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a posiadamy coraz więcej samochodów, maszyn rolniczych, sprzętu 
gospodarstwa domowego, oraz korzystamy z coraz większej ilości różnych 
dóbr: bieżącej wody, telefonów, internetu, itd..
Nadal narzekamy, że nie ma pracy, ale firmy budowlane, zakłady produkcyjne 
nie mogą od jakiegoś czasu znaleźć pracowników.
Rozrasta się ciągle sieć różnego rodzaju sklepów sprzedających wszelkie dobra i 
mają ciągle rosnącą sprzedaż. Znaczy to, że społeczeństwo ma pieniądze skoro 
kupuje.
My natomiast narzekamy na ciągły brak pieniędzy. Co prawda nie wiem czy 
któryś z milionerów odpowiedziałby, że ma ich nadmiar? Pozwolę jednak 
przytoczyć kilka liczb, które pokażą w jakimś zakresie sytuację finansową 
mieszkańców naszej gminy. Na koniec roku 2006 mieliśmy na kontach Banku 
Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Wyszkach ok. 16 mln. zł. oszczędności tj. 
ok. 3 tyś. zł. na jedną osobę zamieszkującą na terenie naszej  gminy.
Było również ok. 13 mln. zł. kredytów, ale świadczy to tylko dobrze 
o działalności inwestycyjnej mieszkańców.
Tylko w ciągu roku 2006 na teren gminy wpłynęło: 

- ok. 7 mln. zł. dopłat bezpośrednich, 
- 467 tys.zł zasiłku suszowego, 
- 19 tys.zł zwrotu akcyzy za paliwo, 
-119 tys. zł. stypendiów socjalnych dla uczniów, 
- 173 tys zł. wydano na dożywianie uczniów,
- 2 tys.zł. wypłacono na wyprawki szkolne.

 Ponadto 1.466 tys zł. wypłacił Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w postaci 
różnego rodzaju zasiłków, świadczeń, w tym 1.337 tys. świadczeń rodzinnych.
Sprzeczności tego typu można by przytoczyć jeszcze przynajmniej kilka.
Oczywiście nie można tych faktów komentować tak, wprost, że jest bardzo 
dobrze. Jak zwykle nic nie jest czarno białe. Są zawsze i barwy pośrednie.

Jest oczywiście grupa osób w sytuacji obiektywnie trudnej, którym 
trzeba pomagać i to w znacznie większym stopniu niż to jest czynione.

 Jest jednak biegun przeciwstawny wcale nie taki mały, ludzi, którym 
najnormalniej nie chce się pracować, bądź kombinujących na różne sposoby jak 
wziąć darmowe pieniądze w postaci zasiłku, ubezpieczenia zdrowotnego lub 
w jeszcze innej formie. Na obie te grupy składa się reszta społeczeństwa. Cały 
„ środek'”, który ciężko pracuje na swoje utrzymanie, mając lepsze lub gorsze 
efekty swojej pracy.

Niestety zwłaszcza ci, którym wiedzie się lepiej są od razu 
przedmiotem zawiści tych pozostałych. Mają, więc na pewno kombinują bądź 
kradną. Jest to bardzo częsta opinia o ludziach bardziej majętnych. Oczywiście 
czasami zdarzają się różne przypadki negatywne, ale wcale nie tak częste jak to 
się publicznie przy różnych okazjach usiłuje głosić. Natomiast, gdy mamy 
pewności, że jakieś przestępstwo ma miejsce, skorzystajmy ze stosownych 
procedur, zamiast insynuować. 
 Zdecydowana jednak większość mająca pieniądze po prostu ciężko 
pracuje.   Nie mają czasu na siedzenie przy piwku, bądź na ławeczce. 
Identyczne zjawisko ma miejsce wszędzie zarówno na wsi jak i wmieście.

Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, że te dwie skrajne grupy 
korzystające z różnego rodzaju pomocy, otrzymuję ją od tych ciężko 
pracujących. To ich podatki zasilają kasę budżetu państwa, które później bawi 
się w dobrego wujka i szczodrą ręką rozdaje profity z dobrej koniunktury 
gospodarczej.

O wyborcę trzeba dbać. A zwykle tak bywa, że wszelkie zmiany 
polityczne wywołują grupy skrajne, które w każdej sytuacji są z czegoś 
niezadowolone. Te grupy zwykle dokonują rewolucji, przewrotów, 
a w utrwalonych demonstracjach wybierają najbardziej populistyczne partie 
licząc, że od nich otrzymają najwięcej.
Po jakimś czasie zawiedzone, że otrzymały za mało wybierają następnych i tak 
to wszystko funkcjonuje..

Pozostałe 50% społeczeństwa faktycznie pracującego ignoruje 
wybory albo nie widząc godnych kandydatów do władz bądź ma gdzieś politykę 
zajmując się pracą To jest nasze nieszczęście. Dopóki niechodząca na wybory 
część społeczeństwa nie zrozumie, że tak nie można, nic w sposób istotny nie da 
się uporządkować.

Dlaczego ciągle jesteśmy 
niezadowoleni?

Gdy Anglik lub Amerykanin spotyka 
drugiego rodaka zadaje zawsze 
grzecznościowe pytanie „ jak się 
masz?” na co zwykle otrzymuje 
grzecznościową odpowiedz „ dziękuję 
dobrze”. 
W podobnej sytuacji Polak od drugiego 
Polaka usłyszy całą tyradę narzekań, jak 
to jest jemu źle, a wszystkiemu są winni 
„ O n i ”  n a j c z ę ś c i e j  c h o d z i  t u  
o rządzących, chociaż niekoniecznie.

Faktycznie z tym naszym 
malkontenctwem coś jest coś nie tak. 
Mówimy, że jest coraz gorzej,

...zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego

13 maja br w Wyszkach odbyły się doroczne gminne zawody 
sportowo - pożarnicze. Zmagania jednostek OSP zostały poprzedzone Mszą 
św. w intencji strażaków, po której uroczyście poświęcono pojazd gaśniczy 
Magirus-Deutz będący na wyposażeniu jednostki OSP w Pulszach.

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP 
RP dh Władysław Jagiełło odznaczył ponad trzydziestu strażaków 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W sportowej rywalizacji siedmiu jednostek OSP z terenu gminy Wyszki, 
podczas której każda z drużyn startowała w konkurencji sztafety 
pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami oraz w widowiskowych ćwiczeniach 
bojowych, najlepszą w obu konkurencjach, już po raz trzeci z rzędu, okazała 
się drużyna OSP z Mulawicz. Tuż za nią uplasowała się drużyna OSP 
w  Pulszach. Trzecie miejsce przypadło strażakom z Topczewa.

Zwycięzca zawodów będzie reprezentował gminę Wyszki na 
tegorocznych zawodach powiatowych, które zostaną rozegrane w sierpniu 
w Wyszkach.

Strażacy z Mulawicz górą...

Harce polityczne uprawiane przez obecną ekipę nie sądzę, aby dały 
dobre efekty. Może stawiane cele są i słuszne, ale sposoby ich osiągania jakoś 
trącają chwilami minionym okresem, mimo bardzo głośnego odcinania się od 
niego.
I tak na zakończenie parę zdań o minionych wyborach samorządowych.

Jeżeli nie zrozumiemy wreszcie, że mieszkańcy Gminy Wyszki 
powinni głosować za człowiekiem z tego terenu (gminy czy powiatu - jest tu 
mniej istotne ugrupowanie), który choć trochę będzie się czuł związany z nami, 
to nic z tego nie będzie.

Niestety i tym razem oddaliśmy najwięcej głosów na osobę spoza 
naszego powiatu. I teraz należy mieć tylko cichą nadzieję, że będziemy za to 
docenieni.

Ryszard Perkowski   
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cennego leku ludziom będącym w potrzebie.  Szczegółowe informacje 
dotyczące terminu przeprowadzenia akcji zostaną podane na tablicach ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej www.wyszki.pl. Dotychczasowe akcje zakończyły 
się dużym powodzeniem do oddania krwi zostały dopuszczone aż 174 osoby. 
W roku 2004 udało się zebrać 16,20 l. krwi, w 2005  18,90 l. i w dwóch akcjach 
z 2006 r. -  43,20 l. 

Darując krew-ratujesz życie

Uprzejmie informujemy, że w II połowie miesiąca lipca br. 
zostanie zorganizowana wzorem lat ubiegłych akcja 
honorowego krwiodawstwa. Zachęcamy wszystkie zdrowe 
osoby w wieku 18-65 lat do  podarowania tego niezwykle



wyznaczały ją płonce znicze. Potem, także w „świetlistym kręgu”, przy 
płonącym ognisku, 13 harcerzy bielskiego Hufca ZHP wypowiadało rotę 
Przyrzeczenia Harcerskiego  „Mam szczerą wolę całym życiem służyć
Bogu i Polsce”. Odbierał je hm Marek Boratyński  Komendant bielskiego 
Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim. A potem przyszedł czas na pieczone 
w ognisku kiełbaski.  
Późną nocą Zobowiązanie Instruktorskie złożyła pwd Anna Sorokin  
drużynowa 3 GZ „Zwinne Myszki”. Druhna Ania do złożenia 
Zobowiązania Instruktorskiego jechała wozem bojowym miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, oczywiście na sygnale.  

Sobota, 19 maja 2007 roku  drugi dzień Zlotu. Po śniadaniu 
harcerze biorą udział w zajęciach z technik harcerskich, poznają podstawy 
alfabetu Morse`a i sygnalizacji, doskonalą musztrę. Prowadzą je pwd Marta 
Smotek i niezastąpiony druh „Tymki  Rymki”  ks. pwd Marek Jakimiuk. 
Po zajęciach rozpoczął się turniej tenisa stołowego. Każda drużyna mogła 
wystawić 4 zawodników, a zatem było ich prawie 40. zostali oni podzieleni 
na kategorie  harcerze młodsi i starsi, jak też chłopców i dziewczęta. Po 
przeszło dwugodzinnych zaciętych zmaganiach, prowadzący turniej, 
nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Stanisław Wasilewski z Zespołu 
Szkół w Wyszkach ogłasza wyniki. 

Wśród harcerzy młodszych (dziewczęta):
I miejsce- Marlena Rzepniewska -  77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
II miejsce - Iwona Werepechowska - 77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
III miejsce - Aneta Grygoruk  78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli

Wśród harcerzy młodszych (chłopcy):
I miejsce  Damian Subota -  37 DH SG z Narewki
II miejsce  Arkadiusz Kowalewski - 77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
III miejsce  Dawid Radkiewicz - 77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek

Wśród harcerzy starszych (dziewczęta):
I miejsce  Barbara Jurczuk  38 WpDH „Leśni” z Czyż
II miejsce  Patrycja Michałowska  67 DH im. T. Kościuszki z Kleszczel
III miejsce  Diana Świrydziuk - 38 WpDH „Leśni” z Czyż

Wśród harcerzy starszych (chłopcy):
I miejsce  Rafał Świrydziuk - 38 WpDH „Leśni” z Czyż
II miejsce  Tomasz Stepaniuk  38 WpDH „Leśni” z Czyż
III miejsce  Piotr Stadnicki  13 MDH z Bielska Podlaskiego

Chwila odpoczynku i przed nami kolejne „harce”. Tym razem gra 
terenowa „50 - tka”. Należało po rzucie kostką odnaleźć ukryte na kartce 
pytanie, odczytać je, odpowiedzieć na nie przed komisją, znowu rzucić 
kostką (suma oczek się sumowała) i dalej „w teren” i tak do skutku  do 
zwycięstwa! Szanowną Komisją tworzyli: dh „Czarodziejka”  hm Alicja 
Malinowska - Smotek i dh „Tymki  Rymki”  ks. phm Marek Jakimiuk.

W „50 -  tce” poszczególne miejsca zdobyli:
I miejsce - 77 DH im. J. Piłsudskiego z Wyszek
II miejsce - 38 WpDH „Leśni” z Czyż
III miejsce- 78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli

A potem już tylko obiad, sprzątanie szkoły, Apel Pożegnalny i ... 
wracamy do domu. Kolejna „superowa” przygoda na Harcerskim Szlaku za 
nami. Serdecznie dziękujemy pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Wyszkach  mgr Alinie Baranowskiej, że zechciała po raz drugi gościć w 
murach swojej szkoły harcerzy bielskiego Hufca ZHP. Bardzo serdeczne 
słowa podziękowania kierujemy do pana mgr inż. Ryszarda Perkowskiego  
Wójta Gminy Wyszki za to, że nieodpłatnie udostępnił autobusy. Równie 
ciepło i serdecznie dziękujemy panu mgr Stanisławowi Wasilewskiemu  
nauczycielowi wychowania fizycznego za sprawne przeprowadzenie 
Turnieju Tenisa Stołowego.
       Z harcerskim pozdrowieniem    Czuwaj!

                                                        phm Elżbieta Orbik     

“Harcerzem być!”
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Wiosenny Zlot Drużyn Hufca ZHP Bielsk Podlaski
Wyszki 18 - 19 maja 2007

Minął rok bez mała. Nadszedł upragniony maj, a wraz z nim kolejne 
spotkanie bielskich harcerzy. Piątek, 18 maja 2007 roku, późne popołudnie. 
Jak przed rokiem mury gościnnej szkoły w Wyszkach napełniły się 
radosnym gwarem i śmiechem. Kwaterują się harcerze z bielskiego Hufca. 
Jest ich ponad 130. Około godz. 18.30 przybywają zaproszeni goście 
w osobach: Pana Sekretarza Gminy Wyszki  mgr Tadeusza 
Wielanowskiego, Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
mgr Aliny Baranowskiej i Pani mgr Filomeny Rabczuk  V-ce Dyrektor 
tejże szkoły, ks. Piotra Klejzerowicza  katechety Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II, ks. phm Andrzeja Nielipińskiego  prawosławnego kapelana 
bielskiego Hufca ZHP, hm Alicji Malinowskiej  Smotek  przedstawiciela 
Białostockiej Chorągwi ZHP i Komendanta bielskiego Hufca ZHP  
hm Marka Boratyńskiego.

Kilkadziesiąt minut później ks. Andrzej Nielipiński odprawia 
krótkie nabożeństwo ekumeniczne. Wszyscy zebrani  instruktorzy, 
harcerze i zaproszeni goście modlą się za pomyślność Bielskiego 
Harcerstwa. Wspólnie też odśpiewano „Mnogoje leta” i tradycyjne „Sto 
lat”. Po kolacji, która bardzo nam smakowała, o godzinie 20.00 rozpoczął 
się uroczysty Apel Inaugurujący Zlot. Jego Komendę stanowili.
        - phm Elżbieta Orbik  Komendantka Zlotu

- ks. phm Marek  Zastępca Komendantki Zlotu
- pwd Marta Smotek - Oboźna

Po apelu i odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego hm Marek 
Boratyński wraz z hm Alicją Malinowską  Smotek w imieniu uczestników 
Zlotu i zaproszonych gośćmi udali się pod pomnik Jana Pawła II i tam, 
składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze, oddali hołd wielkiemu 
Papieżowi, Wielkiemu Polakowi. Po apelu harcerze udali się na skraj 
pobliskiego lasu, gdzie odbyło się obrzędowe ognisko harcerskie. I znów 
jak rok temu czekaliśmy aż zapadnie zmrok, polecą w niebo pierwsze iskry. 
W przestworza popłynęła pieśń „Płonie ognisko”. Także i teraz wytworzyła 
się cudowna, wspaniała atmosfera dzięki ks. phm Markowi Jakimiukowi. 
W kręgu przy ognisku staliśmy się jedną, wielką, skautową rodziną. 
Zebrało się nas przeszło 130 osób z następujących drużyn:
        - 77 DH im. Józefa Piłsudskiego z Wyszek

- 78 DH im. Wł. Broniewskiego z Orli
- 38 WpDH „Leśni” im. A, i O. Małkowskich z Czyż
- 37 DHSG z Narewki
- 50 DH im. Szarych Szeregów z Bielska Podlaskiego
- 13 Międzygimnazjalna DH z Bielska Podlaskiego
- 67 DH im. T. Kościuszki z Kleszczel
- 100 Przyparafialna DH z Bielska Podlaskiego
- 28 DH im. M. Konopnickiej z Bielska Podlaskiego
- 35 DH „Iskry” z Narwi 

Harcerze świetnie bawili się przy pląsach i piosenkach harcerskich. Jak 
zawsze przy takiej okazji był ulubiony pląs druhny Stanisławy 
Korzeniewskiej „Telefonik”. Przy ognisku śpiewano najbardziej popularne 
wśród harcerzy piosenki: „Szara lilijka”, „Zielony płomień”, „Harcerskie 
ideały” i „Bieszczadzki trakt”, nie zabrakło też „Plastykowej biedronki”.
Gdy nad naszym harcerskim ogniskiem zawitała noc i na niebie rozbłysły 
pierwsze się gwiazdy rozpoczął się ceremoniał Przyrzeczenia 
Harcerskiego. Z głębi pobliskiego lasu harcerze mający złożyć 
Przyrzeczenie zostali przywołani przez druha Marka słowami  „Czy 
chcecie być harcerzami ?”. W chwilę potem razem z echem przyszło 
gromkie „tak!”. Harcerze powoli wychodzili z lasu „świetlistą drogą”, 
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 szkoły z Falk, Topczewa, Strabli i Wyszek w ramach konkursu ogłoszonego 
przez organizatorów uroczystości. Nad przebiegiem tegoż konkursu 
czuwała powołana komisja, w skład której weszli zaproszeni goście, a jej 
przewodniczącym został wójt gminy Wyszki - Pan Ryszard Perkowski. 
Najciekawiej zdaniem komisji, zaprezentowała się szkoła w Topczewie. Na 
drugim miejscu uplasowała się SP w Strabli, na trzecim SP w Wyszkach, 
natomiast czwarte przypadło gospodarzom. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni, tak np. zaI miejsce uczniowie z Topczewa otrzymali 
odtwarzacze MP3 
     Szkoły mogły też spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej tzn. 
rozgrywkach w piłce nożnej. Turniej ten został nazwany "Falkomundial 
Falki 2007". W zawodach brały udział drużyny mieszane dziewcząt 
i chłopców z ww. szkół. Nad jego przebiegiem i organizacją czuwał pan 
Krzysztof Wiśniewski - nauczyciel SP Falki. Tutaj najlepiej wypadła 
drużyna z SP w Wyszkach, drugie miejsce zajęła SP w Falkach, trzecie SP 
w Strabli, a miejsce czwarte SP w Topczewie. Za te zawody drużyny 
otrzymały puchary, a zawodnicy i zawodniczki odpowiednie do zajętych 
miejsc medale wręczane osobiście przez pana Wójta.
    W trakcie imprezy uroczyście ogłoszono wyniki zorganizowanego przez 
GOKSiT konkursu gminnego na "Najpiękniejszą palmę i pisankę 
wielkanocną. Następnie zostały wręczone nagrody, a zwycięzcom 
gratulował nie tylko dyrektor GOKSiT-u, ale też sam Wójt.
      Równolegle do imprezy plenerowej w szkole odbywały się warsztaty 
plastyczne dla maluchów zorganizowane przez nauczycielki kształcenia 
zintegrowanego w Falkach - panie Łucję Niewińską, Jolantę Artemiuk 
i Agatę Falkowską pod kierunkiem artysty plastyka - pani Marty Bębenek 
z Mierzwina. Tu najmłodsi uczniowie mogli wykazać się zdolnościami 
plastycznymi wykonując kwitnące drzewo różnymi technikami. Warsztaty 
te zostały podsumowane prezentacją prac uczniowskich, a ich uczestnicy 
otrzymali słodkie upominki-niespodzianki.

    Natomiast zaproszeni goście nie tylko podziwiali występy innych, ale 
również mieli okazję wykazania się, co było dla nich pewnym 
zaskoczeniem - bo zostali zaproszeni na scenę celem skosztowania 
kwaśnego, ale za to jakże zdrowego soku z cytryny, który musieli wypić z 
uśmiechem na twarzy (i oczywiście tego uśmiechu na żadnej twarzy nie 
zabrakło). W dowód uznania zostali więc odznaczeni "Orderem 
Uśmiechu Dyrektora GOKSiT.” 
     Dopełnieniem "festynowej" atmosfery był koncert zespołu ANGEL’S 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki 
w Wyszkach. W dalszej części odbywały się liczne konkursy, które 
z wielkim rozmachem przygotowały panie z GOKSIT - Anna Olszańska 
i Renata Korzeniewska. We wszystkich tych konkursach nie mogło 
oczywiście zabraknąć nagród rzeczowych - słodkich, czego każdorazowo 
domagali się uczestnicy, przeważnie najmłodsi uczniowie szkoły. Imprezę 
dodatkowo wzbogaciła obecność dmuchanego zamku, straganów 
z zabawkami oraz lodów. 
       Atrakcją kończącą wspólną imprezę była dyskoteka "pod chmurką" dla 
dzieci i młodzieży. Dzięki pięknej pogodzie, zaangażowaniu rodziców oraz 
przede wszystkim owocnej współpracy szkoły w Falkach z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki, wsparciu sponsorów oraz władz 
gminy i kapłanów, a także czynnego uczestnictwa innych szkół impreza 
była bardzo udana. Jak powiedział dyr. szkoły w Falkach pan Jan 
Falkowski - "cieszymy się, że ten Dzień Patrona był obchodzony w trochę 
inny sposób niż dotychczas i że możemy tak wielu ludziom za tak wiele 
dziękować, co niniejszym czynimy”. 
    Wszystkim więc, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji 
i przebiegu tej uroczystości serdecznie dziękujemy. Mamy też nadzieję, że 
ta forma na stałe wpisze się do gminnego kalendarza organizowanych 
imprez.

Dzień Patrona w SP Falki
W dniu 28 kwietnia 2007 roku w 232 rocznicę urodzin księdza Jakuba 
Falkowskiego (urodził się 29 kwietnia 1775 r.) obchodzono uroczyście 
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Falkach pod hasłem 
"Wypoczywamy pracując dla zdrowia".
Imprezę rozpoczął dyrektor szkoły - pan Jan Falkowski, witając i przedsta-
wiając zaproszonych gości w osobach:
- proboszcz parafii wyszkowskiej - ks. Zygmunt Niewiarowski,
- proboszcz parafii topczewskiej - ks. kanonik Tadeusz Kocuk,
- starosta powiatu bielskiego - pan Sławomir Jerzy Snarski,
- wójt gminy Wyszki - pan Ryszard Perkowski,
- skarbnik gminy Wyszki - pani Stanisława Ryczkowska,
- przewodniczący Rady Gminy Wyszki - pan Mieczysław 
Warpechowski,
- v-ce dyr. ZS w Wyszkach - pani Filomena Rabczuk,
- dyr. SP w Topczewie - pan Andrzej Karpiesiuk,
- dyr. SP w Strabli - pani Marzanna Marczuk,
- dyr. SP w Koszewie - pani Dorota Zaleska
- przedstawiciel firmy Best Light, która jest sponsorem usług 
internetowych dla szkoły w Falkach - pan Wojciech Kaczmarczyk.
Wśród zaproszonych gości byli również autorzy konkursowych prezentacji 
i drużyny sportowe wraz z opiekunami ze szkół w Strabli, Topczewie 
i Wyszkach oraz wcześniejsi dyrektorzy i nauczyciele szkoły w Falkach, 
których szczególnie ciepło i serdecznie przywitał dyrektor i uczniowie. 
Swoja obecnością zaszczycili również przedstawiciele Instytutu 
Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego w Warszawie. Nie zabrakło 
również pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 
w Wyszkach na czele z dyr. panem Henrykiem Zalewskim - 
w s p ó ł o r g a n i z a t o r ó w  t e j ż e  i m p r e z y .
      O godz. 12.15 rozpoczęła się Msza św. celebrowana przez
ks. kanonika Tadeusza Kocuka, w której udział wzięli nie tylko goście 
i społeczność szkolna, ale także mieszkańcy Falk i okolicznych 
miejscowości. W homilii ksiądz kanonik dużo miejsca poświęcił patronowi 
szkoły i jego cechom charakteru. Mówił szczególnie o tym, w czym 
powinniśmy naśladować księdza Falkowskiego tj. o wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka. Podkreślił też cierpliwość i upór w dążeniu 
do celu, nawet gdy spotykają nas wielkie przeciwności.
      Po Mszy św. przedstawiciele Instytutu Głuchoniemych w Warszawie 
oraz Szkoła Podstawowa w Falkach przedstawiły prezentacje 
multimedialne poświęcone ks. F.J. Falkowskiemu - patronowi obu tych 
placówek oraz ich działalności i osiągnięć. Po prezentacjach 
wychowawczyni z Instytutu Głuchoniemych - pani Halina Gawinek, 
wręczyła na ręce dyrektora upominki dla szkoły oraz zaproszenie na 
podobną uroczystość do Warszawy, która odbędzie się w październiku tego 
roku w 190 rocznicę utworzenia instytutu przez księdza Falkowskiego.
      Następnie impreza przeniosła się na plac szkolny, gdzie przy ogromnym 
zaangażowaniu nauczycieli i rodziców uczniów szkoły w Falkach 
przygotowany był zaproszonym gościom "szwedzki stół pod polską 
strzechą" a dla dzieci kiełbaski z grilla, lody i napoje. 
      Pod przybraną przez nauczycieli "strzechą" w Falkach można było 
skosztować tradycyjnych, wiejskich potraw. Wszystkie rzeczywiście były 
typowo wiejskie, przygotowane domowym sposobem i chyba gościom 
smakowały. W tym miejscu należą się wielkie słowa uznania rodzicom, 
którzy potrafili się zmobilizować i dokonać niesamowitych rzeczy, bo kto 
dzisiaj piecze chleb albo robi masło czy prawdziwy podpiwek, kto robi 
prawdziwe pyzy z mięsem tzw. kartacze, piecze pierogi, kiszkę, babkę 
ziemniaczaną itp.? A wszystko to było na stole i można się było 
rozkoszować smakiem prawdziwych, naturalnych potraw, jak w czasach 
naszych babć i dziadków. 
      Ci którzy w Falkach mogli być, a nie byli, niech naprawdę żałują! A jako 
dowód można przytoczyć opinie naszych włodarzy czyli pana Starosty 
i pana Wójta, którzy w swoich wystąpieniach gratulowali pomysłu 
i organizacji.
  Ok. godz. 14.00 rozpoczęła się druga część dnia pod hasłem 
"Wypoczywamy bez używek pracując dla zdrowia", którą kierował 
i poprowadził jak zawodowy konferansjer dyrektor GOKSiT - pan 
Henryk Zalewski.Pracy miał naprawdę wiele, bo musiał dwoić się i troić, 
aby wszystko dobrze wypadło, gdyż program był szalenie dynamiczny, 
ciągle trzeba było coś zmieniać, reorganizować i dostosowywać do sytuacji.
      Na początku swoje zdolności zaprezentowali uczniowie SP w Falkach 
przedstawiając krótką część artystyczną pt. "Odlotowe kapcie" 
przygotowaną pod kierunkiem pani Krystyny Demianiuk - nauczycielki 
j. polskiego.
   Ciekawym punktem imprezy były prezentacje multimedialne pt. "Szkoła 
w oczach ucznia" czyli szkoła miejscem nauki, wychowania, rozrywki 
i zabawy bez używek. Prezentacje zostały przygotowane przez uczniów 
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Warszawa w Falkach

    W.G Dzień dobry, jesteśmy z redakcji Wieści Gminnych, chcielibyśmy 
przeprowadzić z Panami wywiad, czy możemy?
BEST-LIGHT.  Proszę bardzo.
W.G. Proszę przedstawić krótką historię powstania firmy BEST  LIGHT.
Obecnie trwa bardzo duża emigracja zarobkowa. Jeden z nas był w sytuacji, 
w której myślał, że tylko wyjazd za granicę może odmienić jego życie, drugi 
rozpoczął przekonywać ,że nie może tak być, że ludzie ambitni, wykształceni 
zna jący  s i ę  na  e l ek t ron ice  n ie  ma ją  żadnych  pe r spek tyw 
w naszym kraju i tak zaczęła kiełkować myśl o wspólnej pracy, założeniu firmy.
W.G. Ile lat funkcjonuje firma BEST  LIGHT? 
B.-L. BEST  LIGHT jest firmą jeszcze bardzo młodą, jesteśmy na rynku trochę 
ponad półtora roku.
W.G. Jak weszli Państwo na rynek?
B.-L. Zaobserwowaliśmy, że na rynku jest nisza, że tak naprawdę na większą 
skalę nikt poważnie nie zajmuje się budową łącz radiowych 
i postanowiliśmy wykorzystać tą sytuację.
W.G. Czy prowadzą Państwo współpracę z innymi firmami tej samej 
branży, bądź firmami oferującymi inny, odmienny zakres usług?
B.-L. Tak, oczywiście. Wymiana informacji jest bardzo ważnym narzędziem 
w naszej działalności. Często jest tak, że my wiemy szybciej od innych o jakiś 
nowinkach technicznych, ale sami również korzystamy z doświadczeń 
i informacji przekazywanych nam przez inne firmy zajmujące się podobną 
działalnością. Bardzo duże wsparcie mamy w białostockiej firmie BIALNET, 
z którą współpracujemy od początku naszej działalności.
W.G. Czy firma BEST  LIGHT obsługuje tylko prywatnych klientów, czy też 
przedsiębiorstwa, firmy?
B.-L. Nie, wiele firm bielskich zrezygnowało z usług telekomunikacji i jest 
w naszej sieci. Ostatnio skończyliśmy zestawianie łącz dla Mlekovity 
w Bielsku Podlaskim.
W.G. Jak zaczęła się Państwa współpraca z Gminą Wyszki?
B.-L. Internet jest w obecnych czasach niezbędny do funkcjonowania 
praktycznie wszystkim. Wielu mieszkańców waszej gminy zgłaszało się do nas 
z pytaniem czy jesteśmy w stanie przesłać Internet do Wyszek, Topczewa, Falk, 
Godzieb, Strabli, Pulsz itd. Kiedy zdecydowaliśmy o tym ,że chcemy te tereny 
objąć naszą siecią internetową wiedzieliśmy, że będzie to trudne. W zasadzie do 
tej decyzji bardzo mocno przyczynił się pan Henryk Zalewski - dyrektor domu 
kultury w Wyszkach.
W.G. Podjęte są już działania w kierunku zinternetyzowania Gminy 
Wyszki? Kiedy rozpoczną się prace w tym kierunku?
B.-.L. Działania zostały podjęte w ubiegłym roku. W grudniu wykonaliśmy 
rekonesans po terenie gminy i określiliśmy, gdzie będzie najlepszy punkt do 
przerzucenia sygnału z Bielska. Wybraliśmy szkołę w Falkach na miejsce, w 
którym będzie stał główny przekaźnik, z którego będziemy rozsyłać sygnał na 
całą gminę. W miesiącu styczniu dużym nakładem sił i środków przerzuciliśmy 
most radiowy z Bielska do szkoły i uruchomiliśmy na ferie zimowe łącze 
próbne, a następnie po zakończeniu ferii w ciągu tygodnia zestawiliśmy już 
łącze docelowe.. Niestety nie mogliśmy dalej wykonywać prac ponieważ 
potrzebowaliśmy lepszych łącz, niż te którymi dysponowaliśmy w tamtym 
czasie. Po wielu nieporozumieniach z przedstawicielem firmy współpracującej 
z telekomunikacją , która miała nam dostarczyć łącza symetryczne, 
skończyliśmy współpracę z tym Panem i złożyliśmy wnioski o kolejne łącza 
u bezpośredniego przedstawiciela TP S.A. W miesiącu maju otrzymaliśmy to 
czego potrzebowaliśmy od stycznia.
W.G. Powstały pewne problemy i przesunięcia, jeśli chodzi o założenie 
Internetu na terenie Gminy Wyszki, z czego one wynikają?
B.-L. Niestety duża część naszej działalności sprowadza się do pieniędzy, które 
trzeba posiadać, żeby wcielać w życie nowe inwestycje, pomysły, polepszanie 
oferowanej usługi. Ich brak zbiegł się w czasie z brakiem łącz, o których

Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach od prawie 
10 lat współpracuje ze swoim imiennikiem z Warszawy Instytutem 
Głuchoniemych, który to został założony przez ks. Jakuba i Jego dzisiaj ma za 
patrona. Owocem tej współpracy są wzajemne wizyty, szczególnie przy okazji 
uroczystości, ale nie tylko.
  Ostatnio, tj. w czwartek 17 maja mieliśmy szczególnych gości...Odwiedzili nas 
wychowankowie Instytutu i warszawskich domów dziecka wraz z 
wychowawcami w trakcie integracyjnej wycieczki do Białowieży 
zorganizowanej  przez  Stowarzyszenie  Geografów Polskich .
       Wizyta w naszej szkole została zaplanowana jako atrakcja nie tyle 
geograficzna, co historyczna. Jej uczestnicy po krótkim pobycie u nas 
stwierdzili, że czują tutaj "ducha księdza Falkowskiego" przede wszystkim w 
s e r d e c z n o ś c i  i  g o ś c i n n o ś c i ,  z  k t ó r ą  i c h  p r z y j ę l i ś m y.
     Zwiedzając szkołę byli zdziwieni jej wyposażeniem, szczególne zaskoczenie 
wzbudzi ło  nauczanie  języka angielskiego i  informatyki  od 
I klasy. Po krótkim oprowadzeniu po szkole zostali zaproszeni na poczęstunek 
przy grillu i ognisku.
     Wszyscy wychowankowie po krótkim posiłku mogli odetchnąć "wolnością" 
w postaci zabawy na boisku i ogródku jordanowskim. Tak im to się spodobało, 
że wcale nie mieli ochoty odjeżdżać, a wręcz zostać na dłużej. Takie rozwiązanie 
nie było możliwe, mogliśmy tylko się umówić na specjalny przyjazd do nas i 
nawet kilkudniowy pobyt. Czy dojdzie do skutku, okaże się w przyszłości, w 
każdym razie są plany i zaproszenie od nas zostało przyjęte.
      Przy tej okazji przekonaliśmy się także, jak wielkie posiadamy bogactwo w 
postaci terenu wokół szkoły, mnóstwa zieleni, świeżego powietrza, bezpiecznej 
przestrzeni bez huku samochodów i ich spalin, śpiewu ptaków, naturalnych 
krajobrazów. My często tego nie doceniamy, więcej -jesteśmy tego nie 
ś w i a d o m i ,  j a k  w i e l k i e  p o s i a d a m y  s k a r b y  
(tu powstaje pytanie - jak długo jeszcze będziemy mogli tym się cieszyć?).
     Warszawscy goście byli zachwyceni płynącym zewsząd poczuciem 
bezpieczeństwa, bez strachu o uczniów, że znajdą się w nieodpowiednim 
towarzystwie, że ktoś niechciany zajdzie do szkoły, że nie trzeba kamer 
monitorujących, że dzieci tutaj mogą czuć się bezpieczne bez ograniczenia 
swobody i wrażenia ciągłej kontroli i obserwacji. Stwierdzili, że bardzo 
zazdroszczą, a nam przyszło do głowy, że gdyby dzisiaj żył ksiądz Jakub, może 
I n s t y t u t  g ł u c h o n i e m y c h  z a ł o ż y ł b y  w  F a l k a c h .
     Po wymianie adresów i serdeczności Goście musieli odjechać, ale wrażenie 
miłego spotkania zostanie w nas na dłużej. Mamy tez cichą nadzieję, że Oni 
również o nas nie zapomną. 

W dniu 1 czerwca 2007 r. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Falkach obchodzono Dzień Dziecka. Z tej też okazji zorganizowano uczniom 
zawody sportowe. Wszyscy uczniowie chętnie brali w nich udział. Wśród 
uczniów klas IV - VI wyłoniono najlepszego sportowca i najlepszą sportsmenkę. 
Najlepszym sportowcem został Paweł Zawadzki, uczeń kl. VI, a laury 
w kategorii dziewcząt otrzymała uczennica kl. V Agnieszka Idźkowska.

W organizacji Dnia Dziecka pomogły pracownice GOKSiT - 
p. Anna Olszańska i p. Jolanta Łuczaj, które zorganizowały uczniom ciekawe 
konkursy. Wymienionym paniom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Na zakończenie miłego dnia laureaci zawodów sportowych 
otrzymali nagrody, a wszyscy uczniowie drobne upominki w postaci słodyczy.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Falkach

Wywiad z Firmą BEST - LIGHT
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/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

        Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta do 10.08.2007 na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wsród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwyciezca bedzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biora udzial jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedna osobe moze byc wyslany tylko jeden kupon.
3. W "Krzyzówce" moga brac udzial jedynie osoby pelnoletnie.
4. Szczególowy regulamin znajduje sie w GOKSiT
      Podpis oznacza akceptacje regulaminu i zgode 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.)

str. 6 Wieści Gminne 2/2007

*3/1/07

trzeba posiadać, żeby wcielać w życie nowe inwestycje, pomysły, polepszanie 
oferowanej usługi. Ich brak zbiegł się w czasie z brakiem łącz, o których 
wspomnieliśmy wcześniej. Brak łącz to niemożliwość realizacji zaplanowanych 
prac w waszej gminie(zbyt słaby sygnał, żeby można oferować wam usługę). 
Brak pieniędzy w dużej mierze wynika z braku łącz. W momencie kiedy 
realizujemy podłączenia, spływają pieniądze, za które zakupujemy kolejny 
sprzęt. Ubiegaliśmy się o kredyt inwestycyjny, ale dwa banki do których się 
zwróciliśmy wymagały zabezpieczeń w formie hipoteki, której firma nie 
posiada. Poza tym w jednym z banków po rozważeniu naszego biznes planu 
otrzymaliśmy odpowiedź, że osoby podejmujące decyzje w sprawie udzielenia 
kredytu nie znają się na naszej działalności i to jest główny powód dla którego 
bank odrzuca nasz wniosek.
W.G. Jaki teren Gminy Wyszki ma zostać objęty dostępem do Internetu? 
Czy na dzień dzisiejszy mogą Państwo przedstawić kolejność podłączania 
wsi do Internetu ta terenie Gminy Wyszki?
B.-L.Będziemy starali się dotrzeć gdzie tylko będzie możliwość, ale proszę 
uwierzyć, że przesłanie sygnału droga radiową jest trudne. Żeby wszystko 
dobrze działało musi być zasięg widzialny tzn. przekaźniki muszą widzieć się. 
Na chwilę obecną w lipcu będziemy starali się przesłać sygnał do Wyszek, 
Godzieb, Filip i Wypych. Więcej na obecny moment nie obiecamy. Myślimy, że 
następna w kolejności będzie  Topczewo i kilka wsi wokół tej miejscowości.   
W.G. Czy wcześniej firma BEST - LIGHT realizowała tego typu 
przedsięwzięcia? Chodzi o jednorazowe objęcie dostępem do Internetu tak 
dużego terenu.
B.-L. Nie, to jest pierwsze tak duże wyzwanie dla nas. 
W.G. Jakie korzyści osiągnie Gmina Wyszki w związku z związku 
z tym, że wybrała firmę BEST  LIGHT do zinternetyzowania gminy?
B.-L. Alternatywą dla naszej firmy jest tylko TP S.A.,która przesyła sygnał tylko 
do kilku większych miejscowości, całkowicie pomijając małe wsie. My 
będziemy stawiać przekaźniki  jeżeli w danej miejscowości będzie 
przynajmniej 10 chętnych do zakupu naszej oferty. Inne firmy, które chciały 
zakładać Internet w waszej gminie wycofały się z powodu trudności 
technicznych.
W.G. Jakiej jakości będzie Internet, tzn. np. czy warunki pogodowe mogą 
zaszkodzić, jaka będzie prędkość?
B.-L. Prędzej niż warunki pogodowe w jakości usługi mogą przeszkodzić częste 
skoki napięcia sieci elektrycznej co zaobserwowaliśmy na przykładzie łącza 
,które funkcjonuje w szkole w Falkach. Prędkość którą oferujemy w naszej 
usłudze to 512 kbit.
W.G. Czy chciałby Pan coś powiedzieć czytelnikom Wieści Gminnych 
odnośnie zakładanego tu Internetu?
B.-L. Wiemy, że bardzo Państwo się niecierpliwicie, wiemy, że wiele razy już 
obiecywaliśmy różne terminy i nie chcielibyśmy popełniać po raz kolejny tego 
błędu, dlatego na bieżąco w Wieściach Gminnych będziemy zostawiali 
informacje o realizacji naszego przedsięwzięcia.
W.G. Dziękujemy za wywiad 
B.-L. My również

Kolejna rocznica urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II 18.05.br, stała się 
okazją do zgromadzenia w Zespole Szkół w Wyszkach znacznej liczby 
przedstawicieli szkół noszących jego imię. Nasza szkoła gościła reprezentantów 
władz Gminy Wyszki, zaprzyjaźnionych instytucji, firm. Zamiłowanie 
i ogromny sentyment, jaki nasz patron żywił do sportu i różnych form 
aktywnego wypoczynku przyczyniły się do zorganizowania II Turnieju Tenisa 
Stołowego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w którym zmagali się 
zawodnicy, począwszy od kl.,,0”, aż do kl. III gimnazjum. 

Turniej rozpoczęła dyrektor ZS Wyszki p. Alina Baranowska  
witając zgromadzonych gości w osobach: p. Zdzisława Maksimiuk - prezes BS 
w Brańsku, p. Edward Karpiesiuk- dyrektor Oddziału BS w Wyszkach, 
p. Mirosław Chilimoniuk- dyrektor PZU Bielsk Podlaski, p. Władysław Żero- 
właściciel firmy ,,Tarpol”, p. Marek Bondaruk i p. Dariusz Maciejczuk- 
przedstawiciele firmy ,,Bochen”, p. Wojciech Górski- przedstawiciel firmy 
,,Hoop”, p. Władysław Kołos- przedstawiciel firmy ,,Netter”, p. Tadeusz 
Romańczuk- prezes firmy ,,Mlekowita”, p. Albert Murawski- przedstawiciel 
firmy ,,ABBA Plus Murawscy”, p.Stanisława Ryczkowska- skarbnik Gminy 
Wyszki, p. Tadeusz Wielanowski- z-ca Wójta Gminy Wyszki, p. Henryk 
Zalewski- dyrektor GOKSiT Wyszki,  p. Urszula Grabowska
 i p. Ewa Pietraszko- przewodniczące Komitetu Rodzicielskiego, wszystkich 
uczniów, nauczycieli-opiekunów. Odczytała, także list Kuratora Oświaty 

Krzyżówka z hasłem

Wywiad z Firmą BEST - LIGHT c.d. 

II Turniej tenisa stołowego

  PIONOWO:
  1. 60 minut
  2. 60 sekund
  3. Pojemność
  4. Jednostka masy
  5. 1000 metrów
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  POZIOMO:
  2. Nasz poeta, laureat Nobla
  6. 12 sztuk
  7. 1000 kg
  9. Narzuta
  8. 1440 minuty
  9. kilogram wody
10. 100 milimetrów
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Dzień Ziemi 2007 w SP w Strabli

„Żyć w przyjaźni z naturą”
Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Strabli odbyły się 25 kwietnia 
( w środę ) 2007 roku o godzinie 11.00. W uroczystości wzięli udział wszyscy 
uczniowie szkoły. Na tę uroczystość przybył p. Konstanty Rabczuk  pracownik 
Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, który młodzieży szkolnej przybliżył historię lasu 
„ Od ziarna do drzewa”. Uczniowie gościa zasypali gradem  pytań, na które 
otrzymali bardzo ciekawie opowiedziane i często zaskakujące odpowiedzi. 
Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt: „Cuda 
Ziemi”. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych. Dyplomy 
i nagrody zostały dzieciom wręczone przez p. dyrektor Marzannę Marczuk 
oraz naszego miłego gościa p. Konstantego Rabczuka.

Otrzymali je następujący uczniowie:
W kategorii klas 0-  III:
I miejsce - Weronika Falkowska, Weronika Żukowska
II miejsce-  Mateusz Sacharko
III miejsce - Sylwia Malinowska

W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Małgorzata Marczuk
II miejsce-  Aneta Marczuk, Kamil Marczuk
III miejsce - Katarzyna Flis

Spotkanie związane z obchodami Dnia Ziemi zostało uświetnione 
inscenizacją pt: „Żyć w przyjaźni z naturą”, którą pod kierunkiem p. Elżbiety 
Orbik przygotowali uczniowie klas IV - VI. Obchody zakończyły się wspólnym 
sprzątaniem posesji szkolnej. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Strabli był to 
mile, pouczająco i ciekawie spędzony czas.    

               Elżbieta Orbik
    nauczycielka Szkoły Podstawowej w Strabli

II Turniej tenisa stołowego c.d.

p. Jadwigi Marioli Szczypiń, która nie mogła osobiście przybyć na spotkanie, 
jednak pamiętała o uroczystości, która w tym dniu miała miejsce w naszej 
szkole. Wspominając postać Jana Pawła II, głos zabrał ks. Piotr Klejzerowicz, 
który przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą osoby patrona, 
następnie reprezentacje szkół i instytucji złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem 
papieża. W trakcie trwania turnieju, możliwe było zwiedzanie szkoły, w której 
znajdują się liczne symbole nawiązujące do postaci Wielkiego Polaka, a także 
Izba  Pamięci poświęcona patronowi. 

W rozgrywkach turniejowych udział  wzięl i  zawodnicy 
z następujących szkół: SP  Holonki, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 
w Białymstoku, ZS Rudka, ZS Kleosin, SP nr 1 Łapy, Gimnazjum w Sokółce, 
Gimnazjum w Glinniku, ZS Wyszki. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali: p. Jacek Falkowski- Sędzia Główny Gimnazjów, p. Wiesław 
Tyszkiewicz- Sędzia Główny Szkół Podstawowych, p. Stanisław Wasilewski- 
Sędzia Prowadzący, p. Sławomir Warpechowski- Sędzia Prowadzący. We 
wszystkich kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymali statuetki, 
w klasyfikacji szkół puchary zaś każdy uczestnik turnieju, opiekunowie, 
zaproszeni goście pamiątkowe medale. Nagrody sponsorowane były przez BS 
w Brańsku.  Podczas zawodów można było pokrzepić się posiłkiem dzięki 
szczodrości firm ,,Netter” , ,,Hoop”, ,,Bochen”, ,,Mlekowita” 

Klasyfikacja drużynowa
Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Wyszkach (opiekunowie p. Wiesław 

Tyszkiewicz, p. Sławomir Warpechowski)
II miejsce -  Szkoła Podstawowa w Holonkach (opiekun p. Ewa Ostrowska)
III miejsce - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr1 Białystok (opiekun 

p. Marzanna Lepko)
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 Łapy (opiekunowie p. Katarzyna 

Niewińska, p. Beata Wróblewska)
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Kleosinie (opiekun p. Agnieszka Sawicka)
VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Rudce (opiekun p. Anna Maleszewska)
Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum w Wyszkach (opiekunowie p. Jacek Falkowski, 

p. Stanisław Wasilewski)
II miejsce - Gimnazjum w Sokółce (opiekunowie p. Małgorzata Sawicka, 

s. Anna Mikołajczuk)
III miejsce - Gimnazjum w Gliniku (opiekun p. Marek Michałowski)
IV miejsce - Gimnazjum w Kleosinie (opiekun p. Arkadiusz Chlabicz)
V miejsce - Gimnazjum w Rudce (opiekun p. Anna Maleszewska)
VI miejsce- Integracyjne Gimnazjum nr 1 Białystok (opiekunowie p. Bożena 

Zdanuczyk, ks. Marek Lipiszko)

Klasyfikacja indywidualna
Szkoła Podstawowa: klasa IV i młodsi
Dziewczęta:
I miejsce - Niewińska Ewa SP Wyszki
II miejsce - Makarska Magdalena SP Holonki
III miejsce - Wiśniewska Marlena SP Holonki
Chłopcy:
I miejsce - Górski Paweł SP Wyszki
II miejsce - Kubiak Robert SP Holonki
III miejsce - Olszański Adrian SP Wyszki
Szkoła Podstawowa: klasa V-VI
Dziewczęta:
I miejsce - Palczewska Martyna SP Wyszki
II miejsce - Rzepniewska Marlena SP Wyszki
III miejsce - Matysiak Iwona SP Holonki

Chłopcy:
I miejsce - Bogiel Kamil  Integracyjna SP nr1 Białystok
II miejsce-  Olszański Jarosław SP Wyszki
III miejsce  -Kruszewski Paweł SP Wyszki
Gimnazja
Dziewczęta:
I miejsce - Tworkowska Sylwia G. Wyszki
II miejsce - Bańkowska Aneta G. Kleosin
III miejsce - Oksiuta Agata G. Wyszki
Chłopcy:
I miejsce - Jankowski Paweł G. Glinik
II miejsce - Bolesta Kamil G. Wyszki
III miejsce - Wyszkowski Arkadiusz G. Wyszki

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach składa 
serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było 
przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju. Dzięki Waszej hojności wszyscy 
uczniowie i uczestnicy spotkania mogli zabrać do swych szkół cenne pamiątki, 
które przez wiele lat będą przypominać o tym wydarzeniu z naszej szkoły.

     Przedstawił:    Jacek Falkowski fot. GOKSiT

Z głębokim żalem żegnamy Proboszcza

Ś. P.

Życie przemija, lecz pamięć o Nim pozostanie...
Z wyrazami głębokiego współczucia

i
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W dniu 10 maja odbyło się pierwsze spotkanie „Klubu Seniora”. 
Udział w nim wzięli: Kombatanci oraz Emeryci z terenu Gminy Wyszki. 
Spotkanie rozpoczął Dyrektor GOKSiT Pan Henryk Zalewski, który 
serdecznie przywitał zgromadzonych gości i pokrótce przedstawił 
propozycje dalszego planu działania. Na uroczystość przybyła również 
Skarbnik Gminy Wyszki Pani Stanisława Ryczkowska oraz Wójt Gminy 
Wyszki Pan Ryszard Perkowski, który podziękował wszystkim 
„Seniorom” za skorzystanie z zaproszenia oraz wyraził aprobatę do jak 
najczęstszego organizowania tego typu imprez. 

Seniorzy aktywnie włączyli się w dyskusję nad przebiegiem 
kolejnych spotkań, każdy przestawił swoje propozycje i uwagi dotyczące 
harmonogramu przyszłych działań. Ku naszemu zdziwieniu jak na 
pierwsze spotkanie przybyła spora liczba zainteresowanych. Przybyli 
goście mieli okazje spotkać się i powspominać dawne czasy w miłej 
i sympatycznej atmosferze, której dopełnił skromny poczęstunek 
przygotowany przez GOKSiT. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą 
jeszcze liczniejsze i bardziej owocne.

fot. H.Zalewski

Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówka z hasłem” z n-ru WG 1/07.

W dniu 11 czerwca 2007 roku została wylosowana nagroda główna 
w konkursie „Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 

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

“Zgaduj - zgadula”...

„Zgaduj zgadula  Czy znasz te lektury szkolne”? to konkurs czytelniczy, 
który odbył się dnia 8 maja 2007r. w czytelni bibliotek w Wyszkach. 
Organizatorami konkursu byli: opiekun Biblioteki Szkolnej oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki. W konkursie brało udział 17 uczniów 
z klas III Szkół Podstawowych Gminy Wyszki.
Oto oni:

SP Topczewo
        1. Karpiesiuk Emilia

2. Topczewski Mateusz
3. Pasińska Paulina
4. Malewicz Piotr

SP Strabla
        1. Kondraciuk Anna

2. Lis Tomasz
3. Onopa Małgorzata

Zwycięzcami zostali:
I miejsce - Młodzianowska Paulina
II miejsce -  Pasińska Paulina
III miejsce - Niewińska Ewa

Dodatkową atrakcją dla uczestników była multimedialna 
projekcja filmu przy herbatce, soczkach i słodyczach. Następnie goście 
udali się do Regionalnej Izby Papieskiej, Regionalnej Sali Pamięci 
Narodowej oraz na antresolę hali sportowej. Uwieńczeniem tego dnia było 
wręczenie zwycięzcom i pozostałym uczestnikom nagród książkowych 
oraz upominków.

Mamy nadzieję, że takie imprezy będą cieszyły się 
zainteresowaniem wśród uczniów i zawsze będą dla nich miłym i ciekawym 
wspomnieniem.

        SP Falki
        1. Falkowski Kamil

2. Łuczaj Dawid
3. Wyszomirska Paulina
4. Trzeszczkowski Daniel
5. Zawadzki Maciej

SP Wyszki
        1. Młodzianowska Paulina

2. Niewińska Ewa
3. Borowska Marta
4. Lementowska Jana
5. Tworkowski Paweł

I spotkanie Klubu Seniora

Konkursy w GOKSiT

Wójt Gminy Wyszki i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Wyszkach organizują konkursy:

     ”LATAWCE GÓRĄ  RODZINNE PUSZCZANIE 
LATAWCÓW”, które odbędzie się na Festynie Gminnym w Strabli. 
Zgłoszenia można składać w GOKSiT od pon. do pt. w godz. 
7.30 - 15.30 do 21 czerwca 2007r
.
     “POSESJA TWOJĄ WIZYTÓWKĄ” - konkurs na najładniejszą 
posesję lub gospodarstwo rolne. Uczestnictwo w konkursie należy zgłaszać 
od 1 czerwca do 15 lipca 2007r.w GOKSiT w Wyszkach od pon.  do pt.  
w godz. 7.30 - 15.30

    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłaszają konkurs na 
„ N A J L E P I E J  Z A C H O WA N Y Z A B Y T E K  W I E J S K I E G O  
BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE 
PODLASKIM”, który adresowany jest do wszystkich właścicieli 
i użytkowników budynków drewnianych powstałych do 1956r. na terenach 
wiejskich województwa podlaskiego takich jak chałupy, dwory, spichrze, 
stodoły, maneże, wiatraki, młyny, kuźnie itp. Zgłoszenia obiektów do 
k o n k u r s u  p r z y j m o w a n e  s ą  n a  k a r t a c h  z g ł o s z e ń  d o  
27 czerwca 2007r. (mile widziane zdjęcie obiektu). 
 Zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału! Czekają atrakcyjne 

nagrody!

Szczegółowe regulaminy konkursów można uzyskać w GOKSiT 
i sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki.

GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT



Serdecznie witamy czytelników gazetki mlodych samorzadowców. Rok szkolny 2006/2007 
dobiega konca, a wraz z nim konczy swa kadencje 5 radnych Mlodziezowej Rady Gminy 
Wyszki:

- Agnieszka Falkowska,
- Natalia Kielkucka,
- Adam Zalewski,
- Agata Zawadzka,
- Zdzislaw Dworkowski

Okres przedwakacyjny sprzyja omówieniom i podsumowaniom, stad tez pragniemy 
przypomniec najwazniejsze inicjatywy podjete przez MRG. 
Czego dokonalismy w biezacym roku?

  18 grudnia 2006  wybory do rady, które poprzedzone byly aktywna i barwna 
kampania wyborcza. W ich wyniku mandaty otrzymalo 15 radnych.

12 stycznia 2007  odbyla sie inauguracyjna, uroczysta sesja w rzedzie Gminy 
Wyszki. Wywiady z radnymi przeprowadzily lokalne media, prasa i telewizja 
Bialystok.

W wybranym tego dnia prezydium znalezli sie:
Agnieszka Falkowska-  przewodniczaca
Anna Marczynska i Adam Zalewski-  wiceprzewodniczacy
Natalia Kielkucka - skarbnik
Magdalena Falkowska - sekretarz
Diana Kropiewnicka - kronikarz
Pozostali radni to:
Martyna Olendzka, Elwira Ryszt, Julita Olszewska, Justyna Falkowska, Sylwia 
Dabrowska, Elzbieta Sokolowska, Anna Hryniewicka, Zdzislaw Drozdowski, Agata 
Zawadzka
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Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 8/ 2007Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 8/ 2007

„To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu”

Jan Paweł II



  17 stycznia 2007  w Kurierze Podlaskim ukazał się artykuł pt. ”O samorządzie 
wiedzą już wszystko.”

14 lutego 2007  radni zorganizowali dyskotekę walentynkową, a zebrane za bilety 
pieniądze zasiliły konto MRG
16 lutego 2007  II sesja rady, podczas której powołano zespoły problemowe
16-18 marca 2007  „Szkolenie młodzieżowych liderów” w Świętej Lipce na 
Mazurach, w którym wzięły udział A. Falkowska, N. Kiełkucka, A. Marczyńska
01 kwietnia 2007  we współudziale z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum 
wystawiono Misterium Męki Pana Jezusa, w kościele parafialnym w Wyszkach,
 z którego ofiary,  w wysokości 503 zł, wpłacono na konto MRG
03 kwietnia 2007  III sesja młodzieżowych radnych, w dużej mierze poświęcona 
obchodom Kwietnia - Miesiąca Pamięci Narodowej. Radni oddali hołd poległym 
składając kwiaty i znicze w gminnych miejscach pamięci narodowej, tj. Olszewie, 
Mulawiczach i Strabli. Uczczono też rocznicę śmierci Jana Pawła II, składając 
kwiaty przed popiersiem Wielkiego Rodaka.
03 maja 2007  uczestnictwo delegacji radnych w powiatowych obchodach rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim.
15 czerwca 2007  ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki II kadencji

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy młodym 
samorządowcom okazali życzliwość i wsparcie. Dziękujemy, więc wójtowi Gmin Wyszki 
p. Ryszardowi Perkowskiemu, dyrekcjom Zespołu Szkół  p. Alinie Baranowskiej 
i Filomenie Rabczuk, opiekunom MR  p. Tadeuszowi Wielanowskiemu, p. Bożenie 
Pierzchało i p. Agnieszce Wasilewskiej oraz księżom, nauczycielom i pracownikom 
Urzędu Gminy Wyszki. Mamy nadzieję, że od września nasza działalność będzie jeszcze 
aktywniejsza. 

Na czas wakacji wszystkim nauczycielom i kolegom życzymy samych słonecznych 
i pogodnych chwil oraz wielu wrażeń i przygód na wakacyjnych szlakach.

Niech pożegnaniem będą słowa piosenki:

„Wakacje! Znowu są wakacje! Na 
pewno mam rację. Wakacje znowu są!”

Redakcja Głosu Młodych.


