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Dlaczego w naszym społeczeństwie zawsze znajdzie 
się grupa, która jest przeciwko ustalonym normom 
prawnym, społecznym czy zwyczajowym?

Chcieliśmy demokracji. Teraz ją mamy. Nikt rozsądny 
chyba temu nie zaprzeczy. W demokracji wybieramy 
w wyborach powszechnych swoich przedstawicieli, 
którzy sprawują władzę, uchwalają prawo. Należy więc 
tą władzę i to przez nich stanowione prawo szanować,

a przynajmniej respektować. 
Przechodząc na nasze gminne podwórko. W swoim czasie wybrany 
w wyborach demokratycznych Sejm uchwalił ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która nakazała gminom zagospodarować 
odpady stałe w zamian za opłacany przez mieszkańców gminie podatek.
Do końca czerwca wszyscy właściciele bądź użytkownicy posesji byli 
zobowiązani złożyć stosowne deklaracje. Na 1300 gospodarstw domowych 
takie deklaracje na czas złożyło ok. 1100.
Naciągając nieco obowiązek prawny nie wszczynaliśmy natychmiast 
drastycznych procedur egzekucyjnych. Daliśmy cały kwartał czasu na 
ewentualne podjęcie decyzji na wykonanie tego obowiązku. I faktycznie 
trochę deklaracji jeszcze zostało złożonych, jednak nadal ponad 150 
właścicieli posesji nie wypełniło tego obowiązku.

cd. na str. 9

Mistrzami Podlaskiej Agroligi 2013 w kategorii "Rolnicy" zostali Patrycja 
i Wojciech Pruszkowscy ze wsi Stare Jemielite, gm. Śniadowo, pow. 
łomżyński, zaś wśród firm najlepiej oceniono Moto - Agro z Białegostoku. 
10 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczysta 
gala konkursu, która była uwieńczeniem ciężkiej pracy rolników 
i przedsiębiorców biorących udział w konkursie. Wszyscy Laureaci 
konkursu zostali uhonorowani przez Tomasza Jędrzejczaka  sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz władze naszego 
województwa. Trofea i dyplomy wręczyli Wojciech Dzierzgowski 
wicewojewoda podlaski, Mieczysław Kazimierz Baszko wicemarszałek 
województwa podlaskiego, Jacek Jasiński z-ca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Jan Zalewski Dyrektor PODR

w Szepietowie wraz z zastępcą Markiem Skarżyńskim. Wysiłki finalistów 
doceniły również ARiMR, ARR i instytucje związane z rolnikami, 
przedstawiciele samorządów oraz firmy współpracujące z laureatami.

Kategoria "Gospodarstwa rolne":
I WICEMISTRZ PODLASKIEJ AGROLIGI 2013:
- Barbara i Krzysztof Jaroma, zam. Nowe Stojło, gm. Suchowola, pow. 
sokólski

II WICEMISTRZ PODLASKIEJ AGROLIGI 2013:
- Grażyna i Waldemar Bobin, zam. Oszkinie, gm. Puńsk, pow. sejneński

LAUREACI PODLASKIEJ AGROLIGI 2013:
- Grażyna i Jan Brzozowscy, Aneta i Dariusz Brzozowscy, zam. Budlewo, 
gm. Wyszki, pow. bielski
- Agnieszka Winkler, zam. Żarnowo Pierwsze, gm. Augustów, pow. 
augustowski
- Wioletta i Wiesław Więcko, zam. Szczodruchy, gm. Raczki, pow. suwalski
- Lucyna i Wojciech Zalewscy, zam. Zajki, gm. Trzcianne, pow. moniecki
- Maria Biedrzycka-Kałęka i Grzegorz Kałęka, zam. Brzozowo, gm. Kolno, 
pow. kolneński
- Anna i Witalis Jakoniuk, zam. Gradoczno, gm. Narew, pow. hajnowski
- Jolanta i Waldemar Józef Zdzichowski, zam. Krakówki Zdzichy, gm. 
Grodzisk, pow. siemiatycki

Kategoria "Przedsiębiorstwa":
MISTRZ PODLASKIEJ AGROLIGI 2013
- MOTO-AGRO Jacek Błoch, Dariusz Dziuba, Sp. j., Białystok

WICEMISTRZ PODLASKIEJ AGROLIGI 2013
- P.H.U. „GAMA” Szepietowscy Sp. j., Wysokie Mazowieckie

LAUREACI PODLASKIEJ AGROLIGI 2013
- ABIES, Danuta i Marcin Kuczyńscy, Rajgród
- AGRO-BUD Józef Kossakowski, Zambrów

W miesiącu sierpniu przekazany został do użytku odcinek drogi 
powiatowej Szczepany - Zakrzewo długość odcinka 1,4 km, koszt 
196 tys. zł, w tym środki gminy 137 tys. zł (foto powyżej).

Trwa przebudowa świetlicy i garażu straży pożarnej w Pulszach. 
Wartość inwestycji ok. 650 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW 
w kwocie 299 tys. zł. Przewidywany termin oddania do użytku maj 2014 r.

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Strabli, wraz z budową miejsc 
parkingowych. Skrzyżowanie to będzie teraz nowoczesne i znacznie 
bezpieczniejsze, ładnie współgrające z pięknie urządzonymi terenami 
wokół kościoła. Poza tym mieszkańcy w czasie mszy będą mogli 
bezpieczniej i wygodniej parkować swoje samochody. Wartość inwestycji  
330 tys. zł, w tym udział gminy 250 tys. zł (foto na stronie obok).

Zakończona została rekultywacja wysypiska w Szpakach. Aktualnie 
trwają jeszcze prace wykończeniowe na pozostałej części po wysypisku. 
Łączna wartość rekultywacji 224 tys. zł, w tym dotacja z RPO 180 tys. zł.

W ramach funduszy sołeckich poza tradycyjnymi naprawami dróg polnych 
i przepustów, wykonane zostało kilka ciekawych inwestycji:
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Strabli, koszt inwestycji 
55 tys. zł, w tym fundusz sołecki 21 tys. zł. Prace wykonał Zakład Usług 
Komunalnych w Wyszkach.

cd. na str. 3

Tym felietonem chcemy zapoczątkować cykl artykułów dotyczący 
mieszkańców gminy, zdarzeń, z których możemy być dumni, którymi 
możemy i powinniśmy chwalić się nie tylko na szczeblu lokalnym, ale 
również, wojewódzkim, krajowym a może i europejskim.

Grażyna i Jan Brzozowscy, Aneta i Dariusz Brzozowscy z Budlewa 
laureatami konkursu "Podlaska Agroliga  2013"

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz dwudziesty 
zorganizował Podlaską Agroligę, której podsumowanie odbyło się 10 lipca 
br. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Wśród laureatów znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy: Państwo 
Grażyna i Jan Brzozowscy oraz Aneta i Dariusz Brzozowscy, zam. Budlewo
Konkurs, co roku wyłania liderów agrobiznesu w kategoriach: 
"Gospodarstwa rolne" i "Przedsiębiorstwa". W dotychczasowej historii 
konkursu wyłoniono 280 laureatów. W tegorocznej edycji Agroligi wzięło 
udział dziesięć gospodarstw i cztery firmy. O tytuł mistrza ubiegały się 
gospodarstwa i firmy z dokończonymi inwestycjami, rentowne, 
wyróżniające się wysoką efektywnością produkcji w skali województwa 
i kraju.

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI

„CUDZE  CHWALICIE  SWEGO  NIE  ZNACIE ...”

INWESTYCJE  GMINNE  2013
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- Remont świetlicy w Samułkach Dużych - wykorzystując skumulowane 
kwoty funduszu sołeckiego z Samułk Dużych i Samułk Małych z okresu 
2 lat: 2012 i 2013. Wymienione zostało pokrycie dachowe oraz 
wyremontowana sala główna świetlicy z zapleczem.
Na uwagę zasługuje zaangażowanie części mieszkańców Samułk w to 
przedsięwzięcie. 
- Budynek po byłym sklepie w Zalesiu zyskał nowe wyposażenie, 
ogrzewanie oraz okna i drzwi. W pełni może teraz spełniać rolę świetlicy 
wiejskiej.
- Przygotowany został teren pod boisko przy byłej szkole w Niewinie 
Borowym. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, oraz zaangażowaniu 
mieszkańców z sołtysem na czele, a także fachowej pomocy w postaci 
profesjonalnego przygotowania gleby i wykonania siewu przez Pana  
Stanisława Woźniaka właściciela firmy Green Flor z Moskwina, powstało 
miejsce na urządzenie boiska wielofunkcyjnego. Jest to przykład jak za 
niewielkie pieniądze można zbudować coś, co przy zwykłej procedurze 
inwestycyjnej kosztowało by o wiele więcej.

Z  CYKLU  ABC  ZAPOBIEGANIA  PRZEMOCY  DOMOWEJ

Nieobojętni świadkowie
Poczucie winy, wstyd, lęk, pogarszający się stan zdrowia i coraz słabsze 
kontakty z innymi ludźmi sprawiają, że osoba starsza, nawet jeśli ma 
wyraźne poczucie krzywdy, nie umie przezwyciężyć poczucia bezradności 
i bezsilności. To oznacza, że bez pomocy z zewnątrz będzie jej bardzo 
trudno przeciwstawić się działaniom agresywnym. W niektórych 
przypadkach będzie to niemożliwe.
W związku z tym zadanie powstrzymywania przemocy wobec osób 
starszych staje się wyzwaniem i obowiązkiem  zarówno dla instytucji 
powołanych, by służyć pomocą i chronić obywateli (zespoły 
interdyscyplinarne, ośrodki pomocy społecznej, policja, służba zdrowia), 
jak i dla nieobojętnych świadków krzywdy znajomych czy sąsiadów. 
Uważa się powszechnie, że ludzie spoza rodziny nie powinni wtrącać się do 
życia rodzinnego. Jak większość stereotypowych stwierdzeń i powyższe 
powinno być poddane krytycznej analizie; obojętność, brak reakcji na 
krzywdę drugiego człowieka jest przecież równoznaczne z przyzwoleniem 
na popełnianie przestępstwa, najczęściej powtarzanego po wielokroć. 
W niektórych przypadkach nieudzielenie pomocy jest także 
przekroczeniem granicy prawa, a zawsze naruszeniem normy moralnej, 
nakazującej pomagać słabszym.
Z drugiej strony ingerencja w cudze życie jest sprawą niezmiernie 
skomplikowaną, wymagającą taktu, rozwagi i odwagi, szczególnie, że

(fot. Jupiterimages)

w wielu wypadkach możemy żywić uzasadnione obawy, że sprawca 
przemocy skieruje agresję w naszym kierunku. Osoba doznająca krzywdy 
może nie życzyć sobie naszej interwencji, pełna lęku o to, by jej sytuacja nie 
pogorszyła się. Dlatego też lepiej powstrzymać się od natychmiastowego 
działania, wyjąwszy sytuacje, kiedy życie i zdrowie osób krzywdzonych są 
zagrożone. W takich przypadkach szybka interwencja jest obowiązkiem 
zarówno instytucji, jak i osób prywatnych.

Zatrzymać przemoc
Każdy człowiek ma prawo do wolnej od przemocy starości. Niekiedy 
jednak zamiast troski i opieki doznaje krzywdy, znęcania fizycznego 
i psychicznego. Musimy zrobić wszystko, by wyeliminować przemoc 
w rodzinie z naszego życia społecznego. 

To apel do każdego z nas: nie zgadzajmy się na przemoc!
1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu 
ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinny 
niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić 
o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
(przedruk: Hanna Dąbrowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia)

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2013

W dniu 8 września br. w Wyszkach odbyły się doroczne gminne zawody 
sportowo - pożarnicze. Przed przystąpieniem do rozegrania zawodów 
pododdziały straży pożarnych uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej. 
Hymnem OSP oraz ceremonią wręczenia odznaczeń najbardziej 
zasłużonym i wyróżniającym się druhom rozpoczęto zmagania strażaków. 
W zawodach udział wzięły drużyny z ośmiu jednostek OSP. Nad ich 
przebiegiem czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim. Każda z jednostek startowała 
w konkurencji sztafety pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz 
w ćwiczeniach bojowych. Mimo, że w sztafecie najlepsze były Samułki D. 
oraz Niewino B., a w widowiskowych ćwiczeniach bojowych najszybsza 
była drużyna z Wyszek, to o zwycięstwie decydował łączny wynik w obu 
konkurencjach. Komisja sędziowska dokonała zsumowania punktacji 
i ogłosiła, że zwycięzcą gminnych zawodów sportowo - pożarniczych 
w 2013 r. została drużyna OSP w Niewinie Borowym. Na zakończenie 
startujące drużyny OSP otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze 
drużyny puchary z rąk Pana Ryszarda Perkowskiego Wójta Gminy Wyszki 
oraz Pana Jana Szkody Z-cy Komendanta Powiatowego PSP.

I miejsce - Niewino Borowe, czas 116,0 s.
II - Samułki Duże, 120,0 s.
III - Pulsze, 123,0 s.
IV - Topczewo, 123,5 s.
V - Wyszki, 124,0 s.
VI - Mulawicze, 135,0 s.
VII - Zalesie, 137,5 s.
VIII - Godzieby, 155,0 s.

cd. na str. 10
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           Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  30.11.2013 r.  na adres:
 GOKSiT,  ul. Szkolna 17, 17-132  Wyszki.
      Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca będzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszkałe w Gminie Wyszki.
4. Szczegółowy regulamin znajduje się w GOKSiT.
      Podpis oznacza akceptację regulaminu i zgodę 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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Paszteciki francuskie z grzybami na kapuście włoskiej

NA  NASZYM  STOLE

Muffinki jabłkowo-cynamonowe

Przygotowanie:
Paszteciki
Na patelni podgrzewamy masło dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę, 
podsmażamy. Do cebuli dodajemy pokrojone grzyby, smażymy dalej 
i dodajemy mąkę oraz mleko. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, 
papryką, sosem sojowo - grzybowym i pokrojoną natką pietruszki. 
Odstawiamy do ostygnięcia. Ciasto francuskie kroimy na kwadraty 
napełniamy wystudzonym farszem i sklejamy w trójkąciki. Blachę 
smarujemy masłem, posypujemy mąką i układamy paszteciki. Pieczemy je 
w rozgrzanym piekarniku do 220 °C przez 15 min.
Kapusta
Kapustę szatkujemy i gotujemy w osolonej wodzie 5 min, odcedzamy, 
przelewamy zimną wodą. Wrzucamy kapustę do miski, dodajemy 
pokruszone orzechy włoskie i słonecznik. Polewamy olejem i octem, 
dodajemy sól, pieprz i curry do smaku. Mieszamy i odstawiamy na kilka 
minut do lodówki. Kapustę kładziemy na talerz, a na niej układamy 
paszteciki.

Składniki:
- 1 jajko
- 0,5 szkl cukru
- 1 szkl mleka
- 0,5 łyżeczki soli
- 0,5 łyżeczki cynamonu
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 2 szkl mąki
- 4 łyżka masła
- 3 jabłka pokrojone w małą kostkę
Kruszonka
- 1 łyżka masła
- 2 łyżki mąki
- 2 łyżki cukru

Facet wchodzi z pistoletem do baru 
i pyta:
- Kto spał z moją żoną?
Głos z końca sali:
- Nie masz tylu nabojów.

Składniki: (ciasto francuskie)
- 300 g podgrzybków
- 1 cebula
- natka pietruszki
- 1 łyżeczka masła extra
- 2 łyżki mleka
- 1 łyżka mąki pszennej Lubella
- 1 łyżeczka sosu sojowo-
grzybowego
- szczypta papryki słodkiej
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
- 1 kapusta włoska
- 50 g orzechów włoskich

KRZYŻÓWKA “WG”  2/2013
W dniu 15.10.2013 r. w Czytelni GBP wylosowano zwycięzcę konkursu 
„Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 2/2013 przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Zwyciężczynią 
została p. Barbara Tworkowska, zamieszkała w Topczewie.
Serdecznie gratulujemy.

Przygotowanie:
Jajko ubić z cukrem na puszystą białą masę. Kolejno dodawać resztę 
składników. Przygotowane ciasto nakładać do blachy (na muffinki) 
wysmarowanej masłem lub wyłożonej papierowymi foremkami. Ciasto 
należy wkładać do 3/4 wysokości blachy. Składniki na kruszonkę rozetrzeć 
w dłoniach, tak aby powstały małe grudki. Muffinki obficie posypać 
kruszonką. Piec 25 min w temp 200°C.

- Jasiu, kogo częściej słuchasz, 
m a m y  c z y  t a t y ?  -  p y t a  
nauczycielka w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!

Porcje: 4

Czas przygotowania: 40 minut
Ilość porcji: 8

* *

- 50 g nasion słonecznika
- 1 łyżka oleju
- 1 łyżeczka octu winnego

- Ilu potrzeba pesymistów żeby 
zmienić żarówkę?
- Żadnego. To strata czasu. Nowa 
i tak na pewno nie będzie działać.
- A ilu potrzeba optymistów?
- Żadnego. Stara za chwile zacznie 
działać.

- Panie doktorze, mam problem...
- Słucham.
- Codziennie chodzę do sklepu 
i kupuję dwie flaszki wódki. Boję 
się, że jestem zakupoholikiem! 

Jak się nazywa kot który leci?
- Kotlecik

*Cud natury:
- Pomogłem człowiekowi a on 
okazał się świnią.

Przepisy pochodzą ze strony: http://uwielbiam.pl
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PIONOWO:
  2. Kształt podobny do elipsy,
  3. C w muzyce,
  4. Karetka pogotowia,
  5. Tam mecz tenisa,
  6. Zniżka,
  7. Stolica Jemenu,
  8. Człowiek marzyciel,
  9. Okres zabaw,
10. Wiano,
13. Czar,
15. Składa czcionki,
17. Bieg rzeki,
19. Dydelf, ssak,
20. Prycza,
21. Narzędzie żniwiarza,
23. Obok Oli.

POZIOMO:
  1. Rodzaj pestycydów,
  5. Cena aukcji,
  8. Prawdziwe zdarzenie,
10. Mieszkanka naszego kraju,
11. Unosi łódź,
12. Wątroba lub serce,
13. Część twarzy,
14. Jama lisa,
16. Janina po czesku,
18. Długa kolejka,
22. Zamek błyskawiczny,
24. Jeden z kreatorów mody,
25. Element konstrukcji dachu,
26. Dyscyplina w wojsku,
27. Rodzaj tkaniny,
28. Matka Izaaka.

*
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. V

Łapcie
Pierwsze dane o tej miejscowości pochodzą z 1597 roku (Łapczie). Nazwa 
wsi pochodzi od białoruskiego imienia Łapać, lub Łapot i właśnie ta wieś 
prawdopodobnie zamieszkana była przez Rusinów (Białorusinów) na co 
może wskazywać nazwa. Należała przez wieki do dóbr strabelskich. Jej 
właścicielami byli kolejni dziedzice tamtejszych dóbr. W 1676 roku nazwę 
pisano jako Łabcie w 1790 - Łapcie. W drugiej połowie XIX wieku wioska 
została uwłaszczona, mieszkańcy za wykupem otrzymali na własność 
uprawiane przez siebie grunta. Według danych z 1900 roku miejscowość 
liczyła 225 desiat.
W 1921 roku notowano tutaj 37 domów i 179 mieszkańców. Co ciekawe 
wszyscy mieszkańcy podali narodowość polską i wiarę katolicką. Nie 
wiadomo, czy tutejsi mieszkańcy spolonizowali się, czy też przybyli tutaj 
polscy osadnicy jeszcze w XVI wieku, sprowadzeni przez dziedziców 
Strabli?

Łubice
W 1580 roku za czasów króla Stefana Batorego Rzeczpospolita szykowała 
się od drugiej wyprawy na wojnę z Rosją. Potrzebne były na to pieniądze 
i król za zgodą szlachty ogłosił pobór podatkowy. Zachowały się akta 
podatkowe i dzięki temu mamy bardzo ciekawe źródło dla Podlasia. 
Właśnie w tymże spisie wymienia się też miejscowość Lubicze w parafii 
Wyszki. Nazwa pochodzi od apelatywu łub, łuba.
Była to ówcześnie niewielka wioska zamieszkała przez drobne rycerstwo. 
Być może pochodzili oni z Łubnicy w ziemi łomżyńskiej i pieczętowali się 
herbem Pobóg.
W 1676 roku Łubice były wymieniane wśród wsi ziemi bielskiej, są też 
zaznaczone na mapach z okresu XVIII wieku. Dane z końca XIX wieku 
mówią o okolicy szlacheckiej o nazwie Łubice w gminie Rajsk w guberni 
grodzieńskiej. W 1921 roku miejscowość ta liczyła tylko 10 domów 
i 53 mieszkańców. Należała do gminy Wyszki.

Łuczaje
Nazwa tej wsi wywodzi się od nazwy osobowej Łuczaj, która z kolei 
wywodzi się od staropolskiego słowa łuczać - miotać pociski, strzelać, 
rzucać.
Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1528 roku. Właśnie w tym roku: „Michał 
i Maciej Łuczajewicze i Stankowa Łuczajowa, wdowa, ziemianie z sioła 
Łuczaje, stawili się 1528 roku na popis ziemi bielskiej”.
Miejscowa drobna szlachta przyjęła nazwisko Łuczaj. Ród ten został 
opisany w „Herbarzu” Adama Bonieckiego. Według niego Maciej Łuczay, 
żonaty z Barbarą, 1595 r., Mikołaj z żoną, Dorotą, współdziedzice Warpęch, 
Wojciech, syn Leonarda, Andrzej, syn Marcina, Jakób, Paweł, Anna i Zofja, 
dzieci Andrzeja i Reginy, 1598 r. wymienieni [zostali] w wyrokach 
Trybunału lubelskiego.
Łuczajowie byli licznym rodem. Zapisy o nich pojawiają się przy okazji 
różnych transakcji w sąsiednich wsiach: Rozalja Stanisławowa 
Litwinkowiczowa, sprzedała w 1772 r. część wsi Falki Stara Wieś 
stryjecznemu bratu swemu Wojciechowi, synowi Mateusza.
Sama miejscowość Łuczaje była zapisywana przez wieki prawie tak samo 
jak współcześnie. W aktach unii polsko - litewskiej zapisano Łuczaye,
w 1580 r. (spis podatkowy ziemi bielskiej) Łuczaje Filky. W spisie podatku 
pogłównego z 1676 roku już Łuczaje i taka nazwa pozostała również 
w następnych latach. W Słowniku Geograficznym zapisano: „Łuczaje 
- wieś w guberni grodzieńskiej, w byłej ziemi bielskiej”.
W 1921 roku miejscowość ta liczyła 12 domów i 61 mieszkańców, należała 
do gminy Wyszki.

Już przedstawiamy Państwu piątą część historii 
powstania gminnych miejscowości, fragmenty której 
pochodzą ze zbiorów Leszka Zugaja "Historia Gminy 
Wyszki". Informacje o poszczególnych wsiach 
zamieszczamy w kolejności alfabetycznej.
Nadal trwa akcja "Razem tworzymy historię gminy". 
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. 601 483 
999. 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.
Życzymy przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

redakcja@gminawyszki.pl

Łyse
Łyse to wieś zamieszkała przez chłopów, należąca do dóbr królewskich. 
Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1567 roku (Łyse). Nazwa pochodzi 
od słowa łyse - gołe, nie porośnięte niczym. Łyse należało do wójtostwa 
Plucice. Lustracja tych dóbr z 1576 roku wyjaśnia dlaczego nazywano ją 
właśnie Łyse. Zapisano wtedy: „Sioło Łyse - w niem włók 5 gruntu nader 
podłego, z których na ciesielstwo wolna włóka 1 była”. Była to uboga 
wioska, dawała niewielkie daniny. Istniał tu młyn, jednak mieszkańcy 
zajmowali się głównie robotą ciesielską.
Przez następne wieki była to niewielka wioska należąca do dóbr 
królewskich, które były dzierżawione przez różnych szlachciców 
i magnatów. W czasach zaborów dobra królewskie zostały przejęte przez 
państwo pruskie (1795-1807), następnie przez państwo carskie. W końcu 
XIX wieku notowano tutaj około 220 desiat (około 220 ha). Wioska 
należała ówcześnie do gminy Rajsk.
Pierwotnie mieszkali tu prawosławni (potem uniccy) Białorusini, jednak 
w ciągu wieków spolonizowali się. W 1921 roku w tej wsi notowano 
15 domów i 78 mieszkańców, z czego 49 osób podało wiarę katolicką, 
a 29 prawosławną, jednak wszyscy podali się za Polaków.

Malesze
Malesze należą do bardzo starych osiedli. Były zasiedlone pierwotnie przez 
ludność białoruską. Stanowiły dobra królewskie w ramach starostwa 
brańskiego. Pierwszy dokument poświadczający istnienie wsi pochodzi 
z 1547 roku, właśnie w tym roku „bojarzyn de Kadłubówka” otrzymał 
w Maleszach przywilej wójtostwa. Nazwa wsi pochodzi od imienia Malesz.
(...) Na ziemi wójtowskiej mieszkała pewna grupa chłopów. Pozostałe 
grunty stanowiły już pełną własność królewską, zarządzaną przez starostów 
i dzierżawców. Wobec nadużyć tych ostatnich w 1599 roku król Zygmunt 
III Waza również dla tej wsi wydał specjalny przywilej, określający 
dokładnie ich prawa i obowiązki.
(...) Warto wspomnieć, że w Maleszach istniała niewielka cerkiew z popem, 
do cerkwi należały 2 włóki ziemi. W sumie cała wioska liczyła 74 włóki. 
Dodatkowo 2 włóki ziemi były użytkowane przez wybrańców (chłopów 
zwolnionych z wszelkich powinności z wyjątkiem służby w armii).
(...) W czasach carskich Malesze były całkiem sporą miejscowością, 
w drugiej połowie XIX wieku ustanowiono tutaj siedzibę zarządu gminy, 
powstała gmina Malesze. Słownik Geograficzny z 1890 roku podaje: 
„Malesze - wieś, w powiecie bielskim, guberni grodzieńskiej, na północ od 
traktu Bielsk - Brańsk, o 14 wiorst od Bielska, z zarządem gminy 
obejmującej 1869 dusz”.
W czasach II RP Malesze zostały włączone do gminy Topczewo. 
W 1921 roku liczyły 53 domy i 285 mieszkańców. Przeważała tu ludność 
prawosławna (195 osób), tylko 76 podało wiarę katolicką, 
a 14 mojżeszową. Pod względem narodowościowym 198 podało 
narodowość białoruską, 71 polską, 14 żydowską i 2 rosyjską. Zatem była to 
wioska wielokulturowa z przewagą ludności prawosławnej. W centrum wsi 
notowano ówcześnie cerkiew. Na południowo - wschodnich krańcach wsi 
istniał wiatrak. Tutejsza cerkiew pochodzi z 1870 roku i jest pod 
wezwaniem św. Piotra i Pawła. Do tej pory zachowało się tutaj wiele 
domów i budynków gospodarczych z przełomu XIX i XX wieku.

Mierzwin Duży
Pierwotnie istniała tylko jedna wioska Mierzwin. Powstała jeszcze w XV 
wieku, gdy zamieszkali tu rycerze herbu Ogończyk. Na przełomie XV i XVI 
wieku wieś rozpadła się na dwie części. W jednej mieszkali potomkowie 
Bartosza w drugiej potomkowie Jaksy. Współczesny Mierzwin Duży to 
dawna wieś Mierzwin Jaksy. Jest ona notowana w 1528 roku jako Seło 
Mirwino Jakszowiata.
(...) W XVII stuleciu wielu szlachciców uczestniczyło w elekcjach 
królewskich. W 1670 roku Jakub Mierzwiński z Mierzwina został burgrabią 
bielskim. W końcu XVII wieku jeden z Mierzwińskich (Nikodem) został 
kolejnym burgrabią bielskim, a jego syn Jan, geometrą ziemi bielskiej.
(...) Dawna nazwa wsi Mierzwin Jaksy jeszcze w XVI wieku zmieniła się 
w Mierzwin Wielki. Ta ostatnia nazwa była używana w XVIII, XIX i na 
początku XX wieku. Według Słownika Geograficznego "Mierzwin Wielkie 
stanowił okolicę szlachecką w guberni grodzieńskiej".
W 1921 roku Mierzwin Wielki liczył 32 domy i 176 mieszkańców, w tym 
2 prawosławnych. W północnej części wsi przed wojną istniał wiatrak.
W latach 1923 - 1928 nastąpiło scalenie gruntów w tej wsi oraz w sąsiednim 
Mierzwinie Małym.
W latach 1983-1985 zbudowano tutaj kaplicę dojazdową pw. 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jej poświęcenia dokonał 22 września 
1985  roku ks. Władysław Jędruszuk, administrator apostolski.

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
Historie kolejnych wsi  - w następnych numerach WG

www.historia.gminawyszki.pl
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STAWKI  ZUK  ZA  USŁUGI

Ustala się stawki robocizny R do kosztorysowania i rozliczania robót 
wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach 
w wysokości:

1) R netto kalkulacyjna - 20,00 zł
2) R brutto kalkulacyjna i rozliczeniowa bez VAT i zysku Z - 30,00 zł
3) R rozliczeniowa z zyskiem Z=20% - 36,00 zł.

Wskaźniki narzutów kalkulacyjnych ustala się:
4) dla robót wykonywanych na rzecz gminy Wyszki:

KP=50% x (R+S)
KZ=15% x M
Z=0

5) dla robót wykonywanych na zlecenie osób fizycznych z terenu gminy 
Wyszki:

Informujemy, że istnieje możliwość 
elektronicznego zgłaszania bieżących wskazań
wodomierza na stronie internetowej ZUK:

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nastąpi
telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia 
i wystawienie faktury za bieżące zużycie wody.

www.gminawyszki.pl/wodomierz

KP=50% x (R+S)
KZ=15% x M
Z=0
lub ustalając indywidualnie w drodze negocjacji.

Dla robót wykonywanych innym podmiotom gospodarczym, osobom 
fizycznym i prawnym spoza terenu gminy Wyszki wskaźniki KP, KZ i Z 
ustalane będą w formie negocjacji. Wynegocjowane wskaźniki nie mogą 
być niższe niż określone powyżej.
Bazę normowaną do rozliczeń robót stanowią nakłady jednostkowe R, S 
i M zawarte w KNR, a w przypadku braku danych nakłady ustalić 
indywidualnie metodą interpolacji, ekstrapolacji lub w inny sposób 
umożliwiający ich określenie.
Dla rozliczenia robót drobnych o małym stopniu skomplikowania stosuje 
się kalkulacje uproszczone z zastosowaniem elementów scalonych lub 
ryczałtowo z uwzględnieniem stawek i wskaźników R, S, M, KP, KZ i Z 
po przeprowadzeniu analizy indywidualnej dla danego rodzaju robót.

źródło: Zakład Usług Komunalnych

Godzina postojowa 50% stawki wynajmu sprzętu.

Stawki kalkulacyjne obejmują również czas dojazdu do miejsca 
pracy i powrotu do bazy.
Powyższe stawki są stawkami netto, do których należy doliczyć 
podatek VAT. Przy wynajmie ceny mogą być negocjowane.

* - należy doliczyć za roboczogodzinę stawki pracownika
** - należy doliczyć koszt soli
*** - należy doliczyć podstawienie i odbiór w wysokości 100 zł

*** - nie dotyczy Urzędu Gminy na podstawie §1 ust. 3 Zarządzenia 
Nr 208/12 Wójta Gminy Wyszki z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie między jednostkami 
mienia gminnego.
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI cd. ze str. 2 naszej, dlatego też w bieżącym numerze WG ponownie zamieszczamy 
Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący do końca bieżącego roku 
(na kolejnej stronie).

Przypominamy o terminowym dokonywaniu opłat - do 20 dnia 
każdego miesiąca, w wysokości naliczonej w deklaracji (można 
oczywiście z góry wpłacić np.  za cały kwartał).
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wyszki lub w Banku 
Spółdzielczym w Brańsku O/Wyszki na konto nr:

97 80630001 0040 0400 0169 0073

Wpłaty dokonane w Banku Spółdzielczym w Wyszkach, zgodnie 
z obietnicą złożoną na zebraniach wiejskich zwolnione są z prowizji banku. 
Zachęcamy posiadaczy kont w Banku Spółdzielczym w Wyszkach, jak
i w innych bankach na ustanowienie zlecenia stałego. Pozwoli ono na 
uniknięcie nieterminowych opłat. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić do Urzędu 
Gminy:
- pok. Nr 16 - tel 85 730 58 72; 
- pok. Nr 3 - tel. 85 730 58 71;
- lub Wójta - tel. 85 730 58 90.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

Niestety w tym miesiącu musimy wszcząć procedury egzekwujące ten 
obowiązek. Ze zdecydowaną większością mieszkańców nie ma problemów. 
Płacone są na czas raty, w wyznaczone dni wystawiane są pojemniki i worki 
do odbioru.
Wiemy o jeszcze występujących od czasu do czasu nieprawidłowościach 
i nieporozumieniach z odbiorem. Powody tkwią po obu stronach. 
Pracownicy MPO czasami coś przeoczą, czasami ktoś zapomni wystawić 
pojemnik bądź worki do drogi. Ale myślę, że powoli to się wyreguluje. 
Jeszcze trochę cierpliwości i wyrozumiałości dla obu stron. 
Dysponujemy coraz dokładniejszymi  danymi jeżeli chodzi o koszty całego 
przedsięwzięcia. 
Na tą chwilę osoby, które złożyły deklarację wywiązują się w 90% 
z obowiązku terminowego opłacania rat. Niestety, jeszcze ok. 15% 
użytkowników posesji nie złożyło deklaracji. Wiedza o faktycznych 
kosztach tego przedsięwzięcia pozwala szacować, że już przy 95% 
wywiązywaniu się mieszkańców z tego obowiązku można było by 
poważnie myśleć o obniżeniu, może niewielkim, ale obniżeniu stawek za 
wywóz nieczystości.
Gmina na śmieciach nie może zarabiać, ale i nie może dofinansowywać 
z budżetu.
Potrzebna jest w tym również swego rodzaju presja sąsiedzka, aby każdy 
wywiązywał się z tego obowiązku. Nie może być pobłażania i przyzwolenia 
na takie zachowania, chyba że chcemy współfinansować takie osoby.

Powyższy temat jest bardzo ważny dla naszej gminy, chociaż nie tylko dla 

WYCIECZKA SENIORÓW STRABELSKICH

Wakacje to czas wypoczynku i zwiedzania.
23 lipca seniorzy strabelscy wyruszyli na szlak tatarski, dokładnie do 
Kruszynian, wsi założonej w XVI w. Dzisiaj mieszka tam niewielka 
mniejszość tatarska, o której ciekawie opowiadał przewodnik.
Zwiedzający podziwiali drewniany meczet muzułmański (jeden z dwóch 
najstarszych w Polsce) cmentarz - mizar i zajazd tatarski "Na końcu świata".

Kolejnym etapem wycieczki był rejs statkiem "Serwy" z Agustowa do 
Studzienicznej - szlakiem papieskim - z okresu ówczesnej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny. W czasie rejsu uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
śluzowanie (Śluza "Przewięź"), podziwiać jeziora i piękno przyrody 
Puszczy Agustowskiej. W Studzienicznej nawiedzili Sanktuarium Maryjne, 
gdzie podczas pielgrzymki modlił się papież. Jak również studnię z wodą, 
która wg. przepowiedni leczy schorzenia oczu. Przy pomniku papieża 
powstało pamiątkowe zdjęcie.
Po krótkiej modlitwie w kaplicy uczestnicy wyruszyli do Sokółki - kościoła 
pw.św.Antoniego Padewskiego, gdzie dokonał się cud eucharystyczny 
w 2008 r.

Doznania duchowe i przeżycia zawiodły seniorów do kolejnego 
Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku - kościoła Ofiarowania 
Najświętszej Maryii Panny. Historia sankuarium rozpoczęła się w 1662 r: 
burzliwe dzieje kresów sprawiły, iż kościół na przełomie trzech wieków 
miał różne przeznaczenie i właścicieli. Każdego roku przybywają tu 
pielgrzymki, by modlić się przed cudami słynącym obrazem, 
przedstawiającym Matkę Bożą z dzieciątkiem na ręku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych - do starbelskiego Klubu 
Seniora, by wspólnie podróżować pośród teraźniejszości przez

wspomnienia i  twórcze wydarzenia, bo "jesteśmy jedni dla drugich 
pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo 
spotkanie" (A. de Saint-Exupery).
Do następnego spotkania!

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz Filii GBP w Strabli

INTEGRACYJNE  SPOTKANIE  SENIORÓW

Było słoneczne lato, wakacje w pełni...
Seniorzy z Niewina Borowego zaprosili do siebie klub "RAZEM" z Wyszek 
na kolejne spotkanie integracyjne.
7 sierpnia br. w świetlicy GOKSiT, czyli budynku po byłej szkole, już od 
rana trwały przygotowania do owego spotkania. O godz. 11.00 przybyli 
oczekiwani goście.
Gospodarze przygotowali szereg niespodzianek. Punkt programu 
"mikrofon dla każdego" jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Historyczne opowiastki p. Czesława Niewińskiego i śmieszne anegdoty 
p. Anny Niewińskiej otrzymały od uczestników gromkie brawa.
Wspólnym biesiadowaniom nie było końca. Śpiewy, dowcipy i tańce 
przeplatane poczęstunkiem potraw przygotowanych m. in. przez panie: 
Annę Malinowską i Irenę Sygocką a całość przy głównej inicjatywie jak 
zawsze niezawodnej p. Eugenii Gromady, założycielki i Prezesa Klubu 
"SENATOR" w Niewinie Borowym. Niemałą pomocą służyły pracownice 
i stażystki instytucji kultury, panie: Katarzyna Borowska, Anna Puchalska 
i Kamila Borowska. Oprawę muzyczną przygotował dyrektor GOKSiT 
p. Henryk Zalewski.
Godzina zakończenia spotkania była przesuwana kilkakrotnie, by ok. 18.00 
wspólnie zaśpiewać "My tą piosenką pożegnamy Was", do czego kolejny 
raz pomocne były śpiewniki biesiadne, wydane przez GOKSiT w ramach 
realizacji ubiegłorocznego projektu "Bo to jest Twoja muzyka ...".

(hz)
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ZAWODY  SPORTOWO 
- POŻARNICZE cd. ze str. 3

W dniu 22 września br. w Bielsku Podlaskim 
jednostka OSP w Niewinie Borowym 
r e p r e z e n t o w a ł a  G m i n ę  W y s z k i  
w rozgrywanych raz na dwa lata zawodach 
spor towo -  pożarniczych szczebla  
powiatowego. W rywalizacji udział wzięło 
9 drużyn, w tym 2 kobiece. W silnie 
obsadzonych zawodach, bo strażacy 
z naszego powiatu z sukcesami startują na 
szczeblu wojewódzkim oraz uczestniczą 
w zawodach krajowych, jednostka OSP 
w Niewinie Borowym zajęła 6 miejsce.

Kobiece drużyny pożarnicze:
I miejsce - KDP OSP Boćki - 120,7 pkt.
II miejsce - KDP PSP Orla - 135,2 pkt.

Męskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce - OSP Rudka - 99,5 pkt.
II miejsce - OSP Boćki - 106,1 pkt.
III miejsce - OSP Orla - 108,8 pkt.

AKTYWNE WAKACJE z GOKSiT i OSP

Od początku lipca w Niewinie Borowym 
t r w a ł a  a k c j a  " A k t y w n e  Wa k a c j e "  
współorganizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki, Gminną 
Bibliotekę Publiczną oraz tamtejszą 
Ochotniczą Straż Pożarną. Wspólne gry 
i zabawy dla dzieci oraz młodzieży 
organizowane przez pracowników i stażystów 
instytucji kultury wypełniły wakacyjny czas.

18 lipca gościliśmy uczestników akcji "Lato 
w mieście", zorganizowanej przez Osiedlowy 
Dom Kultury z Bielska Podlaskiego, wraz 
z podopiecz-nymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy.
Grupa przeszło 100 - osobowa "przystąpiła" 
do integracji. Każdy znalazł coś dla siebie, 
a było z czego wybierać: rozgrywki w piłkę 
nożną, przeciąganie liny, "łowienie rybek", 
konkursy wokalistyczne, spacer lub slalom 
w alkogoglach (słowa podziękowania 
p. Jadwidze Szerszeń i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za wypożyczenie okularów) i inne. Stopniowo 
zaczęły zmniejszać się a nawet zupełnie 
zanikać wszelkie bariery i granice wiekowe, 
pochodzeniowe czy środowiskowe. Nastał 
czas "szaleństwa i zabawy". Po spaleniu
niemaůej iloúci kalorii zebrani uzupeůnili ich zapas gorŕcymi kieůbaskami 
z grilla.
Na zakończenie dyrektorzy placówek kulturalnych, goúci - p. Andrzej 
Důuýewski i gospodarzy - p. Henryk Zalewski, obdarowali wszystkich 
obecnych upomin-kami, takýe sůodkimi, a wójt p. Ryszard Perkowski, który 
równieý doůŕczyů do spotkania, dekorowaů imprezowiczów pamiŕtkowymi 
buttonami "Aktywnych Wakacji".
Pobyt u nas aý tak przypadů do gustu goúciom ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Bielska Podlaskiego, ýe tydzień póęniej zachćcili 
pozostaůych podopiecznych do ponownego wyjazdu w plener, wůaúnie do 
nas. Byůa to równieý ponowna moýliwoúă integracji miejscowych dzieci 
i můodzieýy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Kolejny wakacyjny dzień zabaw i konkursów. Niemało radości wniósł 
przegląd zdolności artystycznych, gdzie swe, często ukryte talenty wokalno 
- recytatorskie prezentowali zarówno ci najmłodsi jak i starsi.
Goście pod względem zaopatrzenia gastronomicznego byli przygotowani 
stuprocentowo. Na kiełbaski z grilla i gorący bigos zaprosili również 
miejscowych uczestników "Aktywnych Wakacji".

Nieubłaganie nadchodziła pora wyjazdu grupy do Bielska. Dyrektor 
GOKSiT p. Henryk Zalewski podziękował Gościom za przybycie, cd. na str. 11
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wspaniałą zabawę a także smaczny poczęstunek. Wszystkim uczestnikom 
spotkania wręczył kubki z logo placówki a na ręce p. Lucyny Pakuły, 
dyrektora ŚDS przekazał pamiątkową statuetkę wraz z dyplomem.
Wspólne zdjęcia i czułe uściski na pożegnanie zakończyły spotkanie 
integracyjne, które na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Jak Państwo widzą, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, to nie 
tylko festyny i seniorzy, to również działania na rzecz dzieci i młodzieży, to 
działania na rzecz integracji, to poszerzanie horyzontów myślenia, to obok 
szkół niezbędny "element organizacyjny" tworzący tzw. KAPITAŁ 
LUDZKI.

(hz)

POSESJA  TWOJĄ  WIZYTÓWKĄ'  2013

W czerwcu br. został ogłoszony konkurs "Posesja Twoją Wizytówką". Do 
jego rozstrzygnięcia została powołana komisja, której tegoroczna praca 
podczas oceny wyglądała nieco inaczej i połączona była z innymi 
zadaniami gminnymi, m.in. z ustawą śmieciową. Odwiedzając 
gospodarstwa panie z komisji dostarczały worki na odpady oraz wręczały 
bieżący kwartalnik "Wieści Gminnych", w którym zamieszczone były 
zasady segregacji i harmonogram odbioru odpadów.

W dniach 15 - 22 lipca 2013 r. wzmocniona liczebnie komisja w składzie:
Przewodniczący - Katarzyna Borowska, bibliotekarz GBP,
Wiceprzewodniczący - Anna Puchalska, stażysta GBP,
Członek - Kamila Borowska, stażysta GOKSiT,
Członek - Urszula Krasowska, stażysta GBP,
Członek - Stanisław Borowski, kierowca ZUK,
Członek - Aneta Faltyńska, stażysta UG,
Członek - Monika Olszańska, stażysta UG,
Członek - Honorata Zdrojkowska, stażysta UG,
Członek Honorowy - Ryszard Perkowski, Wójt Gminy Wyszki,
dokonała oceny w dwóch kategoriach: gospodarstwo rolne i posesja 
pozarolnicza, wyłaniając zwycięzców. Oto klasyfikacja:

kategoria - gospodarstwo rolne:
- WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - Maria i Piotr Krasowscy, Górskie
- I MIEJSCE - Jadwiga i Wiesław Kiełkuccy, Topczewo
- II MIEJSCE - Alicja i Czesław Zdrojkowscy, Wypychy
- III MIEJSCE - Aneta Odachowska, Warpechy Stare
Pozostałe posesje otrzymały tytuł Wyróżnionych: Bagińska Maria - 
Pulsze, Chomicka Aleksandra - Pulsze, Dec Anna - Ignatki, 
Kowalewscy Małgorzata i Andrzej - Pulsze, Łuczaj Agnieszka i Andrzej 
- Warpechy Stare, Skibińska Janina - Kamienny Dwór, Warpechowscy 
Maria i Sławomir - Warpechy Nowe, Wyszkowscy Genowefa i Janusz - 
Wyszki.

kategoria - posesja pozarolnicza:
- WYRÓŻNIENIA SPECJALNE - Stanisława Bokłago - Samułki 
Małe, Jadwiga Górska - Wypychy, Zenobia Falkowska - Wyszki
- I MIEJSCE - Aneta Brzozowska i Grażyna Brzozowska, Budlewo
- II MIEJSCE - Teresa Baranowska, Wiktorzyn
- III MIEJSCE ex aequo - Eugeniusz Popławski, Strabla Łyse oraz 
Irena i Antoni Demianko, Strabla
Posesje Wyróżnione: Gromada Eugenia i Roman - Niewino Borowe, 
Kowalczuk Mirosława - Bujnowo, Łuczaj Ryszard - Wodźki, Oksimo-
wicz Ewa - Strabla, Plisiuk Walentyna - Stacewicze, Popławska 
Stanisława - Strabla, Popławski Józef - Bujnowo, Radziwon Dorota 

AKTYWNE  WAKACJE  z  GOKSiT i OSP cd. ze str. 10 i Stanisław - Strabla, Rzepniewscy Alicja i Wojciech - Samułki Duże, 
Szmurło Maria i Ryszard - Strabla, Topczewski Stanisław - Koćmiery, 
Wilczewski Jan - Pulsze,
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem (dostępny w placówce), laureaci 
poprzedniej edycji konkursu nie mogli ponownie zająć I Miejsca i otrzymali 
prestiżowe Wyróżnienia Specjalne.
Dla zwiększenia obiektywizmu oceny staramy się, aby w każdej nowej 
edycji konkursu, oprócz stałej komisji, brały udział również inne osoby.
Mimo wszelkich starań i dołożonej staranności, być może nie wszystkie 
zadbane posesje były ujęte w ocenie. Komisja nie widząc tego i nie wiedząc 
o tym, ich nie odwiedziła. Dlatego kolejny raz ponawiamy prośbę o osobiste 
zgłaszanie się do powyższego konkursu, co gwarantuje dokonanie oceny 
wskazanych posesji.

(hz)

DOŻYNKI  PARAFIALNO - GMINNE

Po zawodach sportowo - pożarniczych (artykuł na str. ) 8 września br. na 
skwerku rozpoczęła się impreza dożynkowa. Otworzył ją p. Ryszard 
Perkowski Wójt Gminy Wyszki. Powitał zaproszonych gości, podziękował 
rolnikom za wytężoną pracę zarówno podczas żniw, jak i całego roku oraz 
życzył wszystkim dobrej zabawy. Jako kolejni prelegenci głos zabrali: 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Tomasz 
Jędrzejczak oraz Starosta Bielski p. Sławomir Snarski.
Następnie prowadzący imprezę p. Henryk Zalewski dyrektor miejscowego 
domu kultury zaprosił do konkursu "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". 

W tym celu została powołana Komisja w składzie:
- Sławomir Snarski, Starosta Bielski,
- Ryszard Perkowski, Wójt Gminy Wyszki,
- Raisa Rajecka, Wójt Gminy Bielsk Podlaski,
- Janusz Wyszyński, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki,
- Monika Tworkowska, Kierownik MPO O/Wyszki,
która wytypowała zwycięskie, najładniejsze ich zdaniem wieńce:
- I Miejsce - Pierzchały
- II Miejsce - Szczepany
- III Miejsce - Doktorce
Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia (w kolejności zgłoszeń): 
Godzieby, Warpechy Nowe, Kalinówka, Warpechy Stare, Niewino 
Leśne, Niewino Borowe. Wszyscy autorzy otrzymali symboliczne czeki 
uprawniające do odbioru nagród pieniężnych.

W tym roku został również wybrany "Wieniec Prezesa Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W."  Przedstawiciele stowarzyszenia tworzący Komisję: Prezes 
p. Andrzej Jurczak, Kierownik p. Monika Dzielnik, Członek a zarazem 
mieszkaniec gminy p. Arkadiusz Krasowski za najładniejszy wieniec uznali 
pracę z Niewina Borowego, autorzy którego otrzymali pamiątkową 
statuetkę. Również pamiątkowa statuetka przypadła zwycięzcy wieńca, 
ponownie z Niewina Borowego, na który głosowała publiczność.
Po raz pierwszy wśród głosującej publiczności zostały wylosowane trzy 
nagrody rzeczowe: grill, krajalnica i blender. Losowania dokonali 
przedstawiciele sponsora - Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Protokoły 
konkursów ze szczegółową punktacją są do wglądu u organizatorów.

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu "Posesja Twoją 
Wizytówką". Wszyscy uczestnicy w podziękowaniu za utrzymanie 
estetycznego wyglądu swoich gospodarstw z rąk wójta p. Ryszarda 
Perkowskiego, przewodniczącego p. Janusza Wyszyńskiego i Sekretarza 
Gminy Wyszki p. Tadeusza Wielanowskiego otrzymali pamiątkowe 
statuetki - trofea.
Kolejne podziękowania trafiły do rąk Sponsorów dożynek, a byli nimi:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W., Green Bear, Green Flor - Aneta Woźniak, 
Xero Flor - Stanisław Woźniak, Arriva Sp. z o.o. O/Bielsk Podlaski, 
Genowefa i Janusz Wyszkowscy - Sklep "Rolnik” w Wyszkach, 
PROCOM Sprzedaż sprzętu gaśniczego i ratowniczego, Juliusz Gola - 
Zakład Usług Leśnych w Białymstoku, MPO Białystok, MPO Białystok 
O/Wyszki, BS Brańsk O/Wyszki, Danuta Wyszkowska - DANMAR, 
GS Samopomoc Chłopska, „Farma” s.c. Lecznica dla zwierząt - 
Wyszki, Jerzy Tomczuk - Firma SAPER,  ZUK w Wyszkach, Podlaskie 
Sieci Radiowe - Bielsk Podlaski, Podlaski Związek Hodowców 
Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Dalsza część imprezy to występy zespołów muzycznych i innych gwiazd 
estrady. Kolejno bawili widzów: kapela "KŁOSY" z Ciechanowca, zespół 
muzyczny AMADEO z Białegostoku, kabaret ZNANE RYJE również z 
Białegostoku. Występ znanej widzom formacji muzycznej FORTI p. Bartka 
Zawadzkiego zapoczątkował wieczorną zabawę pod chmurką.

cd. na str. 12

Posesja p. J. Skibińskiej - Kamienny Dwór
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BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU

Od grudnia 
ubiegłego roku 
czynna  j e s t  
sala biomasa-
żu, w której 
wykonywane 
są nieodpłatnie 
zabiegi służące 
poprawie kon-
dycji psycho - 
fizycznej. Nie 
mają one cha-
rakteru leczni-
czego, a wyłą-
cznie sportowo-rekreacyjny / relaksacyjny i służą  poprawie kondycji 
fizycznej, samopoczucia, neutralizacji stresu i napięć.
Aby skorzystać z oferty, należy zgłosić się osobiście do GOKSiT, gdzie po 
wstępnej rozmowie z pracownikiem, udzieleniu wywiadu zdrowotnego 
i podpisaniu stosownych oświadczeń zostanie ustalony termin biomasażu.

Szczegóły i zapisy w placówce, tel. 601 483 999.

Foto: K. Borowska

Swoje pawilony wystawowe miały instytucje z Bielska Podlaskiego: Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego, Punkt Terenowy KRUS, Komenda Powiatowa 
Policji, Państwowa Straż Pożarna, Podlaski Związek Hodowców Królików 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Centrum Ogrodnicze oraz Green Bear, 
Xero Flor, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Po raz pierwszy pojawiło się 
stoisko Latarnika Polski Cyfrowej, informujące o akcji poznawania 
nowych technologii, skierowanej do grupy wiekowej 50+ 
(www.latarnicy.pl). Dzięki Podlaskim Sieciom Radiowym uczestnicy 
imprezy mieli bezpłatny dostęp do sieci internetowej poprzez WiFi.

Dożynki zakończyły się pokazem sztucznych ogni przygotowanym przez 
firmę SAPER p. Jerzego Tomczuka z Bielska Podlaskiego. Wcześniej 
konferansjer kolejny raz podziękował sponsorom za wsparcie finansowe, 
wszystkim współpracownikom i organizatorom, którzy napracowali się 
przy organizacji imprezy, artystom za umilenie czasu a wszystkim 
zebranym za wspaniałą zabawę.

Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Wójt Gminy Wyszki, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wyszkach oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi, pomoc techniczna - Zakład Usług 
Komunalnych w Wyszkach.

(hz)
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HUBERTUS  2013

Hubertus 2013 był sponsorowany przez: Związek Hodowców Koni, 
Urząd Gminy Wyszki, p. Piotra Burzyńskiego, lekarza weterynarii 
z Bielska Podlaskiego, p. Marcina Tarasiuka, właściciela 
przedsiębiorstwa "Ogród Marcina" z Wyszek, p. Bogdana i Stanisława 
Jakimów, właścicieli Zakładu Mięsnego "Bost" z Turośni Kościelnej, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
Pomocą organizacyjną i techniczną służyła Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz Zakład Usług Komunalnych z Wyszek. Pan Kazimierz Tymosiak 
nieodpłatnie użyczył energii elektrycznej.
Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.

(hz)

Tym razem coroczny zjazd hodowców i sympatyków koni odbył się 
w Wyszkach, ze względu na prace remontowo - budowlane remizy 
strażackiej w Pulszach, gdzie miały miejsce wcześniejsze spotkania.
Mszą Św. o godz. 10.30 13 października w miejscowym kościele 
parafialnym  rozpoczęła się impreza, po czym zaprzęgi przejechały ulicami 
wsi.
Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski zabrał głos jako pierwszy, 
przekazał gorące pozdrowienia hodowcom i sympatykom koni oraz życzył 
wielu wrażeń podczas pobytu na pikniku.
Historię hodowli koni i idei hubertusa przekazał p. Józef Brzana, 
a p. Henryk Grabowski opowiedział kilka dowcipów w autorskim 
wystąpieniu "O koniu na wesoło". Rozpoczęły się zawody a raczej 
prezentacja powozów w formie konkursu, którą prowadził p. Wiesław 
Niewiński z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. W zmaganiach 
brało udział pięciu hodowców, którzy zajęli następujące lokaty:
I miejsce - Marcin Szarejko, 
II miejsce - Andrzej Wierciński
III miejsce - Kazimierz Łuniewski
pozostałe - Tomasz Wyszkowski i Tomasz Kalinowski.

Do jazdy konnej zgłosiło się rodzeństwo Izabela i Daniel Jokiszowie, 
którzy w tej kolejności zajęli zwycięskie lokaty.
W siodłaniu konia najlepszy okazał się p. Antoni Kropiewnicki, przed 
Stanisławem Moczulskim oraz Elżbietą i Joanną Trzeszczkowskimi.
Przebieg zmagań oceniała komisja w składzie: Wiesław Niewiński - 
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Henryk 
Grabowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim, Piotr 
Łobasiuk - Prezes Terenowego Koła Hodowców Koni w Bielsku 
Podlaskim, Piotr Burzyński - lekarz weterynarii
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody pieniężne i puchary ufundowane 
przez Wójta Gminy Wyszki. Na zakończenie spotkania zarówno widzowie 
jak i hodowcy spotkali się przy wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek.
Całą imprezę swoimi występami wzbogacał zespół Kalina z Żurobic, 
który przybył wraz z opiekunem i managerem p. Zdzisławem Kryńskim, 
Dyrektorem GOK z Dziadkowic. Swoje stoisko miał również Latarnik 
Polski Cyfrowej, w którym między innymi przedstawiana była prezentacja 
multimedialna "Wybrane rasy Koni".

Organizatorami imprezy byli: Terenowe Koło Związku Hodowców Koni 
z Bielska Podlaskiego oraz Kapelan Związku Hodowców Koni 
ks. Andrzej Ulaczyk. Całą imprezę prowadził Henryk Zalewski Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach, 
współorganizator imprezy.

Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) to oddolna inicjatywa, 
realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.
10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!
Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy 
działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. LATARNICY
Latarnicy mogą to zmienić i dlaczego Latarnicy? 
Przyjęliśmy, metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi latarników. 
Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane 
przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych 
sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z internetu, sprzętu 
komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń 
teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć, jako o nowym 
zawodzie nowoczesnego animatora społecznego.
Obecnie w Polsce działa przeszło 2700 certyfikowanych Latarników Polski 
Cyfrowej, w tym: w województwie podlaskim - 118, w powiecie bielskim - 
7, w Gminie Wyszki - 1, właśnie w GOKSiT.
Jest u nas realizowany grant pod nazwą: „Szerokopasmowy, bo łączy 
50+” w ramach którego mieszkańcy z grupy 50+ a nawet młodsi 
bezpłatnie mogą nauczyć się podstawowych umiejętności dotyczących 
obsługi komputera i internetu.
Latarnik dyżuruje już w Strabli w pierwszy wtorek miesiąca 
i w WyszkachIIi IV środa miesiąca, w godz. 15.00 - 18.00. Przewidujemy 
jeszcze dyżury Latarnika w Niewinie Borowym i Topczewie a może
 i w innych miejscowościach. Po skontaktowaniu się z Latarnikiem 
tel. 601 483 999, można ustalić inny dzień i inne godziny.

www.latarnicy.pl


