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Miałem okazję w pierwszą niedzielę grudnia 
wysłuchać w kościele w Wyszkach rekolekcyjnego 
kazania. Mądrość słów, które tam zostały 
wypowiedziane przez księdza rekolekcjonistę na temat 
zawierzenia Chrystusowi, zawierzenia drugiemu 
człowiekowi, wywołała we mnie wiele refleksji na 
temat życia nas chrześcijan jako narodu, jako 
społeczności gminnej, czy też zwykłej rodziny. 
Mimo, że przeważanie uważamy się za ludzi wierzą-

cych ale czy naprawdę jak mówił ksiądz do końca zawierzyliśmy Jezusowi 
Chrystusowi. Czy zawsze przestrzegamy jego przykazań, czy obdarzamy 
go należytą czcią w naszym codziennym życiu. Czy również to zawierzenie 
przenosimy i na swoich bliźnich. Czy kochamy ich i darzymy szacunkiem 
jak siebie samych?
Nie trzeba naprawdę, aż tak wiele dać z nas świadectwa prawdziwej wiary, 
aby nasze życie uległo całkowitej zmianie. Zawierzamy Chrystusowi, 
zawierzamy bliźnim. Stańmy się nieco uczciwsi i bardziej przyjaźni wobec

siebie, a przechodząc już na grunt naszego codziennego życia będzie 
potrzeba znacznie mniej policji, urzędników, organów kontroli, które 
muszą utrzymywać w ryzach nasz brak uczciwości względem siebie.
Na co dzień spotykam się ze skargami na sąsiadów, na mieszkańców, 
częstonawet ze strony rodziny. Jest moc zawiści, zazdrości, chęci odwetu. 
A po co to wszystko? Życie nasze jest przecież takie krótkie i kruche. Ile 
tylko w ostatnich miesiącach odeszło od nas ludzi w wieku jeszcze pełnym 
planów i energii do ich realizacji. Niestety, zostawili wszystko, bo takie 
widocznie Najwyższy miał plany. Czyż nie lepiej zostawić po sobie dobre 
wspomnienia, gdy już przyjdzie nam opuścić świat doczesny? Można by tak 
rozważać jeszcze długo. Myślę, że podobnie jak na mnie, słowa księdza 
rekolekcjonisty wywarły wrażenie i na wielu uczestnikach tejże mszy. 
Wykorzystajmy ten okres świąteczny do takiej refleksji, spędzając czas 
w gronie rodzin, znajomych, a będą to wtedy bardzo owocne święta.

Życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wyszki zdrowych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus ześle 
wszystkim pokój i radość.

Ryszard Perkowski

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI

W dniu 27 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Wyszkach 
obchodzono doroczną uroczystość Złotych Godów. To wyjątkowe 
wydarzenie świętują pary małżeńskie po 50-ciu latach wspólnego pożycia.
Uroczystość otworzyła Pani Zdzisława Jabłońska - Kierownik USC 
w Wyszkach, która powitała zaproszonych jubilatów i gości. Następnie Pan 
Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym wyraził swoje uznanie oraz życzył jubilatom  
kolejnych, spokojnych, pogodnych i szczęśliwych lat w klimacie 
życzliwości i wdzięczności najbliższych. Obecny na uroczystości 
ks. dr Andrzej Ulaczyk również pogratulował pięknego jubileuszu i życzył 
wszelkiej pomyślności, by w przyszłości jubilaci mogli świętować kolejne 
okrągłe rocznice. W imieniu Rady Gminy Wyszki gratulacje i życzenia 
złożył Pan Janusz Wyszyński - Przewodniczący Rady.
Tak jak przed laty rozległy się dźwięki „Marsza Mendelssohna”, 
a głównym punktem uroczystości było wręczenie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał 
Wójt Pan Ryszard Perkowski. Małżonkom wręczano legitymacje, 
okolicznościowe dyplomy i bukiety kwiatów. Wszyscy zgromadzeni 
wznieśli toast za zdrowie świętujących par oraz odśpiewali uroczyste „Sto 
lat”. 
Po części oficjalnej w miłej atmosferze spędzono popołudnie wspominając 
minione lata. Podczas uroczystości przygrywała kapela „Kłosy”, której 
rytm porwał wszystkich do tańca.
(Fotorelacja na str. 4)

Urząd Stanu Cywilnego
w Wyszkach

ZŁOTE  GODY

Oprócz zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
licznie przybyli rodzice pierwszoklasistów oraz zaproszeni goście: Pani 
Barbara Perkowska przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Wyszkach 
i pani Jadwiga Szerszeń  przedstawiciel Urzędu Gminy w Wyszkach. 
Część oficjalną rozpoczął dyrektor pan Andrzej Karpiesiuk powitaniem 
i życzeniami dla pierwszoklasistów. Następnie uczniowie pod kierunkiem 
wychowawczyni pani Barbary Karpiesiuk pokazali, że umieją pięknie 
śpiewać i recytować. Uroczyście złożyli przysięgę na sztandar szkoły, 
a dyrektor za pomocą „wielkiego narzędzia pracy” pasował ich na 
prawdziwych uczniów, przyjmując oficjalnie do grona szkolnego. 
Pierwszoklasiści otrzymali prezenty od wychowawczyni i przybyłych 
gości. Inne niespodzianki przygotował Samorząd Uczniowski z opiekunką 
panią Barbarą Ryszt. Dzieci dały popis: bicia piany, zjadania bananów na 
czas oraz skosztowały cytryny, próbując uśmiechnąć się. Było miło 
i wesoło. Uczniowie oraz zgromadzeni rodzice dopingowali swoje 
pociechy przeżywając uroczystość razem z nimi. 
Z tej okazji mamy przygotowały wspaniały poczęstunek. Dzieci dziękując 
nagrodziły swoje mamy, wychowawczynię, pana dyrektora i zaproszonych 
gości. Stwierdziły, że ten dzień zostanie na zawsze w ich pamięci. 

Barbara Karpiesiuk

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I SP w TOPCZEWIE

Dzień 30 października był w naszej szkole trochę inny niż zawsze, a to za 
sprawą uczniów klasy I, którzy świętowali Uroczystość Ślubowania.

NOWA  FUNDACJA  NA  TERENIE  GMINY  WYSZKI

Plan odbudowy i rewitalizacji Zespołu Pałacowo  Parkowego w Strabli
Zespół Pałacowo-Parkowy w Strabli to zbudowany pod koniec XVIII
wieku pałac wraz parkiem i stawem oraz zabudowania gospodarcze
tj.: kuźnia, garaże, piwnice (tzw. lodownie) w tym także Modrzewiowy 
Lamus  powstały po przebudowie, istniejącego tu od XVII wieku, dworu 
drewnianego na Pałac. Pałac z przyległymi gruntami począwszy od końca 
XVIII stulecia, z 80-letnią przerwą spowodowaną skutkami Powstania 
Styczniowego, do 1937 roku stanowił siedzibę rodziny Starzeńskich.

Obecnie na tym terenie ma swoją siedzibę Fundacja STRADA BELLA, 
której statutowe cele to :
1. stworzenia Centrum Kultury w Pałacu Starzeńskich w Strabli 
2. odrestaurowania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Strabli, w wojewódz-
twie podlaskim

cd. na str. 3
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PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  NA  2014 R.

FUNDACJA  STRADA  BELLA cd. ze str. 2

Przygotowany projekt budżetu na 2014 rok zakłada, że nasze dochody 
w przyszłym roku będą wynosiły  14 483 283,30 zł.  Niestety na rok 
przyszły otrzymamy niższą o 430 tys. zł subwencję wyrównawczą.
Strukturę dochodów przedstawia wykres poniżej.

3. ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego Regionu 
Podlasia dla przyszłych pokoleń
4. tworzenia, rozwijania i propagowania innowacyjnych warunków dla 
realizacji  przedsięwzięć medialnych i kulturowych 
5. organizowania programów artystycznych, stwarzania warunków dla 
organizacji plenerów,  warsztatów, sympozjów, aukcji, zajęć edukacyjnych 
i arteterapii
6. wspomagania inicjatyw społecznych, obywatelskich i samorządowych
w realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji
7. kształcenia nowych kadr dla przemysłu medialnego, produkcji filmowej, 
telewizyjnej i internetowej
8. organizacji programów szkoleniowych dla twórców kultury, 
organizowania międzyszkolnych plenerów plastycznych, malarskich, 
ceramicznych itp
9. czuwania nad rozwojem artystycznym i zawodowym twórców  
związanych z szeroko rozumianą problematyką kultury 
10. wspierania twórczości narodowej i międzynarodowej  w dziedzinach 
kultury o wysokich walorach artystycznych
11.  prowadzenia edukacji pozaszkolnej w dziedzinie sztuk plastycznych
12.  promowania kształcenia przez całe życie

Fundacja STRADA BELLA będzie realizować swoje cele poprzez :
1. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi 
działalność zbieżną z celami Fundacji
2. pomoc w organizowaniu różnych form działalności społecznej, 
obywatelskiej i samorządowej w regionie Podlasia
3. pomoc, organizowanie i współdziałanie w opracowaniu i realizowaniu 
programów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego w dziedzinie 
twórczości medialnej, filmowej, artystycznej
4. współpracę ze środkami masowego przekazu w tym tworzenie platform 
internetowych
5. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, 
instytucjami i fundacjami
6. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i doradczej w ramach szerzenia kultury 
filmowej i innych działań artystycznych
7. organizowanie projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, 
dyskusji, seminariów oraz innych wydarzeń 
8. promocję twórczości polskich artystów w kraju i za granicą
10. organizowanie festiwali, przeglądów filmowych, odczytów, szkoleń
i programów edukacyjnych popularyzujących wszelkie cele realizowane 
przez Fundację
11. działalność wydawniczą w tym wydawanie periodyków i innych 
publikacji o tematyce kulturalnej.

Na terenie Pałacu pragniemy stworzyć konieczne zaplecze techniczne do 
funkcjonowania fundacji i realizacji jej celów statutowych. Będą tu pokoje 
gościnne wraz z łazienkami, biblioteka, jadalnia, sala wykładowa, 
pomieszczenia gospodarcze jak kuchnia, kotłownia i pralnia. Na terenie 
pałacu i parku prowadzone będą wykłady, warsztaty oraz spotkania 
z zaproszonymi tu artystami, specjalistami różnych dziedzin sztuki także 
cyfrowej i filmowej. Ponadto zarówno wnętrza jak i teren parku 
udostępnione zostaną dzieciom i młodzieży w celu przeprowadzenia 
wszelkiego rodzaju zajęć dydaktycznych i edukacyjnych. 
Odtworzenie i udostępnienie społeczeństwu Pałacu przyczyni się 
w znaczący sposób do podniesienia kultury regionu Podlasia, 
upowszechnienie wiedzy o historii regionu, ale także poszerzenia wiedzy na 
temat współczesnej sztuki i kultury Polski i innych krajów.

Anna Trzepańska

Wydatki planowane wyniosą 14 522 510,11 zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres.

Ponadto utworzona jest rezerwa w wys. 100 tys. zł. 
Zaplanowane zostały następujące inwestycje wspólnie z powiatem:
- budowa drogi: szosa Bielsk Podlaski - Topczewo do Budlewa oraz 
przygotowanie dokumentacji na odcinek do Ignatek
- kontynuacja kolejnego odcinka chodnika w Wyszkach
- złożenie wniosku na dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych - drogi powiatowej na odcinku szosa bielska  -  Niewino 
Popławskie.

Inwestycje gminne:
- budowa drogi gminnej Bagińskie - Bogusze, wartość około 150 tys. zł
- budowa drogi gminnej Budlewo,  wartość ok. 50 tys. zł
- budowa drogi gminnej Mierzwin Duży,  wartość  ok. 70 tys. zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Pulszach, wartość 646 tys. zł. (w tym
   dotacja  299 tys. zł)
- rozpoczęcie budowy garażu OSP Wyszki, wartość zadania ok. 542 tys. zł 
- modernizacja hydroforni w Budlewie, wartość 40 tys. zł.
- termomodernizacja starej części Zespołu Szkół w Wyszkach wraz 
  z instalacją ogniw fotowoltaicznych, wartość ok. 1.000 tys. zł (w tym
   dotacja ok. 850 tys. zł)
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  wartość 157 tys. zł. (w tym
   dotacja 134 tys. zł)
- instalacja ogniw fotowoltaicznych na Urzędzie Gminy, wartość ok. 
    100 tys. zł (w tym dotacja ok. 90 tys. zł)
 - dokończenie zagospodarowania terenu w Zakładzie Usług Komunalnych
   40 tys. zł
- przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminy Wyszki,
    wartość inwestycji ok. 600 tys. zł, całość ze środków unijnych.

Ponadto są przygotowane bądź w trakcie przygotowania inwestycje, 
których realizacja będzie możliwa po rozpoczęciu finansowania z nowego 
budżetu unijnego na lata 2014 - 2020 lub z funduszy ochrony środowiska.
Są to między innymi:
- Kanalizacja w Strabli i Łyse
- Droga gminna  ul. Kolejowa, Łyse, kościół
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Program usuwania azbestu
Będzie to bardzo trudny w realizacji budżet. Otrzymujemy coraz to nowe 
zadania, przy jednoczesnym ograniczaniu środków na ich realizacje. Jeżeli 
uda się pomyślnie zrealizować w/w zadania inwestycyjne to będzie to 
naprawdę sukces.

Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki
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ZŁOTE

GODY
artykuł - str. 2

Tegoroczni Złoci Jubilaci:

- Bronisława i Czesław
         Topczewscy
- Janina i Józef Miluscy
- Helena i Stanisław Chomiccy
- Walentyna i Marian Zawadzcy
- Anna i Henryk Sygoccy
- Alicja i Witold Olędzcy
- Jadwiga i Jan Młodzianowscy 
- Janina i Ryszard Radkiewicz
- Bronisława i Henryk Góralczyk
- Maria i Jan Borowscy
- Ewa i Tadeusz Palczewscy
- Janina i Eugeniusz Kuźmiccy,
      obchodzący 51 rocznicę
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Szkolenia
w zakresie

działalności
pozarolniczej 

artykuł - str. 9



           Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  31.03.2014 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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KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM  4/2013

    Karp w galarecie, tradycyjny przepis wigilijny

NA  NASZYM  STOLE

Karczek pieczony w sosie śliwkowym

Przygotowanie:
Rybę sprawić, umyć, osuszyć (płetwy i głowę zachować). Natrzeć solą
i skropić sokiem z cytryny.
Włoszczyznę oczyścić, umyć, pokroić na kawałki. Włożyć do rondla, wlać 
2 litry wody, dodać płetwy i głowę karpia, liście laurowe, ziarna pieprzu 
i ziela angielskiego, gotować pod przykryciem 1 godzinę.
Karpia podzielić na dzwonka. Dołożyć do rondla, gotować jeszcze 
20 minut. Dzwonka wyjąć, ułożyć na półmisku, ostudzić. Obłożyć 
buraczkami i grzybkami.
Żelatynę namoczyć w małej ilości zimnej wody. Wywar przecedzić przez 
gęste sito, 1 litr gorącego płynu wymieszać z żelatyną. Zalać karpia, 
udekorować natką, ostudzić. Karpia w galarecie wstawić do lodówki na 
ok. 5 godzin.

Składniki:
- ok. 1,5 kg wieprzowego schabu
  karkowego b/k (chudego)
- 2 duże cebule
- 2-3 marchewki
- 1 pietruszka (niekoniecznie)
- 2-3 liście laurowe
- kilka ziarenek ziela angielskiego
- 15-20 dkg śliwek węgierek 
  (mogą być mrożone)
- 4 łyżki masła klarowanego
- 2-3 łyżki octu balsamicznego
- 1/3 szkl. śmietanki kremówki 30%
- do smaku: sól, cukier, pieprz 
  czarny mielony

Składniki:
- 1 karp (ok. 1,2 kg)
- 15 dag marynowanych
   grzybków
- 15 dag marynowanych
   buraczków
- 1/2 pęczka włoszczyzny
- sok z cytryny
- 4 łyżeczki żelatyny
- 2 liście laurowe
- po kilka ziaren pieprzu
  i ziela angielskiego
- 1/2 pęczka natki
- sól

KRZYŻÓWKA “WG”  3/2013
W dniu 16.12.2013 r. w Czytelni GBP uczennica kl. III wylosowała 
zwycięzcę konkursu „Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach 
Gminnych” 3/2013 przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Wyszkach. Zwycięzcą został Arkadiusz Krasowski, zamieszkały 
w Topczewie. Serdecznie gratulujemy.

do natarcia mięsa: 1-2 łyżeczki pieprzu cytrynowego, 2 czubate łyżeczki 
czosnku suszonego granulowanego, 2 łyżeczki soli, 1 łyżeczka papryki 
mielonej, 2 łyżki suszonego majeranku

Przygotowanie:
Mięso umyć, dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć 
przyprawami, ew. związać nicią kuchenną nadając zgrabny kształt pieczeni, 
odłożyć do lodówki na przynajmniej 2-3 godziny. Po tym czasie zrumienić 
ze wszystkich stron na mocno rozgrzanym maśle. Cebulę, marchewki, 
pietruszkę obrać, pokroić na mniejsze kawałki, ułożyć na blasze do 
pieczenia, dodać liście laurowe i ziele angielskie, na wierzch położyć 

0mięso. Całość podlać ok. 1-1,5 szkl. wody i piec 1 godzinę w temp. 180  C, 
często polewając wytworzonym sosem. Po tym czasie dołożyć umyte, 
wypestkowane i pokrojone na mniejsze kawałki śliwki i piec dalsze 
30-40 min. też polewając sosem co jakiś czas. Jeśli sos za bardzo nam 
odparuje  możemy uzupełniać go dolewając wody, ale nie za dużo na raz. 
Kiedy mięso jest upieczone (po głębokim nakłuciu drewnianą szpadką 
wypływa przeźroczysty sok) przekładamy je na talerz aby odpoczęło a sos 
przecedzamy i przecieramy warzywa ze śliwkami (aby ułatwić sobie pracę 
warzywa z sosem możemy najpierw zmiksować a potem przetrzeć, 
pamiętajmy jednak o wcześniejszym usunięciu liści laurowych i ziela 
angielskiego). Sos ponownie podgrzewamy, doprawiamy octem 
balsamicznym, ew. solą, cukrem, pieprzem i zabielamy śmietanką. 
Przetarte warzywa dostatecznie go zagęszczą i nie potrzeba mąki. Pieczeń 
podajemy pokrojoną w dość grube plastry, z sosem, ziemniakami albo 
kluseczkami śląskimi czy kopytkami i surówką, np. z selera, z dodatkiem 
rodzynek.

Porcje: 4

Czas przygotowania: 5 godz. 
czas pieczenia: 90 minut
ilość porcji: 10

Czas przygotowania: 120 minut

Przepisy pochodzą ze strony: http://mojegotowanie.pl

PIONOWO:
  1. Iwan IV Groźny,
  3. Joanna z Orleanu,
  2. Wolna posada,
  4. Dawna świątynia w Japonii,
  6. Gmina protestancka,
  7. Nie siedzi w domu,
10. Imię żeńskie,
12. Dzielnica Nowego Jorku,
13. Gruba zasłona,
15. Ciasto jak gumowa obręcz,
17. Wyspa w San Juan,
18. Garbate bydło z Indii,
20. Do żucia,
22. Świątynia buddyjska.

POZIOMO:
  5. Śniegowy nasyp,
  8. Era archaiczna,
  9. Pracownik giełdy,
11. Dziecko świni,
14. Ireneusz, mim,
16. Wije się jak, ryba,
19. Olsen z gangu,
21. Solenizantka z 03.01.,
23. Parametr dźwigu,
24. Pojemnik z klepek,
25. Ryan, aktorka,
26. Samica dzika,
27. Stolica Senegalu.
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. VI

Mierzwin Mały
powstał na przełomie XV i XVI wieku. W 1528 roku notowano wioskę 
Mierzwin Bartoszewięta (Mirwinskich Bartoszowiat ziemiane). Właśnie 
pod taką nazwą wioska występowała przez kolejne stulecia. Podobnie jak 
w Mierzwinie Dużym mieszkała tu uboga i średniozamożna szlachta. Był to 
zaścianek szlachecki, co poświadczają dokumenty podziałów gruntowych 
z XVIII wieku gdzie zapisano między innymi (1727 od granicy ziemian 
mierzwińskich zaścianek).
Na mapach z końca XVIII wieku nazwę wsi zapisywano jeszcze jako 
Mierzwin Bartosienta, dopiero w XIX wieku zaczęto ją zapisywać tak, jak 
współcześnie.
W 1921 roku w tej wsi notowano 23 domy i 116 mieszkańców, w tym 
1 prawosławnego. Wioska należała do gminy Topczewo.

Mieszuki
Początkowo była to część wsi Stacewicze zamieszkała przez ród bojarów 
ruskich zwanych Myskami. Bojarzy było to drobne rycerstwo ruskie. 
W Lustracji dóbr królewskich z 1570 roku w opisie wsi Stacewicze 
zapisano „tamże Myska Boiarzyn trzyma wszystkiego włók 4”. Zatem 
mieszkała tu ówcześnie jedna prawosławna rodzina bojarów ruskich, 
gospodarująca na 4 włókach ziemi w pewnym oddaleniu od Stacewicz. 
Z czasem rodzina Myska rozrosła się i tę część Stacewicz zaczęto nazywać 
Miesukami - powstała samodzielna wioska. (...) Zatem była to osada 
królewska, lecz tutejsi mieszkańcy pochodzący od drobnego rycerstwa 
ruskiego mieli specjalne prawa. Brak danych na temat tej wsi z czasów XIX 
wieku. Dane z 1900 roku informują, że Mieszuki należały do gminy Rajsk 
i miały 264 desiat ziemi.
W 1921 roku miejscowość ta liczyła 23 domy i 134 mieszkańców. Wśród 
nich jeden prawosławny i 8 Żydów. Mieszuki należały ówcześnie do gminy 
Wyszki. W okresie międzywojennym w tej wsi notowano 2 wiatraki.

Moskwin
Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1580 roku, gdy w parafii Topczewo 
wymieniono wioskę o nazwie Thopiczewo Moskwino. Była to jeszcze 
jedna osada drobnoszlachecka w tej okolicy, powstała zapewne na gruntach 
wsi Topczewo. (...) Nazwa Moskwino Topczewo pojawia się na mapach 
z końca XVIII wieku i w Słowniku Geograficznym z 1900 roku, zapisano 
tam „Moskwino Tonczewo, okolica [szlachecka] powiat bielski, gmina 
Malesze, 54 desiat”.
W 1921 roku w tej wsi notowano 15 domów i 106 mieszkańców, w tym 
1 prawosławnego. Miejscowość należała do gminy Topczewo. W latach 
dwudziestych XX wieku przeprowadzono w tej wsi scalanie gruntów, 
zachowały się archiwalne dokumenty z tego czasu.

Mulawicze
były zapewne wsią zamieszkałą przez ludność chłopską w ramach dóbr 
Strabla. Nie ma jej w wykazach wsi drobnoszlacheckich, ani wśród wsi 
królewskich. Zaznaczano ją na mapie z końca XVIII wieku. Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego wspomina o niej bardzo skromnie. 
W końcu XIX wieku ziemia dworska została uwłaszczona.
W 1921 roku w tej miejscowości notowano 52 domy i 301 mieszkańców, 
wśród nich 297 katolików i 4 Żydów. Była to jedna z większych 
miejscowości na terenie gminy Wyszki.

Niewino Borowe
powstało na przełomie XV i XVI wieku. Wspomina o tej miejscowości 
przegląd pospolitego ruszenia z 1528 roku (Seło Niwino Burewerowych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szóstą częścią 
historii powstania miejscowości w Gminie Wyszki, 
fragmenty której pochodzą ze zbiorów Leszka Zugaja 
"Historia Gminy Wyszki". Informacje o poszczegól-
nych wsiach zamieszczamy w kolejności alfabetycznej.
Przypominamy o trwającej akcji "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

redakcja@gminawyszki.pl

zemiane). Była to część tak zwanej „okolicy szlacheckiej Niewino” 
(Niwino). (...) Niewino Borowe powstało pośród lasów i stąd wzięła się 
nazwa, już w XVI wieku była to bardzo duża wioska. Liczyła w 1528 roku 
ponad 20 gospodarzy, wystawiła 6 konnych jeźdźców na przegląd 
wojskowy i wielkością oraz zamożnością dorównywała największym 
parafialnym wioskom w tej okolicy, Wyszkom i Topczewie. W drugiej 
połowie mieszkali tu nawet szlachcice posiadający po 10 włók ziemi 
(ok. 160 ha), co było i jest wielkim obszarem gruntów.
Mieszkali tu głównie Niwińscy herbu Paprzyca, (w XIX wieku 
wylegitymowani z herbem Nowina), z czasem również inne rody 
szlacheckie.
(...) Szlachta ta zawsze czuła związek z Polską, mimo że od 1807 roku 
ziemia bielska nie należała już do Księstwa Warszawskiego i następnie 
Królestwa Polskiego.
(...) W XIX wieku Niewino Borowe nadal było wioską drobnoszlachecką. 
Tak jak przed wiekami było to dość spore osiedle.
W 1921 roku liczyło 40 domów i 193 mieszkańców, w tym 1 prawosławny. 
Miejscowość należała do gminy Wyszki.

Niewino Kamieńskie
było częścią okolicy szlacheckiej Niewino powstałej jeszcze w XVI wieku.
(...) Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1528 roku, zwała się ówcześnie 
Kamenka i liczyła zaledwie 1 rycerza Mateya Michayłowicza. Obok 
istniała wioska o nazwie Niwino Jeżowskii, zamieszkała przez dwóch 
rycerzy Mikołaja Jeżewicza i zapewne jego brata Martina Jeżewicza. 
(...) Bracia Jeżewicze byli zapewne synami rycerza zwanego Jeżewiczem, 
który tu zamieszkał w końcu XV wieku. Natomiast Matey Michayłowicz 
był synem Michała, który zamieszkał tu w tym samym czasie. Zarówno 
Michał jak i Jeż poprzez odłączenie się od rodowej wsi (zapewne Niewino 
Stare lub Popławy) doprowadzili do utworzenia nowych wiosek, mimo że 
tak niewielkich liczących początkowo po 1 -2 domy. Obecnie takie osiedla 
były by przyłączone do którejś z sąsiednich wsi, lecz wtedy stanowiły 
osobne osiedla umieszczany w ówczesnych spisach. Mieszkali tu ubodzy 
rycerze, w sumie mogli wystawić 1 rycerza na potrzeby wojenne.
Takie niewielkie osiedla często zanikały lub też były wchłonięte przez 
sąsiednie wsie, powstawały za to nowe. (...) Również Niewino Jeżowskich 
zaniknęło, zostało zapewne wchłonięte przez sąsiednie Niewino 
Kamieńskie, które i tak było niewielkim osiedlem, gdyż w 1580 roku 
wymieniano go razem z Niewinem Leśnym.
Przez kolejne stulecia była to maleńka wioska drobnoszlachecka. Na 
mapach z końca XVIII wieku pojawia się nazwa Kamieńskie 
Rytolewszczyzny, której nie używano później ani wcześniej.
Słownik Geograficzny wspomina tę miejscowość obok innych Niewin. 
W 1921 roku notowano tutaj zaledwie 8 domów i 42 mieszkańców, w tym 
1 prawosławnego. Miejscowość należała do gminy Wyszki.

Niewino Leśne
jest kolejną wsią związaną z okolicą szlachecką Niewino (alias Niwino) 
zamieszkałą pierwotnie głównie przez Niwińskich herbu Paprzyc. 
Powstało zapewne jeszcze w połowie XV wieku, ponieważ w 1528 roku 
było to już całkiem duże osiedle.
Miejscowe rycerstwo brało udział w życiu politycznym kraju. W Bielsku 
w 1569 roku stawili się aby podpisać akt uni polsko-litewskiej. Mathias 
filius Michaelis de Niwino. Mathias olim Stanislai de Niwino Poplawi, 
Borowe, Camienskie, Gregorius olim Joannis Borowski tenutarius in 
Niwino Leszne.
Mieszkała tu drobna szlachta. Niewino Leśne wspomina Słownik 
Geograficzny z końca XIX wieku. W 1921 roku notowano tutaj 14 domów 
i 84 mieszkańców, miejscowość należała do gminy Wyszki.

Niewino Popławskie
powstało na pewno jeszcze w XV wieku, w ramach okolicy szlacheckiej 
Niewino. W 1528 roku wioska ta była już bardzo duża, liczyła 16 rycerzy, 
którzy wystawili 4 konnych jeźdźców na przegląd wojska litewskiego. 
Zapewne miejscowość ta miała coś wspólnego z Popławami i Popławskimi 
herbu Trzaska. Mieszkał tam znany i liczny ród Popławskich. Być może 
tamtejsi rycerze wykupili część działów w okolicach Niewina i stąd wzięła 
się ta nazwa.
W 1580 roku nazwę zapisano jako Niwino Popławy. Dziedziczył tu Andrzej 
syn Serafina na 8 i pół włóce ziemi. W ciągu kolejnych stuleci była to 
wioska drobnoszlachecka. 
W 1921 roku liczyła 25 domów i 115 mieszkańców, w tym 
2 prawosławnych. Należała do gminy Wyszki.

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

www.historia.gminawyszki.pl
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ZAKUP DRABINY RATOWNICZEJ

W roku 2013 Gmina 
Wy s z k i  o t r z y m a ł a  
z  b u d ż e t u  
W o j e w ó d z t w a  
Podlaskiego  pomoc 
finansową na zakup 
sprzętu ratowniczego dla 
straży pożarnej. Dzięki 
o t r zymane j  do t ac j i  
w wysokości 4.000 zł 
z a k u p i o n o  d r a b i n ę  
ratowniczą i przekazano 
w  uży tkowan ie  do  
Ochotn icze j  S t raży  
Pożarnej w Mulawi-
c z a c h .  D r a b i n a  
wykonana jest ze stopów 
aluminium, składa się 
z dwóch przęseł i po 
r o z ł o ż e n i u  o s i ą g a  
maksymalną długość 
10 metrów.

Po raz pierwszy Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP obradował w naszej 
gminie a dokładniej w Topczewie, 5 grudnia 2013 r. W spotkaniu wzięli 
udział między innymi:
- Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
- Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki,
- Janusz Wyszyński - Przewodniczący Rady Gminy Wyszki,
- Jan Gradkowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
- Lucyna Golonko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego O/Wojewódzkiego
   ZOSP RP w Białymstoku,
- ks. Wojciech Ejsmont - Kapelan Wojewódzki Strażaków Kościoła
    Katolickiego,
- ks. Ihumen Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk) - Kapelan Wojewódzki
 Kościoła Prawosławnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
   w Białymstoku,
- Stefan Krajewski - dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   w Łomży,
- Mariusz Korzeniewski - kierownik Biura  Powiatowego ARiMR
   w Bielsku Podlaskim,
- Arkadiusz Sidorski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku
   Podlaskim.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZOSP RP w TOPCZEWIE

Podsumowanie roku, działalność bieżąca jednostek, możliwości 
pozyskiwania środków finansowych oraz ogólna kondycja OSP, to główne 
tematy posiedzenia.
Po części formalnej głos zabrał ks. kapelan Wojciech Ejsmont, który wraz 
z ks. Sergiuszem pobłogosławił strażaków życząc im jak najrzadszych 
wyjazdów do pożarów. Przy śpiewie kolęd w wykonaniu scholii parafialnej 
z Topczewa, której opiekunem jest Bartłomiej Zawadzki, druhowie 
i zaproszeni goście łamiąc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. 
Spotkanie sponsorowali: Wójt Gminy Wyszki  Ryszard Perkowski, Z-ca 
Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki - Marcin Lasota, Naczelnik OSP 
Topczewo - Jarosław Karpiesiuk, Zakład Usług Leśnych z Białegostoku

Juliusza Goli, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  - Arkadiusz 
Krasowski. Słodkich wypieków dostarczyły panie: Jadwiga Puchalska 
i Elżbieta Karpiesiuk.

Imprezę wraz z jednostką OSP Topczewo współorganizował Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Dyrektor Henryk 
Zalewski przygotował i przedstawił prezentację multimedialną "Przegląd 
działań gminnych jednostek OSP w latach 2002 -2013".
(Fotorelacja na str. 5)

(WG)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach trwa realizacja 
projektu pod nazwą „Szybki start” w ramach Priorytetu VII „Promocja 
integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
Spośród osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Szybki start” 
zgodnie z założeniami projektowymi wyłoniona została grupa 24 osób 
spełniających kryteria rekrutacyjne. Uczestnicy realizują następujące 
szkolenia zawodowe:

*piekarz – ciastkarz – 4 kobiety
*mobilny sprzedawca na miarę czasów (+prawo jazdy kat. B) – 7 kobiet 
  i 3 mężczyzn
*mobilna opiekunka (+prawo jazdy kat. B) – 2 kobiety
*spawacz - 4 mężczyzn
*pilarz – drwal – 4 mężczyzn.

REALIZACJA  PROJEKTU  "SZYBKI  START"

W lipcu dobiegły końca zajęcia grupowe i indywidualne z poradnictwa 
psychologicznego. Poza warsztatami z psychologiem od lipca do 
października prowadzone były grupowe warsztaty z doradztwa 
zawodowego. Przed uczestnikami jeszcze 10 godzin indywidualnych 
konsultacji z doradcą zawodowym, które odbędą się już po zakończeniu 
szkoleń zawodowych.

Ku końcowi szkoleń zawodowych są uczestniczki szkolenia Piekarz – 
ciastkarz, które w zajęciach brały udział od sierpnia. Pozostali kursanci są 
na półmetku działań szkoleniowych. Panowie ze szkolenia Pilarz – drwal 
zdobyli już uprawnienia „Pilarz- operator pilarki spalinowej”, obecnie są 
w trakcie zdobywania uprawnień „Operatora HDS”.

Po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego i szkoleń 
zawodowych do uczestników będą skierowane 6-miesięczne staże.

Wszystkim Beneficjentom projektu ŻYCZYMY POWODZENIA!

Beata Seliwanów

Foto: H. Zalewski
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SZKOLENIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Ostatnim tegorocznym działaniem w kierunku promocji rozwoju 
pozarolniczego mieszkańców gminy był wyjazd szkoleniowy do wioski 
tematycznej „Pacowa Chata”, zorganizowany przez GOKSiT w dniu 
29 listopada. Oprócz części teoretycznej dotyczącej sposobów tworzenia 
wiosek tematycznych, zasad funkcjonowania uczestnicy poznali ofertę 
odwiedzanego gospodarstwa agroturystycznego i na żywo wzięli udział 
w grach i zabawach zaproponowanych przez gospodarzy. Między innymi 
można było przebrać się w stroje szlacheckie i zrobić pamiątkowe zdjęcia. 
Grupa, wracając ze szkolenia, niemal jednym głosem stwierdziła: „musimy 
tak zrobić u nas”.

Czy tak się stanie? Czas pokaże ...

Stwierdzić przy tym należy, że potrzebne są tego typu warsztaty, czy 
szkolenia wyjazdowe, pokazujące jakie pomysły mają mieszkańcy innych 
gmin , co można podpatrzeć i co dałoby się wykorzystać u nas.
(Fotoreportaż na str. 5)

Henryk Zalewski

Ze względu na swoje położenie geograficzne, infrastrukturę Gmina Wyszki 
nie jest potentatem przemysłowym, czy produkcyjnym i w najbliższych 
latach raczej nie będzie. Za to posiada wspaniałe inne walory jakimi są 
przyroda, krajobraz, czyli przysłowiowa „cisza i spokój”. Są to warunki 
sprzyjające rozwojowi agroturystyki, szczególnie teraz, gdy turyści 
nasyceni są już jeziorami, morzem czy górami i poszukują ustronnych 
miejsc, aby się wyciszyć i zrelaksować.
Dlatego też podejmowane są działania mające na celu zachęcenie 
mieszkańców do pójścia w tą stronę działalności pozarolniczej.
Zapoczątkowane zostały one w Niewinie Borowym spotkaniem pod hasłem 
„Kobieta przedsiębiorcza - aktywizacja kobiet z obszaru LGD N.A.R.E.W. 
w kierunku rozwoju mikroprzedsiębiorczości”, współorganizowanym 
przez Izbę Gospodarczą w Łapach oraz ośrodek kultury w Wyszkach 
(GOKSiT). Prowadząca zajęcia p. Renata Dobkowska w wyczerpujący 
sposób omówiła możliwości dodatkowego zarobku na wsi, poprzez 
otwieranie działalności gospodarczej, tworzenie małych firm, łączenie się 
w stowarzyszenia czy fundacje. Odnośnie wiosek tematycznych głos zabrał 
p. Henryk Zalewski Dyrektor GOKSiT, który dodatkowo zobrazował 
wystąpienie fotoreportażem z wyjazdów do innych regionów Polski, gdzie 
takowe już funkcjonują. Obecny na spotkaniu p. Ryszard Perkowski Wójt 
Gminy Wyszki zadeklarował wsparcie dla tego typu działań i inicjatyw 
mieszkańców wsi.

LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zorganizowało w świetlicy w Topczewie 
7 listopada warsztaty kulinarne, na których to uczestnicy wymienili się 
doświadczeniami i radami z tego zakresu. Przygotowane potrawy w niczym 
nie ustępowały tym z wytwornych restauracji a dodatkowo były 
przygotowane z naturalnych, ekologicznych produktów.
Również wspomniane LGD i również w Topczewie 25 listopada 
zorganizowało warsztaty rzeźbiarskie, tym razem w pracowni 
p. Arkadiusza Krasowskiego. Grupa artystów amatorów, pod czujnym 
okiem trenera doskonaliła swoje umiejętności w rzeźbieniu w drewnie. 
Tematy prac były różne, począwszy od tabliczek informacyjnych 
(płaskorzeźba), poprzez wizerunki ptaków, zwierząt, ogrodowe figury 
a skończywszy na pracach użytkowych  deska do krojenia. Odrobina 
talentu, masa pracy i cierpliwości dały wspaniałe efekty.

To juý drugi felieton z nowej serii "Cudze chwalicie swego nie znacie ...". 
Tym razem chcielibyúmy przybliýyă sylwetkć państwa Elýbiety i Roberta 
Trzeszczkowskich z Warpech Starych.

Prowadzŕ oni wielopokoleniowe rodzinne gospodarstwo, ukierunkowane 
na produkcjć mleka. Ich przodkowie gospodarowaniem na roli zajmowali 
sić juý od ponad 200 lat. Natomiast pan Robert wraz z maůýonkŕ kierujŕ 
gospodarstwem od 1992 r. Po rodzicach odziedziczyli 25 ha. Obecnie 
obrabiajŕ 60 ha uýytków wůasnych i 25 dzierýawionych.
Ich gospodarstwo produkuje dziennie 1200-1300 l mleka, tj okoůo 400 tys. 
litrów rocznie; w planach jest zwićkszenie produkcji o kolejne 400 tys. 
Co powoduje, ýe od kilku lat plasujŕ sić oni w pierwszej dziesiŕtce 
dostawców Spóůdzielni Mleczarskiej w Ůapach.

Dlatego teý postanowili inwestowaă w tym kierunku - pobudowali oborć 
i postawili na kompleksowe jej wyposaýenie, starając sić zapewniă 
maksymalny komfort swoim zwierzćtom. Jest to przykůad odwaýnego 
inwestowania w doúă konkurencyjny w naszym regionie rynek mleka. 
Kwintesencjŕ dziaůania byů zakup robota udojowego VMS firmy DeLaval. 
Jest to pierwsza w tym rejonie obora z tego typu robotem udojowym, której 
uroczyste otwarcie miaůo miejsce 28 lipca 2013 r.

CUDZE CHWALICIE ...

Obora Państwa Trzeszczkowskich funkcjonuje już kilka miesięcy, 
w systemie wolnym bez bramek kontrolnych. Oznacza to, że krowy mają 
swobodny dostęp do robota udojowego, ale dojone są według ustawień 
systemu tj. pozwolenia na dój. Po wyjściu krów z robota zainstalowano 
bramkę dwukierunkową, dzięki której możliwe jest automatyczne 
kierowanie określonych krów do izolatki na głębokiej ściółce. 
Zastosowanie rozdzielacza mleka daje właścicielom możliwość 
automatycznego segregowania mleka w 3 dodatkowych kierunkach: na 
siarę, mleko z podwyższoną ilością komórek somatycznych oraz mleko 
z antybiotykiem. Zarządzanie stadem odbywa się za pomocą programu 
komputerowego.

Właściciele szczególnie mocno postawili na komfort krów w przekonaniu, 
że dobre warunki w oborze poprawiają zdrowie i wydajność mleczną. 
Legowiska krów wyłożone zostały specjalnymi matami legowiskowymi, 
które zapewniają im komfort i wysoką higienę. Dodatkowo na korytarzach 
gnojowych ułożone zostały antypoślizgowe maty puzlowe. Taka mata nie 
tylko poprawia warunki higieniczne, ale przede wszystkim zapewnia 
krowom bezpieczeństwo ułatwiając im swobodne poruszanie się po oborze. 
Szczególnym zainteresowaniem zwierząt cieszy się automatyczne 
czochradło. Dodatkowo obiekt został wyposażony w system zgarniania 
obornika.

Przejście z obory uwięziowej na wolnostojącą z najnowocześniejszym 
systemem udoju, to jak przenieść się w przyszłość o 30 lat. Zdaniem 
p. Roberta, inwestowanie w drogie maszyny sezonowe, to relikt starszych 
czasów i wynik przerostu ambicji bijącej po kieszeni i angażującej mnóstwo 
pieniędzy oraz czasu, tak deficytowego, szczególnie na wsi. Jest sens 
wydawać pieniądze jedynie w maszyny, które pracują codziennie lub 
przynajmniej bardzo często.

Gospodarze optymistycznie patrz¹  w przysz³oúę  i widz¹  koniecznoúę  
inwestowania w swoje gospodarstwo.

"WG"

Foto: H. Zalewski
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Informujemy, iż pojemniki i worki o godzinie 6:00 rano 
w dniu odbioru muszą znajdować się przy bramie posesji, 
gdyż o tej godzinie ekipa wywozowa rozpoczyna pracę.
Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób 
nie zostaną zabrane.

W pierwszej połowie kwietnia 2014 roku zostanie 
przeprowadzona zbiórka:
- odpadów wielkogabarytowych  wyposażenia mieszkań (tj. mebli, 
dywanów, materacy)
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (sprzęt RTV 
i AGD)
- zużytych opon.

Odpady przeznaczone do odbioru należy w wyznaczonym dniu 
wystawić przed posesję. Nie będą odbierane odpady, które zostaną 
wystawione już po przejechaniu ekipy wywozowej przez daną 
miejscowość.
Zbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych. Odpady pochodzące z prowadzenia działalności 
gospodarczej nie będą przyjmowane.

W stosunku do osób, które nadal nie złożyły deklaracji 
wszczęte zostało postępowanie zmierzające do 
wyegzekwowania tego obowiązku. Otrzymane 
wezwania są jednym z etapów. Przeciąganie złożenia 
deklaracji powoduje tylko bezsensowny wzrost 
kosztów. Osoba taka zostanie obciążona kwotą 
naliczoną od 1 lipca wg. stawki najwyższej, wraz 
z odsetkami i kosztami postępowania. 
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KONKURS  SPRAWNE  MYŚLENIE  w  GBP

W listopadzie b.r. Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy 
z GOKSiT zorganizowała uczniom klas I - III konkurs pod nazwą 
"Sprawne myślenie". Głównym celem tego przedsięwzięcia była dobra, 
wspólna zabawa oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Z zaproszenia skorzystały wszystkie klasy. 13 listopada jako pierwszą 
gościliśmy klasę II wraz z p. Krystyną Zabrocką, 19 listopada przybyła kl. I 
z p. Bożeną Trzeszczkowską zaś 22 listopada - kl. III z p. Agatą 
Wyszkowską.
Po powitaniu i krótkim słowie wstępu uczniowie z zapałem przystąpili do 
rozwiązywania zadań. Przypominali m.in. wierszyk "Kto ty jesteś?" i 
wstawiali brakujące słowa, rozwiązywali rebusy i krzyżówki. Jeżeli któreś 
z zadań sprawiało większe trudności pomocą służyły panie: Katarzyna 
Borowska - starszy bibliotekarz GBP, Anna Puchalska - stażysta GBP oraz 
panie Wychowawczynie.

W każdej z klas uczniowie poradzili z zadaniami konkursowymi wspaniale. 
Czekając na ogłoszenie wyników konkursu chętni mogli wypożyczyć 
książki, założyć kartę czytelnika lub skorzystać z tzw. Kącika Malucha, 
zagrać w bardzą popularną grę NERF.
Po krótkiej chili rozrywki przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Dużym 
zaskoczeniem był fakt, iż wszyscy biorący udział w konkursie zostali 
zwycięzcami, zajęli pierwsze miejsce ex aequo a nagrodami były: dyplomy, 
nadające uczestnikom tytuł "Mistrza sprawnego myślenia", pamiątkowe 
figurki a na osłodę lizaki. Po wręczeniu wszystkich nagród zrobiono jeszcze 
pamiątkowe zdjęcia i niestety trzeba było już się rozstać ....

Dziękujemy paniom: Krystynie Zabrockiej, Bożenie Trzeszczkowskiej 
i Agacie Wyszkowskiej za włączenie się w działania naszej placówki, 
umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w konkursie i opiekę nad nimi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kolejnych propozycji.

Katarzyna Borowska - Bibliotekarz GBP w Wyszkach

"Dzisiaj do Was przyjeżdżamy
Seniorzy kochani i moc życzeń składamy.

Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy
i cieszcie się życiem sto lat albo dłużej ..."

Tymi słowami dnia 27.11.2013 r. strabelska grupa rozpoczęła występ przed 
mieszkańcami i personelem Domu Opieki Społecznej w Brańsku. Swoją 
obecnością zaszczycił proboszcz ks. Antoni Kunicki z parafii Strabla.
Repertuar z jakim wystąpili składał się z wierszy i piosenek o tematyce 
"jesień życia", a także nawiązywał do słów bł. Jana Pawła II  "A przecież nie 
cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa".

cd. na str. 12

KLUB SENIORA ZE STRABLI JUŻ KONCERTUJE

W czerwcu br. na bazie Klubu Seniora w Strabli powstał zespół śpiewaczy, 
który miał swoją premierę występem podczas pikniku rodzinnego 23.06.br.
Kolejne miesiące, to okres wakacyjny, a więc i artyści amatorzy też mieli 
przerwę, by od października rozpocząć intensywne próby.

Pomysł wyjazdu do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach wśród 
seniorów zrodził się znacznie wcześniej. Dnia 12 listopada 2013 r. seniorzy 
strabelscy odwiedzili tenże ośrodek. Przed mieszkańcami wystąpili 
z muzyczno-słownym programem. Występ artystyczny nagrodzono 
gromkimi brawami i zaproszono wykonawców na słodki poczęstunek.

Przy okazji odwiedzin seniorzy mogli podziwiać niezwykłe prace 
plastyczne różnego rodzaju wykonane w pracowni plastycznej DPS.

W ramach podziękowań wręczono ekspozycję kwiatową wykonaną 
własnoręcznie przez podopiecznych placówki. Spotkanie miało wyjątkowy 
charakter i długo pozostanie w pamięci uczestników. Ponadto seniorzy 
otrzymali ponowne zaproszenie do odwiedzin.

SPOTKANIE  OPŁATKOWE  SENIORÓW w WYSZKACH

Seniorzy z gminnych klubów oprócz spotkań we w³asnym gronie staraj¹ siź 
odwiedzaę równieæ z rówieúnikami z innych miejscowoúci.
Tym razem "Wyszki zaprosiły Niewino Borowe" na spotkanie opłatkowe. 
Gospodarze przygotowali tradycyjne wigilijne potrawy: barszczyk 
z uszkami, bigos, kutię, rybę po grecku, śledzie, faszerowane bułeczki, 
pierożki i inne postne, acz smaczne dania.
Spotkanie rozpoczął p. Henryk Zalewski Dyrektor GOKSiT. 
Podsumował miniony rok i życzył spokojnych, rodzinnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Do życzeń przyłączyły się panie: Anna Niewińska i Eugenia Gromada, 
które jako szefowe swoich klubów również zabrały głos.

Rozpoczęło się łamanie opłatkiem i składanie życzeń
chwile wzruszeń, wspomnień i westchnień, niektóre oczy zaszły mgłą, 
jedyny taki dzień w roku ...

Przy dźwiękach kolęd seniorzy zasiedli do świątecznego stołu, przy którym 
rozpoczęły się długie rozmowy na bardzo różne tematy.
Niewątpliwie ciekawym przerywnikiem spotkania była inscenizacja Króla 
Heroda w wykonaniu p. Czesława Niewińskiego, który otrzymał gromkie 
brawa za wspaniałą, choć amatorską grę i niesamowitą pamięć.

Seniorzy z Niewina Borowego na licytację podczas XXII Finału WOŚP
przekazali Złotą Różę z Częstochowy a panie z Wyszek - długi szal 
własnoręcznie zrobiony na drutach.
Z kolei dyrektor GOKSiT na pamiątkę spotkania wręczył wszystkim 
zebranym  porcelanowe aniołki, symbolizujące okres świąteczny.
Na koniec pamiątkowe zdjęcia i głośne WESOŁYCH ŚWIĄT!

"WG"

Foto: K. Borowska

Foto: K. Borowska
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BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU

Chociaż projekt zakończył się w listopadzie nadal czynna jest sala 
biomasażu, w której wykonywane są nieodpłatnie zabiegi służące poprawie 
kondycji psycho - fizycznej. 
Nie mają one charakteru leczniczego, a wyłącznie 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 lub telefonicznie: 797 816 065.

Foto: K. Borowska

Pensjonariusze wielokrotnie przerywali część artystyczną gromkimi 
brawami.
W imieniu podopiecznych placówki pani opiekunka podziękowała 
seniorom za występ i wręczyła bukiet kwiatów wykonany przez 
mieszkańców. Natomiast pan Janusz Wyszyński w imieniu seniorów 
strabelskich złożył wszystkim zgromadzonym na sali serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dalsza część spotkania przebiegała przy herbatce i słodkościach 
w rodzinnych klimatach. Pani kierownik DOS Anna Klinicka wraz 
z personelem stworzyła bardzo ciepłą i miłą atmosferę.
Nie bójmy się jesieni-wszak ona złota jest.
Przed nami jeszcze życie. Nie bójmy się więc jej ...

Zofia Oksiuta - Bibliotekarz GBP Filii w Strabli

KLUB SENIORA ZE STRABLI KONCERTUJE cd. ze str. 11

XXII FINAŁ WOŚP w GMINIE WYSZKI

Kolejny raz zapraszamy 
Państwa do włączenia się 
w ogólnopolską akcję 
pod nazwą Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, 
której XXII Finał będzie miał 
miejsce tym razem w Strabli.

Na terenie naszej gminy kwestujemy
po raz trzeci a po raz drugi z własnym 
Sztabem WOŚP powołanym przy Gminnym 
O ú rodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
Pod koniec listopada rozpoczęły się intensywne przygotowania związane 
z naborem wolontariuszy i całą imprezą.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym nasze działania to zebrana kwota około 
6,5 tys. zł. Jednak zadaniem naszym nie jest bicie rekordów lecz wspólna 
dobra zabawa a przy tym zbiórka pieniędzy na szlachetne cele. Najbliższa 
edycja przebiegać będzie pod hasłem:

Jeæeli chcesz pomóc w pracy Sztabu, przekazać coś na licytację lub 
zasponsorować imprezę, zg³oú  siź GOKSiT, ul. Szkolna 17 w Wyszkach.

12 stycznia 2014 r. młodzież nasza wzorem roku ubiegłego wyruszy 
z puszkami, aby wspomóc ten zacny cel. Wolontariusze będą posiadać 
specjalne identyfikatory ze zdjęciem i numerem, puszki będą oplombowane 
i zostaną otwarte na koniec finału a pieniądze komisyjnie przeliczone. Cała 
zebrana kwota będzie wpłacona na wyznaczone konto WOŚP. 

Impreza finałowa rozpocznie się o godz. 15.00 na placu szkolnym 
w Strabli, podczas której zaplanowaliśmy szereg atrakcji, między innymi 
występ miejscowej młodzieży, Klubu Seniora ze Strabli, gwiazdy muzyki 
dancowej - Magdy Niewińskiej, formacji muzycznej FORTI.

Po raz pierwszy planujemy poczęstunek dla wszystkich uczestników 
imprezy, zarówno występujących artystów jak i przybyłych widzów. Ze 
środków uzyskanych od sponsorów mamy zamiar zaserwować gorący 
bigos i herbatę, co w zimowym okresie może być skutecznym sposobem na 
rozgrzanie się i oczywiście posilenie.

Około godz. 19.00 odbędzie się sprzedaż gadżetów w formie licytacji 
a zebrane zeń środki zostaną w całości przekazane na rzecz Orkiestry. 
Imprezę zakończymy ok. godz. 20.00 puszczeniem symbolicznego 
"światełka do nieba" i pokazem fajerwerków.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: , na 
której zamieszczamy aktualne informacje dotyczące ww. akcji.

Henryk Zalewski
Szef Sztabu WOŚP

w Wyszkach

„NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘ-
CEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ SENIORÓW”

www.wosp.gminawyszki.pl

www.latarnicy.pl
Przypominamy o Latarniczej akcji Polski Cyfrowej 
Równych Szans (PCRS) ,  real izowanej  przez 
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

Co to jest?
Otóż wybrane osoby, przeszkolone, z odpowiednim 
certyfikatem prowadzą zajęcia z osobami w grupie 
wiekowej pięćdziesięciolatków i starszymi z obsługi 
komputera i internetu oraz innych tzw. "nowych 
technologii". Osoby te zostały nazwane LATARNIKAMI 
Polski Cyfrowej i mają za zadanie, tak jak latarnie,
wskazywać właściwą drogę tym wszystkim, którzy nie wierzą, że mogą 
nauczyć się obsługi nowoczesnych urządzeń, tym wszystkim, którzy 
mówią: jestem za stara, jestem za stary, to nie dla mnie ...

Zajęcia są bezpłatne
W naszej gminie działa Latarnik Henryk Zalewski, który zaprasza 
wszystkich mieszkańców z grupy wiekowej 50+ na bezpłatne zajęcia nauki 
obsługi komputera, internetu, smartfonu, tabletu, czy innych urządzeń, 
szczególnie tych, którzy nie mieli do czynienia (lub bardzo małe) z tego 
typu sprzętem i nadal mają obawy przed rozpoczęciem przygody 
z komputerem.
Latarnik dyżuruje w godz. 15.00 - 18.00:
- w Strabli - w I wtorek miesiąca,
- w Wyszkach w II i IV wtorek miesiąca,
- w Surażu - I środa miesiąca.
Po skontaktowaniu się z Latarnikiem tel. 601 483 999, można ustalić 
inny termin spotkania.
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Najbardziej twórczą ze wszystkich
jest praca nad sobą, 

która pozwala odnajdywać urok 
w młodości

Bł. Jan Paweł II 

Witamy i pozdrawiamy Czytelników naszej 
gazetki.
Jako, że dziś będzie sporo o tradycji, to my 
również od niej nie odstępujemy. Jak zawsze 
piszemy, co udało się nam już zrealizować w tym 
roku szkolnym. 

OTÓŻ…
Po kampanii i wyborach uzupełniających, 
odbyliśmy kilka sesji roboczych w szkole oraz 
jedną oficjalną w Urzędzie Gminy Wyszki. Miała 
ona miejsce 29 listopada br. Młodzieżowa 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najlepsze życzenia:
Władzom naszej gminy,
Dyrekcji Zespołu Szkół, 
nauczycielom, koleżankom i kolegom
oraz całej społeczności lokalnej;
ZDROWYCH  BO TO NAJWAŻNIEJSZE.
PEŁNYCH MIŁOŚCI  BO TO SENS ŻYCIA.
WIARY  BO POZWALA  PRZETRWAĆ 
TRUDNE CHWILE.
NADZIEI  BO WTEDY NIEMOŻLIWE 
JEST MOŻLIWE.

Wieści Gminne   4/2013

Rada w pełnym składzie 15. uczniów obradowała pod przewodnictwem Wiolety Niewińskiej ucz. kl. III a. Gośćmi specjalnymi byli 
uczniowie klasy I b  jako obserwatorzy. 
Na początku przewodnicząca powitała przybyłych na sesję; Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki Pana Janusza Wyszyńskiego, 
Sekretarza UG Wyszki, zastępcę wójta i opiekuna rady Pana Tadeusza Wielanowskiego, Dyrektora ZS Pana Jana Falkowskiego oraz 
nauczycielki, opiekunki rady Panie: Bożenę Pierzchało i Annę Twarowską.
W dalszej kolejności nowo wybrane radne złożyły ślubowanie aby w pełni i zgodnie z prawem wykonywać swój mandat.



Wieści Gminne   4/2013

Następnie w demokratycznych wyborach zostali 
wyłonieni wiceprzewodniczący rady: Martyna Onopa 
i Kamil Topczewski z kl. III b. Sekretarzem została 
wybrana Patrycja Bazylewska z kl. I a, zaś do 
prowadzenia kroniki zgłosiły się: Martyna Bogusz 
i Kinga Młodzianowska.
Podczas tej sesji radni przyjęli PLAN PRACY na rok 
szkolny 2013/2014, który wcześniej był ustalany 
podczas sesji roboczych. Mamy nadzieję, że uda się 
nam zrealizować większość wynikających z niego 
zadań, które to opiszemy w kolejnych numerach naszej 
gazetki. Najbliższe nasze plany to kolędowanie 
w jednej z miejscowości naszej gminy (tutaj prosimy 
o wyrozumiałość i życzliwe przyjęcie) oraz udział 
w Finale WOŚP.

rodowód szlachecki i rozpowszechnił się już ok. XVII w.

Choinka…
To najczęściej dziś spotykana, choć historycznie 
najmłodsza ozdoba domów w czasie świąt. W Polsce 
pojawiła się w XVIII/XIXw. Początkowo przyjęła się 
w miastach, pod ,,strzechy'' trafiła w latach 20. XX w. 
Zwyczaj składania prezentów pod choinkę znany był 
dawniej tylko w najbogatszych domach szlacheckich 
i mieszczańskich.

Snopy zboża…
Snopy, słomę i siano umieszczano zarówno w chłopskich 
chałupach, dworach szlacheckich, jak i magnackich 
pałacach. Snopy, najczęściej cztery: z żyta, owsa, pszenicy
i jęczmienia stawiano w kątach izby. Wnosząc je do 
wnętrza, gospodarz składał życzenia; ,, na szczęście'', ,, na 
zdrowie'', ,, na urodzaj'', ,,na dobrobyt''. 

A teraz zgodnie z obietnicą nawiązujemy do naszej 
pięknej polskiej tradycji, którą to należy 
podtrzymywać i pielęgnować mimo wszystko.

W wigilijną noc…
Jeszcze do dziś wierzymy, że w tę niezwykłą noc, 
domowe i leśne zwierzęta rozmawiają ze sobą ludzkim 
głosem. Nie wolno jednak ich podsłuchiwać. 
W niektórych regionach kraju gospodarze po wieczerzy 
obdzielają je opłatkiem.

Opłatek…
Zwyczaj dzielenia się nim ma prawdopodobnie 

Kolędy…
Od wieków rozbrzmiewają w polskich Kościołach i domach. 
Najstarsze, jak np. ,,Anioł pasterzom mówił'', pochodzą 
z XV/XVIw.
(Źródło: Encyklopedia tradycji polskich)

 
Z noworocznymi pozdrowieniami 

Redakcja Głosu Młodych wspólnie z opiekunami.


