
Konkurs w GOKSiT Strabla i...Konkurs w GOKSiT Strabla i...
str. 8str. 8

Konkurs w GOKSiT Strabla i...
str. 8

...z  życia  szkoły  w  Falkach...z  życia  szkoły  w  Falkach
str. 7str. 7

...z  życia  szkoły  w  Falkach
str. 7

II Sesja Rady Gminy WyszkiII Sesja Rady Gminy Wyszki
str. 2str. 2

II Sesja Rady Gminy Wyszki
str. 2 

Niech  Świąteczne  Życzenia
mają  moc  spełnienia,

te  całkiem  błahe  i  te  ważne,
te  dostojne  i  mniej  poważne...

- niech  wszystkie  się  spełnią.
A  Nowy  Rok  niech  będzie
Czasem  pokoju  i  realizacji
osobistych  zamierzeń.

www.wyszki.pl
kwartalnik  bezpłatny Wyszki 4/2006 (33)*

... zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego

str. 2
wybory i po wyborach

w  numerze:

Wszystkim mieszkańcom gminy
składa Redakcja WG

I i II Sesja  Rady  Gminy

str. 2
nowe władze

Warto  ich  poznać

str. 3wywiad z p. Mieczysławem  Warpechowskim

Święto Niepodległości 11 Listopada

str. 3uroczyste  obchody  w  Gminie  Wyszki

Gminna  Biblioteka  Publiczna

str. 4
statystyka z Wyszek i Strabli

Za  zasługi  dla  obronności  kraju

str. 4
uroczyste  wręczenie  odznaczeń

Dając  krew  ratujesz  życie

str. 4
akcja  honorowego  krwiodawstwa na  terenie  gminy

Konkurs  na  stroik  i  szopkę

str. 5
najładniejsze  szopki  i  stroiki  gminy

Książka  i  Ty

str. 5
Pokaz  Mody  Książkowej  i  Kiermasz  Książki

Rozrywka

str. 6
krzyżówki, przepisy  kulinarne,  dowcipy

Z  życia  szkoły  w  Falkach

str. 7
Dzień  Nauczyciela,  Ślubowanie,  inne

GOKSiT  proponuje

str. 8
Konkurs  plastyczny  i  siłownia  w  Strabli



str. 2 Wieści Gminne 4/2006

Co musiał mówić kontrkandydat urzędującego wójta, aby przekonać do 
siebie tak znaczną liczbę wyborów?

Na co liczyli wyborcy decydując się na  ewentualną wymianę władz?
Czego trzeba w Gminie dokonać, aby uzyskać przychylność zdecydowanej 
większości mieszkańców? I tak dalej i tak dalej. 

Nie mogę uwierzyć że tak bardzo mogły zaszkodzić mojemu 
wynikowi; budowa  „Centrum Wyszek" z fontanną, praca niektórych osób 
w urzędzie gminy i jej jednostkach organizacyjnych, fakt mojego 
mieszkania w Białymstoku, czy największy zarzut, że rzekomo nic nie 
robię. Nic tu się nie trzyma kupy.

Kontrkandydat mieszka też w Białymstoku, nie są mi również 
znane żadne nadzwyczajne jego dokonania. Zresztą w okręgach, gdzie było 
najwięcej inwestycji, tam wynik wyborców wcale nie był najlepszy. Co 
więc zachęca wyborcę do oddania na tego czy drugiego kandydata? 
Obietnice,  zachęty, sąsiedzka presja, czy coś zupełnie innego? Myślę, że są 
to pytania które długo nie otrzymają jednoznacznej odpowiedzi.

Na pewno dołożę wszelkich starań, aby tych wszystkich, którzy tym 
razem zwątpili w moją osobę przekonać, że jednak potrafię rzetelnie i sku-
tecznie pracować na rzecz tej gminy. Mamy dużo planów na tą kadencję. 

Najgorzej, że ich realizacja zależy nie tylko od  naszej  determinacji 
i zaangażowania. Jestem jednak przekonany, że większość zaplanowanych 
zamierzeń uda się nam zrealizować.
Mówiłem o nich Państwu na wiosennych zebraniach wiejskich.

Szanowni Wyborcy

Pozwólcie, że serdecznie podziękuje wszystkim, którzy zaufali 
mojej osobie jak i kandydatom na radnych z mojej listy i oddali na nas swoje 
głosy.
Dołożę wszelkich starań aby nie zawieść Państwa zaufania.
Dziękuję również wszystkim, którzy w ogóle wzięli udział w wyborach. 
Zawsze o to do Państwa apelowałem. Tylko liczny udział w wyborach daje 
prawdziwy mandat do sprawowania władzy. Wybór władz nie powinien być 
dziełem przypadku ale suwerennych decyzji poszczególnych wyborów.
Dziękuję raz jeszcze za zaufanie.

Całej społeczności Gminy Wyszki z okazji nadcho-
dzących  Świąt  Bożego  Narodzenia  życzę  dużo  zdrowia 
i spokoju, lepszego jutra i samych pogodnych dni a przede 
wszystkim wszelkiej pomyślności  i  spełnienia  marzeń, a 
Nowy Rok niech przynosi same dobre chwile pełne
                                                                                   radości. 

Wybory i po wyborach ...

Wybory mamy już za sobą. Nowo 
wybrani radni złożyli przysięgę. 
Został wybrany przewodniczący 
Rady Gminy oraz komisje. Został 
zaprzysiężony na nową kadencję 
wójt. I w zasadzie to wszystko.
Pozornie wszystko jest proste prawie 
że nudne  dwóch kandydatów na 
wójta, trzy komitety wyborcze. 
Wynik bliski pół na pół. No właśnie. 
Od samych wyborów nurtują mnie 
pytania. Co jest powodem że wynik 
wyborów był bliski remisu?

... zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego

II  Sesja  Rady  Gminy

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki 
został wybrany Pan Mieczysław Warpechowski, który otrzymał 8 głosów. 
Za Panem Mariuszem Korzeniewskim głosowało 7 radnych.

Na vice przewodniczących zostali wybrani  Pan Mariusz 
Korzeniewski oraz Pan Roman Łuczaj.

Po dyskusji I Sesja została zakończona.

I  Sesja  Rady  Gminy

Dnia 24.11.2006r. odbyła się inauguracyjna sesja nowowybranej 
Rady Gminy Wyszki. Do Rady Gminy weszło 8 radnych z KWW Prawica 
Samorządowa „Jedność”, 6 radnych z KWW  Perkowskiego  oraz  1  radny 
z KWW Sołtysów.

Sesję rozpoczął Radny senior Piotr Łochwicki. Następnie 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska 
wręczyła nowowybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, po 
czym odbyło się ślubowanie.

Następnym punktem I Sesji był wybór przewodniczącego i 2 wi-
ceprzewodniczących rady.

Na przewodniczącego Rady zgłoszono 2 kandydatów  Pana 
Mieczysława Warpechowskiego oraz Pana Mariusza Korzeniewskiego.

W dniu 06 grudnia 2006r (środa) o godz. 10.00 odbyła się II Sesja 
Rady Gminy Wyszki, którą rozpoczął nowo wybrany Przewodniczący Pan 
Mieczysław Warpechowski. Uchwalono porządek obrad i przyjęto protokół 
z I Sesji Rady Gminy. W obecności wszystkich zebranych uroczyście 
ślubowanie złożył Pan Ryszard Pekowski, ponownie wybrany na 
stanowisko Wójta Gminy. Były kwiaty i oklaski. Po tej podniosłej chwili 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym 
oraz o stanie gminy. Po krótkiej wymianie opinii podjęto uchwały w spra-
wie wynagrodzenia wójta, diet radnych i sołtysów.

Poprzez jawne głosowanie wyłoniono i powołano Komisje: 
Rewizyjną, Budżetu i finansów, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i in-
westycji, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Kolejnym punktem obrad było ustalenie terminu wyborów do organów 
sołectw na miesiąc styczeń 2006. Przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin 
Górnej Narwi zostali: Wójt Gminy Pan Ryszard Perkowski oraz  Sekretarz 
Pan Tadeusz Wielanowski. Przed wolnymi wnioskami i dyskusją zebranych   
określono wysokość  stawek podatku rolnego i od nieruchomości. Uwagi 
zostały zapisane a kompetentne osoby obiecały zrealizować możliwe 
postulaty. Na tym Sesję zakończoną.

W następnym numerze "WG" - lista Radnych i skład 
komisji
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OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE *

Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy Wyszki
Panem  Mieczysławem Warpechowskim.

Warto  ich  poznać ... W.G. Co Pana zdaniem należałoby zmienić w „Naszej Gminie”?
M.W. W Naszej Gminie należy zmienić przede wszystkim drogi. Należy 
zwiększyć budowę dróg utwardzonych, zaprzestać dziwnego równania 
dróg rolnych z podwójnymi rowami.
W.G. Pana zdaniem Radni obecnej kadencji to „odpowiedni ludzie na 
odpowiednich stanowiskach”?
M.W.  Ja nie mogę oceniać koleżanek i kolegów Radnych. Jestem takim 
samym Radnym jak oni.  Została mi powierzona funkcja 
Przewodniczącego, która upoważnia do organizowania prac Rady ale nie do 
oceny Radnych. Ocenią to wyborcy za cztery lata. Jedno jest pewne: Rada 
jest mocno odmłodzona. Ja z kolegą Radnym Piotrem Łochnickim jesteśmy 
„Dinozaurami”.
W.G. Jakie są Pana ogólne wrażenia po pierwszych sesjach Rady Gminy?
M.W.  Były to sesje organizacyjne. Miałem trochę tremy.
W.G. Jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość? Oczywiście związane z 
pełnioną przez Pana funkcją.
M.W.  Dobrze wykorzystać wszystkie możliwości rozwoju Gminy.
W.G. Jak zamierza Pan spędzić tegoroczne Święta Bożego Narodzenia oraz 
Sylwestra?
M.W.  Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne. Zamierzam spędzić je 
z rodziną. Sylwestra również w rodzinnym gronie.
W.G. Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom Naszej Gminy w Nowym  
2007 Roku?
M.W.  Mieszkańcom naszej gminy życzę wesołych, pogodnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia. W Nowym Roku życzę szczęścia, pomyślności, 
a przede wszystkim dobrego całego  2007 Roku.

W.G. Dzień Dobry. Jesteśmy z Redakcji „Wieści Gminnych”. Chcie-
libyśmy przeprowadzić z Panem wywiad, czy możemy?
M.W.  Oczywiście.
W.G. Kiedy i gdzie Pan się urodził? Proszę o kilka zdań o swoim 
dzieciństwie, latach młodzieńczych, szkole…
M.W.  Urodziłem się 58 lat temu w Topczewie. Rodzice prowadzili małe 
gospodarstwo rolne. W wieku 12 lat straciłem ojca. Taka sytuacja wymusiła 
na mnie sporą dozę zaradności i przedsiębiorczości. Z nauką nie miałem 
nigdy problemów. Dziś mogę ocenić, że brakowało mi nieraz motywacji do 
większego wysiłku w nauce. Ukończyłem bez kłopotów studia rolnicze i po 
okresie 10 lat pracy urzędniczej zająłem się rolnictwem do którego od 
najmłodszych lat miałem słabość. Aktualnie jestem emerytem, 
gospodarstwo przekazałem synowi.
W.G. Najważniejszy dotychczasowo osiągnięty sukces, którym chciałby 
się Pan pochwalić?
M.W. Sukces? Na sukces składa się praca połączona z logicznym 
rozumowaniem. Przez cały czas starałem się to łączyć.
W.G. Co najbardziej ceni Pan w ludziach, a co Pana irytuje?
M.W. W ludziach najbardziej cenię uczciwość i dobre pomysły. Co mnie 
irytuje? Głupota i jej pochodne.
W.G. Co skłoniło Pana do tego, aby wziąć udział w Wyborach 
Samorządowych do Rady Gminy Wyszki?
M.W. Uważam, że posiadane doświadczenie życiowe i zawodowe należało 
wykorzystać na potrzeby lokalnej społeczności.
W.G. Może miał Pan jakiś konkretny powód?
M.W. Konkretny powód? Główny to taki, że Gmina Wyszki przez pierwsze 
dwie kadencje była wyjątkowo źle zarządzana. Przez opór społeczny 
zostało to przerwane w trzeciej kadencji. Bezmyślnie wybudowano dwie 
szkoły, a obok inne likwidowano, przejęto zadłużony SKR, Urząd stał się 
miejscem SEKSAFER! To, co aktualnie dzieje  się  w  Polsce  (Seksafery) 
w naszej Gminie było około 10 lat temu. Głośno w tych sprawach 
protestowałem. Wyrzucano mnie z zamkniętych sesji! Dorobiono opinię 
rozrabiacza. Krytyka Gminy jako suto zastawionego stołu ale dla 
wybranych przynosiła takie efekty, że dwukrotnie nie zostałem wybrany ani 
na Radnego ani na Wójta. Wybrano mnie Radnym  dopiero  w  tej  kadencji 
i ciąży na mnie obowiązek udowodnienia, że chodzi o zbiorowe potrzeby 
mieszkańców. Przypomnę, że zbiorowe potrzeby społeczności to 
szkolnictwo, budowa dróg, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
wspieranie kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W.G. Proszę wymienić kilka najważniejszych założeń, które jako pierwsze 
chciałby Pan wcielić w życie.
M.W. Jako Przewodniczący Rady chcę dobrze organizować jej pracę. 
Uważam, że nie ma podziału na Radnych Wójta wybranego i Radnych 
kandydata na Wójta przegranego. Ogólnie mówiąc ustawy samorządowe 
oraz statut Gminy wskazują cele i zadania. Niepełne dwie kadencje Pana 
Wójta Perkowskiego były dużo lepsze niż dwie poprzednie. Może 
brakowało w nich większej dynamiki i większego wsparcia od podległych 
mu pracowników? Ale Wójt Perkowski musi wyciągnąć wnioski ze swego 
wyniku wyborczego i zaproponować Radzie zmianę niektórych rozwiązań. 
W słusznych sprawach będziemy Wójta Perkowskiego wspierać.

Święto  Niepodległości  11 Listopada

W tym dniu  odbyła się w parafii Wyszki uroczystość patriotyczna 
poświęcona Odzyskaniu Niepodległości. O godz. 9.00 w Kościele p.w. św. 
Andrzeja Apostoła w Wyszkach rozpoczęła się msza św. celebrowana przez 
ks. Prałata Romana Wodyńskiego z Brańska, który w głoszonej homilii 
zwrócił uwagę na znaczenie wolności kraju oraz jego mieszkańców.

Po mszy św. wierni udali się w procesji na cmentarz parafialny 
gdzie na grobie żołnierza AK o pseudonimie "Słowik" (imię i nazwisko 
nieznane) złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

W uroczystości tej uczestniczyły delegacje:
- z Urzędu Gminy: Wójt Gminy  p. Ryszard Perkowski, Sekretarz  p. Tade-
usz Wielanowski, przewodniczący Rady Gminy  p. Zenon Edward Kono-
pko oraz p. Marzanna Olszewska
- z Zespołu Szkół w Wyszkach: p. Jacek Falkowski z uczennicami - Dianą 
Kowalewską i Agnieszką Falkowską
- z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach p. Renata 
Korzeniewska.

Obecne były poczty sztandarowe OSP, ZS i SP w Wyszkach. 
Nad montażem poetycko - muzycznym czuwał organista pan 

Kowalczyk Józef, który wraz z chórem kościelnym przygotował pieśni 
patriotyczne. Ponadto między innymi pan Czesław Niewiński wyrecytował 
piękne wiersze poświęcone patriotyzmowi. Po zakończonej uroczystości 
zostały zapalone znicze.
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Gminna  Biblioteka  Publiczna 

Stan organizacyjny GBP wraz z lokalizacją uległ zmianie, tj. 
funkcjonujące: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach oraz jej Filia 
w Strabli zostały włączone do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Wyszkach  (01.01.2005r).

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Wyszkach
Kadra liczy pięć osób: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 

i Turystyki w Wyszkach - Pan Henryk Zalewski, bibliotekarz - Pani Anna 
Olszańska, młodszy instruktor GOKSiT - Pani Renata Korzeniewska oraz 
dwie osoby pracujące na stanowisku bibliotekarz w Filii w Strabli: Pani 
Zofia Oksiuta i Pani Halina Stalewska (pracująca na 1/2 etatu).

W 2006 roku zakupiono 288 woluminów na łączną kwotę 5270,85 
zł. z czego: 155 wol. - literatura piękna dla dorosłych, 106 wol. - literatura 
piękna dla dzieci i młodzieży, 27 wol. - literatura inna z dziedziny 
socjologii, psychologii i historii. Zakup był motywowany zwiększonym 
zainteresowaniem tą literaturą u czytelników - studentów.

Prenumerata prasy GBP w Wyszkach i jej Filia w Strabli  obejmuje 
7 tytułów: 1 dziennik - "Kurier Poranny" i 4 miesięczniki o tematyce 
młodzieżowej - "Zdrowie", "Twój styl", "Świat Kobiety", "Gry 
komputerowe" i 2 dwutygodniki dla dzieci: "Świerszczyk" i "Victor 
Junior".

W pierwszej połowie 2006 roku zarejestrowanych zostało łącznie 
571 czytelników, w tym: 430 uczniów, 55 studentów, 46 pracowników 
umysłowych, 18 rolników, 22 - inni. W ciągu I półrocza łącznie 
wypożyczono  6328  książek,  z tego:  4464 - literatury   pięknej  dla  dzieci 
i młodzieży, 1864 - literatury popularno - naukowej. Udostępniono 2248 
czasopism bieżących i udzielono 185 informacji. Czytelnię odwiedziło 
6869 osób. (Liczba czytelników nadal wzrasta) W zakresie upowsze-
chniania czytelnictwa wśród dzieci prowadzone były z nimi spotkania, na 
których  dzieci  zapoznawały  się  z  biblioteką,  jej  pracą,  księgozbiorem, 
a także organizowano wspólne czytanie baśni i lektur. Odbywały się 
konkursy czytelnicze: "Czy znasz te lektury szkolne?", apele m.in. apel dla 
młodzieży gimnazjum z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz uroczyste 
pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
Odbyły się również wystawki: "Symbole Wielkanocne - Grób Pański" oraz 
"Rossija eto", "Szkolne święto języków obcych".

Biblioteka współpracuje z biblioteką szkolną oraz Zespołem Szkół 
w Wyszkach. Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje na podstawie 
statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy a jej organizatorem jest Samorząd 
Gminy Wyszki.

Anna Olszańska

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Strabli
Filia Biblioteki Publicznej w Strabli realizuje podstawowe zadania 

wypożyczania i udostępniania precyzyjnego w formie tradycyjnej lub 
nowoczesnej. Filia ta mieści się w Szkole Podstawowej w Strabli, dlatego 
też działalność biblioteki polega na prowadzeniu różnych form zajęć z ucz-
niami.

Celem tych działań jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych 
poprzez głośne czytanie książek, wykonywanie prac plastycznych na 
podstawie przeczytanych lektur.

W 2006 roku organizowane były różne konkursy i imprezy 
czytelnicze, jak np.
- kultywowanie tradycji rodzinnych związanych z polską obyczajowością 
religijną wyrażoną poprzez inscenizację pt. "Dnia jednego o północy".
- "Proszę państwa o to Miś" to tytuł imprezy czytelniczej dla najmłodszych
- konkurs plastyczny pt. "Najpiękniejsze zabytki Strabli", którego celem 
było rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością.

Popularyzujemy czytelnictwo m.in. poprzez organizowanie 
konkursów np.:
- trzyetapowy konkurs czytelniczy pt. "Magiczny Świat Jana Brzechwy" 
adresowany do uczniów kl. II
- "Czy znasz baśnie Andersena?" - konkurs dla uczniów klas II i III. 

Biblioteka jako lokalne centrum kultury postawiła sobie za cel 
kształtowanie  świadomości  regionalnej   poprzez   propagowanie  historii 
i kultury. Chcemy, aby młode pokolenie zapoznawało się z zabytkami 
Strabli i historią miejscowości, ponieważ wiedza na temat swojej 
miejscowości i okolicy jest podstawą, którą każdy powinien przyswoić.

Zofia Oksiuta 

W dniu 7 listopada 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wyszki odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Za zasługi dla 
obronności kraju"  rodzicom,  których  trzech  lub  więcej  synów  służyło 
w Wojsku Polskim.

Wręczenia odznaczeń przyznanych przez Ministra Obrony 
Narodowej dokonał płk. Tadeusz Bejm Komendant WKU w Bielsku 
Podlaskim. Na uroczystości obecny był również płk rez. Mikołaj 
Barszczewski oraz mjr Włodzimierz Siergiejuk , który w trakcie 
uroczystości odczytał decyzję ministra przyznającą medale. Po wręczeniu 
odznaczeń Ryszard Perkowski Wójt Gminy Wyszki przekazał rodzicom list 
gratulacyjny oraz złożył serdeczne życzenia i wyrazy uznania za trud 
włożony w wychowanie synów. Odznaczeni rodzice to: Wiktoria i Józef 
Chomiccy zam. Wodźki, Danuta Falkowska zam. Wyszki, Teresa i Sergiusz 
Grygoruk zam. Kamienny Dwór, Alina i Marian Olszewscy zam. Górskie 
oraz Stanisława i Zygmunt Trzeszczkowscy zam. Filipy. Jednocześnie 
zawiadamiamy, że informacje o rodzicach którzy wychowali trzech lub 
więcej synów służących w Wojsku Polskim i do tej pory nie zostali 
odznaczeni można zgłaszać do tut. Urzędu pok. nr 14.

Za zasługi dla obronności kraju

Dając krew - ratujesz życie!

W dniu 29 października przeprowadzono po raz drugi w obecnym 
roku na terenie naszej gminy akcję honorowego krwiodawstwa. O godz. 
10.00 pracownicy Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przygotowali w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki cztery 
stanowiska do poboru krwi.

Z pośród przybyłych osób zostało zakwalifikowanych 36 dawców 
w tym 24 strażaków OSP. Każda uczestnik akcji musiał wypełnić stosowną 
ankietę oraz został poddany badaniom lekarskim, po których mógł być 
dopuszczona do oddania 450 mg krwi. Dzięki przeprowadzonej akcji udało 
się zebrać ponad 16 litrów krwi. Wszystkim niżej wymienionym dawcom 
składamy serdeczne podziękowanie za udział w zorganizowanej akcji.

* Wierniewska Anna, Kamińska Joanna, Łapiński Wojciech, Bazylczyk 
Józef, Niewiński Jan, Niewiński Ludwik, Leszczyński Marian, Bazylczyk 
Beata, Zabrocka Monika, Radkiewicz Katarzyna, Lachowska Małgorzata, 
Niewiński Paweł,
Oraz strażacy OSP:
* OSP w Malawiczach: Nowicki Piotr, Rogucki Stanisław, Lachowski 
Tadeusz, Wiktoruk Romuald, Lachowski Antoni, Nowicki Paweł, Piukiel 
Tomasz.
* OSP w Niewinie Borowym: Kadłubowski Józef, Niewiński Edward,
* OSP w Samułkach Dużych: Łochnicki Krzysztof, Łochnicki Marian, 
Zabrocki Czesław, Zabrocki Radosław, Zabrocki Tomasz, Zabrocki Piotr
* OSP w Pulszach: Młodzianowski Marek, Kruszewski Stanisław, 
Kruszewski Krzysztof, Kazarko Tadeusz, Kamiński Jan
* OSP w Godziebach: Falkowski Eugeniusz,
* OSP w Topczewie: Karpiesiuk Krzysztof, Karpiesiuk Piotr.
* OSP w Wyszkach: Niewiński Andrzej



fot. H.Zalewski

fot. H.Zalewski

W dniach 1 - 19 grudnia 2006 r.   Gminny   Ośrodek   Kultury,  Sportu 
i Turystyki w Wyszkach ogłosił konkurs na "Szopkę i stroik świąteczny".

 W konkursie mogli wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, młodzież pozaszkolna oraz dorośli z terenu 
Gminy Wyszki. Technika wykonania prac była dowolna, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów naturalnych. W konkursie nie były brane pod 
uwagę szopki oraz stroiki świąteczne wcześniej zakupione. Prace 
konkursowe należało  dostarczyć do GOKSiT w Wyszkach do  dnia 19 gru-
dnia 2006 r. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe 
znajdowały się w GOKSiT. 

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni liczbą wpływających do nas prac, 
zainteresowanie konkursem przerosło wszelkie oczekiwania. Łącznie 
dostarczono 50 niezwykle pięknych i pomysłowo wykonanych szopek (19) 
oraz stroików świątecznych (31), technika była przeróżna, autorzy prac 
wykazali się oryginalnością, dokładnością i profesjonalnością. Do 
konkursu włączyły się: SP Topczewo, SP Falki, SP Niewino Borowe, SP 
Strabla, ZS im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz osoby indywidualne. 
W dniu 20 grudnia 2006r. Komisja w składzie:

- Perkowski Ryszard  przewodniczący
- Rabczuk Filomena   z-ca przewodniczącego
- Zalewski Henryk  członek
- Falkowski Jacek - członek
- Olszańska Anna  członek
- Kristosiuk Katarzyna  członek
- Sianko Manika - członek

wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach.

Zwycięzcy w kategorii „Najładniejszy stroik świąteczny”:

I miejsce  Krzysztof Górski; Topczewo 
II miejsce  Patrycja Malinowska; Niewino Borowe
III miejsce  Mariola Korzeniewska; Zalesie

Wyróżnieni:
- Szkoła Podstawowa w Topczewie
- Anna Warpechowska; Kowale
- Agnieszka Mierzwińska; Olędzkie

Zwycięzcy w kategorii „Najładniejsza szopka”:

I miejsce  Patryk Olszewski; Pulsze
II miejsce  Karolina Malinowska; Niewino Borowe
III miejsce  Marek Falkowski; Filipy

Wyróżnieni:
- Barbara Trzeszczkowska; Bielsk Podlaski
- Robert Chomicki; Niewino Leśne
- Aldona Maria Drozdowska; Godzieby

W GOKSiT została otwarta wystawka pokonkursowa, która potrwa 
do 31 stycznia 2007r. W okresie będzie ona eksponowana również w gmin-
nych kościołach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i 
zapraszamy do zwiedzania wystawki.
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Konkurs  na  stroik  i  szopkę... Pokaz mody książkowej.

W dniu 11 grudnia 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Wyszkach odbył się apel pt. "POKAZ MODY KSIĄŻKOWEJ".

Głównym założeniem tego widowiska była promocja książek oraz 
biblioteki.

Organizatorami apelu byli:

1. Koło Przyjaciół Biblioteki
- prowadzone przez p. Janinę Wyszkowską,
2. Koło Teatralno - Recytatorskie
- prowadzone przez p. Martę Warpechowską,
3.GOKSiT Wyszki,

Kiermasz "Taniej Książki".

W dniach 5 - 22 grudnia 2006 roku w  czytelni  Biblioteki  Publicznej 
i Szkolnej w Wyszkach odbył się kiermasz "Taniej Książki".

Wszyscy miłośnicy książek mogli znaleźć coś dla siebie i swych 
najbliższych na prezent pod choinkę. Tytuły obejmowały bardzo szeroki 
zakres, począwszy od kilkukartowych , kolorowych bajek dla dzieci 
poprzez najnowszą beletrystykę a skończywszy na encyklopediach czy 
atlasach.

Sprzedano 113 woluminów co stanowi ok. 92% wszystkich książek 
przeznaczonych do handlu.

Nad całością czuwała p. Janina Wyszkowska - bibliotekarz szkolny 
oraz p. Anna Olszańska i p. Renata Korzeniewska - pracownice GOKSiT.

Akcja jest warta częstszego powtarzania. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania potencjalnych klientów - czytelników.
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POZIOMO:
  1. Na głowie cyklisty
  2. Polna lub bita
  4. Np... do kosza
  6. Na banknocie, wodny
  7. Ptak morski
  9. Narzuta
12. Strój sędziego
13. Płytki podłogowe
15. Ogon lisa
16. Jeden z watahy
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/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

        Prosimy  bardzo  o  wypełnienie kuponu i dostarczenie go 
osobiście lub pocztą do 10.12.2006 na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca 
będzie powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy GOKSiT, Urzędu 
Gminy oraz członkowie ich rodzin.
2. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony.
3. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon.
4. W "Krzyżówce" mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
5. 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 1997r., Nr133, poz. 883 ze zm.)

PIONOWO:
  1. Tył szyi
  2. Domek za miastem
  3. Rzeka jak choroba
  5. Zapora wodna
  8. Zaleta
  9. Nieżyt nosa
10. Natarcie
11. Pisak
14. Szkolny, wojskowy...
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Krzyżówka z hasłem *2/4/06

Tradycja na polskim stole

Pierogi perłowe z kaszy jęczmiennej z grzybami

Potrzebne składniki:
- kasza jęczmienna perłowa średnia  40 dag,
- grzyby suszone (prawdziwki)  5 dag,
- cebula cukrowa (polska)  20 dag,
- masło klarowane lub masło świeże  1 dag,
- majeranek otarty (polski), ciasto pierogowe, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia:

Grzyby moczymy w zimnej wodzie przez kilka godzin. 
Odlewamy wodę, a następnie płuczemy grzyby. Później gotujemy je 
w małej ilości wody, a po ugotowaniu studzimy. Odcedzamy powstały 
w ten sposób wywar i  zachowujemy  go.  Gotujemy  kaszę  jaglaną 
w wywarze z grzybów (w proporcji: 2 części wywaru na 1 część 
kaszy) prawie do miękkości z dodatkiem sparzonego majeranku i so-
li. Odstawiamy  pod  przykryciem.  Ugotowane grzyby rozdrabniamy 
w malakserze lub maszynce na  średnio  drobno.  Cebulę po umyciu 
i obraniu ścieramy na tarce jarzynowej na średnich oczkach. Na 
rozgrzaną oliwę lub masło klarowane wrzucamy cebulę, którą 
rumienimy na złoty kolor. Dodajemy do niej rozdrobnione grzyby, 
podsmażamy. Wsypujemy uprażoną kaszę i wszystko 
przesmażamy. Do smaku doprawiamy pieprzem i solą. Do całości 
możemy dodać wywar z grzybów, jeżeli kasza jest zbyt sucha. Jeśli 
smak nie jest wystarczająco wyrazisty, dodajemy więcej pieprzu, soli 
lub sparzonego uprzednio majeranku. Farsz zawijamy w ciasto 
pierogowe, którego brzegi formujemy w falbankę. Farsz może być 
wykorzystany  do  nadziewania  zarówno pierogów gotowanych, jak 
i smażonych w głębokim tłuszczu.

Na wesoło:

Kiedyś, do pewnego człowieka przyszli goście i  zasiedzieli  się  do  późna 
w nocy. Gospodarz, miał już dosyć tej wizyty i postanowił delikatnie im dać 
do zrozumienia że pora się wynosić. Podszedł więc do okna i niby od 
niechcenia powiada:
- A od sąsiada to goście już wychodzą...
A na to jedn z gości, który podszedł też do okna:
- No tak, a ile prezentów niosą...

Pan Józek stwierdził, że zacznie się odchamiać. Poszedł więc na swoją 
pierwszą w życiu wystawę. W galerii, którą odwiedził, akurat prezentowane 
były dzieła malarza abstrakcyjnego. Pan Józek chodzi od obrazu do obrazu, 
obraca głową i nic nie może z tego zrozumieć. Nagle podchodzi do niego 
jakiś facet.
- Dzień dobry! Jestem autorem tych obrazów, czy mogę w czymś pomóc?
- Co to właściwie ma być? - zapytał z wdziękiem pan Józek.
- To jest to co czuję tutaj - odpowiedział malarz dotykając swojej głowy.
- A słyszał pan kiedyś o aspirynie?

Urzędniczka Urzędu Skarbowego do młodego przedsiębiorcy składającego 
Zeznanie Podatkowe: - Jak pan śmiał w rubryce "Pozostający na moim 
utrzymaniu" wpisać "IV RP"?! 

- Cześć Aniu, jak leci? - zagadnął Mariusz swoją biurową dobrą koleżankę.
- Oj stary, mam już wszystkiego dość. Tyram jak niewolnica z Ugandy i wy-
glądam tak samo (pudrowała swój nos przeglądając się pilnie w lustrze): 
zmarszczki na twarzy, zniszczone ręce, opadający biust, pośladki też nie 
przybrały na urodzie. Powiedz mi coś miłego, bo się załamię.
- Nie narzekaj kochana, nie jest tak źle jak ci się wydaje. Muszę Ci przyznać, 
że przynajmniej wzrok to masz sokoli.
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fot. GOKSiT

16 października 2006r. w Szkole Podst. im. ks. F.J. Falkow-
skiego w Falkach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Zgodnie z tradycją na tę okazję zostali zaproszeni 
nauczyciele emerytowani  p. Łucja i Bogusław Rutkowscy (którzy nie 
przybyli z powodu wątłego zdrowia) oraz  p.  Nadzieja  Niewińska, ks. Mi-
rosław Połok, przedstawiciele Urzędu Gminy: P. Stanisława Ryczkowska  
skarbnik gminy oraz p. Tadeusz Wielanowski sekretarz gminy.

Uroczystość rozpoczęła się  wystąpieniem  dyrektora  szkoły 
p. Jana Falkowskiego, który przywitał przybyłych gości. Następnie 
uczniowie klas IV  VI przedstawili obraz nauczyciela widziany oczyma 
uczniów w zabawnym spektaklu: „Nauczyciel też człowiek”. Wystąpienie 
dzieci zakończyło wręczenie symbolicznych kwiatów jako 
podziękowanie wszystkim nauczycielom i gościom za ich trud, i za-
angażowanie w życie naszej szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie dyrektora 
szkoły, który podziękował uczniom za część artystyczną. Powiedział też, 
że praca nauczyciela, to ogromny trud, który często jest niedoceniany. 
Wiedzę, którą nauczyciel przekazuje oraz wartości, których wyznawania 
i przestrzegania usiłuje nauczyć swoich uczniów są doceniane po wielu 
latach. Uczniowie dopiero będąc dorosłymi są w stanie naprawdę 
docenić pracę swojego nauczyciela i wychowawcy, i podziękować, że był 
taki wymagający. Następnie pan dyrektor wręczył nagrody finansowe 
nauczycielom wyróżniającym się w swojej pracy  p.  Agacie  Falkowskiej 
i p. Krzysztofowi Wiśniewskiemu.

Także skarbnik gminy  p. Stanisława Ryczkowska i sekretarz  
p. Tadeusz Wielanowski wręczając nagrodę w imieniu Wójta Gminy 
Wyszki za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaczej nauczycielce 
naszej szkoły  p. Krystynie Demianiuk, pogratulowali nauczycielom ich 
wytrwałości i życzyli cierpliwości w dalszej pracy. Po tych wyróżnieniach 
rodzice zaprosili nauczycieli i gości do skosztowania specjalnie 
przygotowanego na tę okazję tortu.

Krystyna Zalewska

Dzień  Nauczyciela

Falki   ***   Falki   ***   Falki   ***   Falki   ***   Falki   ***   Falki   ***   Falki   ***

Ślubowanie  uczniów  kl. I

fot. H.Zalewski

200620062006

fot. H.Zalewski

Dnia 25 października 2006r. w SP im. ks. F.J. Falkowskiego w 
Falkach miała miejsce ważna i w tradycję wpisana uroczystość 
„Pasowanie na ucznia klasy I”.

Ślubowanie odbyło się w obecności dyrektora szkoły pana 
Jana Falkowskiego, zaproszonych gości: w osobie Barbary Perkowskiej  
pracownika Banku Spółdzielczego w Brańsku oddział w Wyszkach, ks. 
Mirosława Połoka, nauczycieli, rodziców oraz uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy pierwszej, zanim stali się pełnoprawnymi 
członkami braci uczniowskiej musieli wykazać się wiadomościami. Za 
wiedzę na temat naszej Ojczyzny otrzymali symbol miłości  serce; za 
solidną i rzetelną pracę  symbol pracy  pszczółkę .
Uczniowie świetnie poradzili sobie z zagadkami otrzymując symbol 
mądrości- sowę
      Po prezentacji i akceptacji pana dyrektora pierwszaki 
złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów klasy I 
. W końcowej części uroczystości otrzymały prezenty. Ich 
podziękowaniem były następujące słowa:

„W serduszkach naszych długo pozostanie 
Ten dzień dzisiejszy, pierwsze ślubowanie
 Na twarzach uśmiech i wszystkim wesoło 
Dziękujemy Ci za tę uroczystość szkoło.”

Uczniowie kl. I z wychowawczynią panią Łucją Niewińską.

XV  Rocznica  poświęcenia  szkoły

Dzień 24 listopada wpisał się na stałe w kalendarz 
uroczystości Szkoły Podstawowej im. ks. F.J. Falkowskiego w Fal-
kach. Tego dnia przed 15-stu laty J.E. św. p. ks. bp Władysław 
Jędruszuk poświęcił nowy budynek szkoły i nadał imię ks. F.J. Fal-
kowskiego. Mając w pamięci to wydarzenie cała społeczność 
szkolna świętuje rokrocznie 24 listopada obchodząc „Dzień 
Patrona”.

W obecnym roku  szkolnym  decyzją  Rady  Pedagogicznej 
i Rady Rodziców „Dzień Patrona” jako święto szkoły został 
przeniesiony na 29 kwietnia  w urodziny ks. Jakuba.

Nie zapomnieliśmy jednak o rocznicy poświęcenia szkoły. 
Zorganizowaliśmy w tym dniu niecodzienną akademię, tj. pokaz 
multimedialny pt. „Ocalić od zapomnienia”, który był swoistą 
minimonografią Szkoły Podstawowej w Falkach. Krótką biografię 
patrona szkoły przedstawiła przewodnicząca Samorządu Szkolnego 
Agnieszka Idźkowska. Uczennica ta czytała też humorystyczne 
komentarze do całego pokazu.

Nowoczesna forma akademii bardzo  zaciekawiła uczniów, 
a jej treść wzbogacona fotografiami poszerzyła i usystematyzowała 
wiedzę dzieci o historii szkoły.

Pod takim hasłem 29 listopada 2006 r. przebiegał Wieczór 
Wróżb Andrzejkowych     w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Fal-
kowskiego w Falkach.

Z tej okazji do naszej szkoły przybyły trzy tajemnicze 
postaci: Wróżka Nocy, Wróżka  Mądrości  i  Wróżka  Piękna.  Każda 
z nich „obsługiwała swój punkt wróżebny” i starała się przy pomocy 
wróżb i swojej magicznej mocy uchylić rąbka tajemnicy. A chętnych 
było wielu, świadczyły o tym kolejki ciekawych swojej przyszłości. 
Następnie rozpoczęła się dyskoteka, w trakcie której uczniowie mieli 
okazję do wzięcia udziału w konkursach i zaprezentowaniu swoich 
umiejętności tanecznych.

Najwięcej  emocji  dostarczył konkurs „Taniec z uczniami”, 
a „profesjonalne jury” musiało się nieźle napracować, aby wyłonić 
zwycięzców.

Słowa podziękowania  należą  się  rodzicom,  którzy  dbali 
o „kondycję fizyczną” uczestników dyskoteki serwując w przerwach 
kanapki i pączki.

Rada Samorządu Uczniowskiego
z opiekunem Panią Krystyną Zalewską

Św. Andrzeju, daj znać co nas czeka
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pon., środa  i piątek - 7.30 - 20.30
wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30
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Bliżej  Strabli

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach  Filia 
Biblioteczna w Strabli w miesiącu październiku 2006 roku zorganizowała 
konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zabytki w mojej miejscowości”, 
adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Strabli. Zasadniczym 
celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością 
Strabli, kształtowanie  świadomości regionalnej poprzez propagowanie 
historii i kultury.
Przy ocenie prac jury brało pod uwagę wnikliwość obserwacji, ciekawe i 
atrakcyjne plastycznie ujęcie tematu oraz staranność i technikę wykonania. 

Laureatami konkursu zostali:
- I miejsce  Paweł Łaszczuk kl. IV
- II miejsce  Kamil Marczuk kl. IV
- III miejsce  Angelika Guzowska kl. II
Wyróżnienie  Małgorzata Marczuk kl. V
Wyróżnienie  Żaneta Guzowska kl. IV

Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia za udział w 
konkursie. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

fot. H.Zalewski

Zainteresowanie strabelską siłownią i taką formą aktywnego 
spędzenia czasu wolnego przez młodzież przerosło nasze prognozy i 
oczekiwania. W przeprowadzonych dotychczas zajęciach (osiem jednostek 
dwugodzinnych), uczestniczyło po około 40 osób w wieku gimnazjalnym i 
dorosłych.

Wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas w formie aktywnej 
zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty.

Zapraszamy  do  siłowni...

W październiku 2006 roku dzięki staraniom mieszkańców wsi 
Strabla oraz Wójta Gminy Wyszki - Pana Ryszarda Perkowskiego, Szkoła 
Podstawowa w Strabli została wyposażona w siłownię oraz dodatkowy 
sprzęt sportowy. Zajęcia są koordynowane przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wyszkach.

Mając do dyspozycji salę gimnastyczną i nowopowstałą siłownię, 
rozpoczęto prowadzenie zajęć sportowych z zakresu ćwiczeń na siłowni, 
gier drużynowych, tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu - środy i piątki w go-
dzinach 18.00 - 20.00 prowadzone są przez nauczyciela dyplomowanego 
Szkoły Podstawowej w Strabli Pana Jarosława Wysockiego, absolwenta 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, posiadającego 
uprawnienia: instruktora gimnastyki korekcyjnej, ratownika WOPR, 
trenera   piłki  nożnej,  instruktora  podnoszenia  ciężarów  i  kulturystyki 
(II klasy).

Ponadto Pan Wysocki jest założycielem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "STRABLA" przygotowującego uczniów do zawodów 
sportowych szczebla gminy, powiatu, województwa, który to osiąga 
wysokie wyniki sportowe, czego odzwierciedleniem są dyplomy i puchary 
znajdujące się na terenie szkoły. Tak więc zajęcia odbywają się pod okiem 
fachowca w dziedzinie sportu i rekreacji.

Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówka z hasłem” z n-ru WG 3/06.

W dniu 11 grudnia 2006 roku została wylosowana nagroda główna 
w konkursie „Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 
Zwycięzcę wylosowała przypadkowa osoba z publiczności biorącej udział 
w apelu szkolnym w ZS im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Nagrodę główną w postaci radiobudzika Watson wylosowała 
p.Małgorzata Skórak zamieszkała w Strabli. Zwyciężczyni o wygranej 
została powiadomiony telefonicznie. Nagroda została przekazana osobiście 
przez dyr. GOKSiT  p. Henryka Zalewskiego. 

Szkolny Dzień Języków Obcych

W dniu 15.11.2006r. w Zespole Szkół w Wyszkach odbył się 
uroczysty apel poświęcony "Szkolnemu Dniu Języków Obcych" 
przygotowany przez nauczyciela języka rosyjskiego  p. Elżbietę Godzińską 
i języka angielskiego  p.  Justynę Copiuk - Suszyńską.

W uroczystości udział wzięli uczniowie klasy III  i  VI  SP  oraz 
III Gimnazjum, którzy recytowali wiersze, odgrywali scenki sytuacyjne, 
przedstawiali ciekawostki dotyczące kultury krajów anglo- i rosyj-
skojęzycznych. Szkolnemu Dniu Języków Obcych towarzyszyła wystawka 
znajdująca się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w 
Wyszkach przygotowana przez: p.  Janinę Wyszkowską, p. Annę 
Olszańską i p. Renatę Korzeniewską. Zarówno apel, jak i wystawka miały 
na celu zgłębienie wiedzy dotyczącej historii, kultury, zabytków i obszaru 
tych krajów oraz uświadomienie młodzieży konieczności posługiwania się 
językami obcymi w obecnych czasach. 

Wystawkę można było oglądać w dniach 15 - 30 listopada 2006r.

GOKSiT  informuje



 GŁOS
MŁODYCH

Serdecznie witamy po dłuższej przerwie Czytelników ,,GŁOSU MŁODYCH'' i zachęcamy do lektury 

naszej gazety. Uprzejmie informujemy, iż Młodzieżowa Rada Gminy II kadencji rozpoczęła swoją działalność. 

Dzień 18 grudnia 2006r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach był nie tylko wspaniałą zabawą, 

ale i praktyczną lekcją demokracji. Przed 32. kandydatami do Rady stało nie lada wyzwanie. W ciągu 10. dni 

zgodnie z Kalendarzem Wyborczym, przeprowadzali oni  kampanię wyborczą. Przygotowali plakaty, programy 

wyborcze, wiersze i wystąpienie na apelu szkolnym. Nad prawidłowością wyborów czuwała pięcioosobowa 

Komisja Wyborcza, na czele z Przewodniczącą Małgorzatą Rabczuk z kl.IIIb. 

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 6/ 2006

,,W Was jest nadzieja,

ponieważ Wy należycie do przyszłości,

a zarazem przyszłość do Was należy''

  

Jan Paweł II

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia 

redakcja ,,Głosu Młodych'' składa 
najserdeczniejsze życzenia.

Wielu łask od Dzieciątka Jezus;
zdrowia i błogosławieństwa Bożego

Władzom Gminy Wyszki, Dyrekcji Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,

Radzie Pedagogicznej, koleżankom i kolegom 
naszej szkoły

oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy Wyszki.

MŁODZI, DO DZIEŁA!



  

Po południu 18. grudnia b.r. ogłoszono wyniki. W demokratycznych, bezpośrednich, równych i tajnych 

wyborach mandaty uzyskało 15 radnych. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani 

radnymi:

- z klas pierwszych: Magdalena Falkowska, Diana Kropiewnicka, Martyna Olendzka, Elwira Ryszt,

   Julita Olszewska,

- z klas drugich: Justyna Falkowska, Sylwia Dąbrowska, Elżbieta Sokołowska, Anna Hryniewicka,

   Anna Marczyńska.

- z klas trzecich : Zdzisław Drozdowski, Agnieszka Falkowska, Adam Zalewski, Agata Zawadzka,

  Natalia Kiełkucka.

Nasza pierwsza inauguracyjna sesja odbędzie się po przerwie świątecznej, tuż po Nowym Roku.  Mamy 

nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania naszych wyborców. Postaramy się zrealizować przynajmniej niektóre 

nasze obietnice. Chcemy być  wiernymi kontynuatorami niektórych ważnych spraw zapoczątkowanych przez 

Młodzieżową Radę I kadencji. 

Przypominamy, że najważniejszy cel to inwestycja w postaci ławeczek na korytarze naszej szkoły. 

Dzięki naszym Przyjaciołom  sponsorom, konto Rady, powiększa się. Informujemy, że wszyscy chętni mogą nas 

jeszcze wspomóc.

My młodzi, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, dołożymy wszelkich starań, aby 

dalej pracować na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej.

Dziękujemy, za pomoc i wskazówki Władzom Gminy Wyszki; Panu Wójtowi Ryszardowi Perkowskiemu, 

Panu Sekretarzowi Tadeuszowi Wielanowskiemu. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Alinie Baranowskiej. 

Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w realizacji naszych zamierzeń.

Z noworocznymi pozdrowieniami  Redakcja Głosu Młodych.

  


