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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Finanse gminy też mają ograniczone możliwości

Bardzo często w rozmowach z mieszkańcami naszej 
gminy na temat różnych potrzeb inwestycyjnych, 
remontowych, pomocy społecznej, oświaty itd. 
zauważam, że większość moich rozmówców nie 
wierzy, bądź nie zdaje sprawy, że pieniądze 
w budżecie gminy, którymi finansuje się wszystkie 
w/w. sprawy, mają określoną kwotową wielkość 

i więcej po prostu nie ma. 
Wygląda to, dokładnie tak samo, jak z każdym budżetem domowym. Jakże 
często marzymy o lepszym ciągniku, samochodzie, meblach, ubraniu itp. 
rzeczach, ale ich zakup odkładamy na później, a nierzadko nie bierzemy go 
w ogóle pod uwagę, gdyż po prostu nie mamy na nie pieniędzy. 
Dokonujemy wydatków według ułożonego harmonogramu 
uwzględniającego ważność oraz wartość. Pilniejsze wydatki robimy 
w pierwszej kolejności, czasami decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, 
gdy stwierdzamy konieczność wcześniejszego zakupu, na który nie 
zgromadziliśmy środków. 

Dokładnie tak samo funkcjonuje to wszystko w samorządzie.
A jednak, często słyszę zdziwienie  jak to, gmina nie ma pieniędzy?
Nawet niewielkie kwotowo wydatki w dużej liczbie dają często kwoty 
ogromne, które trzeba po stronie dochodowej jakoś zabezpieczyć. 
Przykładem może być fundusz sołecki. Niewielkie, w większości kilku 
tysięczne kwoty pomnożone przez kilkadziesiąt sołectw daje kwotę ponad 
300 tys. zł. O ile wcześniej byłem zwolennikiem tej formy aktywizowania 
społeczności wiejskich, co i u nas w niektórych miejscowościach się 
sprawdziło, to teraz patrzę, że te rozpraszanie pieniędzy, przy naszej 
szczupłości budżetu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Często pojawia się 
pytanie na temat wykorzystywania pieniędzy unijnych. Oczywiście 
korzystamy: z programów unijnych, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych, itp. Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkich 
jest zawsze udział własny. Przeważnie jest to około 50% czasami więcej i na 
to trzeba po prostu mieć środki własne. Niestety czasami musieliśmy 
zrezygnować ze złożenia wniosku o dofinansowanie, a tym samym 
i inwestycji, gdyż nie byliśmy w stanie zabezpieczyć udziału własnego. 
Kwota rozproszona na drobne, oczywiście też potrzebne zadania mogłaby 
pozwolić wykonać inwestycję większą, bardziej ważną z punktu widzenia 
interesu całej gminy.
Nasza gmina, jak wiele typowo rolniczych gmin, nie jest finansowym 
krezusem. Niektórym trafiły się rurociągi gazowe, linie energetyczne

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW - KTO ODPOWIADA

Za odśnieżanie chodników nie jest odpowiedzialna gmina.
Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach przyległych 
nieruchomości. Warto o tym pamiętać!

Obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia 13 września 
1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi 
zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez: 
1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych; (...)

Brak dbałości o stan chodnika może prowadzić do odpowiedzialności 
cywilnej właściciela posesji za skutki związanych z tym wypadków. Za nie 
wywiązywanie się z obowiązku sprzątania chodnika, dotkliwsza jest 
odpowiedzialność cywilna za złamaną rękę, nogę itd. Ofiara takiego 
wypadku może zażądać od właściciela: zwrotu wydatków na leczenie, 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty 
zdrowia lub kalectwa, pokrycia strat materialnych np. utraconych 
zarobków, zniszczonego ubrania. 

Referat GKiB
UG Wyszki

W ramach obchodów Dnia Papieskiego co roku zbierane są w całym 
kraju środki finansowe na wsparcie Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. 
Fundacja ta została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski 
w 2000 roku. Dzięki hojności i zaangażowaniu wszystkich Fundacja 
może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród 
utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin. 
Pomaga ona obecnie ponad 2500 uczniom i studentom. 
Dopełnieniem programu stypendialnego są letnie obozy 
wypoczynkowe dla stypendystów. Młodzież, która dzięki pomocy 
Fundacji otrzymuje szansę rozwoju, nazywana jest „żywym 
pomnikiem” Ojca Świętego – Jana Pawła II. 
Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach w tym 
roku już po raz trzeci wsparli ten szczytny cel. Zbierali pieniądze nie 
tylko w szkole, ale także gościli w domach w miejscowościach: 
Wyszki, Topczewo, Pulsze oraz Mieszuki. Wolontariuszami byli: 
Emilia Karpiesiuk, Ewa Niewińska, Marta Borowska, Michał 
Wyłucki, Anita Olędzka, Katarzyna Falkowska, Kacper Falkowski, 
Konrad Młodzianowski, Natalia Sacharzewska, Natalia Miluska, 
Wioleta Niewińska, Paulina Oksiuta, Jana Lementowska, Justyna 
Werpechowska, Małgorzata Onopa i Kamila Chomicka. 
Dzięki dobremu sercu mieszkańców Gminy Wyszki młodzież 
zebrała w tym roku 806,94 zł. Pieniądze zostały przesłane na konto 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie. 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Opiekun wolontariuszy
Elżbieta Orbik

XII DZIEŃ PAPIESKI. "JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ RODZINY"

wysokiego napięcia, bądź duże fabryki i z nimi raczej nie damy rady 
konkurować.
Jesteśmy gminą, w której 70 % dochodów stanowią dotacje i subwencje. 
Jeżeli faktycznie dotknie nas kryzys, czy też tylko spowolnienie 
gospodarcze, a coś z tych zjawisk na pewno dotrze w końcu do nas nie ma co 
się łudzić, że odbije się to również na dochodach gminy z budżetu państwa.
Jako gmina poszukujemy możliwości uzyskiwania dodatkowych 
dochodów, gdyż w przeciwnym wypadku nigdy nie będziemy mogli 
dorównać do tych lepszych.
Mogą nastać naprawdę ciężkie czasy. Dlatego też proszę się nie dziwić, że 
plany inwestycyjne firmy Green Bear dotyczące budowy farmy wiatrowej 
przyjąłem ja jak i Rada Gminy, jako pewną szansę dla nas i to zarówno dla 
budżetu gminy jak i dla wielu budżetów domowych rolników.
Znając negatywne hasła przeciwników farm wiatrowych zacząłem zgłębiać 
swoją wiedzę o tego typu inwestycjach. Zwiedziłem 4 duże farmy na 
Suwalszczyźnie i w województwie kujawsko - pomorskim. W kujawsko - 
pomorskim byłem z wycieczką, w której uczestniczyło 16 mieszkańców 
naszej gminy. Poznałem trochę opinii ludzi, którzy bezpośrednio mają 
kontakt z tymi budowlami. Wziąłem udział w konferencji naukowej pod 
nazwą „Prawda i mity o siłowniach wiatrowych” zorganizowanej przez 
Senat RP. Wypowiadali się tam naukowcy reprezentujący różne dziedziny: 
medycynę, fizykę, rolnictwo, nauki przyrodnicze, ekonomiczne, itd.. 

cd. na str. 4
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BUDŻET GMINY

Informacja - wykonanie budżetu 
Gminy Wyszki za I półrocze 2012  r.

Budżet Gminy Wyszki na rok 2012 
uchwalony na koniec roku 2011, po 
zmianach w czasie pierwszego półrocza 
wynosił na dzień 30 czerwca po stronie 
dochodów 15.249.985 zł. Natomiast po 
stronie wydatków 16.165.876 zł. 
Zaplanowany deficyt wynosi:
- 915.891 zł. 
Źródła poszczególnych składników 
dochodów ich wielkość i strukturę oraz 
wykonanie w I półroczu przedstawia 
tabela obok.
Jak widać w tabeli jesteśmy gminą 
o niskim dochodzie własnym.
Jesteśmy więc całkowicie zdani na 
dochody z budżetu państwa, co wobec 
grożącego spowolnienia gospodarczego 
może również bardzo boleśnie odbić się 
na sytuacji finansowej naszej gminy.

Tabela obok pokazuje strukturę 
największych składników wydatków. 
Ponad 37% stanowią wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od nich 
naliczane. W nich prawie 70% stanowią 
wynagrodzenia w oświacie.
Prawie 15% wszystkich wydatków 
stanowią wydatki na zakupy energii 
( o ś w i e t l e n i e  u l i c ,  b u d y n k ó w  
publ icznych,  i tp . ) ,  mater ia łów 
eksploatacyjnych, paliw do centralnego 
ogrzewania, usług serwisowych, 
konserwacyjnych itp.. Ponad 18% 
stanowią wydatki inwestycyjne. 

Są to następujące inwestycje:

- budowa drogi Niewino Popławskie - 
Niew. Stare - Niew. Kamińskie - Niew. 
Borowe dł. 3,5 km – wartość inwestycji -
1 . 6 2 1 . 2 7 8  z ł ,  w  t y m  ś r o d k i  
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 482.743 zł.
- termomodernizacja budynku szkoły 
w Topczewie – wartość 165.000 zł,
w tym środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 131.946,10 zł.
-  b u d o w a  b o i s k a  s z k o l n e g o  
w Topczewie – wartość 40.000 zł - 
w całości środki własne.
- rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Szpakach – wartość 
224.384 zł, w tym środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 162.842 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Falki – 
Godzieby długości 1,4 km. wartość 
inwestycji 220.000 zł. w tym środki 
gminy 154.000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej 
Malesze – Brześcianka dł. 0,2 km 
wartość ok.  25.000 zł,
- przebudowa chodnika w Wyszkach 
dł. 170 m, wartość ok. 30.000 zł. w tym 
udział gminy 6.144 zł,
- modernizacja świetlicy w Samułkach 
Dużych  wartość 42.000 zł w tym środki 
z Programu Rozwoju Obszarów

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków, oraz ich wykonanie w I półroczu 2012 w poszczególnych 
działach:

Najwięcej wydatków pochłania oświata prawie 34%, następnie pomoc społeczna 15,6%, Transport i łączność 
13,7%, oraz administracja 10,5%

 Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 24.000 zł
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Topczewie. Wartość 33.210 zł w tym środki z PROW – 18.900 zł
- budowa wodociągu Wyszki – kol. Wyszki wartość 140.000 zł (wkrótce zostanie rozpoczęta),
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Falki - udział gminy 7.000 zł.

cd. na str. 5
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FAKTY  I  MITY  NA  TEMAT  FARM  WIATROWYCH

Czy elektrownie wiatrowe zagrażają ptakom?
Mówiąc o takim niebezpieczeństwie trzeba pamiętać, że o wiele większym 
zagrożeniem dla Patków jest energetyka konwencjonalna czy po prostu 
zwierzęta. Parki wiatrowe stanowią przeszkodę na trasie przelotu ptaków 
jednak jako obiekty o dużej wysokości, w dodatku poruszające się, 
są widoczne dla ptaków, które z łatwością je omijają. Należy również 
pamiętać, że większość migracji ptaków odbywa się na wysokościach 
znacznie przekraczającymi 150 m, czyli zdecydowanie ponad pracującymi 
elektrowniami wiatrowymi. W celu minimalizacji wpływu elektrowni na 
środowisko naturalne, nie stawia się farm na trasie wędrówek ptaków, 
w zbyt bliskiej odległości od ich siedlisk i miejsc żerowania.

Czy elektrownie wiatrowe wpływają na krajobraz?
Elektrownie wiatrowe nie zanieczyszczają powietrza, gleby czy wody. Jako 
wysokie poruszające się urządzenia o kolorze kontrastowym w stosunku do 
tła nieba oraz powierzchni ziemi wpływają na krajobraz. Ocena wpływu 
projektowanych inwestycji na krajobraz jest jednak bardziej złożona niż 
samo stwierdzenie, że są one widoczne. Rozważany jest także wpływ na 
zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, który w dużej mierze 
zależy od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. W większości 
turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, 
o prostym i jednocześnie wyrafinowanym kształcie. Oceniając wpływ 
elektrowni wiatrowych należy pamiętać, że alternatywą dla energii 
odnawialnej jest energia z konwencjonalnych źródeł, których wpływ na 
krajobraz jest nieporównywalnie większy.

Czy prąd pochodzący z elektrowni wiatrowej jest droższy?
Prąd z elektrowni wiatrowej kosztuje tyle samo, co z każdego innego 
źródła. Dla zakładu energetycznego droższy jest jednak faktyczny koszt 
zakupu ze względu na tzw. „zielone certyfikaty” przyznawane 
odnawialnym źródłom energii. Pozwala to spełnić unijne wymagania 
związane z produkcją „czystej energii”, a tym samym unikanie płacenia kar 
przez zakłady energetyczne za emisję CO2, które składają się na cenę 
energii elektrycznej płaconej przez odbiorcę. 

Czy turbiny wiatrowe hałasują?
Elektrownie wiatrowe, jak każde urządzenie techniczne, emituje dźwięk. 
Prawidłowo zlokalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zastosowaniu 
wielu rozwiązań służących ekranowaniu emisji dźwięku, nie są hałaśliwe. 
Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów 
od domostw nie jest w ogóle słyszalna. Uzyskanie zgody na realizację 
inwestycji wymaga spełnienia normy w zakresie dopuszczalnych 
poziomów emisji hałasu.

Jaka jest bezpieczna odległość umiejscowienia wiatraków 
od zabudowań?
Ekspert - Profesor Feliks Jaroszyk z Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu: w Niemczech, Danii zawiera się ona w przedziale od 400 m do 
500 m. W Polsce przyjmuje się, że typowy dziś wiatrak energetyczny 
powinien stać w odległości nie mniejszej niż 500 m od zabudowań, 
w których mieszkają ludzie. Elektrownie wiatrowe budowane są obecnie 
według przepisów dyrektywy maszynowej UE, nakazującej konstruktorom 
ograniczać hałas w miejscu jego powstania. W efekcie dzisiejsze wiatraki 
III generacji mają zdecydowanie lepsze właściwości aerodynamiczne.

Jak duża jest elektrownia wiatrowa?
Współczesna elektrownia wiatrowa wykorzystywana na lądzie składa się 
z wieży o wysokości od 85 do 140 m oraz trzech łopat o długości ok.
45 - 60 m. A zatem turbina z łopatą w stanie wzniesienia ma łączną 
wysokość ok. 130 - 200 m.

Czy świat odchodzi od wiatraków?
Spotyka się głosy, że świat odchodzi od elektrowni wiatrowych. Nie jest to 
jednak prawdą. W niektórych krajach faktycznie spowalnia się ilość 
budowanych farm, ale nie dlatego, że się od nich odchodzi, tylko dlatego, że 
wykorzystano już większość terenów, gdzie można było je stawiać. 
Natomiast w skali globalnej ilość mocy dostarczanej przez wiatraki 
przeżywa właśnie rozkwit. Świat stawia na eko energię z wiatru.

/artykuł sponsorowany/

"Wdzięczni za Wasz trud ..."
Pod tym hasłem wyrażającym wdzięczność uczniów za pracę i trud 
pedagogów w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Strabli odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
Spotkanie miało miejsce 12 października 2012 roku o godzinie 
10.30. Do szkoły przybyli zaproszeni goście. W uroczystości wzięli 
udział: p. Teresa Falkowska – Skarbnik Urzędu Gminy Wyszki,
ks. Proboszcz – Antoni Kunicki, p. Teresa Sadowska – księgowa 
Szkoły Podstawowej w Strabli, p. Zofia Oksiuta – bibliotekarka 
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Strabli, Rada Pedagogiczna 
wraz p. Dyrektor – Marzanną Marczuk oraz pracownicy obsługi.
W spotkaniu tradycyjnie wzięli też udział rodzice naszych uczniów.
Część artystyczną poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu 
Państwowego „Jeszcze Polska nie zginęła”. Montaż słowno – 
muzyczny na tę okazję przygotowali młodzi artyści z klas IV – VI 
pod kierunkiem p. Elżbiety Orbik.
Po wysłuchaniu wierszy i piosenek życzenia od władz gminnych  
dla nauczycieli przekazała p. Teresa Falkowska. Wręczyła też 
p. Dyrektor Marzannie Marczuk nagrodę przyznaną przez Wójta 
Gminy Wyszki – mgr inż. Ryszarda Perkowskiego za wzorowe 
prowadzenie placówki oświatowej.

DZIEŃ NAUCZYCIELA W STRABLI

Za wkład włożony w efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą 
wyróżnieni zostali też nauczyciele. Nagrody Dyrektora Szkoły 
wręczyła p. Marzanna Marczuk, a otrzymały je: p. Iwona Tadrzak, 
p. Urszula Rybak i p. Elżbieta Orbik. 
Słowa podziękowań, życzenia i kwiaty otrzymali nauczyciele od 
uczniów i Rady Rodziców. Szkolna akademia zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez opiekunów  naszych 
podopiecznych.

Elżbieta Orbik
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Wydatki ponoszone przez poszczególne 
jednostki organizacyjne przedstawia 
tabela obok.
Tabela niżej - ilość dzieci uczących się 
w naszych szkołach w bieżącym roku 
szkolnym.
Dla porównania podam, że w roku 
szkolnym 2003/04 tylko do 6 szkół 
podstawowych uczęszczało 486 uczniów. 
Teraz tylu uczniów mają szkoły 
podstawowe razem z 5-cio latkami 
i gimnazjum. Licząc wprost w szkołach 
podstawowych w tym okresie liczba 
uczniów zmniejszyła się blisko o połowę, 
to jest o 197 uczniów. To do refleksji dla 
obrońców małych szkół. Do jakiego 
stopnia małych?

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

Nie znajdowali oni dowodów, że „wiatraki” wywierają szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzkie, życie ptaków czy uprawy rolnicze. Bardzo 
nieprzekonywujące natomiast były argumenty przeciwników, którzy 
również w tej konferencji uczestniczyli. Niektóre argumenty przez nich 
przedstawiane wywoływały nawet śmiech na sali. Jak bowiem nie 
uśmiechnąć się na argumenty prof. Jurkiewicza, który twierdzi w swoim 
wystąpieniu, że wiatrak zabija do 1500 ptaków rocznie, u ludzi natomiast 
może po latach być przyczyną nawet hemoroidów i chorób podobnych do 
AIDS. (Artykuł tego Pana jest załącznikiem do protestu jaki w tej sprawie 
złożyła grupa mieszkańców do Rady Gminy Wyszki.)
Robię to wszystko po to, aby uzyskać stu procentowe przekonanie, że 
mieszkańcom mojej gminy nie sprowadza się żadnego realnego zagrożenia, 
a korzyści ekonomiczne w mniejszym bądź większym stopniu uzyskamy 
wszyscy. Oczywiście ci, co wydzierżawią swoją ziemię zyskają najwięcej, 
ale zyskają też i pozostali, korzystając z lepszych dróg, na których budowę 
będzie nas szybciej stać, lepiej dofinansowanych szkół, przedszkoli i wielu 
potrzebnych do nowoczesnego funkcjonowania rzeczy. Nie zazdrośćmy, 
więc chorobliwie tym, co zyskają najwięcej. Wydaje się, że lepiej być 
średniozamożnym wśród bogatych, niż biednym wśród biednych. 
Chorobliwa zazdrość może właśnie być powodem wielu chorób, które 
przeciwnicy wiatraków przypisują sprawstwo tym urządzeniom. Wiele 
badań naukowych wykazało, że negatywne nastawienie do wiatraków może 
pośrednio przyczynić się do powstania niektórych chorób, natomiast, co do 
bezpośredniego wpływu na zdrowie, nie stwierdza się negatywnych

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY cd. ze str. 2  skutków. Dotyczy to oczywiście badań, które nie zakładają z góry, że 
wpływ wiatraków na ludzi i otaczającą przyrodę jest negatywny. 
Trwają w tej chwili konsultacje społeczne. Jest możliwość szczegółowo 
wypytać o wszystkie sprawy, które budzą wątpliwości. Zachęcam do 
uczestniczenia w nich, a nie wsłuchiwania się, bądź czytania bzdurnych 
informacji zagorzałych przeciwników energetyki wiatrowej, którzy 
zapewniam Państwa w większości przypadków nie robią tego 
bezinteresownie. Zachęcam do podchodzenia do wszystkich rewelacji 
z chłodnym dystansem i logicznym analizowaniem faktów, a zobaczycie na 
jak kruchych podstawach oparte są strachy o wiatrakach.
Pokrzepiającym jest fakt, że przytłaczająca większość mieszkańców, 
zarówno biorących udział w konsultacjach, jak i w rozmowach  przy innych 
okazjach podchodzi do tej inwestycji pozytywnie, z bardzo pragmatyczną 
argumentacją - postęp cywilizacyjny daje wiele udogodnień, ale przynosi 
czasami i jakieś zagrożenia i niedogodności, tylko czy w imię likwidacji 
tych relatywnie jednak niewielkich zagrożeń  chcemy zrezygnować z wielu 
wielkich udogodnień i ewentualnie wrócić do epoki łuczywa i szałasu?
Takie postawy budują i pozwalają znosić hałas pseudo obrońców różnych 
przedziwnych rzeczy (żab, ptaków, psów, wody, powietrza) bez dawania 
konkretnych alternatywnych rozwiązań. Idąc tokiem rozumowania wielu 
tych grup nie powinna powstać żadna inwestycja, gdyż zawsze coś jest 
naruszane. Wszędzie i zawsze musi być zachowany zdrowy rozsądek. 

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

NOWE KRYTERIA
DOCHODOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. zmienia się 
wysokość kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy 
społecznej:
kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł
- dla osoby w rodzinie - 456 zł
kwoty świadczeń pieniężnych:
- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie 
wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą - 531 zł,
- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie 
wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą - 1260 zł,
- maksymalna kwota zasiłku stałego - 529 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 250 zł.

Marzanna Olszewska
Kierownik GOPS Wyszki

To już siedem lat trwa wakacyjna akcja na rzecz dzieci z Niewina 
Borowego. Organizatorem jej jest Ochotnicza Straż Pożarna, 
a odpowiedzialną za przygotowywanie i realizację projektów jest 
p. Eugenia Gromada. Przez te lata OSP złożyła do Fundacji Wspomagania 
Wsi 11 projektów na letni i zimowy wypoczynek dzieci. Fundacja 
nagrodziła 7 wniosków, przesyłając na ich realizację łącznie 18 000 zł.
W tym roku złożony projekt nie otrzymał grantu, ponieważ nie miał 
szczęścia podczas losowania. Pomimo to, dzięki wsparciu finansowemu 
kilku instytucji dzieci z Niewina mogły skorzystać z form wyjazdowych 
i atrakcji przygotowanych im w miejscu swojego zamieszkania.
Większość tegorocznych imprez wakacyjnych odbyła się z uczestnikami 
akcji "Lato w Mieście", organizowanej przez Osiedlowy Dom Kultury 
w Bielsku Podlaskim. Jedno z bardzo ciekawych i integrujących spotkań 
dziecięcych odbyło się w Niewinie Borowym na placu przy budynku po 
byłej szkole. W piękny lipcowy dzień zgromadziło się tam ponad 70 
dzieciaków z Niewina i Bielska.

cd. na str. 11

POŻYTECZNE WAKACJE 2012 w NIEWINIE BOROWYM
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PAPRYKA NADZIEWANA MIĘSEM

NA  NASZYM  STOLE

 PARÓWKI W CIEŚCIE DROŻDŻOWYM

Przygotowanie:
Papryki myjemy, odcinamy górę, czyścimy z szypułek i pestek. Cebulę 
obieramy i drobno kroimy, a następnie podsmażamy. Ryż gotujemy. Umyty 
pomidor kroimy w kosteczkę. Ser ścieramy na tarce. Do ostudzonej cebulki 
i ryżu dodajemy mięso, niemal cały ser żółty (odrobinę zostawiamy do 
posypania gotowych papryk), koncentrat pomidorowy i pomidora. Całość 
dokładnie mieszamy i przyprawiamy.
Tak przygotowanym farszem nadziewamy papryki, po czym wstawiamy je 
do nagrzanego do 200 st. piekarnika i pieczemy około 45 minut. Na około 
3 minuty przed zakończeniem pieczenia posypujemy pozostałym serem.

Składniki:
• 2 duże czerwone papryki
• 10 dkg mielonego mięsa
• 1/2 cebuli
• 1 pomidor
• 1/2 puszki koncentratu
   pomidorowego
• 2 łyżki ryżu
• 25 g żółtego sera 
• sól, pieprz i bazylia do smaku

mąką, zagnieść kilka razy i rozwałkować na grubość 5 mm. Z ciasta 
wycinać kwadraty i zawijać w nie pokrojone na kawałki parówki.  Blachę 
do pieczenia wysypać mąką, ułożyć parówki w cieście i zapiekać przez 20 
minut w 200 st.

Przepisy pochodzą ze strony: http://www.ofeminin.pl

Składniki:
 30 dag mąki pszennej 
 2 dag drożdży
 1/2 łyżeczki soli
 4 łyżki oleju 
 2/3 szklanki ciepłej wody
 8 - 10 parówek

•
•
•
•
•
•

*

UŚMIECHNIJ SIĘ Przyjeżdża kuzyn do bacy. Wchodzi 
do domu bo deszcz leje i pyta się 
bacy:
- Czemu nie zakleicie dachu, bo 
przecieka? Baca na to:
- Przecie deszcz leje na dworze.
- A jak nie leje?
- To nie kapie.

Ordynator przechodzi korytarzem, 
nagle słyszy dobiegające z dyżurki 
pielęgniarek odgłosy libacji. 
Zaciekawiony zagląda do środka 
i widzi obłoki dymu papierosowego, 
kieliszki i rozbawiony personel.
- Co to ma znaczyć! Pijaństwo 
w pracy?!
- Jest powód panie ordynatorze, jest 
p o w ó d  -  o d p o w i a d a  j e d e n  
z asystentów - siostra Agnieszka nie 
jest w ciąży ...
- Ufff, to i ja się napiję...

*

Przygotowanie:
Drożdże zalać odrobiną ciepłej 
wody, wymieszać aż do 
rozpuszczenia.
Do mąki dodać drożdże, sól 
i olej. Dokładnie zagnieść 
ciasto, przykryć czystą lnianą 
ściereczką i zostawić na 30 
minut do wyrośnięcia.
Następnie ciasto na parówki 
przełożyć na stolnicę wysypaną

*

Jasio dostał nowy rower od taty, 
jeździ nim dookoła domu i mówi:
- Mamo zobacz, jadę na jednym 
kole.
- Dobrze, synku, tylko uważaj.
- Mamo, jadę bez trzymania!
- Jasiu, tylko uważaj!
Po chwili - Mamo, jadę bez zębów. 

- Słyszałem, że pracujesz na poczcie.
- Tak, stempluję listy.
- Nie nudzi Cię to?
- Nie, przecież codziennie na 
stemplu jest inna data.

Jasiu przychodzi ze szkoły i mówi 
do mamy:
- Mamo, mamo dziś w szkole na 
matematyce uczyliśmy się o wódce!
- Jak to o wódce? - pyta mama.
- Tak, o jakiś ćwiartkach.
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. I

Zapytania zarówno mieszkańców gminy Wyszki, jak 
i innych osób o historię powstania poszczególnych wsi 
skłoniły mnie do zamieszczenia informacji na ten 
temat. Dzięki materiałom zebranym przez wójta 
p. Ryszarda Perkowskiego portal wyszki.pl został 
uzupełniony o historię naszych terenów. Nie wszyscy 
jednak posiadają łącza internetowe, dlatego też 
w kolejnych wydaniach "WG" będziemy zamieszczać 
dzieje powstania poszczególnych miejscowości.

Poniższe fragmenty pochodzą ze zbiorów Leszka Zugaja "Historii Gminy 
Wyszki". Jeżeli Państwo posiadają w swoich prywatnych zbiorach 
archiwalne fotografie lub dokumenty, prosimy o dostarczenie ich do naszej 
redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach, 
ul. Szkolna 17 tel. 85 737 11 15. Materiały zeskanujemy i zwrócimy 
Państwu, a skany umieścimy na stronie internetowej wraz z podaniem 
źródła pochodzenia.
Na adres  można wysyłać uwagi, korekty oraz 
uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów.
Życzę przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

redakcja@gminawyszki.pl

Historia administracyjna Gminy Wyszki

(...) W początkach państwa polskiego Podlasie było terenem rywalizacji 
Polski, Litwy i Rusi, a od XII wieku również Księstwa Mazowieckiego. 
Między tymi państwami prawie cały czas trwały wojny, co nie sprzyjało 
osadnictwu. Z tych konfliktów zwycięsko wyszła Litwa zagarniając całe 
Podlasie aż po Drohiczyn i Białą Podlaskę. Z czasem Litwa podbiła Ruś, 
a z końcem XIV wieku zawarła również unię z Polską. Dopiero od tego 
czasu datuje się intensywne osadnictwo Podlasia. Okolice Bielska należały 
w tym czasie do ziemi bielskiej w województwie trockim  i były prawie 
bezludne, nieliczne były wsie zamieszkałe przez prawosławnych Rusinów. 
Przejściowo tymi obszarami władał książę mazowiecki Janusz I po 
małżeństwie z księżniczką litewską. Książę rozpoczął sprowadzać 
osadników (przełom XIV i XV stulecia). Jednak na początku XV wieku 
obszary ziemi bielskiej i drohickiej powróciły do Litwy. Za czasów 
litewskich osadnictwo mazowieckie i polskie nie ustało, ale nawet się 
zwiększyło. Ogromne państwo litewskie (od Morza Czarnego, po Bałtyk 
i Moskwę) było rzadko zamieszkałe, nowa ludność mogła przybyć tylko 
z ludnego Księstwa Mazowieckiego i Królestwa Polskiego. Przyjeżdżali tu

Pałac hr. Starzeńskich w Strabli (fot.: B. Komarzewski)

drobni i ubodzy rycerze, dla których 
brakowało miejsca w rodowych 
gniazdach, otrzymywali działy lasów  
liczące od 10 do 50 włók na których 
rozpoczęli zakładanie swoich 
siedzib. W XV wieku wioski takie 
liczyły po kilka domów, w XVI wieku 
dochodziły do liczby 20 domów. 
Wo k ó ł  n i e l i c z n y c h  w i o s e k  
zamieszkałych przez prawosławnych 
Rusinów, które należały do władcy 
l i tewskiego,  powstały  osady 
drobnoszlacheckie. Układ osadniczy 
utworzony właśnie wtedy pozostał 
praktycznie do naszych czasów. 
W gminie Wyszki jest kilka 
w i ę k s z y c h  m i e j s c o w o ś c i  –  
s tanowiących niegdyś  dobra  
królewskie zamieszkałe przez 
ludność chłopską oraz bardzo liczne 
w s i e  d r o b n o s z l a c h e c k i e  
charakteryzujące się niewielkimi 
rozmiarami i rozrzuconą zabudową, 
często takie miejscowości mają

Prusy Nowowschodnie, w ramach departamentu białostockiego i powiatu 
bielskiego. 
W 1806 roku na ziemie polskie wkroczyły wojska napoleońskie, które 
wyparły Prusaków i Rosjan. W 1807 roku w Tylży cesarz Napoleon i cesarz 
Aleksander I pływając na tratwie po rzece Niemen (układ zawarto na 
granicy, aby nie wywyższać żadnego z władców), dokonali podziału ziem 
polskich. Ten układ był bardzo ważny dla obecnej gminy Wyszki, ponieważ 
zawarte wtedy ustalenia przetrwały aż do 1919 roku. Na mocy tych ustaleń 
powstało Księstwo Warszawskie (1807-1815). Ziemie zaboru pruskiego 
podzielono między Rosję a Księstwo. Granicę ustalono na zachodnich 
krańcach gminy. Jej przebieg był dość przypadkowy, tak, że na przykład 
majątek ziemski Piętkowo - Wólka Piętkowska został podzielony silnie 
strzeżoną granicą.  (W Hodyszewie ludność miała pola uprawne już po 
drugiej stronie granicy). W 1815 roku upadło Księstwo Warszawskie i na 
jego gruzach powstało Królestwo Polskie pod berłem cara, lecz granica 
pozostała. Wyszki i okolice należały bezpośrednio do Cesarstwa 
Rosyjskiego. Obszary te stanowiły początkowo obwód białostocki, lecz od 
1843 roku zostały włączone do guberni grodzieńskiej. Okolice Bielska 
i Drohiczyna połączono w jeden powiat bielski. Taki podział 
administracyjny przetrwał aż do 1915 roku. (...) Wyszki należały do gminy 
Rajsk. Istniała też gmina Malesze. Te dwie gminy skupiały większość 
obszaru obecnej gminy.
(...) W dniu 2 sierpnia 1919 roku utworzono województwo białostockie 
wraz z powiatem bielskim. Ten powiat był jednym z większych w Polsce. 
W skład powiatu wchodziły gminy Wyszki i Topczewo obejmujące 
większość terenów obecnej gminy. W dniu 23 marca 1933 roku weszły 
w życie zmiany w samorządzie lokalnym, ograniczono rolę wójtów na rzecz 
zarządu gminnego i podzielono gminy na gromady wiejskie, w skład 
których wchodziła jedna, dwie lub więcej wsi. Na terenie gminy Wyszki 
utworzono wtedy 47 gromad. Gmina Topczewo istniała do końca 1933 
roku, wtedy to jej obszar włączono do gminy Wyszki.
W dniu 1 września wybuchła II wojna światowa. W połowie września 
obszar gminy został zajęty przez wojska niemieckie. Jednak na mocy 
porozumień niemiecko - radzieckich z dnia 28 września cały okręg 
białostocki przekazano ZSRR.
(...) W sierpniu 1944 roku nastąpiło wyzwolenie, władzę z oporami przejął 
tutaj Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z Lublina. 
Dnia 22 sierpnia 1944 dekret PKWN przywrócił przedwojenne podziały na 
województwa, powiaty, gminy i gromady.
(...) Samorząd terytorialny istniał do 1950 roku, wtedy to na mocy ustawy 
z 20 marca o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniesiono 
samorząd terytorialny. Jego majątek przejęło państwo. Rozwiązano organy 
wykonawcze gmin, ich kompetencje przejęły rady narodowe.

Wprowadzono wtedy jednolity 
system władz i administracji 
terenowej oparty na wzorach 
radzieckich. Rady narodowe „były 
organami władzy państwowej 
w  j e d n o s t k a c h  p o d z i a ł u  
terytorialnego i na ich obszarze 
kierowały działalnością gospodarczą, 
społeczną i kulturalną. Na czele rad 
stały prezydia, które w praktyce 
przejęły funkcję rad narodowych”. 
R a d y  n a r o d o w e  w y b i e r a n o  
w wyborach powszechnych przez 
miejscową ludność.
(...) Utworzono wtedy gromadę 
Wyszki (Bagińskie Nowe, Kożuszki, 
Pulsze, Sasiny, Warpechy Stare 
i Wyszki), Malinowo (między innymi 
wieś Niewino Borowe i inne wsie 
Niewino), Mulawicze (między 
innymi: Łapcie, Mieszuki, Warpechy 
Nowe), Strabla (Samułki Duże 
i Strabla), Falki (Falki, Filipy, 
Koćmiery, Kowale Falki, Godzieby,

wspólny człon nazwy. Tworzyły one niegdyś okolicę szlachecką (Niewino). 
(...) Wszystko zmieniło się na sejmie lubelskim w 1569 roku.
(...) Od tej pory ziemie: bielska i drohicka należały do województwa 
podlaskiego i  dzieliły się na powiaty. Obszar dzisiejszej gminy należał do 
powiatu brańskiego. Częścią składową powiatów były parafie. Taki stan 
trwał do końca istnienia Rzeczpospolitej, do 1795 roku.
Rok wcześniej wybuchło powstanie kościuszkowskie. W czasie jego 
trwania nie było tu większych działań zbrojnych, a region został zajęty 
przez wojska pruskie. W rok później (1795) upadła I Rzeczpospolita i całe 
północne Mazowsze oraz Podlasie włączono do państwa pruskiego, jako

Ignatki), Malesze (między innymi: Bujnowo, Malesze, Mierzwin Duży 
i Mały, Szpaki), Topczewo (Górskie, Moskwin, Olszewo, Topczewo, 
Zalesie, Wólka Pietkowska), Hodyszewo (między innymi: Sieśki). Ponadto 
władze przeniosły lasy z okolic Wólki Pietkowskiej do powiatu 
wysokomazowieckiego.
(...) Od 1956 roku rozpoczęto likwidacje najsłabszych gromad.
(...) Powołanie gmin wiejskich weszło w życie z dniem 1 stycznia 1973 
roku. Właśnie wtedy gmina uzyskała takie granice jakie funkcjonują 
obecnie.

cd. na str. 10
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,,Historia uczy, że demokracja 
bez wartości łatwo się przemienia 
w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm.”

Bł. Jan Paweł II

S e r d e c z n i e  w i t a m y  W s z y s t k i c h  
Czytelników naszej gazetki i zachecamy do 
lektury naszego pisma. Na lamach, którego 
prezentujemy nasze dotychczasowe 
dzialania w biezacym roku szkolnym.
 

KAMPANIA WYBORCZA I WYBORY 
DO MLODZIEZOWEJ RADY GMINY 

WYSZKI V KADENCJI.

WYBORY
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18 października 2012 r. (czwartek) był w naszej szkole praktyczną lekcją demokracji i świetną zabawą. W tym dniu odbyły się wybory do 
MRG Wyszki V kadencji. Spośród 35. kandydatów z klas I - III gimnazjum wybrano 15. Najwięcej głosów otrzymali następujący uczniowie: 
kl. I – Maria Warpechowska, Katarzyna Hryniewicka, Katarzyna Awruk, Emilia Palczewska, Krzysztof Bogusz, kl. II – Wioleta Niewińska, 
Kamil Topczewski, Anna Krasowska, Natalia Miluska, Martyna Onopa, kl. III – Marta Borowska, Ewa Niewińska, Emilia Karpiesiuk, Jana 
Lementowska, Maciej Odachowski.

Nad prawidłowością wyborów czuwała 
Komisja Wyborcza  w składzie: Katarzyna 
Falkowska – przewodnicząca,  Wioleta  
Łubińska – wiceprzewodnicząca,  Ewa 
Falkowska – sekretarz,  Kamila Chomicka 
i Iwona Ostrowska – członkowie. Całość 
wyborów koordynowana była przez Pana 
Tadeusza Wielanowskiego – Sekretarza 
Urzędu Gminy Wyszki i opiekuna Rady oraz 
nauczycielki – p. Bożenę Pierzchało 
i p. Annę Twarowską.
Wybory trwały w godzinach 9 - 12 w trakcie 
przerw lekcyjnych i przebiegały bez 
zakłóceń. Należy przyznać, iż frekwencja 
wyborcza nie była zbyt wysoka, 49,34%  to 
wynik niezbyt zadowalający. Wielu uczniów 
naszej szkoły nie posiadało w tym dniu 
legitymacji szkolnej lub z różnych powodów 
nie wzięło udziału w wyborach. Nie wszyscy 
d o c e n i a j ą ,  ż e  m i e s z k a m y  
w demokratycznym państwie prawa i że 
,,źródłem władzy” w świetle Konstytucji RP 
jest ,,naród”.
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KAMPANIA WYBORCZA

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym trwała 
od 4 do 17 października br. Kandydaci do 
Rady, a było ich 35. przygotowali barwne 
i ciekawe plakaty wyborcze, które znajdowały 
się na parterze szkoły w części gimnazjum. 
Przedstawili w nich: autoprezentację, swój 
program wyborczy, hasła i wiersze 
zachęcające do głosowania. Należy przyznać, 
iż większość chętnych do ,,władzy'' bardzo 
poważnie potraktowała swą ,, misję'' i włożyła 
dużo serca w kampanię. Jednak, jak 
powszechnie wiadomo, demokracja nie 
zawsze bywa łaskawa i nie wszyscy mogą być 
przez najbliższe dwa lata reprezentantami 
szkoły i gminy. Mamy jednak nadzieję, że 
niektórzy uczniowie wyciągną wnioski 
i wezmą udział w wyborach uzupełniających 
już za rok.

NAJBLIŻSZA SESJA RADY 
V KADENCJI

Odbędzie się w drugim tygodniu listopada, podczas której w demokratycznych wyborach zostanie wybrane Prezydium Rady, kronikarz oraz 
osoby chętne do pracy w różnych zespołach zadaniowych. Przyjęty zostanie także Plan Pracy na rok szkolny 2012/2013.

Redakcja Głosu Młodych
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KONKURS "POSESJA TWOJĄ WIZYTÓWKĄ '2012"

I miejsce w kategorii "gospodarstwo rolne" - posesja p. Genowefy
i Janusza Wyszkowskich z Wyszek

HISTORIA GMINY WYSZKI cd. ze str. 7

Gmina Wyszki rozpoczęła swoją działalność na początku 1973 roku. 
Rozdzielono funkcje stanowiące od wykonawczych. Zamiast prezydium 
wprowadzono organ administracji państwowej, którym został naczelnik 
gminy o zwiększonych uprawnieniach, jego pomocniczym organem był 
urząd gminy. Naczelnik gminy stał się organem wykonawczym 
i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej. Naczelnika wybierała Gminna 
Rada Narodowa. Organem pomocniczym naczelnika gminy był urząd 
gminy. Jego działania określał Statut Urzędu Gminy.
Organem uchwałodawczym była Gminna Rada Narodowa. Rada spośród 
swego grona wybierała prezydium. Przewodniczącym rady zostawał 
zwyczajowo pierwszy sekretarz odpowiedniej instancji PZPR.
Do 1975 roku gmina Wyszki należała do powiatu bielskiego w ramach 
województwa białostockiego. W tymże roku nastąpiła likwidacja powiatów 
i powołano dwustopniowy podział administracyjny kraju. Gmina Wyszki  
należała odtąd do nowego województwa białostockiego. Większość 
kompetencji zlikwidowanych organów powiatowych przejęły gminy, 
pozostałe kompetencje - województwa.
Taki ustrój istniał do 1990 roku. W tymże roku na mocy ustawy 
o samorządzie gminnym powstała w pełni samorządowa gmina Wyszki.

w następnym numerze rozpoczniemy publikację historii wsi

„posesja pozarolnicza”:
Stanisława Bokłago i Wojciech 

Bokłago, Samułki Małe,
Jadwiga Górska,Wypychy,

I MIEJSCE - Wojciech Rzepniewski, Samułki Duże,
II MIEJSCE - Joanna Jarmoc, Samułki Małe,
III MIEJSCE - Maria i Ryszard Szmurło, Strabla.

Wyróżnienia:
- Hanna i Stanisław Topczewscy, Koćmiery,
- Regina Zdrodowska, Topczewo, 
- Dorota i Tomasz Różańscy, Wodzki,
- Ryszard Łuczaj, Wodzki,
- Danuta i Juliusz Gola,  Topczewo,
- Mirosława Kowalczuk, Bujnowo,
- Wojciech Rzepniewski, Samułki Duże,
- Stanisław Bibułowicz, Samułki Duże,
- Jadwiga Werszko, Samułki Małe,
- Anna i  Czesław Miluscy, Strabla,
- Ewa i Andrzej Oksimowicz, Strabla,
- Dorota i Stanisław Radziwon,  Strabla,
- Iwona i Jan Kondraccy, Strabla,
- Irena i Antoni Demianko, Strabla,
- Eugeniusz Popławski, Strabla - Łyse,
- Andrzej Zdanuczyk i Mirosław Zdanuczyk, Strabla,
- Teresa Baranowska, Wiktorzyn,
- Andrzej Ślusarz, Łapcie,
- Walentyna Plisiuk, Stacewicze,
- Jan Wilczewki, Pulsze.

Niestety, z powodów znanych chyba tylko sobie, kilku właścicieli 
odwiedzanych posesji nie wyraziło zgody na udział w konkursie.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas 
Dożynek Gminnych w Wyszkach w dniu 2 września br.
Cieszy nas fakt, że właściciele dbają o swoje posesje nie tylko przed 
przyjazdem komisji, lecz przez cały rok; nie dla samego konkursu, lecz dla 
własnej satysfakcji.
Pragniemy przeprosić tych z Państwa, którzy również mają zadbane 
posesje a Komisja nie widząc tego i nie wiedząc o tym, w tym roku ich 
nie odwiedziła. Dlatego ponawiamy prośbę o osobiste zgłaszanie się do 
powyższego konkursu, co gwarantuje dokonanie oceny wskazanych 
posesji.

(hz)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - 

Posesje wyróżnione:
- Czesław Zdrojkowski, Wypychy,
- Jadwiga i Wiesław Kiełkuccy, Topczewo,
- Tadeusz Malinowski, Niewino Leśne,
- Genowefa i Tadeusz Tworkowscy, Niewino Kamieńskie,
- Katarzyna i Krzysztof  Łochniccy, Samułki Duże,
- Zygmunt i Elżbieta Wróblewscy, Samułki Małe,
- Marianna Łapińska, Samułki Małe,
- Sławomir i Maria Warpechowscy, Warpechy Nowe.

W czerwcu został ogłoszony konkurs "Posesja Twoją wizytówką 
2012" zorganizowany przez GOKSiT, GBP i Wójta Gminy. Regulamin był 
dostępny w placówce i na stronie internetowej. W dniach 03 - 04 lipca 2012 
r. komisja w składzie:

 1. Przewodniczący – Katarzyna Borowska
 2. Z-ca przewodniczącego  – Joanna Radziwon
 3. Członek – Stanisław Borowski
 4. Członek – Joanna Nudrzewska
 5. Członek – Anna Niewińska
 6. Członek honorowy – Janusz Wyszyński

dokonała oględzin posesji znajdujących się na terenie Gminy Wyszki.  Na 
podstawie oceny wizualnej i regulaminu konkursu wytypowała 
zwycięzców, w kategorii:

„gospodarstwo rolne”:
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - Maria i Piotr Krasowscy,
Górskie,
I MIEJSCE - Genowefa i Janusz Wyszkowscy, Wyszki,
II MIEJSCE - Grażyna i Jan Brzozowscy, Budlewo,
III MIEJSCE - Małgorzata i Andrzej Kowalewscy, Pulsze.
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Po wielu deszczowych dniach, niemal jak na zamówienie, od samego rana 
świeciło słońce. W niedzielę 2 września 2012 r. po mszy św. około godz. 
13.30 z kościoła parafialnego na skwerek przemaszerował korowód 
wieńców dożynkowych.
Rozpoczęło się coroczne święto plonów. Po ogólnym powitaniu przez 
Dyrektora GOKSiT p. Henryka Zalewskiego, który prowadził całą imprezę, 
głos zabrał Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, a następnie 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Walenty Korycki oraz 
Starosta bielski p. Sławomir Snarski.
W wypowiedziach został doceniony trud rolnika w jego ciężkiej pracy, 
zaangażowanie i odpowiedzialność - "ukoronowaniem tego jest dzisiejsze 
święto a symbolem przyniesione wieńce".
Po wystąpieniach powołana wcześniej komisja przystąpiła do 
wytypowania najładniejszego wieńca. W jej skład weszli:

p. Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
p. Sławomir Snarski - Starosta bielski,
p. Grzegorz Jakuć - Wójt Gminy Turośń Kościelna,
p. Krzysztof Jaworowski - Wójt Gminy Brańsk,
p. Bożena Grotowicz - Dyrektor ZOZ Bielsk Podlaski,
p. Raisa Korsak - Bursa - Kierownik KRUS Bielsk Podlaski.

Następnie do głosowania przystąpiła publiczność, w wyniku czego 
wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - Pierzchały,
II miejsce - Mierzwin Mały,
III miejsce - Niewino Borowe,
III miejsce - Warpechy Nowe.

Pozostałe wieńce zostały wyróżnione, a były one wykonane przez 
mieszkańców następujących miejscowości: Bagińskie Nowe, Falki, 
Godzieby, Mulawicze, Niewino Leśne, Sasiny, Szczepany, Warpechy 
Stare, Wyszki. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Po czym prowadzący p. Henryk Zalewski podsumował konkurs "Posesja 
Twoją wizytówką" i na scenę poprosił jego uczestników. Wraz z Wójtem, 
Sekretarzem p. Tadeuszem Wielanowskim i Skarbnik p. Teresą 
Falkowską wręczył pamiątkowe statuetki.
Słowa gorących podziękowań należą się tegorocznym sponsorom, którymi 
byli:
LGD - Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Turośń Kościelna, Green Bear 
Corporation Poland Sp. z o.o., MPO - Białystok, Gola Juliusz Wiktor 
Zakład Usług Leśnych - Białystok, VEOLIA TRANSPORT - O/Bielsk 
Podlaski, Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK” - Bielsk Podlaski, 
„MAKSBUD” Sp. z o.o. - Bielsk Podlaski, LEWAR catering - Bielsk 
Podlaski, Bank Spółdzielczy - O/Wyszki, Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” - Wyszki, Sklep „Rolnik” Genowefa i Janusz 
Wyszkowscy - Wyszki, Przedsiębiorstwo Handlowe „DAN MAR” 
Danuta Wyszkowska - Wyszki, PPHU „Ogród Marcina” Marcin 
Tarasiuk - Wyszki, „Farma” s.c. Lecznica dla zwierząt - Wyszki, 
Przedsiębiorstwo Handlowe (Sklep Spożywczy) Waldemar Piotrowski 
- Pulsze, Zakład Usług Komunalnych - Wyszki.
Po godz. 15.00 zespół ŁUNA z Białegostoku rozpoczą³ część rozrywkową 
dożynek. Oprócz nich publicznośę bawił kabaret INACZEJ również 
z Białegostoku oraz KAPELA SIEMIONA z Wasilkowa. Jako gwiazda 
wieczoru niesamowite wrażenia wywołała Elena Rutkowska wraz

DOŻYNKI  PARAFIALNO - GMINNE' 2012

Grupie bielskiej towarzyszyli organizatorzy: Dyrektor ODK p. Andrzej 
Dłużewski oraz instruktor muzyki p. Wojciech Wieczorek. 
W spotkaniu tym wziął również udział Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach p. Henryk Zalewski (...)
Miłą niespodziankę grupom wakacyjnym przygotował dyrektor GOKSiT.
Uhonorował on obie drużyny pięknymi statuetkami ze słonecznym 
napisem "Wakacje z MDP w Niewinie Borowym". Wszystkich biorących 
u d z i a ł  w  z m a g a n i a c h  s p o r t o w y c h  o r a z  p o m a g a j ą c y c h  
w organizacji tej imprezy, obaj Panowie Dyrektorzy udekorowali 
medalami, ufundowanymi przez GOKSiT w Wyszkach. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym grillowaniem i piosenką biesiadną.
W rewanżu za gościnne przyjęcie w Niewinie Borowym nasze dzieciaki 
zostały zaproszone przez ODK na wyjazd do gospodarstwa 
agroturystycznego do Dobromila. Dojazd i całość pobytu została 
sfinansowana przez bielskich organizatorów. Z naszej strony mogliśmy się 
zrewanżować obdarowując wszystkich wyrobami mleczarskimi, które 
przekazała naszym dzieciom Spółdzielnia Mleczarska w Łapach.
Wakacje w Niewinie Borowym to nie tylko jednak działalność kulturalno - 
edukacyjna na rzecz dzieci. To w szerokim stopniu jest też praca na rzecz 
wsi. W tym roku program Fundacji Wspomagania Wsi wymagał 
w przygotowywanych projektach zaplanowania prac do hasła "Moja wieś 
najpiękniejsza". Należało wybrać do uporządkowania i zagospodarowania 
miejsce, które podniosłoby estetykę wsi. Dlatego też układając projekt 
wakacyjny p. E. Gromada zaplanowała uporządkować skwerek za placem 
szkolnym pomiędzy dwiema drogami przy wyjeździe z Niewina 
Borowego. 
Prace zostały rozpoczęte jeszcze zanim rozstrzygnięto konkurs. Mimo nie 
otrzymania dotacji i braku środków z FWW prace należało zakończyć. Przy 
niewielkiej pomocy Urzędu Gminy w Wyszkach, zaangażowaniu 
niektórych mieszkańców, symbolicznej pomocy dzieciaków, 
wykorzystywaniu skromnych własnych środków finansowych oraz 
zasponsorowaniu drzewek do zasadzenia powstaje skwerek. który 
powinien wpłynąć na podniesienie estetycznego wyglądu Niewina 
Borowego.

Eugenia Gromada
Koordynator projektu

POŻYTECZNE WAKACJE 2012 w N. B. cd. ze str. 5

z zespołem CYGAŃSKIE CZARY. Spotkanie zakończyła zabawa pod 
chmurką z p. Bartkiem Zawadzkim jako liderem zespołu FORTI.
Przez całą imprezę najmłodsi widzowie mogli korzystać z propozycji 
Centrum Zabawy i Nauki "INNY ŚWIAT": zabawy ruchowe, stoisko 
cyrkowe, stoisko gier logicznych oraz plac zabaw z "dmuchańcami" dla 
dzieci. W czasie dożynek przeprowadzono szereg konkursów. Nagrody 
w głównej mierze ufundowało Stowarzyszenie N.A.R.E.W.
Ponadto różnego rodzaju konkursy zaproponowali wystawcy: ARiMR, 
KPP Policji, KRUS, ODR, Nadleśnictwo - wszyscy przedstawiciele 
Bielska Podlaskiego oraz Green Bear z Warszawy i Stowarzyszenie 
N.A.R.E.W.  z Turośni Kościelnej.
Działania i imprezy towarzyszące to:  akcja honorowego krwiodawstwa, do 
której przystąpiło 36 mieszkańców oddając łącznie przeszło 16 litrów krwi 
oraz mecz towarzyski w piłce nożnej UKS Wyszki - KP Krynickie, 
zakończony wynikiem 2:1.

(hz)
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INFORMACJE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2012 po 
raz pierwszy przystąpiła do projektu 
uruchomionego przez Instytut Pamięci 
Narodowej wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich i wojewódzkimi

WYCIECZKA SENIORÓW ZE STRABLI DO BIAŁOWIEŻY

Dnia 18.07.2012 r. seniorzy ze Strabli rozpoczęli zwiedzanie od Białowieży 
Towarowej, zabytkowego budynku kolejowego zbudowanego w 1903 r. dla 
Cara Mikołaja II. Obecnie mieści się tu restauracja carska. To jedyny 
w Polsce zachowany drewniany kompleks kolejowy.
Następnie uczestnicy wycieczki skierowali kroki do kościoła pw. Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Wnętrze świątyni zostało 
wykonane w "puszczańskim stylu''. Do budowy ołtarzy i konfesjonałów 
wykorzystano naturalne bogactwo lasu. Kolejnym etapem wycieczki było 
zwiedzanie Muzeum przyrodniczo - leśnego BPN i obserwacja pięknej 
przyrody z wieży widokowej. W muzeum duże wrażenie na seniorach 
zrobiło przedstawione życie puszczy nie tylko za pomocą eksponatów lecz 
także multimedialnie.
Ostatnim i obowiązkowym punktem wycieczki był Rezerwat pokazowy 
zwierząt Puszczy Białowieskiej. Spacerując wyznaczonymi ścieżkami 
można było zobaczyć żubry i inne gatunki zwierząt.
Piękna pogoda, miła atmosfera i wrażliwość uczestników pozwoliła 
podziwiać dziewiczą przyrodę oraz wszystko co zachowało się do dzisiaj. 
Oby cieszyło oko jak najdłużej.

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz GBP Filia w Strabli

"Promem" przez Narew
Wyszkowscy turyści wyruszyli do sąsiedniej miejscowości Waniewo. 
Prawie wszyscy weszli na wieżę widokową podziwiać piękny, choć 
jesienny krajobraz. Po przejściu kilkuset metrów kładką spacerową 
pojawiło się nie lada wyzwanie, a mianowicie pływająca platforma. Nawet 
ci, którzy bardzo bali się, weszli na nią i przepłynęli na drugi koniec rzeki. 
Niestety czas nieubłaganie płynął i trzeba było wracać. Smutek ten szybko 
został pocieszony, ponieważ był to powrót na tradycyjny obiad, 
przygotowany przez gospodarzy. Na wiejskim stole pojawiły się tradycyjne 
dania: barszczyk ukraiński, pyzy okraszane, gołąbki, sałatki i surówki. 
Można rzec – zachwyt gości nie miał końca.
Dla "zrzucenia" części spożytych kalorii grupa wyruszyła zwiedzać 
gospodarstwo. I mimo, że każdy widział kozy, cieszyły się one chyba 
największym zainteresowaniem.
Wizytę zakończono wspólnym biesiadowaniem i pieczeniem kiełbasek 
przy ognisku. Po całej wsi Jeńki popłynęły melodie tradycyjnych pieśni, 
zarówno ludowych jak i harcerskich czy partyzanckich. 
Na pamiątkę spotkania Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, który 
wracając z pracy dołączył do gości, wraz z Dyrektorem GOKSiT 
p. Henrykiem Zalewskim  podziękowali gospodarzom za tak miłe przyjęcie 
i wręczyli pamiątkowe grawertony.

(hz)

SZKOLENIE WYJAZDOWE I NIE TYLKO ...

Ocalić od zapomnienia ...
Z tym hasłem grupa mieszkańców Gminy Wyszki w dniu 18 października 
2012 r. odwiedziła Gospodarstwo Agroturystyczne "Niezapominajka" 
Państwa Wandy i Ryszarda Hryc w Jeńkach, gmina Sokoły.
Przy współpracy z LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju 
Ekonomicznego Wsi w Turośni Kościelnej z Kierownikiem p. Moniką 
Dzielnik Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował 
wyjazd na szkolenie „Produkt lokalny – wizytówka naszego regionu”. 
Zainteresowanie wśród lokalnej społeczności było bardzo duże. Niestety, 
z propozycji mogli skorzystać tylko ci, którzy jako pierwsi zgłosili się do 
placówki, głównie członkowie klubów seniora. 
Uczestnicy podczas prelekcji p. Katarzyny Śniecińskiej Prezesa Zarządu 
LGD "Kraina Bobra" zapoznali się z przepisami prawnymi, zasadami 
wytwarzania i rejestracji produktów tradycyjnych. Po przerwie kawowej 
odbyła się projekcja filmu „Smaki tradycji, czyli jak wytwarzać promować
 i sprzedawać produkty regionalne i tradycyjne”.

bibliotekami publicznymi pod nazwą „Biblioteka na to czeka”. W ramach 
tego projektu IPN oferował bibliotekom publicznym bezpłatne pakiety 20 
publikacji historycznych wydanych w latach 2000-2010, dotyczących XX-
wiecznych dziejów Polski. W wyniku tego działania księgozbiór GBP 
wzbogacił się o kilkanaście nowych pozycji, oto niektóre z nich:

- "Solidarność - dekada nadziei 1980 - 1989" - Ryszard Terlecki,
- "Solidarność walcząca w dokumentach" t. I - wybór i oprac.
      Łukasz Kamiński, Wojciech Sawicki, Grzegorz Waligóra,
- "Niepodległość" - pod red. Marka Gałęzowskiego i Jana 
      M. Rumana,
- "Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944 - 1956 ...", t. IV 
      - pod red. Moniki Bielak i Kazimierza Krajewskiego.

Wykaz pozostałych tytułów znajduje się na naszej stronie internetowej:
.

Staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze, zwłaszcza na zakup książek. 
Dzięki środkom z Biblioteki Narodowej oraz własnym w bieżącym roku 
księgozbiór wzbogacił się o dodatkowe, bardzo ładnie wydane, tytuły dla 
dzieci, takie jak:

- "O czterech muzykantach z Bremy" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "O wilku i siedmiu koźlętach" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "Pani Zima" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "Paluszek" - Charles Perrault,
- "Mała syrenka" - Hans Christian Andersen

i wiele, wiele innych. W okresach dwumiesięcznych dokonujemy zakupu 
kilku nowości wydawniczych. Obecnie jesteśmy na etapie ewidencji 
świeżo zakupionych egzemplarzy, do lektury których serdecznie Państwa 
zapraszamy.

Katarzyna Borowska
Bibliotekarz GBP w Wyszkach

 
www.biblioteka.gminawyszki.pl


