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W dniu 14.05.2006r. na boisku szkolnym w Wyszkach podczas 
Festynu Gminnego zorganizowanego przez GOKSiT przy współudziale 
Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Wyszkach odbyło się uroczyste wręczenie 
medali Prezydenta RP parom obchodzącym „Złote Gody”. Dekoracji 
dokonał Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski wcześniej składając im 
gratulacje i serdeczne życzenia długich lat życia.
Pary małżeńskie, którym nadano odznaczenia to:

-  Zygmunt  i  Władysława  Trzeszczkowscy,
-  Andrzej i Regina  Brzozowscy,
-  Stanisław i Apolonia  Lachowscy,
-  Kazimierz  i  Kazimiera  Niewińscy,
-  Aleksander i Zofia  Chomiccy,
-  Aleksander  i  Jadwiga  Kruszewscy,
-  Józef i Wiktoria  Chomiccy,
-  Ludwik i Władysława Topczewscy,
-  Edmund i Stanisława  Szmurło
-  Mieczysław i Marianna Chomiccy,
-  Edwin Józef i Jadwiga  Zabroccy,
-  Antoni i Anna  Górscy.

  Jubilaci mieli też okazję wysłuchania koncertu „PODLASKICH 
KUKUŁEK” pod kierownictwem p. Mikołaja Turkowicza, działających 
przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaski. Po tej 
ceremonii i chwili rozrywki.

Szanowni Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli pod 
pomnik Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty i zrobili pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie cała grupa zwiedziła Regionalną Izbę Papieską, którą opiekuje 
się p.Renata Olszańska i p.Agata Wyszkowska oraz Izbę Pamięci 
Narodowej, gdzie przewodnikiem była p.Bożena Pierzchało. Po 
zakończeniu zwiedzania Jubilaci udali się na poczęstunek i tam również 
mogli po raz drugi obejrzeć występ zespołu „PODLASKIE KUKUŁKI” 
oraz posłuchać koncertu męskiej grupy wokalnej z Bielska Podlaskiego 
„KURANTY”, którego dyrygentem jest p.Alina Niegierewicz.

Wszystkim parom obchodzącym Jubileusz 50-lecia życzymy Sto 
lat życia!!!

Renata Korzeniewska

Jubileusz 50-lecia

W dniu 09 lipca 2006r. w Mulawiczach odbył się Festyn Gminny, którego 
główną atrakcją były corocznie rozgrywane zawody sportowo  pożarnicze. 
Uroczystości rozpoczęły się Polową Mszą Świętą w Mulawiczach, podczas 
której wyświęcono nowo zakupiony wóz strażacki dla OSP Mulawicze. W 
zawodach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, gminy oraz straży 
pożarnej. Imprezę poprowadził Dyrektor GOKSiT w Wyszkach  Henryk 
Zalewski. Na miejsce rozgrywania zawodów, jednostki OSP poprowadziła 
Orkiestra Dęta Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego w Łapach. W 
rywalizacji udział wzięły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu Gminy Wyszki: OSP Godzieby, OSP Mulawicze, OSP Niewino 
Borowe, OSP Pulsze, OSP Samułki Duże, OSP Topczewo, OSP Wyszki, 
OSP Zalesie. Obecna była również jednostka OSP Bujnowo nie biorąca 
udziału w zawodach. Zawody przeprowadzono zgodnie z nowo 
obowiązującym regulaminem zawodów sportowo  pożarniczych, składały 
się one ze sztafety i ćwiczeń bojowych. Najlepiej wypadła jednostka OSP 
Mulawicze i zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nimi uplasowała się jednostka 
OSP Niewino Borowe, zaś trzecie miejsce zajęła jednostka OSP Pulsze. Po 
ogłoszeniu wyników wręczono pamiątkowe dyplomy, medale i puchary. 
Zawody strażackie stały się również okazją do odznaczenia najbardziej 
zasłużonych strażaków oraz złożeniu podziękowania tym, którzy 
najbardziej przyczynili się do rozwoju OSP na terenie naszej gminy. 

Zawody strażackie w Mulawiczach Odznaczenia „Strażak wzorowy” otrzymali: Kadłubowski Józef  OSP 
Niewino Borowe, Łochnicki Antoni  OSP Samułki Duże, Nazarko Tadeusz  
OSP Pulsze, Niewiński Krzysztof  OSP Niewino Borowe, Malinowski 
Wiesław  OSP Niewino Borowe, Malinowski Andrzej  OSP Niewino 
Borowe, Wysocki Marcin  OSP Mulawicze, Oksiuta Mariusz  OSP 
Mulawicze. Medal Brązowy „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: 
Malinowski Tadeusz  OSP Niewino Borowe, Nazarko Tomasz  OSP Pulsze, 
Stanisława Ryczkowska  Skarbnik Gminy Wyszki. Medal Srebrny „Za 
zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Krasowski Arkadiusz  OSP 
Topczewo, Zabrocki Stanisław  OSP Samułki Duże, Chomicki Witold  OSP 
Samułki Duże. Medal „Za wysługę lat” otrzymali: Chomicki Łucjan  OSP 
Samułki Duże, Chomicki Witold  OSP Samułki Duże, Wróblewski 
Aleksander  OSP Bujnowo.
Po zakończonych zawodach i wręczeniu nagród odbył się koncert 
młodzieżowego zespołu wokalnego działającego przy GOKSiT w 
Wyszkach oraz koncert zespołu estradowego Mikado. Ponadto Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z Bielska Podlaskiego udzielali fachowych porad 
zainteresowanym rolnikom. Imprezę dodatkowo wzbogaciła obecność 
straganów z zabawkami, lodów oraz dmuchanego zamku dla dzieci.

fot. GOKSiTfot. GOKSiT

fot. GOKSiT
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OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE *Zakończenie  roku  szkolnego...

23 czerwca skonczyl sie rok szkolny 2005/2006. W 
szkolach Gminy Wyszki, tak jak i w calej Polsce, dzien 
ten byl obchodzony szczególnie uroczyscie. Uczniowie 
nie mogli sie doczekac ostatniego dzwonka. Zanim to 
nastapilo, najpierw byly Msze sw. w kosciolach 
parafialnych, a nastepnie odbyly sie uroczyste apele, 
na których byly wyróznienia dla najlepszych uczniów, 
nagrody, podziekowania i pozegnanie absolwentów, 
którzy po wakacjach rozpoczna edukacje na kolejnych 
etapach.

Do wszystkich szkól naszej gminy oddelegowani byli 
reprezentanci Urzedu Gminy Wyszki, którzy wreczali 
nagrody przyznane i ufundowane przez Wójta Gminy 
Wyszki - Pana Ryszarda Perkowskiego.
W Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w 
Falkach taka nagrode z rak skarbnik gminy - Pani 
Stanislawy Ryczkowskiej, otrzymala uczennica kl. VI - 
Marta Zdrojkowska. Pani skarbnik, nagrodzonej 
uczennicy i wszystkim uczniom, zyczyla szczesliwych 
i slonecznych wakacji, a nauczycielom i pracownikom 
szkoly odpoczynku i zdrowia na kolejne lata pracy z 
dziecmi.
Oprócz nagrody Wójta Gminy byla takze nagroda 
dyrektora szkoly, która zostala przyznana uczennicy kl. 
IV - Agnieszce Idzkowskiej.
Szczególne chwile przezywali uczniowie klasy VI, 
którzy konczyli nauke w tutejszej szkole. Byly wiec 
slowa wzniosle, byly chwile wzruszenia i radosci oraz 
niepewnosci tego, co ich czeka w gimnazjum. 
Uroczyscie slubowali godnie reprezentowac swoja 
pierwsza szkole oraz pilnie sie uczyc w gimnazjum.Na 
koniec uroczystosci dyrektor i wychowawcy zlozyli 
swoim uczniom zyczenia udanych wakacji i 
szczesliwego powrotu do szkoly we wrzesniu.

W uroczystosciach zakonczenia roku szkolnego w 
innych szkolach Wójta gminy reprezentowali inni 
pracownicy Urzedu Gminy. którzy równiez wreczyli 
nagrody uczniom za najlepsze osiagniecia w nauce:

1. Pani Bozena Siemienczuk nagrodzila Anete 
Marczuk w SP Strabla,
2. Pan Kazimierz Tymosiak wyróznil Janka Sutera i 
Jakuba Wyluckiego w SP Topczewo,
3. Pani Jadwiga Szerszen pogratulowala Agacie 
Roguckiej w SP Wyszki,
4. Pan Tadeusz Wielanowski wreczyl nagrode 
Agnieszce Falkowskiej w Gimnazjum.

To wlasnie Agata Rogucka uzyskala najwyzsza 
srednia z calej gminy - 5,75
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Zegnaj szkoloooo !!!!!!!!!!!!!!

fot. H.Zalewski

"Latawce  górą" - konkurs rozstrzygnięty

W niedziele 25 czerwca 2006r na boisku szkolnym w Strabli odbyl sie 
gminny piknik rodzinny pod haslem "Zegnaj szkolo".

Organizatorzy festynu:
- Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski,
- GOKSiT,
- Szkola Podstawowa w Strabli.

Impreze sponsorowali:
- p. Mariusz Mieszczynski, ks. Roman Smuniewski, p. Slawomir 
Marczuk, Bank Spóldzielczy Bransk O/Wyszki,

Tego pieknego czerwcowego dnia odbyly sie I Gminne Zawody 
w Rodzinnym Puszczaniu Latawców pt. „ Latawce góra …’’ . 
Fundatorem nagród byl Wójt Gminy Wyszki – p .Ryszard Perkowski W 
konkurencji wystartowaly 3 rodzinne druzyny, Bezwietrzna pogoda 
uniemozliwila prezentacje latawców w ich pelnej gamie mozliwosci, ale i 
tak byla wspaniala zabawa.
Goraca atmosfere festynu ostudzili strazacy podczas pokazu akcji 
gasniczej.
Zabawa byla udana , dopisali mieszkancy Strabli, okolicznych 
miejscowosci i przybyli goscie. Nie zawiodla tez pogoda, bylo upalnie. 

Atrakcje przewidziane na niedzielne popo³udnie to:
- Zawody sportowe oraz Loteria fantowa.
- Pokaz duetu iluzjonistów KEMO,
- Pokaz akacji bojowej OSP Wyszki i OSP Mulawicze
- Wystźp zespo³u estradowego FLESZ.
- Koncert m³odzieæowego zespo³u wokalnego z GOKSiT

fot. GOKSiT

redakcja WG
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"...Jeden Świat, Jedno Przyrzeczenie”

Sobota - 3 czerwca, godzina 15.30. Padają komendy „Baczność, 
kolejno odlicz”. W chwilę potem dh pwd Marta Smotek  pełniąca 
obowiązki oboźnej  składa meldunek dh phm Elżbiecie Orbik  
Komendantce Zlotu. W chwilę potem następuje wręczenie dyplomów za 
udział w imprezie sportowej „Olimpiada na wesoło”, w konkursie na poster 
„100-lecie skautingu” i w konkursie historycznym „Co wiem o harcerstwie, 
co wiem o skautingu”. Hymn harcerski „Wszystko co nasze Polsce 
oddamy” i … pozostały wspomnienia. Bardzo dobre, bardzo ciepłe 
wspomnienia. Czekają już autokary, o godzinie 16.00 harcerze opuszczają 
gościnne mury Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. 

Około  godziny  18 - tej,  w  piątkowe   popołudnie   mury   szkoły 
w Wyszkach napełniły się radosnym gwarem i śmiechem. Kwaterują się 
harcerze z bielskiego Hufca. Niedługo potem przybywają zaproszeni goście 
w osobach: Pana Wójta Gminy Wyszki  mgr inż. Ryszarda Perkowskiego, 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół im.  Jana  Pawła  II  mgr  Aliny Baranowskiej 
i Pani mgr Filomeny Rabczuk   w-ce  Dyrektor tejże szkoły. Są też obecni : 
Komendant bielskiego Hufca ZHP  hm Marek Boratyński, zastępca 
komendanta Hufca  ks. phm Piotr Jurczak i hm Alicja Malinowska 
Smotek.

Godzina 20.00  to uroczysty Apel Inaugurujący Zlot. Raport 
Komendantce Zlotu tego wieczoru złożył ks. phm Marek Jakimiuk oboźny 
na dzień 2 czerwca. Po odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego uczestnicy Zlotu 
wraz zaproszonymi gośćmi udali się pod pomnik Jana Pawła II i tam oddali 
hołd wielkiemu Papieżowi,  Wielkiemu  Polakowi.  Trzyosobowe  patrole, 
z każdej drużyny obecnej na Zlocie, postawiły zapalony znicz i oddały 
skautowy salut. Po oddaniu hołdu harcerze udali się na skraj pobliskiego 
lasu, gdzie odbyło się obrzędowe ognisko harcerskie. Zapalają je harcerską 
jedną zapałką Wójt Gminy Wyszki  Ryszard Perkowski, Pani Dyrektor 
Alina Baranowska, ks. pwd Roman Smuniewski i hm Marek Boratyński.

Przez bramę utworzoną przez ręce instruktorów uniesionych do góry 
przeszli harcerze, którzy postanowili złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. 
Przyrzeczenie złożyło 31 harcerzy ( w tym 15-tu z 77 DH im. Józefa 
Piłsudskiego z Wyszek ), a odebrał je hm Marek Boratyński  Komendant 
bielskiego Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim. Potem wszyscy harcerze oraz 
zaproszeni goście zajadali się pieczonymi w ognisku kiełbaskami. 

Późną nocą Zobowiązanie Instruktorskie złożyły: pwd Marta 
Smotek, pwd Ewa Żukowska i pwd Ewa Jaroszuk. Najmłodsze 
instruktorki do złożenia zobowiązania zostały przywiezione przez Straż 
Pożarną na sygnale. I o dziwo, ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich 
harcerzy kierowcą samochodu strażackiego był Pan Wójt Ryszard 
Perkowski. 

Sobota  drugi dzień Zlotu. Po śniadaniu harcerze uczestniczyli w 
Mszy Świętej, którą odprawił ks. phm Piotr Jurczak  kapelan bielskiego 
Hufca ZHP. W wygłoszonym kazaniu mówił o znaczeniu i symbolice 
Krzyża Harcerskiego, porównując go do krzyża niesionego przez 
Chrystusa.

Po Mszy Świętej rozpoczęły się rozgrywki sportowe pod nazwą 
„Olimpijka na wesoło”. Prowadził je nauczyciel wychowania fizycznego 
mgr Sławomir Werpechowski z Zespołu Szkół w Wyszkach. Była to 
naprawdę świetna zabawa, podczas której harcerze musieli nie tylko 
wykazać się swoją sprawnością fizyczną, ale też pomysłowością i 
umiejętnością współpracy w drużynie.

W „Olimpiadzie na wesoło” poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce  67 DH im. T. Kościuszki z Kleszczel
II miejsce  40 DSH im. St. Broniewskiego „Orszy” z Bielska Podlaskiego
III miejsce  16 DH im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich ze Strabli

Podczas Zlotu harcerze zwiedzili także Izbę Papieską i Izbę 
Pamięci Narodowej poświęconą żołnierzom 3 Pułku Szwoleżerów 
mazowieckich, którzy we wrześniu 1939 roku stoczyli pod Olszewem bitwę 
z Niemcami. Zwiedzanie obu Izb było wspaniałą lekcją historii. Zbiory 
prezentowały: mgr Bożena Pierzchało i mgr Agata Wyszkowska. 

 Popołudniem Wiosenny Zlot Hufca ZHP  pod hasłem „Jeden 
Świat, Jedno Przyrzeczenie” powoli dobiegał końca. Przed harcerzami 
pozostał jeszcze konkurs historyczny  „Co wiesz o harcerstwie, co wiesz o 
skautingu?”. Każda z drużyn wystawiła do konkursu 3-osobową 
reprezentację. Wykazały się one dużą wiedzą w tym zakresie. Komisja 
konkursowa przyznała następujące miejsca:
I miejsce  77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
II miejsce  78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli
III miejsce  67 DH im. T. Kościuszki z Kleszczel i  40 DSH im. St. 
Broniewskiego -  „Orszy“ z Bielska Podlaskiego.

Konkurs historyczny przygotował i przeprowadził hm Aleksy 
Piotr Formanowski. 

Rozstrzygnięto także konkurs na plakat „100  lecie skautingu”.
I miejsce - 40 DSH im. St. Broniewskiego -  „Orszy“ z Bielska Podlaskiego
II miejsce - 77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
III miejsce - 78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli. 

 Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy 
Wyszki  mgr inż. Ryszardowi Perkowskiemu za nieodpłatne udostępnienie 
2 autokarów. Cieszy mnie bardzo postawa zrozumienia potrzeb i wsparcia 
bielskich harcerzy. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Pani 
mgr Aliny Baranowskiej  Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II za 
przyjęcie braci harcerskiej pod szkolny dach i użyczenie jej pomieszczeń. 
Jako Komendant Zlotu i drużynowa 77 DH im. J. Piłsudskiego serdecznie 
dziękuję moim harcerzom za wzorowo wypełnioną służbę podczas 
Wiosennego Zlotu Drużyn Hufca ZHP Bielsk Podlaski. Do zobaczenia na 
Szlaku Harcerskiej Przygody!
                                                                                     phm Elżbieta Orbik 

Wiosenny  Zlot  Drużyn  Hufca  ZHP  
Bielsk  Podlaski  Wyszki  2 - 3 czerwca  2006

Powoli zapadł zmrok, poleciały w niebo pierwsze iskry. W przestworza 
popłynęła pieśń „Płonie ognisko”. Wytworzyła się cudowna, wspaniała 
atmosfera dzięki ks. phm Markowi Jakimiukowi. Przy ognisku staliśmy się 
jedną, wielką rodziną harcerską.

Zebrało się nas przeszło 80 osób z następujących drużyn:
- 77 DH im. Józefa Piłsudskiego z Wyszek

- 78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli
- 40 DSH im. St. Broniewskiego „Orszy” z Bielska Podlaskiego
- 16 DH im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich ze Strabli
- 6 DH im. T. Kościuszki z Łubina Kościelnego
- 66 WDH im. Bohaterów Westerplatte z Bielska Podlaskiego
- 67 DH im. T. Kościuszki z Kleszczel
- 100 Przyparafialna DH z Bielska Podlaskiego
Harcerze świetnie bawili się przy pląsie „timki-rimki”, który 

przeprowadził ks. phm Marek Jakimiuk. Razem z nami bawił się też Pan 
Wójt Ryszard Perkowski. Był także ulubiony pląs druhny Stanisławy 
Korzeniewskiej „Telefonik”. Przy ognisku śpiewano najbardziej popularne 
wśród harcerzy piosenki: „Szara lilijka”, „Zielony płomień”.

Gdy nad naszym harcerskim ogniskiem zakrólowała noc i na 
niebie pojawiły się gwiazdy rozpoczął się ceremoniał Przyrzeczenia 
Harcerskiego. Płonące ognisko i 10 palących się pochodni, 
symbolizujących 10 punktów Prawa Harcerskiego, wytworzyły bardzo 
uroczysty, tajemniczy i podniosły nastrój. 
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Z dziejów Wyszek i gminy Wyszki

fot. H.Zalewski

fot. H.Zalewski

Bank  Spółdzielczy
w  Brańsku O/ Wyszki

Zainteresowanych  prosimy  o  kontakt:  ul. Piórkowska 18, 17-132 Wyszki; tel. 085 737 11 85

W 1569 r. miejscowość wraz z Podlasiem, będąca dotąd w Wielkim Księstwie Litewskim, została włączona w skład Korony polskiej. W 1591 r. Wyszki 
obejmowały dziesięć i pół włóki gruntów (bez kościelnych). W czasie „potopu szwedzkiego”, tak jak wiele innych świątyń katolickich i ta w Wyszkach 
została ograbiona, a ówczesny proboszcz Mikołaj Piekutowski zraniony przez napastników. W 1674 r. w Wyszkach zwanych Kościelnymi od 40 osób 
opłacono podatek „pogłówny”. W tym było 15 rodzin szlacheckich, jedna rzemieślnicza i jedna żydowska. Osiem rodów nosiło nazwisko „Wyszkowski”. 
Na gruntach kościelnych mieszkał proboszcz, nauczyciel z żoną oraz służba. Wzmianka o nauczycielu dowodzi funkcjonowania szkółki parafialnej. W 1677 
r. uczył w niej Wojciech Brzozowski. Łącznie liczba mieszkańców wsi wynosiła wówczas ok. 60 osób. W parafii znajdowały się wsie: Warpechy Stare, 
Wyszki Łubice, Warpechy Nowe, Niewino Borowe, Niewino Leśne, Sasiny, Tworki, Kalinówka, Szczepany, Zakrzewo, Łuczaje, Wyszki Kościelne, Wyszki 
Tworki. Razem 493 dusze podatkowe.

W 1779 r. w pożarze plebanii spłonęły najstarsze dokumenty i księgi parafialne. Strata ta jest odczuwalna do dzisiaj w badaniach nad przeszłością 
Wyszek. 

W latach 1795-1807 miejscowość znajdowała się pod zaborem pruskim. Po tym jak Napoleon I traktatem podpisanym w Tylży w 1807 r. podarował 
tzw. obwód białostocki carowi Aleksandrowi, Wyszki do 1915 r. znajdowały się pod zaborem rosyjskim. W I połowie XIX w. (wzm. 1829) we wsi 
znajdowała się karczma proboszczowska. Wraz z wprowadzeniem przez zaborcę na naszym terenie w 1861 r. gmin, Wyszki zaliczono do  gminy Rajsk. 
Kilku mieszkańców wsi było represjonowanych za powstanie styczniowe. Przykładowo w 1863 r. w więzieniu osadzono wieloletniego proboszcza 
wyszkowskiego ks. Justyna Nikodema Ściepuszyńskiego (ur. 1805, prob.1843-1880). Na początku XX w. stara drewniana świątynia chyliła się ku 
upadkowi, dlatego rozebrano ją w 1902 r. W tym samym roku, 7 lipca pod kierunkiem ks. proboszcza Wincentego Wojtekunasa (prob. 1901-07) rozpoczęto 
budowę nowego, murowanego kościoła p.w. Andrzeja Apostoła. W trakcie budowy tymczasowo Msze święte sprawowano w kaplicy w Pulszach lub w domu 
pogrzebowym. Uroczyste poświęcenie nowej, murowanej świątyni wzniesionej w stylu neogotyckim, odbyło się 28 VIII 1905 r. 

Na początku I wojny światowej wojska rosyjskie skonfiskowały dzwony. Późniejszy ostrzał artyleryjski uszkodził kościół. Niezbędny remont 
przeprowadził ks. Bolesław Wincenty Jarocki (prob. 1910-22). Świątynia kolejny raz poważnie ucierpiała, gdy wycofujące się oddziały niemieckie 30 VII 
1944 r. wysadziły w powietrze wieże kościelne i fronton. Uszkodzeniu uległo też sklepienie i ściany. Odbudową kierowali: ks. Izydor Niedroszlański, 
proboszcz (1930-1948) oraz ks. Tomasz Miłkowski, proboszcz (1948-1962). Prace zakończono w 1961 r. Niestety obniżono rekonstruowane wieże. 

W 1906 r. we wsi mieszkało 162 chrześcijan (tylko katolicy), w tym 54 było w wieku szkolnym. Jednak żadne dziecko nie uczęszczało wówczas do 
szkoły. Powodem tego był zakaz polskiej oświaty oraz funkcjonowanie wyłącznie oficjalnych szkół o charakterze rusyfikacyjnym. Od sierpnia 1915 do 
lutego 1919 r. teren ten znajdował się pod okupacją niemiecką. Latem 1920 r. dwukrotnie przechodził front wojny polsko-bolszewickiej. 

cd w następnym numerze WG

Osoby chcące podzielić się swą wiedzą i posiadanymi materiałami historycznymi o Wyszkach i okolicach, proszone są o kontakt telefoniczny:
 085-7376304 (po godz. 15.00). 

Zbigniew Romaniuk

Wyszki pierwotnie zwano Piórkowem. 28 VIII 1457 r. właściciel dóbr piórkowskich, podsędek 
ziemski bielski (brański) Wisław, wraz ze swymi bratankami: Pawłem Tomaszem, Andrzejem 
Stanisławem i Jakubem oraz synami Klemensa, ufundował tutaj kościół. Przy spisywaniu aktu 
świadczyli: pleban bielski oraz szlachetnie urodzeni: Zygmunt, Filip z Falk, Stefan z Koćmier, Jan 
Trzeszczkowski, bracia Tomasz i Piotr. Dokument spisano we dworze Wisława w Piórkowie. Zgodnie z 
nim pleban Andrzej został uposażony dwiema włókami ziemi, dwoma łąkami, wsią Kołby (Samułki) 
oraz młynem za Piórkowem. Pleban wyszkowski w latach 20-tych XVI w. w długim procesie sądowym 
utracił wieś Kołby na rzecz plebana bielskiego. 7 VII 1522 r. biskup łucki erygował parafię 
wyszkowską, a w jej skład zaliczył trzynaście wsi szlacheckich.

Nazwa Piórkowo została zmieniona przed 1498 r., już po śmierci Wisława, na Wiszki (z taką 
formą w 1569 r.). Nowa nazwa dóbr pochodzi od imienia owego podsędka, którą utworzono dodając do 
nazwy osobowej Wisław  inaczej Wisz, sufiks ki. Być może było to związane ze zwyczajowym 
określeniem dworu w Piórkowie przez petentów podsędka. Pewnie mówiono ówcześnie, że udają się 
do Wiszka. Imię podsędka, dało też początek podlaskiemu rodowi Wyszkowskich h. Ślepowron. 

W 1528 r. w Wyszkach mieszkało 19 szlachciców zobowiązanych do służby ziemskiej z 
pięcioma końmi. Wyszkowscy „de Wyszki” byli szlachtą aktywną w życiu ziemi bielskiej. Osiągali 
znaczne godności, przykładowo w XVI w. Wojciech w był sędzią grodzkim brańskim (1562-67), a 
później do 1591 r. ziemskim bielskim, były student Akademii Krakowskiej Michał s. Jakuba  w latach 
60. XVI w. pisarzem grodzkim brańskim, w XVII w. Aleksander  podstolim bielskim (1644-49), 
Baltazar chorążym bielskim (1613-14) i posłem na sejm 1607 r., Krzysztof podczaszym bielskim 
(1643-60). Ten jako arianin został pozbawiony urzędu. Zygmunt i jego syn Stanisław Jan w latach 
1644-89 byli łowczymi bielskimi. W XVIII w. aktywność polityczna Wyszkowskich ustała. W latach 
1542-61 plebanem w Wyszkach był ks. Maciej Wyszkowski.

informacje o rachunkach,
historia operacji,
przelewy zwykłe, zdefiniowane,
zlecenia okresowe,
hasła jednorazowe, wydruki

"Lato z BS" - 6.5 %,okres spłaty max 1 rok, do 20 tys
"gotówka od ręki" - od 7% od 1 tys. do 30 tys.
kredyt mieszkaniowy - do 20 lat, niski procent
UNILOKATA - lokata dynamiczna

o e uf r je:
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Wiem, że prowadzona w tej chwili inwestycja w centrum 
Wyszek wzbudza różne opinie wśród mieszkańców Naszej Gminy. 
Podobnie rzecz się ma z zakończonym niedawno remontem 
Urzędu Gminy. Trudno o to mieć pretensje do kogoś, kto do swojej 
miejscowości musi jechać kiepską drogą, że patrzy z pewną 
zawiścią na wyszkowską inwestycję.

Chciałbym w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego nie buduje się 
za te pieniądze na przykład drogi, a upiększa się Wyszki.

Rzecz jak zwykle  jest  w  pieniądzach.  Złożyliśmy  wnioski 
o środki unijne na drogę Samułki  Łapcie  Mulawicze na kwotę ponad 
2 mln zł. Wniosek pod nazwą „Odnowa centrum wsi Wyszki" na 
kwotę 324 tys.zł., oraz wyposażenie boiska przy Zespole Szkół w Wy 
szkach na kwotę 83 tys.zł..

Na drogę niestety pieniędzy nie otrzymaliśmy, natomiast na 
pozostałe zadania dotacja została przyznana.

Za pieniądze z udziału własnego, który musieliśmy 
przeznaczyć na te zadania może w sprzyjających okolicznościach 
udałoby się wybudować pół kilometra drogi, która praktycznie 
niewiele by załatwiła. Tutaj będzie wymierny efekt.

Urząd Gminy i jego otoczenie będzie wreszcie godne XXI 
wieku. Uwierzcie Państwo, robi się to nie dla urzędników. Godny 
wizerunek urzędu, ten wizualny także, potrzebny jest  przede 
wszystkim dla interesanta, czyli przede wszystkim mieszkańcom tej 
Gminy oraz dla gości z zewnątrz. Na pewno przyjemniej jest 
załatwiać sprawy w czystym, przyzwoicie wyglądającym urzędzie.

Nikt chyba mi nie może zarzucić, że te sprawy traktowałem 
priorytetowo. Tyle lat odkładaliśmy potrzeby już od dawna remont 
urzędu tylko dlatego, że były pilniejsze sprawy. Ważniejsze było 
wyposażenie stanowisk pracy w komputery i łączność internetową, 
uporządkowanie oświaty, dokończenie budowy wodociągów niż 
ułożenie chodnika. Ale teraz przyszedł czas i możliwość, aby 
odnowić nasz Urząd i jego otoczenie. Tak już mają prawie wszyscy. 
Czy jesteśmy kimś gorszym od naszych sąsiadów? Nie robimy tego 
wbrew pozorom w sposób bardzo kosztowny. Staramy się, aby było 
dobrze, ładnie i możliwie niedrogo.

Praktycznie zakończyliśmy już modernizację oświetlenia 
ulicznego. W trakcie realizacji inwestycji odkryliśmy niestety kilka 
przeoczeń.

Nie ujęliśmy dobudowy oświetlenia w Topczewie na ulicy 
Szkolnej oraz Sadowej, Niewina Kamieńskiego oraz  jednej  uliczki 
w Mieszukach. Dobudowa tych odcinków bez potrzeby załatwienia 
szeregu spraw formalnych okazała się niemożliwa. Ponadto 
znaczne koszty spowodowałyby pokaźne przekroczenie 
zaplanowanego budżetu. Trochę źle się stało zwłaszcza w przy-
padku Topczewa, że nikt wcześniej nie zgłosił tego np. na zebraniu 
wiejskim. Postaramy się to ująć w przyszłorocznym budżecie 
przygotować staranną dokumentację i wykonać w przyszłym roku.

Ubolewam również, że przeciąga się sprawa wodociągu 
Wyszki  Zdrojki. Niestety mamy problem z uzyskaniem zgód na 
przejście przez niektóre działki.

Bulwersuje mnie żądanie przez niektórych właścicieli 
działek odszkodowań za przeprowadzenie linii wodociągowej. 
Oświadczam, że nie zamierzam nikomu płacić odszkodowań na 
przejście przez pole, zwłaszcza orne.

Jak to będzie wyglądać względem tych, którzy już na to 
zezwolili nieodpłatnie w imię tego, aby wszyscy mieli wodę. Z takim 
podejściem jeszcze połowa Gminy nie miałaby wody, co przy 
ostatnio powtarzających się suszach było by fatalne w skutkach 
zwłaszcza dla dużych gospodarstw prowadzących chów bydła.

Największe kłopoty są z właścicielami gruntów, którzy tutaj 
nie mieszkają.

Temat z ostatnich dni „susza” Głośny temat od kilku lat, nie 
tylko na Podlasiu, którego tak naprawdę nie powinno być.
Na suszę jako zjawisko przyrodnicze oczywiście nie możemy mieć 
wielkiego wpływu, ale pomóc skutecznie rolnikom, ogrodnikom, 
sadownikom ją dotkniętym pomóc można, tylko po prostu trzeba 
chcieć. Czy to tak trudno wprowadzić wreszcie system ubezpieczeń 
wspierany przez państwo, który problem w znacznym stopniu 
rozwiąże?

Nie potrzeba będzie robić tyle zamieszania, szumu w 
mediach, nerwów rolników i urzędników, trzymania w ciągłej 
niepewności, jaka będzie ta pomoc i kiedy. Wystąpią straty w gos-
podarstwie na skutek suszy, gradu, itp. Zgłosi rolnik do firmy 
ubezpieczeniowej otrzyma określone odszkodowanie i tyle.
Ale to chyba nie o to chodzi.

Trzeba przecież mieć okazję się pokazać na polu pokiwać 
ze zrozumieniem głową, obiecać pomoc, za każdym razem większą.

Kojarzy mi się to z dowcipem o adwokacie i jego synu 

... zdaniem  p.Wójta

Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem!
Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się 

i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla 
dziecka  to połowa sukcesu.

Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie 
szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Staramy się, chcemy 
dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że spotykają nas 
rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty. Należy jednak pamiętać, że 
rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięga po narkotyki.

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie 
uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy 
mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed 
narkotykami.

Czego dorastające dzieci potrzebują od rodziców?
Dorastające dzieci potrzebują naszej dyskretnej obecności, 

dostępności i gotowości do udzielenia im pomocy. Wierzą, że w porę 
zareagujemy, gdy dzieje się coś niedobrego i znajdziemy sposób, aby 
rozwiązać problem. Chcą widzieć w nas swoich sojuszników, na których 
mogą liczyć w trudnych momentach.

Czego więc potrzebują od nas nasze dzieci:

? Poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć się 
kochane, rozumiane i mogą liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują 
naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu poczucia bezpieczeństwa.

? Poczucia własnej wartości. Chcą,  aby  doceniać  ich  wysiłki 
w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie zostaną przez nas 
skrytykowane i odrzucone, gdy coś się nie uda.

? Wiarygodności. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak 
jak mówimu, ale także, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, 
niewiedzy i błędów.

? Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że rodzice w nie-
jasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.

? Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno 
określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu.

? Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że 
granice ich prywatności są przez nas respektowane.

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo 
pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też 
różnorodne problemy. Nie bójmy się też rozmawiać na trudne tematy. 
Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed rozmową z dzie-
ckiem na trudny temat. Im więcej wiemy na temat narkotyków, tym 
łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Używajmy rzeczowych 
argumentów.

Co warto wiedzieć i robić, aby uchronić dziecko przed 
narkotykami

? znać prawa rządzące rozwojem dziecka
? wiedzieć jak budować dobry kontakt z dzieckiem
? znać powody, dla których młodzi sięgają po narkotyki
? być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad
? mieć rzetelną wiedzę na temat narkotyków.

Wybrano  z  Poradnika  dla   rodziców  wydanego  przez  Krajowe  Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Ogólnopolskiej kampanii pod 
hasłem: Bliżej siebie  dalej od narkotyków

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bliżej  siebie,  dalej  od  narkotyków

Syn zastępując ojca w sądzie na jednej rozprawie 
zakończył spór o gruszę na miedzy toczący się między dwoma 
sąsiadami od kilkunastu lat.

Gdy z dumą poinformował o tym ojca, ten go zamiast 
pochwalić powiedział  coś ty najlepszego zrobił. Za tą gruszkę Ciebie 
wykształciłem, urządziłem dom i ty byś zrobił to samo, a tak już 
koniec.

Dokładnie tak się dzieje z naszą polityką. Załatwienie spraw 
wydawać by się mogło oczywistych i niekoniecznie niewykonalnych 
(susza, służba zdrowia, podatki, itd.) jak zmniejszyłoby pole do 
efektownych popisów naszym politykom. 

A jak cos nie wyjdzie to i tak  zrzuci się na samorządy.
I całkiem na koniec. Zbliżają się wybory samorządowe nie 

dajcie się nabierać na frazesy i obietnice bez pokrycia....
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Festyn w Wyszkach

W dniu 14.05.2006 odbyů sić minifestyn na boisku szkolnym, 
zorganizowany przez GOKSiT przy wspóůudziale Wójta Gminy i Zespoůu 
Szkóů w Wyszkach. Imprezć uroczyúcie rozpoczŕů wójt gminy p. Ryszard 
Perkowski a caůoúă poprowadziů dyrektor GOKSiT p.Henryk Zalewski.

Sponsorzy:
1. Dyrektor Banku Spóůdzielczego Brańsk Oddziaůu w Wyszkach
    p.Edward Karpiesiuk
2. "Ogród Marcina" p.Marcina Tarasiuka

Patronat medialny:
1."e-bielsk.pl" - internetowy portal  Bielska Podlaskiego,
2. "Wieúci Podlaskie"

Jako pierwsze daůy koncert "PODLASKIE KUKUŮKI" pod 
kierownictwem p.Mikoůaja Turkowicza, dziaůajŕce przy Zespole Szkóů nr 4 
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Nastćpnie p. Ryszard 
Perkowski - wójt gminy udekorowaů pary obchodzŕce "Zůote Gody" 
wczeúniej skůadajŕc im gratulacje i serdeczne ýyczenia důugich lat ýycia.

Po tej ceremonii szanowni Jubilaci wraz z zaproszonymi goúămi 
przeszli pod pomnik Jana Pawůa II, gdzie zůoýyli kwiaty. Nastćpnie caůa 
grupa zwiedziůa Regionalnŕ Salć Papieskŕ, którŕ opiekuje sić p.Renata 
Olszańska i p.Agata Wyszkowska oraz Izbć Pamięci Narodowej, gdzie 
przewodnikiem byůa p.Boýena Pierzchaůo.

Kolejny koncertujŕcy zespóů to mćska grupa wokalna z Bielska 
Podlaskiego "KURANTY", którego dyrygentem jest p.Alina Nie-
gierewicz.

Wielki aplauz zdobył zespół muzyczny "SEVEN" grający 
muzykę lekką, łatwą i przyjemną. Widzowie bawiący się od samego 
początku dołączyli do wspólnego śpiewania a co niektórzy zaczęli tańczyć 
w rytm porywających dźwięków.

Duet iluzjonistów "KEMO" z Białegostoku cieszył się nie 
mniejszym zainteresowaniem. Swoje "czary" czynili wśród widzów, którzy 
pomimo usilnych prób nie byli w stanie odgadnąć strony technicznej 
stosowanych trików i sztuczek.

Uczeń klasy III gimnazjum w Wyszkach Przemysław Niewiński 
zagrał na akordeonie utwory: "My cyganie", "Hej, Sokoły", "Polskie 
kwiaty", przy których część publiczności zaczęła nucić znane melodie.

Pracownicy GOKSiT wciągnęli do wspólnej zabawy dzieci, 
młodzież i dorosłych organizując konkursy i zabawy z nagrodami dla 
zwycięzców. Obdarowali drobnymi upominkami wszystkich zawodników.

Jednocześnie o godz. 11.30 rozpoczął się turniej "dzikich" drużyn 
w piłce nożnej, do którego zgłosiło się 8 zespołów. Trwał on do godz. 16.00. 
Po "zaciekłych", całodziennych zmaganiach  zwyciężyła grupa Topczewa 
w rzutach karnych z Wyszkami 4:3. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Filip. 
Mecze sędziowali: p.Stanisław Wasilewski i p.Wiesław Tyszkiewicz - 
nauczyciele ZS Wyszki a także Łukasz Mierzwiński i Bartłomiej 
Zawadzki. Puchary "przecudnej urody" oraz pamiątkowe medale 
zawodnikom drużyn zwycięzkich, zostały wręczone przez wójta 
p.Ryszarda Perkowskiego i Sekretarza p.Tadeusza Wielanowskiego.

Imprezę dodatkowo wzbogaciła obecność dmuchanego zamku, 
straganów z zabawkami, cukrowej waty i lodów. Dla starszych uczestników 
festynu swoistą ofertę złożyła OSP Topczewo w postaci ogródka piwnego 
wraz z grillem.

Mimo pochmurnej pogody impreza cieszyła się dość dużym 
zainteresowaniem. Padały kolejne zapytania: "...kiedy następna?...". 
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I Gminny Dzień Dziecka

W dniu 01 czerwca 2006r. na boisku szkolnym w Wyszkach 
odbył się I Gminny Dzień Dziecka zorganizowany przez Urząd Gminy 
Wyszki, Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Wyszkach,  SP 
w Falkach, SP w Niewinnie Borowym, SP w Strabli, SP w Topczewie oraz 
Zespół Szkół w Wyszkach. Zorganizowanie wspólnego Dnia Dziecka miało 
na celu integrację uczniów szkół z terenu Gminy Wyszki, propagowanie 
zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży 

00szkolnej oraz popularyzację kultury fizycznej i sportu. O godz. 9  - po 
przywiezieniu dzieci ze wszystkich szkół - Dyrektor GOKSiT  Henryk 
Zalewski rozpoczął uroczyste obchody Dnia Dziecka. Głos zabrała również 
Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach - Alina Baronowska oraz Skarbnik 
Gminy Wyszki  Stanisława Ryczkowska zachęcając dzieci do wspólnej 
zabawy. Pierwszą konkurencją były biegi przełajowe o puchar 
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki, w której 
wystartowały dzieci z klas „O”  VI. Następnie odbyły się biegi przełajowe 
dla uczniów gimnazjum, a w tym samym czasie zabawy dla klas „O”  III na 
sali gimnastycznej. Drugą konkurencją był czwórbój lekkoatletyczny klas 
IV  VI. Czwórbój obejmował takie konkurencje jak: sztafeta 6 x 400m, bieg 
na 60m, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal z rozbiegu. Po 
zakończonych konkurencjach uczniowie udali się na wspólny poczęstunek. 
Imprezę dodatkowo wzbogaciły przedstawienia przygotowane przez 
uczniów gimnazjum. Atrakcją dla dzieci jak i młodzieży gimnazjalnej było 
karaoke, które wzbudziło zainteresowanie również wśród nauczycieli.

Widzowie dołączyli do wspólnego śpiewania, a co niektórzy 
00zaczęli tańczyć w rytm porywających dźwięków. Około godziny 14  

nastąpiło uroczyste wręczenie nagród, medali i pucharów. Dyrektor 
GOKSiT zakończył I Gminne Obchody Dnia Dziecka. Najważniejsze 
jednak jest to, że uczniowie odjechali do domów z uśmiechem na twarzy, co 
świadczy o tym, że podobało im się wspólne obchodzenie uroczystości, 
która w końcu była zorganizowana na ich cześć.

Renata K.

fot. GOKSiT



GOKSiT  zaprasza:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach 
proponuje stałe formy spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym:
1. "Kafejka internetowa" z 6 stanowiskami komputerowymi, z możli-

wością nagrania DVD czy wydruku.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Kontakt: 17-132 Wyszki;  ul. Szkolna 17;   tel./fax (085) 737 11 15,   tel. (085) 737 11 21 w. 22
mail: goksit@wyszki.e-bielsk.pl

Zapraszamy w godz.:
pon., środa i piątek - 7.30 - 20.30
wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

Przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach 
powstaje Dyskusyjny Klub Filmowy.

DKF jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy 
nie tylko pragną pogłębiać swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają 
także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk 
artystycznych.

Cele Dyskusyjnego Klubu Filmowego:

- szerzenie kultury filmowej na terenie Gminy Wyszki
- pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych
- udostępnianie   członkom   DKF  u  wartościowej   twórczości   filmowej, 
a zwłaszcza filmów o wysokich walorach artystycznych.

Zasady uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym:

1. Członkiem DKF-u może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i za-
deklarowała chęć bycia członkiem DKF-u.
2. Członek DKF-u ma prawo do:
- brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez DKF na 
zasadach ustalonych przez Radę DKF-u.
- korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z członkostwa w DKF.
3. Osoba będąca członkiem DKF-u ma obowiązek przestrzegać zasad i po-
stanowień zawartych w statucie DKF.
4. Utrata członkostwa w DKF może nastąpić drogą wystąpienia lub 
wykluczenia.
Chętne  osoby  prosimy  o  zapisy.

Akcja  krwiodawstwa.
W przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2006 r. akcji  honoro-wego 

krwiodawstwa, krew oddało łącznie 60 osób w tym 37 straża-ków OSP (10 z 
Mulawicz, 8 z Pulsz, 8 z Samułk Dużych, 4 z Niewina Borowego, 1 z 
Godzieb, 4 z Wyszek, 2 z Toczewa). Łącznie oddano 27 litrów  krwi.

2. Stóů tenisowy,
3. Gra zrćcznoúciowa "Piůkarzyki",
4. Koůo Plastyczne prowadzone przez p. Annć Olszańskŕ , ma 3 rów-

nolegůe cele:
 - zorganizowanie dzieciom ze úrodowiska wiejskiego zajćă,
- wyszukanie dzieci szczególnie uzdolnionych i pomoc w rozwinięciu ich 

zdolności plastycznych.
- zapoznanie dzieci z różnymi technikami i materiałami przydatnymi do 

twórczości artystycznej, co rozwija twórcze podejście do każdego 
zadania i pozwala dziecku na radzenie sobie z różnymi trudnościami.

Udziaů w pracach koůa moýe braă kaýde dziecko, bez wzglćdu na stopień 
zdolnoúci plastycznych.

Zapraszamy w úrody od godz. 15.00 
5. 

   
 Prowadzi p. Renata Korzeniewska.

Aerobik - ęwiczenia wykonywane w rytm muzyki w doúę szybkim 
tempie i wielokrotnie powtarzane; dominuja kroki taneczne po³¹czone 
z elementami gimnastycznymi.

Cele kó³ka aerobiku:
- kszta³towanie koordynacji ruchowej, sprawnoúci ogólnej, 

wytrzyma³oúci koordynacyjnej;
- wyrabianie estetyki i harmonii ruchu;- rozwijanie zainteresowań, 

wyobraüni;
- propagowanie wspólnego, aktywnego spźdzania   wolnego   czasu;
- umiejźtnoúę  nazwania  kroków  stosowanych w zajźciach.

Zajźcia aerobiku odbywaj¹ siź w kaædy poniedzia³ek o godz.17.00.

GOKSiT prowadzi akcję - "Lato malucha", w ramach której istnieje 
możliwość pozostawienia dziecka pod opieką pracowników, w sytuacji gdy 
rodzice nie są w stanie takowej zapewnić - np.. nagłe sytuacje losowe.

Powstał młodzieżowy zespół wokalny, który występował już na 
imprezach plenerowych zorganizowanych w gminie jak również został 
zaproszony na występy gościnne w czasie obchodów VIII Dni Trzciannego. 
Kierownictwo  muzyczne - p. Henryk Zalewski.

Od września planowane jest zwiększenie składu osobowego, 
nabycie strojów, opracowanie choreografii.

Kolejne plany to powstanie nowych kół zainteresowań, zespołów 
ze szczególnym naciskiem na zajęcia rekreacyjno - sportowe.

fot. GOKSiT
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Konkurs  rozstrzygnięty.
W dniu 03.08.2006 komisja w składzie: Henryk Zalewski, 

Ryszard Perkowski, Marzanna Olszewska i Renata Korze-niewska 
dokonała oceny wszystkich posesji biorących udział w konkursie "Posesja 
Twoją Wizytówką 2006".
 Oto zwycięzcy spośród 11 startujących:

1. Falkowska Zenobia - Wyszki
2. Krasowska Maria - Górskie
3. Niewińscy Barbara i Marian - Wyszki

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Szczegóły i zdjęcia na stronie internetowej: www.wyszki.pl



 GŁOS
MŁODYCH

Serdecznie witamy Czytelników ,,Głosu Młodych'' i zapraszamy do lektury naszego pisma. Uprzejmie 

informujemy, iż z końcem czerwca 2006r. upłynęła pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady. 

W numerze tym przedstawimy Państwu najważniejsze fakty i  wydarzenia związane z powstaniem i 

działalnością Rady. Młodzieżowa Rada Gminy została powołana uchwałą Rady Gminy Wyszki z dnia 02 grudnia 

2004r. 

Głównym celem jej działania jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz 

aktywizacja na rzecz lokalnej społeczności Gminy Wyszki. 

Dnia 24 lutego 2005r. młodzież Gimnazjum w Wyszkach wybrała przedstawicieli do Rady. W czerwcu 

2005r. z naszego składu odeszło ośmiu radnych, uczniów klas trzecich gimnazjum. W związku z tym 18 

października 2005r. zgodnie ze Statutem Rady przeprowadzono wybory uzupełniające. Wybrano ośmiu 

radnych z klas pierwszych i drugich gimnazjum. 

Podczas I kadencji MRG odbyła osiem sesji oraz jedną wspólną z Radą Gminy Wyszki. Dnia 21 kwietnia 

2005r. radni przyjęli przez aklamację Rezolucję w sprawie uczczenia pamięci Jana Pawła II. Druga uroczysta 

sesja miała miejsce 31marca 2006r. Tu również przyjęto Rezolucję na okoliczność pierwszej rocznicy śmierci 

naszego Wielkiego Polaka, Patrona Zespołu Szkół w Wyszkach.

Młodzieżowa Rada Gminy pragnie na łamach naszej gazety gorąco podziękować sponsorom: 

Dyrektorowi BS Brańsk o/ Wyszki Panu Edwardowi Karpiesiukowi, Panu Marcinowi Tarasiukowi. Uczestnikom 

bitwy pod Olszewem, z którymi nasza szkoła utrzymuje stały kontakt; Panu Henrykowi Prajsowi, Panu Jerzemu 

Staniszkisowi.

Wsparcie finansowe zaoferował także syn uczestnika bitwy pod Olszewem Pan Krzysztof Gerula z 

Warszawy. Dziękujemy również mieszkańcom Wyszek, którzy życzliwie przyjęli nas podczas kolędy w grudniu 

2005r.

Informujemy, iż zakupu ławeczek dokona Rada drugiej kadencji. Pieniądze złożone są w BS Brańsk O/ 

Wyszki na koncie.

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 6/ 2006

,,Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

Jan Paweł II



Zgodnie ze statutem i planem pracy opracowanym przez radnych, Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji  

podjęła szereg działań na rzecz społeczności szkolnej:

1. Zorganizowała wybory parlamentarne i prezydenckie w ramach ogólnopolskiej akcji Młodzi Głosują.

2. Radna Diana Kowalewska prowadziła kronikę rady.

3.Ewelina Trzeszczkowska, sekretarz rady pisała protokoły.

4. Aktualizowano gazetkę ścienną.

5. MRG wyraziła pozytywną opinię w kwestii wzniesienia pomnika Jana Pawła II przy Zespole Szkół w 

Wyszkach.

6.Zebrała na budowę pomnika kwotę 155zł. i wpłaciła na specjalne konto.

7. Zredagowała pięć numerów ( łącznie z  obecnym)  ,, Głosu Młodych”, zamieszczając najważniejsze 

informacje z życia szkoły i rady.   

8. Pomogła w organizacji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Izbie Pamięci Narodowej  i bitwie pod 

Olszewem.

9. Przygotowała część artystyczną na okoliczność śmierci Jana Pawła II.

1 0 . P r z e d s t a w i ł a  p r e z e n t a c j ę  F r a n c j i  p o d c z a s  G m i n n e g o  D n i a  D z i e c k a  

  w Wyszkach.

11. Skierowała pisma do sponsorów o wsparcie finansowe w celu zakupienia ławeczek na korytarze 

szkolne. Dotychczas zgromadzono kwotę 2085zł.

D n i a  1 3  c z e r w c a  b r .  o d b y ł a  s i ę  w  U r z ę d z i e  G m i n y  W y s z k i  o s t a t n i a  

VIII Sesja Rady. Swą obecnością zaszczyciły nas władze gminy i szkoły oraz ksiądz proboszcz Zygmunt 

Niewiarowski. Podczas sesji dokonano podsumowania działalności Rady. Pan Wójt przekazał nam 

podziękowania i najlepsze  życzenia. Młodzieżowa Rada pragnie serdecznie podziękować Panu Wójtowi 

Gminy Wyszki Ryszardowi Perkowskiemu, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach Alinie Baranowskiej za 

ciągłe czuwanie nad nami, pomoc i  wsparcie w realizacji naszych pomysłów. Dziękujemy także naszym 

opiekunom: Sekretarzowi Gminy Wyszki Panu Tadeuszowi Wielanowskiemu i Pani Bożenie Pierzchało. 

Pamiątkowe książki wraz z dedykacją, które od Państwa otrzymaliśmy na długo będą przypominać nam o 

przynależności do Rady. 

Mamy nadzieję, że MRG drugiej kadencji dołoży wszelkich starań aby dalej pracować na rzecz rozwoju i 

aktywizacji społeczności szkolnej.

 Wszystkim Czytelnikom Głosu Młodych  życzymy słonecznych i beztroskich wakacji.

 Na zakończenie przedstawiamy Państwu skład MRG I kadencji: 

- Justyna Tworkowska  przewodnicząca, 

- Anna Niewińska i Justyna Kiszko  - wiceprzewodniczące, 

- Ewelina Trzeszczkowska - sekretarz, 

- Diana Kowalewska - skarbnik i kronikarz Rady . 

Pozostali członkowie to: Marta Warpechowska, Julia Tadrzak, Urszula Zdrojkowska, Anna 

Marczynska, Marta Falkowska, Bogusław Marczuk, Rafał Trzeszczkowski, Adam Zalewski, Paweł Tur, 

Dawid Karpiesiuk.


