7 x 50m 
a następnie w ćwiczeniu bojowym. Sędzią głównym był st. kpt. Marcin 
Sawicki z PSP Bielsk Podlaski.
Po godz. 14.00 zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone puchary i dyplomy.
Zajęte miejsca przez poszczególne drużyny OSP:
I - Godzieby,
II - Wyszki,
III - Mulawicze,
IV - Samułki Duże
V -  Niewino Borowe,
VI - Topczewo,
VII - Pulsze,
O godz. 14.30 występem aktorów Teatru ARKADIA z Białegostoku 
rozpoczęło się "Popołudnie z Rozrywką".
Kolejnym punktem programu był występ kabaretu SZPILKA, również 
z Białegostoku, gdzie zarówno młodsi i starsi widzowie otrzymali dużą "dawkę” 
humoru w przedstawianych skeczach.
Po czym konferansjer zaprosił widzów do KARAOKE. Występującym artystom 
pomagała zebrana publiczność wspólnie śpiewając znane polskie przeboje.
Imprezę zakończył występ zespołu EXCELLENT z Bielska Podlaskiego, który 
zagrał również nocną zabawę, zorganizowaną przez OSP Niewino Borowe.

SALA  MULTIMEDIALNO  -  SPORTOWA


